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Ten geLeide
Toen in juni 1996 Het Hof van Barmhartigheid en
Onder het p/aveisel het moeras verschenen, de twee
boeken van het derde deel van De tandeloze tijd,
werd er een belofte ingelost . Niet vaak eerder is er zo
uitgekeken naar het verschijnen van een roman als bij
het derde deel van A .FTh . van der Heijdens romancyclus het geval was .
Bij het verschijnen van de prolong (De slag om de
B/auwbrug) in 1983 hadden uitgeverij en auteur al
aangekondigd dat het ging om een voorafje van wat
een copieuze en langdurige maaltijd ping worden,
een literair banket dat uit tenminste drie gangen zou
bestaan . In de daarop volgende dertien jaar hebben
auteur en uitgeverij de leeshonger van het publiek
vakkundig op peil weten to houden . Soms gebeurde
dit door flinke delen tekst voor to schotelen, zoals
Uallende ouders (1983), De gevarendriehoek (1985)
en Advocaat van de haven (1990), dan weer door
onverwachts smaakopwekkende tussendoortjes ter
tafel to brengen, zoals De sandwich . Een requiem
(1986), Hei leven uii een dag (1988), Weerborstels
(1992) en Asbestemming . Een requiem (1994) . AI
deze titels zijn momenten geweest in een tang volgehouden en geslaagd spel, waarin uitgever en auteur
een steeds grotere lezersschare wisten to betrekken .
Voortdurend werden verwachtingen gewekt die
steeds weer gedeeltelijk bevredigd werden . Een
proc~de dat nog tang niet lijkt uitgeput, want deel
Brie was nog niet verschenen of er werden al weer
vervolgdelen in het vooruitzicht gesteld . Schrijven in
de breedte en uitgeven in de lengte .
Goedbeschouwd verdienen de schrijver A .F.Th . van
der Heijden en uitgeverij Querido alleen al een erepalm vanwege het publicitaire vernuft waarmee zij de
aandacht van het publiek op een literair megaproject
wisten to vestigen, en vanwege de vindingrijkheid
waarmee ze deze gedurende dertien jaar wisten vast
to houden en zelfs to verhevigen . Ik denk overigens
niet dat auteur of uitgever het publicitaire spel rondom deze lange-termijnroman bewust gepland hebben, maar een feit is wel dat zij het bekwaam hebben
meegespeeld, toen eenmaal bleek dat het - door
welke toevallige omstandigheden ook - in gang was
gezet .
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Dankzij dit opmerkelijke literair-commerciele
mechanisme had de publicatie van het derde deel
effecten die in de literaire wereld nog niet eerder
waren opgetreden . Zo kon het gebeuren dat deel drie
van Van der Heijdens romancyclus al lang bestond,
voordat het in de winkel lag . En zo kon het ook
gebeuren dat dit deel al een succes was, voordat er
nog maar den recensie van verschenen was . Door in
het publicitaire pokerspel zo ver met elkaar mee to
gaan, hadden auteur/uitgever aan de eve en het
publiek aan de andere kant zich immers verregaand
aan elkaar gecommitteerd . De een moest en zou stevige kost voorzetten en de ander moest en zou ervan
smullen . Gegeven het spel dat zij speelden, hebben
auteur en uitgever - of zij nu wilden of niet - de schijn
op zich geladen het publiek alleen al door de omvang
van deel drie schadeloos to willen stellen voor het
trouwe wachten . Daarmee vergelijkbaar is de wat
geforceerde indruk die men krijgt bij het doornemen
van de recensies van deel drie . Het lijkt sours wel of
de recensenten zich voor hun volgzame lezersgeduld
koste wat het kost schadeloos willen stellen door in
hun recensie een oordeel to vellen dat het lange
wachten zou vergoeden .
Toch is dit allemaal maar napraten en wijsheid achteraf . Want toen auteur en uitgever aan de literaire
meerjarenonderneming van De tandeloze tijd begonnen - begin jaren tachtig - , hadden ze natuurlijk
maar of to wachten of het project uberhaupt wat zou
worden, last staan of het succes zou hebben . De
receptiegeschiedenis van de achtereenvolgende delen
van de romancyclus last zien dat de grote reputatie
die De tandeloze tijd inmiddels geniet (literair en commercieel), slechts stukje bij beetje werd opgebouwd .
Bij de publicitaire geboorte van de cyclus, in 1983,
worden de prolong (De slag our de e/auwbrug) en
deel een (Vallende ouders) vrijwel altijd tegelijk
besproken . Veelrecensenten zetten de openingsdelen van de cyclus of tegen het werk van de De revisorauteur Patrizio Canaponi . Met het verschil in stijl
weten de recensenten in veel gevallen niet zo goed
raad en zij leggen bij hun beoordeling over het algemeen veel aarzeling aan de dag . Ze zijn zich bewust
van de moeilijkheid dat de compositielijnen nog niet

9oed to beoordelen zi1n, aan9ezien er no9 vervol9delen zullen verschiJjnen . De recensenten zi1jn door9aans
welwillend tot kritisch . Zonder meer enthousiast is
vri1jwel niemand . Van de tien doorgenomen recensies 1
zi1jn er slechts drie positief . Haagse post, De standaard
en De Gelderlander ziJn positief, maar biJj voorbeeld
De tijd
J en Vrij1 Nederland ziJjn afwiJjzend terwi1i het
NRC Handelsblad zich aarzelend opstelt waarbiJ j dan
no9 komt dat in de ne9atieve recensies de bezwaren
breed worden uit9emeten r terwi1i de delen in de positieve recensies erg 9lobaal worden besproken .
Met deel twee van de cYclus, De gevarendriehoek
(1985), sleept Van der Hei1'den de F. BordewiJ'kpril's van
de Jan Campertstichtin9 en de MultatulipriJjs van de
9 emeente Amsterdam in de wacht . In de recensies
van dit deel van de cYdus is over de hele linie lof to
beluisteren . 2 En wat misschien meer ze9t : de recensenten bui9en zich veel uitvoeri9er over dit nieuwe
deel dan bi1j de eraan vooraf9aande delen het 9eval
was 9eweest . Uit de reacties is op to maken dat de
aandacht 9ewekt is . Men heeft Van der HeiJjden 9oed
in het vizier 9ekre9en . Nu de compositieliJjnen zichtbaarder zi1n 9eworden heeft men daar meer waarderin9 voor 9ekre9en . Naast lot voor de compositie van

de cydus-tot-dan-toe heeft men waarderin9 voor het
felt dat De 9evarendriehoek ook als zelfstandi9 literair werk een of9eronde structuur bezit . Toch houden
zelfs de meest lovende recensenten no9 een slag om
de arm . Men wil eerst de cYclus als 9eheel zien, voordat men zich misschien brandt aan jets dat achteraf
toch no9 een mislukkin9 zal bli1jken .
Bi1j het verschi1jnen van Advocaat van de hanen
1990 oo9st Van der HeiJden opnieuw veel (of, vooral vanwe9a de wiJ'ze waarop hiJj fiche en werkeliJ'kheid
tot een overtui9end 9eheel heeft weten to smeden .
Aan de personages die al bekend zi1jn uit eerdere
delen van de cYdus, zoals Albert E9berts en Flix wordt
in de kritiek weini9 aandacht besteed maar de fi9uur
en behandelin9 van het nieuwe personage Ernst
uispel oo9st in de besprekin9en over het al9emeen
waarderin9 . 3 Het boek wordt spannend 9evonden ,
een prestatie die men aanzienliJjk vindt, omdat het
hier om een no9al omvan9riJjk verhaal 9sat waarin
een actuele politieke kwestie wordt uit9esponnen .

weri9ens zi1jn er ook recensenten die vinden dat Van
der HeiJjden zich in dit deel to breedspraki9 betoont .
Verder merken verschillende recensenten op dat ziJ ' de
plasts van dit deel in de cYdus wat 9eforceerd vinden r
zeker omdat het hier om deel vier 9sat terwiJi deel
drie no9 niet verschenen is .
Met elk vol9end deel heeft Van der Hei1jden zi1jn
publiek meer en meer veroverd . Na de publicatie van
Advocaat van de hanen bestaan er no9 wel bezwa-

ren maar deze zi1jn in de loop van ruim acht 1'aar
steeds minder luid naar voren 9ebracht . En zo men

no9 reserve 1a9ens het romanpro1ject als 9eheel heeft ,
dan zal die - zo is de al9emene verwachtin9 - worden we99enomen door het Ian9 verwachte deel drie .
Wat dan ook opvalt aan de recensies van de twee
boeken van deel drie r is dat ze vriJjwel 9een kritische
9eluiden meer bevatten . Een aantal recensenten
9ebruikt de besprekin9 van deel drie tevens als 9ele9enheid om teru9 to blikken op de 2500 pa9ina's die
men er inmiddels al op heeft zitten . Unaniem wordt
deel drie als bril1jant 9ekarakteriseerd, een kwalificatie
die meteen ook impliceert dat de cYclus als 9eheel
vri1'weI boven eIke kritiek verheven wordt . 4

Over reacties op de afzonderlijke delen van zijn
romancyclus heeft Van der Heijden dus niet to klagen
gehad . Zoekt men echter naar pogingen om de
romancyclus in zijn geheel to interpreteren, dan wordt
de spoeling dun . In 1991 is er een nummer van het
tijdschrift Bzzlletin gewijd aan A . F. Th . Van der
Heijden, waarbij met name in de bijdragen van Frans
de Rover, Jaap Goedegebuure en Jan Brands overzicht
wordt geschapen .s Na het verschijnen van deel drie
heeft alleen Carel Peeters zich aan een totaalinterpretatie van de cyclus gewaagd, en wel door er een ware
megarecensie aan to wijden . 6
Ook in dit nummer van Uooys, dat gewijd is aan
De tandeloze iijd, worden pogingen gedaan orde aan
to brengen in het ontzagwekkende geheel van A .FTh .
van der Heijdens romanproject . De zes essays over De
tandeloze tijd die in dit nummer verschijnen, zijn
direct of indirect het resultaat van een onderzoekcollege dat in de periode September-december 1996
plaatsvond aan de afdeling Moderne Nederlandse

5

Vooys 1 / Jaargang 16

Letterkunde van de vak9roep Nederlands van de
Universiteit Utrecht . De werk9roep startte slechts
enkele maanden nadat Van der Hei1'den zi1jn romancYdus aanzienli1jk had uit9ebreid door de publicatie van
de twee omvan9ri1jke boeken van deel drie .
De bi1jdra9en staan ieder op zichzelf, in die zin dat
elk essay zich op een aspect van de cYd us concentreert . Maar doordat de auteurs zich 9edurende eni9e
ti1jd in 9roepsverband over Van der Hei1jdens romancYclus hebben 9ebo9en vertonen hun essays ook
samenhan9 . De bi1jdra9en tonen de verscheidenheid
van interpretaties die ontstaat, wanneer zes verschil-

lende zoeklichten worden 9ericht op een 9ezamenli1jk
9eexploreerde tekst .
Sander Ste99ink wiJ'dt een beschouwin9 aan de

opmerkeli1jke rol die toevalt aan de vrouweli1jke personages in De tandeloze ti'd. HiJj last zien dat vrouwen
voor Albert E9berts 9een primair object ziJ'n, ondanks
de schi1jn van het to9endeel . Vrouwen zi1jn voor
E9berts veeleer bemiddelaars die hem in staat stellen
lets anders to bemachti9en . lets dat voor hem van

9roter belan9 is nameli1jk contact met andere mannen . Om dit aan het licht to bren9en 9eeft Ste99ink
een rondleidin9 Ian9s de driehoeksverhoudin9en .
steeds tussen twee mannen en een vrouw, die in De
tandeloze tijd
voorkomen . Niet alleen bli1jkt uit ziJjn biJjJ

dra9a dat Van der Hei1jdens romancYdus bezaaid is
met der9eli1'ke sandwich-relaties ook wordt duideli1jk
dat ze onder hun sexuele oppervlakte lets anders verber9en .
In zi1'n biJ'dra9e onderzoekt Kees Jan van Di1jk het
motief van de schaar in Van der HeiJ'dens roman . De
schaar bliJjkt op de meest uiteenlopende niveau's van
de roman een beran9riJ'ke rol to spelen . 0p het meest
concrete niveau van de handelin9 is de schaar het
werktui9 met behulp waarvan de junk Albert E9berts
da9eli1'ks aan zi1n 9erief moet zien to komen ; op een
abstracter plan van de roman is zi1j een wapen om de
tiJ'd mee to liJ'f to 9aan . Niet alleen speelt de schaar
een sYmbolische rol in Albert E9berts obsessie door
sexuele impotentie ook voor de 'scharende' structuur
van de romancYclus in zi1n 9eheel fun9eert de knipschaar als sYmbool .
Marielle van Gelderen 9 eeft De tandeloze tijd
J cul-
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tuurhistorisch relief door Van der Hei1jdens
Bildun9sroman to confronteren met eent1je uit een
andere fase van de moderniteit : E . du Perrons Het
land van herkomst uit 1935 . Met wat voor problemen
worstelt Arthur Ducroo en in hoeverre zitjn deze problemen ver9eli1jkbaar met die van Albert E9berts? Hoe
tiJd9ebonden zi1jn Ducroo's verlan9en een persoonliJjkheld to zi1jn en E9berts verlan9en om 'in de breedte to
leven'?
Eerst li1jdt Albert E9berts aan seksuele impotentie
daarna wordt hi1j van die kwaal 9enezen en vervol9ens liJjdt hi1j opnieuw, nu aan het felt dat de seksuele
potentie die hi1j heeft weten to veroveren hem impotent heeft 9emaakt op een antler vlak - op het vlak
van de verbeeldin9 nameli1k, dat eveneens met de
roes to maken heeft . In de stri1jd die Albert E9berts
voert te9en het veelkoppi9e monster van de impotentie, spelen drie vrouwen een hoofdrol : Milli ,
Marike en Leent9e . Jeroen KapJ
terns schetst hun functie in de cYdus .
Van der Hei1jden heeft ziJjn roman niet alleen een
scharende structuur 9e9even maar ook voorzien van
vertellers- en schri1jvers9estalten . Deze auteursfi9uren
zi1jn van elkaar onderscheiden doordat ze in de
romanwerkeli1jkheid de 9edaante van verschillende
personages hebben 9ekre9en . Maar door verknopin 9
op een ho9er vlak van de romancYdus vallen ze ook
weer samen . De auteur A Ibert F lix Th1'um van der
HeiJjden de verteller en uiteindeli1jk succesvolle

toneelschriJjver Albert E9berts en de i1jveri9e Patrick
Gossaert ziJjn zulke fictieve als personages op9evoerde vertellers- en schriJ'vers9estalten . Maar to9eli1jkerti1jd worden ze weer op een plan 9ebracht door de
connectie met uit de werkeliJ'kheid bekende schri1jversafsplitin9en als Patrizio Canaponi en Adri van der
Hei1jden . Wat is de betekenis van dit mYstificatiespel?
In zi1jn bi1jdra9a bui9t Michiel Rui19rok zich over deze
vraag .
In het essay dat de r1i' sluit client de theorie van
Rene Girard als zoeklicht bi1 j het speuren naar een verbor9en betekenislaa9 in De tandeloze ti jd. Girard is
een Frans-Amerikaanse antropoloo9 en Iiteratuurcriticus die de of9elopen decennia faam heeft verworyen met ziJjn ideeen over de mens als homo

mimeticus . Mensen kunnen zich slechts identiteit verschaffen door middel van nabootsin9 (mimesis), aldus
Girard . Zi1j kunnen pas naar lets verlan9en een man ,
een vrouw, een ideaal als dat object prestige heeft
9ekre9en en jets kan alleen maar prestige bezitten
doordat het voor anderen be9erenswaardi9 is 9ebleken . Mimesis stuurt al het menseli1jke 9edra9, zo
meent Girard . Vanuit haar aard voert zjJ bovendien
re9elrecht naar het conflict en naar het daaraan inherente 9eweld . loch is het vol9ens Girard niet zo dat
mimesis alleen maar conflict tewee9bren9t . Mimesis
produceert conflict en wet voortdurend, maar ze lost
alts crises die ze veroorzaakt ook weer op, doordat
ziJj het conflict kanaliseert en in de bedding van een
culturele orde leidt . Deze re9ulerende werkin9 van de
mimesis uit zich in het mechanisms van de zondebok
een collectief vertoon van herstelde eens9ezindheid
waarbjJ altjJd een onschuldj9 slachtoffer wordt om9ebracht of uit9edreven . In de slotbjJdra9e wordt onderzocht hoe de mimesis van de be9eerte in De
tandeloze tijd
1 haar besla9 kri19t en welke zondebokmechanismen in Van der Hej1dens romanwereld werkzaam ziJjn . Bi1j de laatste vraa9 staat de zaak-Hennie
A . centraal .
Wilbert Smulders
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'Kwartaaldrinker tussen hanenkammen' . In : de Volkskrant (30
november 1990) en Rob Schouten, 'Advocaat van de hanen .
Meester van de katers' . In : Trouw (6 december 1990).
4.
De meeste recensies van dit deel zijn oninteressant, aangezien
zij slechts het verhaal navertellen zonder een poging to doen
afstand to nemen . Slechts in een beperkt aantal recensies worden de beide boeken van deel drie vanuit een kritisch oogpunt
beschouwd, al wordt het werk ook in deze besprekingen als
briljant beoordeeld . De volgende drie recensies zijn representatief voor deze categoric : Jaap Goedegebuure, 'Albert Egberts en
zijn schaduwen'. In HP/De tijd (21 juni 1996) ; Yves van Kempen,
'Leven in razernij' . In : De groene Amsterdammer (26 juni 1996)
en Aleid Truijens, 'Jezus uit Geldrop. De glanzende schakels van
A .F .Th . van der Heijdens romancydus' . In : Elseviers magazine
(29 juni 1996) .
5.
Bzzlletin 179 (1990) .
6.
Caret Pesters,'Triomf van realistische mythomanie 1-10' . In : Vrij
Nederland van 22 en 29 juni ; 6, 13, 20 en 27 juli ; 3, 10, 17 en
24 augustus 1996 .
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Een overzicht van de cycLus

De tandeloze til jd is een meer dan drieduizend pa9i na's tellende boekenreeks, verspreid over zeven banden . Er zit dertien Jjaar tussen het verschiJj nen van de
proloo9 en het laatst uit9ekomen deel . Voor hen die
de cYdus niet of slechts ten dele kennen, en voor hen
die het zfii1n yereten
: de feiton op e en riJftJe . 1
9
1983
1985
1991
1992
1996

De slag om de Blauwbru9 proloog
Vallende ouders deel een
De 9'evarendriehoek deel twee
Advocaat van de hanen deel vier
Weerborstels een intermezzo
boekenweek9eschenk
Het Hof van Barmharti9held
deel drie eerste boek
Onder het P laveisel het moeras
deel drie tweede boek

B
V
G
A
W
H
P

De proloo9 van de cYclus ma9 met recht het meest
chaotische deel van de reeks 9enoemd worden . Dit
terwi1i het met zijn 121 bladzi1jden samen met het
boekenweekgeschenk het dunste werk1je uit de cYdus
is . Het boek bevat het fragmentarische relaas van de
junk Albert E9berts r die zich op de Konin9innenacht
van 1980 door Amsterdam begeeft om auto's to kraken en op de kroningsda9 zelf betrokken raakt bi1j rellen op de Blauwbru9 . Het verhaal speelt zich dus
9rotendeels of op 30 april in de hoofdstad r wat
slechts onderbroken wordt door enkele flashbacks
van de hoofdpersoon en het laatste hoofdstuk1e, dat
zelfs Woensda9 23 1'uli 1980' als titel drag9t .
Heel antlers is Vallende ouders het eerste deel . We
zien Albert in 1976 als student filosofie in Ni1jmegen
met zijn vriend Theo Schwant1e Th1jum waarmee hij1
een huffs deelt . Maar ook over de studenten1jaren
daarvoor wordt verteld . Als Albert uit zijn wonin 9
moet komt hiJj bi1j zijn ouders in Geldrop terecht . Hier
bren9t Albert mi1jmerend over het verleden de zomermaanden door. Zo horen we bi1jvoorbeeld het verhaal
over zijn 9eboorte op 30 april 1950 . Maar niet alleen
over de ei9en Jjeu9d wordt verteld r ook over het verleden van zijn ouders Albert E9bents sr. en HannY van
den Serckt r zijn oom E9bent E9bents en andere per-
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song9es komen we van alles to weten . Naar het einde
van het boek nemen deze bespie9elfin9en het verhaal
als het ware overr Albert overdenkt het verleden en
komt nauweli1jks nog van zijn tuinstoel af. Slechts eenmaal verlaat hiJj zijn 9eboortedorp voor een bezoek
aan Felix Boezaardt Flix waarmee hi1 j - net als met
Th1jum - al Binds zijn 1j eu9d bevriend is . Flix is pas of9estudeerd aan de kunstacademie in Den Bosch en zet
ti1jdens de ontmoeting zijn realistische kunstopvattin 9
uiteen . Schokkender voor Albert is echter de mededelin9 van Flix dat Th1jum en hi1j kort9eleden met
elkaar naar bed zijn geweest .
Deel twee bren9t ons opnieuw in het zomerse
Geldrop van '76 . Albert studeert voor zijn kandidaatsexamen maar andermaal kriJgen we verhalen over
het verleden to horen r nu vooral over Alberts 1jeu9d .
De 9eschiedenis wordt 9rotendeels chronolo9isch vertell waardoor we rond de helft van het boek weer de
studententi1d vanaf 1970 van Albert binnenkomen .
Dit bren9t ons ook weer tern9 in NiJjme9en . Deze stall
vormt het decor voor een romance van Albert met
Milli Handel r een studente waarmee Albert zijn seksuele an9step probeert to overwinnen . Na het fiasco
dat dit contact oplevert r ontmoet Albert Marike de
Swart die hem wel van zijn impotentie bli1jkt to kunnen genezen .
Het boekenweekgeschenk Weerborstels staat biJjna
9eheel los van de cYdus en is dan ook als een intermezzo 9ebracht. Het boek1je valt to situeren tussen de
delen twee en drie . We kri19en van Albert het verhaal
to horen van het korte maar onstuimige leven van
Robby E9berts r Alberts neef .
In het eerste boek van deel drie lezen we hoe
Albert E9berts zijn kandidaats haalt en daarna spoorsla9s naar Amsterdam vertrekt om daar aan zijn doctoraal to be9innen . Dat van studeren echter weini 9
terecht komt r wordt al gauw duideliJjk . Amsterdam
bli1jkt teveel verleidingen to kennen . HiJj ontmoet
Zwanet Vrauwdeunt maar de prille relatie wordt
of9ebroken op het moment dat hiJj zijn toekomsti9e

'levenspartner' te9en het li1jf loopt : de heroine . Dit
9ebeurt in de nacht van woensdag 21 september o p
donderda9 22 september 1977r de 'sneeuwnacht in

september' waarmee het boek afsluit .
0p de eerste Pa9ina van Onder het Alaveisel het
moeras wordt Albert wakker met de roes no9 in zijn
lichaam . Maar ook in de weken erna zullen de drugs
hem niet loslaten . Zelfs de refs naar Italie die Albert
eind november samen met Flix onderneemt - waarbij1
hi1j zich heili9 voorneemt het experiment met de heroine to stoppen -, kan hem uiteindeli1jk niet van de
drugs afhouden . Maar er 9ebeurt meer in Napels . Als
de kunstenaar Flix zijn over9ekomen vriend Th1jum
verpakt in Ian9zaam verstiJjvend 9ips, bevriJj dt hi1 j hem
to Iaat uit het verstikkende harnas en sterft ThJjum een
9ruweliJjke flood .
In de twee boeken van deel drie betreden verscheidene nieuwe personages het toneel . Albert ontmoet Patrick Gossaert de schri1jver met het Italiaanse
pseudoniem . Ook leert hi1 j Baartscheer kennen een

neofascist op wie hi1 j uiteindeli1jk een moordaansla 9
plee9t, waarvoor hiJj de 9evan9enis indraait . Van een
afstand vol9t Albert het protes te9en Hennie A ., die
haar beide ouders zou hebben vermoord . Haar verhaal doorkruist - vooral in het eerste boek - de
9eschiedenis van Albert E9berts ; om het hoofdstuk
kri19en we meer to horen over wat er werkeli1jk is
9ebeurd . Albert ontmoet in het derde deel ook no g
de advocaat Ernst uispel . Dit personage leren we
uit9ebreid kennen in deel vier van De tandeloze tJijd .
Advocaat van de hanen- het voorlopi9e eindpunt
van de cYclus vervol9delen zijn al aan9ekondi9d .
speelt zich vri1jwel helemaal of in Amsterdam . We zijn
midden in de Jjaren tachti9 aanbeland en maken de
tumultueuze ontruimin9 van een 9ekraakt pand mee .
0pvallend is flat we in flit deel niet Albert vol9en ,
maar Ernst Quispel, de advocaat van de krakers . Hij1
bliJjkt er een dubbelleven op na to houden : aan de ene
kant is hiJj de 9eslaa9de advocaat met vrouw Zwanet
en kind aan de andere kant een periodieke drinker
die altiJjd een euforische roes beleeft waarna hiJj vervalt in een Ian9duri9e kater . Wanneer deze twee
werelden met elkaar in botsin9 komen, li1jkt Ernst de
9rote verliezer to zi1jn . Albert is in het boek niet veel
meer flan een fi9urant . Hi1j bli1jkt in de 9evan9enis van
de drugs to zijn of9ekomen en heeft zich ontpopt als
toneelschri1'ver van 9een9a9eerde stukken . 0p een
bepaald moment bli1jkt flat de liefde tussen Zwanet en
Albert is hernieuwd en te9en het eide van het boek
bren9t Ernst zijn vriend naar het terras waar hi1 j met
Zwanet heeft of9esproken . 2

Wanneer we de delen van De tandeloze tijd
J o p een
aantal punten met elkaar ver9eliJjken vallen een paar

verschillen meteen op . Allereerst is er het verschil in
ruimte . De hoofdhandelin9 van de delen is op diverse
plaatsen to situeren . BiJj de delen een en twee zijn de
plaatsen Geldrop en NiJjme9en dominant . In de probog en het vierde deel is Amsterdam het 9eo9rafisch
centrum . Deel drie kept ook de hoofdstad als middelpunt maar deze is niet zo prominent aanwezi9 als bij1
de boeken ervoor : zowel Geldrop en Ni1j me9en als
Lummel en Napels spelen een belan9ri1jke rol .
Ten tweede zijn ook in verhaalti1jd verschillen aanwezi9 . De delen een en twee spelen zich beiden of
voor 1976, en vooral na 1950, het 9eboorte1jaar van
Albert . Het derde deel speelt tussen 1976 en 1980,

waarvan het laatsee 1jaartal ook de verhaalti1jd van de
proloo9 vormt . Deel vier is pas vi1jf Jj aar later 1985186
to plaatsen . Dat de ti1jd en daarmee de plaats verandert, li1jkt to9isch . 0pvallend is wel flat het ontstane
9at' tussen 1976 en 1985 slechts ten dele is op9e vuld met het verschiJjnen van deel drie . Ondanks het
felt flat de cYd us dus 'tompleet' is 9emaakt - een tot
en met vier - bliJjft een tiJjdspanne onduideliJjk . Over de
periode tussen woensda9 23 1juli 1980 en donderda 9
11 april 1985 worden slechts summiere mededelin9en 9edaan afkomsti9 van enkele tern9blikken uit
Advocaat van de hanen .
Het perspectief in de boeken li9t biJj verschillende
personages . In de proloo9 en de delen een en twee
is het Albert E9berts die het perspectief voert . Deel
vier wordt verteld vanuit Ernst Quispel en het derde
deel heeft verschillende vertellende persona9es, onder
wie de twee net 9enoemde . Het felt flat het perspectief is 9aan schuiven ma9 als zeer opvallend 9ekenmerkt worden . Moet Albert in de delen drie het
perspectief al delen met verschillende andere personages, in het vierde deel is hi1 j het 9eheel kwiJjt ten
9unste van een van hen de advocaat uispel . Albert
E9berts bli1'kt dus zijn plaats als perspectiefvoerder van
de cYd us met het verstri1jken der 1jaren to hebben verloren .
Wat betreft de personages is het aardi9 de hoofdfi9uren van de cYdus, de beide perspectiefvoerders
Albert E9berts en Ernst Quispel, eens naast elkaar to
zetten . Want hoewel beide in de cYclus sterk met
elkaar verwant liken
to ziJn, zijn er ook in het o09
1
sprin9ende verschillen . Albert wordt in 1950 9eboren
to Geldrop in Noord-Brabant . Hoewel hi1j van huffs uit
katholiek is wordt flit 9eloof niet 9apraktiseerd . Na
de hbs 9aat hi1 j in 1970 studeren aan de Universiteit
van Ni1jme9en . Het felt flat hiJj studeert is voor zijn
ouders al een wonder, wat hi1j studeert is voor hen
niet van belan9 . Als in de zomer van '76 het kandi-
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daatsexamen filosofie is behaald zet hi1j deze studie
voort in Amsterdam . Zoals 9eze9d verwatert de studie
daar echter snel . Albert E9berts liJjkt het type van de
'culturele emigrant', iemand die in relatief korte ti1jd
'verhuist' naar een andere cultuur dan die waarin hij 1
of zi1' is op9e9roeid . Vanuit een arbeidersmilieu en het
provinciale katholieke thuis in Brabant, komt Albert
in een chaotisch . 9oddeloos Amsterdam terecht .
Ernst is geboren in 1948 - en is dus van dezelfde
9 eneratie als Albert - maar heeft een heel andere
achter9rond . Zi1n 9eboorteplaats is Haarlem, de stall
waar zi1jn vader als advocaat werkzaam is . Het idee
om een familiemaatschag van advocates met zi1n kinderen to vesti9en is heili9 voor Quispel sr. Ernst 9aat
dan ook op zi1jn achttiende rechten studeren in
Amsterdam waar hi1 j lid wordt van het corps . Na ziJjn
afstuderen in zes Jjaar, de tiJjd waarin Albert no g
slechts zi1jn kandidaats heeft behaald treedt hi1 j toe tot
de familiemaatschap in Haarlem . Door oneni9held
met zi1n vader over de koers en mentaliteit van het
advocatenkantoor stapt Ernst vier Jj aar later in 1976
uit de familiezaak en treedt toe tot een sociaal advocatencollectief met een wetswinkel in de Amsterdamse
PiJp' . Schi1jnbaar uit frustratie over de 9erin9a resultaten van het collectief, be9int hi1j in de loop van de
1jaren tachti9 samen met een colle9a een commerciele
praktiJjk . Hi1' 9eldt dan al snel als een 9oed advocaat
die ook financieel 'binnen' is .
Ernst is veel minder 'sociaal mobiel' dan Albert . Er
vindt een breuk plasts met zi1jn vader, waardoor hij1

van de commerciele in de idealistische advocatuur
terecht komt maar van het zich afkeren van of afzetten te9en het ouderliJjke milieu is slechts een korte ti1jd
sprake . UiteindeliJjk be9int hiJj toch weer een commerciele praktiljk en komt hi1j terecht in hetzelfde bur9erli1jke
bestaan als ook ziJjn ouders leiden . In maatschappeli1jk
opzicht verschillen Albert en Ernst dan ook sterk .
Ernst is een succesvol advocaat en bekleedt daarmee
ook een maatschappeliJjke functie r; Albert is de onnutto eeuwi9e student . Ernst is ook 9esetteld ; hi1j is
9etrouwd en heeft een kind . In de tiJjd dat hi1j trouwt
dompelt Albert zich no9 onder in seksuele or9ieen .
Dat Ernst het echter niet zo nauw neemt met de
huwelijkse plichten blijkt wel in het voorlopige slotdeel van De tandeloze tijd . Tijdens zijn drankperiodes
heeft hij diverse seksuele contacten en bekommert hij
zich nauwelijks om zijn gezin . Ook blijkt dat hij nooit
liefde voor Zwanet heeft gevoeld . Tot op het moment
dat zij verliefd wordt op een ander, haar vroegere liefde Albert Egberts . Maar dan is het to laat, beseft ook
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Ernst, en we zien hoe hi1j ziJjn vrouw als het ware overdrag9t aan Albert . Van een afstand ki1jkt Ernst toe hoe
de twee elkaar ontmoeten . Een toekomsti9 deel van
de cYclus zal de draad hier waarschi1jnliJjk weer oppakken en ons vertellen hoe deze samenkomst verder
verloopt .

Michiel Ruil9rok
Notes
1
Van de letter die achter de boektitel staat - en die ook to vinden
i s op de kaft van de nieuwe uitgaven - wordt in de artikelen
gebruik gemaakt om to verwijzen naar het betreffende boek .
Achter de letter staat het paginanummer vermeld .
z
Voor meer informatie verwjs ik naar Groepsportret ; wie is wie
in De tandeloze tijd" van A .F. Th. (Amsterdam 1996) samengesteld door Jan Brands en Anthony Mertens . Hierin zijn alle personages die de romans bevolken terug to vinden, als ook een
chronologie van het leven van de hoofdpersoon Albert Egberts .

fan 41'libbeCeeu~en

Bi1 ' de vakgroeP Nederlands van de Universiteit Utrecht kun
1je natuurhjk gewoon overdag in volti1d Nederlands studeren .
Maar in Utrecht kan het oak 's avonds in deelti1'd . Het
studieprogramma biedt studenten een brede opleiding in de
neerlandistiek met onderdelen vanuit de taalkunde, de letterkunde en de communicatiekunde . Daarbij komt een groot
deel van het Nederlandse cultuurgoed aan bad, van middeleeuwen tot mufti-media, Na een brede basisopleiding kiezen
studenten uit een groot aantal sPecialisatiemogeliJ 'kheden .
Maar de vakgroeP verzorgt niet alleen de reguliere oPleidin g
Nederlands . Er zi1'n oak mogelijkheden voor bi1jvoorbeeld contractonderwi1js, wederkerend onderwiljs en contractonderzoek .
Wie CONTRACTONDERWIJS volSt, kan uit het bestaande aanbad zelf de colleges kiezen die aansluiten bi1 j de eigen interesse zoals Inleiding communicatiekunde, Publiekgericht schrli/ven,

WEDERKEREND ONDERWIJS is bedoeld voor ofgestudeerden
van de vakgroeP. De cursussen zi1jn sours sPeciaal voor alumni
ontwikkeld PAO-cursussen zoals Genderstudies in de neerlandistiek , sPecialisaties, zoals Re >~resentaties van Zuideli kl A Erika,

Vrouwen en geletterdheid, Interculturele communicatie .

Medewerkers van de vakgroeP doen oak regelmati g
CONTRACTONDERZOEK voor beddjven en instellingen . Daarbij
wordt bi1jvoorbeeld advies uitgebracht over het verbeteren
van de communicatie in orSanisaties .
Informatie en documentatiematenaal over de Utrechtse oPleiding Nederlands en over andere activiteiten van de vakgroep
Nederlands is verknJgj baar bi1 ' Alex de Jager,
telefoon 030-2536530 .

Proza- en PoezieInleiding in de Middelnederlandse
letterkunde . Deelnemers schuiven in de collegebanken aan bij 1
analyse,

studenten .
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GemangeLd
tussen manneLijke knoken
De vrouw in De tandeloze tijd

Als jets duideliJ'k is na het lezen van Van der
Hei1'dens De tandeloze ti1jd dan is het dat de c Yclus
een mannenverhaal vertelt . Een verhaal 9ezien door
de o9en van Albert E9berts en Ernst Quispel, waarbi1' van de tallow vrouwelijke personages die de
cYclus bevolken er slechts twee sours het Perspectief
dra9en, nameli1'k Hennie A . en Zwanet Vrauwdeunt .
Vrouwen vervullen slechts een bi1'rol in het 9eheel .
Sander Ste99ink last zien dat deze rob van de vrouweli1'ke personages een noodzakeli1'ke is, een voorwaarde in het leven van de beide manneliJjke
prots9onisten .

De vrouw. . . Vrouwen en drank . . . Ze ziJ n onverbrekelilk verbonden in de roes . . . lk bedoel niet
eens zozeer de roes die provokes the desire. Die
verdamPt. . . vervluchti9t. . . Nee- wat ervan overblijft
1
de vol9ende da9, nadat de roes door de zeef van
de slagp is gehaald . . . Het verlan9en zelf. . . niet naar
able koePels en Pilaren die samen de vrouw van de
avond tevoren hebben g evormd nee, alleen naar
die kleine kapel waar de hele kathedraal overheen
is 9
ebouwd. . . De doJ~fveer
van mi jn leven? Ja - l'a en
l
no9 eens Jja . Daarheen voert, uit telkens weer
andere richtin9en-mi'n
J q ueeste . . . . H: 353
Albert E9berts stelt hier, in 1977, dus op zevenentwinti9Jari9e leefti1d, dat vrouwen de driJjfveer van zi1jn
leven ziJjn . Alberts leven bestaat op dat moment voornameli1jk uit het bedri1jven van de liefde in NiJjmee9se
or9ieen het 9ebruiken van heroine een beet1je filosoferen en schri1jven in de Kapel, Alberts 'encYdopedie van de schaamspbeet' . Wat wil Albert E9berts met
de seksualiteit en hoe is het zo ver 9ekomen?
De situatie in het ouderbi1jk huffs van Albert kan
kortwe9 abs vol9t 9etYpeerd worden : een vanwe9e de
drank onbereikbare vader en een door overdreven
bescheidenheid en nederi9held even onbereikbare
moeder. De da9 en en weken liken
to verbopen vol1
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Sander Steggink

9ens een vast patroon en rond een middelpunt : het
drankprobleem van Albert E9berts sr . Het leven in
huize E9berts is een wachten op, een verber9en voor
en een vrezen van Albert sr. met een slok op . De communicatie binnen het 9ezin loopt outer via Hanny, de
moeder van Albert . De driehoek tussen vader, moeder en kind kan met recht een 'gevarendriehoek'
9enoemd worden . 9eliJjk de titel van het tweede deel
van de cYclus . Er drei9t nameli1jk voortdurend fYsiek

9evaar tussen de hoekpunten van de driehoek, waarbi1j alleen Albert jr. en HannY elkaar ontzien . De 'kniep'
is het wapen dat Albert sr . in deze conflicten vaak
hanteert en waarmee hi1j zi1n positie in huffs probeert
to verdedi9en . Deze driehoeksrelatie is to duiden als
een oedipale driehoek zoals Freud hem heeft 9edefinieerd . leder kind koestert vol9ens Freud seksuele verIan9ens voor de ouder van het andere 9eslacht en
leeft in rivabiteit met de andere ouder . In ons 9eval : de
J'on9en moet een po9in9 ondernemen de plasts van
zi1jn vader in to nemen door zelf met een vrouw naar
bed to 9aan . De vader verdedi9t met hand en tand
ziJn positie . Dit is wat gebeurt in huize E9berts . Het
9rootste obstakel voor een kind biJj ziJn po9in9 uit de
oedieale driehoek to 9eraken is de zo9enaamde castratiean9st : de angst our 9een man to kunnen worden angst voor de ei9en verantwoordeli1jkheid voor
de eigen autoriteit en de ei9en potentie . Hier stuiten
we preties op Alberts probleem .
Albert probeert zich uit able macht to ontdoen van
het ouderliJjk 1juk eerst door to 9aan studeren later
door 'het' met een meisJje to doen . Ook probeert hij1
de ouderli1jke driehoek to doorbreken door er een
substituut voor to vinden, bi1jvoorbeeld in de driehoek
met zi1jn vrienden Flix en ThJjum . Albert bliJ'ft echter,
ondanks verwoede po9in9en, gevan9en in 'de 9evarendriehoek' ; hi1j kri19t het ouderli1jk 1juk niet of9eworpen . De castratiean9st is voor Albert niet to overwinnen .
Een tekenend voorbeeld van de zuigende kracht van
het ouderli1jk milieu is de scene waarin Albert in

Amsterdam 9aat woven en hi1 j nota bene door zijn
ouders naar zijn nieuwe kamer wordt 9ebracht . Voor
hi1j daar arriveert ri1jdt het DafJ'e met Albert sr . aan het
stuur tot drie maal toe de Iitunnel in : Net of de tunnel als een enorme stofzui9erslan9 het Daf1je naar zich
toegetrokken had . . . " H : 151 . In de ellendi9held
aan de overkant van het Ii, Amsterdam-Noord ziet
Albert een "collage van de deprimerendste wi1jken die
hi1j uit Geldrop . Eindhoven en NiJjme9en kende" H :
152 . Het verleden laat hem niet met rust sterker, het
verleden bliJjft als een ma9neet aan hem trekken .
Binnen het doorbreken van het 'oedipuscomplex'
is het experiment Alberts leidraad . Deze experimenten met seks en drugs moeten hem 'man maken
ofwel our in Freudiaanse termen to bliJjven zijn vader
vervan9en ; een opdracht overi9ens waar Albert zich
terde9e van bewust is . Via seksuele ourgan9 met
vrouwen denkt Albert dus man of manneli1jker to worden ; een 9 edachte die ook in de 'werkelijke' maatschappiJj veelal to horen is . Immers : mannen die veel
seksueel verkeer hebben worden als 'meer man'
9 ezien dan mannen die dat niet hebben .

Alberts "vrouwbeeld" vrouwen heeft hiJ' per slot van

rekenin9 nodi9 bi1 j zijn levensmissie, zal ik eerst de
revue laten passeren . Het is daarbi1j niet mi1jn bedoelin9 our alleen een inventarisatie van miso9Yne elementen to 9even maar our achter de functie van
Alberts vrouwbeeld to komen . Maaike Mei1jer stelt in
haar vori9 Jaar verschenen studie In tekst 9evat dat
het "9aat our de dYnamiek van de hele tekst, our de
functie van zulke triviale ne9atieve representaties van
vrouwenlhet vrouweli1ke voor de tekst als 9eheel .
De functie van der9eli1jke beelden ze9t meer over de
roman dan de beelden an sick .
Alberts blik is vooral 9ericht op uiterli1jkheden . Elke
vrouw ondergaat een scherpe keurin9 . Zo ook het
'scharrelt1j e' Susan Cox : "Sux was verkeerd 9ebouwd .
Haar to ranke - of spichti9e - bovenlichaam zat in een
breed hoo9heupig onderli1f 9eschroefd een ver9issing van de Schepper, een abusieveli1jke verwisselin g
bi1' het monteren van de onderdelen" H : 507 . Alberts
aandacht 9aat vooral uit naar het 9eslachtsdeel van
de vrouw. Vol9ens hem worden vrouwen het best
9etekend door hun 9eslacht : "elke vrouw loopt met
haar vulva in haar 9ezicht . . . - vaak op crYptische
wi1jze sours ook openli1jk en schaamteloos met een

9elaat dat volledi9 opensplilft" P : 432 . Deze 'observaties' van vrouwen heeft Albert 9ebundeld in zijn
'encYclopedie van de schaamspleet een "meesterwerk" over het vrouweliJjke 9eslachtsdeel met een
competitief element . Vrouweli1jke 9eslachtsdelen, en
daarmee vrouwen, worden met elkaar vergeleken en
in een ran9orde 9aplaatst . In het vol9ende citaat
wordt Mar9erie - een andere vriendin van Albert - in
historisch perspectief 9eplaatst wat betreft haar
9 eslachtsdeel :
Daar beneden waren haar p looien biljna net zo
Marike uit
Ni jme 9 en, maar
sYmmetrisch als bi]
1
1
minder teer, minder Pervers minder verborgen . . ,
gezwollener- biIjna an9staan1agend bloedvol, en in
de 9 reeP van krachti9e rondingen. Met die rechte
en stu9'9e zwarte haren - een naaldvachtlje blijna had in 9esloten toestand het geheel lets van een
oA9 erolde e9 el . . . . Het e gelt1je neemt in mijn
1
EncYcloPedie van de schaamsP leer een biJ zondere
Plaats in . P: 330
Het vrouweli1k 9eslachtsdeel als pars pro toto, die
tevens als depersonificatie voor de vrouw op9evat kan
worden . De 'mooiste' van het hele stel waarin no g
eens expliciet de depersonificatie van de vrouw naar
voren komt wil ik u niet onthouden temeer daar
Alberts encYclopedie haar naam aan deze beeldsprack
to danken heeft . 0p vakantie in Assisi bezocht Albert
een kapel met daaroverheen een kathedraal
9ebouwd :
Ik had min
J metafoor biJ de kladden. De borsten
en billen als koePels- armen en benen als torens
en P ilaren . . . een complete- njk gewelfde temAel,
enkel en alleen our een vochti9 e crYP to in het
vooronder van het middenschiA to bewaren . . . .
Een basiliek tot meerdere 9lorie van de kut, godno9aantoe - dat is het vrouwenlichaam. Verwilst
niet ljullie hele bouw naar die 9eheime inkePin9?
. . . Die elastische 9leuf. . . de spanning van het hele
li jf voert daarheen. P: 474
0p dit punt moeten we Albert E9bents" schriJjverscha p
toch met eni9e ironie beki1jken . Want wat stellen poetische 9aven voor als ze 9eetaleerd worden in een
der9eliJjke encYdopedie? De verbeeldin9 in het al9e-
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meen en de taal in het biJjzonder heeft voor Albert
een lustopwekkende werking . Ti1jdens het bedri1jven
van de liefde met Marike biJvoorbeeld stelt Albert zich
het 9eslachtsdeel van Madelon voor, analoog aan
haar 9ezicht . Het lukt hem door deze voorstelling een
or9asme to kriJ9en .
Vrouwen zijn voor Albert louter seksuele obJjecten .
Het bovenstaande illustreert dat . Binnen deze beperkto visie kan de vrouw twee gedaanten aannemen, die
beide zeer extreem zi1'n : ofwel de vrouw is een ondermenseli1jk wezen dat niet meer is dan haar 9eslachtsdeel ofwel de vrouw is een bovenmenseli1jk wezen ,
nameli1jk de eni9 mo9eli1jke oplossin9 voor zijn seksuele probleem : de impotentie .

De impotentie
Samen met Flix en Th1jum be9eeft Albert zich al vroe g
op seksueel terrein . Flix heeft bi1j deze spellet1jes een
leidende rol de andere twee vol9en 9ewilli9 . Na
Alberts eerste zaadlozin9 houdt hi1j het voor 9ezien .
Deze seksuele spelletJjes dra9en bi1j aan de vormin g
van Alberts visie op seksualiteit . De 'gevarendriehoek'
het vrouweliJk geslachtsdeel, wordt spoedig een
gevreesd 'object' . Deze angst wordt versterkt als
Albert to horen kriJgt hoe het werkt tussen een man
en een vrouw : "Haar daar waar ze zo 9oed als dicht
zat met 9eweld openbreken . . . zodat het kraakte . . . en
dat met zo lets 9evoeli9s als de top van zijn versti1vin 9
. . hem zou dat nooit lukken . . . voor hem was lets
dergeli1jks niet we99ele9d . . ." G : 221-222) .
De basis is gele9d voor wat Albert als zijn 9rootste

probleem beschouwt: de impotentie . Deze impotentie
komt voort nit castratieangst de angst om met het
binnengaan van een vrouw zijn penis to verliezen . Het
to9enstriJjdige aan Albert is nu dat hiJ' vrouwen vreest
om hun castrerende macht maar togeliJjkerti1jd heeft
hi1j de vrouw nodi9 om zijn impotentie op to lossen .
Drie o eenvol ende relaties met Milli Handel Marike
de Swart en de Joe9oslavische Leent9e verdelen
Alberts impotente periode in drie fasen : biJj Milli de
constaterin9, bi1 ' Marike de 9enezin9 en biJj Leentge
de on9eneesliJkheid . 2 Aan de hand van Marike de
Swart nit Ni1jme9en, kan ik lets meer ze99en over de
rol van vrouwen in de impotentiekwestie . Daarvoor is
het nodi9 een intertekstuele ziJjstap to maken .
In ruil voor geld voor een abortus mag Marike de
Swart Albert van zijn seksuele onmacht 9enezen . In
eerste instantie wil deze po9ing tot 9enezin9 niet zo
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vlotten . Pas als de abortus bi1 j Marike nit9evoerd is en
het bi1j haar 'verboden terrein' is, lukt het hem in haar
een or9asme to kriJ9en . Extra stimulerend voor Albert
is de dadendrang van Cor Coster, de vriend van zijn
hospita die in de tuin op het moment dat Albert en
Marike in een vruchteloze po9ing verwikkeld zi1n, een
kersenboom omhakt . "lemand had niet alleen een
dreigement 9euit maar het ook ten uitvoer 9ebracht"
G : 454 . Alberts bewondering voor lemand die ten
uitvoer bren9t waar hi1j zelf zo bewust mee bezig is ,
nameli1jk het proberen to presteren bren9t hem ook
tot zijn prestatie .
In plasts van vreu9de om het bewi1js van zijn
potentie, voelt Albert zich door Marike "brunt ontmaagd . .] lomp nit zijn 9oddeli1jke knapensluimer
9erukt . . . . Hi1j kon nu wat alle mannen konden : dat9 ene waarin ze het meest overeen stemden . Neuken .
. . Hoe 1je het ook noemen won . . . Albert vormde
geen uitzonderin9 meer. Niet Ianger een en9el - een
man . Hi1j kon zichzelf feliciteren . Vernietigd zijn maa9deli1jkheid . Vernieti9d, ook het leven in de breedte .
HiJj was het ontrouw 9eworden . HiJj had overspel
9epleegd, met het echte leven . . ." G : 457 . De seksuele potentie heeft voor Albert een veel erger 9evol g .
nameli1k poetische impotentie . Vanaf dan zal bli1jken
ondermeer in Alberts relatie met Leent9a, dat
ondanks de fYsieke genezin9 de mentale 9enezing ver
we9 is .
Het felt dat we to maken hebben met Marike nit

NiJjmegen doet denken aan het laatmiddeleeuwse
mirakelspel Mariken van Nieume9hen . In dit mirakelspel wordt Mariken door de duivel als instrument
9ebruikt om andere mensen in zijn macht to kri19en .

"De duivel belooft Mariken haar de zeven vri1je kunstep en alle talen ter wereld to leren als zij met hem
mee wi I gaan loch wit sIechts haar vaI" 3 Het rolpatroop is duideli1jk : de duivel biedt zich aan als leermeester maar is tevens degene die Mariken doet
vallen . De le9ende wordt no9al eens bestempeld als
een Mariale9ende omdat Mariken ondanks haar zondi9e leven en om9an9 met de duivel toch Gods 9enade kriJgt . Een middel voor de duivel om invloed nit to
oefenen in het leven van Mariken is het hebben van
seksueel contact . "Ic ben sduvels amiel Ende 9heweest hebbe bat dan seven iaren Met hem gewandelt. 9he9aen . 9hevarenl Daert ons beliefde ziJjt dit
bedri1jf vroet Met hem 9hedaen so man ende wi1jf
doet . Mghis
a
mi dap niet wel ontseIIen?" 4 Marike de
Swart en Albert E9 berts hebben ook seksueel contact ,

bi1j hen is het echter het einddoel van hun om9an9 .
In De 9evarendriehoek staan Marike de Swart en
Albert E9bents to9enover elkaar als Mariken van
Nieume9hen en de duivel . Het liJjkt alsof Albert de
duivel is en Marike in ziJjn val lokt door haar abortus to
betalen . In null voor deze daad wil Albert nameli1jk dat
Marike ziJjn impotentieprobleem oplost . ZiJj stemt toe

en heteroseksualiteit ook niet alti1jd even duideliJjk
bliJjft. Deze 9rensoverschri1jdin9 maakt de zoektochten
van Albert en Ernst een slag gecompliceerder . Met
Marike de Swart speelt Albert 'bruiloft in de poppen kast' : de om9ekeerde 9eslachtsdaad in miniatuur. Met
haar clitoris probeert Marike keer op keer het spleet1je
in Alberts penis binnen to drip9en . Ernst uispel o p

Marike vallen maar Marike is de duivelse figuur, die
Albert doet 'vallen' . De vrouw kri19t dus een minder
9eslaa9de rot toebedeeld dan in het on9ineel . Marike
de Swart wordt zo wet heel duideli1jk verantwoordeli1'k 9ehouden voor het verlies van Alberts impotentie .

hand . . . verbor9 zijj een 9eeri9eerde kittelaar van
zeker anderhalve decimeter" P: 740 . Bi1j belle ontmoetin9en vinden we dus de vrouweli1jke seksualiteit
tern9 biJj een man .
Alberts 9rootste ontdekkin9 is de 'sandwich' .
TiJ'dens een or9ie met een 9roepl'e Ni1'mee9se vrienden waarbij s ortleraar Hans en Marike de Swart resent ziJn, bren9t Albert deze sandwich in prakti1jk .
"Wat hem daar on9evraa9d wend 9eboden, dus
op9edron9en, was - letterliJjk - de 9revs van ziJ'n verIan9ens en mo9eli1jkheden . HiJj wilde tot aan die 9revs

in de 'ruilhandel'. Met deze toeze99in9 trekt Marike
echter de val open voor Albert al 9ebeurt dat niet
bewust . Albert is dan wel seksueel potent 9ebleken ,
na de eindeloze seksuele oefenin9en en de uiteindelike
prestatie komt hiJj als verliezer uit de striJjd : hiJj is
J
beroofd van ziJ'n poezie, van ziJjn 'leven in de breedte' van zi n oetische otentie .
A .F.Th . van der HeiJjden laat het mirakelspel van
Mariken van Nieume9hen een omkerin9 onder9aan .
Niet Albert is de duivel de leermeester in De tandeloze ti
J d, maar Marike de Swart . En niet de duivel last

Een nieuw begin
Na de episode met Leent9e, waaruit de on9eneesli1jkheld van zi1n 9eesteli1jke impotentie bli1jkt besluit
Albert vooruit to ki1'ken . Via de 9ewone manier tussen man en vrouw kan hi1j niet bereiken wat hiJj wit :
seksueel potent en dichterliJk potent zi1jn . Het is of het
een of het antler. Albert 9aat op zoek naar een kwalitatief andere seksualiteit waar hi1j ook kwantitatief
zoveel mo9eliJj k van mee wit kri19en : de oververzadi9in9 . Zo denkt Albert die daad in de wereld to stellen waarbi1j hi1j zowel lichameli1jk als poetisch potent
is . Voor Albert bli1jft de vrouw noodzakeliJjk om lit to
bereiken . Daarom 9aat hi1j de seksualiteit nu op de
proef stellen door haar 9renzen biJjvoorbeeld die tussen manneli1jkheid en vrouweliJjkheid f to verkennen en
to overschriJjden .
De 9revs tussen homo- en heteroseksualiteit, een
9revs die ik impliciet heb aan9ebracht is tot no9 toe
onbesproken 9ebleven . Bi1j het seksuele experiment
dat Albert aanvan9t, wordt deze 9revs overschreden .
HiJj is daarin niet alleen,; ook Ernst Quispel, de drankzuchti9e advocaat uit Advocaat van de hanen bewandelt de we9 van het seksuele experiment , waarbij de
scheidin9 tussen man en vrouw en homoseksualiteit

zi1jn beurt is, naar aanleidin9 van een hem ooit verteld
verhaal, op zoek naar een meisJje met een onnatuurlike
1 9rote clitoris . Ernst vindt wat hi1' zoekt maar wel
biJj een Jjon9en ; ti1'dens een seksuele ontmoetin9 met
'call-boy' Danny bedenkt hi1j : " daar was zijj dus het
m holo9ische meis1je met de buitenspon9 9rote kittelaar - zijj lag daar, haaks op zi1jn lichaam, aan hem
vast9eklonken . Ten9erder dan de Jjon9en kon zijj niet
zijn : zijj was door liens lichaam heen 9ebroken, haar
clitoris stak naar buiten ; borsten vormden 9een probleem die bezat zijj evenmin als hiJ . . . . Onder de

9aan en er een blik overheen wenpen . Meer niet .
Daarna werd het tiJjd voor de definitieve tern9tocht"
P: 500 . De sandwich is een driehoeksfi9uur waarbij1
twee mannen to9eliJjk met een vrouw de liefde bedriJjyen . Van de vrouw bli1jftweini9 over :

Marike was lets flinterduns 9eworden een jammerend vel- en vender bestond ziJj minder en minder. De 9rote Hans werd onbeheerster - versnelde
ziljn bewe9in9en en voor het eerst in ziJjn leven

wist Albert zich schaamteloos 9enaaid. Door een
man . Niet lan9s een omwe9, maar rechtstreeks in
het 9evoeli9ste punt van zi n 9eslacht: daar waar
het toom PJ'e sPande. . . de tongriem van de eike/. . .
En hi'I kon 't aan. . . hiI] kon 't aan . . . zo/an9 Marike
er maar tussen 9o/fde . P: 505

De sandwich is het meest extreme voorbeeld van de
driehoeksfi9uur die in verschillende 9edaantes in de
romans o treedt en waarvan er nu enkele terloo s
aan de orde ziJ'n 9eweest. Hoo9 ti1jd dus voor een
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korte inventarisatie . De eerste driehoek die zich aan
ons voordeed is de oediPale driehoek . In dezelfde
Periode zi1j n we de driehoek tussen Albert en ziJjn
vrienden Flix en Th1jum to9engekomen . De sandwich
is de derde driehoek waarin Albert zich be9eeft . 0 P
seksueel 9ebied is deze laatste driehoek een echo van
die tussen Albert Flix en Th1j um, waarin de seksuele
ontdekkin9en immers een belan9ri1jke rol speelden .
Het 9rote verschil is de aanwezi9held van een vrouw
in de sandwich . De laatste driehoek met Albert o p

een van de hoekPunten is die met Ernst Quispel en
Zwanet Vrauwdeunt . HierbiJj speelt dus ook een
vrouw een rol . 0p deze driehoek die binnen de cYclus
van 9root belan9 is kom ik later no9 tern9 .
Ernst QuisPel zit naast boven9enoemde driehoek ,
in minstens net zoveel driehoeken verstrikt als Albert .
Over een sandwich zoals Albert die weet to realiseren
kan Ernst alleen maar fantaseren . De Po9in9 van Ernst
om de sandwich ook daadwerkeli1jk uit to voeren
looPt sPaak . Indirect volmaakt Ernst wel een seksuele
driehoek nameli1jk met Zwanet en een onbekende
verkrachter . Zwanet staat in de 'sneeuwnacht' bij1
Ernst voor de deur, nadat zi1j in het Vondelpark verkracht is . Bi1j Ernst wekt ze de su99estie zich aan to
bieden en hiJ j doet naar ei9en ze99en de verkrachtin9 over, maar dan vol liefde : "Het wond hem op om
zo heel voorzichti9, Ian9zaam, heen en weer to 9li1jden door de holte waar no9 geen uur 9eleden woest
en onbeheerst . . . een anoniem lid in rond9epookt
kon hebben" A : 396 . Ernst 9ebruikt ziJjn fantasie
dusdanig dat hi1j zich 9aat vereenzelvi9en met die
antler : "BiJj het bereiken van het orgasme was hij1
to9eli1jkertiJjd de verkrachter op een weerspanni9 kronkelend en vechtend li1jf en de tedere minnaar die haar
verdoofde lichaam weer tot erotisch leven moest wekken" A :396 .

Homosocialiteit
Met de identificatie van Ernst met de verkrachter stuiten we op een van de mo9eli1jke verklaringen voor de
driehoeksmanie van Albert E9berts en Ernst QuisPel ,
nameli1jk de driehoeksfi9uur als de eni9e mo9eliJjkheid
een man to bereiken . Daarin ziJjn de driehoeken aan
de ene kant een variatie op, of een vervan9in9 van ,
de oedipale driehoek . De driehoek bi1jvoorbeeld tussen Hans Marike en Albert is een echo van de ouderlike
driehoek : via een vrouw probeert Albert een man
1
to bereiken . Via ziJjn moeder dacht Albert zi1jn vader
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to bereiken ; via Marike wil Albert Hans voelen . De
driehoek tussen Albert Flix en Th1jum is dan to
bestempelen als een vervan9er voor de oedipale driehoek ondermeer omdat zi1j in dezelfde periode
bestaat .
Aan de andere kant biedt het begrip 'homosocialiteit' een mo9eliJjke verklarin9 voor de driehoekenkoorts in De tandeloze ti1jd . In zi1jn artikel 'Mannen
onder elkaar' analYseem Ernst van AIphen de roman
The comfort of strangers van Ian McEwan . Hi'1
9ebruikte daarbiJj het be9rippenapparaat dat Eve
KosofskY Sedgewick in haar boek Between men hem
aanreikt . Een centrale rol speelt het be9rip homoso-

cialiteit : "een sociale binding tussen mannen . . . die
niet althans niet rechtstreeks maar via vrouwen seksueel van aard is maar die wel de relatie tussen mannen en vrouwen inperkt en bepaalt . Homosociaal is
dus niet homoseksueel en heeft ook 9een betrekkin g
op sociale relaties tussen vrouwen . De homosociale
band is primair : hiJj is bepalend voor de manneliJjke
beIevin9 v an heteroseksuele relaties" . 5
Bi1j Albert liJjkt het seksuele verlan9en zich niet
direct to richten op mannen, maar zoals Sed9ewick
stelt : "for a man to be a man's man is seperated only
by an invisible f carefully blurred , always-ready-crossed
line from being interested in men 6 De 9rens tussen homosociaal en homoseksueel is dus slechts een
zeer dun li1jntJje . Met andere woorden : elke homosodale relatie kan een homoseksueel karakter hebben .
Het liJjkt me niet zinvol uit to zoeken of we Albert als
een homoseksueel of als een homosociaal iemand
moeten bestempelen een 'dilemma' waar we troowens toch 9een antwoord op zullen kri19en . Zinvoller
li1jkt het me to constateren dat Albert zich op het
dunne liJjnt1je bewee9tdat homosociaal en homoseksueel scheidt . We hoeven alleen maar to denken aan
het niet to9enspreken van twee filosofiestudenten die
Albert voor homoseksueel uitmaken : "Het zoo op een
zelfverdedi9in9 hebben 9eleken - en wat vie) er to
verdedigen?" B :89 .
Albert wil contact kri19en met het manvolk . De
driehoeksfi9uur is bi1j dat streven noodzaak .
Sed9ewick beschri1jft dat vooral mannen die niet direct

als manneli1jk to bestempelen zi1n, homosociaal 9ericht
ziJjn en dat het object vaak een 'tYpische' man is, wat
dat ook mo9e wezen . Hans de sportleraar, liJjkt to voldoen aan het beeld van een tYpische man . HiJj is 9root
en sterk en seksueel potent . Nu Albert een soon referentie unt heeft wil hij dit o een seksuele manier,
p roberen to bereiken .

De bovenstaande verklarin9en lossen slechts voor
een deel de driehoekproblematiek op . Want waarom
horen we zoveel echo's van driehoeken maar past zo
weini9 preties op elkaar? Zoekt Albert de driehoeken
bewust op of ontstaan ze bi1j toeval? Maakt de driehoeksfi9uur een relatie sterker of is er alti1jd een die
als 'het derde wiel aan de wa9en' overbodi9 is? De
kwestie van de driehoeken roept misschien meer vragen op dan zi1j beantwoordt .
De driehoek waarop het idee van de homosocialiteit goed past en waarbiJ j seksualiteit niet direct een
rol speelt is tevens de meest uit9ewerkte driehoek uit
de cYclus nameli1jk die tussen Albert Ernst en Zwanet .
Zelfs ti1jdens de eerste ontmoetin9 tussen Albert en
Zwanet komt Ernst Ian9s fietsen . In de periode waarin Albert en Zwanet een prille relatie hebben, vindt de
verkrachtin9sscene tussen Ernst en Zwanet plasts . Dit
li1jkt vreemd 9enoeg, het be9inpunt to ziJjn van de
relatie tussen hen die zelfs leidt tot een huweli1jk .
Maar uiteindeli1jk 'doneert' Ernst Zwanet toch weer
aan Albert .
Deze driehoek zouden we zeer 9oed homosociaal
kunnen duiden : Albert en Ernst die zich sodas) verbonden voelen . Via Zwanet kri19t de homosociale
relatie vorm : zi1 j is )outer intermediair. Ze wordt als een
soon joker heen en weer 9eschoven tussen Albert en
Ernst J en bli1jft dus constant tussen hen in staan . Ook
hieruit bli1jkt de rol van vrouwen in het homosociale
verkeer tussen mannen maar al to duideliJjk : "the ultimate function of women is to be conduits of homosocial desire between men" .~ Zwanet is net aIs Marike
een middel om het contact met de mannenwereld to
verkriJgen dat Albert zo 9raa9 wenst . De intermediairfunctie bli1jkt ook duideliJjk uit de beschriJjvin9 van
Ernsts fantasie om een sandwich to tompleteren met
Malou en ThJjum : "Samen naar bed met dezelfde
vrouw . . . LiJjkt dat Jje wat? . . . Als we zo'n meld als een
soon dubbel condoom 9ebruiken ThJjum, is er wat
mi1j betreft 9een probleem . . . . Een levend kamerscherm . . ." A : 261 . En verderop : "Malou als zacht
stootkussen, 9eman9eld tussen hun manneli1jke knoki9held . . . Ze zouden haar offeren, haar doorsteken
om elkaar to vinden" A : 263) .
Het is evident voor iedereen die de cYclus leest dat
er grote overeenkomsten bestaan tussen Albert
E9berts en Ernst Quispel . Het voert to ver om deze
overeenkomsten uit9ebreid to behandelen, ; ik zal er
enkele slechts kort aansti en . Door middel van deze
overeenkomsten wil ik aantonen dat Albert in Ernst
de toe9an9 ziet tot de mannenwereld waarnaar hi1j al
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zolan9 op zoek is . Zowel Albert als Ernst leven in conflict met hun ouders al verschilt de mate waarin dit
,8
het 9eval is . Albert kan als een 'cultureel emi9rant
bestemPeld worden : iemand die ti1jdens zi1jn adolescentie in een antler leefmilieu terecht komt dan waar
hi1j is oP9e9roeid en daardoor een cultuurschok
beleeft . In het 9eval van Albert is dat een katholiek
arbeiders9ezin uit Geldrop to9enover de studentenwereld van Ni1jme9en en Amsterdam . Uit de interesse
die Ernst en vooral Albert toont voor de zaak-Hennie
A. kan deze onvrede to9enover de ouders op9emerkt
worden . BiJj Ernst heeft de onvrede to9enover ziJjn
ouders niet zulke extreme vormen aan9enomen . In
ieder 9eval liJjkt het alsof Ernst die zich eerst hevi 9
heeft of9ezet to9enover zi1jn ouders later in hetzelfde spoor als zi1jn ouders terecht is 9ekomen .
Albert en Ernst hebben alle twee hetzelfde Probleem : het verstri1'ken van de ti1jd . Om dit te9en to
9aan, hebben ze allebei een filosofie die hen een
manier biedt om met dit probleem om to 9aan maar
die to9eli1jk ook weer tekort schiet . Albert wit 'leven in
de breedte' Ernst op 'het scherP van de snede' . Ter
comPensatie voor het falen van hun filosofie ziJjn ze
beide verslaafd . Ernst is Periodiek aan de drank verslip9erd Albert is verslaafd aan de heroine . De seksualiteit han9t nauw samen met deze verslavin9 . De
levenssti1jl van zowel Albert als Ernst kan 'DionYsisch'
9enoemd worden beide heren ziJjn nameli1jk verslaafd
aan het beleven van 9enot en de roes die dit 9enot
met zich meebren9t .
De driehoek tussen Albert Ernst en Zwanet is to
ver9eli1jken met de driehoek tussen Hans Marike en
Albert in die zin Bat Albert door middel van beide
driehoeken wit toetreden tot de mannenwereld . In
het 9eval van Hans is Alberts richtPunt een tYPische
man : sterk en seksueel potent . In het 9eval van Ernst
zoekt Albert meer zi1jn hell in eenzelfde snort man als
hi1jzelf . Hi1j wit toe9an9 verkriJ9en tot de mannenwerecd via een snort9enoot .
Het seksuele Bat in de driehoek tussen Albert
Marike en Hans de eni9e vorm van contact was
sPeelt in deze driehoek ook een rot maar niet zo
direct. Er is 9een homoseksuele relatie tussen Albert
en Ernst maar beide hebben apart van etkaar met
Zwanet seksueel contact . Via Zwanet bereiken Albert
en Ernst etkaar Bus ook . Zwanet is in principe inwisselbaar voor iedere andere vrouw . Sed9ewick sPreekt
over "the use of women by men as exchangeable
objects, as counters of value for the primary purpose
of cementing relationships with other men . 9 In het
9eval van Albert Ernst en Zwanet is ook sPrake van
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een der9eli1'ke rotverdelin9 . Wanneer Albert en Ernst
via het park naar huffs wandelen nadat de zaak
NoPPen uit Advocaat van de haven is oP9elost komt
Ernst tot de ontdekkin9 dat Albert een relatie met
Zwanet heeft . De twee 9eraken in een discussie verwikkeld over Zwanet . Albert : "Ji1j bent met haar
9etrouwd . Het zal erop liken
dat ik haar van 1'e ofPak .
l
Maar als ik eerli1jk moet zi1n . Ernst : ik heb meer recht
op haar dan JjiJj . Door 1jouw toedoen is ze me desti1jds
ne9en 1jaar 9eleden ont9lipt . Al die ti1jd is ze me onthouden 9ebleven" A : 543 . Even later bliJjkt wat Ernst
van plan is : "Het liJjkt wet . . . of ik deze Plek heb uit9ezocht voor een overdracht - zoals met een 9iJjzelaar
9ebeurt na inwilli9in9 van Potitieke eisen of na be
talin9 van het los9eld . Goed dan moet het ook maar
zo zi1'n" A : 545) .

Het hernieuwd celibaat
In deel drie ziet Albert zi1jn rustpunt in ziJjn seksuele
zoektocht in het hernieuwd celibaat . In de heroine
vindt Albert de ideate seksuele partner . "Sexueel was
zi1j al even moeili1jk to Plaatsen . NYmfomaan en fri9ide to9elilk, ziJjn heldin . Ze bevredi9de hem en bleef,
zelf onbevredi9d, vol vernederend on9eduld wachten
tot hi1j oPnieuw biJj machte was haar to nemen . In to
nemen, op to nemen in zich op to nemen . . ." P :
318 . Albert heeft het biJj deze vorm van seks redeli1jk
9emakkeliJjk : "ZiJ penetreerde hem . . . . Albert was de
ontvan9er, de verlamde minnaar . Misschien verte9enwoordi9de hi1j zo wet de Broom van elke met imPotentie 9eslagen man : volmaakte bevredi9in9 biJ 9eli1jk
bliJ'vende passiviteit" P: 321 . In to9enstellin9 tot de
vroe9ere seksualiteit sPeelt het vrouweli1'ke 9eslacht
9een enkele rot in de seks met 'zi1jn heldin' . "ZiJjn heldin bezat 9een kut, net zo min als en9elen een
9eslachtsdeel hadden . Een kut zou biJ j haar 9een functie 9ehad hebben . Zi1j was er om hem to penetreren
niet om 9apenetreerd to worden . Alberts heldin was
eeuwi9 maa9d, een maa9deliJjke hoer, Auttana vergine" P: 325 . De heroine is voor Albert zowel manneliJjk als vrouweliJjk : de heroine als een 'fallische vrouw'
ofwel een vrouw in penisvorm . Deze vorm van seksualiteit 9eeft Albert op Bat moment het 9evoel Bat hij 1
de en9elachti9a status heeft bereikt waar hi1 j zo naarsti9 naar op zoek was . Bovendien kan hi1j zich toch
man voelen omdat deze seksuele partner hem de
bevredi9in9 bren9t als was hiJ' potent .
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Tussen werktuig en wapen
Kees Jan van Di'k

Over de schaar in De tande/oze tijd van
A.FTh . van der Heijden

Albert Iaat zich maar wat 9raa9 inlichten door de
Amerikaanse kunstverzamelaar Baruch D . Kirschenbaum.
Deze wi1'st op de verschillende dubbelzinni9heden
die het doek Samson en Delilah van Jan Steen
bevat . HiJ' vertelt Albert niets nieuws als hi1' uitweidt
over de castrerende macht van de vrouw, maar
kriJ9' t Alberts volledi9a aandacht wanneer hi1 ' het
heeft over de anachronistische schaar in het schildei' . In zijn artikel zet Kees Jan van Di1'k niet alleen de
r1
vele verschi1'nin9svormen van de schaar in de cYdus
op een rJi', maar last hi1' ook zien hoe deze zijn verweven met het leven van Albert E9berts. Dan bli1'kt
de schaar to wizen
op Alberts 'Ievens-anachronisme' .
1
De schaar is een mes waar de bliksem in is 9esla9en . Een dolkmes met 9espleten lemmet en
9espleten 9reep- net zo dubbelhartig als de tong
van de slang in het p aradi's
1 . Fen tweesnil"dend
mes waarvan de sneden van elkaar weg of naar
elkaar toe oeereren- altiJ "d in to9engestelde richtin9, draaiend our hetzelfde punt . Twee lemmeten
die zich op elkaar toe bewegend, elkaar uiteindeli
l jk opheffen our alleen nog- in onderlin9e samenelijke schede to
werking, hun ei9en 9emeenschappI
vormen B: 120 .

Dit citaat is een van de vele duistere met symboliek
doordrenkte passages uit De tandeloze tijd waarin de
schaar wordt beschreven als een bezield voorwerp .
Wat al die passages met elkaar 9emeen hebben is de
tweeslachti9held die de schaar wordt toe9edicht . Of
het nu 9aat am de schaar als werktui9 waar Albert
E9berts auto's mee openbreekt our zijn heroineverslavin9 to kunnen bekosti9en, of our de schaar die de
bi1jbelfi9uur Samson berooft van zijn kracht en manneli1jkheid altiJ'd kenmerkt de sYmboliek van de schaar
zich door ambivalente en sours paradoxale ei9enschappen .
AI snel drip9t zich de ver9eli1jkin9 op tussen de
schaar en onze held Albert E9berts, wiens levenswan-
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del ook allerminst eenduidi9 9enoemd kan worden .
De vele verschi1jnin9svormen waarin de schaar zich in
de cYd us aan ons openbaartsYmboliseren ieder een
bepaald facet van Alberts persoonliJjkheid of een
periode uit zijn leven . Wat li9t er meer voor de hand
dan deze ver9eliJjkin9 uit to werken in de hoop een
9limp op to van9en van Van der Hei1jdensvernufti9 in
de cYdus verweven m he van de schaar?

De vele 9ezichten van de schaar
Ti1jdens zijn uiteenzettin9 over de schaar in De slag our
de Blauwbru9 ze9t Albert het vol9ende :
Sinds ik van Baruch D . Kirschenbaum hoorde dat
de scharnierschaar door Europa in de late middeleeuwen waarschijnli'k
J 1 uit Byzantium is 9eiinporteerd staat voor mi1] als een Paal boven water dat
de eerste schaar van dat type op een BY zanti Jjns
aambeeld is geschaPen . Een kruis dubbelzinni9er
dan waar de kruisvaarders voor ten stri Jjde trokken .
0p mil jn schuiltochten lan9s de openbare bibliotheken heb ik er de sYmbolenboeken eens op na
gesla9en . Dikke boeken- maar erg krenterig met
hun informatie over de sYmbolische betekenis van
de schaar. Het bli"kt
het ambivalentste sYmbool dat
I
ze to bieden hebben en misschien staan ze daarom we/ met hun mond vol tanden die boeken .
Aan de ene kant is de schaar een sYmbool van
conjunction, van vereni9in9 en samenwerking- net
als het kruis van de christenen waarmee ik ben
oPgevoed. The two acting as one . Maar het is ook
het fatale stuk gereedschap in handen van de
schikgodin Atropos de Onafkeerbare , die er o p
elk door haar gewenst moment het zJijden draadJje
van ons leven mee door kan knippen, nadat het
door respectievelijk
Clotho en Lachesis gesPonnen
J
en in de richting van ons lot geleid is. Het voorwerp hier in miJ jn hand drukt dus zowel schepPin g

als vernietiging uii. Het opent zich naar het /even
en sluit zich naar de dood (8:91) .
Ziehier de essentie van de sYmbolische betekenis van
de schaar: scheppin9 en vernietigin9 to9eliJjkertiJjd .
Deze elementaire sYmboliek li1'kt niet direct o p
Albert van toepassin9, maar of9eleiden van deze 'oerschaar' zijn dat zeker wel . Albert is zich van de 9eli1jkepis bewust want meermalen illustreert hiJ' zijn eigen
situatie met een van de vile sYmbolische betekenissen van de schaar. Sours ook bli1jft het verband onder
de oppervlakte en horen we de m homane stem van
Van der Hei1jden tussen de re9els door. Dit laatste is
het 9eval in de delen Vallende ouders en De 9evarendriehoek waarin de schaar voor Albert zelf no9 9een
rol seeelt . Alberts bespie9elfin9en over de schaar van9en nameliJk pas aan wanneer hi1j de schaar node 9
heeft voor zijn 'broodwinnen9' . Toch is de sYmboliek
daarvoor ook al duideliJjk aan to wi1jzen . Behalve aan
de auteur zou deze sYmboliek ook aan de 9ekleurde
herinnerin9en van Albert toe to schri1 j ven kunnen ziln ,
want Vallende ouders en De 9evarendriehoek hebben
beiden 1981 als vertelmoment - Albert kiJjkt tern9 o p
zijn 1jeu9d - en clan is de schaar allan9 niet meer we g
to denken uit Alberts leven .
Het meest direct verbonden met Alberts lot is de
schaar als werktui9, waarmee hi1j auto's kraakt . Albert
vereenzelvi9t zich met de schaar en ziet zichzelf als
een kruisvaarder die met de schaar, als kruis vast9ehouden weliswaar zondi9t, maar to9eli1jkertiJjd een
nobel doel voor o9en heeft : het doorprikken van de
schiJjnwerkeliJjkheid en de wereld haar natuurliJ'ke
9laps tern99even . "Als lets me no9 tekent is het dit :
een 9eopende schaar in een 9esloten hand . Ik
beschouw het als mijn embleem . Samen9eknepen
vin9ers en aan alle kanten steken punten en o9en
tevoorschiJjn . Het smalle blad met de spitse punt tussen wi1's- en meddelvin9er. Haaks hierop, tussen middel- en rip9vin9er, hit bredere blad met de stompe
punt . Het ene oo9 komt achter de duim vandaan, het
andere zit half te9en de handpalm half te9en de pols
9edrukt. Een met de hand vervlochten kruis" B: 9091) . In lit citaat zien we de schaar bi1jna samensmelten met Albert maar belan9ri1jker no9 is de
ver9eli1jkin9 met het kruis. Albert praat zijn verslavin 9
9 oed door zichzelf voor to wenden dat deze verslavin9 met de biJjbehorende criminaliteit noodzakeli1jk is
our de werkeliJjkheid to 'ontkorsten' : ook hier hebben
we een "kruis dubbelzinni9er dan waar de kruisvaarders voor ten stride
trokken ."
J

Maar er schuilt no9 lets dubbelzinni9s in Alberts
9 ebruik van de schaar. Omdat er vaak scharen sneuvelen in het autoslot heeft hi1j een voorraad1je van de
priJ'zi9e merkschaar Fiskar Deluxe in huffs . In 1978
be9int Albert zelfs een heuse scharenverzameling aan
to le99en1 niet voor het "sYstematische doden van de
tijd" waar het verzamelen zoals een kennis o merkt

voor de meeste mensen op neer komt maar als alibi
voor de aanwezi9held van de tourpromitterende
Fiskars . ZiJ'n verzamelen9 client dus our een deelverzamelin9 to verber9en . Albert verzamelt niet uit materialistische overwe9in9en net zoals de dieren niet
verzamelen our de verzamelen 9 zelfr maar our een
nest1jevoor hun 1jon9en aan to le99en .
Ook Alberts vader doet zijn best een bezoedeld
werktui9 to verber9en : zijn 'kneep' . De 'kneep' is een
door Philips, waar Albert sr. werkt, geleverd knipmes .
Zoals de schaar als instrument het verlen9de is van
Albert en zijn karakter tYpeert zo is de kneep voor
Alberts vader naast een werktui9, de materialisatie
van een aantal ei9enschappen . Behalve voor klusJjes
9ebruikt hi1j hit mes in dronken toestand ook als drei9end wapen en verandert de naam in 'kneep' : "De
kneep . . . een woord in staat het mes een andere functee op to le99en . Alleen al het uitspreken ervan haalde
de 9evaarli1jke kanten van het mes naar buiten" G :
103 . In deze 9edaante sYmboliseert het knipmes
9evaar en vernieti9in9 . Wanneer Albert sr. dronken
thuiskomt hoeft er maar weini9 to 9ebeuren of hij1
9ri1pt naar zijn kneep . "In dat 'kneep' van hem was
alles samen9ebald wat nog van hem restte . Het betekende kniJp' , kroe9, en knip de huishoudbeurs, waaruit hi1j zijn zakken kwam vullen our meer drank to
kunnen ko en en no maals kni
maar dan in de
betekenis van nachtslot dat niet dicht mocht, antlers
trapto hiJj de ruiten in), en tenslotte het knipmes waarmee hi1j zijn vrouw en kinderen bedrei9de . De essentie
van een man tern99ebracht tot een enkel woord .
Kneep" G : 117 . Uiteindeli1'k zou de kneep zelfs tot
zelfverneeti9in9 kunnen leiden : "Wee zo vaak met een
mes zwaait zal het vroe9 of last 9ebruiken - al is het
te9en hemzelf" G : 206 . Hi1j zit de talloze drei9ementen echter niet our in laden en zo is de vervaarli1'ke kneep 9ereduceerd tot een bevesti9in9 van zijn
ei9en Iafheid .
Zowel Albert sr. als Albert jr. zijn zich er dus van
bewust dat de kneep resp ectievelijk de schaar ze kan
ontmaskeren . Daarom doen ze beiden hun best our
ze to verstoppen . Albert doet lit door middel van een
verzamelen9, zijn vader door zijn wapen een andere
naam to 9even : "'Bren9 m'n ding 's tern9, 1on9en .'
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Door de keuze van het woord "ding" verborg de man
het mes" (G: 105) .
In Onder het plaveisel hei moeras wijst Albert de
lezer op de schaar als symbool voor zijn schrijverschap . Hoewel hij nauwelijks een productief schrijver
genoemd kan worden, wordt Albert door zijn omgeving toch als dichter gezien . Albert beschikt over een
grote verbeeldingskracht waarmee hij zijn even kleur
geeft . Wanneer hij verslaafd is, verliest hij deze verbeeldingskracht . Deze ontwikkeling van poeet naar
junk wordt geillustreerd aan de hand van de schaar
die hij cadeau krijgt van zijn dealer Ali . Deze schaar
herinnert Albert aan de tijd dat hij nog dichter was :
de verpakking waarin de schaar zit, doet hem denken
aan een doosje waarin dure vulpennen verkocht worden en bovendien ziet Albert in de punt van de gesloten schaar de mogelijkheid om ermee to schrijven .
Bovengenoemde verbeeldingskracht houdt verband met het befaamde 'leven in de breedte' en de
daaraan gerelateerde schaar als symbool voor de tijd .
Alberts persoonlijke filosofie behelst in het kort het
volgende : door bij bepaalde gebeurtenissen zoveel
mogelijk associaties en herinneringen op to roepen
probeert hij het heden eindeloos uit to rekken en wil
hij de tijd doen stilstaan . Zo denkt Albert de dood
voor zich uit to kunnen schuiven en zelfs to overwinnen
Ook dit wordt weer verduidelijkt aan de hand van
een schaar : "Uit mijn vuist die op het tafelblad rustte,
stak de gesloten schaar nu recht omhoog . Onder het
topje van mijn linkerwijsvinger voelde de punt even
scherp en naadloos aan als de spits van een dolk .
Ruimte in tijd vertaald vertegenwoordigde die punt
het heden . De twee kanten van het leven, verleden
en toekomst, raakten elkaar - naadloos - in dit nu . Ik
hoefde mijn hand maar to openen en het heden zou
inscheuren, de onvoltooid tegenwoordige tijd uiteenvallen in verleden en toekomst . . ." (B: 120). Uit deze
vergelijking volgt ook direct het onmogelijke van het
'leven in de breedte' . Albert opent de schaar en gaat
met zijn vinger tangs 8~n van de twee bladen langzaam naar het verleden, de oorsprong, de klinknagel,
tot waar hij niet verder kan . En dan weer langzaam
omhoog, tangs het andere blad, terug naar het
heden . Het heden dringt zich op die manier onherroepelijk aan hem op : "Achter zijn slakkegangetje
over het scherp van de suede schoven de bladen
geduldig en geruisloos steeds verder over elkaar. Pas
toen de vinger de top bereikt had, klonk het Tsjak!"
(e: 121) . Aanvankelijk lijkt het'leven in de breedte'
dus op een geopende schaar, maar in de praktijk
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maakt de zich opdrip9ende realiteit, of de dran9 deel
to hebben aan het heden het tot een drei9end knippende schaar. Ook hier is de ambivalentie tYperend
voor Alberts plasts in de wereld .
No9 directer toont Albert de relatie tussen de
schaar en de onherroepeliJ'k voortschriJ'dende tiJjd wanneer hi1j de ver9eliJjkin9 maakt met de wiJjzers van de
klok in Het Hof van Barmhartigheld: "Twee messen . . .
samen een onfeilbare schaar . . . Ze verwi1jderen zich van
elkaar, maar ziJjn ook alti1jd weer naar elkaar onderwe9 . . . om een vol9end uur door to knippen . Uit een
klok zwermen scherpe wiJjzers als kleine lemmeten uit
een zakmes . . . niet voor niets worden ze allebei in
Zwitserland 9emaakt . Ik stort me in de Jjenever" H :
439) .
Dat de schaar als sYmbool voor de ti1jd een zeer
belan9ri1jke verschiJjnin9svorm is, su99ereert niet alleen
de titel van de cYdus . Een opmerkeli1jk aspect van de
structuur van De tandeloze tijd
1 onderschriJ'ft bovenstaande relatie tussen schaar en tiJjd . In Vallende
ouders maakt de lezer eerst kennis met Alberts studententiJ'd in NiJ'me9en en vervol9ens ontrolt zi1jn
levens9eschiedenis zich tern9 in de tiJd, tot aan ziJjn
9eboorte . In De 9'evarendriehoek bren9t Albert de
lezer weer tern9 in de richtin9 van het vertelmoment
van ziJjn vroe9ste 1jeu9d naar zi1jn studententiJjd . Alberts
foefJje met de schaar waarmee hiJj het meedo9enloze
van de tiJjd illustreert last zich hierin duideliJjk herkennen .
De vol9ende drie verschi1jnin9svormen van de
schaar han9en nauw met elkaar samen : de schaar als
fallussYmbool r de schaar als sYmbool voor de vrouw
en de schaar als castratiemiddel . De schaar als fallussYmbool komt, hoewel voor de hand li99end slechts
een keer expliciet voor in de cYdus . In Onder het plaveisel het moeras kri19t Alberts vriendin Marike tiJjdens
een masturbatie-act een schaar aan9ereikt . Met de
punt omhoo9 en de o9en over haar labia 9edrukt
simuleert ziJ' de manneliJ'ke masturbatie die ziJ j ei9enli1'k maar een verwiJjfde handelin9 vindt : "Dat is nou
hun hele keuzemo9eli1'kheid . . . Zichzelf vin9eren of
no9 vrouweliJjker, hun potsierliJ'k aandeel in de
parin9sdaad . . . Ga d'r maar aan staan! 't ZootJ'e meiden! Ik beni1jd ze niet!" P : 482 . Marike ziet het
aftrekken van de man als het "bevin9eren van een
9i9antisch op9ezwollen clitoris" . De zich aan de man
opdrip9ende erectie ontneemt hem zi1jn verbeeldin9skracht. Door het verlies van verbeeldin9skracht realiseert hi1' zich niet eens wat voor 'wuft 9edoe' zi1jn
seksualiteit ei9enli1jk is . Albert is het hier roerend mee
eens en vindt het leven van de vrouw als "een onaf-

I

Jan Steeps Samson en Delilah (1668) . Afkomstig uit het boek The religious and historical paintings of Jan
Steep van Baruch D . Kirschenbaum

9ebroken, sierliJjke daps random een holte een le9e
schriJjn" P: 479 een stuk poetischer dap dat van de
man .
De fallus wordt hier niet bepaald als jets enorm
mannelijks beschreven . Dit is wederom een mooie illustratie van de ambivalentie van de scharensYmboliek .
De 9revs tussen de man en de vrouw is veel minder
duideliJjk dap het li1jkt- omdat de schaar als fallus mak-

keli1k 9eopend kan warden tot een wi1jdbeense
vrouw: de vrouw als een vervaarliJjk knippende schaar
die in staat is een man van ziJjn manneli1jkheid to beroyen .
Albert zelf is een ti1jdlan9 9eobsedeerd door deze
drei9in9 van de vrouw . Hi1 j is bang to zullen warden
9ecastreerd als hij j bi1 j een meis1je naar binnen drip9t ;.
hij j is dus bang dat de schaar dichtklapt . Te9eli1'kerti1jd
beseft hij j dat de eni9e mo9eli1jkheid om echt aan het
leven deel to nemen oak daar Ii9t . Daar immers Ii9t
de oarspran9 van het leven en als zodani9 is het de
in9an9 naar de wergild . Zi1jn angst probeert hij j dap
oak we9 to nemen door de '9evarendriehoek' van de

vrouw met een schaar to Ii1jf to 9aan en haar " glad en
donzi9 als een elf1 ari9 meisJje" G : 468 to maken . Hi'1
bestri1jdt het 9evaar van de vrouw dus in feite met
Albert ei9enhaar ei9en wap en : de schaar. loch blijft
1
li1jk zi1jn hele leven impotent . Als hij j eindeli1jk met een
meis1je naar bed 9aat en 9enezen is van ziJjn impoten-

tie realiseert hij j zich dat hij j op nu op een antler
9ebied dap het seksuele impotent is 9eworden . Met
zi1'n seksuele daad heeft hi1 ' nameli1jk zi1'n verbeeldin9skracht verloren voor hem een no9 ernsti9er vorm van
impotentie . De verbeeldin9skracht waarmee Albert
zi1jn leven kleur weet to 9even verdraa9t zich dus niet
met echte deelname aan het leven : seksualiteit .
De schaar als castratiemiddel stoelt op het bekende castratiemotief, waarbi1 j de haardos van Samson die hij j door verraad van Delilah verliest - staat voor
kracht en mannelitjkheid en het verlies ervan voor castratie . Twee passages uit De tandeloze ti'd hebben
betrekkin9 op dit bi1'belverhaal . Dat Albert 9einteresseerd is in scharen wisten we al maar zi1jn nieuws9ieri9held doet hem zelfs bi1 j Baruch D . Kirschenbaum
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belanden een kunstverzamelaar die in het bezit is van
een schilderi1j van Jan Steep met daarop de afbeeldin 9
van Samson en Delilah . Maar Albert verzamelt niet
om het verzamelen zelf en ook voor ziJjn interesse in
dit schilderiJj moet een reden zi1jn . Misschien ziet hi1j in
Samson een lot9enoot met dit verschil dat Albert het

castratiemotief omdraait en de vrouw van haar
schaam haar berooft .
Behalve met impotentie wordt het knippen van
haar ook in verband 9ebracht met het 'leven in de
breedte' . 0p pa9ina 170 van Va/lende ouders knippen
Albert en ziJjn vriend Th1jum hun Ian9e haar of, om
hun voornemen in de breedte to 9aan leven kracht bijJ
to zetten . Het 'leven in de breedte' moet dus gepaard
9aan met impotentie . In een staat van impotentie
viert de verbeeldin9 nameli1jk hoo9ti1 j en dat is weer
een voorwaarde om in de breedte to kunnen leven .
En zo is de cirkel rond .

De schaar als Alberts dubbel9an9er
Meermalen heb ik 9ewezen op het onderlinge verband tussen de - voor wie 9oed 9eteld heeft - acht
verschi1jnin9svormen van de schaar . In de inleidin9 heb
ik bovendien het woord mYthe laten vallen- ; ook dat
impliceert een interne samenhan9 . Maar behalve in
de korte uiteenzettin9 rond de schaar als castratiemotief is deze 'scharenkosmos' no9 niet bevredi9end
uit de verf 9ekomen . Om dat to bereiken is het noodzakeli1jk de mYthe van de schaar parallel aan Alberts
levensloop to le99en . Dan zal bli1jken dat de steeds rJi -

ken wordende stmboliek van de schaar sterke overeenkomsten vertoont met de ontwikkelin9 die Albert
in de cYdus doormaakt .
In onderstaand relaas wordt Alberts leven beknopt
weerge9even aan de hand van momenten waaro p
zich belan9niJjke wendin9en voordoen in zi1jn leven .
Elke 'episode' uit zi1'n leven wordt of9ewisseld met
een passage cursief die over de schaar handelt en
representatief ma9 heden voor de situatie waarin
Albert zich bevindt . Omdat de scharensYmboliek zo
onlosmakeliJjk verbonden is met Alberts leven, kan de
scheidin9 tussen Albents leven en het 'verhaal' van de
schaar niet overal even stnikt 9ele9d worden en is een
zekere overlapping onvenmijdelijk .
Tot ziJjn zestiende was het bestaan van God voor
Albert een afdoende verklarin9 voor al ziJjn levensvra9en . De ingewikkelde vragen waanvoor God als antwoord niet meer bevredi9end is steken pas vanaf ziJjn
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zestiende de kop op . De schaar in oPen9ek/apto toestand met a/s en/9e betekenis het kruis . De bladen
zil jn in perfecte harmonie met elkaar: conjunct/on.
Zoa/s er ook Periecte harmonie in het paradils was .
Albert twiJjfelt aan de reli9ieuze voorstellin9 van
het leven . Hi1j beseft dat hiJj sterfeliJjk is . De dood, en
vooral de angst ervoor. 9aat een 9rote rol spelen . HijJ
zoekt naar zondebokken die hiJj verantwoordeli1jk kan
stellen voor ziJjn bestaan . De schaar is niet /anger
s/echts een christe/i jk
1 kruis, maar ook een BYzantiljns
kruis . Door deze dubbelzinnigheid verliezen het christendom en God hun bestaansrecht . De schaar is
bezoede/d.
Om God van ziJjn troop to stoten, verzint Albert
zi1jn ei9en scheppin9sverhaal, waarin ook alvast met
de dood rekenin9 is 9ehouden . In zi1jn scheppin9stheorie is het heelal ontstaan uit een cel waanin even
en dood allebei aanwezi9 zi1jn . Nu kri"9t
de schaar er
l
een be/an9'l
rijke betekenis bil Het is niet /anger alleen
sYmboo/ van schePpin9', maar ook van vernieti9' in9.
De bladen zi Ijn niet alleen de harmonieus samenwerschaar
kende bestandde/en van de paradi1se/ijke
J
, maar
hebben kennis van goed en kwaad. Ze kunnen nu
ook vervaarli Ijk over elkaar heen schuiven en een vernieti9ende werking hebben.
Albert neemt de 9rote beslissin9 de dood to overwinnen . Dit wil hi1j bereiken door het 'leven in de
breedte' to gaan leiden . Hi1j wil voorkomen dat de ti1jd
hem aantast en de dood hem achterhaalt . Door het
heden eindeloos uit to rekken, door middel van assnciaties en herinnerin9en, en een snort hiernamaals in
het heden to creeren, probeert hi1 j aan de tanden van
de tiJjd to ontsnappen en de dood to ovenwinnen . Er
zit per definitie een beP as/de tiljdsPanne tussen /even
en dood. De schaar a/s sYmboo/ voor /even en dood,

dat zi'l inmiddels is 9eworden, moet dus ook een ti'dsl
asPect bevatten . De 9 es/oten punt van de schaar is
het heden de /il jn van de punt tot de k/inkna9e/ is het
ver/eden tot aan de geboorte. Wanneer Ije tussen de
bladen afdaalt naar het verleden zu//en de bladen zich
spreiden is de schaar geopend, en het heden dus uit9erekt.
Maar zo simpel als de theorie van het 'leven in de
breedte' is zo onmo9eli1jk is de prakti1jk . Wat bedoeld
is als een methode om zo intens mo9eli1jk to leven
bliJjkt alleen maar tot stilstand to leiden . Na aanbe/and
to ziljn bi 1j de k/inknage/ rest er a//een no9 de we9 van
herinnerin9en en associaties tern9 naar het heden.
Hoe verderIje weer tern 9 gaat naar de punt van de
schaar hoe meer de schaar zich achter Ije rug weer
sluit totdat: 'Tsljak!'. De en/9e manier om de schaar

open to houden is er9ens onderwe9 Je vin9er tussen
de bladen stil to houden . Het resultant: stilstand.
Albert houdt vol . ZiJjn angst voor de dood wint het
van zijn 9ezonde verstand . De nare bi1jwerkin9 van het
'!even in de breedte' de stinkende stilstand, probeert
hiJj op een andere manier op to lossen . HiJj doet dit
met zijn verbeeldingskracht . Van elke minieme
wetenswaardi9held van zijn !even maakt Albert poezie . De schaar a/s vu/Pen . Met een schaar va/t echter
alleen to schri1 ven a/s de bladen 9esloten ziI jn en de
9revs tussen de twee bladen a/s inktschacht kan fungeren . De schaar is, 9ezien Alberts vo/harding in het
/even in de breedte' echter geoPend . 0Pnieuw een
farce dus .
Zi1jn angst om deel to hebben aan het !even dat
onafwendbaar naar de dood toe leidt uit zich op no g
een andere manier . Albert is bang voor de ingan 9
naar de wereld het geheim waar iedereen deel aan
heeft behalve hiJ', nameliJjk het 9eslacht van de vrouw.
Albert is impotent maar koestert het aanvankeli1jk . Hij1
heeft immers zijn verbeelding nog, zijn poezie . /n
A/berts huidige staat kan van de schaar a/s fa//us niet
9esProken worden . De bladen hangen immers no g
steeds uit elkaar naar de zijkant
als de 9'esPreide
J
benen van de vrouw. Albert zit no9 ergens in de
breedte tussen de bladen maar d urft niet naar de
klinkna9e/, uit angst dat de schaar dichtk/aPt.
Als de stilstand in Alberts !even wat teveel 9ant
stinken besluit Albert werveling in z'n !even aan to
brengen . Daartoe moet hiJj eerst de ingang naar de
wereld vinden en betreden . Albert is ziek van zijn
impotentie en wil dat zijn vriendin Marike hem
geneest . De wil om to 9enezen is er nu we/, maar de
angst voor de 9evarendriehoek van de vrouw is er
niet minder om. Het eerste was hem to doen staat is
deze drei9'in9 we9 to nemen . Daartoe neemt hi]1zijn
I
ei9en 9emankeerde fa//us ter hand en kniPt hij
Marikes schaamhaar we9 om haar tot een onschu/di9
meis1je to maken . HiI] bezweert het 9evaar van een
fi9uur/iJ jke schaar met een echte schaar .
Toch duurt het no9 een ti1jd1je voordat het Albert
echt lukt zijn daad to stellen . Degene die hem over de
streep haalt is Cor Coster, de echtgenoot van zijn
hospita . Dat is pas lemand die zijn voornemen ook
daadwerkeliJjk uitvoert . Cor wil de grote kersenboom
die het licht we9neemt in het souterrain waar Albert
woont omhakken om het 9eschikt to maken als ateher. Als hi1j met een hakbi1jl de boom probeert to vellen is Albert tot het uiterste eboeid : " ia vooruit
hak er maar op los . . . ! No9 een slag . . . toe maar! Dan
is het meteen 9 edaan ook . . . dan is het voorbi1 J voor-

bi1 . voorbiJj . . ." G : 451 . Als de boom uiteindeli1'k het
loodJje legt, is dit voor Albert het duwt1je in de rug om
zelf een daad to stellen : "Voor de eerste keer in zijn
bi1jna tweeentwinti91ariga !even stortte hiJj zijn zaad in
de diepere plooien van een vrouwenlichaam" G :
456 . Die Cor is we/ wat anders dan A/berts under met
zijn talloze onuit9evoerde drei9ementen met de
'knieP'. "lemand had niet alleen een dreigement 9euit
maar het ook ten uitvoer 9ebracht waarmee de drei9in9, die een heel mensenleven leek to hebben
geduurd- onschade/i jk was 9emaakt" G : 454 . Nu
durft Albert einde/iljk de sPron9 to wagen naar de
klinknagel van de schaar- om daar de in9ang naar het
echte /even to vinden .
Helaas Albert is alweer een desillusie riJjker. Hi1j is

nu weliswaar, technisch 9ezien . 9enezen van zijn
impotentie maar al snel beseft hi1j dat hi1j daarvoor
een ho9e pri1js heeft moeten betalen : zijn verbeeldin9skracht is hi1j kwi1jt . Albert voelt zich bekocht . De
schaar s/ant meedo9 en/oos dicht en a/ heeft hi ] dan
zJin 9eslacht in de klinkna9 e/ weten to krig9'en
de rest
J
van zJi jn /ichaam is 9ecastreerd . Albert is voorgoed en
on9 enees/i jk impotent op een ander vlak dan het seksuele . De schaar heeft Alberts verbeeldin9skracht
ofgekniPt en de ironie wil dat er nu ljuist weer met de
schaar geschreven kan worden . De schaar is nu
immers weer 9es/oten.
In de periode die volgt leeft Albert een vriJj hedonistisch !even vooral als hi1j met ThJjum op de Berg en
Dalsewe9 in NiJ'me9en gant wonen . Hi1j zwel9t in zijn
impotentie die paradoxaal 9enoe9 wordt bevesti9d
door de vele seksuele avonturen die hem nagenoe 9
nooit bevredi9en . Maar Albert kan geen nee ze9gen .
In ieder 9eval 9even de avontuurtJjes hem no9 de illusie dat er lets gebeurt in zijn !even . En ook met alcohol verdooft hi1j het besef van doelloosheid .
Gedurende deze ti1jd bliJjft de schaar 9es/oten . De
schaar als tiJjdsYmbool sniljdt nu v/iJjmscherP door
Alberts /even en de ti ljd raast aan hem voorbi- van
I zli jn
voornemen de tiJd efficient to benutten komt weini 9
terecht. Albert zit op het Pun1tje van de schaar die o P
zli jn dood afstevent. Daarbi" lki Jjkt hil
] no9 maar weini
g
achterom in de richtin9 van zijn
1 oorsPron9- zlijn l jeu9d.
Het eni9e Positieve aan z1ijn '9enezing ' is dat hi1] zich
eni9szins /os heeft g eworste/d van zi 1"n ouders .
0p een 9e9even moment realiseert hiJ j zich dat
verdere verwiJjderin9 van het ouderliJjk nest noodzakeliJjk is, om no9 lets van zijn !even to kunnen maken .
Met ThJjum neemt hi1j de beslissin9 in Amsterdam verder to 9aan studeren . De Broom van het '!even in de
breedte' words no9 een keer nieuw /even in9eb/azen
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als Albert en ThJjum bes/uiten naar Amsterdam to verhuizen . Maar de term kril9't een andere betekenis .
Albert wil de tiJ jd niet lan9'er buiten werkin9 stellen
om eindeloos in het verleden to wroeten maar om
van een afstandJje toe to kunnen kijken
Jop de wereld
te exP erimenteren met zi 1jn !even en met de scherPe
punt van de 9eoPende schaar een bee1tje in de werkeliJ jkheid to Peuren .
Dit is de nieuwe uitwerkin9 van Alberts dran9 om
een daad to stellen en zijn !even zin to 9even : door
met zijn ei9en !even to experimenteren bi1jvoorbeeld
door zijn heroineverslavin9 wil Albert de wereld ontkorsten - het dunne schillet1je beschavin9 ontmaskeren - om haar de natuurli1jke 9laps tern9 to 9even .
Daartoe moet hiJj eerst zijn verbeeldin9skracht tern 9
zien to kri19en impotent worden dus . Dit probeert hijJ
to bereiken door zich volledi9 op de seks to storten in
de hoop dat hiJj overvoerd zal raken . Albert moet dus
impotent worden om zich met de benodigde verbeeldingskracht de wereld in haar ware gedaante to kunnen voorstellen en zJi jn bevindingen wereldkundig to
maken . In een staat van imPotentie is de schaar echter geoP end en zil jn de Punten niet scherP genoe9' om
• wereld to 'ontkorsten'' zelfs in autosloten breken
ze al dikwi J/s af. Dit Probleem komt het monist naar
voren in een droom van Albert uit Onder het plaveisel
het moeras . Een school scharen zwemt door het slik
van de gyacht in de richting van zli n oudtante Stien!tjedie zelfmoord had gePleegd door zich van de brug of
to werPen . De scharen- de meeste met ofgebroken
Punten vallen haar aan overal waar ze dik was, en in
het bJizonder op een blauwige zenuwknobbel op haar
rechterslaaP. Een ongehavende schaar sP1
lift tenslotte
• knobbel open . Vervo/gens zit Albert naast haar in
een open Amerikaanse slee- waarin ze hem meedeelt
• Produktie van Fiskars to hebben stilge/egd- omdat
het niet meer rendabel was . Behalve bovenstaande
Problematiek laat de droom zien dat de schaar als instrument om de werkelijkheid
to ontkorsten voor
I
Albert de belangriJjkste schaar is : als het - in zijn
droom weliswaar - gelukt zlijn de scharen overbodi g
en wordt de Productie stilgele9' d. Maar in zi1jn wakkere /even geeft de werkelijkheid
geen krimP .
1
De wet van de scharniersschaar
Gezien het 9emak waarmee Albert zich last beschriJjyen in termen van de schaar, client zich de vraa9 aan
in hoeverre Alberts keuzes en mislukken9en willekeuri9 zi1jn . Dat zijn ze niet . De schaar is nameliJjk niet
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alleen exemplarisch voor Alberts levensloop, maar
speelt daarin een zeer actieve rol . De scharenmYthe
stelt 9renzen aan zijn bestaan . Om het simpel to ze9-

9en : een schaar kan niet to9eli1k 9esloten en 9eopend
ziJjn .
Deze 'wet' kan eni9 licht werpen op Alberts tra9iek . De scharen die in miJjn betoo9 Ian9s9ekomen
ziln, kunnen aan de hand van bovenstaand verhaal
makkeliJjk in9edeeld worden in twee 9roepen : de
schaar 9esloten ontkorsten fallus- '!even in de len9te' schri1jven r potentie bewe9in9 en de schaar 9eopend verslavin9 f vrouw, '!even in de breedte'
verbeeldin
im otentie stilstand . Vele malen in
Alberts !even komen deze twee vormen van de schaar
met elkaar in botsin9 .
Een voorbeeld hiervan is de daad die Albert wil
stellen om zin to 9even aan zijn !even ; hi1j wil bewe9in9 . Dit is voorbehouden aan de schaar in 9esloten
toestand . Albert zoekt die daad echter in het '!even in
de breedte' als middel om zijn spaarzame ti1jd zinvol
to besteden en niet aan9etast to worden door de tiJjd .
Het middel om zijn doel to bereiken zoekt hi1j dus in
de verkeerde hoek en zijn voornemen mislukt dienten9evol9e . Als Albert het onmo9eli1jke inziet van het
'!even in de breedte' slaat hi1 j door naar de andere
kant . HiJj leeft het !even ten volste in het heden .
Daarbi1' wil hiJj echter zijn verbeeldin9skracht zo 9ecultiveerd tiJjdens het '!even in de breedte', behouden .
Ook dit last de schaar helaas niet toe .
0p deze momenten streeft hiJ j een doel na, waarvan het middel zich in de to9en9estelde scharencate9orie bevindt . De wet van de scharenkosmos laat dit
niet toe en zo is Albert 9edoemd to mislukken in zijn
voornemen . Alle problemen die Albert to9 enkomt zijn
uit to drukken in deze 'onwetmati9heden' .
Zoals Albert vanaf zijn zestiende 9een afdoende verklaring vond voor al zijn levensvra9en en er een persoonliJjke reli9ie to9enoverstelde zo onderwerpt Van

der Hei1jden zijn hoofdpersona9a aan een persoonli1jke
mYthe . Een mYthe die moet laten zien met welke
levensvra9en Albert worstelt wat voor obsessies hij J
heeft en wat zijn zwakheden zi1jn . Dat Van der
Hei1jden daarvoor de sYmboliek van de schaar
9ebruikt die de mens no9 minder vriJje wil toedicht
dan het katholicisme doet is daarbi1, 9ezien zijn
afkomst een saillant detail . Desalniettemin ma9 zijn
persoonli1jk universum met recht on9ineel en fascinerend 9enoemd worden .

Universiteit Utrecht
yeyengZing Utrechts

Unives'siteits ands

Ben jij al lid van het U-Fonds ?
In Utrecht bestaat Binds 1886 de Verenigin9 Utrechts
Universiteitsfonds, kortwe9 de VUUF of U-Fonds . Dit is een
zelfstandi9a vereni9in9, die op9ericht is door vrienden van
de universiteit . Meestal zi1jn dat alumni, maar ook medewerkers en studenten ziJjn lid .
Doel van het U-Fonds is bij to dragen aan de groei en bloei
van de Universiteit Utrecht .
Met het geld van de leden stelt de Vereni9ing Bijzondere
leerstoelen in, verleent ze subsidies aan studenten-activiteiten, helpt studenten die in financiele nood zitten, onderhoudt contacten met alumni, en stelt diverse priJ'zen in voor
bi1jzondere cate9orieen personeel, studenten en alumni .
Het U-Fonds is dus belan9riJjk, ook voor studenten en voor
studentenvereni9in9en . Om dit alles to realiseren heeft het
U-Fonds meer leden nodi9, zodat er meer geld beschikbaar
komt voor de universitaire 9emeenschap . Ook als student
kan Jje daar aan biJjdra9en . Studenten zi1'n al lid vanaf f 10,-,
maar als 1je wilt, kan 1je ook meer 9even . Word dus lid van
het U-fonds!

Universiteit Utrecht
Vereniging Utrechts Universiteitsfonds

Voor meet informatie kan je bellen met nummer 030 - 253 80 25.
Wil je als student meteen lid worden, mask dan minimaal f10,over op rekeningnummer 69 96 64 438, C&E bank Utrecht of
Postbanknummer 14475 .
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Albert Egberts versus
Arthur Ducroo
Marielle van Gelderen

"Zo heb ik het alti1'd opmerkeli1'k 9evonden dat
mannen naarmate ze ouder worden, dus minder to
verliezen hebben zich nauw9ezetter in vooral het
politieke en economische nieuws 9aan verdiepen,
met 9ea9iteerde rimpels in hun voorhoofd die niet
alleen het 9evol9 van hun aftakeling zi1'n ." Albert
E9berts heeft een duideli1'ke menin9 over het vol9en van het nieuws en de actualiteit . Wanneer hi'1
zich een keer uit nieuws9ieri9held verdiept in de
kraut, bedenkt hi1' zich meteen dat hi1' een "ouwe
lul" aan het worden is . De menin9 van een personage dat zelf journalist is, moet hier wel diametraal
to9enover staan . Arthur Ducroo, de hoofdpersoon
uit Du Perrons Het land van herkomst, heeft hier
inderdaad een ander idee over dan Albert . Aan de
hand van het denken, spreken, doen en laten van
Ducroo en E9berts last Marielle van Gelderen echter zien, dat er niet alleen contrasten, maar ook
zi1'n tussen de twee
p arallellen zi1'n aan to wizen
1
personages .
Zo"n zesti9 1aar 9eleden verscheen E . du Perrons autobio9rafische roman Het land van herkomst. Vori9 Jaar
kwam het beloofde tussenli99ende deel van A .F.Th .
van der HeiJdens cYclus De tandeloze tild ult . Ook
deze cYclus is sterk autobio9rafisch . Naast dit individuele karakter van de romans, geeft het werk van
beide auteurs in meni9 opzicht een 9oed beeld van
de ti1jd die het beschriJjft . Er is al eerder op9emerkt dat
Van der Hei1jden "zi1n persoonli1jke Bildung plaatst op
de achter9rond van een heel tiJjds9ewricht : de 1jaren
vi1~fti9 tot tacht9"
i
.~ 1aap Goade9ebuure s prak zelfs
over "een sPie9el van enkele decennia maatschappiJj9 eschiedenis" . 2 Zonder tw iJ feI is De tandeloze ti"d
J een
roman cYd us van een 9eneratie en hetzelfde 9eldt
voor de roman van Du Perron . Door deze romans
naast elkaar to zetten sprin9en - naar zal bli1jken - de
verschillen tussen beide perioden des to sterker in het
oo9 . Dit kan het beste 9eillustreerd warden door midd el van een ver9eli1jkin9 tussen de beide hoofdPerso-
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na9es : Arthur Ducroo en Albert E9berts . Tonen
Ducroo en E9berts maatschappelijk engagement of
houden ze zich hoofdzakeliJjk met zichzelf bezi9? Zi1jn
hun ei9enschappen en 9edra9in9en tYperend voor
mensen uit een bepaald milieu in een bepaalde ti1jd of
9aat het am persoonli1jkheden die hoewel door ti1jd
en Plaats 9ekleurd zich toch in de eerste plaats als
individuen profileren?

Politieke stellin9name
On9eveer de helft van Het land van herkomst is 9esitueerd in het Paris
1 van begin 1jaren derti9 . In deze
hoofdstukken zit Arthur Ducroo vaak met vrienden
rond de tafel to discussieren . De 9esPrekken die hij1
met hen voert 9aan ouder meer over de toenemende drei9in9 van de politieke situatie. Allen zi1j n zeer
bewust en serieus bezi9 met het bePalen van hun
standpunt ten aanzien van de 9ebeurtenissen en positioneren hun opivies ten opzichte van e lkaar. A I vanaf
het begin is duideliJjk waar Ducroo politiek 9ezien
wenst to staan . 0p Goeraeffs vraa9 "J'i1j doet toch niet
aan Politiek hoop ik?" antwoordt Ducroo dat hij j zich
er zo weini9 als het nu nag kan mee in w'Ii laten . 3
Naarmate de roman vordert verslechtert het politieke
klimaat . Toch wil hijj er ziJj n "uiterste waardi9held in
le99en buiten alles to bliJ'ven" p . 355 terwi1jl een van
zi1jn vrienden WiJjdenes f de menin9 is toe9edaan dat
men zich in deze ti1jden van politieke hoo9spannin 9
eenvoudi9we9 niet afzi1jdi9 kan houden . Ducroo is er
echter van overtui9d dat het niet nodi9 is Jjezelf politiek to profileren am toch een welbepaalde maatschappeli1jke houdin9 aan to semen . Als hijj ooit naar
Indie tern9keert zal hi1 ' - zo denkt hi1' - met veel meer
sYmpathie en aandacht to9enover de inheemse
bevolkin9 staan dan voorheen . Hieraan koppelt hij1
voorzichti9 de opmerkin9 dat dit "misschien toch
meer to betekenen heeft dan een voorop9ezet politiek Pro9ramma" p .336 .

Aan het einde van de roman semen politiek 9etinto 9esPrekken de overhand . De penibele Politieke en
maatschaPpeli1jke situatie doet Ducroo tot een nieuw
inzicht komen . Een inzicht dat hi1' tot die tiJjd voor
zichzelf had uit9esloten : "de om9evin9, de tiJjd waarin ik leef, werken to sterk te9en : mi1'n individuele
voorraad levenskennis . . . words overstroomd door
wat het pl
arise leven sleds 14 da9en ononderbroken
elijkheid
oplevert . . . . voor het eerst voel ik de onmogl
mi' eraan to onttrekken" P . 498, mi1'n cursiverin9 .

Paris
1 en niet alleen Paris
1 verkeerde toes in een
bi1jzonder roeri9e periode . Diverse manifestaties en
stakin9en waarbi1j men meer dan eens met elkaar o p
de vuist 9in9, bepaalden in die tiJjd het Pari1jse straatbeeld . Een revolutie van rechts his9 in de Iucht en ook
de Franse communisten zor9den voor politieke a9itatie . Bovendien hield het StaviskY-schandaal de 9emoederen hevi9 bezi9 . Het 9in9 hierbi1' om een
corruptieschandaal in het bankwezen waar politici bij 1
betrokken waren . Tot overmaat van ramp escaleerde
deze zaak en werd de Franse re9erin9 9edwon9en of
to treden . Kortom : een chaotische tiJjd . Ducroo moet
er in deze Periode als journalist op uit om versla9 to
does van de stand van zaken . Hierdoor raakt hiJj er
vanzelf biJj betrokken, of hi1j nu wil of niet . Diep in zijn
hart houdt hi1j echter vast aan zijn eerder in9enomen
standpunt van politieke afzi1jdi9held . HiJj loopt te9en
vra9en aan waarmee meer intellectuelen zich toes
9econfronteerd voelden zoals biJjvoorbeeld 9eformuleerd door Ruiter en Smulders in Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 : "hoe konden ze partijJ
kiezen te9en de massabewe9in9en van het fascisme
en het nationaal-socialisme zonder hue intellectuele
onafhankeli1kheid . .] pJ
rii s to 9even?"4 Ducroo kiest
als het ware voor de positie waar de cultuurcriticus
Orte9a y Gasset toentertijd1jd voor pleitte, nameli1jk voor
die van het hautaine isotement" . 5 Voor het f ei t dat
hi1' Politiek 9een keuze wil makes noch zich er9ens
bi1j aan wenst to sluiten r 9eeft hiJj in een brief aan
Wi1j denes de vol9ende verklarin9 : "Ik heb miJ j nauw9ezet of9evraa9d waarom ik politiek niet tot deze of
gene parti1j behoor en ik vied twee redenen : wei9erin9 van een compromis afschuw van de afstompende autoriteit" p . 535-536 . Tot zover Ducroo .
TYperend voor de manier waarop Albert E9berts in het
leven staat is het vol9ende citaat : "Lees 1ji1 9een kranten?' 'Ji1' wel dan?" V: 155 . E9berts leeft net als

Ducroo ei9enli1jk zou willen in zijn ei9en wereld en is
uitsluitend met zijn ei9en beslommerin9en bezi9 . Het
eerste 9edeelte van zijn leven als student is samen to

vatten met de woorden : vervelin9, passiviteit en
lethar9ie . Zelf omschriJjft hiJ j de situatie als vol9t : "We
studeerden officieel no9 wel, maar waren ermee
oP9ehouden al to in9ewikkelde vra9en to stellen, zo
Oostindisch doof hield de wereld zich . . . . Gelukki 9

was er de alcohol om ons of en toe het 9evoel to
9even dat er wervelin9 in ons bestaan zat . . . .
Behalve onze ei9en vervelin9 bleef er niets om te9en
to knokken over" V: 29) . Vooral in Vallende ouders
en De gevarendriehoek 9eeft E9berts meermalen aan
dat er om hem heen niets belan9wekkends 9ebeurt .
Uit behoefte aan 'bewe9in9' zor9t hi1j zelf maar dat er
actie in zijn levee komt . Illustratief in dit verband is
het felt dat Albert E9berts en ThJjum Schwant1je in
Nitjme9en uit vervelin9 relikwieen uit het Canisius college 9aan steles om lucht to 9even aan hue " PaPenhaat" . Ze hebben duideli1jk hue ei9en ideeen over het
tones van 'engagement' . Ironisch 9enoe9 ki1'ken ze de
er op vol9ende da9en voortdurend in de kraut of er al
melding 9emaakt is van de diefstal terwi1i ze die normaliter amper lazes .
Wanneer in Ni1jme9en een 9roeP idealistische studenten afkomsti9 uit de betere kris9en, de fabriek in
9aat om zich op deze manier solidair met de arbeiders to tones en hen "revolutionair bewustziJjn" biJj to
bren9en . 9aat E9berts hier vanzelfsprekend niet in
mee ondanks het felt dat de imPuls tot actie dit keer
uit de directe om9evin9 komt . Zelf afkomsti9 uit
arbeiderskrin9en - zijn vader werkt als lakspuiter - is
hij al voldoende met de ellende bekend . Hi1j is niet
naar de universiteit 9ekomen om van daaruit of to
dales tot zoals de socioloog Jan Brands het
„
6
omschriJft, de basis van de arbeiderswereld„
Inte9endeel : "Om het arbeidersmilieu dat hem had
voort9ebracht to verheffen moest hi1j de afstand tot
zijn on9eschoolde vader Jjuist zo 9root mo9eliJjk
makes" G : 260 . In opstandi9e en marxistisch 9eorienteerde studentenkrin9en uit de Jjaren zesti9 was
het modern om het yolk tot revolutionaire laden to
willen bekeren in plaats van braaf to 9aan studeren .
E9berts heeft echter andere verwachtin9en ten aanzien van de universitaire wereld en komt van een
koude kermis thuis .
Aan het begin van Het Hof van Barmharti9held ,
het eerste boek van deel drie verhuist Egberts naar
Amsterdam met de hulp van zijn ouders . Onderwe 9
neemt hi1j zich voor om met zijn levee to 9aan experimenteren . "Er wachtte een task o hem
finds in
zijn nieuwe levee" H : 85) . De exPerimenten die dan
vol9en hebben aanvankeliJjk uitsluitend betrekkin9 o p
zijn persoonli1jke levee en betreffen met name drank-
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en dru9s9ebruik al dan niet in combinatie met seks .
Als hi1j op een 9e9even moment in Onder het Ptaveiset het moeras besluit " z iJjn betrokkenheid bi1j de
wereld to tonen" P : 715 IiJjkt de aansla9 op de
neofascist Arend-Jan Baartscheer het eerste 'experiment' dat tot doel heeft maatschapPeli1jke invloed uit
to oefenen . In het fictieve telefoon9esprek met de
Politie - E9bents neemt het door hem ontworpen scenario vooraf uit9ebreid door - 9eeft hiJj aan dat het
een zuiver politieke aansla9" (P: 655) is . Tegen de
advocaat Ernst Quispel ze9t hi1j later, in Advocaat van
de hanen dat ziJjn actie "eerst en vooral ze9 maar
uitsluitend als politieke moord bedoeld [is]" A : 72) .

En dat terwi1i de aanleidin9 voor zi1jn "eerste echte
in9riJPen in de wereld" 9evormd wordt door de
onverdraa9zaamheid van de eenling BaartscheerJ die
in 9een enkel oPzicht een vooraanstaand Politiek Ieiden is .
Daarnaast voert Egbents ook ar9umenten van persoonli1jke aard aan die zwaarder bli1jken to we9en dan
de politiek-maatschaPpell1k 9eorienteerde motivatie .
Hi1j wil voldoende celstraf in de wacht slepen om zi1jn
'heldin' de heroine waar hi1j inmiddels ernsti9 aan verslaafd is 9eraakt to kunnen ver9eten . Het li9 t in zijn
bedoelin9 om via deze omwe9 het leven oat hi1 j leidde
to ontvluchten . E9bents plotselin9e Politieke betrokkenheid client daarom als niet zo oPrecht 9einterpreteerd to worden als hi1j to9enover QuisPel en de politie
doet voorkomen . ZiJjn engagement is voorzien van
een dubbele bodem : het is veeleer een fa4ade waarachter zi1jn ei9enliJjke motieven schuil9aan . In wezen
voelt hiJj zich meer met zichzelf be9aan dan met de
slachtoffers van neofascistische bewe9in9en . E9bents
i s door zi1n verslavm9 in een zodani9 benarde positie
terecht 9ekomen oat hi1j op een 9e9even moment
slechts een uitwe9 ziet en oat is zo snel mo9eliJjk in
de 9evan9enis komen om daar of to kicken . Hi1j vraa9t
zich wel of waarom hi1j zich niet biJj een kliniek aanmeldt in Plaats van voor de route via de 9evan9enis
to kiezen . Het felt oat hi1j zich deze vraa9 stelt . 9eeft al
aan waar het zwaartePunt van zi1jn bewee9redenen
Iigt .
Hoe belan9ri1jk deze reden is, bliJjkt uit een fictief
9esprek met Th1jum Schwant1je . Sends de dood van
Th1jum - hi1j stikte in 9ips als ProefPersoon biJj een kunstexperiment van Flix Boezaardt - voert E9bents re9elmate9 9esPrekken met hem . Feiteli1jk houdt E9bents in
zi1jn eentJje een dialoo9 en articuleert hiJj op deze
manier zelfkennis . In een van deze 'dialo9en' le9t
E9bents zi1jn overleden vriend een verklaren9 in de
mono voor zi1jn ei9en 9edra9 : "Je zor9de oat 1je ver-
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slaafd raakte . Als junk was 1e pas echt martelaar . En
nu 1je ervan of wilt van die tredmolen waar Jje elke
da9 9eradbraakt in wakker wordt, moet er een nieuw
concreet martelaarschap 9evonden worden . Je 9aat
de mensheid van het Kwaad verlossen door ArendJan Baartscheer to vermoorden . Kan de zelfverklaarde heili9e Albert E9berts zich eindeliJjk ook publiekeli1jk
heili9 laten verklaren . HalleluJja" P : 728 . E9bents
9eeft hier indirect zelf aan dat de bewee9redenen
voor de moord tern9 to voeren ziJjn op ziJn geldingsdran9 . Dit aspect van ziJn PersoonliJjkheid komt in
boven9enoemd citaat zeker niet uit de lucht vallen .
Deze dran9 alles ho9erop to zoeken en din9en met
de 9rootste pretentie aan to Pakken heeft E9bents in
de loop van de cYclus al diverse malen ten toon
9espreed . Te denken valt aan zi1jn zelf ontworPen filosofie van het 'leven in de breedte' en zi1jn "heili9e task
. . om de harde korst van vertrouwdheid die rond
het mYsterie van de werkeli1jkheid was aan9ekoekt of
to bikken" H: 85) . De bewe9in9 die hiJ' in ziJjn wenst
to bren9en han9t met deze pretenties samen .
E9bents heeft in to9enstellin9 tot Ducroo enorm de
behoefte als een 'held' de 9eschiedenis, of in ieder
9eval de 9evan9enis in to 9aan .

MaatschapPeli1'ke Positie
In maatschapPeli1jk oPzicht maken Ducroo en E9bents
beiden een opvallende en interessante ziJj het 9eheel
to9en9estelde ontwikkelin9 door. Ducroo is de eni9e
zoon van aristocratische ouders die een 9root deel
van hun leven in Indict 9esleten hebben . Ze behoorden op Java tot de koloniale patnciers . 7 Na hun bezittin9en daar 9oed verkocht to hebben, keren ze begin
Jjaren twintig naar Europa tern9 . Omdat de omvan 9
van de erfenis die Ducroo ten deel zou vallen hoo 9
was in9eschat zou hiJj ruimschoots in ziJjn levensonderhoud kunnen voorzien . Na de dood van zi1'n
ouders bli1jkt het echter bi1jna onmo9eliJjk het huffs to
verkopen voor wat het waard is zodat Ducroo er de
machteloze 9etui9e van wordt oat zi1jn rooskleuri9e
financiele toekomst Ian9zamerhand omslaat in een
zor9wekkende situatie . Hi1 j ziet zich zelfs 9enoodzaakt
to 9aan werken voor ziJn geld . Hi1j moet zi1jn toevlucht
nemen tot het krantenwezen de 'broodschri1jveri1' .
terwiJjl hiJj 1j uist vanwe9e het uitzicht op een toekomstig renteniersbestaan - hiJj wilde zich on9estoord kunnen widen
1 aan zi1jn letterkundi9a carriere - met ziJjn
ouders mee naar EuroPa was gekomen .
Aan9esteld als journalist voor de bericht9even 9

over het culturele leven van Paris,
J behoort het bi1jvoorbeeld ook tot zijn task to schriJ'ven over het
nieuwste bordeel in de stall . Naar aanleidin9 van zijn
bezoek aan zo'n meis1jesrevue - een vorm van vermask die hiJj vanzelfsprekend beneden zijn waardi9held acht - merkt hi1j nuchter op : "Je moet . . . wel lets
doen, als 1je door crisis aan lager wal bent 9eraakt"
p13 . De crisis dwin9t hem er tot zijn 9rote er9ernis
toe letterli1jk de wallen op to 9aan .
Ondanks alle to9ensla9en en teleurstellin9en is hij 1
zich er terde9e van bewust dat hi1j bli1j ma9 zi1jn uber-

haupt werk to hebben in een ti1jd van economische
malaise . Bovendien is het voor Ducroo niet 9eheel
onmo9eli1jk met het idee 'armoede in aantocht' to
leven, zeker niet nu het hem lukt "de drei9in9 van de
toekomst we9 to schri1jven" p . 51) . Uiteindeli1jk moet
hi1' 9enoe9en nemen met het schi1jnt1je dat van de
erfenis rest maar hi1 j bliJjft desondanks benadrukken
dat zijn situatie in ver9eli1jkin9 met die van anderen
toch no9 best meevalt : "Wat heb ik mi1j to bekla9en?
Er zijn mensen die een heel leven 9etobd hebben en
voor hun nude da9 300 hebben over9espaard" p .
516
Gezien zijn afkomst behoorde Ducroo in zijn
Indische tiJjd tot de wel9estelde bovenlaa9 van de
bevolkin9 daar . We9ens onvoorziene financiele
omstandi9heden ziet hiJ j zich in Europa op de maatschappeli1jke ladder afdalen van de trede van de elite
naar die van de werkende klasse . In politiek opzicht
behoort hi1j uiteraard niet tot de arbeiders omdat hij1
zich zoals hiJj zelf ook aan9eeft, conform zijn afkomst
9edraa9t met zijn parti1jloosheid : "vol9ens de politieke
wi1j sheid heet ik dan een bourgeois" p . 536 . Hi1j is
zich bewust van de discrepantie tussen zijn houdin 9
en zijn materiele bestaan en condudeert "niet aan de
bourgeoisie to ontkomen en er toch niet toe behoren" p . 537 . HiJj valt als het ware tussen wal en
schip .
Dit beeld van Ducroo als maatschappell1k 9evallen
bourgeois vormt de literaire verbeeldin9 van het dieptopunt van de veranderin9en die zich in maatschappeliJjk opzicht aan het begin van deze eeuw
voltrokken t nameliJjk "de onder9an9 van de aristocratisch-bu9rli1ke
e
cuItuur" . 8 De massa deed als h et
et
ware een 9reep naar de machtspositie die voorheen
door de elite werd in9enomen . Over de situatie van
zijn hoofdpersona9e Ducroo zei Du Perron zelf : "Het
plotselin9en verlies van alles waarop hi1 j zijn toekomst
had 9ebouwd . . . plaatste hem tussen twee werelden : een die voor9oed voorbi1j schiJjnt, en die door
bourgeoisie en kapitalisme beheerst werd een die o p

handen schi1jnt en waarin het individu zich 9edwon9en ziet een ander 1'uk to kiezen, ware het no9maals
on der den naam vnJheld" 9 Met andere woorden ,
Ducroo voelt zich in een maatschappiJ j waarin de traditionele verhoudin9en aan het schuiven zijn 9eraakt J
in een on9ewenste en uiterst onzekere positie
9edron9en . HiJj bevindt zich niet Ian9er in een ivoren
toren, 9espeend van iedere klassenstri1jd . Ook hij1

moest 9aan nadenken over zijn maatschappeliJjke
positie : "Hoe verhoudt de intellectueel de individualist, zich onder deze omstandi9heden ten opzichte
van de massa ~." . 10 Met dit snort vra9en wordt hi'1,
individualist biJj uitstek, 9econfronteerd . Ook hiJ' probeert zijn positie ten opzichte van die opkomende
massacultuur to bepalen . Fokkema en Ibsch omschri1jyen het centrale thema van Het land van herkomst
dan ook als "het conflict tussen ideologie en persoonli1~kheid" 11 door Bulhof en Dorle1ni uit9ete9d a s
het conflict "tussen de eisen die het politiek-maatschappeliJjke leven stelt en de wensen van het individu
dat zichzelf in weerwil van een totalitaire ideolo9ie als
zodani9 wil handhaven" . 12 Het mo9e duideJk
I i' z1n
i'
dat Ducroo zich niet wenst to onderwerpen aan
welke nieuwe ideolo9ie of collectiviteit dan ook . Hij1
plaatst zichzelf het liefst buiten de eisen die het politiek-maatschappeliJjk leven stelt en beschouwt zichzelf
derhalve als "een flood 9ewicht . . . in de stri1jd om de
maatschappi1" p . 537) .
In een discussie met Heverle die van menin9 is flat
Jje 1je op een 9a9even moment wel er9ens bi1j aan
moet sluiten, 9eeft Ducroo aan hoe hi1' daarover
denkt : "Het schi1jnt flat mensen die niet aan politiek
doen in deze ti1jd ei9enli1jk niet bestaan- ze9 ik . Ik zal
flat nooit kunnen toe9even . . . . lemand die liefheeft
bestaat . Een 9root broederli1k 9evoel voor de massa
zou misschien flit bestaan 9even, een intense haat
voor de viand
ook . Maar ik ben aan 9een van deze
1
9evoelens toe ziJjnde een ab1jecte intellectueel of wat
1je maar wilt" p . 531 . HiJj houdt zich liever bi1j zijn
9eesteli1jk onanie dan flat hiJ' politiek een keus maakt
actief wordt en zoals Heverle de straat o
aat . Het
vol9ende citaat Iaat zien hoe Ducroo, afkomsti9 uit
het patriciaat zich toch staande houdt in een tiJjd
waarin de massa opkomt en hiJj biJjna ten onder 9aat :
"In een tiJjd waarin de massa's tot 9rootheid moeten
komen kan men zich vertrouwd maken met de bittere trots van to worden op9eruimd, als null vuil misschien voor de anderen maar trouw aan zichzelf . . . "
p539 . En met deze woorden raakt Ducroo aan de
kern van de thematiek in Het land van herkomst .
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Albert Egberts' maatschappeli1jke ontwikkelin9 staat
zoals ik al aangof, liJjnrecht to9enover die van Ducroo .

E9bents is 9eboren en 9eto9en in een katholiek
Brabants arbeidersgezin . Bi1j hem thuis hebben ze het
nooit breed 9 ehad . A I vroe9 wend hi1j doorkneed met
"het besef dat met geld niet 9espof mocht worden"
G : 453 . In zekere zin le9t hi1j de our9ekeerde we9 af :
Ducroo 'gliJjdt' in korte ti1jd een fiks aantal sporten van
de maatschappeli1jke ladder naar beneden- terwi1jl
Egbents in even korte ti1jd enorm stiJ9t . HiJj wordt van
arbeiderskind tot universitair student de positie waarin hiJj zich een groot deel van de cYdus bevindt .
Egbents behoort tot de groep Jongeren die in de
Jjaren zestig massaal kon 9aan studeren . Nadat de
welvaart in Nederland in de loop van de 1j aren vi1jfti g
sterk 9este9en was ontstonden er voor het eerst ook
voor mensen zonder draggkrachti9e achterban mogeliJj kheden our naar de universiteit to 9aan . Voorheen
was dit, bi1j het ontbreken van overheidssubsidie voor
hen niet we9gele9d . Th1jum le9t Albert uit dat het
voor studenten zelfs biJjzonder 9oed 9ere9eld is : "'Als
ik zo'n blauwe kaart verzilver, terwi1jl ik al voor 875,in het rode kri1jt sta . . . op wiens kosten ga ik dan een
pilsJe pakken?' 'Je teert uiteindeliJj k op eigen zak .
Tenminste . . . als Jje het debetbedrag ooit aanzuivert .'
'Dat is het nu 1juist . . . Het words aangezuiverd . Drie
keen perJjaar. Door Ri1j ksstudietoela9en in Gronin9en"
V:136 .
In deze periode van economische welvaart zit
Egbents niettemin of en toe krap biJ j kas . ZiJn 9eldzor9en vormen echter 9eenszins een allesoverheersend
probleem en dripgen zich bovendien ner9ens zo 0 p
als die van Ducroo in Het land van herkomst. Ze
betreffen hoofdzakeliJjk luxe-aangelegenheden . Als
E9bents en zijn vrienden ergens kunnen 'bi1jklussen'
dra9en ze hetverdiende geld meestal naar hun stamkroeg De Tempelier . Die inkomsten za9en ze dus puur
als een leuke bi1jverdienste waarvan ze weer gezelli g
een avond1je kunnen drinken .
In Amsterdam werkt E9bents sours voor een uitzendbureau, maar dat gaat niet van harte . Over wenken denkt hi1j nameliJjk als volgt : "Alleen als werken
met leven samenvalt is het 9oed . Ik bedoel dan . . .als
werken niets minder dan een ho9ere vorm van leven
is" H : 278 . Egbents 9eeft hier miJjns inziens bli1jk van
een hautaine afkeer van werken waarmee hiJj inmiddels ver verwi1jderd is van zijn ouderli1jk milieu is .
Uiteindeli1jk rondt hiJ', ondanks alle geldeliJjke middelen die hem van overheidswege ten beschikkin 9
staan, zijn studie niet of en maakt hiJ j - eind Jjaren
zeventig - door zijn toenemende drugsgebruik de
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maatschappeliJj ke 'val' naar het bestaan van junk .
Gedurende deze periode van verslavin9 worden zijn
financiele problemen ineens een stuk 9roter .

Naarmate het verlan9en naar heroine toeneemt
nemen zijn morele normen en waarden af . ZiJjn al dan
niet rechtmati9 verkre9en inkomsten hebben no g
slechts een bestemmin9 : "AI het binnen gesleepto
geld is in prindpe gereserveerd voor mi1jn heldin" P :
624 . Beland in de mar9e van de samenlevin9, wekt
E9bents overigens de indruk in hemelse sferen to verkeren . Hi1j ervaart zijn val als een zweefspnon 9
omhoo9 : hiJj mYthologiseert zijn leven-in-een-roes zie
de eerder geciteerde opmerkin9 "als junk was je pas
echt een martelaar" waarbi1j de heroine gaat fun9eren als alternatief voor zijn tot dan toe onverwezenliJjkte ideaal van het 'leven in de breedte' .
In Advocaat van de Hanen bliJjkt toch eni9szins
onverwacht dat E9bents werkzaam is als toneelschri1jver. HiJj schriJjft zelfs - zeer verrassend - 9eenga9eerde
stukken . Na bovengenoemde 'tern9val' op de maatschappeli1jke ladder, oefent hi1j in de 1jaren tachtig alsnog een professie uit waarmee hiJj zijn ouderliJjk milieu
op spectaculaire wi1jze ontstiJgt . In Ducroos ti1jd was
dit artistieke beroep nog voorbehouden aan een cultuur minnende elite die wel9esteld genoe9 was our
deze arbeid uit to kunnen oefenen zonder ervan to
hoeven leven - tot Ducroos 9rote verdriet bevindt hijJ
zich niet meer in die bevoorrechte positie . Ook al
heeft E9bents na zijn kandidaatsexamen de brui aan
zijn studie ge9even in maatschappeliJjk opzicht schopt
hiJj het uiteindeli1k of vooralsno9 dus ver. Zi1jn ideeen
en waarmee samenhangende pretenties, die hieronden aan bod zullen komen houden hiermee gelilj ke
tred . Deze getui9en eveneens van Egbents' ambitie
zijn milieu to willen ontsti19en .

Hoo9dravende zaken
In het voorafgaande kwam al enkele malen naar
voren dat E9bents er no9al pretentieuze ideeen o p
nahoudt . De 9esp rekken die hiJj in De tandeloze tijd
voert met - of beter : de monolo9en die hiJj houdt
te9en - ThJjum en Flix gaan onder meer over God de
flood filosofie kunst en bestaansvragen ten aanzien
van de mensheid in het al9emeen ; zaken die in Het
land van herkomst geheel onbesproken bliJj ven . De
pretentie die hieruit valt of to leiden, duidt erop flat
Egbents 9raa9 nadenkt en praat over zaken die buiten zijn directe bereik lig9en din9en van een ho9ere
orde een abstracter niveau . Ik zal hieronder kort aan-

stippen wat hijj zoal aan hoof op z'n vork neemt .
AI op lon9e leeftiJjd houdt E9berts zich bezi9 met
het ontstaan van het heelal . 0p ziJjn zestiende schri1jft
hi1'- om de Schepper to ontkennen, een alternatief
voor het biJjbelse scheppin9sverhaal . Als 'een kleine
mYsticus' wilde hijj een zelf ontworpen kosmo9onie
voor de reli9ieuze vertellin9 in de plaats stellen . Na
zi1jn eindexamen doet hijj een nieuwe po9in9 "zi1jn
ei9en mYtholo9ie to9enover de christeli1jke to stellen"
BeIjaardenhuis op het dak van de wereld . Toen al

den . Hi1', Albert E9berts zal immers wel even vertellen hoe de wereld is ontstaan . HiJ j beschouwt zichzelf
als een martelaar en laat daarmee als het ware zi1jn
naam bi1jschriJjven in het riJjtJje van de Groten der
Geschiedenis . Bovendien plaatst hijj ook doodnormale
aan9ele9enheden in een metafYsisch kader . Waar
komen deze ambities en pretenties vandaan? En :
waarom ziJjn der9eli1'ke pretenties biJj Ducroo 9eheel
afwezi g?
Een voor de hand li9gende verklaring voor het felt
dat E9berts en compa9nons zich met dit soon zaken

door "de 9eest aan zoveel mogeliljk to9eli1jk deel to
laten hebben" H: 374 . Eveneens prominent aanwezi9 in de cYclus ziln passages waarin 9ereflecteerd
wordt op kunst . Met name Flix' ideeen over realistische kunst en ziJn 9ebruik van 9ips in kunstwerken
staan veelvuldi9 ten discussie . Naast het ontwikkelen
van theorieen ten aanzien van de bovenstaande
onderwerpen, beperkt E9bents zich ook op seksueel
niveau niet tot de liefdesdaad in concreto maar
neemt hijj zich tevens voor een encYclopedie over de
vulva to 9aan schri1jven onder de titel De KaPel .
Los van deze meer theoretische zaken wordt zelfs
een vriJj triviale handelin9 als scheren in E9bents'
optiek een ritueel met metafYsische allure : "Wie het
mes goed gezet had, mocht zich weer even een kleine god voelen . Scheren was een heili9e daad .
Zelfreini9in9" H : 529 . AI scherende voelt hijj zich dus
al een 'kleine god', als junk denkt hijj zich voor9oed
onsterfeli1jk to kunnen verklaren . En ook het al eerder
9enoemde idee dat E9bents heeft van een alledaa9se
aan9ele9enheid als werken - nameli1jk een ho9ere
vorm van leven - is voorzien van een laa91'e mYstiek
9ekleurd vernis .
Kortom : E9bents heeft sterk de nei9ing zi1n in9ebeelde superioriteit to willen bewi1jzen en breed uit to
meten . HiJj meent het beter to weten dan een antler
en is overtui9d van het felt dat hijj de waarheid in
eacht heeft . Hi1j li1jkt het wiel opnieuw uit to willen vin-

leert zi1jn ideeen zeer uitbundi9 . Het felt alleen al dat
E9bents kiest voor de studie filosofie houdt hiermee
zeer waarschiJjnli1jk verband . "HiJj wil begriJpen hoe de
dingen in elkaar steken . Er is bi1j hem niet alleen de
vervelin9 en de schaamte om de arbeiderstreurnis maar ook de behoefte om de oorzaken to leren kennen" aldus Brands . 14 Ik vraa 9 me ec htor of in hoeverre deze bewerin9 1uist is . Mi1jns inziens is het
beantwoorden van de vraa9 naar de oorzaken van de
ellende van arbeiders helemaal niet aan de orde .
E9bents stelt deze wel maar doet vender 9een moeite
tot een antwoord to komen . En ook al ze9t hij j op een
9e9even moment aan "zi1jn armzali9e milieu" no g
eni9a 9laps to willen 9even hijj komt hier niet o p
tern9 . Inte9endeel hijj is 1juist bezi9 van zi1jn achter9rond los to komen . Hi1j doet ziJjn uiterste best om zich
aan dat ouderli1'ke milieu to ontworstelen . Het liefst
zou hijj er niets meer mee to maken willen hebben en
zou hi1, net als Hennie A, ziJjn ouders vermoorden .
E9bents wil zi1jn milieu 'van herkomst' 9een 9laps
9even maar in eerste instantie zichzelf . Hi1j denkt en
handelt ten meerdere 9lorie van zi1'n ei9en persoon .
Een andere verklarin9 voor E9bents' hoo9dravendheld is van contextuele aard . E9bents kan zich met dit
soon zaken bezi9 houden . 1'uist omdat de wereld zich ,
in zi1jn optiek zo 'Oost-Indisch doof' houdt . Er is in het
maatschappeli1'ke of politieke leven weini9 dat zich
Ietterli1j k aan hem opdrip9t, waar hijj niet onderuit kan ,

H:

373

en be9int hijj aan ziJjn romandebuut

voorspelde hijj hiermee als een held de 9eschiedenis
in to 9aan : "Het moest het werk worden van een
1j ong genie, nooit meer to evenaren . . . " H : 373) .
E9berts maakt hierop tern9ki1'kend zelf de opmerkin 9
9eexalteerde pedanterie die biJj de leeftiJjd hoorde"
H: 365 . Dat deze ei9enschap echter 9eenszins van
voorbiJ9aande aard is bli1jkt overduideli1jk als 1je beziet
wat na ziJn puberteit no9 vol9t .
In zi1jn studententiJjd creeert hij j een ei9en godsbeeld en ontwikkelt hijj een ei9en filosofie . Door de
hele cYclus heen last E9bents zich uit over dit 'leven in
de breedte' dat hijj in de praktiJk probeert to bren9en

bezi9houden is dat ze eenvoudi9we9 veel tiJjd tot
hun beschikkin9 hebben . Ze zi1j n eni9szins verveeld en
zitten daarom vaak in de kroe9, waar met name
E9berts zich bi1j wiJjze van tiJjdverdri1jf toele9t op filosofische 9esprekken . Vervol9ens voert hijj dit aan als
reden voor het felt dat hij j niets uitvoert . HiJj rechtvaardi9t op deze manier, in woorden van Brands "zi1jn
. . 13
9ebrekki9e activiteit . Daar komt biJ dat E9beris de
sterke behoefte heeft to laten merken dat hij wel
de9eli1jk interessante din9en weet to melden ook al
is hijj van eenvoudi9e komaf . HiJj wil laten zien dat hij1
niet van de straat is wil zich 9raa9 bewi1jzen en eta-
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waar hiJj zich wel mee bezi9 moet houden zeker in
ver9eli1jkin9 met Ducroos situatie . En al zijn er 9ebeurtenissen van belan9 in zijn directe om9evin9, dan no g
drip9t bi1 j E9berts van de buitenwereld slechts een
fractie door . In een 9esprek met Th1jum Schwant1je
9eeft hi1j aan waarom ze ervoor kozen zo weini 9
mo9eliJjk 'binnen to laten' : "Het was altiJjd onvoorspelbaar hoe de wereld bi1 j ons binnendron9 . Maar
voor een klein deel via de kraut . Ik 9eloof ThJjum, dat
we het allebei zonde vonden onze brede ki1jk op 0 p
de din9en to bederven door nuances uit de kolommen" P: 629 .Ook hier bli1jkt weer dat E9berts - die
ook voor Th1jum spreekt - zich superieur voelt . Hij1
9eeft aan er min of meer bewust voor 9ekozen to
hebben niets tot zijn belevin9swereld door to laten
drip9en . In zeker opzicht is hi1 j dus zelf to karakteriserep als een Oost-Indisch dove .
In De tandeloze tijd
is een moment aan to wiJjzen
J
waarop E9berts letterli1jk verstrikt raakt in de 9ebeurtenissen om hem heen . Als hiJj zich in De slag om de
Blauwbru9 o peens midden tussen de anti-democratiebeto9ers bevindt - rond de troonswisselin9 in 1980
beleven de krakersrellen een hoo9topunt - weet hij1
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zich 9een houdin9 to 9even . 'Autonomen' trekken de
straat op met leuzen als 'Geen wonin9 9een kronin9'.
Ze eisen de afschaffin9 van de monarchic .
Demonstranten raken slag9s met de ME en het regent
stenen . E9berts neemt er ook een in zijn hand maar
voelt zich als 'van steep' en komt niet tot werpen . Hij1
vlucht we9 . De intentie om mee to doen was heel

even aanwezi9, maar op het moment dat hi1 j tot ache
over moet 9aan vraa9t hi1j zich of "Aan wiens kant
sta ik?" B : 108 . Hi1' staat misschien wel aan de kant
van de krakers maar dan alleen vanwe9a een persoonli1jke reden nameli1jk het felt dat zijn ver1'aarda 9
alti1jd op9aat in die van de konin9in . Zi1jn eventuele
bewee9redenen zijn dus fundamenteel antlers dan
die van de beto9ers .

Bovenstaande contrasteert wederom met Het land
van herkomst waarin de problematiek van een heel
andere orde is . De actualiteit treedt daar steeds meer
op de voor9rond en naarmate het boek vordert .
wordt de situatie zelfs zodani9 dat Ducroo zich niet
meer met zichzelf en zijn ei9en verleden bezi9 kan
houden . Hi1j wordt met z'n neus op de feiten 9edrukt

door de zich in ho9e mate opdrip9ende politieke en
maatschappeli1jke actualiteit en de drei9ende armoede . Voor Ducroo is het eenvoudi9we9 onmo9eli1'k zich
doof houden waar E9berts zich wel on9estoord aan
ziJ'n persoonliJ'ke ideeen kan widen
.
J
Dat onderwerpen als filosofie reli9ie en kunst niet
in Het land van herkomst voorkomen Iaat zich verklaren door de superieure positie die Ducroo 9ezien
ziJn afkomst al inneemt terwJI E9berts die no9 veroveren moet . Ducroo en zi)jn vrienden hoeven ten overstaan van elkaar hun kennis niet ten toon to spreiden .
Voor hen is het veeleer vanzelfsprekend dat ze op de
hoo9to zi1n van bepaalde zaken . Ze vermelden din9en

meestal op nonchalante toon alsof terloops lets aan9estipt wordt dat verder 9een uitle9 behoeft . lets is
bi1jvoorbeeld "zeer dosto1jewskYaans" of iemand li1jkt
sprekend op Guy de Maupaslant . Men is wel de9eliJjk
9einformeerd maar daar worden verder weini9 woorden aan vuil 9emaakt . Daarbi1 vertonen ziJ ook o p
9een enkele manier de behoefte een bepaald cultureel 9edachten9oed overboord to zetten of to overtreffen door er een ei9en invullin9 aan to 9even . Voor
hen zi1jn dat snort zaken waarschiJjnliJk passe . In dit
opzicht is Ducroo dus to beschouwen all een 9earriveerd man . HiJj spreekt vanuit een intellectueel-aristocratische positie die hiJ ondanks zi1n financiele en
daarmee samenhan9ende maatschappeli1jke val ideolo9isch kan bliJjven innemen .
Fra ant is tot slot dat liefde trouw en aanverwante aan9eleqenheden zaken waar Ducroo in Het
land van herkomst re9elmati9 met ziJjn vrienden over
van 9edachten wisselt in de cYclus 9eheel buiten
schot bli1jven . In De tandeloze tijd
l wordt de liefde veel
meer bedreven dan besproken, met uitzonderin9 dan
van concrete praktische beschriJjvin9en en andere
fYsionomische uitweidingen . Van een persoonliJk
9esprek onder vrienden zoals in de roman van Du
Perron is derhalve 9een sprake . Dat voor Ducroo alle
we9en der herinnerin9 uiteindeliJjk naar Jane leiden
terwi1jl E9bents' queeste voert naar die plaatsen "waar
de kleurloze honing vloeit . . ." H: 353 is dan ook zeer
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tYperend . Ducroo 9eeft in Het land van herkomst de
wens to kennen een ding na to willen latent "het portret van Jane" p . 32 . Een der9eliJjke uitsprack hebben we uit de mond van E9bents niet vernomen, en
mi1jns inziens is het zeker dat hiJ' zal opteren voor een
zelfportret .
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Duo

Owpa7
Van der Heiden . . .Van der Hijden . . .Van der Hejden . . .Van der Heijden!
Staande voor de knipselmaPPen in
de bibliotheek vond ik het ei9enIiJk piJjnli1jk dat ik verschillende
Po9in9en nodi9 had our de naam
van de schrijver 9oed to spellen .
Een schrijver wiens oeuvre althans een behoorli1'k 9edeelte
daarvan - ik de vol9ende weken
zou 9aan onderzoeken ti1jdens een
college aan de universiteit . 0 P
zich plaatst de mo9eliJ'kheid tot
het stelen van deze sPeIlin9svraa 9
me al in een uitzonderin9sPositie
ten aanzien van mi)'n Duitse land9enoten . Het is een vraa9 die een
bepaalde kennis veronderstelt - de
kennis van het bestaan van een
schrijver 9enaamd A .F.Th . van der
Heiden HiJjden He1jden f Hei1jden of
hoe dan ook . Van mi1jn uitzonderin9sPositie was ik me al Ian9er
bewust . Om Preties to zi1jn al vier
1jaar, de tiJjd van miJjn studie
Nederlands in Duitsland maar dat
terzi1jde .
Daar stond ik dus voor de knipselmaPPen en wat wist ik over
deze schri1jver? Ei9enliJjk alleen dat
biJj het schri1ven van De tandeloze
tijd
l de ti1jd niet tandeloos aan
hemzelf voorbi1j liJjkt to zi1'n
9e9aan . Dat bli1'kt bi1j het bestuderen van de reeks foto's op de kaften vanaf De slag our de
Blauwbrug tot aan Onder het Plaveisel het moeras . Maar verder. . .
Jawel ik was be9onnen aan
Vallende ouders maar na een
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Pa9ina of honderd to hebben
9elezen, kan ik zelden over een
boek oordelen last staan over de
schri1'ver. Misschien, dacht ik, zouden recensies toelichtin9 kunnen
g even . Maar helaas toen - en ook
nu weer van een afstand - moest
ik constateren dat ik als studente
letterkunde nooit weet wat ik met
dit min of meer literatuurwetenschaPpeliJ'ke verschi1jnsel in de
da9- of weekbladen aan moet .
Er zi1'n twee soorten krantenartikelen in verband met een nieuw
verschenen boek . De eerste soon
is samen to vatten als : '0P het
spoor van de schriJ'ver' . 'Adri's'
verleden heeft zich in Geldro P .
Eindhoven en NiJ'me9en of9esPeeld - net als het verhaal van
Albert E9berts . En 'Adri' heeft een
deel van zi1jn werk in het Huis van
Bewaring in Amsterdam 9eschreyen waar ook Ernst Quispel een
ruimte heeft . Boeiend is antlers,
en als ik 9raa9 lets to weten wil
komen over een boek dat ik no g
niet eens heb 9elezen vraa9 ik
me of of ik deze inzichten in het
verleden van de schrijver als essentieel voor ziJ'n werk moet beschouwen . 'Daar 9aat het ons toch ook
niet our!' roePen wi1 j letterkundi9en in koor uit . Maar waar hebben we het dan wel over?
De tweede soort recensies last
bePaalde vra9en aan de auteur
'Schri1jft u uw eerste versie van

een boek no9 met de hand?' en
Wanneer staat u 's ochtends oP)
buiten beschouwin9 en houdt
zich met het verschenen boek zelf
bezi9 . Wat we dan kri19en is een
tekst die tussen twee werelden
staat die van de auteur en die van
de criticus . Een men9sel van weer9even en interPreteren, sours
meer in dienst van de criticus dan
van het boek . En ik als lezer,
inmiddels zo in de letterkunde
thuis en bovendien altiJjd van
menin9 9eweest dat ik de net
9enoemde, eerste soort van
recensies niet nodi 9 heb r weet
helaas ook niet wat ik met soort
twee moet . Want de 9edachtenwereld die in zo 'n recensie wordt
bloot9ele9d . li9t op het moment
van het lezen van de recensie buiten mi1jn horizon : omdat ik het
boek no9 niet heb 9elezen, bli1'ft
het moeiliJjk our me in de 9edachten van de criticus in to leven . En
in sommi9a 9evallen heb ik
bovendien de indruk dat de laatst9enoemde misschien als eni9e
weet wat hiJj bedoelt . Het paradoxale van de recensie zit voor mi J
in het vol9ende : als het 9aat our
een eerste imPressie ter voorbereidin9 op het leesplezier - lets dat ik
van recensies verwacht als ze voor
een kranten- of tiJjdschriftenpubliek bedoeld ziJ'n - dan word ik
niets wiJ'zer van Adri's levensverhaal of zi1'n eet9ewoontes, maar

evenmin van een 'Triomf van de
realistische m homanie' .
Een ding vond ik echter wel
interessant worden bi1j lezin9 van
de recensies over het werk van
Van der Hei1jden : vaak kwam ik
het criterium 'Hollands' of 'Onhollands' te9en . Wat bedoelen ze
daar preties mee? Ik als buitenlandse als 'buitenstaander' zou
dat toch het best moeten kunnen
beoordelen . Maar tot zover had ik
biJj het lezen van Van der HeiJ'den
niets seecifieks vast kunnen stellen . Kurz and bonds9- 9een 9rote
metaforentaal dat wordt - zo had
ik be9repen - zo'n beet1'e als
'Hollands' 9ezien .Of preciezer :
9rote metaforentaal, ausschweif
endes schriJ'ven als 'Onhollands' .
Want deze term Ii1jkt zi1jn kracht
vooral in de ne9atie to hebben .
Van der Hei1'den schri1'ft dus buiten9ewoon onhollands . Zeker
weten?
Nadat me bi1j het lezen van de
recensies was op9evallen dat aan
deel een van De tandeloze ti"d
l
no9 een proloo9 vooraf9aat, vond
ik het hands9 om deze no9 voor
het uitlezen van Vallende ouders
ter hand to nemen . Het leek me
voor het be9riJ'pen van een reeks
samenhan9ende publicaties een
9oed plan om met de eerste daarvan to be9innen . De slag om de
Blauwbru9, dus . Blauwbru9? Wat
een moose naam . 9oed verzonnen

door de auteur. Van der Hei1jden
liJjkt uberhaupt een schri1'ver to
zi1jn, die van het surreele houdt .
Moet J'e alleen maar de eerste
bladzi1'den van ziJjn proloo9 lezen waarom zetten twee J'on9ens
"Van 't voor1jaar, hartJ'e nacht" in
9odsnaam op straat een shoarmakraampl'e op? Nou Jar Amsterdam
schiJ'nt een bi1jzondere stall to ziJjn ,
daar 9ebeuren waarschi1'nliJ'k de
9ekste din9en . Gewoon verder
lezen . Aan het eind van het boek
was ik het vol9ende to weten
9ekomen : de ik-fi9uur verdwaalt
op een nacht in het voor1jaar in
Amsterdam min of meer druk
bezi9 auto's to kraken om aan
geld voor zi1jn drugs to komen . Hij1
komt op de Blauwbru9 - misschien wel een echte bru9 in
Amsterdam maar 1'e weet het
maar nooit - in rellen terecht die
met de kronin9 van de nieuwe
konin9in to maken hebben .
Wanneer dat allemaal preties was
zou de lezer op moeten zoeken .
En omdat ik al had vast9esteld dat
het in deze proloo9 om de herinnerin9 9aat leken de stuk1'es die ik
niet thuis kon bren9en deel uit to
maken van een verhaaltechniek
verwand aan de stream of consciousness . Herinnerin9en komen
in flarden en worden niet expliciet
uit9ele9d .
Over het laatste hoofdstuk
bestond voor miJ echter 9een twJ-

fel, althans niet wat betreft de
tijdsbepaling . Daar staat het duidelijk : 23 juli 1980 . Hoezo heeft
men het dan over dertig april?
Waarom zit er binnen het hoofdstukje waar duidelijk met '23 juli'
boven staat nog een stukje dertig
april? Vragen die ik in de colleges
niet hardop stet omdat ik ervan uit
ga dat ik niet nauwkeurig heb
gelezen . En plotseling valt het
woord 'Koninginnedag'. Koninginnedag? Hoe zat het daarmee ook
al weer? Klopt, de Nederlanders
hebben een koninginnedag . Was
niet een studiegenote uit Keulen
afgelopen jaar voor Koninginnedag naar Amsterdam geweest?
Dat zou best in april geweest kunnen zijn. . . Over die datum hoeft
men hier kennelijk niet na to denken .
Misverstanden ontstonden voor
mij niet alleen met betrekking tot
het tijdsschema . 'Hoezo Eindhoven? Ze zijn toch in Geldrop . . .?!' was het antwoord op
mijn poging om de ruimte-structuur op een rijtje to zetten . Ik op
mijn beurt stelde mijn tegenvraag
niet hardop . Dat Geldrop niet bij
Eindhoven hoort bleek voor mij1
pas na bestuderin9 . Dat Philips het
sYnoniem voor Eindhoven is, ben
ik door A .ETh . to weten 9ekomen .
Niet door de kranten niet door
'landeskunde' in Keulen . Mi1'n eerst e Konin9inneda9 in Amsterdam
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- de eerste Konin9inneda9 van
mi1jn leven - was voor mij ' 9ekopp eld aan Alberts zwerftochten
door de stall . Staat er wel een pissoir bi1 j de taxi's op het Leidse lein? Nee maar misschien stond
het er no9 in 1980 . Philips verhuist misschien naar Amsterdam
lees ik in de kraut . Ze waxen toch
alti1jd in Eindhoven 9eweest . 9ek .
Ik heb een afsprack in Den Haa9 .
'Er is no9 een tweede station
naast het Centraal Station' wordt
me 9eze9d . 'Het station heet . . .' ,
'Hollands Spoor, ik weet het', is
miJjn antwoord . Want op we g
naar het Hollands Spoor le9t
Baruch D . Kirschenbaum aan
Albert zi1jn auto-pantser-theorie
uit . En Kirschenbaums boek over
Jan Steen en ti1d9enoten moest ik
onlan9s voor een vriend in een
antiquariaat 9aan kopen . Kirschenbaum was voor mij j al een oude
bekende .
Inmiddels spel ik dus niet
alleen de naam van de schri1jver
correct . Ik heb ook een 9root stuk
van Nederland leren kennen door
Albert Flix en Th1jum en wel een
antler stukJje dan wat ik door
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ei9en ervarin9 had kunnen ontdekken . Met De tandeloze tiljd
was mi1'n verbli1jf in Nederland
be9onnen, en Van der Hei1jden
heeft me ondanks het felt dat ik
maar twee uur van het huffs van
mi1jn ouders 9in9 wonen duideli1jk
9emaakt dat ik heel er9ens antlers
terecht was 9ekomen . Er9ens
waar ik onwetend togenover bepaalde vanzelfsprekendheden
moest staan . Een andere cultuur
dus biJjna op fietsafstand van miJjn
ei9en thuis .
Onlan9s liet miJ'n huffs9enote
het adres van haar ouders op ons
bord bi1 j de trap achter : Berg en
Dalsewe9, NiJjme9en . Grappi 9l
dacht ik, op het zelfde adres hebben Albert en Th1jum ti1'dens hun
studie in NiJ'me9en 9ewoond . Een
9edachte die uitsluitend bi1 j Van
der Hei)jden- en dus biJ j Nederlandinsiders op kan komen . Van der
Hei1jden, daarover zi1'n de Nederlandse critici het trouwens no g
steeds eens schri1jft buiten9ewoon
onhollands . loch 9oed dat er
recensies zi1jn .
Ulrike Sawicki

One
ivrouwen uit het Leven van
Albert Egberts
Jeroen Ka PteJi

Albert E9berts, de hoofdpersoon van De tandeloze
tiJ"d, heeft in de loop van de cYdus veel relaties met
vrouwen . HiJ ' zou om die reden een echte 'womanizer' 9enoemd kunnen worden, ware het niet dat de
romantiek in die contacten ver to zoeken is . Van der
HeiJ'den 9ebruikt de relaties nameli1'k vooral om
bepaalde aspecten van Albert E9berts' even en dan
met name zijn seksuele leven to belichten . De vrouwen of meis1'es in De tandeloze ti1'd worden daarom
vri1'wel nooit echte personages, maar bliJ'ven tameliJ'k vlakke motiefdra9ers, die slechts heel eenzi1'di 9
belicht worden . Deze ei9enschap maakt hen echter
erg bruikbaar biJ' het reconstrueren van thematische
linen
van De tandeloze ti1'd . Een zo'n thematische
1
li1'n is Albert E9berts' impotentie, die in Vallende
ouders en De 9evarendriehoek, de twee eerste
delen van de cYd us, een uitermate opvallende rol
speelt . Die impotentie staat nameli1'k in nauw verband met E9berts' levensfilosofie van 'leven in de
breedte' en zijn kunstenaarschap, twee 9rote
thema's in de cYclus . Aan de hand van Albert
E9berts' verhoudin9en met achtereenvol9ens Milli,
Marike en Leent9a 9eeft Jeroen Kap1
terns een beeld
van deze impotentie en maakt hi1' duideliJ'k 9emaakt
hoe deze zich verhoudt tot zijn levensfilosofie en
kunstenaarschap .
0p een zonni9e zomermor9en in 1956 loopt de dan
zesJjarige Albert E9berts door de tuin . In de tuin van
de buren ziet hi1j een meis1j e staan, dat uit dankbaarheld voor de genezin9 van een ziekte als Mariakind1je
gekleed is . 9eheel in blauw en wit . Albert ze9t tegen
haar: "Maria bestaat helemaal niet" . 0p hetzelfde
moment wordt het meis1e 9estoken door een bi1,; het
is niet duideli1jk waar ze nu het meest van schrikt . Dit
is de eerste ontmoetin9 tussen Albert E9berts en Milli
Handel .
Dit voorval wordt beschreven in De 9evarendriehoek . Omdat vooral over Milli Handel veel in dit deel
to vinden is is het nutti9 eerst lets over dit boek in
zijn totaliteit to ze99en . De 9evarendriehoek is een
excellent voorbeeld van 'leven in de breedte' . In het
eerste hoofdstuk zit de 26-1jari9e Albert over zijn boe-

jns

ken 9ebo9en om voor het kandidaats filosofie to studeren . De mathematische theorieen over driehoeken
stemmen hem poetisch en in zijn hoofd klinken trian9elklanken . Het is een erg warme zomerda9 en hij1
besluit een wandelin9etJje met de hond to maken . Die
wandelin9 leidt hem naar het buurtschap Hulst waar
hi1j van zijn derde tot en met . zijn zesde 9ewoond
heeft . Dit buurtJe, dat vanwe9e de li99in9 tussen het
kanaal de spoorweg en de autoweg door Albert de
9evarendriehoek genoemd wordt lil'kt volledi9 verdwenen . BiJj thuiskomst probeert Albert met behul p
van een stafkaart de oude situatie to reconstrueren .
Terwi1jl hi1j hiermee bezi9 is zinkt hiJj in zijn 9eheugen
weg naar de '9evarendriehoek' r de Nederlandse
variant van de 'Bermuda Triangle' .
De rest van het boek is een 9rote herinnerin9, die
be9int met de warme zomerda9 in 1956 . Het tweede
hoofdstuk dat dezelfde naam draggt als de roman, is
in zijn 9eheel 9ewi1jd aan deze da9 . Het thematische
zwaartepunt li9t in dit hoofdstuk vri1jwel alle belan9ri1jke elementen van de roman komen hier al voor . De
familie E9berts woont in deze periode in Hulst oftewel de '9evarendriehoek' . De 9eisoleerde li99in9 van
dit 9ebied heeft Albert alti1jd erg 9eruststellend 9evonden maar sinds een bezoek aan Amsterdam met zijn
opa voelt hiJj zich Jjuist erg beklemd en bedrei9d in zijn
leefomgevin9 . Hi1' heeft het idee dat de driehoek sinds
de hitte9olf krimpt . Het 9evoel dat hi1j daar veili9 is
maakt Ian9zaam maar zeker plasts voor het 9evoel
dat joist in de driehoek het 9evaar is . Deze da9 staat
sYmbool voor dit verlies van de onschuld r; Albert
E9berts maakt kennis met de drei9in9 van het 'echte
leven' . Hi1j leert de dood kennen door de sadistische
spellet1jes waarmee buurtkinderen dieren de dood
in1'a9en . En hi1j wordt zich door de contacten met diezelfde kinderen bewust van zijn seksualiteit .
Bovendien kriJ9t hi1' meer zicht op het wereldJje van de
volwassenen lets dat hem niet gerust kan stellen . Zo
moet hiJj onder andere zijn vader op 9aan halen in het
cafe waar hi1j allerlei dubbelzinni9e opmerkin9en to
horen kri19t . 0p deze da9 vinden ook enkele 9ebeurtenissen plasts die bepalend zijn voor de rest van
Alberts leven . Het tweede hoofdstuk be9int biJjvoor-
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beeld met een droom waarin Albert van God de zon

kri19t, waardoor hiJj het 9evoel heeft uitverkoren to
ziJjn . Later denkt hiJj met deze droom zi1jn schri1jftalent
to hebben ontvan9en . Verder is op deze da9 het later
onafscheideli1jke driemanschap Albert Flix en Th1jum
voor het eerst biJj elkaar en vindt de reeds eerder
9enoemde ontmoetin9 tussen Milli en Albert plaats .

Milli Handel
In oktober 1971 zien Albert en Milli elkaar weer en
wel in de Ni1jmee9se studentensocieteit DYnamene .
Milli oo9t no9 net zo breekbaar, bleek en ma9er als
op haar derde . "Exact de vi1jftien 1jaar oudere uitvoerin9 van het kind dat hiJ j op een zomerda9 in de achtertuin van haar 9rootouders had zien staan" G :
317 . Helemaal toevalli9 is deze hernieuwde kennismakin9 niet; Albert is Binds september van dat 1jaar o p
zoek naar haar. Toen is oom E9bert r de broer van zi1jn
vader,r die alti1jd de plaats van Alberts vader innam als
deze in de kroe9 hin9, 9estorven en be9raven . Het
contact met E9bert en de rest van de familie was al
1jaren verbroken, nadat Alberts vader hem met een
mes bedrei9d had . Toch besluiten Alberts ouders naar
de uitvaart to gaan en Albert 9aat met hen mee . Als
Alberts vader op het kerkhof het woord vraa9t, loopt
Albert met zi1jn moeder we9 van de krin9 rouwenden .
Gearmd topen ze over de be9raafplaats en zijj komen
uit bi1j het 9raf van de familie Handel waar ook zoon
Jimmy be9raven li9t. Alberts moeder vertelt hem het
verhaal over deze marinier r, die op tweeentwinti9Jari9e
leefti1jd zelfmoord plee9de . Hi1j was 9etrouwd met
Gonnie Stultiens hun oude buurmeisJje uit Hulst, en
vlak voor zi1jn zelf9ekozen dood vader van een meis1je
9eworden . Het kind kon echter niet van hem ziJn ,
daarvoor was het veel to vroe9 9eboren . Deze wetenschap gecombineerd met de voortdurende roddels
over Gonnies vreemd9aan hadden hem waarschi1jnli1jk tot de wanhoopsdaad 9ebracht . Alberts moeder
weet verder no9 to vertellen dat het inmiddels achttienJjariga meis1a r Milli heet ze vol9end Jjaar rechten
zal 9aan studeren in Ni1jme9en . En zijj weet ook no g
wie "hoogstwaarschijnlijk"
de vader van Milli is : de
JJ
man die net op dat moment be9raven wordt .
Als Albert met ziJjn moeder we9loopt van de kist
kriJ9t hi1' voor het eerst een ervarin9 van 'leven in de
breedte'. Het verhaal van zi1jn moeder vermen9t zich
met beelden van een televisiefilm r die uit zi1n 9eheu9en omhoo9 komen . "Zo to leven . . . alti1jd . . . niet vooruit op de rails van de aardse ti1d, die naar de dood
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leidden . . . maar buiten die ti1d, op een zi1spoor. . . een
leven niet in de lengto, maar in de breedte" G : 292) .
Daar aan het 9raf van E9bert E9berts formuleert
Albert zi1jn hoo9stpersoonliJjke levensfilosofie . Hiermee

wil hiJj de stri1jd met het leven aan9aan en de tand des
ti1jds proberen to doorstaan . Zi1jn leven zal vanaf nu in
het teken staan van de zoektocht naar het 'leven in
de breedte' . Even daarvoor heeft Albert zichzelf verrast . "Albert verwonderde zich over het warme r biJjna
branderi9e 9evoel in ziJjn bloed . Kon iemand verliefd
worden op een meisJje dat hiJj nooit 9ezien had, tenzijJ
dan als kind van twee, drie r en dan no9 vluchti9 . . .
een meis1je dat hiJj verder alleen van horen ze99en
kende . . .?" G : 288 . Dit 9evoel verbindt hiJj aan de
ervarin9 van 'leven in de breedte' . Hi1j wil het meis1je
9aan vinden : enerzi1jds om dat verliefde 9evoel r anderzi1jds omdat hi1j denkt daarbi1j verder to kunnen werken aan zi1jn ei9en levensfilosofie .
Maar er is no9 een reden waarom Albert op zoek
9aat naar Milli die dus misschien wel een nicht1je van
hem is . In het laatste 1jaar van de hbs moet Albert naar
de keurin9 voor militaire dienst r; hi1j su9gereert homoseksualiteit om onder de dienstplicht uit to komen . Als
hi1j of9ekeurd is, neemt hiJj zich voor die leu9en zo snel
mo9eliJjk on9edaan to maken . In een Belgisch vakantiepark zoekt hiJ j seksuele toenaderin9 tot een meisJe r
maar zi1jn voor9enomen ontmaa9din9 mislukt . Albert
trekt hieruit de conclusie dat hiJ j impotent is en kiest
voor de studie psYcholo9ie om meer to weten to
komen over deze tekortkomin9 en er misschien zelfs
van to 9enezen . Deze studie kan hem echter niet helpen zi1jn seksuele handicap to overwinnen en hij1
besluit filosofie to 9aan studeren . Aan het eind van
het eerste studie1jaar vlucht hiJj naar de ouderli1jke
wonin9 r waar hi1j de hele zomer doorbren9t . Vlak
voor hi1 j tern99aat naar Ni1jmegen vindt de begrafenis
van E9bent E9bents plasts r die hem ertoe aanzet naar
Milli Handel op zoek to 9aan . Niet alleen zi1n 9evoel
van verliefdheid en het streven naar 'leven in de
breedte' maar ook het vermoeden dat Milli hem zou
kunnen helpen bi1' het overwinnen van zi1jn seksuele
tekortkoming, doen hem besluiten haar op to sporen .
Met zi1jn nicht1je naar bed to 9aan liJjkt Albert de meest
opwindende seksuele ervarin9 r dit moet hem over de
drempel kunnen helpen .
Na hun eerdere ontmoetin9 bli1jft Albert de studentensoos DYnamene, waar Milli ook iedere keer
aanwezi9 is, bezoeken . Albert komt niet echt met
haar in contact tot een muziekavond vlak voor de
kerst . 0p die avond raken ze met elkaar in 9esprek en
Milli nodi9t Albert uit een keer bi1j haar Ian9s to

komen . In het nieuwe Jjaar is het i1jzi9 koud,; Albert
bli1jft een aantal da9en Ian9 met zi1jn kleren aan in bed
li99en en leest het verzameld werk van Nietzsche . In
deze periode ziet hiJ ' ziJjn impotentie niet anger als
een probleem, eerder als een "sieraad van eenzaamheld" . Deze zelfverzekerdheid houdt echter niet Ian 9
stand als zi1jn kachel uit9aat r kriJ9t hi1j last van zelfmedeli1jden en besluit naar Milli's warme flat to 9aan .
Eerst praten ze no9 over filosofische onderwerpen ,
maar al snel schakelt Albert over op verhalen uit zi1jn
ei9en leven . Onder het vertellen drinkt hi1j een hele
pot zwarte kothe lee9r die als een aan1a9er werkt o p
zi1jn associatievermo9~
en ; hi1j slag9t erin de anekdotiek
van ziJjn leven volledi9 to benutten . "Hi1j vin9 een
9limp op van zi1jn voor9enomen 'leven in de breedte' . . ." G : 332 . Als hi1j rond middernacht weer naar

huffs 9aat hebben ze "zo'n tien uur onaf9ebroken
9epraat. Albert voel t zich even helder en zuiver als
de vriesnacht" G : 334) .
Bi1j een tweede bezoek aan Milli treft Albert haar
in nachtJapon aan . ZiJj is ziek en heeft koorts . Albert
vertelt opnieuw verhalen en onder het vertellen streelt
hi1j Milli . Voor ze weten wat er 9ebeurt r li99en ze in
elkaars armen . Dit is niet wat Albert heeft 9ewild hier
was hiJj no9 niet aan toe . "HiJj kon nu niet meer tern9 .
Hi1j had het er zelf naar 9emaakt door op haar been to
9aan tekenen . Door9aan moest hi1j nu : lie9en met zi1jn
vin9ers, en was dat niet afdoende r verder lie9en met
zi1'n tong . . . en antlers de vernederin9" G : 337 . Maar
even later bli1jkt dat ook Milli 9ekweld wordt door een
seksuele blokkade . Albert is op9elucht over deze ontwikkelin9 : "Alle aandacht was van ziJjn zwakste punt
of9eleid . Toekomsti9e mislukkin9en zouden tot haar
zwakheid to herleiden ziJjn" G : 338 . Albert kri19t alle
kans aan zi1n 9enezin9 to werken .
Vanaf die avond ziJjn Albert en Milli vriJjwel onafscheideli1jk . Het valt Albert op dat Milli onder "een
9eheimzinni9e dwan9" leeft r die haar hele leven
beheerst . Die dwan9coati9held komt onder andere tot
uitin9 in haar eetstoornissen ; Milli li1jdt aan anorexia
nervosa . Verder sprin9t hem Milli's streven naar orde
en netheid in het oo9 . Bi1j haar is 9een ruimte voor
instincten kunstmati9held liJjkt haar leven to beheersen . Toch voelt Albert zich op zi1n 9emak biJj haar. Als
op een avond die hi1j samen met Milli in bed doorbren9t Milli's huffs9enoten een feest houden, is Albert
bliJj dat hi1' zich aan dat 'andere' leven heeft weten to
onttrekken . Het leven van dronkenschap en luidruchti9held heeft Albert voor zi1n 9evoel ver achter zich
9elaten . In plasts daarvan leeft hiJj nu een sereen
bestaan met Milli .

Ondanks de vele uren die zi1 j samen in bed doorbren9en wit het met het opheffen van hun beider
seksuele blokkades niet zo vlotten . Voor zowel Albert
als Milli bli1jft het moeiliJjk om zich to laten 9aan . De
eerste bi1j wie tekenen van 9enezin9 zichtbaar worden is Milli . Zi1 9eeft Albert op een 9e9even moment
to kennen dat zi1j toe is aan meer. Voor Albert echter
bliJjft de impotentie een 9root probleem bovendien
wordt er nu meer van hem verlan9d dan lie9en met
zi1jn vin9ers . Het vol9ende stadium is het lie9en met
zi1jn tong . Dit kan hi1j op twee manieren doen ; door
middel van de orate bevredi9in9 r maar ook door een

verhaal to vertellen dat ziJjn onmacht in een antler
da9licht stelt .
Albert blitjft ondertussen werken aan een oplossin9 voor ziJn probleem . Zi1jn aanvankeli1jke idee dat de
su99estie van incestueuze liefde zo opwindend zou
ziJjn dat hiJj over de 9eesteliJj ke barrieres heen zou kunnen stappen is niet 1juist 9ebleken . loch 9eeft hi1j het
idee van bloedverwantschap als stimulans voor de
seksuele daadkracht niet op . Wanneer Albert door
een 9esprek met ziJjn moeder de inval kriJ'9t dat E9bert
E9berts misschien niet alleen de vader van Milli J maar
ook ziJjn ei9en vader is denkt hi1j de Jjuiste prikkelin 9
9evonden to hebben . Maar zelfs deze fantasie van de
ultieme bloedschenni9e load weet hem niet voldoende to stimuleren . Sterker no9, nu denkt Albert
dat het idee de 9eslachtsdaad to moeten verrichten
met zi1jn ei9en zus hem afschrikt . Albert bliJjft in de
vicieuze cirkel van zi1n 9eesteli1jke onmacht. Er resten
hem no9 twee mo9eli1jkheden : het vertellen van de
waarheid of het inzetten van ziJjn laatste reddin9smiddel 'het lie9en met ziJjn tong', maar dan door het vertellen van een fantastisch verhaal dat hem kan
verschonen .
0p dit kritieke moment komt de dichter in Albert
E9berts naar boven de omstandi9heden bliJ'ken er
ideaal voor. "Het precieze recept kende hiJ j niet r maar
door Milli leerde Albert dat roes, luciditeit, extase het
best to bereiken waren door een heel 9eraffineerde
mixture van hon9er, slapeloosheid en onbevredi9de
bronst . Rechtstreekser we9 naar de poezie moest no g
aan9ele9d worden . . ." G : 391) . 0p9ezweept door de
nood van het moment slag9t Albert erin een fenomenale leu9en to verkondi9en r; hiJj creeert de mYthe
van Jimmy Handel . Hiervoor combineert hiJj het verhaal van ziJjn moeder met persoonli1jke herinnerin9en
uit zi1jn kinderti1j d en dit vult hi1j aan met zi1jn fantasie .
Met deze mYthe wit Albert aan Milli duideliJjk maken
dat zi1j ei9enli1j k broer en zus zi1n, dat hiJj dit wist en
daardoor niet tot seksuele laden kon komen .
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In eerste instantie is Milli overdonderd door dit verhaal . Maar de aanvankeli1jke verwonderin9 slaat om
in verontwaardi9in9 en uiteindeliJj k bliJjkt het verhaal

over Jimmy Handel het einde van de relatie in to luiden . Milli verwi1j t Albert dat hi1j de na9edachtenis aan
haar vader door dit verhaal besmeurd heeft . En dat
hi1j dit alleen maar 9edaan heeft om ziJjn ei9en tekortkomin9en to verbloemen ;r hiervoor heeft hiJ' zelfs zi1jn
dichterliJjke 9aven misbruikt . Dit laatste verwi1jt komt
zo hard aan biJ' Albert, dat hiJj besluit de poezie of to
zweren : "De poezie was biJ j hem een voertui9 van de
leu9en 9eworden . 0plichteri1j . Een 9edicht 9eschreven
door een versla to lul . Hij zou er nooit nooit nooit
een letter van op papier zetten" G : 424) .
Hun relatie is of9elopen r niettemin bli1jft Milli een
9rote rol spelen in Alberts leven, onder andere op seksueel 9ebied . "Bi1j elk in9aan tot een vrouw, de of9etopen vier en een half 1jaar, was Milli altiJjd wel even
aanwezi9 9eweest . . . Tenslotte fun9eerde elk
9eslaa9d binnendrin9en r bi1j Marike of Leent9e of wie
ook r als een na9ekomen paring met Milli . Een inhaalmanoeuvre" H : 65-66) . Dat Alberts relatie met Milli
speciaal was wordt no9 eens benadrukt door moeder E9berts die haar zoon verwi1jtend toespreekt :
want 9eef maar eerliJjk toe Albert: zi1j was de 9rote
liefde . ZiJr en niemand antlers . Je had meer Jje best
moeten doen . Nu zi1jn de kansen verkeken . En 9rondi9 verkeken ook" H : 83) .

Marike de Swart
Kort nadat Milli Handel nit zi1jn even verdwenen is,
9aat Albert naar DYnamene in de hoop daar zi1jn vertrokken 9eliefde to ontmoeten . Milli zal die avond niet
komen r maar Albert Egberts maakt wel kennis met
Marike de Swart die ook haar stempel zal drukken
op ziJjn leven . Het meis1je valt Albert op doordat zi1j in
een hoek1je zit to huilen . HiJ' 9aat naar Marike toe en
vraa9t haar om to dansen . Na het laatste nummer
9aat Albert met haar mee en hoort over haar probleem . Zi1j bli1jkt on9ewenst zwan9er to ziJn 9eraakt en
heeft 9een geld om een abortus to laten ple9en . Door
haar situatie met zi1jn ei9en probleem to combineren
kriJ9t Albert een idee . HiJj biedt Marike aan haar abortus to betalen r in ruil waarvoor zi1j hem moet helpen

van zi1jn seksuele onmacht of to komen .
Met de paasda9en 9aat Marike niet naar haar
ouders in Etten-Leur- maar bli1'ft in NiJjme9en om
Albert van dienst to zi1jn . Alle inspannin9en van
Marike zi1jn tever9eefs Alberts probleem wordt er niet
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door op9elost . Ondertussen heeft Albert spi1jt van zi1jn
toenaderin9 tot Marike en probeert hi1j hun bed-avonturen uitsluitend als therapie to zien . Zi1jn liefde voor
Milli is no9 steeds niet bekoeld . "Zolan9 hi1j zi1jn
9eknoei met het boerenmeisJje heimeliJjk aan Milli
Handel opdroe9, werd hiJj die laatste niet ontrouw"
G : 439 . In de loop van het weekend valt het Albert
steeds moeiliJjker onverschilli9 to bli1jven voor de truc1jes van Marike en Ian9zamerhand ervaart hiJj de genezing ook als 9enot . De da9 na Pasen 9aan ze samen
naar de kliniek waar Marikes kind 9eaborteerd
wordt.
Enkele da9en nadat hi1j Marike ziek en nit9aput
thuis ebracht heeft r staat ze bi1j hem voor de deur.
Albert woont in een donkey souterrain waarvan de

verhuurster een relatie heeft met een man van bedenkeliJ'k allooi . Deze avond is die man erg dronken en
9edraa9t hi1j zich no9al overspannen . In een woedeuitbarstin9 besluit hiJ' een kerselaar om to hakken . Het
hout van deze boom is enorm hard en urenlan9 is het
monotone, gekmakende gehak van de man hoorbaar.

Als uiteindeli1jk de boom met een oorverdovend
9eraas om9aat r breekt er lets los bi1 j Albert . Eindeli1jk
wordt een bedrei9in9 nit9evoerd . In ziJjn kinderti1jd
had ziJ'n vader re9elmati9 met ziJjn mes staan zwaaien en het 9ezin bedrei9d r maar biJj zi1jn vader bleef het
bi1j bedrei9in9en . Nu was er iemand die verder durfde to 9aan . De paradoxale opluchtin9 hierover doet
Albert door ziJn persoonliJjke barriere breken en hij 1
9aat met Marike naar bed . Zo slaa9t Albert E9berts
er op tweeen-twinti91ari9a leefti1jd in klaar to komen
in een vrouw . Zi1jn zoektocht is voltooid r hiJj is genezen
loch is na dit o9enschi1jnli1jk hen91
like moment
9een sprake van euforische bliJjdschap . Albert schaamt
zich voor ziJ'n pas verworven status van 'echte man' .
Hi1j heeft het 9evoel dat hiJj zi1jn ei9enheid is kwi1t9eraakt . "Brunt ontmaa9d voelde hiJj zich lomp nit zi1jn
9oddeli1jke knapensluimer 9erukt . . ." G : 457 . Albert
heeft er lets bi1 9ekre9en, maar veel verloren .
"Vernieti9d zi1jn maa9deli1jkheid . Vernieti9d r ookr het
leven in de breedte . HiJ" was het ontrouw 9eworden .
HiJj had overspel 9aplee9dr met het echte leven . . . ZiJjn
bed vulde zich nu al met heimwee naar die 9eslachtslone nachten vol sublieme leu9ens met Milli Handel"
G : 457

Ondanks deze spiJjt en teleurstellin9 over zi1jn ontmaa9din9r gaat Albert verder op ziJjn seksuele ontdekkin9stocht . Dit doet hi1j samen met Marike, die
zich tot "het 9rote erotische avontuur" van ziJjn leven
ontwikkelt . Die ontdekkin9stocht betreftr ironisch

9enoe9 . vormen van seksualiteit, die ook al binnen
handbereik la9en toen hijj no9 impotent was . Het
liefst ziet hijj dat Marike zichzelf bevredi9t of bekiJjkt
hijj haar 9eslachtsor9aan . Alberts belan9stellin9 voor
haar is puur seksueel . 0p erotisch 9ebied is hijj verzot
op Marike maar haar 9edra9 irriteert hem mateloos .
Na een ti1jdJje kriJ9t hi1' 9enoe9 van de verre9aande intimiteit en eenzi1jdi9held van hun relatie . Albert raakt

verzadi9d, verlaat haar en later zoekt hijj Marike alleen
no9 op voor korte avontuurtes
1 .
Leent9e
Na de aanvankeli1jke teleurstellin9 over ziJjn door de
ontmaagdin9 verloren ei9enheid is Albert ei9enli1jk
behoorliJjk tevreden met zi1jn nieuwverworven status .
Hi1j wil zich revancheren ten opzichte van iedereen die
9etui9a is 9eweest van zi1jn seksuele vernederin9 .
Omdat hem voor 9een enkele van ziJjn mislukte liefdes een herkansin9 wordt 9e9and, probeert hijj zoveel
mo9eli1jk nieuwe veroverin9en to ple9en . Hi1j heeft lets
in to halen . Dit 9edra9 bewi1jst dat hijj no9 steeds 9een
afstand heeft 9enomen van zi1jn verleden . "Na miJjn
9enezin9 bleef ik opzichti9 impotent . 1uist doordat ik
zo nadrukkeli1jk het om9ekeerde 9edra9 van een seksueel onmachtiga aan de dag le9de . Ik hin9 het haanto
1 uit maar was zo impotent als een kap oent1 e" V: 45) .
Om zi1jn veroverin9slust to botvieren vertrekt Albert
naar Span1e, waar hijj zich in zi1jn dran9 het verleden
9oed to maken- misdraagt . ZiJjn fanatisme leidt tot
een bi1jna-verkrachtin9 en zorgt ervoor dat hijj na no g

een aantal akkefietes
van de camping wordt 9ezet .
1
Albert bli1jft echter bi1j de camping rondhangen . "1k
had lets 9oed to maken . . . of jets of to maken . Het was
alsof ik voorvoelde antlers voor de rest van mi1jn leven
aan de impotentie overgeleverd to ziJjn . . ." V: 56) . De

campin9bewakin9 heeft 9enoe9 van hem en last
Albert op de trein naar Paris
1 zetten . "Met het dichtvallen van de balkondeuren werd ik er voor9oed van
of9esneden, van de Iiefdeloze 1jaren die ik 9emeend
had in to kunnen halen . Het betere leven had niet Ian9er dan een paar weken 9eduurd . Ik kon voelen dat
die drie 1jaren zich niet lieten overdoen . Ik had het verknoeid . Tweeentwinti9 Jaar oud was ik onvermiJ'deli1jk
op we9 naar Leentge en de zwaarmoedi9held" V: 56) .

Albert ontmoet Leent9e op de tern9we9 vanuit
Span1e, ze stapt in de PYreneeen in de trein en 9aat
to9enover hem zitten . Albert voelt meteen een 9rote
weerzin te9en haar. Na een ti1jd1je be9int ze te9en hem
to praten en ze bliJjkt een in Pari1js wonende
toegoslavische to zi1jn . Als ze hoort dat Albert uit
Nederland komt r heft ze meteen een lofzan9 aan o p
dit land van melk en honing . 0p het station van Paris
1
komt Albert niet van haar af . De reden hiervoor is dat
Leent9e 9raa9 Nederlandse wil worden, en daarom
een schiJjnhuweliJjk met Albert wil re9elen . Albert is
volledi9 9edesillusioneerd na de rampzali9 verlopen
vakantie en last zich ompraten tot dit schi1jnhuweliJjk .
"Wat had ik no9 to verliezen nu mi1jn kans op een
normaal erotisch leven verspeeld was? Ik hoefde niet
Iang na to denken . Het werd tiJjd voor een 9roots
9ebaar . . ." V : 61) . Hoewel Albert en Leent9e het
huweliJjk tot een zakeliJjke transactie tern9bren9en ,
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heeft het een betoverende werking op hen . De
afscheidszoen, voordat Albert in de trein naar
Nederland stapt, is intenser dan ze verwacht hadden .
Een tijdje na deze eerste ontmoeting brengt
Leentge een bezoekje aan Nederland . Zowel Albert
als Leentge zegt een beetje verliefd to zijn en ze stellen daarvoor het schijnhuwelijk uit, omdat in het
huwelijk die "kleine verliefdheid" als sneeuw voor de
zon zou verdwijnen . De reden voor Alberts verliefdheid is niet dat Leentge zo aantrekkelijk is . "Ja, ze was
lelijk . En met die lelijkheid vormde ze het beste bewijs
voor de ongeneeslijkheid van mijn impotentie : het
onvermogen een erectie to behouden was veranderd
in het onvermogen 'nee' to zeggen" (V: 64) . Leentge
blijkt bovendien verslaafd to zijn aan de morfine, wat
haar lichamelijke toestand niet verbetert . Niettemin
blijft Leentge na dat eerste bezoek ieder jaar naar
Nederland komen om to informeren hoe het met de
trouwplannen gesteld is . leder jaar ergert Albert zich
meer aan haar komst .
Leent9e, Marike en Milli
Het vierde bezoek van Leent9a verrast Albert volkomen . HiJ' 9aat samen met Th1jum zo op in het lethar9ische studentenbestaan - met als in9redienten slaPen .
veel drinken en studentikoze 9rappen - dat hiJj haar
helemaal ver9eten is . Plotselin9 staat zi1j voor zi1jn
news terwi1'l hi1j bezi9 is met de voorbereidin9en van
een feest . Albert is niet erg 9elukki9 met haar aanwezi9held . "En ik merkte dat ik- in plasts van verheu9d to zi1jn over haar verschi1jnin9 f vas9 9eirriteerd
was alsof ik als een hond voorvoelde dat ze me
on9ewild naar een dieptopunt van mi1jn leven zou leiden" V : 41) . De eerste uren van het feestJje doet
Albert ziJjn best haar to ontwiJjken . Tot ziJjn 9rote verbazin9 ziet Albert wat later die avond dat Marike de
Swart ook op het feest aanwezi9 is . "Haar aanwezi9held moest aan een verdwaald kruisJje in Th1jums
adressenboekJje to wiJjten zi1jn, het kon haast niet
antlers . Ik had haar tenminste niet uit9enodi9d" V:
67) . HiJj er9ert zich ook aan haar aanwezi9held, maar
net als vroe9er raakt hi1j meteen op9ewonden door
haar. "Hoe vaak het zich ook no9 vernieuwde cel
voor cel mi1jn bloed zou haar wel nooit ver9eten .
Zelfs nu dwars door alle minachtin9, kloPto het verIan9en in mi1jn li1'f" V: 68) . Uiteindeli1jk besluit hiJj toch
maar naar zi1jn Joe9oslavische 9aste toe to 9aan . Maar
hiJj kan moeiliJ'k zi1jn aandacht houden bi1 j het verhaal
dat Leent9a, die er verrassend 9oed uitziet en klaar-
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blijkelijk met het morfinegebruik gestopt is, hem vertelt . Op het moment dat Leentge zegt dat ze zwanger
is geweest, ziet Albert Milli in de deuropening staan .
Albert is hierdoor zo uit het veld geslagen dat hij geen
aandacht schenkt aan Leentges woorden .
"Milli, Marike, Leentge . . . met hun aanwezigheid
vertegenwoordigden ze drie opeenvolgende fasen
van mijn impotentie . Milli het dieptepunt, Marike de
genezing, Leentge het eerste teken van de ongeneeslijkheid . Als ik mijn blik van gezicht naar gezicht liet
gaan ; las ik een aardige samenvatting van mijn erotische ontwikkelingsgang in het begin van mijn twintiger jaren . . . Van de diepste vernedering tot de
opperste schaamteloosheid hadden ze me meegemaakt: nooit tevoren was zoveel grondige kennis aangaande mijn persoon in een ruimte bijeengebracht
geweest . Het leek wel een congres . . ." (V: 71) . Het
tweet breekt Albert uit, hij heeft het idee dat ze om
hem komen lachen, dat ze zich op hem komen wreken . Ondertussen blijft Leentge doorzeuren over haar
zwangerschap . Als Albert vraagt wie dan de vader
was, blijkt hij dat zelf to zijn . Albert gaat er meteen
vanuit dat Leentge zich heeft laten aborteren, maar
het blijkt dat Leentge juist met de morfine was
gestopt om het kind gezond op de wereld to zetten .
Uiteindelijk is het kind dan toch aan ontwenningsverschijnselen gestorven . Albert is geslagen door wat hij
hoort . "Een kind als certificaat van echtheid, als
bewijs dat ik bestond . Eindelijk iets to maken, door
eigen toedoen uit de wereld to laten opschieten! En
nu het dan gebeurd was, had het niet gepakt . [ . . .] Ik
had hoe dan ook een schim verwekt, niet iets van
vlees en bloed" (V: 74-75) .
Leentges verhaal heeft zo'n impact op Albert, dat
hij zich meteen weer van haar afwendt en de rest van
de tijd een grote walging voor haar voelt . Om dit
teveel aan ervaringen to ontlopen begint Albert verschrikkelijk to drinken, zozeer dat het uitmondt in een
delirium . Op de uitlopers van dit delirium zit hij angstig alleen - Leentge is op de trein terug naar Parijs
gestapt - en luistert naar het ruisen van de wind,
waarin hij stemmen meent to herkennen . Dit koor van
stemmen voert een proces tegen hem . De aanklacht
luidt : "Hij had moeten trouwen met die
Joegoslavische . [ . . .] Uit hartstocht, niet uit berekening
- dan was het zover nooit gekomen . Geen morfine,
geen doodgeboren kind . . ." (V: 125) . De verdediging
heeft als tegenargument : "Hij treurt om Milli . . .Milli
Handel . . ." (V: 125) . De officieren van justitie werpen
tegen dat Milli hem aan de kant gezet heeft vanwege
zijn impotentie en beschuldigen hem van laksheid,

lafheid en lamheid . Zo zit Albert in het beklaagdenbank1je van zijn 9eest hi1' is zi1'n 9rote Iiefde kwi1jt
9eraakt en heeft daarvoor een doodgeboren kind in
de plaats 9ekre9en .

ImPotentie, 'leven in de breedte' en kunstenaarscha P
Het thema van de impotentie is als een rode draad
door de relaties van Albert E9berts met Milli, Marike
en Leentge 9esponnen . Die impotentie is tern9 to
voeren op de omstandigheden waarin hi1j is op9e 9roeid . Alberts vader was een alcoholist, die als hij1

dronken thuiskwam erg agressief was . Albert lag o p
die avonden roerloos in zijn bed naar het 9escheld en
9etier van zijn vader to luisteren . Als hi1j dan een erectie kree9, raakte hi1j die niet aan r om de drei9ementen to ontkrachten . Zo is voor Albert de erectie
verbonden aan die vroe9ere angstep die zo'n
beklemmende werking op hem hebben dat het voor
hem onmo9eli1jk is 'op de wereld in to gaan' . De angst
houdt hem zo in zijn greep, dat hiJj er niet toe kan
komen vri1'uit to leven . Het binnen9aan bi1j een vrouw
is vorm van 'ingaan op de wereld' en hierbiJj blokkeert
Alberts 9eest zijn Iichaam . Maar ook echte vriendschae, voldoening van zijn werk en ware Iiefde worden door zijn krampachtiga manier van leven
onbereikbaar voor hem .
Door zijn 1jeu9d is het voor Albert E9berts dan wel
onmogeliljk deel to nemen aan het ware leven, maar
diezelfde 1jeu9d heeft hem er iets antlers voor in de
plaats 9ageven . In de nachten dat hi1 j tot het uiterste
9espannen vanwege het dreigende 9evaar in zijn bed
la9, werd de poezie geboren . De dreiging en angst
deden zijn poetische gave ontvlammen . Het is Albert
Egberts dan bli1jkbaar niet ver9and 'op de wereld in to
gaan', maar hi1j heeft wel de gave aan de ziJjli1jn to
staan en het leven in fraaie bewoordin9en to vatten .
Zi1jn vaders misdra9in9en hebben hem het leven ontnomen maar de kunst ge9even .
Deze paradox wordt ook weers ie eld in de im otentie een verschi1jnin9svorm van Alberts levensangst .
0p de momenten dat Albert door impotentie
gekweld wordt is het 'leven in de breedte' op zijn
best . Alberts levensfilosofie van het 'leven in de breedte' is een methode om de ti1'd tot stilstand to bren9en .
Tal van herinnerin9en vallen over elkaar heen, en
moeten uiteindeliJjk uitmonden in een ondeelbaar
moment een stilstand waarmee de dood op een

yen van Albert E9berts liJjkt erg op het associatieve van
poezie, dat zich ook kenmerkt door het samenbrengen van diverse elementen die een worden, in combinatie met elkaar betekenis oproepen en zo een uniek
moment creeren . Daarom is het niet verwonderli1jk dat
Albert Egberts' levensfilosofie tevens het doel van zijn
kunstenaarschap is .
In de relatie met Milli wanneer hiJ j on9eneesliJjk
impotent is bloeit Alberts kunstenaarscha op . Het
Iichaam weigertmaar de 9eest floreert . Albert vindt
in Milli zijn mute en bereikt de toppen van zijn kunnen . Het hoo9topunt is de m he van Jimmy Handel ,
die tevens het einde van hun relatie inluidt . De poezie
verspert de Iiefde de we9 . Albert is zo teleur9esteld
over deze verloren Iiefde r dat hi1j de poezie afzweert .
Maar op het moment dat hi1j zich realiseert de poezie
echt to zijn kwiJtgeraakt als hiJj met Marike de Swart
naar bed is 9eweest is zijn teleurstelling daarover
nauweli1jks minder dan toen hi1j Milli verloor. Albert
heeft dan het 9evoel in ruil voor de potentie iets kostbaarders to zijn kwiJtgeraakt . Hi1j realiseert zich dat hij1
zijn zi1j li1npositie, waarin zijn kunstenaarschap tot bloei
kwam verlaten heeft .
Toch 9aat hi1j na die eerste teleurstellende ervarin 9
door met het snort leven dat 9etoonzet is door de
relatie met Marike de Swart . Albert zoekt zijn hell in
de alcohol feesten en erotische avontuurt1es . HiJ' gaat
naar Span1je om zich seksueel to laten gelden en o p
de terngtocht ontmoet hiJj Leent9e, die hem verder
naar beneden zal sleuren . Leent9e is met haar morfineverslavin9 een voorafschaduwing van het leven dat
Albert later als heroine1junk zal leiden . ZiJjn verlan9en
'in to 9aan op het leven' eindi9t in een vlucht naar de
roes een over9ave aan zintui9J like 9enoe9ens . Het
leven is to hard voor hem, hi1j weet zich geen ei9en
positie to verwerven en zoekt daarom wederom een
zi1jliJnpositie o p . A I deze Jjaren raken 'leven in de breedte' en zijn kunstenaarschap op de achter9rond .
Pas als Albert Egberts zijn dru9s9ebruik afzweert ,
komt zijn kunstproductie weer op gang . En zo wordt
bi1j de opening van de presti9ieuze 'Door op de stop',
beschreven in Advocaat van de hanen een toneelstuk
van de voormali9e junk Albert E9berts opgevoerd
waarbi1j de inmiddels 9evierde auteur wordt voor9esteld aan de konin9in . De hoo99estemde verwachtin9en die Albert E9berts als kind van zijn leven had ,
worden alsno9 in9elost .

afstand kan worden 9ehouden . Dit filosofische stre-
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Het masker van de Januskop
Michiel Ruijgrok

De rol van Patrizio Canaponi in het werk

van A .FTh . van der Heijden

"Nothing can be more disagreeable than that heap
of dirt and mud and ditches and reeds, which they
there call a countrY, except the silly collection of
shells and clipped evergreens, which they call a garden . " Deze boude uitsPrack van David Hume over
Nederland, wordt aan9ehaald door een van de personages uit de debuutroman van de schri1'ver Patrizio
Canaponi . Maar het is ook to vinden als motto in
Het Hof van Barmharti9held van A .F .Th . van der
Hei1jden . Het is niet de eni9a ontlenin9 die Van der
Hei1jden doet aan zijn eerdere werk dat onder pseudoniem verscheen . In dit artikel wordt de functie
van CanaP oni bekeken •~ de fictieve schri1'ver die
inzetbaar bliJ'kt voor heel Van der Hei1'dens schriJ'verschaP .
0p maanda9 4 oktober 1976 verhuist Albert E9berts ,
na zijn kandidaatsexamen in Ni1jme9en, naar
Amsterdam . Zodra zijn inboedel is uit9eladen en zijn
ouders vertrokken zi1n, ontmoet hi1j in de 9emeenschapPeli1jke keuken van zijn nieuwe woning de vierentwinti91ari9e Patrick Gossaert student Italiaans en
kunst9eschiedenis . Met het antwoord op de vraa9 of
twee studies to9eli1jk niet zwaar is, komt Patrick o p
het schri1jven : "Voor Italiaans draai ik mi1jn hand niet
om . Het is mi1jn tweede taal . MiJjn moeder is . . . was
Italiaanse . Ik heb ook wel in het Italiaans 9eschreven .
Kleine novellen . . ." H : 173 . Hi1j bliJjkt dit 9edaan to
hebben onder het Pseudoniem Patrizio CanaPoni zijn
moeders familienaam . lets van dit werk heeft hi'1
9ePubliceerd in een blaadJje van de studie Italiaans .
Maar hi1j heeft - zoals hiJj zelf ze9t - afstand 9enomen
van dit "Italiaanse 9aPruts" : 'is, 1on9en het ziet er
natuurliJjk wel mooi uit, in die taal . Glanzende zinnen .
Maar daarom Jjuist . Ik was to 9auw tevreden . . . .
Nederlands leent zich toch beter voor het vertellen
van een verhaal . Niet alleen omdat het miJjn eerste
taal is . . . maar het is ook minder hinderli1jk welluifiend . Veel stu99er. Hoeki9er. Het Pakt beter, zo9e-
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zegd" H : 173) .
Met de overstap van het Italiaans naar het
Nederlands is echter een Probleem ontstaan : "Nu ik
minder op de constructie van de zinnen hoef to letten, bliJjkt dat ik zonder stof zit . . . . Ik ben een schriJ'ver o zoek naar materiaal dus . Ruw materiaal om in
to kleuren . Om mi1jn ei9en stiJjl aan to hechten" H :
173 . HiJj heeft wel een vertalin9 in het Nederlands
van een van zijn Italiaanse verhalen 9emaakt 'Bruno
Tirlantino of de bruiloft van prinses Ann' . Albert ze9t
te9en Patrick dat hiJ j met een Probleem zit om9ekeerd aan dat van hem nameliJjk "stof 9enoe9, maar
9een stiJjl" . Hi1j stelt Patrick eni9szins 9ekscherend voor
een "ruilhandelt1je" op to zetten .
Bovenstaande
passage
uit
Het Hof van
Barmhartigheld beschriJjft de eerste ontmoeting in de
cYdus De tandeloze ti1jd tussen de personages Albert
E9bents en Patrick Gossaert . Het vertelde heeft echter
een pendant in 'onze' werkeli1jkheid . In 1978 verscheen nameliJjk de verhalenbundel Een 9ondel in de
Herengracht het debuut van een schri1jver 9enaamd
Patrizio Cana oni . 0 de achterkant van dit boek is
het vol9ende over de schri1jver to lezen : "Patrizio
Canaponi van 'Nederlands-Italiaansen bloede' ,
besloot na enkele mislukte aanzetten in het Italiaans
dat hi1j to welluidend en to 9lad1jes noemt zijn Proza
voortaan in het Nederlands to schri1jven dat vol9ens
hem stu99er is hoeki9er, en daarom beter'Pakt' ."
De beschri1jvin9 van de auteur Patrizio Canaponi
zijn mening over het Italiaans en het Nederlands, het
komt woordeli1jk overeen met wat het personage
Patrick GossaertlPatrizio Canaponi in de roman aan
Albert E9bents vertelt . Maar niet alleen op de achter-

flap is een verband to ontdekken tussen de hierboven
beschreven ontmoetin9 en het debuut uit '78 .
Wanneer we het boek openslaan treffen we nameli1jk als eerste verhaal 'Bruno Tirlantino of De bruiloft
van prinses Ann' aan .

Deze wonderliJ'ke vermen9in9 van fiche en werkeIi1jkheid bliJ'kt niet beperkt to zi1jn tot de bovenstaande
passage . Over de auteur Patrizio Canaponi zi1jn no g
meer feiten tern 9 to vinden in De tandeloze tijd.
1 Zo
lezen we dat zi1jn debuut in 1978 is verschenen P :
423 en dat hiJ' hiervoor het 1jaar daarop de Anton
WachterpriJjs kree9 P : 645 .Ook horen we dat hi1 j niet
Ian9 daarna zi1jn tweede boek De draaideur heeft
9epubliceerd P: 710 . AI deze 9ebeurtenissen hebben
werkeli1k plasts9ehad ; Canaponi werd inderdaad in
1979 bekroond voor ziJjn literaire debuut hetzelfde

Jjaar waarin zi1jn roman De draaideur uitkwam .
Door het opnemen van deze personalia in de
roman wordt 9esu99ereerd dat de 'werkeli1jke' schri1jver Patrizio Canaponi en het personage Patrick
GossaertlPatrizio Canaponi een en dezelfde zouden
kunnen ziJjn . Een su99estie die bliJjft bestaan ook als
we de boeken van Canaponi en de romancYdus De
tandeloze tijd op verhaalniveau beki1jken .

Het masker van de bio9rafie
Het personage Patrick Gossaert fi9ureert in het laatst
uit9ekomen deel - het uit twee boeken bestaande
deel drie - van De tandeloze tijd
l . Wat opvalt als we
alle passages waarin Gossaert voorkomt op een rj~ to
zetten is dat hi1j binnen het vertelde ei9enliJ'k alleen
in aanrakin9 komt met Albert E9berts . Slechts eenmaal is er een passage in het actuele verhaal to yinden waar Patrick samenkomt met zowel Albert als
met Flix en Th1jum . Dit is na de premiere van De
Chinese Muur, een toneelstuk waarin Th1jum een rol
heeft . Er ontstaat een discussie over het realisme van
de kunstenaar Flix waarin ook Patrick zich even
men9t . De discussie mondt uit in een ruzie tussen
Albert en Flix . Dan staat er : "Later, nadat Patrick al
was we99eslopen werd de ruzie natuurli1jk weer luidruchti9 biJ9ele9d . . . " P: 136 . De eni9e keer in het

verhaal dat Patrick andere personages dan alleen
Albert ontmoet verlaat hi1j dus vroe9ti1jdi9 het toneel .
Toch bliJjkt uit de roman dat Patrick voor de andere
personages 9een totale onbekende is . Uit verschillende herinnerin9en en uitspraken komt naar voren dat
ze hem toch vaker 9ezien of 9esproken moeten hebben .
Uit het felt dat de lezer 9een 9etui9a is van der9elike
ontmoetin9en wordt wel duideliJjk wat voor
J
functie het personage Patrick Gossaert binnen het
verhaal heeft : daar waar hi1j voorkomt 9sat het over
schriJ'ven schriJjver- of kunstenaarschap . Antlers dan
bi1j andere personages in de cYclus komen we van zi1jn

leven, ziJjn relaties, zi1jn denken buiten het schri 1verschaP om niet veel to weten . Patrick is schri jver
en
1
treedt alleen in die hoedani9held op in de roman . Het
is dan ook niet zo verwonderli1jk dat hiJ' slechts met die
personages in contact komt die ook met het schri1jyen to maken hebben . Van de hoofdpersona9es is dit
ei9enli1jk alleen Albert E9berts maar ook Zwanet bli1jkt
hem een keer in dit verband to hebben ontmoet.
De tweede keer - na de eerste ontmoetin9 in de keuken - dat Patrick en Albert elkaar treffen is in het
hoofdstuk 'Een 9ouden zeef' H : 243-247 . Het be9int
met de vol9ende twee zinnen : "HiJj maakte natuurli1jk
maar een 9rap1'e, Albert over die ruilhandel van stof

en stiJl, maar hiJj heeft ontegenze9geli1jk mooie verhalen to vertellen . Bij sommi9e van ziJjn herinnerin9en
heb ik het 9evoel dat ze bi1 j miJ, zonder dat ik me
ervoor inspan door een gouden zeef worden
9ehaald, en er als kant en klare novelle weer uit
komen ." Patrick haalt vervol9ens een voorbeeld aan
van een door Albert verteld verhaal over twee broers
die elkaar ontmoeten biJj het 9raf van hun ouders en
die met een houweel een 9at in de bevroren 9rond
proberen to hakken om een pot bloemen in to zetten .
De lezers van de 9ehele cYdus kennen het voorval
uit het tweede deel De 9evarendriehoek G :172-174
en zullen het opnieuw to9enkomen verderop in deel
drie P : 318-321 . Het is het verhaal van Alberts vader
en ziJjn broer E9bert . En ook de door Patrick aan9ehaalde informatie dat deze oom van Albert een kogel
van het Oostfront in ziJ'n hoofd heeft is de lezer reeds
bekend V: 333-339 . Patrick is ver9uld met het verhaal dat Albert hem vertelt "Ik hoef miJjn o9en maar
to sluiten en ik hoor hun stemmen . . . " , en - zo vernemen we later in deel drie - hiJj zal de stof verwerken in een verhaal .
In het hoofdstuk 'De 8ebroken pa9aai' H : 451458) komt Patrick tern9 op het beeld van de 9ouden
zeef . Nadat Albert hem zi1jn herinnerin9 heeft verteld
over de drie ruziende Jjon9ens in een boot o p
Kostverlorenvaart waarbiJj een houten peddel breekt
staat er : "Alles het hele verhaal had ik door miJjn
9ouden zeef voelen trekken . Zi1j had zo op scherp
9estaan mi1jn zeef, dat ziJj ervan na9onsde . . . " . Dan
r

te9en Albert : "Geef miJj die ruwe versie van dat
wapen in bruikleen Albert . . . dan mask ik er een
schild van . Ik stileer het drama een beet1je . . . ik leg er
wat blad9oud op . . ." . Albert 9eeft ziJn 9oedkeurin 9
aan Patrick om to doen met het verhaal wat hiJ j wil .
Het blad9oud dat wordt 9enoemd, is al eerder in
de roman ter sprake gekomen . Wanneer Albert door
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Patrick 9eholpen wordt bi1 j het schri1jven van een sollicitatiebrief merkt hij op : "'Niet to veel blad9oud Patrick . Ze zoeken een journalist met sti1l, maar 9een
krullentrekker.' . . . Misschien om zijn vriend to voeten maakte Patrick er toch lets veel to moois van . . . de
woordkeus net een tikkelt1je to protseri9 . . ." H: 412413) . Ook later wordt het schriJjverschap van Patrick
met der9eliJjke bewoordin9en beschreven en valt het
woord "blad9oud" meet dan eens . Patrizio wil vol9ens Albert alles "vet9ulden" en als Albert in gedachto aan zijn oudtante vertelt dat Patrick het tafereel van
de 1jon9ens in de roeiboot zal vereeuwi9en laat hi1 ' hierop volgen : "met blad9oud voor miJn part" H : 654) .
De hierboven door Albert aan Patrick vertelde verhalen zijn alien verwerkt in Een 9ondel in de
Heren9yacht het boek van de 'werkeli1jke' Canaponi
dus . Zowel het verhaal over de broers biJj het graf
Go :183-184 aIs het verhaal over de Oostfrontko el Go : 55, 203, 209-211 als het verhaal
over de boot Go :103-106 de 9ondel uit het titelverhaal zijn erin tern9 to vinden . En niet alleen deze verhalen . 0p de paginn's 167-168 lezen we over de
GazelleJjongen een verhaal waarover Zwanet spreekt
in Onder het Plaveisel het moeras P: 25 en dat door
Albert aan Patrick is verteld . Ook het verhaal van
Albert over het met erwtensoep naar buiten lokken
van een lintworm P: 295-296 is op9enomen in Een
9ondel in de Herengyacht Go : 220-222 . Ten slotte is
in het tweede boek van Canaponi - De draaideur een passage over een 9eelektrocuteerde 1jon9en to
vinden Dr : 59-60 die overeenkomt met het verhaal
dat Zwanet in De tandeloze til d aan Patrick vertelt
P: 709-710) .
Bovenstaande voorbeelden versterken de suggestie die al eerder werd 9ewekt . Het werk van de auteur
Patrizio Canaponi zou op9evat kunnen worden als
het product van het personage Patrick Gossaert/
Patrizio Canap oni . De schriJjver van De tandeloze tijd
A .F.Th . van der HeiJjden heeft een personage
9ecreeerd Patrick Gossaert dat hetzelfde pseudoniem hanteert als hiJjzelf ooit had Patrizio Canaponi
en last dit personage zijn ei9en boeken her schriJjven .
Er is hierbi1j bepaald 9een sprake van een verhulde
su9gestie . leder die de romans 9elezen heeft hoort
onmiddelliJjk de passages van het ene boek in het
andere boek doorklinken .
We liken
op een Hitchcock-element in de cYdus
1
to zijn 9estoten : de auteur heeft zichzelf het verhaal
binnen 9eschreven . Wat we van de schri1jver to zien
kriJgen is de periode van het vroege schriJjverscha p .
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de ti1jd waarin hi1j tot zijn eerste publicaties kwam
onder het Italiaanse pseudoniem . Zo kriJ9en we zoals we gewend zijn biJj Van der Hei1jden - een nieuwe
portie autobio9rafisch materiaal aan9eleverd . We zien
Patrick bi1voorbeeld in het hoofdstuk 'Stille grafrede'
P : 679-681 op de be9rafenis van een colle9a-auteur .
Hi1j overdenkt zijn relatie tot de overleden schri1jver, ; de
twee hebben elkaar 9ekend maar vriendschap was
er niet . De naam van de overledene kri19en we niet
to horen maar uit de gegevens over de 1jon9 9estoryen schri1jver is op to maken dat het 9ant om Frans
Kellendonk. Van der HeiJjden last de be9rafenis tien
1jaar eerder plaatsvinden dan in werkeli1jkheid zodat
het schri1jverspersona9e Canaponi aan het 9raf kan
staan . Zo neemt Van der Hei1jden op literaire wiJjze
afscheid van een door hem gerespecteerd toile9a .
Ook kri19en we lets van de schri1fpraktiJjk to zien
wanneer we vernemen dat Patrick Gossaert al 1jaren
op zoek is naar de "absolute verteller" . Weliswaar is
een half 1jaar eerder zijn debuut verschenen "de met
bind9oud en sterlin9zilver of9ewerkte geschiedenissen van Albert E9berts" maar deze verhalen tYpeert
de schri1jver als "voorboden" . Ti1jdens een bezoek aan
de eerste etappe van de Ronde van Italie wordt hem
"onthuld" dat hiJj het in de "collectieve vertelinstantie" moet zoeken "in reien in koren . . ." P: 425) .
Voor Patrick bliJjft er echter een probleem bestaan :
"Kon zo'n collectieve instantie . . . zo'n samenscholin g
van vertellers . . . kon die het zonder heldendaden stellen om to bezin9en? En die heldendaden . . . konden
die het zonder held stellen om ze to begaan? Zo was
er toch weer het probleem van het individu in het verhaal . Moest ik opnieuw . . . een vertellend 'ik' afscheiden . . . of diende ik een 'hiJj' van elders to halen r van
heel vet die biJj nader inzien toch mi1jn dubbel9anger
zou bli1jken to zi1jn?" P : 426 . Later bedenkt hi1j dat de
reien en koren zich in de eerste persoon meervoud
moeten uitdrukken : "Zi1 j zouden met elkaar de hoofdfi9uur van KnaAensluimer vormen ." Uiteindeli1jk terng in Nederland viJjf maanden later - kriJ'9en de
koren een verstaanbare stem wat uitpakt als een
snort "homerisch wiJj" . Het resultant van de zoektocht
naar stem en personage, en tevens beschri1jvin9 van
die zoektocht is het verhaal 'Knapensluimer' dat voor
een deel) is of9edrukt in Onder het plaveisel het
moeras op paginn 459-469 en 488-495 .
Tandeloze-tijdkenner Jan Brands ze9t hierover in
de Volkskrant van 22Jjuni 1996 : "Niet moeiliJjk om to
veronderstellen dat in deze passages waarin een
romanpersona9e op zoek is naar een auteur met de
1juiste verteltoon, Adri van der Hei1'den onthult hoe hij1

in zijn oeuvre om9aat met de 9e9evens uit zijn leven .
Zoals Albert E9berts Patrick Gossaert inschakelt om
het alledaa9se verdriet woorden to 9even, en deze
daarin pas slag9t na wat sti1'lexperimenten onder de
naam Patrizio Canaponi, staat Adri van der Hei1jden
A .F.Th . van der Hei1jden toe vri1jmoedi9 uit zijn verleden to putten en vervol9ens met behulp van 'de 9ouden zeef' on9ebreideld to fabuleren ." Behalve dat
Brands nogal op de zaken vooruit loopt over het sla9en "na wat sti1iexperimenten onder de naam Patrizio
Canaponi" kri19en we in de cYdus niets to horen . li1jkt
hi1j een 1juiste constaterin9 to doen . Van der Hei1jden
heeft zelf immers meermalen 9ewezen op het 9ebruik
dat hi1j maakt van autobio9rafische 9e9evens die hijJ
echter met de fantasie bewerkt .
In 'Knapensluimer' zijn overi9ens opnieuw verschillende 9ebeurtenissen tern9 to vinden die we kennen uit De tandeloze tijd
1 . De 'hi1' in het verhaal staat
met zijn moeder in de re9en aan het 9raf van een
marinier. Deze scene kennen we uit De 9 evarendriehoek waar Albert met zijn moeder bi1j het 9raf van de
marinier Jimmy Handel staat . Verscheidene din9en ,
waaronder de uitspraken van de moeder over
'Gonnie' en haar kind komen overeen G : 280-284) .
Li1jkt de 'hiJ ' voor lezers van De tandeloze ti jd dus
Albert to ziJn, later kri19t dit personage trekken van
andere uit de cYclus bekende personages . De in zijn
1jeu9d met het verhemelte vergroeide tong en de
daarna 9esproken woorden "Dit is de lucht! . . . En dit
is de zucht!" verwi1j zen naar Th1j um V: 16 . De in
9odsdienstwaanzin vervallende vader, die postbode is
en post achterhoudt en zijn Friese vrouw die deze
een keer per maand verbrandt, doen denken aan de
ouders van het personage Libbe G: 305 . Binnen het
verhaal van De tandeloze tijd
moeten we dus aanneJ
men dat deze 9ebeurtenissen door Albert of een
antler personage) aan Patrick zijn verteld waardoor
hi1j het in zijn verhaal kon verwerken . De lezer verneemt echter niet dat dit het 9eval is .
Een praktische verklarin9 voor de vermen9in9 van
het Canaponi-werk en De tandeloze tiJjd in de bovenstaande passage 9eeft Van der Hei1jden zelf . In De
revisor - het eerste nummer van 1997 - publiceert hij1
'De Januskop', een biJjdra9e over hoe de verschillende
werken van zijn hand zijn ontstaan . Deze ontstaans9eschiedenis overi9ens al eerder in diverse publicaties door de schri1jver onthuld vertelt ons dat er in de
be9in1jaren twee schri1jvers onder pseudoniem bestonden die ieder aan een roman werkte : De 'kaalschri1'ver' Albert E9berts aan Scharen en de barokke Patrizio
Canaponi aan Knapensluimer . Beide boeken moesten

to9eli1j kerti1d 9ereedkomen, zodat de schri1vers met de
twee zo verschillende sti1jlen biJ publicatie te9en elkaar
uit9espeeld konden worden . Als publicatie echter
lonkt voor Cana oni ontleent deze stof aan het
Scharen-manuscript, wat leidt tot het boek Een gondel in de Heren9yacht . Als later E9berts toch aan het
schri1jven slaat, plee9t hiJj op zijn beurt roofbouw o p
Knapensluimer . AI spoedi9 neemt Van der Hei1jden het
echter van hem over en Albert E9berts verwordt tot
hoofdpersoon van de roman . In A .F.Th . van der
Hei1j den vloeien de sti1jlen van E9berts en Canaponi
samen en De tandeloze tiljd ontstaat . Over dit
moment ze9t Van der HeiJjden : "Na al to zijn 9ehalveerd verdween nu ook het laatst achter9ebleven
masker van de Januskop ."
Bovenstaande verklaart waarom wi1 j bepaalde
aspecten in het verhaal van Canaponi herkennen als
afkomstig uit de cYdus . Maar waarom wordt het personage Patrizio Canaponi in de cYclus op9evoerd?
Van der Hei1jden : "Toen ik me van de sYnthese bewust
werd . 9in9 het mi1j om iets antlers . Als een van miJjn
twee verzonnen schri1 j vers, Albert E9berts uiteindeliJjk
was 9epromoveerd tot personage in een roman die
no9 alti1jd de sporen van zijn schriJjvershand droe 9 .
waar bleef dan de andere schri1jver, die stilistisch toch
evenzeer tot dezelfde roman had biJ9edra9en?" En
dus stapt Patrizio Canaponi - als het pseudoniem van
Patrick Gossaert - het laatst uit9ekomen deel van de
cYclus binnen .
Verder kan een verklarin9 voor het opvoeren van
Patrizio Canaponi in de roman no9 9ezocht worden
in een po9in9 van Van der Hei1'den om het vroe9e
werk biJj het huidi9e in to li1jven . Voedin9 voor deze
9edachte vinden we bi1j de wens die de schri1jver als
zeventien1jari9e uitspyak om 9edurende zijn leven
maar een boek to schriJjven een waar 'alles' in zou
staan . In de lead bi1j 'De Januskop' staat : "De prakti1jk
noopto hem later zijn Ene boek, inmiddels 'De tandelone ti1'd' 9eheten, in meerdere delen to publiceren
. . maar bi1j alle versplinterin9 bleef de opzet die van
een omvattende roman ." Door Canaponi als schriJ'ver
op to voeren, compleet met al het werk dat reeds is
verschenen voe9t Van der Hei1jden zijn oude schri1jvers9estalte toe aan de huidi9e : de auteur Patrizio
Canaponi bestaat niet, hi1j is een creatie van A .F.Th .

van der Hei1jden en die naam verschiJjnt dan ook o p
de herdrukken van Een gondel in de Heren 9yacht en
De draaideur.
Als Canaponi, zo'n duideliJjk autobio9rafisch fi9uur,
slechts een deel van de schriJjver Van der Hei1jden verte9enwoordigt, hoe zit het dan met de andere helft,
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die zich in het personage Albert E9berts manifesteert?
Ook het natrekken van dit schri1jverschaP, om me hiertoe to bePerken, loont de moeite . Hoewel Albert een
9emankeerd schriJjver 9enoemd moet worden- komen
we toch to weten dat hij bi1jvoorbeeld de zomer na
zijn eindexamen de roman Beljaardentehuis op het
dak van de wereld schreef H : 373 . Van der HeiJjden
heeft in interviews verteld dat hi1 j in zijn 1jon9a 1jaren
een boek met dezelfde titel heeft 9eschreven . Ook
kri19en we een beeld van hoe Albert het schriJjven ziet
door middel van een brief aan zijn vader, die hiJ j zal
sturen zodra hi1j een schri1'ver zal bliJjken to zi1jn . Hierin
staat dat hi1j het natuurli1jker vindt veel woorden to
9ebruiken, dan "zo economisch mo9eli1jk" to schriJjyen . Hi1j betrekt zijn ouderli1jk milieu erbi1 j door to stellen dat dit "kaalschri1ven" lets is voor de9ene die luxe
hebben 9ekend en niet voor "misdeelden" als hi1 j en
zijn ouders . Een verband met de uit9ebreide metaforentaal van de schriJjver Van der HeiJjden is snel 9ele9d .
Maar ook met zijn afkomst uit het arbeidersmilieu van
GeldroP . En hoewel Van der HeiJjden zich no9 niet
heeft ontPoPt als toneelschri1jver, li1'kt de bekendheid
die Albert E9berts hiermee in deel vier heeft verworyen to verwi1jzen naar het succes dat Van der HeiJjden
zelf ten deel is 9evallen bi1 Publicatie van De tandeloze
ti'd .
0P deze manier leren we de schri1'ver Van der
HeiJjden kennen . En wel via zijn 9esPlitste altere9o
Patrizio CanaPoni/Albert E9berts . Om zover to kun-

nen komen moet een bio9rafische we9 bewandeld
worden . Maar deze li1jkt lonend : biJjna alles wat we

over Van der Hei1jden weten zowel over de Persoon
als over de schri1jver, is tern9 to vinden in zijn romans .
Weliswaar verbor9en aan9edikt of 'ver9uld', maar
onmiskenbaar met de waarheid op de bodem .
Er is echter ook een keerzi1jde aan deze vanuit de
auto bio9rafie verantwoorde methode . De macht van
de schri1jver bePerkt zich nu niet meer tot de fictieve
wereld van de werken maar reikt tot in het universum van de interPretatie dat erom heen bestaat . Wat
over de schriJver bekend is wat hi1j loslaat of vertelt
vormt de bron waaruit 9aPut kan worden . Wat hij1
niet of niet helemaal vertelt . 9aat dus aan ons voorbiJj .
Tenzi1j we de teksten zelf aan het woord laten . Dan
bliJjkt een antler antwoord mo9eliJjk op de vraa 9
waarom Patrizio CanaPoni de cYclus binnen wordt
9ehaald en bli1jkt dat bi1j bovenstaande bio9rafische
verklarin9 een belan9riJjk aspect over het hoofd 9ezien
wordt .
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De JanuskoP verschiJ'nt
Zoals 9eze9d wordt de su99estie dat beide
CanaPoni's - het personage en de 'werkeliJjke' dezelfde ziJn, op onverhulde wi1jze 9edaan . Toch
wordt deze su99estie ook door de roman 9eProblematiseerd . Allereerst in de hierboven 9enoemde overeenkomsten tussen het verhaal 'KnaPensluimer' en De
tandeloze tijd.
Als verklarin9 haalde ik Van der
l
Hei1jden zelf aan : De tandeloze tijd
heeft elementen
l
ontleend aan het 'KnaPensluimer'-manuscript . Hoe
waar dit misschien ook is het is geen verklaring voor
het felt dat deze vermen9in9 binnen de roman no g
steeds bestaat . De schri1jver had deze stukken ook
we9 kunnen laten . Dit heeft hi1j echter niet 9edaan en daarmee wordt in het boek de vraa9 oP9eroePen
hoe Patrick aan zijn informatie komt . Hoe weet hij1
van Albert en zijn moeder bi1 j het 9raf, de ver9roeide
tong van ThJjum en de vreemde ouders van L1jibbe?
We moeten aannemen - zoals ik eerder al vermeldde dat Albert dit alles aan hem heeft verteld zonder dat
de lezer hiervan 9etui9a is 9eweest .
Maar er is een reden om no9 eens beter naar
'KnaPensluimer' to ki1jken . Het verhaal is nameli1jk niet
alleen in de roman oP9enomen maar ook in 1980 als
losse P ublicatie verschenen in De revisor, onder de
titel "&" of Knapensluimer' natuurli 1jk onder het
Pseudoniem Patrizio Canaponi . Als we de twee versies van het verhaal met elkaar ver9eli1jken bliJ'kt dat
er tameli1jk veel verschillen zi1jn . Niet zozeer inhoudeli1k 2 , maar in formulerin9 en stilerin9 wiJjken de tekstep duideliJjk van elkaar af . Het li1jkt er vooral op dat
de ene verbeterd is ten oPzichte van andere, dat wil
is mooier
ze99 en de tekst in De tandeloze tijd
1
9emaakt ten oPzichte van de eerder 9ePubliceerde
versie .3 Blijkbaar achtte de auteur Van der Heijden de
tekst die hiJj meer dan een decennium 9eleden Publiceerde niet 9oed 9enoe9 om rechtstreeks in zijn
roman over to nemen zelfs niet onder een fictief
schri1jversPseudoniem . Terwi1jl toch de su99estie was
dat beide CanaPoni's een en dezelfde waren .

Als we bli1jven trekken aan het draadJje dat deze
wonderliJjke tekst 'KnaPensluimer' immers de eni9e
tekst die daadwerkeli1jk twee keer is of9edrukt als

losse Publicatie en in de roman heeft laten han9en .
komen we no9 meer op het spoor . Want naast de fei-

ten over CanaPoni het debuut1jaar enzovoort en de
verwerkte verhalen van Albert over de 9ondel enzovoort bliJjken er no9 meer overeenkomsten tussen de
boeken van CanaPoni en Van der HeiJjden to bestaan .
Dat wil ze99en er zijn voorvallen in Een 9ondel in de

Heren9racht aan to wiJjzen die sterk herinneren aan
9 ebeurtenissen uit De tandeloze til d . zonder dat we
te horen kri19en dat Albert deze aan Patrick vertelt .
En van een toevalli9e overeenkomst is 9een sprake .
Als eerste komen we op pa9ina 29 van Een 9ondel
in de Herengracht het antwoord van Silenus op de
vraa9 van konin9 Midas te9en . Albert is ook op deze
Griekse mYthe 9estuit V : 414 en H : 372-373), die
zelfs de aanleidin9 vormt voor zijn filosofie van het
'leven in de breedte'. Hi1j heeft deze uit een 9eschrift
van Nietzsche die ook op pa9ina 29 wordt genoemd .
0p pa9ina 74 wordt het personage 'zio' Gino 9eintroduceerd . Dit is de zestien1jari9e oom van Attilio, het
Jjon9etJje dat een van de hoofdpersonen uit het boek
is . De Jjon9e oom doet sterk denken aan oom HasJje
uit De tandeloze tiljd . Niet alleen zijn leeftiJjd en bloedband ook het felt dat hi1j schildert komt overeen met
dit personage G : 155-156 . Het sadistische spel dat
Flix en zijn helpers in De 9evarendriehoek met een
vleermuis spelen G : 86 is ook tern9 to vinden in het
boek van Canaponi : "Ik moest denken aan de vleermuizen uit miJjn Jjeu9d, die niet zoals in Vlaanderen ,

levend te9en de staldeur werden 9espiJjkerd maar die ,
met vloeibare pek in9esmeerd en in de brand 9estoken weer in vri1jheid werden 9esteld" Go : 128) .
Eveneens in deze beide boeken staat een
droom van de hoofdpersoon beschreyen .
In Een 9ondel in de
Heren9yacht lezen we: "Een roerlozer droom heb ik nooit 9ehad .
En toch is het de mooiste
Binds ik op miJ'n vi1'fde droomde dat God de Vader me de
zon cadeau deed" Go :
138 . De droom wordt in
zijn 9eheel verteld op pa9i na 36 en 37 van De 9evarendriehoek . Hier is het de
zes1jari9a Albert die van God
de Vader de zon 9epresenteerd
krIt
19 . 4
0pvallend is dat 1juist tussen Een
in
Herende
g ondel
9yacht en De 9evarendriehoek de meeste

overeenkomsten bestaan . Naast de al door mij1
9enoemde- zijn dat de eerste onanie van de 1jon9e
hoofdpersoon in een kleedhok1j e van het zwembad
Go : 173, G :185 verschillende kenmerken van het
personage E9bent naast de Oostfrontko9el ook de
motor, de motorkledin9 en het hierdoor veroorzaakte
"zin9en van de di1jen" en zelfs de naam van Nico van

Romeins muntstuk
met lanus Bifrons

foto ; Michiel Ruijgrok

51

Vooys 1 /Jaargang 16

Dartel (Go : 195, G :263) . Het is dan ook niet verwonderlijk dat we bij de beschrijving van de woonplaats
van Attilio de 'gevarendriehoek' van Albert (G : 19)
herkennen : "Het buurtje werd aan de noordzijde
begrensd door een platgetreden brandgang met een
stoffig bosje aan de overkant, aan de westzijde door
een spoorlijn, aan de zuidzijde door een kanaal en
aan de oostzijde door een asfaltweg" (Go : 161) . De
wereld van Attilio wordt begrensd door dezelfde
infrastructuur als die van Albert, alleen vormt deze bij
Attilio een 'gevarenrechthoek' .
Een laatste overeenkomst tussen Een gondel in de
Herengrachi en de cyclus is to vinden in het hoofdstuk 'Schrijven met zand' (H : 447-450) . Hierin herinnert Albert zich hoe hij vroeger in een zonnige
zandbak neerhurkte en door middel van het spannen
van de sluitspier de naderende ontlasting tegenhield .
Hierdoor kwam hij in een "roes" terecht die maakte
dat door het prevelen van "sleutelwoorden" allerlei
bijpassende herinneringen op waren to roepen .
"Sours mcest een heel rijtje van zulke woorden afgeraffeld worden, voordat er een het hele beeld of de
hele gebeurtenis ontsloot ." In Een gondel in de
Herengracht gebeurt bij Attilio hetzelfde : "Hij werd in
zijn besluit [doorgaan of stoppen met zijn wandeling MR] gehinderd door de sterke aandrang tot ontlasten, die hij plotseling in zijn ingewanden vcelde opkomen . Het gevcel was hem niet onaangenaam . Hij was
gewend ermee to spelen, met gesloten ogen in de
zon . Sluiten, ontsluiten, sluiten : een inwendig gebalde
hand . Niet toegeven, zichzelf plagen . Dit vasthouden
bracht hem vaak in een staat van poezie, op zijn leeftijd
nog een schemerrijk tussen woord en beeld" (Go : 163) .
Het voorkomen van zulke 9edetailleerde overeenkomsten tussen het werk van Canaponi en De tandelone tiljd ontkracht de su99estie van een Patrizio
Canaponi . Hoe zou immers al dit feitenmateriaal bij 1
Patrick terecht 9ekomen moeten ziJjn? Is Albert - zonder dat wi1j het weten - werkeliJ'k zo'n verschrikkeli1jke
flaPuit? BliJ'kbaar is de sug9estie toch niet zo sterk dat
zijj stand kan houden te9en een der9eliJjke hoeveelheld belastend materiaal . We moeten onze blik afhalen van de schiJ'nfi9uur die CanaPoni is en ons richten
op de werkeli1jke schri1jver : A .F.Th . van der HeiJjden .
Deze heeft in 1986 de Publicatiereeks van De tandeloze tijd na de delen een en twee onderbroken
voor de uit9ave van De sandwich . In deze roman
lezen we op pa9ina 110 over de hoofdPersoon :
"Hurkend in de zandbak achter de schuur, met de
zon warm op miJjn blote knieen en op mi1n 9esloten
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oo9leden zei ik zacht de sleutelwoorden die toe9an 9
9aven tot enkele of9ebakende 9ebieden van het leven
achter me ." Ook hier wordt het 9eheu9en in werkin g
9ezet door middel van het spel met de ontlastin9 : "Ik
bleef zitten . De aandran9 werd niet 9ehonoreerd . Het
9enot herinnerin9sbeelden vast to houden niet PriJjs
to 9even aan het riool van de verleden ti1dr werd
intenser door het dichtsnoeren van die elastische ring
daar tussen mi1jn di1j en" Sa : 112) .
Niet alleen de boeken van CanaPoni bliJ'ken dus
betrokken to kunnen worden bi 1j De tandeloze tijd
1 .
Ook antler werk, dat onder de naam Van der HeiJjden
is verschenen is aan de cYdus to relateren . En het
bli1jft niet biJj een overeenkomst . Ook de passage
waarin de ik-Persoon in De sandwich daadwerkeli1jk
een 'sandwich' tegen de kou moet maken door to
9aan li99en op twee reeds li99ende mensen komt in
De tandeloze tijd tern9 . OnderoP - op straat - li9t een
Jjon9enr bovenoP hem een meis1je en daar boveno P
zou de 'ik' moeten 9aan li99en our de zaak to comPleteren . Hi1j aarzelt- en op dat moment ziet hiJ' een
beeld voor zich waarin twee mannen verkeren met
dezelfde vrouw, waarbi1j zijj tweeen haar lichaam helemaal oPvullen : "Ik wist dit is de eni9e manier our me
met een man to vereni9en : via een vrouw, allebei verPakt in die vrouw, van elkaar 9escheiden door een
dunne elastische wand waar doorheen onze bewe9in9en en oneffenheden voor elkaar voelbaar zouden
zi1jn, en waarachter we de klop van ons bloed aan
elkaar konden doorseinen" Sa :145 . Deze 'ontmoetin9' wordt daadwerkeli1jk tot stand 9ebracht tussen
Albert Marike en Hans in het hoofdstuk 'Or9ie o p
Zonda9' P: 499-508 uit Onder hetPlaveisel het moeras . Het seksuele contact verlooPt preties vol9ens de
voorstellin9 die de 'ik' uit De sandwich ervan heeft .
Dezelfde seksuele fi9uur keert ook no9 eens tern9 in
Advocaat van de hanen op de Pa9ina"s 261-264
maar dan weer als fantasie . Daar is het Ernst uisPel
die to9enover Th1jum het plan opPert een vrouw als
n
een soon dubbel condoom to 9ebruiken .S
0p Pa9ina 40 van De sandwich komen we to
weten dat de vriendin van de ik-persoon Mar9erie of
Ma9gY heet . Samen met het 9a9libber over een met
iJjskorst bedekte straat en de woorden over een aan
haar uit9edeelde slag, doet dit personage sterk denken aan de Mar9erie of Ma99Y die een tiJjdJje Alberts
vriendin is P: 385-390 . Dat meis1jes bi1j het lezen vroe9er de waarschuwin9 "Jje verleest 1je hele verstand" to
horen kre9en of de vraa9 "hebben ze mekaar al" is
to lezen op pa9ina 71 van De sandwich . In De tandelone ti jd worden deze woorden in verband gebracht

met HannY - de moeder van Albert - en met Hennie
A . Een pa9ina verder in De sandwich, lezen we over
de "viJjf zali9a keertJjes" die vol9ens de hoofdpersoon
niet opwe9en te9en de "eerste zali9e keer" . Ernst
maakt dezelfde afwe9in9 tussen kwantiteit en kwaliteit op pa9ina 154 van Advocaat van de hanen .

Het masker van de Janusko P
Het opsommen van al deze overeenkomsten liJjkt misschien wat ver to 9aan . Bovenstaande parallellen tussen de boeken maken vol9ens mi1j echter een ding
duideli1jk : Van der Hei1jden schroomt niet bepaalde verhaalelementen in verschillende boeken opnieuw to
9ebruiken . De auteur put vri1jeli1jk uit zijn ei9en werk
en vormt zodoende zijn ei9en intertekst . Van der
Hei1jden lapt hiermee de on9eschreven re9els van de
literatuur aan zijn Iaars . Niet alleen wordt door de

schri1jver herkenbaar uit een bepaald werk ontleend ,
hi1j doet dit uit zijn ei9'en werk . Dit her9ebruik last zich
- zoals ik in het tweede deel van miJjn artikel heb laten
zien - niet verklaren door middel van de fi9uur Patrizio
Canaponi : ook wanneer de verhullin9 van dezefictieve
schri1jver ontbreekt komen aspecten van het ene boek
in het andere boek terecht .
De true met het personage Patrick Gossaertl
Patrizio Canaponi is dan ook niet uit9ehaald om via
een omwe9 verhaalstof van het oude pseudoniem
Canaponi to kunnen her 9ebruiken en zo de eenheid
van het oeuvre het "Ene boek" to bewerkstelli9en
maar is to zien als een nieuwe stap in het schuiven
met de 9revs tussen fictie en werkeli1jkheid . Want dat
is wat we als de kern van het schri1jverschap van
A .F.Th . van der Hei1jden kunnen benoemen : het is een
dunne en bewe9ende Ii1jn die de fictie van de werkeIi1jkheid scheidt . Of misschien zijn beide 9ebieden wel
helemaal niet to scheiden . Van der Hei1jdens schri1jverschap li1'kt er vooral op 9ericht to zijn dat aan de lezer
duideli1jk to maken .
MYstificatie en mYtholo9iserin9 van het ei9en
schri1jverschap komen veelvuldi9 voor bi1j Van der
HeiJjden . Hi1j neemt niet alleen een pseudoniem als hij1
zijn eerste werk publiceert, maar Iaat hierbi1 j ook een
r

op mast 9esneden verhaal "van NederlandsItaliaansen bloede" op de achterkant van het boek
opnemen . HiJj heeft zelfs het plan onder no9 een
antler pseudoniem Albert E9berts een boek to publiceren en deze twee auteurs "te9en elkaar uit to spelen" . Over Patrizio Canaponi ze9t de schri1jver in een
interview in de Haa9se Post: "Ik heb de schri1jver

bedacht niet de personages . Die personages hebben
allemaal echt bestaan in het even van de verzonnen
schri1ver." Natuurli1jk is er ook no9 de 9rote mYstificerende boodschap in de voorletters van Van der
HeiJjdens naam : de 'A' van Albert de 'F' van Flix en de
Th van Th1jum . 6 In de in dit artikel behandelde creatie van een personage met het ei9en oude pseudoniem kri19t de versluierin9 een voorlopi9 hoo9topunt .
Waar echter ook niet aan valt to ontkomen is de
dwin9ende hand van de bio9rafie . Dit bleek al uit het

eerste deel van het artikel waar verhaal9a9evens ,
maar ook uitspraken van de auteur de interpretatie
stuurden . No9 sterker bliJjkt dit uit twee werken die
buiten de cYd us zijn verschenen de beide requiems
De sandwich en Asbestemmin9 . Alle twee zijn ze als
'autobio9rafische roman' to bestempelen hoewel dit
in De sandwich meer verhuld is . Toch drag9t ook daar
de hoofdpersoon de naam Adrien, horen we bekende
feiten uit het leven van de schri1jver en wordt 9ezinspeeld op het Italiaanse pseudoniem en de cYdus De
tandeloze tijd . Ondanks dat we met de news op de
autobio9rafische feiten 9edrukt worden r bliJjkt het
spliJftpunt van de roman - het moment waarop de
sandwich niet voltooid wordt - fictie to zi1'n . En zo
wordt zelfs een autobio9rafische roman met de uiteindeli1jke climax in het fictieve 9etrokken .
Fictie en autobio9rafie fantasie en werkeliJjkheid
9aan hand in hand in het werk van A .F.Th . van der
HeiJjden . En in de fi9uur van Patrizio Canaponi schuiven
die twee 9ebieden ineen . Ook wordt duideli1'k dat het
Italiaanse pseudoniem zijn beschermende functie heeft
behouden . Want ondanks dat Van der Heitjden dit masker begin 1jaren tachti9 heeft laten vallen en hi1 j er zich
niet meer achter kan verschuilen, bli1'kt het een 9eraffineerd middel to zijn in het spel met felt en fictie . Van der
Hei1jden weet dit spel perfect to spelen, waarmee hi1' een
on9riJpbare schri1ver wordt .
Hoe on9riJpbaar bliJjkt wel als we zijn 1jon9ste publicatie in boekvorm in handen nemen . Het is de in kleine
opla9a verschenen novelle De 9ebroken pa9aai (1997).
Het 9aat om een 1jeu9dwerk van de schriJ'ver, dat na
twinti9 Jaar het Iicht ziet. En de scene uit de titel is inderdaad de 9ebeurtenis die ook de hoofdpersonen uit De
tandeloze tijd
J en Een 9ondel in de Heren9racht 9ade
slaan : "HiJj steekt een van de bladen onder het voorste
zitbanke,
1 en bew~9t de steel met 9rote kracht over het
achterste banke
1 omlaa9 . Ik zie het ding weerspanni 9
doorbui9en . Als het hout niet mee9eeft tilt de 1jon9en
drifti9 zijn voet op . Het vol9ende moment klinkt luid
9ekraak . Tussen zijn benen schieten splinters op" p . 74) .
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Noten
1
Naar de boeken van Van der Heijden/Patrizio Canaponi die niet
binnen de cydus De tandeloze
gende manier verwezen : Go :

De draaideur

tijd zijn verschenen, is op de volEen gondel in de Herengracht, Dr :
Sa : De sandwich . Er is steeds gebruik gemaakt

en
van de eerste druk .

2.

Als enige 'grote' ingreep kan het eind van het verhaal gelden op
paging P: 495 . Daar zijn een aantal zinnen toegevoegd die niet
in De revisor to vinden zijn .

3.

lets dergelijks geidt voor het verhaal 'Gipsverband' dat eveneens

in De revisor van 1980 verscheen . Deze tekst is echter verspreid
over meer dan 150 pagina's in de cyclus terug to vinden (P: 117-

278),

Het gaat hier dus niet om een Canaponi-tekst die bijna
rechtstreeks in een boek van Van der Heijden is opgenomen,
zoals bij 'Knapensluimer' het geval is .

4

Dezelfde droom is overigens ook nog terug to vinden in

draaideur op
5.

de pagina's

115-116 .

De

Voor de zelfstandig door de lucht zwevende, lichtgevende vingers met Nivea, die bij de 'sandwich' van Albert op P: 501-502
zijn to vinden, moeten we bij Ernst

6

A : 509

raadplegen .

Leuk detail in dit verband is dat toen de echte naam van
Canaponi bekend werd, Van der Heijden deze nog heeft geprobeerd to koppelen aan het pseudoniem, door toevoeging van
de letter 'P' aan de voorletters A .F,Th . De 'P' van Patrick .
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Een staL vol zondebokken
Geweld en begeerte in

De tande/oze tijd

De Frans-Amerikaanse antropoloo9 Rene Girard
heeft verstrekkende ideeen over de mens en zi1'n
existentie . Chaos en 9eweld is vol9ens hem de
natuurli1'ke staat van de mensheid, en er is reli9ie
voor nodi9 om deze ordeloosheid in to Perken . Er
moet echter wet een zondebok worden aan9ewezen om de orde op de chaos to kunnen heroveren .
Dat het 'zondebokmechanisme' in onze ti1jd no g
sprin9levend is, Iaat Wilbert smulders zien aan de
hand van de gebeurtenissen rond de dood van Prinses Diana . Maar hi1' 9ebruikt zi1'n inleidin9 op het
werk van Girard ook om overzicht to schePpen in
Van der Hei1'dens omvan9ri1'ke romancYd us De tandeloze ti1jd. Girards be9rippenPaar 'romantische leu9en' en 'romaneske waarheid' bli1'kt in dit verband
een zeer bruikbaar instrumentarium.
Bi1j het verschi1jnen van de twee boeken van het Ian 9
verwachte derde deel van De tandeloze ti1jd, heeft de
literaire kritiek tameli1jk uitvoeri9 9erea9eerd . Toch was
er maar een criticus die bi1' wiJjze van recensie meteen
een volwaardi9 interpretatief essay op touw heeft
9ezet. In een tiendeli9a besprekin9, versPreid 9apu bliceerd over tien afleverin 9 en van Vii]1 Nederland dat
wit ze99en van 22 1j uni tot 24 au9ustus 1996, heeft
Caret Peeters de bevindin9en weer9a9even waartoe
ziJjn lectuur van het 1424 bladzi1jden tellende derde
deel van Van der HeiJjdens romancYclus hem had
9 ebracht . A I een paar keer eerder had Peeters de
besprekin9 van een boek over meer dan een afleverin9 verspreid maar twee maanden Ian9 een werk
besPreken dat was nag niet eerder vertoond . Het
leek erop dat de criticus aan9estoken was door de
meerdeli9held f waarvan Van der HeiJjden zich rinds
Jjaren met succes bedient .

Wilbert Smulders

Peeters tiendeli9a essay is een schatkamer van
interpretatieve observaties en thematische ordenin9en . loch ontbreekt in het essay het eindschot, jets
dat oak niet zo verwonderli1jk is, aan9ezien hi1j heet
van de naald moest rea9eren . Voortbordurend op het
werk van Peeters en anderen - onder wie de auteurs
van de essays in dit nummer - zal ik hieronder een
paging wa9en een vin9er achter het werk to kri19en .
Ik begin biJj de hoofdli1j nen die Peeters heeft uit9ezet
in 1j uni-au9ustus 1996, waarna ik het voetspoor zal
nemen van de Frans-Amerikaanse antropoloo9 en
literatuurcriticus Rene Girard . Diens theorie over de
mimetische be9eerie en de zondebok zal ik 9ebruiken als richtin9wi1jzer naar een betekenislaa9 in De
tandeloze ti jd waar veel verhaalliJjnen samenkomen .
Mi1jn aandacht zal zich concentreren op de functie van
het Hennie A .-verhaal in deel drie van de romancYclus .

De 'double bind' van de be9eerten naar vri1'heid en
afhankeli1'kheid
In de titel van het tiendeli 9e Vrilj Nederland-essay,
'lriomf van realistische mYthomanie' formuleert
Peeters de to9enstellin9 waarop de hele roman vol9ens hem is 9ebouwd . De titel 9eeft de to9enstellin 9
weer tussen de over9ave aan het voile even en het
streven aan het voile leven to ontsnapPen . Maar de
titel duidt oak op de to9enstellin9 tussen realisme en
mYthe de literaire genres waarmee het ene en het
andere levens9evoel traditie9etrouw warden uit9ebeeld . Dat wit dus ze99en : de to9enstellin9 tussen
enerzifjds de 9edetailleerde en niets ontziende representatie en anderzi1jds het bouwen aan een netwerk
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van sYmbolen en metaforen .
Om duideli1jk to maken dat deze to9enstellin9 in de
roman voortdurend tern9keert en op alle la9en van
het verhaal werkzaam is formuleert Peeters haar
steeds in andere bewoordin9en en op verschillende
niveaus van abstractie. " R uIneuze evens met at hun
rafels en bedorvenheid" to9enover "waardi9held van
de verbeeldin9" 22 1juni . 0p 29 1juni verwoordt hi1j de
to9enstellin9 zo : "Wat to voorschi1jn komt biJj het ontkorsten van de werkeli 1jkheid in De tandeloze tijd
l is
dat . . . haat dicht biJj medeliJjden li9t- dat roddel literaire waarde heeft dat verloederin9 haar 'verbor9en
poezie' heeft" . In dezelfde afleverin9 meent Peeters
dat hi1j het "dramatische hart van De tandeloze tijd"
l
to pakken heeft wanneer hiJj stelt : "Zi1jn verbeeldin 9
zit Albert in de we9, en biedt hem to9eli1jkerti1jd een
uit9elezen uitwe9" .
Met betrekkin9 tot het thema vri1j zi1j n/9edetermineerd zijn ze9t Peeters op 27 1juli : "Als het om vri1jheid
en onvri1jheid 9ant zie Jje Van der Hei1jden duideli1jk aan
het werk . . . . Hoeveel vriJjheid Albert ook denkt to
hebben, hi1j voelt zich desondanks zo 'bezeten' door
het verleden dat hi1j van de weeromstuit wet eens echt
denkt over een vri1je wit to beschikken zozeer dat hij1
er anderen die bezi9 zijn hun leven to ver9ooien over
onderhoudt r als een seculiere dominee ." 0p 6 Jjuli formuleert Peeters misschien wet de belan9ri1jkste vraa 9
die aan de roman to stellen is : waarom raakt Albert
voor wie in be9inset toch alle mo9eli1jkheden openli99en, nu ei9enliJjk verslaafd aan de cocaine en de heroine? Wat is de to9ica achter deze onder9an9?
Peeters 9eeft dan zes mo9eli1jkheden :1 . Het is het risico dat de mateloze vri1jheid van de 1jaren zeventi9 met
zich meebracht. 2 . Het is de consequentie van Alberts
dran9 tot experimenteren . 3 . Albert meent dat hijJ
eerst het diepste punt moet bereiken r voordat hi1j tot
rust kan komen . 4 . Het is de angst voor het leven ; liever in de 9oot dan de last van het leven torsen . 5 . Het
is de consequentie van de "filosofische kezze" voor
de bewe9in9, als verzet te9en de stilstand die hijJ
ervaart en 6 . Albert is erfeli1jk belast door een verslaafde under.
Is Alberts verslavin9 nu het resultant van vlucht9edra9 of van een aanvalsstrate9ie? Van verlammin9 of
hYperactiviteit? "Het is de kracht van De tandeloze
b d" ze t Peeters "dat er voor elk van deze verkla-
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rin9en wet lets to ze99en is . Albert denkt van tiJjd tot
ti1jd de koe bi1 j de horens to hebben hiJj is altiJjd o p
zoek naar 'zondebokken' en bi1j elke nieuwe is hi1 j ver9eten dat zijn stal er al vol mee staat ." MiJj dunkt dat
Peeters heel warm is als hi1j erop vol9en last : "Alberts
behoefte aan zondebokken levert wet een zekerheid
op, al is dat no9 9een waarheid : dat Albert E9berts
erg weini9 vri1je wit heeft en dat De tandeloze bjd weleens een alle9orie zou kunnen zijn op de illusie van
mensen in het laatste kwart van de twinti9ste eeuw
dat ze met al hun vri1jheid soeverein zi1jn ."
Waarom kan Albert zijn vriJjheid niet 9ewoon
benutten om vrij to zi1jn? Waarom voert zijn vri1jheid
niet tot soevereiniteit maar - inte9endeel - tot afhankeli1jkheid? Omdat die vriJjheid en die afhankeliJjkheid
via onzichtbare draden onlosmakeli)jk aan elkaar vastzitten . Peeters : "Alles wat Van der HeiJjden Albert in
De tandeloze t1i jd aan verschrikkeli1jks last overkomen
in heden of verleden wordt uit9edreven als een
'duivelsuitbannin9met hetzelfde middel dat het
heeft veroorzaakt ." AfhankeliJjkheid bi1jvoorbeeld van
seks of dope kan pas in autonomic worden om9ezet
door dwars door de afhankeli1jkheid heen to 9aanr en
vri1jheid wordt automatisch in afhankeli1jkheid om9ezet zodra men het op9eeft alle bindin9en uit to proberen en alle verslavin9en to verkennen .
Authenticiteit en mimicry, vriJje wit en 9edetermineerd zi1n, autonomic en afhankeli1jkheid dat zijn
inderdaad de trefwoorden voor wat in De tandeloze
b1d fun9eert als respectieveli1jk model en obstakel . Er
is hier van veel meer s p rake dan alleen een togensteltin9. Deze ziJjnswiJjzen die in deze romans beurtelin9s
worden be9eerd en verworpen zijn op een veel in9ewikkelder manier met elkaar verbonden .
Als het louter om een to9enstellin9 tussen de twee
ziljnswi1jzen zou 9aan, dan zou Albert E9berts simpelwe9 voor de ene zi1jnswi1jze kunnen kiezen door de
andere to ne9eren . E9berts zou dan helemaal niet
met een ernsti9 probleem kampen . Misschien zou hij1
het wet moeili1jk hebben, maar dan louter door
onhandi9held door onvermo9en om to kiezen in het
leven . ZiJn probleem zou dan wet erg kinderachti 9
ziln, en niet de moeite waard om er veel aandacht
aan to besteden ; iedereen heeft het immers wet eens
moeili1jk bi1j het nemen van beslissin9en .
Maar zo zit het niet . Albert E9berts kampt wet

degeliJjk met een probleem dat alle trekken heeft van
een allesomvattend existentieel dilemma . Het is hem
nameliJjk ten ene male onmo9eli1jk om to kiezen . Er
valt voor hem zelfs helemaal niet to kiezen aan9ezien
hiJj met een keuze voor de ene zi1jnswi1jze meteen ook
de andere in huffs haalt . De verlan9ens naar de to9en9 estelde ziJjnswijzen onderhouden nameli1jk een
wederziJjds ondermiJjnende verbindin9 met elkaar, een
verlammende connectie waar E9berts zelf niets aan
toe of of kan doen waar hiJj feiteli1jk zelfs helemaal
buiten staat f hoewel hi1j er zich toch 9een moment
aan kan onttrekken . De verlan9ens van Albert E9berts
ziJjn op fnuikende wi1jze aan elkaar 9ekoppeld in een

relatie die double bind wordt 9enoemd . Dit double
bind-verlan9en brengt Albert E9berts in een steeds
benarder positie en vormt voor hem een existentieel
probleem dat hi1j niet op kan lossen .
Het personage Albert E9berts ligt op de piljnbank
van het double bind-verlan9en . De vraa9 is of dit ook
voor Van der Hei1jden 9eldt de9ene die de hele roman
9ecomponeerd heeft en dus ook de touwt1jes bedient
van de literaire trekpop Albert E9berts . West Van der
Hei1jden, die Albert E9berts tussen de scharen van zi1jn
double bind-verlan9en fi1jn maalt, er zelf aan to ontsti19en? Of is zi1jn romanconstructie even zelfvernieti9end als Alberts verlan9en?
Om deze vra9en to beantwoorden most ik eerst
kort in9aan op het wezen van de double bind van het
be9eren . Daartoe is het nods9 een uitweidin9 in to
lassen over de theorie van de mimetische be9eerte
van Rene Girard in wiens werk de termen 'model' en
'obstakel' een centrale rol spelen .

Mimese 9eweld en cultuur (Rene Girard) 1
De denkbeelden van Rene Girard zi1jn onthutsend . Ze
9ooien nameliJjk zo on9eveer alle vooronderstellin9en
ondersteboven waarop de 9emiddelde moderne
mens ziJjn denken en zelfbeeld baseert . Girards ideeen
hebben eenzelfde snort bereik als die van Marx of
Freud . Het bereik van dit snort denkers is zo 9root ,
omdat hun denkbeelden betrekkin9 hebben op een
centraal punt in de cultuur . Hoewel dit snort opvattin9en 9apresenteerd is als vernieuwende theorie binnen een discipline kree9 het daardoor vanzelf invloed

in tal van andere disciplines .
Girards ideeen hebben hun uit9an9spunt in de
antropolo9ie maar zi1jn inmiddels invloedriJjk op de
terreinen van de politicolo9ie de 9odsdienstweten-

scha de economic de filosofie en niet to ver eten
de literatuurkritiek . Zoals we no9 zullen zien kept de
antropoloo9 Girard van alle cultuurdra9ers inclusief
wetenschapp ers aan de schril ver het 9rootste epistemolo9ische vermo9en toe . Veel meer dan de politicus de priester, de wetenschapsman of de filosoof is
het vol9ens Girard de schri1jver die de waarheid
omtrent de menseli1jke existentie west to obJjectiveren
ziJj het dat hi1j dit dan meestal doet zonder zich daarvan bewust to zi1jn .
Girards denken berust op twee piliers :1 . De mens
heeft nooit individualiteit 9ekend, is nooit een
autonoom en on9ineel denkend wezen 9eweest . HijJ
heeft nooit zoiets als vri1jheid 9ekend en is zichzelf dus
nooit meester 9eweest . Dit 9eldt voor de moderne
mens even9oed als voor de primitieve mens . Mensen
- of ze nu primitieve, premoderne moderne of postmoderne samenlevin9en bevolken - kunnen maar o p
een manier identiteit verwerven : door mimese dat wil
ze99en door toeei9enin9s9edra9, door navol9in9 van
anderen . 2 . Rivaliteit en conflict ziJjn vanzelfsprekend
in elks menseliJjke 9emeenschap . Zo'n 9emeenscha p
is per definitie tot de rand toe 9eladen met 9eweld .
Wat niet vanzelfsprekend is - wat verwonderin9 client
to wekken en dus onderzocht most worden - is het
mechanisms dat er op de een of andere manier voor
zorgt dat de 9emeenschap 9eweld west uit to bannen door het op een effectieve manier to kanaliseren . Chaos en 9eweld zi1jn natuurlilk, orde en cultuur
moeten steeds veroverd worden .
Beide uit9an9spunten van Girards denken tasten
het zelfbeeld van de moderne mens op 9evoeli9e
p unten aan . Net als Freud en Marx relativeert Girard
de individualiteit autonomic vrijheid en het vermo9en tot zelfbestemmin9, waar de moderne mens
Binds de Verlichtin9 zo trots op is en die hiJj - in het
voetspnor van de romantics - no9al eens 9enei9d is to
overschatten .
Hoe slag9t een 9emeenschap er nu vol9ens Girard
in dat wat vanzelf spreekt rivaliteit conflict allesverslindend 9eweld uit to bannen of althans to kanaliseren? Het is vol9ens Girard reli9ie die het 9eweld ,
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dat de normale toestand is west in to dammen en
die ruimte west to scheppen voor cultuur . D oor een
stelsel van taboes een sYsteem van risen en een web
van mYthen west reli9ie de stabiliteit to vesti9en en
to handhaven die wi1j cultuur noemen . Alle instituties ,
zoals rechtsprack, economische en politieke instellin9en, en artistieke tradities, komen voort uit de religie
en zi1jn niets antlers dan 9aprofaniseerde riten . Girards
ideeen botsen hefti9 met die van sommiga andere
moderne denkers alleen al doordat hi1j aan reli9ie zo'n
centrale plasts in de moderne cultuur toekent .
Hoe wordt de culturele orde dan op de chaos en
het geweld veroverd? Om het mechanisms van d e
culturele orde to schetsen geeft Girard een beeld van
de oerscene het culturele stichtingsmoment . Deze
scene is uiteraard speculatief en op geen enkele
manier empirisch to verifieren, maar toch hecht Girard
er in voile ernst historische pretentie aan . Wat is dan
die 'historische' 9ebeurtenis- die ten 9rondsla9 Ii9t
aan het zelfregulerend sYsteem van taboes mYthen
en riten dat cultuur tot stand brengt?
Twee mensachti9en vechten om iets dat zi1 j alletwee willen hebben : een hol een bot, een vrouw . De
begserfs van de een zweept die van de ander op en
vice versa . Het conflict werkt aanstekeli1jk op de
om9eving, omstanders mengen zich in de stri1jd .
WederziJjds vallen er slachtoffers, wat tot een niet to
stuiten keten van wrack leidt . Uiteindeli1jk resultant is
een 9rote kluwen van elkaar op even en dood
bevechtende mensen . Deze 9eweldsketen kan maar
op een manier doorbroken worden, nameli1jk doordat
de aandacht van beide mensen en in hun voetspoor :
beide 9roepen zich richt op een 9ezamenliJjk slachtoffer op wie al de schuld van de chaos en het 9ewel d
wordt 9eproJjecteerd . Dit slachtoffer is de zondebok .
Het is alti1jd iemand met voldoende afwiJjkende kenmerken om in aanmerking to komen voor de rol die
eruit bestaat al het rivaliserende 9eweld naar zich toe
to zuigen . In een blinds or9ie van 9ezamenliJk 9eweld
wordt de zondebok 9elYnched . In die IYnchpartiJj ontstaat eendracht in de 9emeenschap . Door de eens9ezinde ontladin9 van het 9eweld dat voordien de
gemeenschap drei9de to vernieti9en kriJgt de zondebok een dubbele status . HiJ j is zowel duiveI aIs god .
Hi1' is degene die voor ziJjn dood, de schuld was van
alles heks duivel, pestzaaier maar hiJj is ook de9e-
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ne die, na ziJjn dood het sYmbool wordt van de herstelde eenheid verlosser, heilbren9er, genezer .
Centraal in deze voorstellin9 van zaken staat dus
1 . dat de identiteit van mensen uitsluitend wordt
bepacid door nabootsin9 ~; 2 . dat nabootsin9 onvermi1jdeliJjk rivaliteit met zich meebren9t be9erenswaardi9 is slechts dat9ene wat de ander als be9erenswaardi9 aanwi1jst , 3 . dat de escalatie van de rivaliteit
eveneens mimetisch bepacid is : de be9serfs van de
een words steeds feller naarmate de ander meer
be9serf de twee 1a9en in elkaars o9en het prestige
van het omstreden object steeds verder op - het
woord 'praesti9ice' betekent overigens 'schimbeelden',; 4 . dat het epidemische effect van het geweld
0p omstanders evenzeer mimetisch bepacid is ieder
doet een van de twee rivalen na . Cruciaal is verder: 5 .
dat het inherente en epidemische 9eweld binnen de
9emeenschap op zeker moment wordt over9edra9en
op een zondebok .
De zondebok is dus niet iemand bi1j wie schuld
wordt vastgesteld, maar iemand op wie - volstrekt
arbitrair - een collectieve schuld wordt of9ewenteld .
Een zondebok is per definitie niet schuldig, maar
tevens is het iemand aan wiens schuld iedereen
9elooft indusief de zondebok zelf aan9ezien iedereen instinctief beseft via dit offer aan de totals ondergan9 to kunnen ontsnappen sterker no9 : via dit offer
een nieuwe orde to kunnen bewerkstelli9en . De
essentie van het zondebok-offer is, dat de gemeenschap collectief de leu9en van liens schuld in stand
houdt en zelfs heili9t . Vandaar dat de zondebok, die
niet-schuldi9e schuldi9e, vereerd wordt als een heili9e
en martelaar.
Reli9ie ontstaat nu aldus Girard < wanneer lit oer9ebeuren op de een of andere manier herhaald wordt .
Via het zondebokmechanisme is het culturele bestand
in felts bi1j toeval op de chaos veroverd . De religie is he t
collectieve 9edra9 dat het heilbren9ends zondebokmechanisms als het ware effectief west to houden . Dat
kan maar o een manier: door het permanent werkzaam to houden en door het to9eli1'kertiJjd to verhullen .
Verhulde effectiviteit van het zondebokmechanisme ,
dat is de kern van reli9ie en dus van cultuur, aIdu s
Girard . 0p drie manieren probeert de religie de conflictueuze rivaliteit die in do 9emeenschap woedt re9uleren . Door m hen verboden en riten .

Alle oorspron9smYthen dramatiseren vol9ens

Girard de gewelddadige mimetische oerscene en ze
dramatiseren bovendien het cultuur stichtende
moment van het zondebokmechanisme : het scenario

van ruzielwanorde moordlgeweld en herstel van de
orde . Geen cultuur stichtende mYthe zonder een
stichtin9smoord . Maar er is, meent Girard iets eigenaardi9s met deze mYthen aan de hand . Ze vertellen
het zondebokmechanisme zonder uitzondering vanuit het perspectief van de moordenaars . Terwi1i in de
opvattin9 van Girard de 9emeenschap op arbitraire
wiJjze een schuldige creeert, geven de mYthen een
voorstelling van zaken waarbiJj de zondebok daadwerkeliJjk schuldig is . Antlers 9eze9d : de mYthen
ensceneren achteraf de schuld van de zondebok
onder andere doordat zi1j op hem of haar tYpische
zondebok-stigmata proJjecteren : kromme news,
9ezwollen voet incestueuze nei9ingen kale ko p,
stotteren en dergeliJj ke . Girard poneert dat de mYthen
dusdoende de feiteliJjke onschuld van het slachtoffer
verdringen . In plasts daarvan formuleren de mYthen
de collectieve leugen aangaande de schuld van het
slachtoffer . MYthen bevesti9en de collectieve leu9en .
die de 9emeenschap uit zelfbehoud instinctief in het
leven heeft 9eroepen, en ze moffelen to9eli1jkerti1jd het
leugenkarakter van de 9e9even voorstellin9 van zaken
we9 . Girard ontmYthologiseert de mYthen door ze
consequent to interpreteren als representaties van het
zondebokmechanisme .

Behalve mYthen kept een primitieve 9emeenschap
ook een heel stelsel van verboden . In het al9emeen
zi1jn de verboden in zo'n samenlevin9 erop 9ericht al
die situaties to doen vermi1jden die tot rivaliteit aanleiding kunnen 9even en die dus een cascade van
mimetisch 9eweld zouden kunnen ontketenen waaraan de 9emeenschap ten gronde zou kunnen 9aan .
0p de overtredin9 van zulke verboden staan dan ook
iJjzin9wekkende sancties . Sancties overigens, voor de
uitvoerin9 waarvan de gemeenschap als 9eheel verantwoordeli1jk is en die derhalve door de beul ten uitvoer worden 9ele9d . De beul is geweld-executeur
namens de hele gemeenschap . Het 9eweld flat hijJ
plee9t, is een vorm van 9eweld die niet besmetteli1jk
is ; het houdt het potentiele 9eweld in de 9emeenschap Juist onder de duim . De moord door een beul
roept dus 9een antwoord op in de vorm van een

to9enmoord . Zo'n moord is geen bloedwraak r maar
voorkomt bloedwraak . Ze staat niet aan het begin,
maar 1juist aan het einde van een keten van mimetisch
9 eweld .
De verdelin9 van voedsel is aan strikte re9els
onderhevi9, zodani9 dat er nooit een vorm van
schaarste kan ontstaan uit hoofde waarvan stri1jd zou
kunnen worden gevoerd . Ook het bezit en de verwerving van vrouwen is om die reden aan stren9e
taboes onderhevi9 . Het exogame sYsteem verbiedt de
mannen to din9en naar de hand van vrouwen die in
hun groep leven . Incest is daarom uit den bone, letterliJjk . Verder heerst er in zo'n gemeenschap een
ri9oureus verbod op nabootsin9sgedra9 in het al9emeen . SYmmetrie is streng verboden of het nu 9ebaren kleding, 9eboorte, positie of 9edrag betreft . In
een sYmmetrische relatie tussen leden van de
9emeenschap kri19t het mimetisch 9eweld, dat nu
eenmaal alti1jd op de loer li9t, de kans .
Bi19evol9 moet men oppassen voor 9ellijken en
dubbel9angers . Te9enover de verboden op sYmmetrie
staan 9eboden aan9aande hierarchic en differentiatie . In samenhan9 met de verboden op sYmmetrie
bewerkstelli9en de 9eboden tot differentiatie dat de
kans op mimesis zo klein mo9eli1jk bli1jft . Twee/in9broers en zelfs gewoon broers, gaan immers - zo

leert de geschiedenis - gemakkeli1jk over tot onderlin9e
striJd, zeker nadat de hierarchische verhoudin9 tot de
vader door liens flood is weg9evallen . Rome kon pas
9esticht worden toen Remus door ziJjn tweelingbroer
Romulus uit de we9 was 9eruimd . De stadscultuur
van Kain kon pas gevesti9d worden na de moord o p
ziJjn broer Abel . Jacob en Ezau f Eteodes en PolYnices ,
en Prometeus en Epimetheus het ziJjn alien mYthische
verschi1jnin9en van 9 elijken bi1j wie er maar flat hoefde to 9ebeuren of zi1' barstten uit in tomeloos geweld
Jegens elkaar, aldus een chaos veroorzakend waarin
zi1j de hele 9emeenschap meesleepten, vaak generaties lang . SYmmetrie hoe dan ook, is daarom taboe .
Zelfs sAie9els zi1jn verboden . z
Samen9evat komt het wat betreft de verboden
hierop neer, flat ieder die wilde worden wat een
antler al was onmiddelliJjk door de 9rofste sancties
getroffen werd . Dit wil zeg9en, flat de verboden
ervoor zor9den flat ieder die iemand antlers tot model
ter navolgin9 nam onmiddelli1jk en hardhandi9 in het
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oPenbaar als een anti-model to kiJjk werd 9ezet, bi1jvoorbeeld door hem of haar aan de schandPaal to
na9elen de ogen uit to steken, to verbranden of uit
to stoten .
Behalve mYthen en verboden kept zo'n gemeenschap ook riten . "In riten 9even de leden van de
9emeenschap zich collectief over aan dat9ene wat zij
het meest vrezen nameliJjk de mimetische ontbindin 9
van de 9emeenschap r en zijj beo9en die ontbindin9 to
transformeren in haar to9endeel . De afsluitin9 van de
rite wordt vestal 9evormd door het offer als hoo9teP unt. " 3 De riten d riJve n dus o p sY mbolische wi1 ze de
duivel met Beelzebub uit . Ze herhalen de overdracht
van het collectieve geweld op het offer, en ensceneren de schuld van het offer, die de collectieve
'afstraffin9' achteraf most rechtvaardigen . De riten
voeren het collectieve 9eweld dus in gestileerde vorm
op en hebben tot doel de collectieve miskennin9 van
het ei9en geweld er met i1jzeren regelmaat in to
hameren . Het collectieve eenheidschepPende 9eweld
werkt immers alleen maar, omdat de gelovigen
menen dat niet ziJjzelf schuldi9 ziJjn aan arbitrair toegepast 9eweld r maar dat inte9endeel- de zondebok
zich aan verschrikkeliJjke misdaden schuldig heeft
9emaakt, misdaden die zi1, de 9elovi9en, doeltreffend
en eens9ezind 9ewroken hebben . OorspronkeliJjk fun9eerde biJ de nten een mens als zondebok l waarbi1
uiteraard een willekeurige 9reeP werd 9edaan uit
door taboes besmette leden van de 9emeenscha p ;
later werd het offer 'verPlaatst' naar een flier, no g
weer later naar als waardevol beschouwde ob1jecten .
Met het offer onderhoudt de gemeenschap op sYmbolische wi1jze dezelfde double bind-verhouding als
met de zondebok uit de oerscene : haat en vererin 9,
minachtin9 en ontza9, angst en vreu9de . Voor zi1jn
dood echt of ritueel bracht hiJj chaos en dood erna
bracht hiJj orde en leven .
Girards theorie heeft zo'n 9root bereik omdat hij1
met overtui9ende argumenten beweert flat tat van
moderns maatschappeliJjke instituties uit flit religieuze
mechanisms ontstaan zi1jn en er nog steeds hun werkin9 aan ontlenen . Zo acht hiJj de rechtsprack een
rationaliserin9 van de noodzaak in de 9emeenscha p
om wrack to voorkomen of to stopPen .
Omdat Koninginneda9 de da9 waarop Albert
Egberts tot zi1jn verdriet geboren is Beatrix' troonsbe-
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stiJ9in9 in 1980 en Alberts heimeli1jke streven een
"p rinse"
J to zi1jn in De tandeloze tijd een belan9ri1jke
rot spelen - de 9emankeerde koninkli1jkheid van Albert
vormt zelfs de motor van de handelin9 in deel drie - ,
is Girards visie op de monarchic interessant .
"Monarchic en 9odheid komen voort uit verschillende
interpretaties van het rituele
r . " 4 De agumentor
tie 9aat als vol9t :

De zondebok is een bron van vets betekenissen en
zin9evin9en. Wanneer het 9aat om de monarchic,
. . . valt het accent in de reli9'ieuze interp retatie op
het interval tussen verkiezin9 van het slachtoffer
en zijn
I offering: het offer is no 9 niet 9eofferd het
leeft en geniet een bovenmenseli'k prestige. Het
bezit heili9' e macht. In de p ersoon van de koning is
deze macht aanwezi9- levend en handelend. . . .
Het konin9schaP is m holo9ie in attic. Het oorspron9s9'ebeuren herhaalt zich in hem . Buiten de
daden die de konin9 verricht, is er niets in hem to
vieren of to herdenken . Alleen de konin9 zelf is to
duchten en to vereren . Zo hecht bli"ft
1 ook later de
monarchic 9eklonken aan het offer, dat de troonsbestil9'in9' van de konin9 hem al tot een zondebok
maakt aan wie in de perceptie van de mensen
meer 9eoorloofd is dan aan 9ewone stervelin 9en .
Tot op heden is dat zo. s
Deze visie op het instituut van de monarchic is niet
alleen interessant maar ook uiterst actueel . Wat er in
september 1jon9stleden 9ebeurde rond het overliJjden
en de begrafenis van Diana Princess of Wales, kan via
flit perspectief eni9szins be9repen worden . 0p het
moment flat zijj met de kroonprips trouwde r werd
Diana vo9elvriJ, zoals flat in krantentermen heet . Ze
werd op9e1jaa9d, er werd elks da9 op haar geschoten
met camera's) . Dit 9ebeurde omdat zijj een on9ehoord prestige bezat r flat zij 9sheet ontleende aan
haar Positie, en flat dus in be9inset niets met haar
Persoon to maken had . Ze mocht meer dan anderen ,
maar was ook aan de monsterliJ'kste taboes onderhevig . Vanaf het moment flat zijj tot de koninkli1jke familie toetrad, probeerden de tabloids haar elks da 9
oPnieuw to raken met een snapshot flat de potentie
zou hebben de royalty in het zoveelste en liefst
definitieve schandaal onder to dompelen . In het

Nieuwe Testament betekent het woord skandalon
obstakeI' merkt Gitando P . 6 Mi l 1oenen hebbsn9edu rends meer dan tien Jjaar deze 1jacht ademloos
9evol9d, da9 in da9 uit . Haar prestige maakte haar
onkwetsbaar, maar 1'uist daarom smachtte men naar
overtredin9en die haar positie ondanks haar
onkwetsbaarheid misschien toch onhoudbaar zouden
kunnen maken en waarover men zou kunnen roddelen dat wit ze99en : waarover men zou kunnen vonnissen .
Vooral bijj haar dood leverde Diana een treffende
illustratie van de konin9 afs uit9estelde zondebok .
Nog sterker 9eldt dit voor het ritueel van haar be9rafenis . 9ads9esla9en door anderhalf mil1joen mensen
met ei9en o9en, in verbroederd Londen en anderhalf milJjard mensen in meer dan tweehonderd landen
via de televisie . Het wild was no9 niet 9eschoten of
het werd onmiddelli1jk heili9 verklaard . Alle kranten
hebben vermeld dat de Britten zich Binds het einde
van de Tweeds Wereldoorlo9 nooit zo vereni9d hebben 9evoeld afs na het overli1jden en bij j de be9rafenis
van prinses Diana . 0p maanda9 8 sePtember luidde
de koP van een artikel op de voorpagina van de kwaliteitskrant NRC Handelsblad : "Diana vereni9t Britten
in rouw en hoop . " En in dit artikel over het heilbren9ends effect van de dood van deze zondebok staan

zinnen die zo uit het werk van Girard 9enomen hadden kunnen worden : "Labourpremier Btair heeft de
dood van de prinses of9elopen week aan9a9repen
om de eenheid in een 9efra9menteerde natie to herstellen . Daarmee be9on hi1j al vori9e week zonda 9 .
toen hi1j Diana met een trillende bovenlip herdacht afs
de 'Prinses van het yolk' ."
De Prinses werd na haar 9ewelddadi9e dood
onmiddelli1jk om9ezet in een onaantastbaar, dat wil
zeg9en extern, model nadat ze bij' leven 1jarenlan 9
da9eli1'ks beklad was in de roddelbladen . Roddel is
offeren waarbi1j het offer no9 wat uit9esteld wordt .
Want wat is roddelen - in de huisliJjke krin9 of in de
roddelPers - antlers dan fluisterend twij91es aandra9en voor de brandstapel waarop de beroddelde uiteindeli1k 9illend om zal komen?
Dit li1jkt misschien ver9ezocht maar A .ETh . van der
Hei1jden wiJjdde in Het Hof van Barmharti9held een
apart hoofdstuk aan de relatie tussen roddelen en het
yolks9ericht over een onschuldi9e, onder de titel 'Lof

der Roddelzucht' H : 71-74) . In dit fragment valt ook
het woord 'mechanisms' dat men zonder bezwaar
kan lezen als 'zondebokmechanisme' :
Toch had Albert zich ofgevraa9 d wat er het
mechanisms van was van die kwaadsPrekerih, en
welk doel ermee 9ediend werd . Waar twee of
meer mensen samen waren werd al 9auw over
derden gekletst altijd
1 en overal dus achterkla P
moest wel aan een diee menseli ljke behoefte voldoen . Anders dan eten en seks kende faster 9een
verzadi9in9sP unt. Integendeel roddel was lets
onuitPutteli
J jks en leek eenmaal in gang 9ezet,
alleen maar met een 9roter hefti9held en vertoon
van details to worden bedreven tot aan de totals
ontremmin9 en bedwelming toe, een dronkenschaP die aan het zwelgen 9 een 9renzen meer
stelde . KwaadsPreken had lets van een verhit soon
rechtsPrack een straf9ericht waarbIij de beklaa9de
bil j verstek veroordeeld werd op 9rond van een
bewi )jsvoerin9 die bestond bli j de 9ratie van overeenstemmin9 tussen de zittin 9 houdende rechters:
ze 9aven elkaar 9J
el~ jk inzake feiten die, afs op stilzwil9~ ends afsPrack- altijd
I voor tenminste driekwart verzonnen waren .

Dit is niet minder dan een beeldende formulerin9 van
wat Girard Poneert afs het mimetische 9eweld bij j het
Y nchen van de zondebok 1 zowel ti 1jdens de 'historische' oer9ebeurtenis afs tiJjdens de rituele herhalin 9
ervan . De zondebok zelf most in het hele protes
extern bli1yen zowel voor zi1jn dood afs erna . Ik citeer
weer Van der HeiJjden over de beroddelde : "Ja, hi1j kon
natuurli1jk onop9emerkt achter een deur of in een kast
binnen 9ehoorsafstand aanwezig zi1n, maar dat veranderde niets aan de intensiteit van de kwaadsprekeri1j :
voor de Jjuiste on9eremdheid bijj het roddelen diende
de beroddelde afwezi9 to ziJjn ."
Interessant is dat het hoofdstuk1je 'Lof der
Roddelzucht' bijj Van der HeiJ'den duideli1jk een poetitale strekkin9 heeft . Literatuur, zo ze9t hi1j IetterliJk, is
de ritualiserin9 van het roddelmechanisme en dus
van het zondebokmechanisme
Roddelen dat was het middel van de zwakke om
voor zichzelf monsters to sche PPen en die met zqn
1
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mood to bestrli jden en of to straffen . De belasterde
werd al doende naar een satanisch ideaalPortret
qekneed om vervolqens to worden besPuwd en
beschimPt. Een intuItief Protes oneindig vest
bevrijdender
dan het passieve onderqaan
a/s lezer
1
,
van de gruwe/en in 9eschreven literatuur.
Roddelen was een primitieve orate vorm van literaire kunst en anders dan de meeste literaire
kunst qeen vrijbli
Il vends . AchterklaP als 9esProken
literatuur werd niet bedreven om de wereld to verbeteren maar uit Persoon/iJjk ze/fbehoud - de
hooqst denkbare betrokkenheid. Mi 1jn cursiveringen
Het fragment su99ereert tevens dat de connectie tussen roddel en literatuur wederzi1jds is . Niet alleen is
literatuur een veredelde vorm van de schandaalpers ,
maar het om9ekeerde 9eldt ook . Literatuur heeft in
essentie to maken met lage instincten met /aster, met
een diep9ewortelde behoefte aan wrack . Ook van
literatuur, zo is Van der HeiJjdens su99estie, eist men
dat er uiteindeli1'k bloed vloeit, net als in de schandaalpers . Literatuur onderscheidt zich doordat ziJj het
bloed pas last vloeien na een hoop esthetisch 9emotiveerd uitstel terwi1i de schandaalpers 9een enkel uitstet duldt en esthetiek per definitie aan haar Iaars lapt .
De roddelbladen die alles in 9rote letters van de
maken schreeuwen is vol9ens Van der Hei1jden met
andere woorden literatuur in haar meest 'ontkorste'
vorm . In hetzelfde fragment staan re9els die ten overvloede duideli1jk maken dat Van der Hei1'den in het
mechanisms van de roddel het besmetteli1jke mechanisme van het mimetische 9eweld ontwaart :
In de roddel ste/de men zich, in een snort qelmProviseerd toneelstukIje- to weer teqen a/ het be
drei9ends waar de medemens voor stood : concurrentie rivaliteit overheersinq, qevaar. . . Maar daar
moest hard voor 9ewerkt worden . Om to beginsen diende de afwezige niet to schitteren, maar to
kwi "ten- b/oeden etteren brullen en stinken van
afwezi9held. Daarvoor moesten de aanwezi9en
hem tot de grood toe afbreken, herschePPen naar
hun ei9en vileine evenbeeld- en dan veroordelen
en vernieti9en. . . Niet minder dan een Gesammtkunstwerk van ritue/e literatuur.
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Direct eroP aansluitend le9t Albert de connectie met
zi1jn fascinatie door de zaak-Hennie A . met wier lot
hi1j zich in ho9e mate identificeert :
Voor Albert was de zaak-Hennie A . zo'n qeval van
ges/aagde co/lectieve /aster. Lumme/ en Nederland de k/sine en de 9rote 9emeenschaP, hadden a//ebei een afvaardiging qestuurd naar Het WaPen
van Lumme/, waar een vruchtbaar treffen p/catsvond tussen de woordvoerders van het dorP en
verteqenwoordigers van de pers . Het qrote rodde/en kon beginnen en zich via de drukPers op /ande/i'k
l niveau beqeven . . . . De rechtbank hoe fde
het vo/ks9ericht a//een noq maar na to sPe/en en
de strafmaat to bevesti9en . Zoa/s een roddelPJ
arti ]
de karikatuur van een rechtzaak kon zil n- was de
rechtzaak een 9estileerd PotJ"e kwaadsPreken .
"MassamYthomanie" noemt Van der Hei1jden dit verschi1'nsel elders H : 331) .

Het ontolo9isch verlan9en
Uit de 9ebeurtenissen in Groot Brittannie ma9 dan
bli1jken dat oeroude mechanismen tot in de Postmoderne tiJjd sPrin9levend zi1n 9ebleven toch vertoont
de moderne cultuur over het 9sheet 9enomen een
sterk verschil met een primitieve 9emeenschaP . Er is
een over9ang vast9esteld van de sacrale maatschappijJ
naar de Premoderne maatschappiJ Middeleeuwen en
van de premoderne maatschaPPiJj naar de moderne
maatschapPiJ Renaissance en Verlichtin9 . Bi1j beide
breuken aldus Girard valt een duideli1jke afname to
constateren van de sacrale orde . Met name Binds de
Verlichtin9 is de cultuur steeds minder reli9ieus en
hierarchisch 9eworden . Taboes verloren sindsdien
meer en meer hun ordenend karakter.
Zoals hierboven uiteen werd 9ezet wares de reli9ieus bePaalde structures erop 9ericht 9eweest
mimesis to voorkomen . Men mocht niet navol9en .
Alles wat model zou kunnen worden werd ofwel via
taboes aan het o09 onttrokken ofwel 9eexternaliseerd buiten de werkeli1jkheid 9aPlaatst . In de moderne cultuur werden de taboes op navol9in9 steeds
zwakker, waardoor het inherente verlan9en naar de

toeei9enin9smimesis vanzelf steeds meer vriJj spel
kree 9 . De 91
elijkeJ in p rimitieve 9emeenschappen een
anti-model- werd in de moderne tiJjd zelfs een ideaal .
In de 9edesacraliseerde wereld ontstond er binnen de
voortaan on9econtroleerde mimetische relatie tussen
subject en model een vriJj spel van aantrekkin9 en
afstotin9 . Het model was niet anger getaboelseerd of
extern maar werd aliengs intern . Men kon het aanraken men kon het zelfs aan zich onderwerpen, dat wil
ze99en : het subject kon ervoor zor9en dat het model
hem na 9in9 vol9en in plaats van andersom . De re9ulerin9 van het 9eweld raakte steeds meer zoek en het
9eweld ontlaadde zich in een 9efra9menteerde en
nooit meer tot rust komende nabootswoede . Dat
modellen in de moderne tiJjd aanraakbaar, maar
tevens vluchti9 werden daarop wi1jst het felt dat het
woord 'modern' of9eleid is van het woord mode .
ledereen kon voor ieder ander als model fun9eren ,
waardoor er tussen alle leden van de 9emeenscha p
de benarde situatie van een double bind-verhoudin 9
be9on to ontstaan . leder wenste het prestige to veroveren dat hem voor anderen navol9enswaardi9 zou
makes, maar dat prestige was op ziJjn beurt alleen
maar to veroveren in een mimetisch spel met een
ander .
"Je est un autre" zei Rimbaud . "Plopger au fond
du Gouffre Enfer, ou Ciel u'im orte?I Au fond de
I'Inconnu pour trouver du nouveau", dichtte
Baudelaire in Les Fleurs du mal . Baudelaire die in Le
peintre de la vie moderne het moderne besef
omschreven heeft met de woorden : "La modernite
c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitie
d'art dont I'autre moitie est I'eternel et I'immuable ."
"Make it New" r zei Ezra Pound . "Experimenteren",
ze9t Albert E9berts . Een nooit meer to stoppen
opeenvol9in9 van elkaar steeds sneller afwisselende
trends dat is het resultant aldus Girard van de
mimetische be9eerte r die zich - zoals in de moderne
ti)jd het 9eval is - op interne bemiddelaars is 9aan richten, waardoor subject en model als tweelin9broers
verwisselbaar worden en dus in een relatie komen to
staan waarin de een voor de ander niet alleen model
is, maar ook obstakel wordt .
Girard houdt staande dat de mess niet zelfstandi 9
kan denken de moderne mess evenmin als de primitieve . Dit is nu eenmaal het uit9an9spunt van zi1jn hele

denken . Identiteit ontstaat uitsluitend door mimesis
ook in ti1jden waarin de sacrale structures zi1jn of9ebroken . Girard heeft het dan ook niet over individualiteit maar over interdividualiteit . Hi1j stelt vast dat
het verlan9en naar on9inaliteit naar individualiteit ,
naar persoonli1jke uniciteit, en zelfs naar vormen van
hYperindividualiteit zoals zelfheili9in9 en narcisme
ontstaat in de periode van onze cultuur waarin de
mimesis door desacraliserin9 ontremd was 9eraakt .
Gezien ziJjn uit9an9spunt is het duideliJjk dat Girard dit
verlan9en een onmo9eli1jk verlan9en vindt. Ori9inaliteit van het individu is immers een leu9en . Toch is
het voor de moderne mess even onvermi1jdeliJjk het
verlan9en naar individualiteit to hebben als het voor
hem onmo9eli1jk is het to bevredi9en .
De primitieve mess had 9een individualiteit maar
had daarvoor in de plasts een strak 9ere9uleerd
9edra9, dat hem identiteit verschafte zonder dat hijJ
daarvoor zoiets als individualiteit nodi9 had . De
moderne mess heeft evenmin individualiteit maar
mist de sacrale ordenin9 waaraan zi1jn voorvaderen via
ver- en 9eboden hun interindividuele identiteit ontleenden . De moderne mess verkeert dus in een
mimetische crisis en het resultant is een hevig, maar
onbevredi9baar ontolo9isch verlan9en, een existentiele hang naar identiteit die - bi1 9ebrek aan beter naar binnen 9ericht wordt.
Wares "de sociale or9anisaties in een sacrale
maatschappiJj ePidemisch van karakter waarbiJj elk
mimetisch conflict aanleidin9 9of tot een veral9emeende 9ewelddadi9e crisis" r het ontolo9ische verIan9en heeft een endemisch karakter, "waarbi1j elk
conflict 9einterioriseerd wordt in de psyche van de
mens . "~ De moderne mens zoekt een onverwisseIbaar ei9en 'ik', een PersoonliJjke uniciteit maar 1juist
hiJ j is voor de bevredi9in9 van dat verlan9en aan9ewezen op het on9econtroleerd 9eraakte spel van
mimesis waarin hi1j met 'de ander' onlosmakeli1jk verbonden is in een double bind-relatie van modellobstakel
"L'enfer c'est I'autre" r zegt Sartre . Voor wat
betreft Van der HeiJjden kan het motief van de schaar
prominent aanwezi9 in de hele romancYclus - als
metafoor dienen voor de werkin9 van het mechanisme van het ontolo9isch verlan9en . Zie hiervoor de
.
bi1jdra9e van Kees Jan van Di1k, elders in dit summer)
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Het streven naar vri1jheid voert automatisch tot het
besef over9eleverd en dus afhankeli1jk to ziJjn . Hoe
meer Albert naar ziJjn 'ik' 9raaft hoe harder hiJj op 'de
ander' stoot . Het experiment dat eruit bestaat "de
werkeli1jkheid to ontkorsten" loopt daarom onvermi1jdeliJjk uit op depersonalisatie zowel van Albert zelf als
van de mensen om hem heen . Hoe harder Albert
'experimenteert' hoe killer en zinlozer ziJjn wereld feiteli1'k wordt .
Gerekend naar de maatstaven van een primitieve
9emeenschap verkeert de moderne samenlevin9 in
een permanente mimetische crisis . Ontaardde een
mimetische crisis in een primitieve 9emeenschap in
openbaar vertoon van collectief 9eweld, in de moderne ti1j d veroorzaakt zi1j het ontstaan van een labYrintisch bewustziJjn biJj elk van de afzonderliJjke leden van
de 9emeenschap . In een primitieve gemeenscha P
werd de zondebok of martelaar zowel bij leven als na
ziJjn flood 9eexternaliseerd reden waarom hi1 j ziJjn heilbren9ende werkin9 nooit verloor . In de moderne
9emeenschap wordt de zondebok of martelaar 9einternaliseerd . ledereen waant zich zondebok of martelaar, maar het is een li1jden flat ner9ens meer toe
client omdat het isolerend werkt en daardoor slechts
onheil sticht .
In Nederland zi1jn het de Tachti9ers 9eweest die het
ontolo9ische verlan9en voor het eerst literair onder
woorden hebben 9ebracht . Van der HeiJjdens evocatie van Albert E9berts' streven naar 'leven in de breedte' is de literair-historische nakomelin9 van Kloos'
streven naar "de allerindividueelste exPressie van de
allerindividueelste emotie" . Als martelaar van ziJjn ikGod is E9berts flan ook de achterkleinzoon van Kloos .
Aan het einde van het derde deel van De tandeloze
ti
1 d P: 726-728 verklaart Albert in een samensPrack
met de schim van de overleden Th1jum flat hiJj een
ne9atieve martelaar" is . "Een hol martelaarschaP" .
noemt hiJj het zelfs overi9ens onder verwiJjzin9 naar
de zaak-Hennie A . :
Nee Th1j um- het is geen christelijk
1 medelijden
J
waar11
i j altiIjd zo de schurft aan had . . . op Christus
kom ik zo no9 . . . nee het is geen vri'willi9e
daad
l
van naastenliefde het is lets was van 9rote afstand
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naar1je teru9geworpen wordt en lje verwondt. . . in
1e 9ekerfd words als een onzichtbaar teken dat
desondanks onuitwisbaar is . . . . Zulke martelaars
Thljum ziJjn wi1] allemaal in meerdere of mindere
mate . . . . Ondertussen words deze niet to lokaliseren pl
i n- die 9 een in9ebeelde piJjn maar een piJj n
van de verbeeldin9 is onaf9ebroken in anderen
9 econcretiseerd . Zo 9aan wi]l ook zonder dat ons
tong en nagels worden uit9erukt zonder dat ons
9eslacht of borsten worden ofgesneden en zonder dat de vlammen van de brandstapel ons om
de oren lekken allemaal 9ebukt onder hetzelfde
le9e, negatieve martelaarschap . Door de angst, die
de mute is van de verbeeldin9- hebben we er met
z'n a//en deel aan. Het is de broederschaP van alle
mensen . Mi'n cursiverin 9
Het citaat is een mooie omschri1jvin9 van wat Girard
het ontolo9ische verlan9en noemt . Een verlan9en lets
to zi1n< een ik een individu lets flat in zichzelf zi1jn
oorspron9 vindt- lets onverwisselbaars ei9enmachti 9
en autonoom levend in 9eliJjkheid bestaand maar
onafhankeli1jk van de ander en dus in vri1jheid existerend : de moderne mens denkt flat flit verlan9en uit
hemzelf voortkomt . 1'a zelfs flat het zi1jn raison d'etre
is maar hij beseft niet aldus Girard flat het de resultante is van een interdividualiteit die in de Iucht is
komen han9en . Dit moderne verlangen botst op de
mimetische aard van het beest1e, aldus Girard, en is
dus 9edoemd onbevredi9d to bli1jven . In de moderne
ti1jd voert de mimesis vanzelf naar het existentiele
debacle . Fanatiek 9ericht op een identiteit die hiJ ' per
definitie nooit in zichzelf kan vinden stuit de moderne mens permanent op . . . de ander . Hoe meer hi1j in
zichzelf delft hoe meer hi1j ervan verwi1jderd raakt .
Girard heeft het dan ook over le desir Aroprement flit.
Een verlan9en flat het subject tot waanbeelden voert
en in het moeras van idees fixes doet verzinken een
verlan9en flat inherent kwellend is . Een verlan9en flat
het 'ik' bestuurt in plaats van andersom . Het is niet
het 'ik' flat zi1jn verlan9en verwezenli1jkt de Broom van
de moderne mens , maar - om9ekeerd - het verlan9en flat het 'ik' verwezenli1jkt . Dat wil ze99en : flat
hem 9evan9en houdt in een tredmolen .

De romantische leugen en de romaneske waarheid
Girard heeft als these dat de moderne wetenschap en
cultuur dit mechanisms voortdurend verhullen . Het
wordt vol9ens hem permanent ontkend omdat het
to ontluisterend is om het to onderkennen en aanvaarden . Een uitzonderin9 maakt hi1' voor schriJjvers .
Grote schriJjvers, ze9t Girard weten in hun romans de
waarheid omtrent de moderne mimesis to onthullen .
Girard heeft omvan9riJjke interpretaties 9emaakt van
het werk van Cervantes Shakespeare, Stendhal
Flaubert Dosto1jevski en Proust om to laten zien dat
ziJj in hun werk de illusie van de individuele autonomie weten to ontmaskeren . Deze schri1jvers zi1jn in
staat tot wat Girard "de romaneske waarheid"
noemt . Maar hi1 ' stelt tevens dat de meeste romans
Jjuist een bevesti9in9 leveren van de illusie dat de
mens on9ineel is apes uit zichzelf haalt en ei9enmachti9 is . Die snort schri1'vers, ze9t Girard, verkoopt
"de romantische leu9en" .
Hierna zal ik De tandeloze ti'd
1 9lobaal interpreteren in het licht van Girards ideeen . Doel is uit to
maken of Van der Hei1'den, 9emeten naar de onderscheidin9en van Girard, romantische leu9en of romaneske waarheid biedt .
De tandeloze ti1'd : een mimetisch ramP9ebied
Albert E9berts ontolo9ische verlan9en is enorm . Het
heet 'leven in de breedte' . En met dat verlan9en loopt
hi1j rond in een wereld van louter 9eli1'ken tweelin9en ,
broers en dubbel9an9ers antlers 9eze9d : in een
mimetisch ramp9ebied waar iedereen voor iedereen
model wil zi1n, terwi1jl iedereen in felts voor iedereen
een obstakel is . Ik neem eerst Alberts ontolo9ische
verlan9en onder de loep en pell daarna de ernst van
.
de crisis in de mimetische relaties in De tandeloze ti/d
Ik 9eef een van Alberts vele omschri1'vin9en van
zi jn desir Proprement flit : "Vrouwen en drank . . . Ze
zi1'n onverbrekeli1'k verbonden in de roes . . . Ik bedoel
niet eens zozeer de roes die provokes the desire . Die
verdampt . . . vervluchti9t . . . Nee wat ervan overbli1'ft de
vol9ends da9, nadat de roes door de zeef van de
slagp is 9ehaald . . . Het verlan9en zeif . . ." H : 353) .
Duideli1'ker kan het haast niet . In het hoofdstuk 'Een
J

duizendvoeti9 monster of Graankorrels op een
schaakbord' H: 365-375 wordt de complete 9enese
van Alberts ontolo9ische verlan9en uit de doeken
9edaan . Als kleine J'on9en was Albert erg 9elovi 9 .
maar zi1jn sterk met masturbatie verbonden reli9ieus
besef heeft zich op ziJ'n zestiende als het ware moeten
verzelfstandi9en toen hi1j wei9erde verder ter kerke
to 9aan . Het verplaatsen van het 9oddeli1jke-als-model
van een externs naar een interns bemiddelaarspositie wordt in de eerste alinea van dat hoofdstukJje kli p
en klaar 9eformuleerd : "Tot een serieuze po9in9 met
de God van zi1jn 1jeu9d1jaren of to rekenen kwam
Albert pas op ziJjn zestiende . Het bleek niet afdoende
'god' voortaan met een kleine letter to schriJjven- en
'Ik' 'Mi1' . 'MiJjn' met een hoofdletter : om de Schepper
to ontkennen moest hi1j een ei9en kosmo9onie voor
het scheppin9sverhaal in de plaats stellen ."
Het ik als God en een eigen kosmo9onie . Aan
be9eerte naar on9inaliteit - letterli1jk : de ongo, de oorspron9 to willen ziJ'n - ontbreekt het Albert allerminst .
Onder verwiJjzin9 naar Descartes, Kant en Nietzsche
verandert Albert de metafYsische Voortrekker - God
met een hoofdletter, het externs model - 9rondi9 in
een intern obstakel : "dat9ens . . . wat sterker is dan
wi1jzelf zi1'n", "apes wat ons tot onie 9rote frustratie ,
to9enwerkt dwarsboomt" "De Oude Remschoen"
"de kwaaie dronk" "In de liefde is hi1' de Jjaloezie"
"de sikkeneuri9e huistiran die het 9las op het rand1'e
van de tafel zet" . Albert neemt de stri1jd op . Hi'J zet
zi1'n ontolo9ische verlan9en stri1'dlusti9 uiteen bi1jna
a9ressief 9aat hi1' zi1'n existentiele lee9to to liJ'f met een
oplossin9 die klinkt als een kink: 'leven in de breedte' .
Het 'leven in de len9te' is over9ave aan de flood en
staat 9eli1'k met actsptatie van het Niets . Albert heeft
een aanvalsstrate9ie te9en flit Niets : "Geen opeenvol9in9 van 9edachten maar sYnchronisme . . . . Een
rivier zo breed als een oceaan . . . Het 9aat erom zoveel
ti1'd in de breedte to winnen, flat de len9tetiJ'd . . . Stil .
Gaat . Staan . lemand die flit leven in de breedte absoluut west door to voeren zal onsterfeliJ'k 9eworden
ziJjn ." In termen van Girard zouden we flit Alberts
romantische leu9en kunnen noemen . We zouden ook
kunnen ze99en : hi1' houdt zichzelf een intern model
voor, flat hiJj van volsla9en ei9en . 1'a zelfs hYperindivi-
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duels makeli1 j acht . Alberts oPlossin9 voor zi1jn lee9to
is dus : on9inaliteit tot de zoveelste macht . Uit de zin
die hi1j er pal op last vol9en "Het is alleen een kwestie
van de 9eest voldoende trainen . . ." - bli1jkt hoe hefti 9
Albert in zi)jn autonomic 9elooft .
Alberts ontolo9ische verlan9en is dus on9ebreidell maar biJj de bevredi9in9 ervan stuit deze mYsticus van het narcisme voortdurend op de moeili1jkheid
dat iedereen om hem heen met der9eli1'ke strevin9en
behept bli1'kt . Het is een wereld van 9eli1jken die stuk
voor stuk menen dat zijj "De Oude Remschoen" wel
eens event1jes zullen demonteren, zodat zij j hoo9st
Persoonli1'k een metafYsische vaart aan hun leven kunnen g even
even .. Het hele domein van De tandeloze tijd is
bezaaid met gJ
eli'ken met broers of met tweelin9en .
Albert en Flix ziljn 'broers' en zij' concurreren met rivaliserende kunstoPvattin9en ieder menend God to
kunnen evenaren . Flix denkt met zi1jn hYperrealisme
God to kunnen vervan9en Albert meent met zi)jn
idealisme God to kunnen herscheppen . Albert en
Ernst vormen een andere tweelin9 "Broers zi)jn we ,
dat is 't ." H : 540 . Zi1j rivaliseren in de verwerkeli1jkin 9
van de roes . Wat Albert 'leven in de breedte' noemt
P robeert Ernst met zi1jn dipsomanie to realiseren . Het
voert to ver om hier alle Parallellen en opposities to
schetsen waardoor beide verlan9ens nauw met elkaar
verbonden zi1'n . Een ander tweelin9paar wordt
9 evormd door Albert en Patrick Gossaert . Albert is
een Poetisch wonderkind dat maar niet tot schri)jven
komt hoewel Van der Hei1jden hem aan het einde van
Advocaat van de hanen plotselin9 toch promoveert
tot een schri1ver van nationals allure) . Er komt bovendien een opmerkeliJk 9eisoleerde ode voor aan een
andere broer-schri1jver, met wie CanaPonilGossaert
alti)jd een relatie van literaire rivaliteit heeft onderhouden 'Stills Grafrede' P: 679-682 . Waarschi1jnli1k 9aat
het hier om Frans Kellendonk . Terwi)jl Albert het to
druk heeft met de bevredi9in9 of het echec) van ziJjn
ontolo9ische verlan9en treedt Patrick op als de secretaris ervan . 0P deze wi)jze doemt het fictioneel-realistische tweelin9enpaar Canaponi-Gossaert/Van der
HeiJ'den-Kellendonk in de roman op .
Er zi)jn ook tweelin9en, die vooral in Alberts herinnerin9 of fantasie rondsPoken en daar ook alti1'd rivaliseren : Albert E9berts sr. en liens broer E9bert
E9berts Albert kri1'9t nooit zekerheid wie nu zi)jn echte
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vader is . Een andere tweelin9 in Alberts bewustzi1jn
vormen Albert E9berts sr . en Cor Coster. Beiden ziJjn
drinkebroers onverantwoordeli1jk en meedo9enloos .
Beiden hebben een wapen : E9berts sr. zi)jn vervaarli1j ke
'kniep', voor het daadwerkeliJk 9ebruik waarvan hij 1
echter to laf is Coster zi1'n kapmes, waarmee hi)j welde9eliJ'k een kersenboom omhakt nota bene in de
nacht waarin Albert in de armen van Marike zi1jn manneliJ'kheid bemachti9t .; dezelfde nacht overi9ens aan
het einde waarvan Coster de moeder van Hennie A .
vermoordt . No9 meer tweelin9en, in Alberts verhit
brein : Hennie A . en HannY E 9berts die zelfs via een
sYmmetrische klankwisselin9 in hun namen met
elkaar zi1jn verbonden . Beide vrouwen zi1jn in Alberts
belevin9 9ezusters in hun slachtofferschap, dat zij 1
onder9aan hebben door toedoen van de eerder
9enoemde tweelin9, respectieveliJjk Cor Coster en
Albert E9berts sr. Een andere tweelin9 wordt 9evormd
door vader en zoon Albert E9berts . De een is de vader
van de ander, maar Albert voelt zich zo ver boven zijn
vader verheven dat hi) j over hem denkt als over een
lasti9 kind terwi)jl hi1j toch niet van hem of kan
komen . Zi)j rivaliseren vanaf Alberts 1jon9ste 1jaren . De
scene waarin beiden elkaar treffen, ieder aan een
kant van de vensterruit, senior dronken Albert versti1jfd van angst en woede spreekt duideli)'ke taal .
Albert- met zi1jn moeder in het huffs, kan het raam niet
opendoen omdat zi1jn dronken vader het met zi1jn
9ewicht dichtdrukt terwi1jl deze gilt dat hi1j binnen9elaten wil worden . Ten slotte is er no9 het meest
oPmerkeli1jke tweelin9paar : Albert E9berts en Hennie
A, maar over hen kom ik verderop no9 to spreken .
Behalve tweelin9en zi1'n er ook zondebokken .
De duideli1jksten zi1jn natuurli)'k Hennie A ., Th1jum
Schwant1je en de 9edode Punk-kraker Kilian Noppen
uit Advocaat van de hanen . Alle drie worden of9e-

slacht in een roes van 9eweld . Maar 9ezien de inherents rivaliteit in de 9enivelleerde verhoudin9en
tussen alle broers en tweelin9en die Van der Hei1jdens
romanuniversum bevolken is ei9enli1'k iedereen ero p
uit 'de ander' uit to dri1ven zonder dat daartoe ook
maar ooit een echte mo9eli1jkheid bestaat . Het is
inderdaad zoals Carel Pesters heeft op9emerkt :
"Albert is alti1jd op zoek naar 'zondebokken' en bij )
elks nieuwe is hi1j ver9eten dat zi1jn stal er al vol mes
staat" . Maar Albert is niet de eni9e . Ook Ernst en

Hennie A . zi)jn vruchteloos op zoek naar zondebokken . Ze komen wanneer ze die in zichzelf zoeken, bijJ
de ander uit en worden op zichzelf tern99eworpen
als ze hem in de ander zoeken .
AI die tweelin9en zi1jn verwikkeld in wat Girard een
"mimetische driehoek" noemt . Ze ziJjn modellen voor
elkaar, wizen
elkaar aan wat begerenswaardig is en
1
worden vervolgens vaak elkaars obstakel bi1j het verkriJ9en van het begeerde object . Albert-Thjum-Flix is
zo'n driehoek waarbi1j Th1jum middelaar is en slachtoffer . Dit geldt nog sterker voor de driehoek AlbertZwanet-Ernst . Albert en Ernst wizen
elkaar Zwanet
J
als begerenswaardig aan, striJ'den vervolgens om haar
en doen haar ook weer aan elkaar over . Zwanet is het
slachtoffer ze wordt verkracht, op het moment waaro p
ze wordt 'over9edra9en' men kan ook ze99en, ten
teken van de overdracht . Maar ze is ook begeerd
object, zi1j het slechts ten dele . Wat Albert en Ernst
eigenli1j k willen is dat de ander het eigen ontolo9ische verlan9en als begerenswaardig zal erkennen .
Voortdurend houden ze zichzelf als model aan elkaar
voor. Ten opzichte daarvan is Zwanet slechts een sieke
stand in . Men kan dus wel ze99en dat er in de
romancYclus sprake is van een 9evarendriehoek, ook
in de betekenis die Girard daaraan hecht . Over het
aspect van de 'driehoek' handelt de bi1jdra9e van
Sander Ste99ink elders in dit nummer .
Maar eigenliJjk is de situatie no9 veel chaotischer .
Want in De tandeloze ti jd maakt iedereen zichzelf tot
zondebok . Aan het einde van deel drie P : 727 is
Albert in gesprek met Th1jum . Deze leeft dan ovenigens al niet meer, 9eslachtofferd als hiJj is in de antistieke rivaliteit tussen Albert en Flix . Tot deze ThJjum ,
die Albert sindsdien verinnerliJjkt heeft en ter nagedachtenis aan wie hi1j uiteindeliJjk toch schri1jver is
9eworden zegt Albert hi1 j ze9t het dus tegen zichzelf : "Th1jum ik hoor het 1je vra9en : Mag iedereen
zich dus zonder de verdenking van zelfverheffing o p
zich to laden een martelaar noemen? Ja zeg ik . En
als 1je de li1jn zou willen doortrekken : iedereen komt
op 9rond van ziJjn martelaarschaP, voor een heili9verklarin9 in aanmerkin9, flood of levend, en zonder tussenkomst van de paus ." Met andere woorden :
iedereen is een zondebok voor zichzelf .
Deze mimetische crisis speelt zich bovendien of in een
wereld vol tweelingfenomenen . Een wereld waarin de

sociale verschillen in hoo9 tempo 9enivelleerd worden waardoor snel 9este9en arbeiderskinderen als
Albert ineens cultureel in de lucht komen to hangen .
De verhoudingen tussen riJ'kdom en armoe ziJjn yenvac9d . evenals de daarbi1j behorende culturele ordes
van de traditie9etrouw elitaire, hoge kunst en de lage.
meer populaire kunst . Juist als Albert 9cat studeren ,
wordt hiJ' piJjnli1k geconfronteerd met zi1jn afkomst . Dat
de Professoren bi1j wie hi1j aan het begin van het
derde deel zi1jn kandidaatsexamen filosofie moet
doen stuk voor stuk to ki1jk worden 9ezet als miezeni9e
kleinburgers valt to beschouwen als een vorm van
culturele wrack . Een nog veel veni1jni9er vorm van
culturele wrack neemt Van den Hei1jden als hi1j Th1jum
ten antwoord op het " 9eneuzel van professor
Heide99er-Klosser" last beweren dat Vincent van
Go9h iemand was die mooi weer speelde : een bourgeois domineeszoont1e, dat schoensmeer op zi1jn
gezicht smeerde om zich vervol9ens onder de miJjnwenkers van de Boring9a to men9en, geen haar beter
dus dan Alberts bourgeois medestudenten, die de
fabrieken in willen in plaats van college to topen .
Maar ook het vertrouwde relief in de seksuele venhoudin9en is kcalgeslagen : manneli1jk en vrouweliJjk
zi1jn tweelingverschiJ'nselen 9eworden . Zowel Albert
als Ernst putten zich uit in Po9ingen de clitoris als
penis voor to stellen en de penis als clitoris . Naast veel
miso9Ynie en homoseksualiteit kept de roman tal van
scenes met androgYne vrouwen en feminine mannen

en nog van of9ezien dat het uiteindeli1jk Alberts ideaal
is om dwars door de seksualiteit heen een buitengewove 'vriendin' tot bruid to nemen eent1je nameliJjk
die hem een Permanente roes verschaft zoals een
vrouw maar die dat bovendien doet door hem to
penetreren zoals een man) . Deze gewillige bruid is
zi1jn heldin : la heroine.
Door no9 meer tweelin9verschiJjnselen wordt de
wereld van De tandeloze ti
J d 9ekenmerkt . Het onderscheid tussen rechtsPrack en yolksgericht wordt
onder9raven over de len9to van de twee romandelen .
Het onderscheid tussen commercie en criminaliteit
wordt aangetast Alberts 'leven in de len9te' verloopt
via het uitzendbureau van Zwanet, maar voert hem
binnen de kortste keren tot directe merleplichtigheld
aan dru9smokkel en kinderhandel en tot indirecte
merlePlichti9held aan kindermoord op grote schaal .
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Als redmiddel in de kaalsla9 van modellen, waardoor dit mimetische ramp9ebied 9ekenmerkt wordt ,
schept Albert zich in de verbeeldin9 nieuwe hierarchieen . Want hijj verlangt, even onontkoombaar als
onbevredi9baar, en voor verlan9en is differentiatie
nodi9 . 'Leven in de breedte' versus 'leven in de len9te'
is zo'n ontolo9ische hierarchic . DiPsomanie versus
advocaat zi1jn is een andere . De literaire 9laps van de
Hel uit zi1jn 1jeu9d in GeldroP versus zi1n postmodern
martelaarschaP als keuri9 9eklede junk-met-de-schaar
is weer een andere . Hetzelfde 9eldt voor het experiment versus maatschapPeli1j ke verantwoordeli1j kheid ,
voor de 'EncYdoPedie van de schaamspleet' versus de
smoezeli9a realiteit van het seksuele contact in de
werkeli1jkheid, en voor de metafYsische euforie in
Ernsts en Alberts dronkenschap versus de huiverin9wekkende miezeri9held van 9ewone zuiplapPen ,
zoals vader E9berts .

De zaak-Hennie A . en de romaneske waarheid
Over de belan9ri1jkste tweelin9 heb ik het no9 niet
9ehad : Albert E . en Hennie A . Via zi1jn fascinatie door
de rechtzaak van de hem persoonliJjk onbekende
Betuwse vrouw Hennie A. is het zondebokmechanisme
in De tandeloze tijd
in zi1jn meest pre9nante vorm
l
waar to nemen .
Met het verhaal over de zaak-Hennie A . is het
1424 pa9ina's tellende derde deel van De tandeloze
tiJjd letterli1jk doorspekt . Het eerste boek van dit deel
be9int met een beschri1jvin9 van de vri1jlatin9 van
Hennie A, alias Els Korstan1a . 9ezien vanuit het Per-

sPectief van Albert E9berts die deze vrouw slechts
kept uit de kraut van de televisie en vanaf de publieke
tribune van de rechtszaal . En vri1jwel aan het einde van
het tweede boek van dit deel staat een beschriJjvin 9
van dezelfde vriJjlatin9sscene maar dan 9ezien vanuit
het PersPectief van Hennie A . r die Albert waarschi1jnliJjk no9 nooit 9ezien heeft .
Albert is 9ebiolo9eerd door Hennie A . Het is niet
overdreven om to ze99en dat hijj haar als model
neemt . Maar to9eli1jkerti1jd onderwerpt hiJ ' haar aan
zi1jn verbeeldin9 . Hi1j maakt haar tot identificatiepunt
door haar to worden dat wil ze99en door van haar
to maken wie hiJjzelf ei9enliJjk had willen zi1jn : iemand
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die de oediPale cooed had beide ouders daadwerkeli1jk
to vermoorden . Als model vormt Hennie A . voor
Albert een buitenkans . 1uist omdat hijj haar niet Persoonli1jk kept . Dit in to9enstellin9 tot alle 'broers' in
ziJjn om9evin9, modellenlobstakels die hijj wel PersoonliJ'k kept, en met wie hijj onophoudeli1jk in rivaliteit verstrikt raakt omdat hij met ze raat drinkt of
het bed deelt . Albert kan van Hennie A . een beeld
maken dat hijj nooit kan naderen . ZiJj leeft wel in ziJjn
wereld maar is toch extern . Door haar 9evan9enschaP vanwe9a een heldendaad die Albert zelf had
willen verrichten is zi1j voor hem 9eknipt als materiaal
voor een model dat vri"wel extern is en dat men dus
on9estraft na kan vol9en . Dat wil ze99en : dat hiJ' na
kan vol9en zonder ermee in botsin9 to komen .
Albert doet twee din9en met Hennie A . HiJj herbeleeft via haar het hele slachtofferschap van ziJjn
9ekwelde 1jeu9d, en bovendien beleeft hijj via haar de
heldenrol die hijj niet heeft kunnen sPelen . Het milieu
van Hennie A . in het uiterst provinciale Betuwse dorpJ'e
liJjkt sterk op dat van Albert to GeldroP . Armoede, primitieve familieverhoudin9en, 9eweld tussen 9ezinsleden . 9ebrekki9e ontwikkelin9 en een haat-liefde
verhoudin9 tot de 9rote stall bepalen het da9eli1jkse
leven . Ook komt de positie van Hennie A . in dit
ouderliJjk milieu wonderwel overeen met die van
Albert in het zi1jne . Ook Hennie was be9aafd, sPron 9
eruit had interesse voor lezen en voor kunst . En ook
zi1j kree9 het daar moeili1jk mee . Kortom : Albert kept
Hennie A . niet maar hij j kept haar to9eliJjkertiJjd door
en door. Hi1j is het nameliJjk zelf . Althans voor een
9edeelte want voor een antler 9edeelte is Hennie A .

Preties zoals Alberts moeder : het kind dat altiJjd
onverdiend slag9 kriJ9t en zich er van de weeromstuit
op toe 9aat le99en die onverdiende klappen zelf o p
to zoeken .

Maar A .F.Th . van der Hei1jden de auteur van het
werk doet lets heel antlers met de zaak-Hennie A .
dan ziJn personage Albert E9berts . Als tomPositeur
van deel drie van De tandeloze tijd ob1jectiveert hij1
Alberts identificatie met Hennie A . Hi1j ontkracht haar
zelfs . En door dat to doen last hi1' zien dat Albert
E9berts ver9eefs naar on9inaliteit zoekt en dat hij j zich
een obstakel schept door Hennie A . als model to kiezen . Buiten Albert om toont Van der Hei1j den via de
1NaPen van Lummel'-hoofdstukken, die als een rode

"Zo ongeveer, als een eg met extra lange punten, kree9 ik het inzicht in mijn borstkas
geramd. Met 1i'zeren precisie was de absoluutheld van mijn (en ieders) eenzaamheid tot mij
doorgedrongen ." Asbestemming, p .114
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draad door de beide boeken van deel drie lopen, dat
Albert zich abusievelijk met Hennie A . identificeert,
dat de praesiigiae die hij haar verleent, inderdaad
schimbeelden zijn . Met andere woorden : dat Hennie
A . helemaal niet degene is die er door haar daden van
getuigt een heldenrol to hebben gespeeld, die heeft
laten zien geen ho!, maar een vol martelaarschap to
dragen en die derhalve navolgenswaardig is .
In de Albert-versie van de zaak-Hennie A . worden
Hennie's daden gepsychologiseerd als de heroische
ontsnapping uit de oedipale verstikking . Helemaal in
de lijn van Freud verbeeldt Albert zich dat Hennie
zowel haar vader als haar moeder uit de weg heeft
geruimd . In de ogen van Albert heeft zij een heldhaftige daad van bevrijding gepleegd, die hij - alweer in
het voetspoor van Freud - interpreteert als een begerenswaardige daad van zelfbevrijding . Opmerkelijkerwijs wordt de beschrijving van Alberts identificatie
met Hennie A . gegeven in afwisseling met de beklemmende beschrijving van Alberts verhuizing van
Nijmegen naar Amsterdam, waarbij hij ironisch
genoeg door zijn meelijwekkende, maar tevens gehate
ouders wordt vervoerd . Precies op de helft van de verhuizing passeert de DAF van Albert Egberts sr .
Lummel, in de Betuwe .
A .F .Th . van der Heijden ontmantelt deze visie .
Voordat ik dat toelicht, moet ik een kleine zijstap
maken, en wel in de richting van Freud . Girard heeft
zich namelijk scherp tegen Freud gekeerd . (Het enige
boek van Freud dat hij "geniaal" vindt, is Totem and
Tabu) . De reden daarvoor is niet moeilijk to begrijpen .
Bij het doorzetten van de moderne tijd, toen het originaliteitsdenken in burgerlijke kringen gemeengoed
begon to worden, heeft Freud, aldus Girard, weten to
voorzien in de behoefte aan een psychologisering van
het subject . Freud projecteerde van alles op het subject: libido, Ich, Es, Superego . En om die psychologie
van de grond to krijgen greep Freud naar de mythen
uit de verre oudheid, naar verhalen uit primitieve
gemeenschappen . De Oedipousmythe is dan ook de
hoeksteen van Freuds psychologie geworden .
Girard meent, zoals eerder gezegd, dat de mens
Been individualiteit heeft, maar hij stelt ook vast dat
de moderne mens zich en op een bepaald moment
een moest scheppen, min of meer uit nood, na de
terreinwinst van het idee fixe van het originaliteits-
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denken . Daartoe psychologiseerde Freud uitgerekend
die mens, de primitief, van wie hij in Totem and Tabu
tegelijkertijd laat zien dat zijn gedrag geheel door
mimesis wordt bepaald .
Girards aanval op de Oedipous-interpretatie door
Freud is dan ook frontaal geweest . Zijn argumenten
klinken aannemelijk . Het begin van de Oedipousmythe is niet Oedipous' geboorte, zegt Girard, maar
de pest, die pas later in de mythe op de proppen
komt . Zoals alle mythische verhalen is het Oedipousverhaal een leugen, waarmee collectief geweld wordt
goedgepraat . Hoe ging het Oedipousverhaal dan 'in
werkelijkheid', volgens Girard? Welnu, het verhaal
begint met de pest (eventueel : met een of ander
onheil, gesymboliseerd door de pest), door toedoen
waarvan de gemeenschap uiteen dreigt to vallen .
ledereen wordt elkaars vijand, alle orde raakt zoek, de
algehele chaos breekt uit en de gemeenschap dreigt
in een strijd van alien tegen alien ten onder to gaan .
Dan richt al het geweld zich als bij toverslag op een
zondebok, een willekeurig iemand, maar tevens
iemand die wel de benodigde zondebokkenmerken
vertoont . De gemeenschap ontlaadt zich in collectief
geweld jegens hem en hervindt op die wijze haar eenheid . De zondebok wordt gedwongen zijn ogen uit to
steken, hij wordt weggejaagd en tenslotte vermoord .
Maar als de mythe deze gebeurtenissen moet vereeuwigen, vertelt zij ze door de ware toedracht to verhullen . De gebeurtenissen worden verteld vanuit het
perspectief van de moordenaars . Het verhaal wordt
zo gearrangeerd dat de schuld daadwerkelijk bij de
zondebok komt to liggen . De mythe begint het verhaal dan ook bij de geboorte van de zondebok, last
zien hoe hij het ene na het andere verbod overtreedt
(in Oedipous' geval : het zware taboe op incest) en
hoe de gemeenschap zijn gedrag, na het enige tijd to
hebben getolereerd, uiteindelijk afstraft .
Deze voorstelling is een collectieve leugen, zegt
Girard, die tot doel heeft het mechanisme van de
mimesis vast to leggen en zijn (beschamende) werking
tegelijkertijd aan het oog to onttrekken . En gezien
Totem and Tabu was ook Freud dit alles bijna op het
spoor . Maar wat doet Freud, zo roept Girard verontwaardigd uit? Hij gebruikt het stramien van deze leugen als de metafoor voor de psychologie van de
moderne mens . Conform de leugen van de mythe

heeft Freud de moderne mens wi1s9emaakt aldus
Girard dat het het subject is dat de wereld bePaalt ,
en niet andersom .
Van der Hei1jden nu draait in de 'Wapen van
Lummel'-hoofdstukken Alberts versie van de zaakHennie A . om en wel op een manier die 9eheel ver9eliJjkbaar is met de wi1jze waarop Girard Freuds
Oedipous-interpretatie omdraait . Albert begint bi1j het
begin . HiJj identificeert zich met het kind Hennie A . Hij1
heroiseert Hennie's moorden als een individuele daad
van zelfbevri1jdin9 en zelfbevestiging . Van der Hei1jden
daarente9en biedt de lezer de zaak-Hennie A . aan
vanuit interdividueel perspectief, vanuit het 9ezichtspunt van de 9emeenschap, dat wil ze99en vanuit cafe
'Het Wapen van Lummel', waar slechts 'de stem des
yolks' spreekt . Daar wordt de 'Lof der Roddelzucht'
9epraktiseerd . Er is onbeha9en . Er vloeit drank en het
einde van het lied1je is dat er een zondebok 9evonden
moet worden . Een heks in dit geval . Het is Cor
Coster die het strovuur aanblaast onder de brandstapel waarop uiteindeliJjk iemand moet branden . Een
willekeuri9 iemand die hoo9stwaarschiJjnli1jk niets
9edaan heeft: Hennie A. bi1voorbeeld . BeetJje bi1j beet1je wordt zi1j door de fantaserende Albert met tern9werkende kracht van de vereiste zondebokei9enschaPpen voorzien terwiJj l Cor Coster ondertussen doodleuk zi1'n messen aan het sliJpen is . "Vreemde
Hennie" wordt ze 9enoemd H : 109 . Hennie bli1'kt
een van een tweelin9 to zi1n, haar tweelin9zus1je is
9estorven bi1j de 9eboorte en zou toen aan haar overlevende alter ego, Hennie- de oPdracht hebben gageyen haar vroe9ti1jdi9a flood op haar moeder to wreken
H: 237 . Ze 9ant niet mee in de paardenliefde van de
dorpsbewoners en tot er9ernis van velen verkooPt ze
de pony die ze op de Jjaarmarkt had gewonnen H :
284 . Ze is een expert in fraude . Lan9zaam maar
zeker be9int Hennie zelf ook to geloven dat er met
haar iets niet in orde is . Enzovoorts enzovoorts .
0P deze manier wordt Hennie als het ware in
9ereedheid 9ebracht om als zondebok to 9aan fungeren . ledereen 9elooft in haar schuld, maar zi1' bliJjft
een willekeuri9 slachtoffer van de collectieve wraak9evoelens . Want ze heeft het niet gedaan! Van der
HeiJ'den onthult immers dat Cor Coster de moeder
van Hennie A . heeft vermoord .

Romaneske waarheid en romantische leu9en in De
tandeloze ti1'd
Zet men de stukken over Hennie A, die vanuit Alberts
perspectief zi1n 9eschreven achter elkaar, dan ontstaat het portret van een martelares een heiliga, die
het onmogeliJjke verricht heeft en daarvoor moest
boeten . Meteen al de eerste keer dat hi1 j haar in deel
drie ontmoet H : 21-30 , op het moment dat zi1j in de
9edaante van Els Korstan1je haar nieuwe Amsterdamse
wonin9 betrekt identificeert Albert zich verre9aand
met haar. Haar bekentenisdrift to9enover de twee
ambtenaren van 1justitie heeft meteen existentiele
betekenis voor hem :
Vanwaar die drift haar daden alsnog, en dan ook
no9 to9enover mensen die daar 9een enkele
behoefte aan hadden to bekennen? 'Niet alleen
de tweede = de moord op de moeder - ook de
eerste = de moord op de vader .' Schuld en
onschuld schuld en boete . . . Wat wilde hi1] Sux Cox
ook weer voor de voeten 9aan 9'ooien? Een
kalendarische misrekening? Was het niet allemaal
zijn
ri'J ei9en verantwoordeliJ"kheid? Kon zo'n in 9J
P ende wending in zijn
J leven als hem was overkomen ooit het resultant zijn
1 van een rekenfoutJje bi]J
een p lee9'trut met astrolo 9ische p retenties?
Hennie A . is een ijkpunt voor Albert . Hij fantaseert
over haar leven zoals dat vroeger door auteurs van
heiligenlevens werd gedaan . Dat wil zeggen : door
auteurs van de levensgeschiedenissen van modellen .
Voor Albert is Hennie A . iemand die de unieke prestatie verricht heeft 'leven in de breedte' met 'leven in de
lengte' to verenigen .
Door de 'Wapen van Lummel'-stukken achter
elkaar to zetten krijgt men een heel ander Hennie A .verhaal voorgeschoteld : een bloeddorstige vertoning
van eensgezindheid ten koste van "de heks van
Avezaath" . De stukken vormen de cafe-karikatuur
van sacraliteit en ze bieden een smoezelige versie van
de hang naar iets gemeenschappelijks, hoe leugenachtig ook . In 'Het Wapen van Lummel' zit men a/tijd
om een slachtoffer verlegen, en ook ditmaal wordt
simpelweg naar een geschikte kandidaat gezocht . Dat
is alles, een anoniem en wreed proces tussen non-
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individuen . Geen martelares, geen heirge, maar een
zielepoot hebben ze nodeg . Een buitenbeentJe, kwetsbaar vanaf haar vroe9e Jjeu9d1jaren en chantabel als
volwassene . Via het neutrale perspectief van de
'Wapen van Lummel'-stukken zien we hoe Hennie
wordt uitverkoren als de zielepoot die het meest
geschikt bli1jkt om - met al9emene instemmin9 - als
heks to worden 9ebrandmerkt . Het is Cor Coster die
Hennie offert . Als dat gebeurd is, gelooft iedereen
heili9 aan haar schuld . Zelfs als Cor Caster nadien wil
onthullen dat hiJj het was - en niet Hennie - die
Hennie's moeder vermoord heeft P : 409-419 kan
de9ene die hem aanhoort r Cas hem slechts met de
alley9rootste moeite geloven . En als deze Cas na Cor
Costers flood diens onthullen9 van de waarheid
omtrent Hennie A . aan zi1jn drinkebroers wil sli1jten r
wordt hem tot twee keer toe hardhandig de mond
g esnoerd P: 572 en 594 : men laat zich niet zomaar
ziJjn zondebok ontnemen .
Alberts fantasie van Hennie A . en die van de
9emeenschap der cafebezoekers bevatten twee versees van hetzelfde verhaal r die vanuit het perspectief
van het slachtoffer en die vanuit het perspectief van
de moordenaars . Deze twee versies sluiten elkaar uit .
Maar Van der Hei1jden heeft ze kortgesloten . En in die
kortsluiting komt een romaneske waarheid vri1j .
Hoe gaat flit in zi1jn werk? In Alberts o9en is
Hennie een heili9e r omdat zijj ei9enhandi9 de oedipale
knoop heeft weten door to hakken en zichzelf daardoor - ondanks haar straf - heeft verwerkeli1jkt als een
vri1r authentiek en autonoom persoon, reden waarom
zijj niet minder flan Alberts ideaal is . Maar wat is het
9eval? Albert vergist zich in Hennie . Zi1j heeft haar
moeder niet vermoord r zij' is helemaal niet vri 1r
authentiek en autonoom geweest, maar werd door
en door bepaald door toeval en omstandi9heden .
Sterker nog : Hennie is er van doordron9en flat zij1
sends het protes haar persoonli1jke onafhankeli1jkheid
Jjuist is kwijt9eraakt en nog slechts voedsel is voor huiveringwekkende rechtbankJjournalistiek en roddelrubrieken . Zi1j weet met andere woorden maar al to
goed flat zijj sends het protes 9ede9radeerd is tot een
pion op het schaakbord van de mimesis . Zi1j is wee
men in de bladen van haar maakt : een dummy, waarop iedereen kan proJjecteren wat hiJj wil . Er is voor
haar maar een manier om zich aan de dwingende ,
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depersonaliserende kracht van de mimesis to onttrekken : lets creeren dat niet na9evol9d kan worden lets
doen waarvan alleen zi1jzelf de betekenis weet. Om dit
to bereiken bekent ze twee moorden die ze 9een van
beide heeft be9aan . Ze doet dit uitsluitend om te9en beter weten in - aan de omstandi9heden een
identiteit to ontfutselen r een vertwi1jfelde po9ing weer
iemand to worden die onverwisselbaar is en die ook
bestaat buiten de interdividualiteit van de mimesis die
in de mediaterreur rond een moordzaak nu eenmaal
vri1j spel heeft . Met haar 'bekentenis' 9ebeurt trouwens preties hetzelfde als met die van Cor Coster :
niemand 9elooft haar r, men wil zelfs niet luisteren .
En het is p reties deze leu 9 en r deze bewuste fakebekentenis van Hennie A, die Albert toevalli g
opvangt en die hiJj meteen voor waar aanneemt. Hij1
ent zi1jn ei9en existentiele probleem dus niet alleen o p
flat van een Anderr, maar ook no9 eens op het driJjfzand van andermans leugens-om-bestwil . Alberts
identificatie met Hennie A . berust op een misverstand .
Maar het is no9 erger . Albert identificeert zich niet
alleen met Hennie A, maar ook met Cor Coster . Is
Hennie Alberts identificatiepunt met een hoek van de
oedipale driehoek het kind Cor Coster client voor
hem als identificatiepunt met een andere hoek van
deze driehoek : de vader. Voor Albert is Cor een held .
Coster is voor hem nameli1'k de viriele versie van zi1jn
vader. Alletwee zi1jn zijj drinkebroers r maar terwiJjl
Egberts sr. laf is is Cor een echee schurk, iemand die
durft to "leven in de len9te' . Cor durft zi1jn 'kneep r het
kapmes wel to gebruiken r en om flat to illustreren
hakt hifj er een kersenboom mee om r nota bene preties in de nacht waarin Albert bi1j Marike ziJn potentie
verovert . Albert brengt Cor derhalve in verband met
kracht en doortastendheid . In flat opzicht fungeert
Cor voor Albert als model voor manneliJj kheid .
Maar dezelfde nacht waarin deze Cor in zi1jn hoedanigheld van manneli1jk model de kersenboom
omhakt lets flat Albert kan zien en horen r vermoordt
hi1j ook de moeder van Hennie A . Dit laatste weet
Albert niet. Door flit zo to arran9eren Iaat de auteur
het ene model het andere model ontkrachten en vice
versa . Hi1j 'toont' door deze tompositie flat Alberts
beide modellen diens obstakels zi1jn . Cor is 9een
nabootsenswaardi9e vaderfi9uur r, maar bli1jkt een no g

qrotere lafaard to zijn dan E9berts sr . ; en Hennie A . is
qeen oedipale heldin maar bliJjkt iemand die er alleen
maar voor speels, met als eni9 doel zich via de valse
identiteit die een leu9en kan scheppen, tenminste
noq een klein beetJje to kunnen wreken op de wereld .
De auteur en de lezer weten dit maar Albert niet .
Hi1j meent serieus dat hi1 j het ideaal van een autonoom
bestaan van Hennie A . of kan ki1jken en hi1j denkt dit
zelfs no9, Ianq nadat de auteur haar al als bekla9enswaardiqe zielePoot heeft laten offeren .
Deze kortsluitinq van Albert, Cor en Hennie A .
levert lets op dat in de termen van Rene Girard een
romaneske waarheid heet . Deze luidt dat Van der
HeiJjden - willens of wetens - laat zien dat Albert
Eqberts qeen qreintJje autonomic bezit en zich slechts
wentelt in illusies van authenticiteit en onafhankeliJjkheld . Door deze compositie reduceert Van der HeiJjden
Alberts adaqium 'leven in de breedte' tot een kletsPraatJj e .
Cor Coster en Hennie A . zijn centrale personages
en dat zou erop kunnen wizen
dat De sandeloze ti1jd
J
ruim met romaneske waarheid bedeeld is . loch is lit
een to snelle condusie . Want al laat Van der Hei1jden
Albert met de ene hand subtiel door de mand vallen
als essentieel afhankeli1k, met de andere hand
sauveert hi1j het autonomic-ideaal van zijn personages
weer heel ruimharti9 . Voorzover hiJj dat doet is
A .F.lh . van der HeiJjden een tweelin9broer, niet alleen
van Albert maar ook van andere onqinaliteitsfanaten ,
zoals Flix en Ernst Quispel .

Asbestemmin9 : felt en fictie als tweelin9broers
Rene Girard betoo9t dat een schriJ'ver als Proust in
wiens werk het thema van het snobisme centraal
staat in zijn verhalen in staat bli1jkt de romaneske
waarheid to laten zien maar tevens dat hiJ j onmiddelliJjk weer in de romantische leu9en verstrikt raakt
zodra hi1j al essaYerend over zijn werk 9aat nadenken .
Ditzelfde verschi1jnsel is ook biJ j Van der Hei1jden waar
to nemen .
In Asbestemmin9 . Een requiem 1994 maakte Van
der HeiJjden een pas op de plaats een onderbrekin 9
van zijn De tandeloze siljd- project, die werd of9edwonqen door familieomstandi9heden, nameli1jk de

dood van zijn vader. In dit boek beschri1'ft hi1' de
9ebeurtenissen voor, ti1jdens en na het overli1jden en
de beqrafenis van zijn vader. EnerziJjds Iaat Van der
Hei1jden in dit boek alle maskers van de fictie vallen ;
hiJ' poseert er bi1jvoorbeeld uit9ebreid als de 9eterqde
maar qevierde schri1jver A .F.lh . van der Hei1'den in de
Iiteraire scene van Amsterdam en becommentarieert
en passant zijn romans . Maar anderzi1jds ontkomt hij1
er in dit autobio9rafische relaas niet aan zichzelf to
tekenen als het evenbeeld van Albert E9berts de
mYthomaan die zijn verleden 9een moment nuchter
onder o9en wil zien die het niet na kan laten ermee
to bli1jven sollen, ondanks dat hi1 j ernaar snakt het los
to laten .
Asbessemmin9 is een boek over het vaderschap als
modellobstakel dat wil ze9qen over de onmo9eli1jkheld van het fenomeen 'vader' . De omstandiqheden
dwinqen de 'ik' to rouwen our iemand die hi1j haat en
hoewel hiJj zijn uiterste best doet to beantwoorden
aan wat van hem verwacht wordt - verdriet voelen 9 ri1pt hiJj liens fYsieke dood ei9enli1jk alleen maar aan
our het verafschuwde model, dat zijn vader bellchaamder nu eindeliJjk eens our zeeP to helpen . Van
rouwen our de persoon komt niets terecht, maar van
een echte opruiminq van het modellobstakel evenmm . Alles zit muurvast in Asbestemmin9 . Er vloeien

qeen tranen, maar evenmin vloeit er bloed, ondanks
dat de 'ik' zijn vader in de loop van het relaas voor de
zoveelste maal tot monster o our t met wellust
9uillotineert' en zelfs 'heiliq verklaart' r dat alles in een
wanhopi9e Poqin9 our eni9e ruimte to maken voor
het eiqen vaderschap . Het requiem voor de vader
moet vooral dienen als de loop van zijn ei9en vaderschap .
Beide 'plechtiqheden' zijn opqeschroefd, 9eforceerd en sours zelfs schaamteloos sentimenteel .
Asbestemmin9 is aan9riJpend in zijn qemaaktheid . De
9emaaktheid van dit'rouwbekla9' is zo beklemmend ,
dat men bi1jna in de verleidinq komt haar weer
authentiek to 9aan noemen .
In Asbestemmin9 doet Van der HeiJjden een fervente poqinq achter zijn fictie vandaan to komen . Hij1
wil zijn autobio9rafische 'ik' tonen en probeert uit alle
macht authentiek to ziJjn . Maar het is onthutsend hoe
slecht hem lit of9aat . We moeten er zijn fictie bij1
haeen our de vin9er to kunnen le99en op wat lit ego-
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document zo onecht maakt en in zijn 9emaaktheid zo
aan9ri1pend doet ziJjn . Wat Van der Hei1jden in
Asbestemmin9 met zijn vader doet is nameliJjk dat
wat hi1j via de mond van Albert E9berts in 'Lof der
Roddelzucht' onder woorden heeft 9ebracht : " In de
roddel stelde men zich in een snort 9elmproviseerd
toneelstuk1e, to weer te9en al het bedrei9ende waar
de medemens voor stond : concurrentie rivaliteit
overheersin9 . 9evaar . . . Maar daar moest hard voor
9ewerkt worden . Om to be9innen diende de afwezi9e
niet to schitteren maar to kwijlen bloeden etteren
brullen en stinken van afwezi9held . Daarvoor moesten de aanwezi9en hem tot de 9rond toe afbreken ,
herscheppen naar hun ei9en vileine evenbeeld en
dan veroordelen en vernieti9en . . ."
Het is preties dat wat Adri in Asbestemmin9 met
zijn overleden vader doet . Het boek moest effectief
9emaakt worden als de ultieme wrack op de vader. In
het requiem is dan ook "hard 9ewerkt" om "de
afwezi9e" eens en voor9oed to laten "kwiJjlen bloeden etteren brullen en stinken van afwezi9held" .
Asbestemmin9 werkt 9eraffineerd toe naar de climax
die eruit bestaat dat de "aanwezi9e" de "afwezi9e"
"tot de 9rond toe afbre ekt herschept naar ziJn
ei9en vileine evenbeeld, en dan veroorde elt en vernieti9t " . In het 9roots op9ezet "9elmproviseerd
toneelstukJje" dat dit requiem is, zijn vader en zoon
slachtoffer en 9eweldple9er, in wisselende rolbezettin9 . Om dat to bereiken dost Adri zichzelf eerst
opnieuw uit als deerli1jk slachtoffer, terwi1jl hi1 j zi1jn
vader no9 weer eens optui9t tot het opperste monster . Maar daarmee is slechts het adequate toneel
9eschapen voor de finale die bevredigin9 moet 9even
doordat de rollen worden om9edraaid . De finale
bestaat er dus uit dat het slachtoffer, ondanks alles
de haast bovenmenseliJjke prestatie verricht het monster de doodsteek to 9even .
AI klinkt het no9 zo 9ruweli1k, de conclusie is
onontkoombaar: vol9ens zijn ei9en to9ica is Van der
Hei1jden in zijn requiem 307 bladziJjden Ian9 bezi9 over
zijn overleden vader to roddelen, in de mYthische
betekenis van het woord die hi1j als auteur door zijn
personage Albert zo welsprekend last verwoorden .
loch doorziet de hoofdpersoon van het requiem
zelf wel wat hiJj doet althans bi1j vla9en . 0p een
moment in het relaas p . 109-117 drip9t 9lashelder
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tot hem door hoe de vork in de steel zit, een ervarin g
die hi1j echter meteen weer verdrin9t . ZiJjn vader is die
nacht overleden en hi1j bevindt zich in de ziekenhuiskamer. HiJj is alleen met het stoffeli1'k overschot maar
ki1'kt slechts naar buiten . HiJj voelt 9een spoor van verdriet maar denkt intensief na over het probleem van
"het Ik en de Ander" . Als door de bliksem wordt hij1
9etroffen door "de ontre9elende schok van een direct
en uniek inzicht . Misschien was miJn 9eval ver9eliJ'kbaar met wat de schriJ'ver Jean Genet overkwam in de
trein tussen Salon en Saint-Rambert-d'Albon waar
een vluchti9 9ewisselde blik met een 9roezeli9e
medereizi9er hem tot het inzicht bracht van de fundamentele 9eliJjkwaardigheld van alle mensen sterker
no9 : hoezeer we ook opg esloten liken
J in onze individuele 'schors' we zijn niets anders dan uitwisselbare
verschiJjningsvormen van een mens . . . . Hi1j zou zijn
medemensen ook de be9erenswaardi9e, nooit
anders meer kunnen zien dan als manifestaties van
zijn ei9 en ik . Door hetaldus verdwijnen van elke individualiteit voelde Genet zich definitief of9esneden van
de 'erotiek en haar razerniJ
MiJjn cursiverin 9
Wat Van der Hei1jden hier beschriJjft, is Jean Genets
existentiele ervarin9 van wat Girard de romaneske
waarheid noemt . We9 individualiteit! We9 "leven in
de breedte" _ "erotiek en haar razerni"J ! Juist aan
het sterfbed van zijn vader wordt Van der HeiJjden
door dezelfde ervaring 9etroffen en dat 9ebeurt o p
de wi1jze zo schri1jft hi1j zelf, waarop Sint Sebastiaan in
een klap werd 9etroffen door een hele lading dodelijke
pJMen . De even bevri1jdende als verlammende ervarin 9
dat zoiets als individualiteit of on9inaliteit helemaal
nietbestaat wordt dus ervaren als een martelin9 die
heili9end werkt.
Maar onmiddelli1jk daarop wordt deze ervarin9 verdrop9en en pompt Van der Hei1'den zijn 'ik' weer o p
tot "leven in de breedte"-proporties : "De anderen
kun Jje weliswaar aanraken maar niet voelen zoals iiiJJ
1jezelf voelt dat wil ze99en : van binnen uit, vanuit het
eni9 bestaande eni9 waarachti9a 'ik' ter wereld . . . .
Alle leven zit in 1iou~; 1iJ
' j bent de ver9aarbak van het
leven op aarde . De anderen zijn niet meer dan schimmi9a fi9uranten die imiterenderwi1js 1jouw leven uitbeelden het naspelen, nazin9en, nadansen . Ze
vormen de reien bi1j Jjouw heldenrol . . . Het menseli1jke
bedriJjf is een 9rote onderwereld waarvan de bewoners

1iou het eni9e ikwezen in hun dole armen proberen
to sluiten ."
Zo 9cat het een pcar keer en het is deze afwisselin9 die het boek tra9isch maakt . Van der Hei1jden

heeft bi1j vta9en 'weet' van de waarheid, maar vecht
voor zi1jn leu9en . De ontre9elende ervarin9 van fundamentele 9eli1jkwaardi9held en inwisselbaarheid met
de vader - waardoor de bodem uit het wrack9evoel
we9valt - is no9 niet daar, of zijj wordt al weer uit alle
macht verdron9en en wet door tern9 to 9ri1pen o p
de enscenerin9 van een fla9rante oppositie tussen de
twee . Want alleen in die enscenerin9 bti1jft het wraak9evoel 9econserveerd en kan de executie ervan eindeloos worden op9evoerd . En toch is het maar een
machteloos "toneelstuk1je" : de man zetf heeft al Ian 9
het lood1e 9ele9d .
De in dit opzicht meest veelze99ende zin van het
boek staat op pa9ina 117 . Adri bevindt zich no g
steeds in de ziekenhuiskamer . Hi1j staat op het punt
zich van het dole lichaam van zitjn vader of to wenden om zich bi1j zi1jn familieleden to voe9en . Plotselin 9
vraa9t hi1 j zich vertwi1jfeld af : "Speelde hi1j met miJ, of
speelde ik met hem?"

Besluit
Vanaf de tweede helft van de vori9e eeuw zi1jn
Nederlandse schri1jvers en dichters aan het worstelen
met het verschiJjnsel 'ik' en met het immense probleem van de authenticiteit van het individu . Als eerste heeft Willem Kloos ziJjn Ik 9aprofileerd in feite
door het meteen op een 9randioze wiJjze buiten spel
to zetten . loch is hi1' het 9eweest die met zi1jn "Ik ben
een God in het dieast van mi1n 9edachten" het taalei9en heeft 9eschapen waarmee het probleem 9eformuleerd kon worden . Alle Tachti9ers hebben zich
intensief bezi99ehouden met dit probleem dat toen
no9 9eheel 9eexploreerd moest worden . Een dichter
ats Gorter heeft zich eerst met Verzen hartstochteliJjk in ziJ'n 'ik' verstrikt om het daarna even hartstochteliJjk van zich of to werpen door de dichter van het
collectief to worden .
De fi9uren rond Forum hebben al hun krachten
9ewiJjd aan het vorm9even van de persoonli1jkheid : de
'vent'. Willem Frederik Hermans bond weer de striJjd

met de Forum-mannen aan en verweet hen 9ebrek
aan durf. Uit9erekend de bekentenisliteratuur van Ter
Braak en Du Perron vond hi1' 9emaakt . Bi1j Hermans
staat het thema van de dubbel9an9er centraal en bij J

hem bli1jft er heel weini9 over van de authenticiteit
van ziJn personages . Is Osewoudt uit De donkere
kamer van Damokles zelf iemand of doet hiJj alleen
Dorbeck na? Met de exactheid van een rekensom verdonkeremaant de roman het antwoord op deze
vraa9 . En dezelfde vraa9 kan men stellen in verband
met Arthur Muttah en Oskar Osse9al uit De tranen
der acacia's en biJj Alfred en Arne uit Nooit meer slaPen . 8
Misschien kunnen we Hermans wet de kampioen
van de ontluisterende romaneske waarheid noemen .
En misschien stuitte ziJjn werk en persoon om die
reden wet op zoveel weerstand, althans zolan9 hi1j in
leven was) . Hetzelfde 9eldt voor Gerard Reve zijj het
dat deze er Binds de Jjaren zesti9 toe over is 9a9aan al
ziJjn literaire ener9ie to stoppen in de ironische externalisatie van een model in de creatie van een God
tussen aanhalin9stekens . Ironie als verzachtin9 van de
ontluisterin9, als het ver9ulden van de bittere pit der
moderne mimese .
Het zou een ernsti9 misverstand ziJjn to denken dat
de postmoderniteit de periode is van 'het einde van
de mimese' . Ook in de postmoderne ti1jd bliJjft het probleem van de mimesis centraal staan . In het huidi9e
tiJjds9ewricht is het probleem misschien wet no 9
ni1pender 9eworden dan het al was omdat het van
9eniepi9e complicaties is voorzien . In deze periode
ziJjn de hierarchische verhoudin9en immers alleen
maar in9ewikkelder 9eworden dan ze voordien al
waren . Door de nivellerin9 op tat van terreinen - zo
karakteristiek voor de postmoderniteit - ziJn godsdienst/nihitisme elitelmassa en kunstenaarlburger
weliswaar niet tot tweelin9verschi1jnselen 9ereduceerd maar het verva9en van zulke hierarchieen heeft
er wet voor 9ezor9d dat de 9enoemde opposities subtieler zi1n 9eworden en op een ondoorzichti9er
manier werkzaam zi1jn .
In het werk van de postmoderne literaire rivalen
A .F .Th . van de HeiJjden en Frans Kellendonk wordt de
mimesis bi1jvoorbeeld in ho9e mate 9ekleurd door de
complicatie van hun sociaal-culturele afkomst . Het ziJjn
beiden spectaculaire 'sti19ers' - be9aafde kinderen uit
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la9ere milieu's die in een 9eneratie een maatschap-

peli1jke stap konden zetten die voorheen slechts binnen twee drie of vier 9eneraties mo9eli1jk was . Zij1

hebben de modellen uit het milieu van hun Jjeu9d snel
moeten laten varen en hebben in korte ti1jd andere
moeten adapteren . Daardoor is het hun bi1na onmo9eliJk 9eworden zich niet '9emaakt' to 9edra9en . Hun
9emaaktheid verte9enwoordi9t misschien wel hun
postmoderne authenticiteit . Als sti1'9ers ziJj n deze twee
auteurs nameli1jk niet uitzonderli1'k, maar 1juist tameli1jk
rePresentatief voor hun 9eneratie.
BiJj de zoektocht naar hedendaa9se authenticiteit
komt Van der Hei1jden uit bi1j 'Leven in de breedte', terwi1jl Kellendonk uitkwam bi1j '0precht veinzen' . Alleen
al hieraan ziet men dat deze twee schriJjvers inderdaad
nvalen waren : 9ezien zi1n ada9ium leek Kellendonk
zich schoorvoetend neer to le99en biJ zi1n 9emaaktheld - bi1j ziJjn interdividualiteit om met Girard to spreken - terwi1jl Van der Hei1jden 9ezien de zi1jne haar Jjuist
overschreeuwen wil . Maar beide schnJvers hebben
9emeen dat zi1j in hun striJjd met de 9emaaktheid
onophoudeliJk 9econfronteerd worden met een verleden dat zi1 niet kwiJt kunnen raken maar dat zich
evenmin last ri1jmen met hun nieuwe status .
Misschien kan men zelfs wel zeg9en dat het werk van
A .F.Th . van der Hei1jden voor het 9rootste 9edeelte
9ewi1d is aan deze postmoderne dimensie van de
mimesis .

Noten

Voor de uiteenzettmg in deze paragraaf heb ik m ij gebaseerd
op de volgende werken van Rene Girard :
De romantische leugen en de romaneske waarheid . Met een
nawoord door S .A . Varga . Kampen 1986 (1961) .
God en geweld. Over de oorsprong van mens en cultuur. 2e
druk, Tiel 1994 (1972) .
De zondebok . 3e druk, Kampen 1993 (1982) .

Tevens heb ik gebruik gemaakt van de volgende studies over
het werk van Rene Girard :

Roel Kaptein en Pieter Tijmes (red .), De ander als model en
obstakel. Een inleiding in het werk van Rene Girard . Kampen
1986 .
Wouter van Beek (red .), Mimese en geweld. Beschouwingen

over het werk van Rene Girard . Kampen 1989 .
Paul Pelckmans en Guido Vanheeswijck (red .), Rene Girard . Het
labyrint van het verlangen . Zes opstellen . Kampen 1996 .
2.

Er zijn nog meer taboes . Taboe ligt verder op figuren, wier
afwjkend gedrag besmettelijk is of op de een of andere manier

doet denken aan het slachtoffer van de oergeschiedenis : slaven,
doden, zieken, menstruerende vrouwen en adolescenten . Bij
rituele offeringen werd uit deze getaboeiseerde leden van de
gemeenschap een wllekeunge greep gedaan . Ovengens hebben de 'rites de passage', waaraan de leden van de laatstgenoemde groep zich moeten onderwerpen, onder andere tot
doel de leden ervan in to wijden in de mythen en taboes, en
hun bestaan daardoor uit de taboesfeer weg to halen in een

rituele geboorteenscenenng, waaraan grof geweld inherent i s

3.

Roel Kaptein en Pieter Tijmes (red .), De ander als model en
obstakel. Een inleiding in het werk van Rene Girard. Kampen
1986, p . 55-56 .
4.
Idem, p . 65 .
5.
Ibidem,
6.

Paul Pelckmans en Guido Vanheeswijck (red .), Rene Girard. Het
labyrint van het verlangen, p . 15 . Wanneer Jezus zijn volgelingen voor het eerst aankondigt dat hij zal lijden, dat hij gedood
zal worden en op de derde dag zal herrijzen, werpt Petrus hem
verontwaardigd voor de voeten dat deze toekomst best afgewend kan warden . Jezus is immers een koning! Hij kan zijn

wereldlijke macht toch in het gelling brengen? Dan antwoordt
Jezus, streng en bestraffend, tot Petrus : "Ga weg, Satan, Gij zijt
mij een skandalon" (Mattheus 16 :23) .

7.
Idem, p . 64 .

8
Met gebruikmaking van de denkbeelden van Rene Girard heeft

Sonja Pos een geslaagde interpretatie gemaakt van De donkere
kamer van Damokles. (Sonja Pos, 'Bemiddelaar en zondebok in
De donkere kamer van Damokles' . In : Frans Ruiter en Wilbert
Smulders (red .), De literaire magneet Essays over Willem

Frederik Herman en de moderne tijd . Amsterdam 1995, p .
155-177. Zij bereidt momenteel een studie voor over het thema
van de mimesis in het hele werk van Willem Frederik Herman .
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Jan Brands, A .F.Th . van der
HeiJ'den ; Gemankeerd /even
om5esmeed tot heldendicht . De
school van de literatuur 4
Ni1jme9en-Leuven
19,90 .
1997 .

SUN-Kritak

De biografische legpuzzel
van Jan Brands
0p zijn viJjftiende was het dierbaarste wat miJjn neef bezat een
ordner met blauwe kaft . Daarin
verzamelde hi1j knipsets en foto's
van WillY van der KuYlen, naar zijn
menin9 de beste voetballer ter
wereld . Een plakboek biJjhouden is
een 9eliefkoosde bezi9held van
mensen voor wie het pretti9er is
zich to ver9apen aan andermans
heldenleven dan zich druk to
maken over het ei9en onzekere
bestaan . Waren tot voor kort
slechts de sterren van buhne
witte doek en 9roene veld li1jdend
voorwerp van deze heldenvererin9 . Binds uit9everiJj SUN de reeks
'De school van de literatuur' is
be9onnen- li1jkt het Iiteraire plakboek een nieuwe variant to ziJjn . In
de woorden van Brands : "Topvoetbailers en andere artiesten worden
met de nodi9e e9arils behandeld
waarom een schriJ'ver dan niet?"
HiJj heeft het hier over de eisen die
Van der HeiJjden stelt voordat hij1
een literair optreden wil 9even ,

maar deze zin zou tevens als
rechtvaardi9in9 van Brands' boek
kunnen dienen .

De school van de literatuur is
een reeks secundaire literatuur
waarin per deel een auteur
behandeld wordt . De beoo9de
doel9roep Ii1jkt onder meer vanwe9e de titel van de serie de middelbare scholier to zi1'n, maar o p
de achterkaft vermeldt de uit9ever
dat de boeken niet alleen voor
"1jon9e, be9innende lezers" bedoeld
zi1n, maar ook voor " 9evorderde
liefhebbers" . Deze combinatie IiJjkt
moeiliJjk to realiseren, en dit is naar
miJjn menin9 in het deel over
A .F.Th . van der Hei1jden dan ook
niet 9elukt . Toch is dit niet mi1jn
9rootste bezwaar te9en het boek
de overdreven aandacht voor de
persoon Van der HeiJjden en het
volledi9 ontbreken van een kritische houdin9 zijn veel ernsti9er.
Het is 1juist op deze punten dat het
boek de su99estie wekt een plakboek to zi1n de ultieme liefdesbetui9in9 van een fan aan zijn idool .
Alvorens op de inhoud in to
9aan is het nutti9 lets over de
structuur en totstandkomin9 van
het boek to ze99en . De structuur
is voor alle delen van de serie hetzelfde in ieder boeke
J wordt achtereenvol9ens aandacht besteed
aan het leven van de auteur, zijn
levensbeschouwin9 en literatuur-

opvatting, het werk, de Iiteraire
ontvan9st en de plaats in de literaire en maatschappeliJjke context .
Achter in het boek is bovendien

een biblio9rafie over de schriJ'ver
op9enomen die in dit 9eval biJjzonder uit9ebreid en 9edetailleerd
is . Dit is tekenend voor Brands die
met een on9ekende verzamelwoede alles wat over Van der
HeiJjden verschenen is bi1j elkaar
9ezocht heeft en uit al dat materiaal dit boek samenstelde . Naast
de werken van Van der Hei1jden en
zijn artikelen in De revisor baseert
Brands zich op een enorme hoeveelheid interviews kritieken en
beschouwin9en over Van der
Hei)jdens werk, en ook op audiovisueel materiaal . Bovendien heeft
hi1j waarschi1jnli1'k contact 9ehad
met het voorwerp van zijn studie ,
9ezien de 9rote hoeveelheid privefoto's en kennis over het persoonIi1jke leven van de schri1jver .
Het werke1 be9int met een uitebreide
levensbeschri1jvin9 van de
9
auteur, die ongeveer een kwart
van het boek beslaat. In die bio9 rafie staat interessante informatie zoals over zijn eerste stapPen
op het schriJjverspad en over het
s el met de seudoniemen waarmee Van der HeiJjden zijn debuut
versluierde . Maar het hoofdstuk
staat tevens bol van volledi9 irrelevante weet1jes, zoals de straten
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waar Van der Heijden heeft
gewoond, de namen van de scholen waar hi1 j onderwi1js heeft 9enoten en het felt dat hi1j een aantal
Jj aren geleden our to schriJjven naar
een Veluws dorp is 9etrokken
waar hi1j niet rustig kon werken
doordat de huisbaas 9ing verbouwen . Bovendien bevat dit hoofdstuk een aantal flauwe anekdoten
biJvoorbeeld die over de Ieraar die
hem als belonin9 voor een 9efantaseerd verhaal een zak snoep had
beloofd maar nooit had 9e9even .
Uiteindeli1jk ontvin9 de inmiddels
9evierde schriJjver A .F.Th . van der

Heijden het snoeP9oed alsnog uit
handen van de dochter van de
Ieraar . Echt vervelend wordt de
bio9rafische diePgraveri1 j aan het
eind van het hoofdstuk . Dan vindt
Brands het noodzakeliJ'k to vermelden dat "Adri van der Heijden . . .
inmiddels ook naam
heeft
9emaakt als fameus innemer" en
noemt hiJj Van der Hei1jdens meest
geliefde etablissement dit alles
9eillustreerd met een foto van de
schri1jver aan de bar van dit cafe .
In dit hoofdstuk heeft Brands
ook een aantal waardeoordelen in
zi1jn betoo9 verwerkt, die verrassend vaak overeenkomen met wat
Van der Heijden ervan zou kunnen
vinden . Zo weet hiJj over de eerder9enoemde situatie op de
Veluwe to melden dat de auteur
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in een van de komende delen van
De tandeloze ti jd "vast en zeker
ziJjn vroegere huisbaas recht zal
doen" . En Geerten MeiJjsin9s
parodie op het Amsterdamse literaire circuit met daarin een negatieve rot voor Van der Hei1jden, is
in de woorden van Brands meteen
rr
een flauwe persiflage" . Daarnaast neemt hi1 j klakkeloos een
nogal onwaarschi1j nli1j k klinkend
betoog over, dat Van der Heijden
in een interview met Nieuwe Revu
hield en waarin hi1' het niet-kri19en
van de AKO-Pri1js voor Advocaat
van de haven in verband bracht
met een Politieke keuze van juryvoorzitter Bolkestein r die "'niets
moest hebben van dit krakersboek' waarin bovendien parti19e noot Korthals Altes op de korrel
wordt genomen" .

Sours ontpopt Brands zich zelfs
als de spreekbuis van Van der
Hei1jden . Het subhoofdstuk 'Fulltime
schri1jver' waarin de Professionaliteit van broodschri1jver Van der
Heijden aan bod komt bevat zinnen die re9elrecht uit een redamefolder liken
to komen . De
J
tendentieuze openin9szin luidt :
"A .ETh . van der Heijden heeft van
het begin of aan willen bewi1j zen
dat 1je ook in Nederland als schriJjver kunt overleven zonder er in
een of antler baant1je bi1j to klussen" en wekt de indruk als zou

Van der Heijden de eerste zi1jn die
daar in slaggt . Ook de uit9everiJj is
fantastisch zo is "elk nieuw boek
aanleidin9 voor een signeertournee Iangs de boekhandels" inderdaad een absolute noviteit . Maar
dat is no9 niet alles,; Van der
Heijden heeft ook een literair
agentschap, dat alles tot in de
punt1jes regelt voor de schri1jver . Zo
zor9t het ervoor dat de literaire
optredens volgens de eisen van
Van der Heijden verlopen : "[die
schri1jver wil netJjes van het station
worden of 9ehaald en, mocht het
laat worden togeren in een
behoorli1jk onderkomen . Ti1jdens
zi1jn lezin9 is rumoer in de zaal uit
den bone r; bovendien wenst hij1
geen koffie in een plastic beker" .
Allemaal erg redeli1k, maar waarour staat het in dit boek?
Het tweede hoofdstuk dat
over de thematiek van Van der
Hei1jdens werk 9aat, is heel wat
interessanter, omdat het vooral
over de literatuur 9aat en de bio-

9rafische randverschiJjnselen nauweli1j ks no9 aan bod komen . Het is
alleen 1jammer dat er voor een zo
9efragmenteerde hoofdstukoPbouw is 9ekozen waardoor veel
losse eind1jes ontstaan . Een toPend
betoog was pretti9er 9eweest .
Essentiele be9ripPen uit het werk
van Van der Heijden zoals 'leven in
de breedte' komen niettemin

9oed uit de verf . Hierdoor kan dit
hoofdstuk voor de be9innende
lezer nutti9 ziJjn als hijj zich moet
voorbereiden op een spreekbeurt
of literatuurtentamen . loch vlie9t

Brands ook in dit hoofdstuk een
paar keer uit de bocht . Zo besluit
hijj een zakelijke analyse van de
novelle Weerborstels met de kwalificatie "9rootse ontroerende literatuur" en valt hijj in herhalin9 als
hi1j vertelt over de "roman als
laboratorium" waaraan hijj ook in
het eerste hoofdstuk al aandacht
geschonken heeft .
Nadat eerder het even, de
levensbeschouwing en de literatuuropvattin9 de revue zi1n 9apasseerd komen in het derde hoofdstuk
de boeken aan bod . In dit hoofdstuk worden de werken van Van
der Hei1jden kort beschreven .
Brands doet dit met veel 9evoel
en oo9 voor detail . Ook dit hoofdstuk kan de nieuws9ieri9e scholier
van nut zi1n, maar is voor de lezer
die vertrouwd is met het oeuvre
van de auteur niet erg interessant .
Het verder zakeliJjke betoo9 wordt
of en toe onderbroken door een
storende subJjectieve bewerin9 . De
er9ste van dat soon is de titel van
het hoofdstuk 'Een oeuvre om u
te9en to ze99en' ; een totaal
on9apaste titel, want de lezer zit
niet op een waardeoordeel, maar
op een beschri1vin9 to wachten . Er

zi1jn meer titels waarvoor dit 9eldt ,
one-liners als 'Een door God 9e9eyen talent 'Alle lof Wereldklasse'
en 'Overrompelende schoonheid'
laten weini9 to raden over .
Anderzi1jds komt ook de titel
'Mislukt' voor in de inhoudsop9ave ,
dus het is niet alles 9oud wat er
blinkt .
'In 9evecht met het teveel', is de
titel van het vierde hoofdstuk
waarin Brands de literaire kritieken
op Van der Hei1jdens werk
bespreekt. Dit hoofdstuk is absoluut het beste van het boek doordat het bi1jzonder nauwkeuri9 en
evenwichti9 is op9ebouwd . Brands
zet eositieve en ne9atieve opvallend vaak Hans Warren kritieken
to9enover elkaar, waardoor van
beide zi1jden de scherpe kant1jes
we9vallen .
De titel van het hoofdstuk verwiJj st
naar de telkens tern kerende kritiek op
lDetandozi d, waarvan
men vindt dat Van der Hei1jden
zichzelf niet 9enoeg beperkt .
Jammer 9enoe9 vindt Brands het
zi1jn task om de cYclus in bescherming to nemen te9en de kritiek .
Zo weerle9t hijj het bezwaar van
het 'te veel' met de opmerkin 9
dat 9een enkele criticus aan kan
geven wat dan we99elaten zou
kunnen worden . Dit li1jkt me dan
ook niet de tack van de critici
maar van de schriJjver.

Brands opent het hoofdstuk
over de literaire en maatschappe like
context met het bekende arti1
kel van Anbeek, waarin deze
oproept tot 'meer straatrumoer in
de Nederlandse literatuur' . De tan-

tijd
is vol9ens Brands het
J
type literatuur waarnaar Anbeek
op zoek was . Ik denk dat hijj hierin
voor een 9edeelte 9eli1jk heeft .
Inderdaad spelen maatschappeli1jk
belan9riJjke 9ebeurtenissen in verliteratuurde vorm een belan9ri1jke
rol in de cYclus, maar aan de
andere kant is Albert E9berts ook
weer tYpisch zo'n navelstarend en
lethargisch personage, waarte9en
Anbeek ook ageerde . In de rest
van het hoofdstuk le9t Brands
eni9e verbanden tussen de cYdus
en de maatschappiJj en behandelt
hijj de ophef die ontstaan is naar
aanleidin9 van de in de cYclus
voorkomende rechtszaken te9en
Kiliaan Noppen en Hennie A . Deze
zaken vertonen nameli1jk duideli1jke
overeenkomsten met de 9eruchtmakende zaken Hans Kok en
Annie E, maar komen op een
aantal essentiele punten niet overeen met de werkeli1jke 9ebeurtenissen . Dit stuitte op bezwaren bij1
deloze

mensen die de passages over de
rechtzaken niet als een onderdeel
van een roman maar als een
reportage beschouwden .
Voor het illustratiemateriaal

79

Vooys 1 / Jaargang 16

heeft Brands de fotoalbums van
de familie Van der Heijden door9espit . Het levert een 9rote hoeveelheid prive-kiekJjes op met
onderschriften van het type "Met
oma Van der Graft en Bruno thuis
in Geldrop, ca .1973" . De functie
van al die foto's is hoogst twi1jfelachtig . De lezer weet dan nu wel
hoe de vader, moeder, vrouw,
zoon broer, zus oma hond
1eu9dvrienden,
j
literaire 9eestverwanten werk lek redacteur, uit9 ever en vertaalster van Van der
Heijden eruit zien, maar uit deze
wetenschap volgen slechts totaal
overbodige, niet terzake doende ,
en toch onvermi1jdbare . 9edachten
als 'Wat ziet die brute vader er
toch beschaafd en vriendeliJjk uit' .
De rive-foto's vooral als ze niets
met het schri1jven to maken hebben vormen voor de lezer die het
werk van Van der Heijden als literatuur en niet als een bio9rafische
Ie9puzzel ziet een bron van 9rote
ergernis .
Na lezing van Gemankeerd
leven om9esmeed tot heldendicht
overheerst bi1 j miJ j de irritatie .
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Brands heeft ruim voldoende kennis en informatie over Van der
Heijden om een 9edegen overzicht van zi1jn schri1jverschap to
9even . Helaas verliest hi1j zich in
een to 9rote aandacht voor bio9rafische bi1jzonderheden en een
to 9rote eerbied voor zi1jn literaire
held waardoor het ei9enli1jke doel
ondergesneeuwd raakt . Ondanks
deze minpunten is het boek1j e
zeker bruikbaar voor middel bare
scholieren en andere onervaren
lezers, die zich waarschi1jnli1jk minder zullen storen aan bovengenoemde bezwaren . Het boek
bevat nauweli1jks onwaarheden en
geeft een, misschien iets to rooskleuri9, maar in ieder geval compleet beeld van het werk van deze
intrigerende auteur . Bovendien is
het niet onsYmpathiek een met
bloed zweet en tranen bevochten
creatie van een ander to priljzen .
Een gedachte die niet als uit9an9spunt voor deze recensie
heeft 9ediend .
Jeroen KaPI
terns
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redactioneel

VooYs keert na de excursie Iangs de themanummers over de moderne historische roman
en A .F.Th . van der Hei1jden tern9 naar de 9ebruikeli1jke vorm : een ti1jdschrift met zeer 9evarieerde onderwerpen . loch sluit dit het bestaan van overeenkomsten tussen de verschillende bi1jdragen niet ult . In het eerste artikel staat de houdin9 van de literaire kritiek ten
opzichte van het werk van Renate Dorrestein centraal . Recensenten bliJjken veelal vanuit
een voorop9ezet beeld dat zi1j van deze schiJjfster hebben hun menin9 over haar werk to
bepalen . Beeldvormin9 is ook de term die cruciaal is binnen de controverse die de
9eschiedenis is in9a9aan als de Weinreb-affaire . Was Weinreb het slachtoffer van de chaotische oorlo9sti1d, of was hi1j een patholo9ische leu9enaar, slechts 9ericht op ei9en
9ewin? Het beeld dat wi1j van de zeventiende-eeuwse vertaler G . de Bay hebben is vertroebeld . Met de zeer schaarse 9e9evens die over hem bekend zi1n, is het moeili1jk uit to
maken of hiJj naast vertaler ook auteur was .
In de rubriek Duodecimo is veel aandacht voor de hedendaagse poezie . Zo
wordt onder andere een doorwrochte tekst van Dirk van Bastelaere te9en het Iicht 9ehouden . Mar1jan Schwe9man komt aan het woord over haar onderzoek naar Maria
Montessori . Verder bespreekt zi1j het belang van vrouwen9eschiedenis zowel binnen vrouwenstudies als in een breder kader. De 9eschiedenis van schri1jfsters tussen 1815 en 1860
vormt het onderwerp van een van de recensies . Daarnaast wordt het Tijdschrift
voor
J
Tijdschriftstudies besproken . Een nieuw periodiek dat Iaat zien dat 1je ti1jdschriften niet
alleen kan lezen maar dat ze ook als zelfstandi9 onderwerp van studie kunnen fun9eren .

Vooys 2 / Jaargang 16

2

en oe s er ride

De literaire kritiek over Renate Dorrestein
Aafke van Hoof

en oorzic i e est

Glass Onion en de moderne intertekstualiteitstheorie
Hans van Stralen

o umn

De zonden van de lezer (4 Hoo9cooed
Jan Vorstenbosch

24

G . de Bay, een vrije vertaler of een kopierend auteur?
Literaire invfoed en creativiteit in de zeventiende-eeuwse Republiek
Yolanda Rodriguez Perez

32

Bedrieger in het land der blinden
Een beschouwing over de Weinreb-affaire
Wim Berkelaar

Duodecimo

Ode aan Istanbul ; de heili9e Arnon Grunber9 ; een postmodernistisch dichter

50

Een prima donna in Utrecht

inhoud

Gesprek tussen Marjan Schwegman en Berteke Waaldijk
Titia Blanksma en Esther

robe

ecensies

Verlan9en naar huiverin9; Andere landen, andere mensen ; TiJjdschrift voor
ti1jdschriftstudies ; Vrouwen en schri)jverscha p

3

Vooys 2 / Jaargang 16

Een toets der kritiek
Aafke van Hoof

Naar aanleidin9 van een

stuk dat Maarten 't Hart
een 1'aar 9eleden publiceerde over Renate
Dorrestein en de kritieken op het door haar
9eschreven boekenweek9eschenk, schreef
Aafke van Hoof een artikel waarin zi1' Iaat zien

dat't Hart on1'uiste conclusies trekt uit zi1'n
bevindin9en . Helaas
heeft dit artikel door uitstel vanwe9a de twee
themanummers van
VooYs aan actualiteit
in9eboet als reactie oP
het stuk van 't Hart . No g
steeds actueel echter is
de wi1'ze waaroP sommi9e literaire critici vanuit
een vooroP9ezet idee
het werk van een auteur
besPreken . Van Hoof
beweert dan ook Bat
niet alleen Maarten 't
Hart voorbi1' 9ant aan
het onderscheid tussen
fictief en ander werk, of
zelfs aan het onderscheid tussen levee en
werk, maar Bat Bit 9eldt
voor bi1'na alle kritieken
die over het literaire
werk van Renate
Dorrestein verschenen .

De literaire kritiek over Renate Dorrestein

In het aprilnummer van Hollands maandblad van vori9 1aar 4, 1997 schreef
Maarten 't Hart in de rubriek 'Toets der kritiek' over het boekenweek9eschenk
Want dit is m i1]n lichaam van Renate Dorrestein . Deze rubriek wordt 9eschreven
door wisselende medewerkers die alle recensies van een bepaald boek kritisch
9elezen hebben en van commentaar voorzien, waarbiJj het de bedoelin9 is dat
de schri1jver van de rubriek het boek zelf niet kept . Toevalli9 was dat nu niet het
9eval . Maarten 't Hart had het boekenweekgeschenk al wel 9elezen, omdat hij 1
de schri1j fster ervan tiJj dens de boekenweek zou interviewee maar vol9ens 't Hart
vond de redactie dat niet bezwaarli1jk . Het resultant is een 'Toets der Kritiek' die
de eigen mening van de auteur over het werk van Dorrestein niet bepaald ver-

doezelt . Over al haar werk want 't Hart wil "voorop stellen" dat hiJ j - in verband
met het interview - "het 9ehele oeuvre van Dorrestein heeft 9elezen of herlezee"

Uit zi1jn besPrekin9 wordt duideliJjk dat hi1j Want dit is miJjn lichaam zonder
meer slecht vindt . Niemand van de recensenten was trouwens erg enthousiast ,

behalve Hans Goedkoop in NRC Handelsblad van wie 't Hart dan ook helemaal
niets be9ri1pt . "Hoe is het mo9eliJjk? Hoe kan iemand zo'n troosteloos niemenBallet1e, Bat grossiert in slechte dialogen matte beschriJjvin9en r en in een honderdtal grotendeels volledig overbodiga passages over vissticks ranpstelen ,
ne9erzoenen augurken sapPi9e sauci1js1jes, 9eitenkwark runderschenkel, zalmforellen tofoebur ers seitanballetjes linzensticks oliebollen annenkoeken
mossels eit1jes sinaasappels beschuiten, i1jslollY's, sardientJjes, puddin9en, karbonades en croissants nu 'prachtig' en 'ontroerend' noemen?" Maarten 't Hart stelt
vast Bat Renate Dorrestein IiJjdt aan een bezetenheid van voedsel, en Bat "het in
Want Bit is mijn lichaam net zoals in alle andere boeken van Dorrestein Het
hemelse gerecht voorop, primair 9ant over voedselopname en voedselbereiding" .
Een zeker overdri1j ving is hem niet vreemd . Niet in ieder boek van Dorrestein is
voedselopname en voedselbereidin9 een thema, al is het wel waar Bat er in elk
boek 9ekookt en ge9eten wordt . 0pmerkeli1jk is Bat 't Hart Bit ziet als een ver9issin9 of mankement van de auteur, en het heeft over 'stopwoord1jes' : "VriJjwel
alle mensen maken gebruik van stopwoordJjes om een volzin to kunnen uitbren9en . Heb Jje eenmaal vastgesteld wat iemands stopwoord1je is dan kun Jje aan de
frequentie daarvan aflezen of iemand wel of niet 9oed op dreef ma9 heten . Hoe
meer aarzelin9 des to vaker het stopwoord1je zal voorkomen . Welnu- uit het felt
dat Dorrestein in Want Bit is mijn
1 lichaam zo belacheli1jk vaak naar voedsel verwi1jst, kun Jje opmaken Bat de schri1jfster bar slecht op dreef was . Voedselpassa9es
zi1jn haar stopwoorden . Het zi1jn haar oversproe9bewe9ingen als ze even niet
weet hoe ze verder moet ." BliJjkbaar komt hi1j niet op de gedachte Bat het hier
9een mankement maar Jjuist een kwaliteit zou kunnen ziJn, waarschiJjnliJjk omdat
hiJj in 'voedsel' 9een 9an9baar literair motief herkent . Virginia Woolf maakte daar
ooit eens een pro9rammapunt van . In A Room of One's Own 1929 schreef ziJj :
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It is a curious fact that novelists have a way of making us believe that luncheon
parties are invariably memorable for something very witty that was said, or for
something very wise that was done . But they seldom spare a word for what was
eaten. It is a part of the novelist's convention not to mention soup and salmon
and ducklings, as if soup and salmon and ducklings were of no importance what
soever as if nobody ever smoked a cigar or drank a glass of wine . Here however,
I shall take the liberty to de that convention and to tell you that the lunch on
this occasion bean with soles sunk in a deep dish over which the college cook
had spread a counterpane of the whitest cream- save that it was branded here
and there with brown spots like the spots on the flanks of a doe . p. 12

Virginia Woolf put zich vervol9ens uit voedsel zo preties en mooi mo9eliJjk onder
woorden to bren9en . ZiJj verzet zich te9en de 9edachte dat eten onbelangriJjk is
en dat het beschriJj ven ervan niet in literatuur thuis hoort . In het laatste hoofdstuk
van A Room of One's Own spoort Woolf haar lezeressen aan boeken to 9aan
schri1jven, antlers dan de boeken van mannen . Om nieuwe literatuur to maken

moeten schriJjfsters over andere onderwerpen schri1jven dan hun manneli1jke voor9an9ers, en voedsel behoort tot een van de mo9eli1jkheden . Virginia Woolf wil
dat vrouwen zich niet meten met mannen- meer een ei9 en 'vrouwelijke' traditie
inzetten . En op een traditie be9int het inderdaad to li1jken . Een hedendaa9s
bekend voorbeeld is de bestseller Como agua pera chocolate vertaald als Rode
rozen en tortilla's van de Mexicaanse schri1jfster Laura Esquivel . In deze roman
be9int ieder hoofdstuk met een 'familierecept', dat in de rest van het hoofdstuk
bereid wordt door Tita de hoofdpersoon van de roman . Hear gerechten hebben
zo'n sterke uitwerkin9 op de emoties van de overi9e personages, dat ze hun
9edra9 9aan bepalen en daardoor de loop van de 9eschiedenis . Ook Kristien
Hemmerechts laat in Een zuil van zout haar personages op iedere pa9ina auto-

matenkoffie drinken boterhammen smeren en lekkere din9et1jes in huffs halen .
En een belan9riJjk theme in Margof en de en9e/en is eetproblematiek . Connie
Palmens hoofdpersoon Catherine Buts in De vriendschaP vertelt de lezer: "De
da9 waarop ik in een vrouw veranderde aten we friet . Dat moet dus een vriJjda 9
9eweest ziJjn ." Deze laatste roman is oP9edeeld in drie delen, waarvan het tweede 'Eten en drinken' heet .
Voorbeelden to over - er zi1jn er nog veel meer - die aantonen dat er geen
reden is aan to nemen dat Dorresteins voedselverwi1jzin9en vergissin9en of 'stopwoordJjes' ziJjn . In een verhaal dat over de maakbaarheid van het lichaam 9eat .
het lichaam dat 9etraind en 9evoed moet worden li1jkt het me ook wel functioneel . Maarten 't Hart heeft het zelf 9eteld : in 94 pa9ina's tekst komen meer dan
honderd verwi1jzin9en near voedsel voor . Daarbi1 j merkt hi) j op dat "zelfs in haar
metaforen" voedsel doordrin9t : "Een blanke huid doet meteen denken aan 'de
binnenkant van oesterschelpen' . Als een van haar personen een tafel aantreft
deelt ze dadeli1jk mee : 'Het was een kloostertafel waaraan minstens vi1jfentwinti 9
mensen konden eten .' . . . Zelfs als Dorrestein een kledin9stuk beschriJjft weet ze
no9 near voedsel to verwi1jzen . Tweemaal is in het boekJee sPrake van een koolsoepJurk . Als iemand een antler liefkozend wil toesPreken zegt ze : 'Ouwe knolraap van me .' " 1k be9riJp niet dat't Hart hieruit niet zelf condudeert dat er sprake
ken zi1jn van een literair motief- of zelfs van een eventuele literaire traditie waarin
Dorrestein past . Alleen al omdat dit waarschi1jnliJjker is dan dat on9emerkt meer
dan honderd 'stopwoordJjes' in minder dan honderd pa9ina's tekst 9eslopen zi1jn .
Na het trekken van een der9eli1jke conclusie staat het hem natuurliJ j k vri1 j het zi1jne
to denken van 'voedsel in literatuur' ; als Jje lets als literair motief erkent hoef Jje
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het daarmee no9 niet positief to waarderen .
Een der9eli1j ke onwil bi1j critici kwam ook naar voren in een onderzoek dat
Annelies van Heist
1 deed . Zi1j richtte zich op het fenomeen '9enreoverschriJjdin9'
en de beoordeling daarvan in de literaire kritiek . In haar artikel 'personen en personages biJj Blaman en Dorrestein' merkt ziJj op dat wanneer manneliJjke schri1jvers
9enre9renzen overschri1jden de literaire kritiek "vaak maar al to 9raa9 bereid" is

dat als vernieuwend to waarderen terwi1i het werk van vrouweliJjke auteurs wordt
9emeten aan de 9evesti9de genres, en niet zelden wordt of9ekeurd als "incoherent, onsamenhan9end en 9enre-onvast" . Nu 9aat het in dit 9eval niet om een
vermen9in9 van genres, maar er 9ebeurt lets ver9eli1jkbaars . 't Hart bestempelt
een - voor hem onbekend - literair motief meteen als 'font'- en alles wi1jst ero p
dat dit to maken heeft met zi1jn visie op de auteur.
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Want misschien is 't Hart helemaal niet gene9en Renate Dorrestein het voordeel
van de twi1jfel to gunnen . Uit ziJjn woordkeus spreekt een duideli1jke menin9 over
de persoon achter de auteur, als hiJ j haar - en Xandra Schutte een van de recensenten die het boekenweek9eschenk bespreken - ronduit snerend een "relict uit
de iJjsti1jd van het feminisme" noemt . Bovendien spreekt hi1 j zi1jn verwonderin9 uit
over het felt dat het Xandra Schutte is die "desondanks" het meest teleur9esteld
is over het boek1je . Desondanks wat? Ziet 't Hart feministes als vrouwen die
elkaar de hand boven het hoofd houden en ten opzichte van elkaar niet kritisch
kunnen ziJjn?

Renate Dorrestein is een populair auteur die erop kan rekenen dat elk nieuw boek
van haar hand in meerdere kranten en tiJjdschriften besproken wordt . Daarbij1
bli1jkt dat een reactie als die van Maarten 't Hart niet op zichzelf staat . Dorrestein
wordt 9ezien als een 'feministisch auteur' lets dat bi1j meni9a recensent leidt tot
voorin9enomenheid ten opzichte van het nieuw verschenen boek . In het overgrote deel van de besprekingen richt de recensent zich vri1jwel uitsluitend op de
rol van mannen en vrouwen in haar werk en op haar maatschappiJjvisie .
Impliciete opvattin9en over feministes en feministische literatuur zi1jn daarbi1 j aan
de orde van de da9 .
In de ruim honderd recensies die sinds Dorresteins debuut Buitenstaanders
zi1jn verschenen vallen een aantal dingen op . Naast recensies die ei9enliJjk interview zi1n, is er een 9rote 9roep besprekin9en die als het zo uitkomt naar uitspraken van de schri1jfster verwi1j st ; hetzi1j uit een van haar columns hetziJj uit een
interview . Dat het nieuw verschenen fictionele werk zich Iaat verklaren vanuit
antler schri1'fwerk en in het verleden gedane uitspraken . Ii1jkt voor de meeste critici
buiten kiJjf to staan . Inge van der Blink een vaste recensent van het Utrechts
Nieuwsblad die vaak werk van Dorrestein heeft besproken, le9t als eni9a verantwoordin9 of voor deze handelwi1jze : "Het is niet de 9ewoonte om interviews in
boekbesprekin9en to betrekken maar aangezien het hier om een zeer onorthodox boek aatvoI9
ik zonder 9ewetenswroe9in9 een onorfhodoxe li1jn . "1 Niet
9
vol9ens het boek1je dus maar 9ebruikeli1jker dan Van der Blink denkt ; in haar
andere besprekingen doet ze het trouwens ook .
De meeste recensies openen met een levensbeschriJjvin9 van de schriJjfster : hoe
zi1j als achttien1jari9 meis1je met sluik haar en gekleed in "india1jurk1je" bi1 j het ti1jdschrift Panorama gin9 werken op haar ne9entiende de oorlo9 in Cyprus versloe g
en later vooral stukken gin9 schriJjven over feministische bi1jeenkomsten . Hoe ze ,
9edesillusioneerd haar ontslag indiende columns kree 9 in 0pzi,
en Viva
J De Tijd
1
en uiteindeli 1jk redactrice werd van 0pl
zij. De recensenten p resenteren haar als
"de feministische schri1jfster Renate Dorrestein" , of "Renate Dorrestein, bekend
van haar columns in het vrouwenblad 0pziJ , . " Dan wordt Dorresteins nieuw ver-

1
Over Het perpetuum mobile
van de liefde, 12 januari 1989 .

schenen boek 9etoetst aan haar maatschappiJjvisie zoals die uit haar columns en
vroe9ere bezigheden spreekt . Alle uitspraken over de rol van mannen en vrouwen
worden uit de roman 9epikt en door de recensent van commentaar voorzien . Dit
leidt veelal tot een welleslnietes tussen de recensent en de auteur, met als inzet
'de stri1'd tussen de seksen' . Dit 9ebeurt het sterkst in de rece ptie van Het perPetuum mobile van de liefde een roman uit 1988, die als autobiograf isch to
beschouwen is . De 'ik' die Renate heet, beschri1jft het om9aan met de zelfmoord
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2.

Koos Hageraats in

De Tijd van

25 november 1988, Arnold
Heumakers in de Volkskrant
van 6 januari 1989, Bert
Kuipers in het Haarlems

Dagblad van 12 januan 1989
en Hans Warren in de
Provincials Zeeuwse Courant
van 28 januari 1989 .

van haar Jjon9ere zus en de schriJjfster heeft er nooit een 9eheim van 9emaakt
dat ze op deze manier inderdaad haar zus1je verloor. Maar ondanks dit autobio9rafische element bli1jft het een fictief werk . Allereerst wordt de 'waarheid'
9eweld aan9edaan door de vader van de roman-Renate schoenlapper to laten
zi1n, met zeven zonen die lichtmatroos ziJn 9eworden . Verder ziJjn de fictieve
nevengeschiedenissen van 9ekke Lydia en Godelieve Ochtendster met het verhaal over het zusJje verweven . In vier kritieken wordt de fictionaliteit volledi9 over
het hoofd 9ezien en 9aan de recensenten openliljk de striJjd aan . 2 Renate
Dorrestein is to boos vinden ze . Ze ma9 de maatschappil net de schuld 9even
van haar zus1j es zelfmoord .
Koos Ha9eraats kopt : "De drammerigheld van Renate Dorrestein,; Teveel
woede voor een flood ; wie schn1ft creeert zi1n ei9en werkeliJkheid, maar flat is
no9 9een 9arantie voor de waarheid van die werkeliJjkheid . Want niet heel
Nederland is altiJjd schuldi9 aan alles ." Hi1 j valt no9al over het motto flat
Dorrestein haar roman heeft mee9e9even : " Alle mannen in flit boek zi1jn karikaturen . Dat is historisch zo 9e9roeid . " en beschuldi9t haar ervan alleen to zien
wat ze wit zien our vervol9ens zi1jn ei9en visie op de maatschappiJ j to 9even : "De
maatschappeliJjke structuur is allan9 niet meer zo slurpel en overzichteliJjk als zij1
het doet voorkomen - no9 maar een derde van alts samenlevin9svormen in
Nederland bestaat uit het door haar verketterde traditionele 9ezin en ook daar
zi1jn de verhoudin9en Ian9 niet zo karikaturaal meer als zij ' ze beschri1jft - maar
wanneer zij j recht zou doen aan de tourplexiteit van de maatschappeli1jke verhoudin9en zou een beschriJjvin9 daarvan niet meer 9ebruikt kunnen worden als
mo9eli1j ke verklarin9 voor de zelfmoord van haar zus ."

Ha9eraats 9ebruikt hier dus een mimetisch argument our de roman of to keuren . Hoewel hi1 j ze9t flat iedere schriJjver zi1jn ei9en werkeli1jkheid creeert, toetst
hiJ j de 'romanwerkeliJjkheid' aan zi1jn ei9en werkeliJjkheidsconceptie als hi1 j ze9t hoe
de maatschappiJ j to9enwoordi9 'echt' in elkaar zit . Hans Warren doet on9eveer
hetzelfde in zi1jn stuk flat 'De bone boodschap' heet . In zi1jn inleidin9 ze9t hi1 j flat
"ook flit boek weer vest woede zal opwekken want de schri1jfster li1jkt to willen
bewi1jzen flat er geen man is die deu9t ." HiJ ' 9aat echter no9 een stap verder flan
Ha9eraats als hiJ j dieper in9aat op Dorresteins bewiJjsvoerin9 ; is haar verhaal en
dus haar werkeliJ'kheid wet 'waar' en kan zij j flat bewi1jzen?
De p roblemen van haar zuster worden uiteindelijk
op een noemer 9ebracht:
1
mannen . . . . De verhoudin9 tussen mannen en vrouwen zoals die historisch is
9e9roeid en in haar zeer aanvechtbare visie no9 altijd
bestaat bevalt haar
I
allerminst. . . . Haar zuster words via nauweli Jjks to volgen kronkelredenerin9en
of9 eschilderd als een slachtoffer van de mannelijke
overheersing . . . . Sours
1
heeft Dorrestein 9l
elijk, maar te9en het meeste flat hier words beweerd is veel
in to bren9en . Het belan9' njkste punt van kritiek is flat zl i" op 9rond van een
Paar nauwelijks
1 representatieve 9evallen zulke verstrekkende conclusies trekt .
Bovendien z1i jn die 9evallen alleen door haar sterk 9ekleurde bril gezien . Zelfs
als Dorrestein niet zo'n bevooroordeelde kil jk op de positie van de vrouw had
zou een der9l
el~ jke op zichzelf staande 9etui9enis weini9 waarde hebben . 0p
grond van het be9inset unus testis- nullus testis een 8etui9e is 9een 9etui9e
is de overtuigin9skracht van flit Pamflet tot een minimum beperkt.
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Hans Warren noemt de roman een " 9etuigenis" en een" p amflet" , en heeft het
over "nauweli1jks representatieve 9evallen" . HiJj waist totaal over de literariteit van
het boek heen . De '9evallen' waar hi1j het over heeft J ziJjn immers fictieve personages . Aan de hand van een 1juridisch be9rip komt hi1j tot zi1jn afkeurin9 van
Dorresteins vises die hij de conclusie van de roman noemt .
Naast het geharrewar over wiens werkeli1jkheid nu 'de ware' is - wat vol9ens
mi1j een onzinni9e bezi9held is biJ j het bespreken van literatuur - resulteert de toetsin9 van Dorresteins literatuur aan haar feminisme in de vraa9, of Dorrestein wel
feministische literatuur maakt . Want vaak vinden de critici het allemaal no9 wel
meevallen met dat feminisme r of constateren ziJj dat nest alleen de manneli1jke
personages er in het boek slecht van of komen maar de vrouwelijke personages
ook . Zo schri1jft Karel OsstYn in De Standaard : "Hoe dan ook, Renate Dorrestein
portretteert een weini9 verkwikkend beeld van de mens net zo 9oed van de
vrouw als van de man . Het ziekeli1jke van haar personages maakt ze tot slachtoffersa l lemasI en sours ook een beet1e tot kankaturen . " 3 Wim Vo el9
i n l
Vri
Nederland valt dit ook op en hiJ' 9eeft daarvoor een oplossin9 : "Feminists Renate
Dorrestein schri1ft 9een feministische romans . In Het hemelse 9erecht ziJn het
urensen wasrom het 9aat- oo k al zi)jn het yr ouw en . "4 Dsze 9was
e
de
9 uiisraak
p
staat - 9root en cursief gedrukt - duideli1jk ter inleidin9, dus kan no9 slechts
bedoeld zi1jn ter prikkelin9 van de lezers maar Vo9el vervol9t : "Voor wee schriJj ft
Renate Dorrestein? In haar Jjournalistieke werk uit ze zich feministisch . loch is ze
9 een feministisch auteur. Niet dat er lets mis is met die kwalificatie maar die
strookt nest met Dorresteins romans waarin haar vrouweli)jke hoofdpersona9es
nooit 9eidealiseerd worden ."
Het zinni9e onderscheid dat Vo9el aanbren9t tussen het 1journalistieke en fictieve werk van Dorrestein wordt teniet 9edaan door zi1jn kwalificatiedran9 . Daarbij)
is de reken die hi1 j noemt our Dorrestein als een nest-feministische auteur to
bestempelen on1juist . Ten onrechte schri1jft Wim Vo9el het idealiseren van vrouwen aan de feministische roman toe . In de zeventi9er Jjaren uitten feministes
commentaar op onrealistische vrouwbeelden in de '9an9bare' literatuur. Vrouwen
zouden zich nest kunnen herkennen in wat de literatuur hen bond in het slechts
zondi9e type vrouw evenmin als in het zwaar 9eidealiseerde, goede type . In de
vrouwenbewe9in9 klonk daarom 1juist een roep our 'normale' vrouwen in de literatuur. Maaike MeiJjer schri1jft dat " h et aanvankeli1jke verlan9en naar nest-seksistische teksten over het 'werkeliJjke' leven van vrouwen
rond 1975 als o p
bestellin9 wordt vervuld door een golf van fictionele autobio9rafieen van
auteurs als An1a Meulenbelt . . . en vele anderen die over het moderns vrouwenleven benchten . " 5 In deze feministische werken ziJn het - our met Wim Vo9el
to spreken - 'mensen waarom het 9aat' ,; vrouwen met leuke en minder leuke
kanten .
Bli)jkt uit het voorafgaande in ieder 9eval no9 een po9in9 tot motivates
Dorresteins werk al dan nest feministisch to noemen vaak is dit nest het 9eval .
6
Een roman wordt dan bi)tend humonstisch feministisch„ 9enoemd, of een
roman waarin allerlei feministisch 9edachten9oed verpakt is in een 9oed 9eschrewordt waar het
yen spannend verhaal" 7 zonder dat in de bespreken9 duidelijk
1
predikaat 'feministisch' aan verdiend is .

j

3
Over Het hems/se gerecht, 14
september 1991 .

4.

Over Het hemelse gerecht, 16
maart 1991 .

5.
Maaike Meijer, 'Lezeressen op
zelfverdediging : feministische
literatuurwetenschap .' In : R .

Buikema en A. Smelik (red .),
Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen, p . 54.
6.

Over Het Hemelse gerecht.
Sybille Labrijn in De

Gelderlander, 29 april 1991 .

7.

Over Een sterke man . Ingnd
Hoo9ervorst in De telegraaf, 26
september 1994 .
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Ideolo9ie in literatuur of ideolo9ie in de kritiek?

8.

Over 8uitenstaanders in de

Ceeuwarder Courant 27 januan
1984 .

9.

Over Het hemelse gerecht, Rob
Schouten in Trouw, 4 april
1994 .

Waarom hamert de kritiek toch zo op dat feminisme? Dit liJ'kt to worden in9e9even door de 9edachte dat ideolo9ie en literatuur elkaar niet of slecht verdra9en . De aard van Dorresteins buitenliteraire activiteiten maakt haar literaire werk
verdacht . Gerrit Jan Zwier noemt Dorresteins feminisme "zacht" en ze9t dat het
erop liJ'kt dat "het 'zachte' feminisme, waarin de relaties tussen man en vrouw
met een kritisch oo9 en speels en ondo9matisch wordt bekeken, een veel boeiender literatuur 9aat opleveren dan het starre partiJpro9ramma van het 'harde'
feminisme . Als voorbeeld hiswan noemt hiJ Hannes Meinkema . 8 Het " harde"
feminisme roept adJjectieven als 'bedilleri9' en 'drammeri9' op, en een woord als
pamflet tisme ', wat we al eerder to9enkwamen in de recensie van Hans Warren .
In de overiga recensies duikt het woord 'pamflet' ook re9elmati9 op, al is het
sours alleen our aan to tones dat deze feministische schri1'fster zich aan pamflettisme niet schuldi9 maakt : "On9efrustreerd feminisme is het bloed van
Dorresteins literatuur maar ze zor9t ervoor dat niemand, ook de er9ste man niet
haar werk als verhuld pamfiettisme kan opvatten, door er steeds dat humoristische anderssmakende kruid m to gooien " 9 Dit levert of en toe rare to9enspaken
r
op . In De Ti'd
1 be9int Koos Hageraats over de "radicaal-feministische" columns
van Renate Dorrestein waarover hiJ' niet erg to spreken is . HiJj ze9t dat er " 9een
reden is" deze to koppelen aan haar nieuwe roman wat hiJj vervolgens toch doet .
In haar columns is Renate Dorrestein zo rechtli'ni9
als een polderhorizon . Haar
1
radicaal-feministische visie leidt zonder uitzonderin9 tot eendimensionale
9eneraliserin9en die vooralsno9 alle mannen reduceren tot de silhouettes die
zi'
l niet-aflatend to li'f
1 9' aat. Nooit dat er eens een man 9 swoon aardig is het mansdom is daartoe de facto niet in staat aldus die visie. . . . Nu haar
nieuwe roman Een nacht our to vlie9eren verschenen is zou het eenvoudi9
zijn
I dat boek to koPAelen aan de opvattin9en die z1 i' in haar columns naar
voren breng t en het zo een beet1je belacheli'k
1 to 9aan zitten maken . Daar is
echter 9 een reden toe: Een nacht our to vlie 9 eren is immers niet rechtl lijni9eendimensionaal of 9 enerahserend. Het is een boeiend en bil vlagen heel kna p
boek dat de aandacht verdient die het her k l9 t 1 °

10 .

Over Een nacht our to
vlregeren, 23 oktober 1987 .

Volkskrant, 1 maart 1996 .

In de verschillende kritieken lijken de recensenten zich onbewust door Renate
Dorrestein uit de tent gelokt to voelen om op papier de discussie met haar aan to
gaan over de maatschappij, en de rot van mannen en vrouwen . Terwijl de feministische ideologie volgens de critici in Dorresteins romans Been - of nauwelijks
een - duidelijke rol speelt, wordt het feminisme in de kritieken voortdurend ter
sprake gebracht ; vaak om het daarna to lijf to gaan .
Allereerst in stijl ; verschillende kopteksten en/of beginregels verraden een
strijdbare opstelling : 'Want wat is een vrouw alleen?' (Xandra Schutte), 'Het is
tijd om kreng to zijn' (Hans Warren), 'Tragische moeders, amazones en opgezadelde vaders' en 'Mannen in de heksenketel' (Rob Schouten) . Soms zelfs een
tamelijk agressieve opstelling : 'Wijven moeten niet zoveel komplimenten maken,
vond wijlen Louis Major' (Herman Jacobs) en 'Stour oud wijf dat de Gysbreght
niet kenY (Arjan Peters) . 11
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11 .

Respectievelijk : De Groene
Amsterdammer, 21 September
1994; Provincials Zeeuwse
Courant, 25 november 1989 ;
Trouw, 6 augustus 1992 ;
Trouw, 4 april 1991 ; De

Morgen, 2 december 1994 ; de

Maar ook inhoudeliJk, dus in de bespreking van de roman zelf, wordt de discussie
over mannen en vrouwen op de spits 9edreven . Er wordt onevenredi9 veel aan-

dacht besteed aan de manneliJjke personages, terwiJi deze in Dorresteins romans
een mar9finale rol spelen . Het 9ebrek aan diep9an9 van de manneliJjke personages in de romans wordt in de kritieken recht9etrokken . Een fraai staalt1je hiervan
levert Karel Osst Y n in zijn recensie over Het hemelse g erecht : "Renate Dorrestein
sluit het boek of met het vooruitzicht dat Gilles in de brandstichtin9 omkomt .
Dat hoeft niet meteen to betekenen dat ze daarmee de man voor9oed buiten
spel zet en van de hand wi1j st . . . . Ei9enli1jk toont ze Gilles als een vri1jer wezen
,,12
De vrouweli1ke personages, de hoofdpersonen van de romans, komen
amper ter sprake . Jonathan Culler beschri1'ft een dergeliJ j k verschi1jnsel in de literaire kntiek in zijn boek On deconstruction . Hi1 vertelt hoe in de receptie van Jane
EYre van Charlotte Bronte door de critici - in die ti1j d alleen maar mannen - meer
aandacht werd 9eschonken aan de manneli1jke personages, dan aan de titelheldin . Ruim honderd 1jaar later en een 9root aantal vrouweli1jke recensenten riJjker, ,
zien we no9 steeds hetzelfde 9ebeuren . Jessica Durlacher vat de roman Het
hemelse 9erecht in haar recensie als vol9t samen :

12 .
In De Standaard, 14 September
1991 .

Word t in dit boek het feminisme eindeli jk onbekommerd radicaal of is het
ljuist een kritiek op al to wellustige feministische fantasie? Het hemelse 9 erecht
van Renate Dorrestein 9aat over twee zusters die een restaurant driven
l
samen met de hulp in de keuken- Gilles- die hun beider minnaar is. Eerst 9aat
alles 9oed: zuster een kookt heerliljke spli zen- zuster twee doer de administratie en re presentatie en Gilles houdt de boel in evenwicht door zil jn lichamelijke
J aanwezigheld en manneli1jke handi9 heden . Dan kondig t Gilles aan to
willen vertrekken . Boos en gekwetst z1ijn de zusters en voor het goed en we/ is
uitgelegd, bli1jken ze de afvallige op zolder to hebben o p9esloten . Vanaf dat
moment gaat alles een beet1je four. De verhouding tussen de twee zusters verslechtert want wordt verziekt door verwi1f ten en Ijaloezie de verhoudin9 met
het dorp waarin het restaurant 9evesti9d is verkoelt, en alles escaleert als er
sp rake blli jkt to z1i jn van een e pidemische darmaandoening die de ene na de
ruwelijke
kram pen in bed doer belanden . Met Gilles
andere dorpelfin9 met g
l
loopt het erg slecht of- en zi1jn lot loop t parallel aan de teloor 9an 9 van het
eens zo bloeiende restaurant. De wraakzucht van zuster twee to9enover Gilles
is zelfs zo groot dat ze hem 9een voedsel meer breng t en - terwi l jl de temperatuur buiten oploopt tot veerti9 9raden - slechts een zeer klein rantsoen
water. Daarmee hoo pl
t zij hem op de knieen to kri19' en en zijn
1 be 9eerie
op nieuw to winners . Och arme. Tegen het einde van de roman valt uit weinig
expliciete mededelingen op to makers dat Gilles temidden van zi1 jn ei9en uitwerpse1en cr epeert . 13
De hoofdpersonen van de roman de zus1jes An9e en Irthe kri19en van de recensent ook in de rest van de besprekin9 9een namen maar nummers . De man die
het 9rootste deel van de roman onzichtbaar en ver9eten op zolder zit wordt wel
bi1j zijn naam 9enoemd . Bi1j het samenvatten van het verhaal wekt Jessica
Durlacher de indruk dat het verhaal 9aat over de perikelen van Gilles, die ze daarmee een hoofdrol 9eeft . Ze doet zelfs een po9in9 uit de "weini9 expliciete mede-

11

13 .
In : de Volkskrant, 22 februari
1991 .
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delin9en" in de roman een reconstructie to maken van hoe hi1j aan ziJjn einde
komt . De twee zusters worden bijfi
19uren in het verhaal van Gilles . Jessica
Durlacher noemt ze "akeli9e heksen" .

14 .
Wimsatt en Bearsley, The

Verbal Icon, p . 29 . Ik heb het

daar echter niet vandaan, maar
uit Lizet Duyvendak, 'Literatuur
en publiek' . In : Peter Zeeman
(red .) Literatuur en context :

een inleiding in de literatuurwetenschap . Nijmegen 1991,
p . 308-336, aldaar p . 316 .

Het is duideli1jk dat de manier waarop Dorresteins oeuvre besProken wordt, apes to
maken heeft met de persoon achter de schri1jfster, van wee bekend is dat zi1 j feministe is . De critici bren9en zelf - misschien niet bewust - het feminisme in de kritiek ter sprake om vervol9ens to ki1jken of Dorrestein zich 'schuldi9' maakt aan het
propa9eren van deze ideolo9ie in haar literaire werk . Enkelen van hen laten zich
daar erg door meeslepen-; ze voelen zich uit9elokt tot het uitsPreken van ei9en oordelen over de maatschappi1, terwi1i ze zich zouden moeten bezi9houden met het
vellen van oordelen over Lteratuur. Dit beoordelen op morele ar9umenten zouden
Wimsatt en BeardsleY 'affective fallacy' affectieve dro9reden noemen, waardoor er
biJj de beoordelen9 van een literair werk verwarrin9 ontstaat tussen het literaire werk
en zitjn werkin9 . 'Niet het literaire werk maar de reactie van de critici staat centrasI . ' 14 En dit zeen we bi1 de rece ptio van Dorrestein 9ebeuren . De meeste kritieken
vertellen de lezers meer over de cnticus dan over het literaire werk .
Aafke van Hoof studeert Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht .

Momenteel schrijft ze haar schptie op het gebied van vrouwenstudies en moderne Nederlandse
letterkunde .

Literatuur
Rosemarie Buikema en Anneke Smelik (red .), Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen .
Muiderberg 1993 .
Jonathan tuner, On deconstruction; Theory and Criticism after Structuralism . London 1983 .

Annelies van Heijst, 'Personen en personages bij Blaman en Dorrestein ; Subjectiviteit als "continuing story"' In : Tijdschrift voor Vrouwenstudies 15 (1994), nr . 3, p . 356-369 .
Peter Zeeman (red .), Literatuur en context : een inleiding in de literatuurwetenschap . Nijmegen
1991 .
Virginia Woolf, A Room of One's Own, London z .j . (1929) .
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fan ~Ylibbefeeu~,en

V

Bi1j de vakgroeP Nederlands van de Universiteit Utrecht kun
je natuurlijk gewoon overdag (in voltijd) Nederlands studeren .
Maar in Utrecht kan het ook 's avonds in deeltiJd . Het
studieprogramma biedt studenten een brede opleiding in de
neerlandistiek met onderdelen vanuit de taalkunde, de letterkunde en de communicatiekunde . Daarbij komt een groot
deel van het Nederlandse cultuurgoed aan bod, van middeleeuwen tot mufti-media. Na een brede basisopleiding kiezen
studenten uit een groot aantal specialisatiemogelijkheden .
Maar de vakgroep verzorgt niet alleen de reguliere opleidin g
Nederlands. Er ziJjn ook mogelijkheden voor biJjvoorbeeld contractonden vijs, wederkerend onderwijs en contractonderzoek .
Wie CONTRACTONDERWIJS volSt, kan uit het bestaande aanbod zelf de colleges kiezen die aansluiten bij de eigen interesse zoals Inleidmg communicatiekunde, Publiekgericht schnwen,

WEDERKEREND ONDERWIJS is bedoeld voor ofgestudeerden
van de vakgroep . De cursussen zijn sours speciaal voor alumni
ontwikkeld PAO-cursussen zoals Genderstudies in de neerlondistiek , s Pecialisaties, zoals Representaties van Zuideli lk A Erika,
Vrouwen en geletterdheid. Interculturele communicatie .

Medewerkers van
CONTRACTONDERZOEK
wordt bijvoorbeeld
van de communicatie

de vakgroeP doen ook regelmati g
voor beds1ven en instellingen . Daarbij1
advies uitgebracht over het verbeteren
in organisaties .

Informatie en documentatiematedaal over de Utrechtse oPleiding Nederlands en over andere activiteiten van de vakgroep
Nederlands is verkriJgbaar biJj Alex de jager,
telefoon 030-2536530 .

Prozo- en Poezie-analyse, Inleiding in de Middelnederlandse

letterkunde . Deelnemers schuiven in de collegebanken aan bij
studenten .
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Hans van Stralen

Glass Onion en de moderne intertekstualiteitstheorie

"En we kunnen ons best voorstellen, dat er wel eens
een enkele oudere is, die meewari9 het hoofd
schudt, omdat hiJ' 't allemaal niet meer be9ri1'Pt . Nu
is dat helemaal niet zo verwonderli1'k, want er zi1'n
mil1'oenen die The Beatles ondoor9rondeli1'k en mYsterieus vinden ." Zo luidt de verontschuldi9ende
tekst o de achterkant van een el ee met Beatles'
Greatest . Hans van Stralen bui t zich over een nummer van The Beatles dat op dat moment no9 niet
eens op vinyl was vast9ele9d, maar waar bovenstaande kwalificaties zeker op van toePassin9 ziJ'n .
Hi1' confonteert de moderne intertekstualiteitstheorie met lennons tekst, waardoor de onvastheid van
de betekenis bli1'kt.
De interesse voor de relaties die teksten met elkaar
onderhouden is niet iets van de laatste decennia . In
de klassieke oudheid heerste de tendens om teksten
van de grote voor9an9ers to imiteren en zo mo9eli1jk
to overtreffen . Vanaf 1800 staat het zo9enaamde
bronnenonderzoek centraal in het wetenschappeli1jke
onderzoek naar Iiteratuur. Men hoopto in de filolo9ie ,
de discipline waarin dit snort onderzoek verricht werd
een werk beter to be9riJpen door de literaire bronnen
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die de auteur 9ebruikt zou kunnen hebben, to achterhalen . Vaak leidde deze we9 tern9 naar de bi1'bel
en de 9rote werken uit de klassieke oudheid .
In 1960 is er door de intertekstualiteitstheorie een
belan9ri1jke verschuivin9 in het zo1juist 9enoemde
model gekomen . Allereerst 9in9en theoretici als R .
Barthes en 1 . Kristeva er van uit dat elke tekst noodzakeli1jk op andere teksten rea9eert hetziJ positief hetziJj ne9atief . Hun 9edachte luidde dat het geschrift
feiteli1jk niet aan de 'tall9e ruimte' kan ontsnappen ,
omdat tall9e tekens naar andere tekens en niet naar
de werkeli1jkheid verwi1jzen . Het be9rip 'tekst' kree9 in
deze visie een zeer brede betekenis want ook bi1jvoorbeeld schilderi1jen onuit9esproken ideolo9ieen en
dromen laten zich vol9ens deze moderne intertekstualiteitstheoretici tall9 in kaart bren9en . De aanzet tot
deze theorie kwam uit het werk van de Zwitserse taalkundi9e F. de Saussure 1857-1912 . HiJj stelde dat elk
tall9 teken pas in samenhang met andere tekens
betekenis kan kriJ9en . Deze visie mondde in de
moderne intertekstualiteitstheorie onder meer uit in
de 9edachte dat de schri1jver niet meer als heer en
meester over zi1jn tekst beschouwd kan worden . Zi1jn
9eschriften kriJ9en immers allerlei onvoorziene bete-

kenissen door de relaties die de lezer met andere tali9e uitin9en Ie9t . De identiteit van het werk wordt uiteindeli1jk door andere teksten bepaald waardoor de
eenheid van het door de auteur aangebodene o p
losse schroeven komt to staan . Uiteraard 9eldt ook
dat de schri1jver al in een tall9a ruimte '9eworpen' is
en dus zijn materiaal niet onafhankeli1k 9ekozen
heeft .
Daarnaast verwerpt de moderne intertekstualiteitstheorie de noodzaak our de relaties tussen teksten chronologisch to benaderen . In to9enstellin9 tot de
traditionele filolo9en meenden wetenschappers als
Barthes en Riffaterre dat de brontekst de 'architekst'
niet noodzakeli1jk eerder 9eschreven hoefde to zijn

dan de tekst waarin verwezen wordt de 'fenotekst' .
Een voorbeeld is het werk van S . Freud dat als een
brontekst beschouwd kan worden bi1j het veel oudere
Oidipous Rex van Sophokles . Sours schri1jven intertekstualiteitstheoretici zelf een architekst of bren9en zijJ
een onbewuste en onuit9esproken ideolo9ie in kaart
ten behoeve van specifieke fenoteksten . Zo kan men
bi1jvoorbeeld aan de hand van het verzwe9en masculiene 'discours' bepaalde 'verdachte' fenoteksten situeren en interpreteren .
En ten slotte is het doel van de moderne intertekstualiteitstheorie de interpretatie van een bepaalde
fenotekst alsmede inzicht in het nieuwe ticht dat
deze tekst op de architekst doet schiJjnen . Terwi1'I in de
filolo9ie weliswaar historische relaties bloot9ele9d
worden, Ii1jkt het vaak of het zichtbaar maken daarvan het ultieme doel is . Veel onderzoek bli1jkt immers
9ericht op het materiaal dat de auteur 9ekend zou
kunnen hebben . Vanaf 1960 daarente9en 9aat men
er van uit dat het tonen van intertekstuele relaties een
interpretatief doel moet dienen, nameli1jk de verhelderin9 van problematische passages . Zo kan men een
opmerkin9 van de vader te9en zijn tern99ekeerde
zoon uit A . Gides Le retour de I'enfant prodi9ue
1907 - "Hors la Maison, point de salut pour toi" beter be9ri1pen indien men deze uitsprack in verband
bren9t met de woorden van de kerkvader CYprianus .
Kenneli1j k wil de vader uit Gides novelle zich met een
aura van kerkeli1jke autoriteit our9even . Dat Gides
werk ook een nieuw Iicht kan werpen op de brontekst - het Ii9t voor de hand our de parabel van Lucas
daarvoor to 9ebruiken hoewel ook andere teksten
denkbaar zijn - bli1jkt uit het felt dat in Le retour de
I'enfant Prodigue ook s p rake is van een moeder, die
door de verloren zoon hervonden wordt . Aldus wordt

architekst .
Een aantal critici heeft 9ewezen op het 9evaar van
oncontroleerbare relaties die in het moderne intertekstualiteitsonderzoek 9ele9d zouden kunnen worden .
De lezer liJjkt immers uit9enodi9d to worden our vri1jeliJjk zijn ei9en architeksten to schri1jven . Bovendien
Ii1jkt de moderne intertekstualiteitstheorie allerlei
mo9eliJjke relaties die de lezer met andere teksten wit
le99en niet a priori en op een sYstematische en controleerbare wiJjze uit to willen sluiten . Elke tekst verwi1jst binnen de hierboven omschreven theorie naar
andere teksten en het aantal 'sporen' dat in de interactie tussen lezer en tekst ge9enereerd wordt IiJjkt
welhaast onuitputteli1jk .
Naar mi1'n idee heeft P.F . Schmitz in zijn opstet
'Intertextuatiteit door si9nalen en door sYmptomen'
een belan9ri1jke bi1jdra9e 9eleverd aan de verhelderin 9
van dit probleem en heeft hiJ j ook impliciet aanzetten
9e9even our een scheidin9 to trekken tussen controleerbare vormen van intertekstuatiteit en andere - vanuit het belan9 van de lezer 9ele9de - verbanden . De
laatste 9roep van uitspraken wordt door Schmitz niet
zonder meer als oninteressant van de hand 9ewezen .

impliciet de afwezi9held van dit personage in Lucas'
parabel benadrukt en valt er nieuw licht op deze
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kunnen herkennen . Dat deze culturele bagage aan
historische processen verbonden is en dat de lezer
zich van deze erfenis niet alti1jd bewust is, valt vol9ens
Gadamer niet to betwiJjfelen . En zo komt hi1 j tot de

conclusie dat we zodanig door over9eleverde noties
om9even zijn dat de kans op het Jjuiste zicht op tekstep van oudere datum 9erin9 is .
Intertekstualiteit door signalen ze9t iets over de
auteur en de tekst die door sYmptomen vertelt ons
meer over de - vaak onbewuste en onbekende - achtergronden van persoonli1jke en maatschappeli1jke aard
van de lezer. Door onderzoek to doen naar de vooronderstellin9en die de lezer in het leggen van sYmp tomatische intertekstualiteitsrelaties impliciet uitspreekt kan men inzicht kri19en in de achtergronden
en motieven die in zijn of haar leesproces een rol spelen
Schmitz merkt in zijn artikel op dat de over9an g
tussen de beide soorten van intertekstualiteitsrelaties
vloeiend is . Deze vaststellin9 valt to verduideli1jken met
een tekst waar ik nu dieper op in zal 9aan : Glass
Onion een songtekst van The Beatles :
Glass Onion

Bi1j intertekstualiteit door signalen gaat het om
empirisch controleerbare relaties tussen teksten die
elke goed geinformeerde lezer zal beamen . Citaten
zijn een voorbeeld ; hierbi1j is sprake van een duideli1jke
referentie aan andere teksten . BiJj intertekstualiteit
door sYmptomen betreft het volgens Schmitz relaties
waarbiJj de verwi1jzing naar een architekst niet direct
intersubJjectief hard to maken valt . Vanuit het traditioneel wetenschappeli1jke standpunt is de eerste 9roe p
van relaties natuurli1jk het meest interessant . Toch ben
ik - met Schmitz - van menin9 dat ook de intertekstualiteit door sYmptomen onze aandacht verdient . De
laatste groep van relaties vertelt ons nameli1jk iets over
datgene waar de hermeneuticus Gadamer op 9ewezen heeft : iedere lezer drag9t noodzakeliJjk een zekere
culturele ba9age met zich mee voordat hi1j of zij1
begint to lezen . Zonder deze 'voor-oordelen' zou men
uberhaupt 9een toe9an9 tot welke tekst dan ook
kunnen kri19en, omdat ze de voorwaarde voor elk
verder contact vor men . Zo zal men een initieel besef
van het be9rip 'poezie' moeten hebben, wil men een
bepaald 9edicht als een manifestatie van dat genre
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I told you about strawberry fields
You know the place where nothing is real
Well here's another place you can 9o
Where everything flows .
Looking through the bent backed tulips
To see how the other half live
Looking through a glass onion .
I told you about the walrus and me - man
You know that we're as close as can be - man
Well here's another clue for you all
The walrus was Paul .
Standing on the cast iron shore - Yeah
Lady Madonna trying to make ends meet - Yeah
Looking through a glass onion .
Oh yeah oh yeah oh yeah
Looking through a glass onion .
told you about the fool on the hill

I tell you man he's living there still
Well here's another place you can be
Listen to me .

Fixing a hole in the ocean
Trying to make a dove-tail joint - Yeah
Looking through a glass onion .

Het nummer werd in september en oktober 1968
op9enomen en op 22 november van dat 1jaar in
Groot-Brittannie uit9ebracht toen het zogenaamde
White Album verscheen . Men beweert wel dat
Lennon de tekstschriJjver, met Glass Onion een twee tal bedoelingen had . EnerziJjds wilde hi1j met de titel
wizen
op de "transparencY and endless layers of
1
meaning" die ziJjn nummers presenteren MacDonald
1994 : 251 . AnderziJjds spreekt uit zi1jn tekst afkeer
van de intellectuele Iuisteraar die altitjd maar weer die-

pere betekenissen wenst to zien . Riley spreekt in dit
verband van een "verbal attack . . . on his Lennons HvS audience" (Riley 1988 : 261 . Aldus zou Glass
Onion een zekere ambi9ulteit presenteren, omdat de
i1jveri9e Iuisteraar talri1j ke betekenisla9en aangeboden
kriJgt die hem to9eli1jk op een dwaalspoor moeten
bren9 en . In dit verband wizen
critici wel op een 'ver1
keerde' verwi1'zin9 : "Glass Onion satirised over-earnest
Beatle fans with cross-references to earlier lyrics, even
a false clue 'The Walrus was Paul" (Norman 1981 :
338) .
De intertekstualiteit door si9nalen valt voor de
meeste lezers vri1 9emakkeli1j k vast to stellen . Er wordt
- als we ons tot de son9teksten van Lennon &
McCartneY beperken - in Glass Onion respectieveliJj k
verwezen naar Strawberry fields forever, I am the walrus, Lady Madonna The fool on the hill en Fixing a
hole. De architeksten luiden respectieveli1j k : "Let me
take you down 'cause I'm going to strawberry fields .
Nothing is real, and nothing to get hung about" ;, "I
am the walrus
"LadY Madonna, children at your
feet wonder how you manage to make ends meet
"But the fool on the hill sees the sun going down and
the eyes in his head see the world spinning round"
en "I'm fixing a hole where the rain gets in and stops
my mind from wandering" 2 0palIend
v
is de robedding in Lennons son9tekst : Glass Onion spreekt over l
am the walrus dat weer naar LucY in the sky with dia3
monds verwiJst .
Terwi1jl naar mi1jn idee moeili1'k to discussieren valt
over de 1juistheid van de 9ele9de relaties f betreden we
een gladder terrein als we over de intertekstualiteit o p
9rond van sYmptomen komen to spreken . In lessituaties waarin ik Glass Onion behandelde kreeg ik uit-

through the back-bent tulips" en "lookin9 through a
glass onion" niet voor honderd procent naar het
9enoemde nummer. 0p miJjn als uitda9ende stellin g
bedoelde opmerkin9 dat "0 Yeah" near de eerste
nummers van The Beatles verwees werd veelal terecht - afwi1jzend 9erea9eerd . Toch kan het de luisteraar nauweli1jks ont9aan hoezeer het vroli1jke, dYnamische Yeah-9eroep uit de 1jaren '62-'65 schril afsteekt
te9en het treiteri9 en spottend 9ezon9en 'Oh yeah'
in Glass Onion . De Iuisteraar die op de hoo9to is van
Lennons bedoelin9en en zi1jn afkeer van de BeatleshYsterie rond 1968 zal misschien minder weerzin voelen bi1j de zo1juist 9ele9de relatie .
Dat Glass Onion ook andere reacties oproept ,
bleek verschillende malen . Zo za9en filosofisch onderIe9de lezers in de re9el "Where everything flows"

eenlopende reacties to horen die elk naar de
specifieke achter9rond van de student verwezen .
Mensen die de muziek van de Beatles beter kenden
stelden vast dat er ook aan I'm looking through you
van de Beatles-elpee Rubber soul 1965 9erefereerd
werd, maar deze relatie werd niet door iedereen
bevesti9d . Inderdaad verwiJjzen de zinnen "Looking
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relaties met de filosofie van Heraclitus (±500 v . Chr) men denke aan zijn bekende gedachte 'Pants rei' - en
met die van Henri Bergson (1859-1941) . Anderen
interpreteerden het telkens terugkerende "Looking
through" afs een verwijzing naar Through the looking
glass (1872) van Lewis Carroll . Een enkeling legde verbanden tussen Listen to me en de gelijknamige
Hollies-hit uit de jaren zestig . Opvallend maar ook
begrijpelijk is het dat de "cast iron shore" geen associaties opriep . Men moet immers de omgeving van
Liverpool goed kennen om deze intertekstualiteit door
signalen to kunnen zien . Het gaat hier namelijk om
"the dismal waterfront between Aigburth and

Vooys 2 / Jaargang 16

18

Garston on the north side of the Mersey where random rubbish from Liverpool's sewers washes up"
MacDonald 1994 : 251 . Frappant was het ook dat
strikt muzikale impulsen in Glass Onion bi1jvoorbeeld
de valse blokfluit die verwiJ'st naar de melodie van hetzelfde instrument in The fool on the hill niet op9e merkt werden . KenneliJk 9eldt dat er in dit 9eval
sprake moet zi1jn van een zekere muzikale vormin 9,
die men bi1j de student die zich met de studie van literatuur bezi9houdt niet zonder meer kan verwachten .
Een veel 9rotere rol speelt uiteraard de leefti1jd van de
student : heeft hi1/zi1' Glass Onion en The fool on the
hill kunnen beluisteren toen deze tekst no9 frequent
via diverse kanalen ten 9ehore 9ebracht werd?
Een tekst als Glass Onion is uitermate 9eschikt om
de culturele ba9a9e van lezers zichtbaar to maken . In
die zin biedt het nummer van Lennon & McCartne Y
werkbaar materiaal voor lessen waarin men het specifieke karakter van de moderne intertekstualiteitstheorie wil laten zien . Gebleken is ook hoe instabiel de
identiteit van Glass Onion is; telkens wordt de lezer
uit de tekst '9e1jaa9d' en op het spoor naar andere
Beatles-teksten 9ezet . Aldus bli1'ft van Glass Onion
weini9 meer over dan een skelet dat als een snort
door9eefluik naar andere teksten fun9eert . In die zin
is Glass Onion - zoals de titel ook su99ereert - een
doorzichti9e tekst . Als we ons tot de referentie aan
andere nummers van Lennon & McCartneY beperken
moeten we echter vaststellen dat de verwi1jzin9en in
Glass Onion naar Strawberry fields Lady Madonna en
The fool on the hill nauweli1jks nieuwe informatie onthullen over zowel de feno- als de architekst . Voor
Fixing a hole 9eldt dit niet : de holte waar water in
moet topen, wordt in Glass Onion Jjuist een 9at in het
water, de oceaan . Wat betreft 1 am the walrus hebben we al vast9esteld dat de vertrouwde associatie
tussen de 'ik' uit het nummer laten we 9emakshalve
ze99en : Lennon en de walrus door de combinatie
Paul/de walrus vervan9en wordt .
In Glass Onion wordt uitdrukkeliJk 9esproken van
een plek - beter no9 : een holte - om to zi1n, waar alles
stroomt en waar doorzichti9held heerst . Het is een
kleine stap om dit 9a9even op de son9tekst zelf to
betrekken : het nummer bestaat is een plek om to
ziJn , maar slechts als verwi1jzend materiaal waar alles
stroomt . Glass Onion is er op het moment dat het
nummer over lets antlers spreeks de identiteit van de
tekst bestaat uit de bewe9in9 naar antler tall9 materiaal . Maar de verwi1'zin9en werpen - zoals 9eze9d nauweli1jks een nieuw licht op de 9esu99ereerde
architeksten . Veeleer zet Glass Onion de luisteraar o p

een verkeerd spoor of 9eeft het nummer summiere
informatie over zichzelf en de 9elmpliceerde architekstep . Sours ook kriJ9t de lezer 'another clue' voor9eschoteld . Aldus kunnen we een verband le99en
tussen Lennons opzet en de opvattin9en van Barthes ,
Kristeva alsmede die van het deconstructivisme van
Jacques Dernda : teksten verwi1deren zich van dat9ene
waarnaar ze verwiJzsn . 4 Ieder tall9 teken zet s poren
uit r maar de lezer kan 9een stabiele betekenis vaststellen omdat taaltekens slechts naar andere taaltekens kunnen verwiJzen . Ook de taaltekens in Glass
Onion bieden ons slechts instabiele betekenissen
omdat ze ons 9ebrekki9a informatie verschaffen of
ons naar het labYrant van de immense tall9e ruimte
leiden .
Hans van Stralen doceert aan het Instituut voor de
Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam . Eerder
publiceerde hij ondermeer een inleiding in het literaire existentialisme, Beschreven keuzes (Leuven/Apeldoorn 1996) .
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Noten
1.
De term 'voor-oordeel', zoals door Gadamar gebruikt, most
men als een neutraal begrip interpreteren . Het gaat hier niet our
het snort vooroordelen waarmee we bijvoorbeeld to makers krijgen als we racistische leuzen lezen .
z
Overigens kan Fixing a hole ook in verband gebracht worden
met de tekenfilm Yellow submarine waarin The Beatles "sail
into the sea of holes" (Riley 1988 : 266) . Dan wordt de film in de
brede visie op het begrip 'tekst' betrokken .
3
Zoals misschien bekend, werd de laatste songtekst vaak in verband gebracht met de drug LSD die in de jaren zestig onder
invloed van Timothy Leary bekend raakte . Luisteraars onderbouwden deze associatie door de beginletters van de bedoelde
songtekst achter elkaar to plaatsen, Hoewel Lennon deze duiding altijd fel van de hand heeft gewezen, is deze intertekstualiteitsrelatie - die op grond van symptomen gelegd wordt - betekenisvol en maakt ze een voor-oordeel uit de jaren zestig zichtbaar .
4.
Derrida introduceerde het neologisms 'differance', waarin de
betekenissen 'articulatie' en 'uitstel' met elkaar verbonden worden . Een equivalent van deze term in het Nederlands zou mijns
inziens 'verwijzering' kunnen zijn .
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De zonden van de Lezer (4) :
Hoogmoed
Jan Vorstenbosch

Laatst overkwam het me weer eens dat iemand in de
trein over een boek be9on to prates . Niet toevallig in
de Eerste Klasse waar ik voor een keer en om
dedarabele redenen had plasts9enomen . Door de
bank 9enomen zi1jn de meesten van de eerste klasse
reizi9ers no9al zwiJ9zaam zo is mi1jn ervarin9, als ik
er doorheen loop op we9 naar een zitplasts achterin .
Maar als er dan eens iemand zi1jn of haar mond opendoet dan is het bi1jna onmogeliJjk om niet to luisteren .

In de tweede klasse heb ik daar, merkwaardi 9
9enoeg, 9een last van . . .
Het leek dus op een 9esproken recensie en hoewel ik er 9een bezwaar te9en heb als menses hun
culturele kapitaal er binnen een kwartier doorheen
willen Jagen vraa9 ik me wel of waarom dat nou net
in mi1jn coupe moet 9ebeuren door een Maarten 't
Hart-fan of liever fanate . . . Ho ho ho hoorde ik echter
mi1jn superego hones : meneer zou het toch over de
hoo9moed van de lezer 9aan hebben in zi1jn VooYse
serie over de ondeu9den van de lezer? Waarom dan
zo seergekeken op andere lezers en lezeressen?
Verber9t zich achter deze er9ernis niet het blasee
9evoel van de self-proclaimed Goede Lezer? Is eni 9
zelfonderzoek hier niet op ziJn plasts alvorens dit
gevoel van er9ernis kan worden toe9estaan? iemand
zei eens : het is meeli1jwekkend de hoo9moed van
bovenuit 9ezien . Dus alvorens voor de beurt to spreken en het 9evoel van er9ernis de vri1je loop to laten
sti19e deze lezer boven zichzelf uit en bezinne zich o p
het wezen van de hoo9moed r en die van de hoo9moed van de lezer in het biJjzonder.
Van oudsher, millennia Ian9, is in een christeli1jke
reli9ieuze traditie de hoo9moed betrokken op het
zich verheven voelen boven De Ander, boven God . En
de hoo9moed van de lezer toonde zich vooral in het
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lezen van andere boeken dan het Boek der Boeken
waarin het Woord van God stond . Bovendien gin g
het bi1j het lezen van de biJ'bel om de moraal, niet om
het verhaal . Het valt niet mee om het zo to lezen
want er 9ebeuren met name in het Oude Testament
no9al wat din9en die met onze moraal weini9 to
makes hebben en als er lets genre-technisch 9eze9d
moet worden van dat boek dan is het wel dat het
een fantastische bundel avonturen is . Maar 9oed dat
is de zienswi1jze van de hoo9moedi9e lezer die vooral
zi1jn verbeeldin9 in werkin9 9esteld ziet door de verhales over Abraham Isaac Esau Jakob Jozef David
en Goliath en noem ze maar op . Waar het de 9elovi9e om client to 9aan is echter de boodschap, en vol9ens de stren9a interpretatie zelfs de letterli1jke
boodscha . De index de list van verboden boeken
en elke andere po9in9 van censuur komt dan ook niet
uit de lucht vallen, zi1j dankt haar ontstaan aan de
voorran9 die wordt 9e9even aan de moraal boven het
verhaal aan de bevesti9in9 van de norm, boven de
mo9eli1jkheid van andere normen of de mo9eliJjkheid
om deze norm to overschri1jden .

In dat verband is het interessant to constateren dat
Kees Fens onlan9s in een treffende portretterin9 van
EO-voor9an9er Andries Knevel in de rubriek '0p het
Tweede Gezicht' in de Volkskrant de zaken preties
omkeert . De 9rondtoonvanziJjnverhas l i s dat Knevel
- what's in a name - zich in zi1jn talkshow boven zi1jn
gasters verheven voelt omdat hiJ ' 9elooft omdat hij1
9elooft in het bezit to ziJjn van de Waarheid . In zi1jn
manier van vra9en wordt de triomf van het 9eliJjk
voelbaar en de hoogmoed zichtbaar, ze9t Fens .
Knevels vra9en is alti1jd ondervra9en en de inquisitie
is niet ver we9 . Zi1jn zekerheid is niet alleen hoo9moed maar ook i1jdelheid . En dan ze9t Fens jets wat

column

echt heel wezenli1jk is voor ons onderwerp : hoo9moed
mist de humane trekken van relativerin9 en twi1jfel .
Het li1jkt me dat deze zin een van de sleutels vormt tot
het door9ronden van de hoo9moed van de lezer.
Het 9evoel van zekerheid dat de humane trekken
van relativerin9 mist, treffen we vooral aan biJj mensen die in het bezit ziJjn van zaken zoals geld, macht
titels kennis een 9oede opvoedin9 J hoo9staande
beschaving, morele zekerheden, een voile boekenkast en dit bezit niet kunnen relativeren die er het
recht aan ontlenen om zich boven anderen verheven
to voelen die in fi9uurli1jke zin to koop open met hun
hoofd . Naast de arro9antie van de macht en die van
het geld, is er de arro9antie van de kennis, de eruditie
en de beschavin9 .
Een drietal vormen van hoo9moed van de lezer
dienen zich in dit verband aan . De eerste is die waarbi1j de lezer, en dan met name de veellezer, zich verheven voelt boven de niet-lezer. De lezer toont zich
hier vooral als cultureel en vaak ook als moreel betweter. In zi1jn al9emeenheid is er 9een enkele reden
voor dit 9evoel van verhevenheid . Er zi1jn vele andere
leuke bezi9heden naast lezen . Er zi1jn in dit ondermaanse bovendien belan9ri1'ker zaken to doen dan
lezen . En er is weini9 empirische onderbouwin9 voor
de stellin9 dat veellezers zich beter 9edra9en, of meer
9evoel voor schoonheid hebben biljvoorbeeld de
schoonheid van de natuur of van schilderiJjen, dan
niet-lezers . Niet voor niets was het een schri1jver die
zei : "ik vind de natuur heel mooi maar ik moet er wel
lets bi1j to drinken hebben" .
De traditie van de ethiek heeft bovendien niet
na9elaten to wi1jzen op de fi9uur van de virtuous
peasant, de eenvoudi9a, on9eletterde boer die niettemin een wezenliJjke vorm van morele excellentie verto9enwoordi9t . Ik 9eef toe dat dit in het huidi9e
ti1jds9ewricht van de intensieve veehouderiJj en met de
fi9uur van Wien van den Brink voor o9en een beet1je
een on9elukki9 voorbeeld is . Maar daarmee is de
9edachte zelf niet weerle9d en ziJj last zich 9emakkeli1jk upelaten als we denken aan de 'deu9dzame
AOW'ers' de 9eneratie van naoorlo9se wederopbouwwerkers die het eind van dit millennium sappe lend moeten doorbren9en achter de geraniums,
terwiJjl de Yuppende en Jo99ende Jjon9ere 9eneratie
zich zelf9enoe9zaam laaft aan de 9ebonden uit9ave
van de nieuwste roman van Joost Zwa9erman of

Ronald Giphart of de nieuwste cabaretvoorstellin 9
van Youp van 't Hek .
The same goes, mutatis mutandis voor de tweede vorm van hoo9moed . Deze heeft betrekkin9 o p
het neerki1jken op al die9enen die hun vertier beleven
aan andere din9en dan het rusteloos van links naar
rechts laten 9li1jden van de o9en over 9eheel met letters vol9eprinte bladzi1jden : de kiJjkers, de voelers, de
luisteraars de ruikers de snuivers de smakers en
smakkers . Ik denk hier in het biJjzonder aan die arme
beki1jkers van de TV het troostmeis1je van het Westerse
werk-werk-werk-kamp . De bewakers van dat werkkamp ziJnr een enkel tekstballonnet1je met 'onthaastin9' erin daar9elaten Oost-Indisch doof voor het
zachte kraken van het menseli1jk zintui9li1jk vermo9en ,
het vermo9en of liever de vermo9ens waarvan de stille krachten onaan9eroerd bli1jven onder de biomechanische en neurofYsiolo9ische druk van de moderne
economische tredmolen . Ik durf zelfs be9rip to vra9en
voor de voyeurs en de frotteurs die Ian9s onconventionele en ondoor9rondeliJj ke we9en hun ei9en tuin
der lusten proberen to scheppen . Bovendien zi1jn het
niet alleen de ki1jkers en de voyeurs die hier verdedi9d
moeten worden te9en de lettervreters, maar ook de
zieners r Plato voorop r die 9ewezen hebben op het
secundaire, ofgeleide, tweedehandse van de fictieve
wereld van de literatuur . Ik neem hier 9een standpunt
in . Ik wi1js er slechts op dat er slechte boeken ziJjn en
9oede TV-pro9ramma's en films en dat alleen al zou
hoo9moedi9a lezers die menen to mo9en kapitaliseren op hun verbeeldin9svermo9en een toontje lager
moeten doen zin9en . Het voert to ver om hier de distussle to voeren tussen de voorstanders van de literaire verbeeldin9 en de pleiters voor de ri1jke
concreetheid van de niet-verbeelde reele sensitiviteit
of intelli9ibiliteit maar ik meen to mo9en stellen dat
hier niets op voorhand beslist is .
0p de derde vorm van hoo9moed betrap ik mezelf
helaas re9elmati9 . Het betreft - mea culpa l mea culpa
- het 9evoel boven de auteur van het boek verheven
to zi1jn . Achter de zinnen doemt dan het deerniswekkende beeld op van de schriJjver die achter ziJjn tekstverwerker zit to ploeteren op ziJjn zinnen- zuchtend en
steunend op zoek naar een treffend beeld dat maar
niet wil komen . Of wel althans naar ziJjn of haar
smack maar niet de mine
J . Ik 9eef, dat liJjkt me het
beste een voorbeeld . Ik heb eni9a weken 9eleden
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een wijle mogen vertoeven in de /ndische duinen van
Adriaan van Dis . Nu draag ik Van Dis, ondanks zijn
bekakte toontje dat wij nog van zijn onvolprezen literaire programma's kennen, een goed hart toe. le voelt
meteen dat er onder die gestileerde bolster een blanke pit schuil gaat . Maar ik kan maar niet aan hem als
schrijver wennen . De situatie is de volgende . Zoon van
veertien staat aan het sterfbed van zijn moeder en
heeft het er duidelijk moeilijk mee . Ik citeer : "Zijn
lichaam trilde van verzet, de spieren in zijn nek klopten, het lukte hem niet langer zijn tranen to bedwingen, grote druppels spoten op de deken, krachtig en
ver als het eerste zaad van een jongen" . Van Dis laat
de 'ik' er meteen achteraan zeggen dat hij het ongepast vond om bij het sterven aan iets levend gevends
als zaad to denken . Maar ik vind dat ongepaste wel
meevallen . Leven en dood reiken elkaar wel vaker de
hand . Ik heb veel meer moeite met de fysiologische
aspecten van het gebeuren . Ik ken wel tranen met
tuiten, maar tranen met spuiten, die pakweg een
halve meter verder belanden? En waarom speciaal het
eerste zaad van een jongen zo krachtig en ver reikt?
Het is me een raadsel, maar misschien kan iemand,
een seksuoloog of uroloog, me helpen . Anderzijds
buig ik ootmoedig het hoofd voor Van Dis want mijn
hoogmoed blijft gekleurd met het purper van mijn
Schaamte (naar Jean Genet), schaamte om mijn eigen
onvolkomen zinnen, om mijn onvermogen om uberhaupt een roman, zelfs een slechte, to schrijven, om
mijn manke stijl .
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Een paar opmerkin9en tot slot van dit betoog en voor
de 9oede orde . Met de hoo9moed waar ik het over
9ehad heb is niet elke lezer behept en ik vermoed de
9eachte lezer van VooYs wel in de laatste plaats .
Inte9endeel ik denk dat wijj het er allemaal over eens
kunnen zi1jn dat vooral anderen zich schuldig maken
aan deze vormen van hoo9moed . De hoogmoed is
dan ook niet eigen aan het lezen als zodanig, ziJ j is
een misvorming die ziJjn oorzaak vindt in de veronderstelling dat het bi1j het lezen om iets antlers gaat dan
het lezen zelf, om de religieuze waarheid, om morele
verheffin9om het zichzelf onderscheiden van het vul9us, om het bevesti9en van vooroordelen over schri1jvers . In zich vormt het lezen van literatuur een van de
meest interessante, mooie, zinniga en vooral leuke
activiteiten . Wat meer is het lezen van literaire werken representeert de wezensstructuren van de menseli1jke identiteit en identiteitsbeleving, die ik 9eef het
toe tenslotte een narratieve is . Deze gedachte laat
zich samenvatten met een wending op het bekende
9eze9de van Shakespeare : "We are such stuff as stories are made of" . En ik durf eraan toe to voegen :
ieder is de moraal van ziJjn ei9en verhaal . Daarom is
hier een Memento lectori op zi1jn plaats . Laten wijj de
Goede Lezer gedenken en in ere houden . Want leesstof ziJjn wijj en tot leesstof zullen wijj weerkeren . En al
hoeven wijj daarvoor niet door het stof to kruipen, het
past ons lezers ook niet om met ons hoofd in de
wolken to 9aan topen .

Universiteit Utrecht
T~ereniging

Utrechts Universiteits-f~nds

Ben 1'i1 ' al lid van het U-Fonds ?
In Utrecht bestaat Binds 1886 de Vereni9in9 Utrechts
Universiteitsfonds, kortwe9 de VUUF of U-Fonds . Dit is een
zelfstandi9a vereni9in9, die op9ericht is door vrienden van
de universiteit . Meestal zi1'n dat alumni, maar ook medewerkers en studenten zi1jn lid .
Doel van het U-Fonds is biJ j to dra9en aan de 9roei en bloei
van de Universiteit Utrecht.
Met het geld van de leden stelt de Vereni9in9 Bi1jzondere
leerstoelen in, verleent ze subsidies aan studenten-activiteiten, helpt studenten die in financiele nood zitten, onderhoudt contacten met alumni, en stelt diverse pril'zen in voor
bi1jzondere cate9orieen personeel, studenten en alumni .
Het U-Fonds is dus belan9ri1jk, ook voor studenten en voor
studentenvereni9in9en . Om dit alles to realiseren heeft het
U-Fonds meer leden nodi9, zodat er meer geld beschikbaar
komt voor de universitaire 9emeenschap . Ook als student
kan 1'e daar aan bi1'dra9en . Studenten zi1'n al lid vanaf f10,-,
maar als J'e wilt, kan 1je ook meer 9even . Word dus lid van
het U-fonds!
Universk.it Utrecht
Vereniging Utrechts Universiteitsfonds
Voor meer informatie kan je bellen met nummer 030 .253 80 25 .
Wil je als student meteen lid worden, mask dan minimaal f10,over op rekeningnummer 69 96 64 438, t&E bank Utrecht of
Postbanknummer 14475 .
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G . de Bay, een vrije vertaLer
of een kopierend auteur?
Yolanda Rodri9uez Perez

Literaire invloed en creativiteit in de zeventiende-eeuwse Republiek

In de zeventiende eeuw kwamen in de Nederlanden
talloze vertalin9en uit het Spaans op de markt . Aan
de hand van de vertaler G . de Bay Iaat Yolanda
Rodri9uez Perez zien dat het vertalen vaak verder
9in9 dap het klakkeloos overzetten van een Spaans
werk in het Nederlands . Duideli1'kheid over de mate
waarin sommi9a Nederlandstali9a werken als on9ipeel beschouwd zouden moeten worden, kan echter pas worden verkre9en door de 1'uiste
interpretatie van de be9rippen 'samenstellen' en
'vertalen' . En daarbi1' komt het belan9 van de boekverkopers om de hoek ki1'ken .
AI in 1881 verkondi9de de neerlandicus Te Winkel dat
de Spaanse literatuur een belan9riJjke invloed op de
Nederlandse literatuur van de zeventiende eeuw heeft
9ehad 2 In to9enstellin9 tot zijn voor9an9ers had hi j
0o9 voor de literaire verhoudin9en tussen de twee
landen en liet hi1j zien in welke 9rote mate er Spaanse
sporen in de Nederlandstali9a literatuur van voornameliJjk de zeventiende eeuw to vinden ziJjn .
In deze Periode zijn er zowel Spaanse romans als
toneelstukken in 9rote hoeveelheden naar het
Nederlands vertaald vaak rechtstreeks uit het Spaans ,
maar ook dikwiJjls via een andere taal, voornameli1jk
het Franc . De van het Iberisch schiereiland afkomsti9e werken 9aven ook de aanzet tot vele navol9in9en .

Men denke aan de onver9eteli1jke fi9uur Jerolimo uit
Bredero's Spaanschen Brabander . 9einspireerd op de
schildknaap uit de zestiende-eeuwse anonieme
Spaanse schelmenroman Vida de Cazarillo de Tormes
of aan Cats' SPaens heYdinne1te . 9 ebaseerd op een
novelle van Mi9uel de Cervantes . Hoewel SpanJje en
de Nederlanden in de tachti91ari9e oorlo9 verwikkeld

Vooys 2 / laargang 16

24

1

waren, li1jkt het literaire verkeer ononderbroken to zijn
9eweest en na beeindi9in9 van het 9ewapend conflict neemt het aantal uit9aven van vertalin9en weer
toe
Van dit 'eenrichtin9svertaalverkeer' tussen deze
twee culturen is echter niet zo veel bekend . Een van
de belan9ri1jkste problemen die zich voordoen als er
over zeventiende-eeuwse vertalin9en 9esproken
wordt is de afwezi9held van een al9emeen kader
voor vertaalpraktiJjken in deze eeuw . Recenteli1jk verscheen een studie met Nederlandse beschouwin9en
over vertalin9en in de periode tussen 1 550 en 1670 ,
waarin 9econcludeerd wordt dat zich 9een "eensluidende opvattin9 over vertalen" aftekent voor dit tiJjdsbestek . 3 Vertaalkritische beschouwin9en komen
zelden voor en uitspraken over dit onderwerp kunnen
slechts of9eleid worden uit zo9enaamde liminaire tekstep dat zijn voorwoorden opdrachten en der9eli1jke .
Vra9en zoals wat men preties onder 'vertalin9' verstond hoe men vertaalde en waar de 9renzen la9en
tussen 'vertalin9' en 'navol9in9', zijn niet eenvoudi 9
to beantwoorden .

Een antler probleem zijn de schaars beschikbare
9e9evens over de positie en bezi9heden van auteurs
in deze eeuw en die van andere 'producenten' van
drukwerk . Onder deze omschri1jvin9, bedacht door
een France boekhistoricus verstaat men de vaak in de
schaduw 9ebleven redacteuren illustratoren, correctoren en de belan9ri1jkste 9roep voor ons de vertalers . Wat voor een werkverhoudin9 ze hadden met
hun opdracht9evers en hoe ze to werk 9in9en zijn
slechts twee vra9en van een Ian91
e list met into9nita .
We weten hoo9steps dat behalve een kleine 9roe p
van beroepsvertalers er zonder twi1'fel velen waren die

naast hun ei9enliJjke beroep vertalin9en produceerden . 4
Aan deze onderbelichte wereld van zeventiendeeeuwse vertalin9en van Spaanse werken zal ik hier
aandacht schenken . Aan de hand van de aan de ver9etelheid onttrokken fi9uur van vertaler en auteur G .

Wel sluit het Jjaar 1 656 9oed aan bi1 j zijn oudst bekende werken waarover we beschikken want die dateren uit de J'aren 1 657 en 1658 .
En dan is er no9 een antler interessant 9a9even . In
het Album studiosorum 1575-1875 van de Leidse universiteit wordt een vierentwinti91ari9e rechtenstudent

'samensteller' en vertaler op9evoerd . Maar wat hield
dat samensteller preties in?

verko ers uit Amsterdam . Van al deze boekverko ers
bestaan helaas 9een archieven en er zijn tot nu toe
9een mono9rafische studies aan hen 9ewiJd, wat het
zeer moeli1jk maakt om 9e9evens to vinden over hun
activiteiten en hun relaties met order meer auteurs
correctors illustratoren en vertalers . 6
De publicatie van De Bays vertalin9en beslaat een
Ian9a periode van bi1'na veerti9 1aar, vanaf 1657 tot
1696 . De 1jaartallen onthullen niet veel over de ontstaanstiJjd van deze vertalin9en aan9ezien ze niet per
se direct na vervaardi9in9 hoeven to zijn uit9a9even .

de Bay kan men een indruk kri19en van het 9ecompliceerde beeld dat zich achter de noemers 'vertalin9'
en 'vertalers' verschuilt . In hoeverre moeten we 9eloyen dat een tekst een vertalin9 is wanneer deze als
zodani9 voor9esteld wordt? De Bay, wiens vertalin9en
tussen 1 657 en 1 696 het Iicht za9en bli1jkt een interessant individu op wiens conto zowel een tiental
vertalin9en uit het Spaans staat als een drietal moeili1jk
to benoemen werken zonder auteursnaam . In twee
van die drie 9evallen wordt De Bay to9eli1jkerti1jd als

Wie is G . de Bay?
Deze G . de Bay confronteert ors met raadsels . Tot
9rote spiJjt van de huidi9e wetenschappers zijn vele
vertalers biJ 9ebrek aan de meest elementaire bio9rafica in het schimmenriJjk bliJven ronddolen . G . de Bay,

ook als G .D .B . aan9eduid is hier eni9szins aan ontkomen . Zi1jn achternaam is bekend maar waar zijn
voorletter voor staat weten we niet . Verder is het niet
zeker of er sprake is van een pseudoniem .
In een artikel uit 1956 voorziet de hispanist
Terlin9en- de eerste die aan deze vertaler aandacht
schonkhem van een voornaam : Guilliam . 5 In h et
Gemeentearchief van Amsterdam vond Terlin9en een
document 9edateerd op 4 november 1656, waarin
melding wordt 9emaakt van de ondertrouw in de
Waalse kerk to Amsterdam tussen ere Guilliam de
Bay en een zekere HaesJje Houtmans . Guilliam bleek
vol9ers het document een eenenderti91ari9e handelaar uit Harlin9en to zijn en zijn vrouw een tweeentwinti9Jari9e Amsterdamse . Terlin9en vertelt over zijn
vruchteloze po9in9en om via het Friese archief en het
Amsterdamse Gemeentearchief meer 9e9evens to
ver9aren over De Bay en zijn familie . Desondanks
meent hi1j dat de handelsactiviteiten van De Bay heel

9oed zijn kennis van de Spaanse taal en cultuur zouden kunnen verklaren .
Of de 9enoemde Guilliam de Bay onze vertaler G .
de Bay is valt echter niet met zekerheid to bepalen
aan9ezien in de documentatie 9een enkele verwiJjzin 9
naar vertaalactiviteiten van Guilliam de Bay voorkomt .

uit Leeuwarden vermeld met de naam Guilbertus Bay .
Hi1j schreef zich op 10 mei 1659 in aan deze universiteit en in hetzelfde 1jaar verscheen bi1j Elseviers zijn
DisP utatio Jjuridica inaugural/s . Maar ook over deze
kandidaat bezitten we 9een verdere 9e9evens . Zou hi'J
niet net zo 9oed in aanmerkin9 kunnen komen als
Guilliam?
Boekhistorische bronnen bieden evenmin nieuwe
9e9evens over de vertalerlauteur. De met De Bay verbonden werken verschenen bi1 ' vi1jf verschillende boek-

Van belan9 is het felt dat de vertaalinteresse van De
Bay in 5panJje lag . Alle vertalin9en die op zijn naam
staan hebben betrekkin9 op Spaanse werken en zijn
rechtstreeks uit het Spaans afkomsti9 . Dit in to9enstellin9 tot het werk van vele andere Nederlandse colle9a's die het Frans als tussentaal benutten om
Spaanse werken to vertaler .
Het tiental vertalin9en van De Bay is 9ebaseerd o p
werken van Mi9uel de Cervantes- Juan Perez de
Montalban en Alonso Castillo Solorzano . 0p de titelbladen of in het 'aen de lezers' van deze uit9aver
staat alti1jd de naam van de Spaanse auteurs vermeld .
Mi9uel de Cervantes was omstreeks 1660 reeds een
bekend auteur in de Nederlanden . Vele van zijn
Nove/as eljemAtares waren al vertaald en in 1 657 was
de vertalin9 van Don Qui'ote
de la Mancha verscheJ
nen . Perez de Montalban was een succesvol toneelschriJjver die beschouwd werd als de 'zoon in de
kunst' van Lope de Ve9a . Castillo Solorzano was een
populair auteur van schelmenromans die door sommi9a 9eleerden 9ezien worden als 'best-sellers' van
de zeventiende eeuw .
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Vermeldin9 van een werk van De Bay in een advertentie uit de Amsterdamse Courant, waarin de begrippen 'samengesteld' en
'vertaald' beide voorkomen .

Onzekerheid rond titelbladen

contact van de lezer met een werk . Daar stond de

Er zijn drie werken die ook met de naam van G . de

naam van de vertaler. In de voorredes werden allerlei

titel en de auteur vermeld en bij vertalingen vaak de

Bay verbonden zijn maar waarvan het auteurschap

uitspraken gedaan met het oog op het publiek . De

niet duidelijk is : 't Leven en bedrijf van Duc D ;41bas

nodige behoedzaamheid is vereist als het gaat om het

hondi en 't Pirinesche tooverhol (1658), 't
A/derwonderlijkste Leeven en eedrijf, van den door-

bestuderen van deze onderdelen, en voornamelijk als
het gaat om het voor waar aannemen van de daarin

trapten en k/uchiigen Fielt, Bisschayer (1665) en Des

vermelde informatie . Het is een feit dat boekverko-

were/ds he/ en vagevuyr, begrepen onder het !even

pers gebruik maakten van allerlei strategieen om de
verkoop van hun uitgaven to bevorderen . Ze deinsden

van den Amsterdamschen Spanjaart (1696) . Op de
titelbladen van deze drie werken staat geen Spaanse

er bijvoorbeeld niet voor terug bepaalde feitelijke

auteur genoemd . In het geval van de eerste en de
derde roman komt de beschrijving op het voorblad

gegevens op titelbladen to vervangen door fictieve .
Men denke bijvoorbeeld aan het in 1 678 versche-

overeen : "t'samengesteldt en vertaelt door G . de

nen De americaensche zee-roovers. Een zeer interes-

Bay", terwijl het tweede werk slechts met de woor-

sant verhaal over de roofzuchtige handelingen van

den "nu eerst uyt 't Spaens vertaelt door G .D .B"

Engeland en Frankrijk tegen de Spaanse bezittingen

gepresenteerd wordt .

in Amerika . Het is inmiddels bekend dat het uitge-

De bestudering van titelbladen en voorredes is een

versadres op het titelblad, to Keulen, niet klopt, want

zeer bruikbaar element om informatie over auteurs en

het boek werd to Amsterdam gedrukt en uitgegeven .

vertalers to vergaren . 7 Het titelblad was het eerste

Maar het is niet duidelijk waarom de uitgever deze
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kunst9reep heeft toe9epast . Ook in het buitenland
waren deze prakti1jken 9an9baar . De specialist op het
9ebied van de schelmenromans r Van Gorp, vermeldt
een Franse uit9ave van een Spaanse schelmenroman
waarin de naam van de echte auteur Salas de
Barbadillo door die van Quevedo wend vervan9en om
de verkoop to stimuleren . Rond 1675 verscheen in
Duitsland Der wunderbare Hund een verhaal over
een man die in een hond wordt veranderd . Het titelblad vermeldt dat de tekst uit het Pools in het Duits
is vertaald door ene Cosmo Pierio Bohemo . Inmiddels
is bekend dat de naam van de vertaler een pseudoniem is voor de echte auteur van het boek een nu
ver9eten Duitse schri1jver. Het zal duideli1jk zi1jn dat men
voorzichti9held moet betrachten met de interpretatie
van titelbladen .8
De drolli9a BisschaYer
Van de Brie werken op naam van De Bay waarvan
niet zeker is of hij de auteur is, wordt er een op het
titelblad alleen omschreven als 'vertaling' : 't
A/derwonderlijkste Leeven en eedrijf, van den doortrapten en k/uchtigen Fielt, Bisschayer, verschenen in
1665 . Vier jaar later volgde een tweede en licht gewijzigde uitgave bij de boekverkoper Baltus Boeckholt :
Hei leven en eedrijf van de drollige Bisschayer besiaende in koddige Voorvallen aerdige Vryerijen, wonderlijke bejegeningen, en snaakse vertooningen . Zoals
uit de titel of to leiden valt, worden hier de avonturen
van een schelm uit het noorden van Spanje, een
Biskajer, ten tonele gevoerd .
In 1908 vermeldde Te Winkel in zijn Ontwikkelingsgang, in een hoofdstuk gewijd aan de schelmenroman, dat het origineel van deze uit het Spaans
vertaalde roman hem niet bekend was . Hetzelfde
gold voor het origineel van Den Amsterdamschen
Spanjaart . In 1918 vertelde W . Davids, een van de eersten die zich bezighield met de relaties tussen de
Spaanse en de Nederlandse letterkunde in de zestiende tot en met de achttiende eeuw, dat het hem ook
niet gelukt was om de originelen to vinden . Hij voegde hier het volgende aan toe : "Vermoedelijk is De
drollige eisschayer een Nederlandsch namaaksel van
de Spaansche schelmenromans, waarvan de auteur
beweert, dat het uit het Spaans vertaald is, om er
meer beteekenis aan bij to zetten" . 9
In het geval van dit werk is het moeilijk om, zonder
het boek grondig to bestuderen, argumenten voor of
tegen een mogelijk Nederlands auteurschap aan to

voeren . De avonturen vinden plaats in SpanJje en de
personages zi1jn ook Span1jaarden . Alles liJjkt op het
eerste 9ezicht authentiek Spaans. De Spaanse maatschappilj wordt op de korrel 9enomen zoals 9ebruikeli1jk is biJj de satirisch 9etoonzette Spaanse
schelmenroman . Maar dit sluit niet uit dat het hier
een bewuste navol9in9 zou kunnen betreffen . De Bay
had al in 1665 allerlei Spaanse werken vertaald en
daarmee een zekere kennis van de Spaanse 9eo9rafie en cultuur op9edaan .
Het 'aen de leser' van de tweede uit9ave, 9eschreyen door boekverkoper Boeckholt . 9eeft extra informatie . Ten eerste staat er dat de vertalin9 van drie
novellen van de boven9enoemde Montalban in de
roman in9evoe9d zi1jn en de titels hiervan worden
keuri9 9enoemd . Verder wordt 9eze9d dat de rest van
de stof afkomsti9 is "uYt de selve koken daer Duc de
Albas Hondt uYt 9ekomen is" . Als 't Ceven en bedr1ijf
van Duc D'Albas hondt een werk van De Bay is, zou
vol9ens deze mededelin9 De drollige BisschaYer ook
uit ziJjn pen ziJjn 9evloeid . Maar het probleem is dat
deze mededelin9 van de boekverkoper ook andersom
werkt . Als De drolli9'e BisschaYer 9een werk van De
Bay zou ziJjn- dan 9eldt dat ook voor Duc D'Albas
hondt. We weten niet of Boeckholts mededelin9 waar
is of niet . Het is nameli1jk ook mo9eli1jk dat hi1j een verband le9t tussen deze twee werken omdat Duc
D'Albas hondt biJ potentiele lezers zb bekend was dat
het de verkoop van De droll/9e BisschaYer kon stirruleren .
De Bay als'samensteller'
't Leven en bedrijf van Duc D'A/bas hondi en 'i
Pirinesche tooverhol, is een vermakelijk en verrassend
vervolg op een van de door De Bay vertaalde novelles van Cervantes, El coloquio de /os perros . 10 In deze
'samenspraak der honden' vertelt de hond Berganza
zijn avontuurlijk leven aan de hond Cipibn, die niet
aan de beurt kan komen om zijn eigen autobiografische verhaal to presenteren . Aan het einde van hun
dialoog belooft Cipion dat hij in de toekomst ook zijn
relaas zal doen . In Duc DA/bas hondt wordt gebruik
gemaakt van dit 'open einde' : de hond Cipibn verschijnt ten tonele ats hond van de beruchte hertog
van Alva . De kleine roman concentreert zich op de
periode van Alva's bewind in de Nederlanden, 15671573, en belicht allerlei bloedige momenten van de
Opstand . De Spanjaarden, en de hertog in het bijzonder, krijgen in de beste traditie van de anti-Spaanse
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oorlo9spropa9ands een zeer negatieve rol toebedeeld terwi1i de Nederlanders als slachtoffers worden
uit9ebeeld . Verder beleeft de hond een aantal magische ervarin9en als hij j het "hol der heYli9a en onheYli9e toovenaers" in de PYreneeen betreedt .
0p het titelblad van dit werk wordt 9een melding
9emaakt van een Spaanse auteur. Het eni9a bekende
zeventiende-eeuwse vervol9 op de novelle van
Cervantes is dat van de Spaanse schri1jver Luis de
Belmonte 1587?-1650, maar dit werk is niet
bewaard 9ebleven . Dit vervol9 kan echter niet de
basis 9eweest ziJjn van Duc D'Albas hondt. De inhoud
van het verhaal van Cipion komt nameli1jk dermate
overeen met het Nederlandse discours en met de
Nederlandse beeldvormin9 omtrent de Tachti91ari9e
Oorlo9, dat het onmo9eliJjk is om to aanvaarden dat
dit werk een Sp asnse oorpron 9 ke nt . 11 Maar hoe
moeten de woorden "t'samen9esteldt en vertaelt
door G . de Bay" die het eerste blad sieren dan
beschouwd worden?
Als we de betekenis hiervan willen herinterpreteren moeten we rekenin9 houden met terminolo9ische twiJjfel rond het 9ebruik van het woord
'samenstellen9' . Wat valt er onder deze term to verstaan? Het in de zestiende en zeventiende eeuw
bestaande woordveld om een vertalin9 aan to duiden
was ruim : 'overzetten' 'translateren' 'verduitsen'
overstellen' 'overbren9en' en 'vertalen' de term die
Ian9zamerhand de overhand be9on to kri19en . 12
Semantische nuances tussen deze termen ziJjn al
moeili1jk to bepalen, maar voor de combinatie van
'samenstellen' met 'vertalen' zoals biJ j De Bay, 9eldt
dat des to meer. Zou het niet zo kunnen ziJjn dat
'samenstellen' toen 9ehanteerd werd als er sprake
was van bepaalde ontleende elementen uit andere
bronnen? Duc D'Albas hondt is een vervol9 op een
Spaanse novelle en bevat allerlei sporen van het genre
van de schelmenroman . De term 'vertalin9' zou
mo9eli1jk alleen bedoeld kunnen zi1jn voor de novelle
van Montalban waarvan de vertalin9 na het verhaal
van Cipion vol9t .
Een tweede mo9eli1jkheid is echter dat ook Duc
D'Albas hondt doelbewust - maar dan om de lezer
om de tuin to leiden - als 'vertalin9' uit het Spaans
9epresenteerd wordt . Deze mo9eliJjkheid is vol9ens
mi1j de meest aannemeliJjke . Het felt dat een SpanJjaard
zo'n zwart beeld van het optreden van zi1jn land9enoten in de Nederlanders zou hebben 9eschetst zal met
zekerheid extra aantrekkin9skracht op een Nederlands
publiek hebben uit9eoefend .
Duc D'Albas hondt is miJ'ns inziens door De Bay
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9eschreven . Hi1j was zo 9einspireerd 9eraakt door de
novelle van Cervantes die hijj zelf had vertaald dat hij1
er een ei9en vervol9 op schreef vanuit een zeer
Nederlands ers ectief . In de Re ubliek bestond zonder twiJ'fel een breed publiek dat 9emteresseerd was
in vaderlands 9etinte verhalen, vol ne9atieve en sappi9e opmerkin9en over de Sp aanse viand
. De Bay is
1
dus mo9eli1jk ook de auteur van De drolli9e
BisschaYer, maar de Nederlandse oorspron9 van de
avonturen van de Biska1jer valt veel moeili1jker to bewi1jzen
Bi1j het derde werk Des werelds He! en Va9evuYr
begreAen onder 't levers van den Amsterdamschen
SPanljaart 1696 komen we de omschriJjvin9 "t'samengesteldt en vertaelt" weer te9en . In dit boek
wordt een duideli1jk verband met Duc D'Albas hondt
9ele9dr aan9ezien het ma9ische aspect van het toverhol in Den Amsterdamschen SP an1jaart wordt voort9ezet . Het hoofdpersona9a, de Amsterdamse
SpanJjaard beschri1jft zi1jn vele omzwervin9en die hem
vanuit de Nederlanders naar Span1je en naar de
Spaanse 'Indien' leiden . Uit Nederlandse ouders in
Amsterdam 9eboren wordt onze protagonist op zijn
vierde naar SpanJ'e gebracht . Dankzi1j zi1jn Vlaamse
vroedvrouw wordt hijj aldaar protestants op9evoed .
Bewo9en door een sterk 9evoel van nieuws9ieri9held
wil de Amsterdamse Spanljaard de wereld verkennen .
Na een eerste refs naar Jamaica komt hiJ' op de
Canarische eilanden terecht waar hijj kennis maakt
met TYmon de tovenaar, die hem in het "nieuwe hol
der onheili9a tovenaars" leidt . Daar is hi1' 9etui9e van
allerlei fantastische "droomen en 9esichten" . Na al
deze ervarin9en beslist hijj tern9 to reizen naar SpanJje .
In het tweede deel treedt hijj in het huweliJk, maar
nadat zi1jn echt9enote overli1jdt beslist hijj met zi1jn
vroedvrouw tern9 naar de Nederlanders to 9aan .
De Bay heeft het 9edeelte over het tovenaarshol
dus opnieuw 9ebruikt . Voor het andere 9edeelte van
Duc D'Albas hondt de verbli1'fsJjaren van Alva in de
Nederlanders . 9eldt dit niet . De historische context in
de Amsterdamsche SPanljaart is dan ook een andere :
de avonturen van het hoofdpersona9a in Jamaica verwizen
1 naar de Spaans-En9else oorlo9, waarbiJj het
eiland door de En9elsen veroverd werd 1655-1658 ,
maar verder is het werk riJjk aan intertekstuele toespelin9en op het relaas van de hond Cipion . De
Amsterdamse SpanJjaard ze9t bi1jvoorbeeld uitdrukkeli1jk dat hiJ' Duc D'Albas hondt heeft 9elezen en dat hij1
het boek 9oed kept .
Gemeenschappeli1jke
aspecten van de twee wer.
ken ziJjn voorts het anti-katholicisme en het duideliJjke

Alva, protagonist van

't Leven en bedrijf van Duc D'Albas hondt en 't Pirinesche tooverhol

anti-hispanisme . Zelfs de herto9 van Alva de belichamin9 van het Spaanse kwaad komt no9 een keer
voor : op een van zi1jn reizen naar de onderwereld van
het toverhol komt de Amsterdamse SpanJjaard de hertog te9en . Daar wordt de Spaanse kriJ9sman door
allerlei helse fi9uren 9emarteld . Dit fragment doet

sterk denken aan de laatste scene van Duc D'Albas
hondt waarin Alva 9ekweld wordt door zi1jn bloedi9e
9eweten . Voor een Nederlands publiek werd het
9an9bare beeld van de wrede en meest 9ehate tiran
opnieuw bevesti9d .
Wat literaire ontlenin9en betreft valt ook de
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invloed van Suenos (dromen) van de Spaanse schrijver Quevedo niet to ontkennen . Het droombezoek
van de Amsterdamse Spanjaard aan de hel waar hij
allerlei allegorische figuren en ondeugdzame 'types'
ontmoet, doet onmiddellijk denken aan dit werk van
deze satiricus . Het lijkt erop dat De Bay een
Nederlands kader geschetst heeft om zijn eigen vrije
versie van het werk van Quevedo to creeren . Deze
navolging van Quevedo zou de term "Ysamengesteld" op het voorblad kunnen verklaren . We passen
dan dezelfde redenering toe als bij Duc D'A/bas
hondt, namelijk dat 'samenstelling' betrekking heeft
op ontlening of imitatie .
Tot besluit
Uit het vooraf9aande is 9ebleken hoe 9ecompliceerd
het is om duideli1jke 9renzen to trekken binnen de
wereld van zeventiende-eeuwse vertalin9en van
Spaanse romans . Niet alleen is het in9ewikkeld om
een onderscheid to maken tussen wat als vertalin9 of
als imitatie beschouwd kan worden maar bovendien
kampt de onderzoeker met het probleem dat bePaalde titelbladen en voorredes hem of haar op het verkeerde been zetten door onJ'uiste informatie die de
bedoelin9 had om het toenmali9a Publiek aan to trekken . Als het om de cate9orisatie en inventarisatie van
vertalin9en 9aat is deze kwestie van belan9 aan9ezien begaalde oorspronkeliJjke teksten verbor9en kunnen bli1'ven onder een verkeerde noemer . Tot op
heden is er slechts een relatief 9a in9 13 aantal oor_
spronkeli1'ke prozateksten uit de zeventiende-eeuwse
Republiek over9ebleven . Wie weet zi1jn er meer on9inele teksten onder9esneeuwd . Meer aandacht voor
de term 'samenstellen' kan van belan9 zi1jn voor deze
P roblematiek .
Bestuderin9 van als 'vertalin9' 9epresenteerde werken uit de zeventiende eeuw is ook van belan9 omdat
er allerlei cultuur-historische informatie uit of9eleid
kan worden . In de woorden van de ideeenhistorica
C .L . ThYssen-Schoute, pionier op dit terrein : "het is
mi1jn ervarin9, dat vertalingen en navol9in9en uitstekende 9idsen zi1jn van het geestesleven van het verleden" 14 Hoe vertalin9en in een 9a9even periode
aanpassin9en of wiJjzigin9en hebben onder9aan ze9t
veel over de mentaliteit van die tiJjd . Waarom zi1jn er
bepaalde uitspraken of passages 9eschrapt of andere
toe9evoe9d? Hetzelfde 9eldt uiteraard voor de navolgin9en .
Uit de 'mo9eli1jke' werken van G . de Bay, in het biJj-
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zonder uit 't Leven en bedrijf van Duc D ;41bas hondt,
kan men zien hoe in de tweede helft van de zeventiende eeuw, jaren nadat de vrede met de
Spanjaarden werd gevierd, de oorlog noch de
Spaanse vijanden waren vergeten . Allerlei beeldvormingsaspecten komen naar voren . Bovendien bieden
deze werken de mogelijkheid om de verhouding tussen de Spaanse en de Nederlandse literatuur in de
zeventiende eeuw vanuit een ander perspectief to
bezien : Spaanse werken werden niet slechts slaafs
vertaald, maar konden ook dienen als uitgangspunt
voor Nederlandse creativiteit .
Yolanda Rodriguez Perez is afgestudeerd in de Engelse taal- en
letterkunde aan de Universidad Complutense van Madrid en in
de Nederlandse taal- en letterkunde, specialisatie letterkunde
van de Renaissance, aan de Universiteit Utrecht. Zij werkt nu
aan deze universiteit aan een promotieonderzoek over beeldvorming Spanje-Nederland circa 1580-1670 .
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niet de auteur van Duc D'Albas hondt kan zijn geweest . Hij was

van Gorp, 'Traductions et evolution dun genre litteraire . Le

van die tijd to bespeuren valt. Onderwerpen over Spaanse
geschiedenis kwamen zelden voor in zijn werken . Het belang-

over de filibustiers' . In : Jaarboek Amstelodamum 64 (1972), p .
94-116, aldaar p . 103 . Voor de Spaanse schelmenroman, zie H .
roman picaresque en European 17eme en 18eme siedes' . In :
Poetics today 2 :4 (1981), p . 209-219, aldaar p . 211 . Voor de
Duitse schelmenroman : Der wunderbare Hund, ed . M .
Kumpfmuller, Berlin 1993, p . 99-104 .

9.
j . to Winkel, 'Schelmenromans, hekelromans en hoofsch-galan-

te romans', De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde II, derde tijdvak (1908), p . 521-527, aldaar 523 en W .
Davids, Verslag van een onderzoek betreffende de betrekkingen

een toneel- en prozaschrijver die lang in de 'Nieuwe wereld' had
vertoefd en in wiens oeuvre geen kritiek op de Spaanse politiek

rijkste argument tegen zijn mogelijk auteurschap zijn de woor-

den van een landgenoot die Belmontes novellen, waaronder zijn
vervolg op Cervantes, als zeer aangenaam beschrijft . Volgens
dezelfde Spaanse tijdgenoot zouden Belmontes prozawerken
onder de besten in Spanje gerekend dienen to worden . Wie

zou, vanuit een Spaans perspectief, een dergelijk anti-Spaanse
werk als Duc D'Albas hondt zo lovend ontvangen?
12

tusschen de Nederlandsche en de Spaansche letterkunde in de
16e-18e eeuw. Den Haag 1918, p . 188 .

Over het probleem bij het inschatten van de lading en het
bereik van de toen gehandhaafde termen, zie : T . Hermans (ed .),

een Nederlands oorspronkelijk werk is vormt het onderwerp van
mijn afstudeerscriptie . In december 1997 is een editie van 't

13

10 .
De vraag of deze kleine roman een vertaling nit het Spaans of

Leven en bedrijf van Duc D'Albas hondt en 't Pirinesche tooverhol verschenen : Yolanda Rodriguez Perez (ed .), De hond van de
hertog van Alva, uitgeverij Querido, Amsterdam
(Griffioenreeks).

Door eenen engen hats : Nederlandse beschouwingen over vertalen (1550-1670) . Den Haag 1996, p . 9-10 .
E .K . Grootes,'De bestudering van populaire literatuur nit de
zeventiende eeuw' . In : Spektator 12 (1982-1983), p . 3-24,
aldaar p . 17 .
14 .

C .L . Thyssen-Schoute, 'Over het bestuderen van vertalingen,
met name nit het zeventiende-eeuwse Nederland' . In : Uit de

republiek der letteren . Elf studien op het gebied der ideeengeschiedenis van de Gouden Eeuw, 's Gravenhage 1967 .
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Bedrieger in het land der bLinden
Wim eerkelaar

Een beschouwing over de Weinreb-affaire

0P 30 oktober 1997 Promoveerde de historica
Regina Gruter op een Proefschrift over Friedrich
Weinreb . Het omstreden oorlo9sverleden van
Weinreb werd in de J'aren zesti9 en zeventi9 inzet
van een literaire rel, waarbi1' koPstukken als W .F .
Hermans Renate Rubinstein en de huidi9a staatssecretaris van cultuur Aad Nuis betrokken waren . De
historicus Wim Berkelaar besPreekt haar dissertatie
en vraa9t zich of welke rePutaties door de affaire
zijn 9eknakt .
Het was no9al een verrassing toen uit9everiJj Balans
vori9 Jaar september trots aankondi9de dat er een
proefschrift zou verschiJjnen over de affaire Weinreb .
Wat zou er immers nog over Weinreb to melden zi1'n?

De Leidse historica Regina Gruter, die zich waagde
aan de 9i9antische ondernemin9 alle discussies in een
kloeke mono9rafie samen to vatten heeft zelf beci1jferd hoeveel duizenden pa9ina's er in de loop der
1aren over de man zijn geschreven . Alleen Weinreb
zeif schreef al 3200 pa9ina's om zijn optreden to
rechtvaardigen . De polemiek in de Jaren zesti9 en
zeventi9 omvatte voorts bi1jna 1 800 kortere en Ian9ere artikelen . En in 1976 tenslotte, publiceerde het
RiJjksinstituut voor Oorlo9documentatie een tweedelige studie van maar liefst 1683 pa9ina's waarin alles
dat over Weinreb 9eze9d kon worden ook 9eze9d
leek .1
Regina Gruter moet worden 9eprezen om haar
cooed . Ze had 9emakkeli1j k kunnen verdrinken in de
zee van literatuur. Bovendien drei9de het 9evaar dat
ze niets nieuws zou kunnen toevoe9en aan de al
bekende ge9evens . Gruter is zich van al die gevaren
9oed bewust 9eweest zo bli1jkt uit de inleidin9 van
haar boek . Toch bezor9den die haar biJj de aanvan9
van haar onderzoek in 1988 niet de meeste hoofdbrekens. Gruter li1jkt vooral bang to zijn 9eweest voor
de reacties van twee van de hoofdrolspelers in de
Weinreb-affaire : Renate Rubinstein en W.F. Hermans .
Dat Rubinstein in 1991 en Hermans in 1995 stier-
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yen was voor Gruter in zekere zin een opluchtin9 .
Voor haar onderzoek was hun dood echter een
to9ensla9 . De erven stonden haar 9een inza9a toe
van het persoonliJjk archief van Rubinstein en Hermans
stierf enkele weken nadat Gruter een 9esprek had

aan9evraa9d .
NatuurliJjk schriJjft Gruter het to betreuren dat ze de
twee kemphaven niet heeft kunnen interviewee .
Maar ze voe9t er eerli1jk aan toe dat "door hun dood
het schrikbeeld van een nieuwe polemiek, dat mijJ
steeds achtervol9de eni9szins is we99enomen" 2
De angst voor Rubinstein en Hermans moet er die p
in9ezeten hebben biJ j Gruter . Ze staat daarmee in een
traditie vooral waar het Hermans aan9aat . Het is
merkwaardi9 hoe schichti9 er in literaire krin9 door
de 1aren heen is 9erea9eerd als de naam Hermans
viel . De journalist Martin van Ameron9en constateerde al in 1971 : "Het li1jkt waarachti9 wel, of er niets
verschrikkeliJjkers is, dan Jje de toorn van Hermans o p
de hats to halen" .3 Na Hermans' dood is de onderdani9held alleen maar toe9enomen .4
In de angst van Gruter schuilt echter ook een voordeel . Ze wil geen parti1j zijn lets wat in deze zaak
maar al to verleideliJjk is maar iedereen begriJpen en
recht doen . Zelfs Weinreb de man die inmiddels door
intellectueel Nederland voor 9ek wordt versleten .

Een fantast in oorlo9stiJ'd
Wie was Friedrich Weinreb? Hi1j werd in 1910 9eboren
in Lember9, onderdeel van de Oostenri1jks-Hon9aarse
dubbelmonarchie die aan het einde van de Eerste
Wereldoorlo9 ineen zou storten . Weinreb zou de
ineenstortin9 niet meemaken . Het Jjoodse 9ezin
Weinreb was reeds in 1916 naar Nederland vertrokken
en vesti9de zich in Schevenin9en . Weinreb studeerde

economie aan de Nederlandse Handelshogeschool in
Rotterdam en deed in 1938 doctoraalexamen . Hi'1
schreef nadien regelmati9 voor het no9 alti1jd bestaan-

de ti1j dschrift Economisch-Statistische Berichten en
werkte tevens aan een dissertatie .
De oorlo9 belemmerde zijn promotie . Althans, dat
wilde hi1j zijn omgeving doen geloven . Zi1jn leermeester
Jan Tinbergen in 1969 winnaar van de nobelpriJ's economie drop9 keer op keer aan op inza9e in het
beloofde manuscript, maar Weinreb verzon allerlei

op . Weinreb die geen enkele medische opleidin9 had
9enoten . 9of zich uit voor arts en onderwierp de

mensen die hun toevlucht hadden gezocht tot de
Weinreb-list
aan een medische keuring . 'Dokter'
J

Weinreb toonde daarbi1j een opvallende voorkeur voor
de 9eslachtsdelen van Jjon9e vrouwen . Er is veel ge
speculeerd over de handelswi1jze van Weinreb . Nooit is

uitvluchten : nu eens waren delen van het manuscript
door brand verloren ge9aan dan weer was er sprake
van diefstal . Tot een promotie kwam het niet - maar
wel was nog 'in het klein' de fantast Weinreb geboren .
Die zou tot voile wasdom komen in de oorlo9, die
Weinreb zoals veel 1Joden in Nederland, overviel . Toch
leek Weinreb beter voorbereid op de 9ruwelen die
zouden komen dan zijn lot9enoten . Dat had enerzi1jds
to maken met zijn Oost-Europese achtergrond : als
Oost-Europese JJoden was de familie Weinreb 'vertrouwd' met antisemitisme . AnderziJjds sloot Weinrebs
karakter haast naadloos aan bi1 j de ti1jdens de bezettin9 heersende mentaliteit . In die onoverzichteli1jke tiJjd
moesten 1Joden varen op eigen onzeker kompas . Een
sterke verbeeldingskracht kon daarbi1j van dienst zi1jn .
Weinreb beschikte over die verbeeldin9skracht . Maar
ook en vooral over een ziekeliJjke fantasie en overmatige eigenwaan . Deze zouden andere JJoden fataal
worden .
De Duitse bezetter zette de 1Joden na de bezettin 9
van Nederland in mei 1940 al snel klem . Joden werden 9eweerd uit openbare gele9enheden en uit overheidsdienst ontslagen . Ook Weinreb ondervond deze
maatre9elen . In november 1941 werd hem ontsla 9
verleend door zijn toenmalige werk9ever, het
Nederlands Economisch Instituut . Vri1jwel onmiddelli1jk
be9on Weinreb met de activiteiten die na de oorlo 9
zoveel stof zouden doen opwaaien . HiJj was alti1jd al
een man van aanzien 9eweest in de 1joodse gemeenschap van Schevenin9en . Hi1j trail vaak op als onbe-

helemaal duideli1k 9eworden waarom hi1' ei9ener
bewegin9 de Weinreb-list
J opstelde . Vol9ens W.F.
Hermans begon hi1j daarmee "om zich 9ewichtig to
maken om geld to verdienen en om mooie vrouweli1jke liJ'stkandidaten to betasten" . 5 Die verklarin9 li1kt
Jjuist zeker als de vol9orde van motieven in acht
wordt 9enomen . Want Weinreb heeft zich eerst en
vooral gewichti9 willen maken, zo betoogt Regina
Gruter overtui9end . Zi1j verklaart zijn 9edra9 uit zijn
onzekere bestaan tot dan toe . Als Oost-Europese Jfood
had Weinreb zich voor de oorlog niet zonder moeite
een positie verworven in de Nederlandse samenleving .
Met de Duitse inval in ons land dreigde hi1j een paria
to worden . Hi1j moest machteloos onder9aan dat hijJ
werd ontsla9en en diende als 1food rekenin9 to houden met vervol9ing . In die omstandi9heden hield hij1
zich staande door de werkeli1jkheid en zijn om9evin 9
to manipuleren . "Het manipuleren van mensen om
zich heen maar vooral van zijn innerliJjke werkeliJjkheld, gof hem het gevoel zichzelf en de omstandigheden meester to zi1jn . Toen onzekere ti1jden
aanbraken en daarmee de machteloosheid biJ j de
tjoodse bevolkin9 en biJj hemzelf actueel werd, probeerde hiJj met het uitoefenen van psYcholo9ische
macht zichzelf ook echte macht toe to ei9enen" . 6

tieli1jst samen to stellen . Joden die te9en betaling o p
die list
waren 9eplaatst werden tiJjdeli1k vri19esteld
J
van emigratie . De toeloop was enorm . Om zijn
9eloofwaardigheld kracht biJ j to zetten fabriceerde
Weinreb een brief van een zekere '9eneraal Von
Schumann' - een figuur die louter aan zijn fantasie
ontsproten was . Daarmee hield het bizarre spel niet

tiekamp sturen . Maar Weinreb wist ook de nazi's to
misleiden . Evenals zijn 1joodse lotgenoten kre9en de
nazi's 'generaal Von Schumann' voor9espiegeld . Die
zou hem Weinreb toestemming hebben ge9even
1Joden vri1' to stellen voor deportatie . Het verhaal sloot
wonderwel aan bi1j de belevin9swereld van de SD . Er

zoldigd 'geesteli1jk' adviseur, die leden van de 1joodse
9emeenschap van advies diende inzake persoonliJjke
en zakeli1jke problemen .
De 'adviseur' liet eind 1941 zijn riJjke fantasie werken . Hi1j deed het voorkomen alsof hi1j toestemmin g
van een hooggeplaatste Duitser had om een emi9ra-

Proof voor de nazi's
Het riskante spel van Weinreb duurde ruim ne9en
maanden . 0p 11 september 1942 werd hi1j door de
nazi's gearresteerd . De reden daarvoor is nooit op9e helderd . Na de oorlog heeft Weinreb beweerd dat hij1
zou zijn verraden door het 1joodse meis1je Bep Turksma
- een naam om to onthouden . Het doek leek voor
Weinreb gevallen : de Sicherheitsdienst SD zou hem
zoals alti1jd in der9eli1jke 9evallen, naar een concentra-

was al vaker sprake van verraad 9eweest in de Duitse
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9elederen . Zou de 'hoo99aPlaatste 9eneraal Von
Schumann' zo'n verrader zi1jn?
Om daar achter to komen werd Weinreb vri19elaten . HiJ' diende als Iokaas om '9eneraal Von
Schumann' to pakken to kri19en en werd nauwlettend
in de 9aten 9ehouden . ZiJ'n vri1'latin9 droe9 sterk bij1
aan zijn prestige in de Jjoodse 9emeenschaP . Wie no g
twi1jfelde aan de verhalen van Weinreb over zijn contacten met hoo99aPlaatste nazi's, was nu overtui9d .
Want een 1food die midden in de oorlo9 vriJ'9elaten
werd - dat was een unicum . Weinreb zat echter in
een zeer lasti9 Parket . Bedroo9 hi1' eerst alleen zijn lot9enoten nu moest hi1j ook de nazi's om de tuin leiden . En dat was aanzienliJ'k lasti9er . On9eduldi 9
informeerde de SD naar '9eneraal Von Schumann' .
Om de leu9en vol to houden J moest Weinreb wel met
iemand op de proppen komen . Hi1' dacht slim to zi1jn .
HiJj zou '9eneraal Von Schumann' niet tonen hoe kon
hi1' ook) maar een 'tussenPersoon' naar voren schuiyen . Die tussenpersoon was een louche fi9uur uit de
onderwereld- een va9a kennis die voor het desti1'ds
vorsteli1jke bedra9 van tienduizend 9ulden bereid was
dit klus1'e op to knappen .
Maar al bi1j het eerste verhoor viel de man door de
mand . 0p 19 1j anuari 1943 werd Weinreb opnieuw
9earresteerd . Ditmaal waren de 9evol9en ernsti9er niet eens zozeer voor Weinreb r als wel voor zijn 1joodse lot9enoten . Weinreb was nu een willoze Proof in
handen van de nazi's, die een slim spel met hem
sPeelden . HiJ' werd 9evan9en9ezet in het beruchte
'Oran1jehotel' een 9evan9enis die zo werd 9enoemd
omdat er veel verzetsstri1'ders waren op9esloten in
Schevenin9en en kree9 de oPdracht celspions9a to
bedriJjven voor de nazi's . In ruil voor een luxe levent1je
in de 9evan9enis moest Weinreb andere 9evan9enen
uithoren . Het leidde tot de flood van verschillenden
van hen . Overi9ens hadden de Duitsers zijn vrouw en
kinderen in die ti1jd of9evoerd naar het concentratiekamp Westerbork zodat Weinreb extra onder druk
stond om to doen wat hem werd op9edra9en .
Intussen werd de 'troefkaart Weinreb' door de SD
op no9 een andere manier uit9esPeeld . De oPnieuw
vriJ9 elaten Weinreb moest een nieuwe list
1 opstellen .
Het doel van de SD was duideli1jk : 1joodse onderduikeys moesten uit hun schuilplaatsen 9elokt worden
om op transport to worden 9esteld . Om 9eloofwaardi9 to liken
de list ook oPen9esteld voor al
1 werd 1
9earresteerde 1'oden . Zo konden bewoners van het
kamP Westerbork zich op de list
J laten plaatsen in de
i1dele hoop naar Portugal to kunnen uitwi1jken . Maar
of9ezien van 1'oden die zich in het concentratiekam p
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op de list
1 lieten zetten, was het succes minimaal . De
nazi's hieven de 1list dan ook na enkele maanden op .
Nu drei9de echt 9evaar voor Weinreb die op 7 februari 1944 dan ook i1jlin9s onderdook .
Na de bevri1jdin9 werd Weinreb op 9rond van aanklachten vanuit de 1joodse 9emeenschaP 9earresteerd .
Door het Bi1jzonder Gerechtshof werd Weinreb aanvankeliJjk tot drieenhalf 1"aar 9evan9enisstraf veroordeeld . Het vonnis werd echter vernieti9d door de
BiJjzondere Raad van Cassatie . Die oordeelde onder
meer "dat de rechtsorde niet 9edoo9t, dat eni9 mens ,
in vertrouwen op ei9en kunnen en naar ei9en morele
maatstaf aldus beschikt over leven en lot van anderen" en veroordeelde Weinreb op 25 oktober 1948
tot de zwaardere 9evan9enisstraf van zes Jjaar . Dat
vonnis was niet onomstreden . Kort na de oorlo9 was
er al een eerste Weinreb-comite op9ericht, dat de
verdedi9in9 van Weinreb financierde . Het comite
vond het on9ehoord dat een Jfood terecht stond, terwi1jl het Nederlandse yolk passief was 9ebleven toen
de Jjoden werden of9evoerd naar de concentratiekamPen - een argument dat in latere 1j aren veelvuldi 9
zou worden herhaald . Lang zou Weinreb niet 9evan9en zitten . In het kader van het vi1jfti91ari9 ambts1jubileum van Konin9in Wilhelmina werd hem op 11
december 1948 9ratie verleend .
Bedrieger en bedro9ene
Zonder de uiterst 9ecomPliceerde oorlo9s9eschiedenis van Weinreb is de latere Weinreb-affaire niet to
be9riJpen . Er school immers zowel een bedrie9er in
Weinreb als een bedro9ene . De bedrie9er Weinreb
kon op 9rond van talloze verklarin9en van slachtoffers
al snel na de oorlo9 worden ontmaskerd en tot tweemaal toe worden veroordeeld . Maar er was althans
in de o9en van velen ook een bedro9en Weinreb : de
1food die niet alleen slachtoffer was van het nazi-regime maar ook no9 in de steek 9elaten werd door het
passief toeki1jkende Nederlandse yolk . In die omstandi9heden moest Weinreb wel over9aan tot list om zijn
huid en die van anderen to redden zo verkondigden
de verdedi9ers van Weinreb onmiddelli1jk na de oorto9 . En Weinreb liet uiteraard niet na zijn positie als
slachtoffer die tot de Positie 'held' zou uit9roeien to
benadrukken .
Die twee elementen - Weinreb als bedrie9er en als
bedro9ene - zouden de Weinreb-affaire bepalen .
Regina Gruter beschri1jft in haar proefschrift beide
kanten uitstekend . Ze plaatst de handelwi1jze van

Weinreb in de oorlog tegen de achtergrond van de
benarde positie waarin de joden kwamen to verkeren .
Maar ze legt de nadruk op Weinreb als pathologisch
leugenaar. Was zijn optreden tijdens de oorlog al in
grote lijnen bekend dankzij het Weinreb-rapport,
Grater toont voor het eerst aan dat Weinreb ook
gedurende zijn loopbaan n~ de oorlog iedereen
trachtte to misleiden met fantastische verhalen . Er
was, met andere woorden, Been oorlog nodig om
Weinreb tot oplichter to maken, zoals zijn verdedigers
het wel vergoelijkend hebben doen voorkomen .
Weinreb was, zoals dat heet, een geboren leugenaar .
Na zijn vrijlating trachtte hij aan de kost to komen als
economisch adviseur - maar ook nu deed de bedrieger van zich spreken . Hij werd verdacht van verduistering, zodat het hem goed uitkwam dat hij eind 1952
op voorspraak van zijn vooroorlogse werkgever tan
Tinbergen naar Indonesia kon vertrekken . Jan
Tinbergens reputatie loopt onherstelbare schade op
door hat werk van Regina Grater . Zij trekt geen harde
conclusies over Tinbergen maar haar verhaal spreekt
boekdelen : nobelprijswinnaar Tinbergen was een
wereldvreemde man zonder een greintje mensenkennis . Wat Weinreb ook op zijn kerfstok had, Tinbergen
steunde de man door dik en dun . Tot ergernis van W.F.
Hermans, die Tinbergen omschreef als "Weinreb's zoetsappige leermeester" en in hat voorbijgaan (terecht)
ook diens betekenis als economisch danker nogal relativeerde . 7
Over Weinrebs verblijf in Indonesia deed Grater de
vondst van haar leven . In archieven van hat Ministerie
van Buitenlandse Zaken trof ze correspondentie van
Weinreb aan . Weinreb, in Jakarta tot hoogleraar economie benoemd, chanteerde ambtenaren van hat
Ministerie met hat verhaal dat hij onder druk stond
van de Indonesische president Soekarno om showprocessen tegen aldaar verblijvende Nederlanders uit
to lokken . Evenals tijdens de oorlog had Weinreb ook
nu enige tijd succes met zijn bedrog . En ook nu speelde hij geraffineerd in op de omstandigheden . Er
wren namelijk spanningen tussen Nederland en
Indonesia in de jaren vijftig en Nederlanders warden
bedreigd . Pas in 1957 ward hat bedrog doorzien .
Maar nog was de maat voor Buitenlandse Zaken niet
vol . In 1958 ward Weinreb benoemd tot hoogleraar
in Turkije . Ditmaal ward een andere obsessie Weinreb
to machtig : hij vergreep zich aan Turkse studentes. Hij
gebruikte de truc die hij ook in oorlogstijd al had
gebruikt om zijn seksuele lusten to botvieren : hij gaf
zich uit voor medicus . Het zou nbg een keer gebeuren
- maar wel nadat Buitenlandse Zaken hem had laten
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vallen en Weinreb, in de jaren zestig, was teruggekeerd in Nederland . Van jongs of aan al religieus, had
Weinreb zich in de loop der jaren ontplooid als een
goeroe met een kleine schare van fanatieke bewonderaars, waaronder ook jonge vrouwen . Moesten zij
geen medische keuring ondergaan? Zo gingen in
1966 in Vlaardingen twee van zijn volgelingen uit de
kleren . Twee jaar later ward Weinreb voor de zogenaamde 'Vlaardingse zaak' tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld . Om zijn straf to ontlopen,
vertrok Weinreb hals over kop naar hat buitenland .
Hij vestigde zich in Zwitserland . Op veilige afstand zag
hij hoe een affaire rond zijn persoon ontstond . En hij
schroomde niet olie op hat vuur to gooien om de toch
al vlammende emoties hoog to doen oplaaien .
Het oordeel van Presser
De grote affaire rond Friedrich Weinreb begon met de
publicatie van Pressers Ondergang in 1965 . Pressers
studie over de 'vervolging en verdelging van hat
Nederlandse jodendom', zoals de ondertitel luidt,
raakte een gevoelige snaar bij hat grote publiek . In
1965 was dat rijp voor de confrontatie met hat fait
dat in Nederland 100 .000 van de 140 .000 joden tijdens de oorlog waren gedeporteerd en vermoord . De
pers was overwegend lovend over Pressers werk,
maar historici plaatsten al snel kritische kanttekeningen . Presser zou zich teveel hebben laten leiden door
zijn eigen emoties . Bovendien zou hij de lezer alleen
de oorlogsgeschiedenis voorschotelen, zonder to vertellen wat er aan de oorlog voorafging en wat er na
gebeurde .$ Het boek lijkt, zoals dat heat, 'met bloed'
to zijn geschreven . Soms doopte Presser de pen in gal .
Dat gebeurde toen hij over Weinreb schreef . Presser
klaagde via Weinreb in feite de Nederlandse samenleving aan . Weinreb zou tot zondebok zijn verheven om
hat falen van niet-foods Nederland to verdoezelen .
Nu dankzij hat grondige onderzoek van Regina Griiter
bekend is dat Weinreb zijn hale leven een aartsleugenaar en fantast is geweest, hebben sommige recensenten gemeend de messen to moeten slijpen en
Presser aan hat spit to rijgen . Zo oordeelde de gepensioneerde journalist en aspirant-historicus Jan Kuijk
naar aanleiding van Graters proefschrift onbarmhartig dat Presser een slecht historicus was . lets, zo voegde Kuijk er parmantig aan toe, dat hij altijd al had
geweten : "Ondergang is dus niet alleen (ik geef mijn
eigen, al dertig jaar gekoesterde mening) onleesbaar
door hat pretentieus gekoketteer met de literatuur en

mooischri1jveriJ, maar most flu ook no9 eens het
wetenschappell1k va9evuur verduren" . Dat is to kort
door de bocht . Natuurli1'k . Pressers werkwi1jze was
slordi9 en hi1' oordeelde lichtvaardi9 en onkritisch over
Weinreb . Maar Onder9an9 bli1jft, bi1j alle kritiek die
mo9eli1'k is een boek dat de lezer meer dan andere
klinische studies over de holocaust duideli1jk maakt
welk drama zich hier heeft ofgespeeld en dat is 9een
9eringe verdienste .
Pressers oordeel over Weinreb was op zichzelf
onvoldoende voor een affaire . Om die to laten ontstaan was Renate Rubinstein nodi 9 . De Vrij1
Nederland-columnists las Pressers boek en was ga9repen . ZiJj zocht Weinreb op, was aanvankelijk van plan
over hem to schri1ven maar spoorde Weinreb aan zijn
verhaal op papier to zetten toen ze hem had horen
vertellen . Ook de alti1jd kritische Rubinstein was ontvankeliJjk voor de slaws charms en overtui9in9skracht
van Weinreb . Weinrebs relaas over zijn belevenissen
mondde uit in de driedeli9e serie Collaboratie en verzet waarvan het eerste deel - Het land der blinden in 1969 verscheen . Nu Weinreb is ontmaskerd als leu9enaar, hoort men historici en letterkundi9en weleens
beweren dat Collaboratie en verzet no9 steeds 9elezen most worden . Niet als 9eschiedwerk maar als
roman . De jurist en historicus lambert Giebels biJjvoorbeeld hield na het verschi1jnen van Graters proefschrift staande: "Ik ken 9een boek dat zo trefzeker de
da9eli1jkse sfeer in de oorlo9 oproept . . . . Collaboratie
en verzet verdient door de huidi9a 9eneratie to worden 9elezen" . 10 Gruter 9eeft een neutrals beschn1vin9 van het werk en onthoudt zich van een oordeel .
Eerder al beschreef ik het boek als "hier en daar spannend vaker Ian9dradig en vooral : alti1jd rancuneus" een oordeel dat ik ook na 9edeelteli1'ke herlezin 9
staande houd . 11 Vooral Weinrsbs zeIfvethearliJjkin9 en
permanente kritiek op zijn to9enspelers in oorlo9stiJjd
hadden zijn sYmpathisanten aan het denken moeten
zetten .
TiJ'I UYlensPie9el in het land van burgers en barbaren
De vraag klemt dus temeer waarom Rubinstein zo
klakkeloos achter Weinreb aanliep . Gruter komt met
een aannemelijke, psychologiserende verklaring : zij
teed onder een schuldgevoel omdat haar joodse vader
in 1940 werd gearresteerd . Rubinstein, toen elf jaar
oud, was van de arrestatie getuige . Gruter citeert een
artikel dat Rubinstein in mei 1965 schreef in het tijdschrift Avenue . Daarin berichtte Rubinstein over haar

irrationele maar daarom niet minder hefti9e schuld9evoel : "Waarom deed ik niets? . . . De 9edachte dat
ik een paar straten verder, biJ' de Gestapo zou binnenlopen maakte mi1j misseliJjk van angst . Joden zou
dat trouwens toch niet 9eholpen hebben dat wist ik
wel maar mi1jn onvermo9en lets to ondernemen
kwam mij als lafheid voor" . 12 DaarbiJj kwam dat
Rubinstein dreef op de 9olven van de roemruchte
1jaren zestig, die in het teken stonden van verzet te9en
het 'klootJjesvolk' te9en 'de re9enten' - kortom ,
te9en de autoriteiten van die dagen . Weinreb leek
een uitstekend voorbeeld om na to volgen . Uit zijn
memoires komt hiJj naar voren als een ernsti9 bedrei9de eenlin9 l die de Duitse moloch met list en bedro 9
wist to misleiden . Of, zoals Renate Rubinstein in de
verantwoordin9 bi1j het eerste deel van Collaboratie en
verzet schreef : Weinreb was "een lichtgant van fantasievolle intelli9entie een Ti1I UYlenspiegel in het land
van burgers en barbaren" . Haar enthousiasme voor
Weinreb droe ze zo toont Gruter aan over o de
bekende provo Roel van Dui1jn . Deze reisde zelfs of naar
Zwitserland om zich door Weinreb to laten voorlichten
over liens '9eweldloos verzet' tiJjdens de oorlo9 .
Weinreb had 'de mo9eli1jkheid van pseudo-collaboratie'
laten zien - een voorbeeld dat navolgin9 verdiende . Za 9
Van Dui1jn in Weinreb een lichtend voorbeeld verder
9in9 zijn belan9stellin9 niet .
Ook anderen toonden zich enthousiast over
Weinreb . Het waren merendeels o ortunisten die
9een weerstand konden bieden aan de 9eest van
verzeY die in de jaren zestig en zeventig heerste . Ze
waren onder de indruk van 'opinieleiders' als Renate
Rubinstein, wier talent atom werd erkend . Ze bemoeiden zich slechts kort met de affaire en trokken zich
geruisloos en zonder kleerscheuren terug toen het tij
zich tegen Weinreb begon to keren . Als voorbeeld van
zo'n opportunist mag de historicus Maarten Brands
gelden . Brands, later hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam en destijds medewerker van Presser
en vriend van Renate Rubinstein, oordeelde in een
recensie dat het tijd was om Weinreb recht to doen .
Maar toen de algemene opinie over Weinreb veranderde, deed Brands er het zwijgen toe .
Aad Nuis behoorde niet tot die opportunisten .
Maar uitgerekend Nuis wordt door de critici sinds de
publicatie van Graters proefschrift hardnekkig achtervolgd met het verwijt van opportunisme . Zo schreef
de journalist Gerard Mulder : "Blijkens het feit dat de
ooit zo anti-autoritaire Nuis nu alweer bijna vier jaar
als staatssecretaris tegen de macht aanschurkt, zullen
we het er maar op houden dat hij een man van
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(modieuze) uitersten is met een goede antenne voor
de tijdgeest" . 13 Mooi geschreven, maar faliekant
onjuist . Want Nuis is in de Weinreb-affaire bepaald
geen windvaan gebleken die met alle winden meewaait . Integendeel, de voormalig echtgenoot van
Renate Rubinstein was (en is) een echte gelovige van
Weinreb . Nuis leerde Rubinstein kennen bij het roemruchte tijdschrift Propria Cures. Ook nadat het huwelijk was beeindigd, bleef hij innig met haar bevriend .
Z6 innig, dat hij Rubinstein assisteerde bij de uitgave
van Weinrebs memoires . Hij schreef een nabeschouwing bij het werk, waarin hij schande sprak van de
veroordeling van Weinreb na de oorlog en opriep tot
rehabilitatie . Nuis' analyse, zo toont Griiter fijntjes
aan, was zwak onderbouwd . Hij had Been inzage
gekregen in het strafdossier dat na de oorlog over
Weinreb was aangelegd . En juist dat strafdossier
bevatte allerlei belastende verklaringen over hem .
Nuis achtte het strafdossier echter niet van al to groot
gewicht . Hij meende genoeg documentatie over
Weinreb onder ogen to hebben gekregen - een
opvatting die hem nog zou opbreken . De bluf waarmee Nuis en Rubinstein opereerden, had aanvankelijk
succes . Velen drongen aan op eerherstel voor
Weinreb .
Toch waren er enkelingen die argwaan koesterden .
Allereerst Henriette Boas, een joodse classics die de
oorlog in Engeland had doorgebracht en tijdens de
eerste naoorlogse jaren in Israel verbleef . Boas' rol tijdens de affaire wordt uitstekend weergegeven door
Gruter. Boas kende veel mensen in de joodse
gemeenschap . Na de publicatie van de memoires
werd haar door verscheidene slachtoffers van
Weinreb verteld dat deze zijn eigen, kwalijke rol had
verdraaid . Ze vond Collaboratie en verzet, zo vertelde
ze mij na het verschijnen van Regina Gruters proefschrift, "een fascinerend boek . Maar ik vroeg me wel
af: hoe kan hij zich na 25 jaar al die details nog herinneren? tk las dat toen al met enige scepsis" . t4 Haar
scepsis werd nog versterkt door het feit dat Renate
Rubinstein de memoires redigeerde . Boas heeft het
nooit zo op Rubinstein gehad . Ze vond haar egocentrisch en leugenachtig . Omgekeerd had Rubinstein de
grootste minachting voor Boas . Terwijl Rubinstein de
show stal als de flitsende columniste Tamar in Vrij
Nederland, doceerde Boas jarenlang klassieke talen op
een middelbare school . Reden waarom Rubinstein
haar onder meer zou uitmaken voor 'babbelende
schoofjuffrouw' . Maar de babbelende schooljuffrouw
kende haar zaken uitstekend . Ze stuurde talloze brieyen en artikelen naar diverse kranten en weekbladen -
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biJjdra9en die zoals Gruter schri1jft, 9etui9den "van
een liefde voor de feiten" . 15
Rubinstein Hermans en de kwestie-Turksma
loch zou het to9engeluid van Boas niet op waarde
zi1n 9eschat als ze 9een biJjval had 9ekre9en van W .F.
Hermans . Antlers dan Boas was Hermans niet speciaal in 1joodse kwesties 9einteresseerd . Hi1j stond aanvankeli1jk neutraal en zelfs welwillend to9enover
Weinreb. Toen redacteur SYbren de Groot van De Gids
Hermans op 5 december 1969 vroe9 een recensie to
schriJven over Collaboratie en verzet, antwoordde hij1
daar niet aan to beginnen . Weinreb liet hem no g
onverschilli9 : "Ik ben er ten voile van overtui9d dat hij1
een zieli9a man is, pechvogei zondebok wat 1je maar
wil . Ik gun hem revisie, gratie amnestie, alIes" 16
Maar in een vraag9esprek met Ischa Mei1jer, of9edrukt
in Het Parool van 7 februari 1970 bleek hi1j toch zi1jn
twiJjfels over Weinreb to hebben . Een maand later
barstte de bom . 0p 12 maart vond in Groningen een
forumdiscussie plasts over Weinreb . Te9enover de verdeli ers Rubinstein en Nuis namen de o onenten
Boas en Hermans plasts . Rubinstein be9ing op deze
avond de ver9issin9 of liever : streek van haar leven .
Ze werd vanuit de zaal aan9evallen over een opmerkeliJk punt in Weinrebs memoires : het 'verraad' van
Bep Turksma . De teneur van de aanklacht : Turksma
kon Weinreb helemaal niet hebben verraden .
Rubinstein hield vol . Ze beweerde documenten onder
ogen to hebben 9ehad van verhoren die Duitse politieambtenaren Turksma hadden of9enomen . Turksma
zou toen medio 1942 zi1jn door9eslagen waardoor
Weinreb werd 9earresteerd . Tot verbi1jstering van
Rubinstein stond Turksma zelf op en ontkende ooit
zelfs maar van Weinreb to hebben gehoord voor het
verschi1jnen van liens memoires in 1969 .
Hoe het Rubinstein die avond verder ver9in9, vermeldt de 9eschiedenis niet . Turksma Boas en vooral
Hermans bleef lit zeldzame staalt1je van bluf echter
bi1j . En dat heeft Rubinstein geweten . Voor Hermans
zou de Weinreb-affaire voortaan de 'Turksma-affaire'
zi1jn . Hi1j zou Rubinstein tot haar flood achtervolgen
met de eis Turksma haar excuses aan to bieden .
Gruter komt met een plausibele verklarin9 van
Hermans' steeds fellere stri1jd voor de rehabilitatie van
Turksma . In die 1jaren werden Kamervra9en 9esteld
over het functioneren van Hermans als lector fYsische
geografie aan de Ri1jksuniversiteit Gronin9en . Beledi9d
door twi1jfel over zi1jn inzet nam Hermans in 1973 ont-

slag en vertrok verbitterd naar Paris1 . Sindsdien identificeerde hi1j zich steeds sterker met Turksma die ook
bloot zou hebben 9estaan aan taster. Hermans was
zichzelf van die identificatie welbewust zo bli1jkt uit
een brief die Gruter citeert . 17
Weinreb en vooral Rubinstein en Nuis werden een
obsessie voor Hermans . HiJ j bleef maar hameren o p
het onrecht dat Turksma werd aan9edaan en verzon
een reeks scheldwoorden voor Weinreb die in de pers
to9enwoordi9 dikwi1jls zonder bronvermeldin9 worden
over9enomen . Weinreb heette bi1 j Hermans "Kuise
Freek" "Chassidische bellenblazer" en "Fri1jderi1jk de
Vrome" 18 Nuis en Rubinstein werden met steeds
zwaarder 9eschut bestookt . De Weinreb-affaire verzandde in haat en ni1d, zeker nadat het Ri1jksinstituut
voor Oorlo9sdocumentatie een 9ezaghebbend rapport publiceerde waarin niets heel bleef van Weinreb .
De conclusie van de onderzoekers dat Rubinstein in
de kwestie_Turksma eenvoudi9 had 9ebluft" 19 was
koren op de molen van Hermans . Dat Rubinstein en
Nuis aanvankeli1jk oprecht 9eloofden in Weinreb
heeft Hermans eenvoudi9 niet kunnen 9eloven . Zi1jn
voortdurende scheldpartiJjen hebben de stiJjfkoppig held van Nuis en Rubinstein alleen maar versterkt
concludeert Gruter terecht .
Land der blinden
Nu moet worden gezegd dat Rubinstein Hermans'
pak slaag wel verdiende . Want begrip voor
Rubinsteins geloof in Weinreb (ze was een kind van
haar tijd en van de oorlog) doet niets of aan de constatering dat ze zich ontpopte als leugenaar, die niet
schroomde de weerloze Bep Turksma to belasteren
zonder daar ooit op terug to komen . Ook de geringschattende manier waarop Rubinstein Henriette Boas
telkens bejegende, werpt een schaduw over de reputatie van deze gevierde columniste . Daar komt bij dat
ze nooit op het Weinreb-rapport is ingegaan .
Hoogmoedig schreef ze slechts verdachtmakingen
aan het adres van de onderzoekers . Nadien zou ze
haar meedogenloze en egocentrische reputatie nog
eens ten overvloede bevestigen door op to scheppen
over haar relatie met de schrijver Simon Carmiggelt . 20
Aad Nuis wordt vaak in een adem genoemd met
Rubinstein . Henriette Boas oordeelde dat Nuis altijd
door Rubinstein "gebiologeerd" is geweest . 21 Gruter
is eveneens kritisch over de huidige staatssecretaris .
Ze vraagt zich of "in hoeverre ijdelheid of ambitie van
een literatuurcriticus met politieke aspiraties" een rol

heeft gespeeld bij het optreden van Nuis .zz
Ongetwijfeld kan die vraag bevestigend worden
beantwoord . Nuis zal ijdel zijn geweest en kan politieke aspiraties hebben gekoesterd . Maar Nuis heeft
tenminste de moeite genomen to reageren op het
Weinreb-rapport, al had zijn readie weinig om het lijf .
Hij schreef een boek, waarin hij de onderzoekers Van
der Leeuw en Giltay Veth vooringenomenheid tegen
Weinreb verweet. Zijn beweringen werden door de
onderzoekers echter op overtuigende wijze weerlegd . 23 Tot op de dag van vandaag maakt Nuis geen
onderscheid tussen de twee 'Weinreb-lijsten' in de
oorlog . 24 De eerste stelde Weinreb niet op om joden
to verraden, maar het bewijs van het verraad van
Weinreb na 1943 is zo overweldigend dat het onbegrijpelijk genoemd moet worden dat de staatssecretaris zo halsstarrig volhoudt . Het gemakzuchtige
verwijt van de critici dat Nuis een opportunist is,
houdt echter geen stand . De altijd pragmatische D66politicus is inzake Weinreb een gelovige tegen beter
weten in . Dat kwam hem op een nieuwe terechtwijzing to staan van zijn oude opponenten Van der
Leeuw en Henriette Boas . 25 Wat Nuis, afgezien van
zijn geloof in Weinreb, vooral verweten mag worden
is zijn trouw aan Renate Rubinstein . Nooit heeft Nuis
zich gedistantieerd van Rubinsteins taster over Bep
Turksma .
Ook het proefschrift van Regina Grater heeft Nuis
dus niet op andere gedachten over Weinreb gebracht .
Terwijl daarvoor toch alle aanleiding was . Grater heeft
namelijk voortreffelijk werk geleverd . Haar boek is
gebaseerd op grondig onderzoek . En ze doet de
hoofdrolspelers recht . Grater heeft zelfs haar angst
voor Renate Rubinstein en (in mindere mate) voor
W.F. Hermans overwonnen en durft een enkele kritische kanttekening to plaatsen bij hun optreden . Ze
plaatst de Weinreb-affaire tegen de achtergrond van
het verzet tegen de gevestigde orde in de roerige
jaren zestig . Weinreb werd hit voorbeeld van de burgerlijke ongehoorzaamheid, van de rebel die zijn
eigenzinnige weg in het labyrint van de macht ging .
Dat beeld contrasteerde nogal met het nuchtere feit
dat Weinreb zijn leven tang (dus niet alleen in de oorlog) een bedrieger van formaat was, die precies wist
wat de omstanders wilden horen . Weinreb vond
Nederland Hei land der blinden . Dat was ook zo : tijdens de Duitse bezetting keken veel brave vaderlanders een andere kant uit als joden werden
gedeporteerd . Maar de typering 'land der blinden'
kan met evenveel recht worden gebruikt om de coterie rond Weinreb to beschrijven . Een coterie met
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Rubinstein en Nuis als voornaamste slippendra9ers .
Keuri9 9emaand door de onkreukbare onderzoeker
Henriette Boas . En hefti9 aan9evallen door Konin 9
Eenoo9 WE. Hermans .
Regina Gruter, Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond
Friedrich Weinreb. Amsterdam 1997 . Uitgeverij Balans, f 5950 .
Wim Berkelaar is historicus en redacteur van het Historisch

Nieuwsblad . Hierin publiceerde hij eerder over de Weinreb-affaire . Daarnaast publiceerde hij onder meet over het existentialisme .

1
D . Giltay Veth en A .J . van der Leeuw, Rapport door het

Rijksrnstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de
minister van justitie inzake de activiteiten van drs . F. Weinreb

gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien . 's Gravenhage 1976 . In de tekst zal verder gesproken over 'het Weinreb-rapport' .
2.

Regina Gruter, Een fantast schnjft geschiedenis. De affaires rond
Friedrich Weinreb . Amsterdam 1997, p, 25 .
3
Martin van Amerongen, 'Het gecompliceerde karakter van

Willem Frederik Hermans . Bij de vijftigste verjaardag van een
moeilijk mens', In : Vrij Nederland,11 September 1971 .

4.
Zie als voorbeeld het brave niemendalletje van Jeroen Brouwers,
Het aardigste yolk ter wereld . W.F. Hermans in Brussel .
Amsterdam/Antwerpen 1996 .
5
W.F. Hermans, Houten leeuwen en leeuwen van goud .
Amsterdam 1979, p . 213 .
6.

Gruter, Een fantast, p . 321 .
7.

W .F . Hermans, Malle Hugo . Vermaningen en beschouwingen .
Amsterdam 1994, p . 44 .
8.
Uitvoeriger hierover : Wim Berkelaar, 'Requiesant : reacties op
In : Palaver

2 (1991),

p . 9-14.

Trouw, 31 oktober 1997 .
10 .

NRC Handelsblad, 15 november 1997 .
11

Wim Berkelaar, 'Altijd gelijk maar eeuwig verongelijkt : W .F .
Hermans en de Weinreb-affaire' . In : Historisch Nieuwsblad 3
(1995), p . 13-18 .
12 .

Gruter, Fen fantast, p . 119 .
13 .

NRC Handelsblad, 31 oktober 1997 .

14 .
Wim Berkelaar, 'Nuis is altijd gebiologeerd geweest door
Rubinstein . Henriette Boas over de Weinreb-affaire' . In :
Historisch Nieuwsblad 5/6 (1997), p . 6-7 .
15 .

Gruter, Een fantast, p . 300 .

Vooys 2 / Jaargang 16

17 .
Gruter, Een fantast, p . 306 .

18 .
Hermans, Sadistische universum

2, p .

182-251 . Zie voorts W .F .

Hermans, Mandarijnen op zwavelzuur, supplement, p . 54-107 .
19 .
Van der Leeuw, Giltay Veth, Het Weinreb-rapport, p . 125 .
20 .

Renate Rubinstein, Mijn beter ik. Herinneringen aan Simon
Carmiggelt . Amsterdam 1991 .
21 .
Berkelaar, 'Nuis', p . 7 .
22 .
Gruter, Een fantast, p . 299 .

Noten

"het boek van Presser
9.

16 .
WE . Hermans, Het sadistische universum 2 . Van Wittgenstein
tot Weinreb . Amsterdam 1979 (1970), p . 221 .

40

23 .
Vgl . Aad Nuis, Het monster in de huiskamer. Een analyse van
het Weinreb-rapport. Amsterdam 1979 . Zie ook de reactie van
A .J . van der Leeuw en D . Giltay Veth, Aanvulling op het
Weinreb-rapport . Den Haag 1981 .
24 .

Vgl . Aad Nuis, 'Ik kwam op voor iemand die uitermate unfair
leek to worden behandeld', Trouw, 5 november 1997 .

25
Vgl . Henriette Boas, 'Als iemand partijdig was, was het Renate',
NRC Handelsblad, 8 november 1997 . A .J . van der Leeuw, 'Nuis
verzwijgt aanvulling op RIOD-rapport', NRC Handelsblad, 15
november 1997 .

owD aa
Duo

Een stad die nieuwe
beelden vindt
Het9een hier volgt, is een pleidooi
voor de verheerli1jkin9 van een
stad . Een betoo9 deze stad tot
oerstad to verheffen . Een stad als
beeld dat dichters proberen vast
to houden in hun vervlie9ende
woorden . De stad gele9en aan
het water dat de koe-vrouw to
ooit overstak en aan het stinkende stilstaande riool dat zo ironisch
de 9ouden hoorn heet, Istanbul .
Ook is dit een verkenning van
enkele Nederlandse na-oorlo9se
poeten . De Nederlandse poezie en
een stad als Istanbul met elkaar in
verband bren9en doet misschien
enigszins vergezocht en associatief
aan daarbi1 j zijn er over de dichters die ik zal behandelen al vele
studies verschenen maar nergens
anders heb ik de gedichten van
deze Nederlandse dichters zo
9oed verwoord 9ezien als in de
straten van Istanbul .
Met de ba9a9e uit de bus rollend in de wi1'k AksaraY . Ii1jkt alles
zoals 1je het 1je had voor9esteld van
een stad met vi1jftien mil1joen 9eregistreerde en vi1jf mil1joen 'officieuze' inwoners : vol levendig en
kakofonisch . Elks voet die 1je verzet werd vooraf9a9aan en zal
9evol9d worden door duizenden
anders stoffi9e voeten . Deze voeten horen bi1j even zoveel verschillends mensen : straatverkopers ,
'thee-koeriers' zakenmannen
schuifelende nude mannet1jes .
Zodra 1je ogen echter het nivea u

van de straatstenen verlaten zie 1e
pas de dubbelzinni9held van deze
stad . Hoo9 boven de hoofden van
de krioelende mensgto zweven
immense reclameborden van
merendeels westerse merken .
Terwi1jl 1j e J'e blik naar boven richt
en zo een pose van aanbiddin 9
aanneemt voor de westerse god
van de reclame, probeert een
vrouw 1je aandacht to trekken
voor een wekker in de vorm van
een moskee . Compleet met
meuzzin9eluid dat het echter
niet haalt bi1j het gezan9 van de
echte . De iJjle klanken hoo9 in een
minaret die Ian g en Blank is, als
een vin9erwiJjzin9 naar de hemel :
9edenk uw God . Deze dubbelzinnigheld, deze botsing, of samensmeltin9 zo men wil van twee
culturen is poezie .
Ook de poezie reikt naar de
hemel . De roep van de meuzzin is
niets anders dan de godsdiensti9e variant van de roep van de
dichterr, die zich opwerpt als middelaar tussen het sacrale en het
profane . Poezie probeert 9renzen
op to heffen r grenzen tussen tiJ'd
en eeuwi9held leven en flood,
bewe9in9 en s tilstand . A I deze
grenzen zijn slechts verschi1jnin9svormen van die ene Grens : die
tussen de mens en zijn God . AI
vanaf het begin der ti1jden trachten dichters om het Hogere door
middel van hun woorden op to
roepen . Christeli1jke dichters
Romantics en zelfs de huidi9e
taal9erichte dichters, geen van
alien hebben ze zich aan deze

functie van de poezie weten to
onttrekken . De chnstenen hebben
hun poezie gebruikt om de lof
van hun God to zin9en . De
romantische dichter riep zichzelf
uit tot God en zon9 de lof van
zijn eigen goddeliJjke Woord . En
hoezeer de moderne dichter elke
vorm van metafYsica ook zegt of
to wi1jzen uit zijn poezie bli1jkt dat
ook hi1j ernaar streeft grenzen o p
to heffen . Het is dan ook niet verwonderli1jk dat de Ar9enti1jnse
dichter Roberto luarroz de verticals beweging beschouwt als de
eniga bestaande bewe9in9 . De
mens reikt naar het hemelse dan
wel naar het aardse .
Een dichter die de eenheid van
hemel en aarde benadrukt r is
lucebert. Uit zijn poezie komt een
dualistisch wereldbeeld naar voren .
Hemel en aarde schi1jnen van elkaar
losstaande zaken to zi1n, het9een
versterkt wordt door het veelvuldi9 9ebruik van paradoxen, zoals
'Van de ofgrond en luchtmens' .
De dichter thematiseert zijn ei9en
'hemelse' afkomst en zijn rol als
middelaar tussen het hemelse en
het aardse . Het uiteindeli1jke streyen van de dichter is 9ericht o p
het herstellen van de verbroken
eenheid tussen hemel en aarde .
Deze ides flat de dichter als een
snort Christus op aarde komt en
zijn woorden in dienst van de
mensheid stelt wordt verwoord
in het begin van het bekende
9edicht 'Ik tracht op poetische
wi1jze' :
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lk tracht op Poetische wi1 ze I
dat wit zeg9en I
eenvouds verlichte waters I
de ruimte van het volledi9 leven I
tot uitdrukkin9 to brengen I
ware ik geen mens 9eweest I
elijk can menig to mensen I
9l
maar ware ik die ik was I
de stenen of vloeibare en9 e II
geboorte en ontbinding hadden
mi ] niet aangeraakt I
de we9 van verlatenheid naar
gemeenschap I
de stenen stenen dieren dieren
vogels vo9els weg I
zou niet zo bevuild zn
i1j
als dat nu to zien aan min
t gedichten I
die momentoPnamen zlijn van die
weg
Reeds in het begin van dit 9edicht
stelt de dichter vast wat het doel
van zijn poezie is : "de ruimte van
het volledi9 leven tot uitdrukkin 9
to bren9en" . Hi1' wit allesomvattend dichten . Daartoe heeft hij1
zijn 9eze9ende staat als "en9el"
op9e9even en zich onderhevi 9
9emaakt aan de aardse gang van
zaken leven en dood . "De we g
van verlatenheid naar 9emeenschap" is de we9 die de dichter
daarbi1j heeft of9ele9d,; van het
eenzame hemelse leven naar een
leven in dienst van de 9emeenscha de mensheid in de hoop
dat hiJj door zijn 9edichten de uiteindeli1'ke eenheid van alle to9en-
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stellin9en tot stand kan bren9en .
Dit wereldbeeld bestaand uit
dualistische abstracties die een
9emaakt moeten worden komt
bi1j meer dichters voor. Een van
deze dichters is Gerrit Kouwenaar .
Ook Kouwenaar streeft ernaar de
dood en het leven to laten samensmelten . In principe constateert hij1
dat het leven bezwan9erd is van
de dood en de dood op zijn beurt
plasts moet maken voor nieuw
leven : "ik ben zo vruchtbaar dat
de dood dichtbi1j is" . leven is
enkel dood met een 'huid1je'
eromheen . Dood en leven zijn to
beschouwen als een oneindi9e
cYdus waarin de een de antler
opvol9t, zoals naar voren komt in
Kouwenaars 9edicht 'leve de
opera' :
Leve de opera! rcept de soldaaT /
en door een naad in de houTen
reet van het paard l
ontwaart hi] charon in de orkestbak /
de tijd blijft staan, schraapi /
zijn hoef, maar even later /
rijmt hij op wafer en ontwijkt met
een roeispaan /
de dole witte stager l
zich vastklemmend aan zijn bijl l
hoera klinkt to cards /
als hi] met een obool gewapend l
op juno-beach l
andermaal can wal siapt /
In dit gedicht wordt de indruk
gewekt dat de soldaat, of een
acteur die een soldaat speelt,

9estorven is : hi1j ziet immers
Charon de veerman die in de
Griekse m holo9ie de doden over
de doodsrivier Styx vaart, in de
orkestbak staan . Zodra de soldaat
Charon ziet staat de tiJjd even stil .
Dit is echter maar van korte duur,
want de tiJd 9cat weer op water
ri1jmen en bewee9t zich weer
voort zoals water dat doet . Dit
water roept ook associaties o p
met de Styx die bevesti9d worden
door het noemen van de obool
enkele re9els later. De dole steekt
met zijn obool de doodsrivier over
om op luno-beach andermaal aan
wal to stappen . Het is niet onaannemeli1'k dat de dood hier wordt
voor9esteld als een kort moment
tussen twee levens . Deze gedachto wordt no9 versterkt als men
weet dat de soldaat na zijn landing
misschien al snel opnieuw 9edood
zal worden .luno-beach is nameliJjk
de benamin9 voor een van de landin9splaatsen van de 9eallieerden
in de Tweede Wereldoorlo9 . BijJ
deze rampzali9a landing vielen o p
de eerste da9 al ruim derti9duizend
slachtoffers . Het is dus waarschiJjnli1jk dat de soldaat na het opnieuw
aan wal stappen weer zal sterven .
De straten van Istanbul hebben
deze 9edachte verwoord in een
samensmeltin9 van woonwiJjken
en be9raafplaatsen . In bepcattle
wiJjken is 9een centimeter onbenut 9elaten om er de doden to
be9raven . Kinderen spelen tussen
de 9rafstenen die zich bevinden
naast stoepen in bermen Ian9s
straten in tuinen en voor winkels .

De kinderen kiJjken er niet meer van

op en spelen verstoppertJje achter
de stenen . Dit samengaan van de

dood en het leven graven en kinderen is de 9rensopheffing zoals
die zich biJj Kouwenaar opdripgt .

Dit bi1j elkaar voe9en van dualiteiten dit snort grevsplaatsen
houdt oak FavereY bezig . In dit
geval wit ik wi1jzen op een door
hem veelgebruikte paradox nameli1jk de stilstaande beweging .
Afgezien van tientallen andere
gedichten waarin hiJj deze paradoxale toestand verwoordt is zijn
gedicht 'Rook uit het rookgat'
exemplarisch .
Rook uit het rook9athet geruis in de trechter
Jje sPoren- zich achtervol9end in het zand.
De ruines aan de Eufraat
of elders. De zuilen
to PalmYra, of elders.
In beweging ie volharden;
de beweging aan to kleven,
als het niet bestaat:
bewegen, beweging .
De pijl siaat stil.
De boot ligt op de cever, •

de spin krijgt zijn vlieg
nooiT leeg. Tussen dood
en leven springt
zelfs geen vlo .

Dit gedicht is vol van paradoxen,
vol van schijnbaar hopeloze pogingen . Vooral de tegenstelling tussen

bewe9ing en stilstand wordt
9eproblematiseerd . De dichter wil
deze twee bi1jeenbrengen . Favere Y
geeft hiermee aan dat bewegin g
enkel op de manier van Zeno van
Elea bestaat . Deze heeft nameli1jk
ooit beweerd dat als een zogenaamd bewegend object op elk
afzonderli1jk moment stil zou staan
dit zou betekenen dat de beweging op zichzelf met bestaat, het
li1jkt dan alleen of het object
beweegt . FavereY verwiJjst in dit
gedicht expliciet naar Zeno's
bekende paradox van de stilstaande piJjl . Beweging bestaat niet echtl
het li1jkt enkel to bestaan . FavereY
noemt vervolgens meer voorbeelden van stilstaande dingen : "de
boot ligt op de oever" en "de spin
kriJgt zijn vlieg nooit leeg" . AI deze

voorbeelden staan sYmbool voor
de gestokte beweging . Aan het
eind van het gedicht bliJjkt deze
beweging in stilstand de 9revs tussen leven en dood to markeren . 0 p
deze grevs vindt er geen bewegin 9
plasts, "tussen dood en leven
springt zelfs geen vlo' .
Deze 9estokte beweging tern g
to vinden in het immer bewegende
Istanbul heeft mi1 j nog het meest
verbaasd . Naast het gebruikeli1jke
g ekrioel van de massa wordt het
als heel normaal beschouwd dat
andere dingen weken, maandenIang stilli99en . Naar mi1jn menin g
moeten dan ook de taxi's en alle
wegopbrekin9en die plotsklaps
onder 1je voetzool op kunnen duiken de twee grootste doodsoorzaken onder toeristen zi1jn . Deze

gaten worden meestal niet eens
bemand door arbeiders ; ze zijn er
9ewoon . Ner9ens heb ik een plek
gezien waar zoveel in aanbouw is ,
waar zoveel gebeurd en togeliJjkerti1jd zoveel stilstaat . Spouwmuren

die gebruikt worden als buitenmuren omdat de arbeiders niet meer
op komen dagen, en een vorkheftruck, beladen nog met bakstenen ,
die onderbroken in het midden van
zijn actie steeds wacht op het
beeindigen van zijn arbeid, bestaan
naast net1jes geasfalteerde overvolle snelwegen . Men zou hier kunnen spreken van werk in afbraak :
de volharde beweging .
Deze stall vol paradoxen waarin
togengestelden hand in hand
gaan is de verbeelding van enkele
belangriJjke ideeen van de genoemde dichters . Men vindt er hemel en
aarde dood en leven dicht bi1jeen .
Men kan er op de grevs staan tussen werelden . De meest tastbare
9rensoverschri1jding in Istanbul is
echter de oversteek van Europa
naar Azie . De gehele oever van de
'Gouden Hoorn' is bezaaid met
veerboten met aan het roer gerimpelde nude mannetJjes die akeli g
goed overeenkomen met miJjn
beeld van Charon . Als dan ook
nog bli1jkt dat Jje de verkeerde
veerboot hebt genomen en 1je
andermaal aan Europese wal
stapt r gaan 1e gedachten onwillekeurig uit naar FavereY en schri1jf 1je
een ode aan Istanbul : daar waar
heel veel vlooien niet springen .
Fiona Frank
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De heilige Antonio
ledere keer als ik een boek van
Arnon Grunberg lees, heb ik de
eerste honderd bladzijden de slappe lath, en alles wat erna komt
kan me met geen mogelijkheid
nog boeien . Met frisse moed
begon ik daarom aan het boekenweekgeschenk De heilige Antonio
dat slechts 96 bladzijden telt . Een
slimme zet trouwens, dat
geschenk van de CPNB ; hele
volksstammen spoeden zich ~~n
week per jaar naar de boekhandel
in plaats van naar de bibliotheek
om f 19,50 to besteden teneinde
een gratis boek mee naar huffs to
nemen . Of ze het lezen is een
tweede . Vooral de naam van de
auteur moet de massa's naar de
winkel trekken : Adriaan van Dis,
Renate Dorrestein, A .F.Th . van der
Heijden en Leon de Winter waren
al aan de beurt. Hella Haasse zelfs
al drie keer. Een klein gokje :
Connie Palmen zal de volgende
zijn . Als de /.M.-storm is gaan liggen, kan zij zich op gaan maken
voor het volgende circus .
De naam van de auteur was
vroeger geheel onbelangrijk voor
de aantrekkingskracht van het
boekenweekgeschenk . Veertig
jaar geleden werd het geschenk
anoniem gepubliceerd en voorzien
van een supplement : een lijst
namen van mogelijke auteurs .
"Aan dit Geschenk, dat tijdens de
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Boekenweek door de boekverkoper wordt aangeboden aan de
kopers, die f 4 .50 of meer contant aan boeken besteden, is
wederom een prijsvraag voor het
publiek verbonden . De lezer wordt
nl . gevraagd vast to stellen door
wie deze novelle geschreven is ."
Een quiz dus, en lezen zou
men . In deze goede nude tijd
kwamen de extra portokosten
- 10 cent bijplakken - terecht
in het Pensioenfonds van de
Vereniging van Letterkundigen .
Maar laten we Grunberg niet vergeten, de jongste geschenkschrijver in de 63-jarige geschiedenis
van de Boekenweek .
Op pagina zestien van De heilige Antonio doet een oude bekende zijn intrede, Ewald Stanislas
Krieg . Niet als ik-figuur dit keer,
maar als figurant . Vol walging
wordt hij geobserveerd door de
twee ik-personages, liever gezegd
het wij-personage, Paul en Tito
Andino . Krieg is een van de vele
aanbidders van hun moeder
Raffaela, maar onderscheidt zich
omdat zij ditmaal echt verliefd is .
Voor de afkeer van de broers lijkt
Grunberg geput to hebben uit
brieven die de schrijver over zichzelf mocht ontvangen en waaruit
hij met ongegeneerd genoegen
citeerde in zijn column 'Yasha' in
de VPRO Gids . "'Mooi is-ie niet .'
'Eerder lelijk,' zei Tito . 'Als hij niest
komt er snot uit zijn mond .' 'En

dat blijft dan op het tapijt liggen,'
zei Paul . 'Hij bijt nagels,' zeiden
we . 'Hij gebruikt smerige aftershave .' 'Hij heeft een rooie neus .' 'Hij
houdt niet echt van je .' 'Hij maakt
zijn brilleglazen niet schoon .' 'Je
weet niets van hem .' 'Hij zegt het
tegen iedereen .' 'Hij heeft geen
brede schouders .' Wat we ook
widen, Raffaela keek ons lachend
aan . En ze zei : 'Ik ben verliefd ."
Ewald Stanislas Krieg lijkt in
meer op Arnon Grunberg . Hij is
een 26-jarige, schlemielige jongeman met krullen die zich in New
York bezighoudt met duizendeneen beroepen . Hij heeft geld
genoeg omdat hij het in zijn eigen
land goed doet als schrijver. "'Hij
werkt aan een nieuwe roman,' zei
Raffaela . Allebei staarden we naar
dat kleine mannetje . We konden
het niet geloven . Dat hij ook maar
een letter zou kunnen schrijven
die de moeite van het lezen waard
was ."
Een schrijver die dat over zichzelf schrijft, heeft een bizarre vorm
van lef. En tegelijkertijd vervvart hij
de lezer, die inmiddels bijna op de
helft van de novelle is aanbeland .
'Wat u leest, is de moeite van het
lezen niet waard .' Tussen zijn oraties van zelfspot komt Grunberg
nog aan een ander thema toe :
passie . De broers worden niet
alleen geconfronteerd met de
afschuwwekkende Ewald Stanislas
Krieg, maar ook met de mooie

Kristin Andrea de Kroatische , op
wie zi1j verliefd zi1jn . Passie is heel
belan9ri1jk in De heilige Antonio .
"Wi1j zi1jn experts als het 9aat om
p assie . We wisten eerst niet dat
het passie heette maar op een
avond zei Raffaela : '1a dat noemen ze assie . Passie ' zei ze 'dat
is als het 1e 9elukt is ze heel erg
hon9eri9 to houden zo hon9eri 9
dat ze bi1jna 9ek worden .'
'Hoeveel hon9er 9aat er in een
mens?' wilde Tito weten . Raffaela
moest even nadenken maar toen
zei ze : 'Minstens vi1'fhonderd liter .
Er 9aat zoveel hon9er in een mens
dat 1je bi1jna zou 9eloven dat een
mens een bodemloos vat is . ' " Of,
in de woorden van de Kroatische :
"'En dorsti9 zi1'n ze, dorsti9 . Ik
9eef ze to drinken . Ik ben de bron .
Maar ik les de dorst niet ik maak
de dorst alleen maar er9er. Dat is
mi1n 9eheim . Ik werk verslavend ."

En hier verklapt Grunber9 zi1jn
ei9en 9eheim . Niet voor niets is

Grunber9 vaak met die andere ,
steeds dezelfde maar bli1jvend
boeiende slun9ell9e pechvo9el
ver9eleken : "Stet 1je Woody Allen
voor toen hiJ' Jjon9 was met de
zelfde literaire, persoonli1jke)
obsessies als Alexander PortnoY .
Stel Jje hem voor als een vriJ' klein
en broodma9er mannet1je met
krulletJjes een brillet1a, een 9rote
news en niet mooi - ware het niet
dat hi1' zo leli1'k is dat hi1' bi1'na weer
aantrekkeliJ'k wordt ." Wie ziJj n
boeken be9int to lezen, zal bli1jven
lezen . Ook de9enen die hem verafschuwen . Of hi1j Jje nu honderd
bladzi1'den weet to boeien of
meer Grunber9s zelfspof heeft
een verslavende werkin9 .
Karin Smeets

Om to ontbreken . . .
Want er is niets dat speller
Aan de werkeli jkheid voldoet
Dan de vernielin9' . Ook overda9 .
Ook achteraf.
In 1987 verscheen de bundel Twist
met ons waarin poezie van de
hand van vier 'Jjon9e' Vlaamse
dichters - Dirk van Bastelaere
Charles Ducal Benard de Wulf en
Eric SpinoY - alsmede een polemisch 9ekruid voorwoord van
Benno Barnard waren op9enomen . Dat de inleidin9 van Barnard
eni9szins overtrokken op mi1j overkwam had wellicht met een
coati9 ontwikkeld 9evoel voor iropie van miJ'n kant to maken maar
het 9ros van de 9edichten die ik in
de bundelin9 aantrof, scheen mij J
voornameli1jk anachronistische
nietsze99endheid . Tautolo9ieen .
Er was een boel 9etimmerd maar
in alle iJ'ver was men ver9eten dat
er no9 lets of iemand in moest
woven . 'Pornschle9el` de biJ'dra9 e van Dirk van Bastelaere trof
mi1j echter onmiddelliJk, al be9ree p
ik er eerli1k 9eze9d vri1jwel niets
van . "Het is 1juli en wie moordt
no9 om een vrouwl het is heter
dap men voor werkeli1j k houdt" .
Dat waren re9els die in miJ' lets
deden o borrelen maar wat?
Een postmodernistisch dichter.
Zo heeft Dirk van Bastelaere zich
van meet of aan 9eafficheerd en
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de kritiek nam deze betitelin g
dankbaar over. Het bli1jft voor mij1
een opmerkeli1jke keuze . In de eerste plasts omdat het be9rip postmodernisme op zeer verschillende
manieren 9eduid kan worden en
dat zeer zeker ook is . En in de
tweede plasts daar het concept
van het postmodernisme ondanks
alle onduideli1jkheid over wat het
ei9enli1jk behelst of 1juist op 9rond
daarvan bi1j velen onmiddelli1'k
afkeer wakker roept .
Ik wil hier niet to tang bij Van
Bastelaeres bewee9redenen our
deze '9euzennaam' to kiezen, stilstaan . Wat ik hier wel ter sprake
wil brengen is de positie waarin
hi1j zich door deze benamin 9
9emanoeuvreerd heeft ;. die van
auteur van een volstrekt ontoe9ankeli1jk want hermetisch oeuvre .
Een positie die hi1 j bovendien r zoals
ik no9maals wens to benadrukken ,
9eheel vri1jwilli9 heeft in9enomen .
Wellicht de meest treffende illustratie van de onwelwillendheid
waarmee Van Bastelaere steeds
vaker to9emoet wordt 9etreden, is
het gageven dat de aanvankeli1jke
pleitbezor9er van zijn werk, de
9enoemde Benno Barnard, zich
enkele 1jaren later van de door Van
Bastelaere 9ehanteerde f deconstructivistische werkwi1'ze afkeerd e (Opener dan dich t is toe .
Vlaamse poezie 1965-1990 .
Leuven 1991 . Net als over het
postmodernisme doen ook over
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het hermetische vers tal van theorieen de ronde . Een van de meest
hardnekki9e is de beschuldi9in 9
dat het 9esloten gedicht, een
emotieloos kruiswoordraadsel
voor intellectuelen zou zi1jn . Dat is
het ook . Sours .
Wie 'Pornschle9el' voor het
eerst leest, hoe aandachti9 ook ,
raakt 9aandeweg verstrikt in de
beelden . Ofschoon het alles in
zich heeft van een episch gedicht ,
liken
de woordkeuze en het
1
metafoor9ebruik de lezer 1juist van
het rechte pad van de vertellin 9
we9 to willen leiden . Dat is vanzelfsprekend de bedoelin9 . De
hierboven als motto 9eciteerde
re9els zeg9en het al " . . . er is
niets dat speller/ aan de werkeli1jkheld voldoet/ dan de vernielin9" .
Van Bastelaere gelooft niet meer preties daarom noemt hi1j zich
postmodernistisch - in een eenduidi9e identiteit, waarheid of werkeli1jkheid en in 'Pornschle9el'
strooit hi1j kwisti9 met de toespelin9en op die preoccupatie . Het is
heter dan men voor werkeli1jk
houdt . Pornschle9el is een Broom
van een man . En verder heeft het
er van weg of er de schijn
I van .
Kortom er is een doelbewuste ontre9elfing 9aande die op het niveau
van de vertellin9 no9 versterkt
wordt door het motief van de spie9elfing ; het schizofrene voorkomen
Bat aan Victor Pornschle9el is meegegeven .

Na veelvuldi9 herlezen wordt
die epische li1jn wel min of meer
duideliJjk . Pornschle9el is een
9espleten persoonli1jkheid suppoost in een museum waar hij1
dageliljks met de erflaters van eeuwen kunstzinni9e beschavin 9
9econfronteerd wordt en verliefd
op een vrouw die wel van vlees en
bloed is het9een hem verwart .
Zodanig dat hi1j haar minnaar, zzijn
broer, wil doden . Met andere
woorden : Pornschle9el is zich zo
bewust van de kracht van de beelden en de 9eschiedenis dat hijJ
moeite heeft met de werkeliJjkheld .
'Pornschle9el' is een programmatische tekst en was daarom
achteraf bezien uitermate geschikt
our het al 9enoemde Twist met
ons to openen . Maar het pro9rammatische van 'Pornschle9el'
speelt zich op verschillende
niveaus af. In de eerste plasts en
die laa9 ligt het meest aan de
oppervlakte- a9eert het te9en de
positivistische wereldbeschouwing . In zijn 'getui9enis' 'Groeten
uit de strafkolonie' schreef Van
Bastelaere daaromtrent : "De burger wil waar voor zijn geld . Het
gedicht moet het voorwerp kunpen zijn van een 9etrapto hierarchische lezin9 . Voor elke lezin g
een sleutel . Zo wordt het 9edicht
maatschappeli1jk 'nutti9' gemaakt ,
want het client een heldere simpele en redeli1jke communicatie .

Het wordt maw . onder9eschikt
gemaakt aan een van de krachtigste en hardnekki9ste mYthen van
het Westen nl . het positivisme"
(Opener dan dicht is toe . V/aamse
poezie 1965-1990 . Oftewel een

eenduidige lezin9 is a priori onmo9eli1jk . Niks kruiswoordraadsels- er
wordt niets op9elost . Elke weg die
de lezer inslaat zal hem/haar to9eIiJjkerti1jd verder we9 voeren en
dichterbi1 j bren9en . Er bestaat
immers 9een kern er is 9een pit
waar men na diep spitten op stuit .
Om die reden duikt Van Bastelaere
het beeld van het eiland een aantal malen op . Dat is nameliJjk het
beeld dat de bekende postmoderne filosoof LYotard aan de communicatie/taal 9afr• tal van eiland1jes die
wel to bereiken ziJjn maar nooit
to9eliJj kerti1j d . Antlers gezegdr men
bevindt zich o stand punt een en
kan wel naar standpunt twee of
drie vertrekken maar niet zonder
een achter to laten .
Maar zoals ik reeds zei ook o p
andere terreinen is 'Pornschle9el'
als een programmatische tekst to
lezen . Nameli1jk op het vlak van de
vertellin9 die de saaiheid Ii1jkt to
willen bestri1jden . Wederom niks
kruiswoordraadsel . Er wordt eventueel men kan niet voorzichti g
9enoe9 ziJnr niets is hier immers
wat het li1jkt gemoord achtervol9d
en verwondering 9euit over de
leepheld en ondoorzichtigheld van
de dader. Ofschoon volledi9 IYrisch

getoonzet speelt zich binnen het
vers een complete krimi at . Van
Bastelaere liJjkt de eenduidi9held
als belichamin9 van de vervelendheld to zien . En in navol9ing van
opnieuw LYotard, de veelvuldigheld de verschillende alternatieven kortom de meerduidigheld

als bevriJjdend to ervaren . Het
gebrek aan een ideolo9ie, een
'9root verhaal', is geen beperkin g
maar een ver9rotin9 van de
mo9eli1jkheden . Zeker ook van de
mo9eli1jkheden tot 9enieten . De

welwillende lezer kan zich aan de
hand van de beelden in talloze
hem onbekende werelden verwi1jlen . De dogmaticus bli1jft vanaf de
eerste regel met le9e handen
stann en zakt Ian9zaam we9 in de
molder der meerduidigheld .
Er is de mYthische laa9 van de
bi1jbelse motieven . Zo alludeert
Van Bastelaere al in de vroe9ste
re9els van het vers op het diabolische voorkomen van Victor
Pornschle9el . Het is een Broom
van een man - hijj is Bus of heel
erg mooi, of hijj bestaat niet of
allebei to9eli1jk - maar hijj sleept
met zi1'n been . Een duideli1jker toespelfin9 op de duivel li1jkt haast niet
mogeliJjk . Maar er zi1jn er meer :
"de tuinsproeier enkel die slist"
alles p . 73 - oftewel de slang "Lam in de hitte spelt hijj sours ziJjn
naam" . Verschillende woorden altiJjd weer de hitte als waren we
in de hel en de sYmbolen de

slang, het lam - roepen de herinnerin9 aan de Schrift op zonder
exact uit to diepen wat de betekenis van al deze verwiJjzin9en is .
Een eenvoudi9 verhaal over 1jaloezie en doodsla9 wordt op deze
manier 9elardeerd met een bi1jbelse sans, die de smack van de
9oedkope anekdote volledig verandert zonder dat de receptuur
duideliJjk dan wel bekend is .
De epiloog is op grond van de
zelf bewust ontwi1jkende toon
een pre9nante evocatie van het
eerder genoemde geraamte dat
de tekst draggt . "Want alles is
tern9keer voor wie werd cangeraakt door de hand van Apollo"
p 83) . Met andere woorden wie
zich heeft laten beroeren door het
licht, geschiedenis kunst nog lets
hogers wellicht kan niet antlers
dan daar rekenschap van afle9-

gen . En wel, zoals het de dichter
betaamt door de incorporatie van
haar beelden en niet van haar
be9rip . Daarbi1j keert hijj zich ook

no9 eens of van de idee van onginaliteit .
Zeer opmerkeli1j k in lit sluitstuk
is de verandering in perspectief .
De hele tekst is 9eschreven in de
derde persoon enkelvoud hetgeen een zekere afstandeliJjkheid
met zich meebren9t . Hier echter
duikt ineens een ik-figuur op . "Ik
meen mi1j to herinneren Bat hijj wat
hijj niet wou 9ing willen" . Die 'ik'
moet wel de verteller zi1jn die aan-
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geeft dat het verhaal ziJjn ei9en
loop heeft 9enomen . Zo er al een
concept bestond voor het schriJjyen, is dat gedurende de fabricsge van het gedicht uitgediJjd . Van
Bastelaere 9eeft aan het einde
zelfs - in de laatste twee regels! plotselin9 het fictieve karakter van
zi1jn 'Pornschlegel' expliciet priljs .
Een hernieuwde wisselin9 in het
perspectief . De verteller richt zich
tot een 'u' : de lezer. "En het
9eklater in de gnot dat dripgt bijJ
U nog door . Het is nu Jjuli en hoe
staat het leven" .
Banaliteiten . Tot besluit van
een IYrische vertellin9 vraa9t de
verteller ons lezers hoe het er mee
9sat . En ook wat onze houdin 9
ten opzichte van werkeli1jkheid en
bestaan is . Deze vermen9in9 van
hoog en laag, ordinair en verheyen - wederom een stokpaard1je
van de postmodernisten - komt
mi1jns inziens reeds in de titel tot
uitin9 . 'Pornschle9~
el' ; ik kan het
niet antlers lezen dan een samenvoegin9 van porno biJj uitstek het
'platte' en de Duitse Romantische
beide hier opzetteli1jk met hoofdletters neergeschreven filosoof
Schle9el . Een filosoof die wel
degeliJ'k meende dat in de
9eschiedenis een grote liJn, een
g rote waarheid to onderscheiden
was, en die hier expres 9apewerteerd wordt door de platvloerse
toevoegin9 . Evenals de 9rote thema's, bi1jvoorbeeld die van het
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christeli1'k 9eloof, die in het
9edicht een snortgeliljke behandelin9 onder9aan .
Het ene moment kriJ9t Victor
Pornschle9el een bi1jbels voorkomen aangemeten en het vol9end
ogenblik scheurt hi1j er op een
scooter lustig op los . "Hi1j knapt
zich op in de dwan9 van de spie9ell HiJj trapt ziJjn Vespa aan . HijJ
moet een biJi 9aan kopen .l Hij1
was eenvoudi9 als een timmermanl . . . Hi1j ze9tl Hi1j heeft een
steeds zich wiJjzi9ende beeltenis"
(p . 76) .
deze manier wordt een
steeds wisselende identiteit niet
als belemmerin9 ervaren maar
weet zi1j j1uist nieuwe mo9eli1jkheden in het leven to roepen .
Mo9eliJ'kheden die het op zich
alledaagse en weini9 bi1jzondere
bestaan van Victor Pornschle9el
opfleuren ; het ver9roten enlof
verkleinen waardoor het andere
dimensies pri1s 9eeft . UiteindeliJjk
is hiJ' in elk 9eval binnen het kader
van de vertellin9 meer dan een
eenvoudige suppoost .
De mYthe en onze falende
capaciteit dat wat om ons heen
9ebeurt to duiden zi1jn door Van
Bastelaere tot een niet to scheiden
eenheid 9esmeed . Daarin schuilt
voor miJj de kracht van zi1jn tekst al acht ik het to9eli1jkertiJjd een
bevesti9in9 van mi1jn on9eloof in
de postmodernistische doctrine :
1juist het '9rote' verhaal is immers
de beste remedie te9en een positi-

vistische levensbeschouwin9 . Ik
heb miJj echter niet ten doel
gesteld het postmodernisme aan
to vallen om die reden is het meer
gepast aan to tonen hoe Van
Bastelaere de genoemde idee
vorm 9eeft . Hi1j doet dat op een
bi1jna achteloze manier, zo dat Jje
er bi1jkans overheen leest . Een
treffende illustratie : op pagins 80
staat 9eschreven : "De hemelse
machine lam,! Pornschlegel vindt
geen verklarin9" . Een tameliJjk
eenvoudi9e zin die echter een
wereld van mo9eli1jke verklarin9en
omsluit . Is het lam een hemelse
machine? Dat wil zeg9en, een
voorop9ezet en automatisch functionerend idee of heeft zand de
motor van die hemelse machine het 9eloof - onklaar gemaakt r lam
gelegd? Er volgt een repliek in de
volgende zin maar 9een verhelderende . "Pornschle9el vindt geen
verklarin9", hi1j weet het zelf dus
ook niet . Maar deze re9el kan
even9oed betekenen dat er 9een
verklarin9 bestaat voor Porn schlegel zelf, niet voor wie hi1j is en niet
voor ziJjn bestaan zowel in werkeli1jkheid als in de werkeli1jkheid van
de tekst . Het felt dat Pornschle9el
9een verklarin9 weet of dat er
9een verklarin9 voor ziJjn aanwezi9held bestaat is het om reden van
onschuld of onwetendheid? We
weten het niet maar die twee termen 'onschuld' en 'onwetendheid'
doen beide to onderscheiden

lagen onmiddelli1jk weer samensmelten .
Nog een voorbeeld . "Zi1jn
bedoeling die wordt omgelegd" p .
75 . Of zi1jn zin9evin9, of het9een
hi1j zich ten doel heeft 9esteld r
wordt omgele9dr dat wil ze99en ,
zi1j wordt gedood ofgekapt, dan
wel zi1j vol9t een andere weg .
Welke interpretatie men ook kiest ,
9eheel afhankeli1jk van de eigen
voorin9enomenheid belle bli1jven
ze volledi9 intact naast elkaar
bestaan . Wellicht vullen ze elkaar
zelfs aan . Wanneer de bedoelin9 in
de betekenis van zingeving we g

is het'grote' verhaal verdwenen ,
ontstaan er nieuwe mo9eli1jkheden
door uit9erekend een andere we g .
of liever, andere wegen to volgen .

Het postmoderne 9edachte9oed wordt op deze inventieve
wi1jze impliciet verwoord . Hoe zeer
men het ook oneens kan zi1jn met
lit gedachte9oed de in9enieuze
manier waarop Van Bastelaere het
getoonzet heeft, moet welhaast
bewondenn9 oproepen . Ofschoon
drachti9 van betekenis vertoont de
tekst van 'Pornschle9el' aan de
opeervlakte ner9ens de sYmpto-

men van een verkapt filosofisch
betoog . Van Bastelaere is een volbloed IYricus die prachti9e zinnen
construeert die met eenzelfde precisie als een kruiswoordraadsel
semantische velden blootleggen ,
maar die nooit een snortgeliJjke
saaiheid en doorwrongenheid
openbaren . Dat is een immense
verworvenheid die 1jaloers maakt .
Dit opstet heeft geenszins de
bedoelin9 een vollediga interpretatie van Van Bastelaeres'Porn schle9el' to zi1jn . Aan de andere kant
voor hetgeen ik 9eillustreerd heb ,
had ik talloze andere voorbeelden
tot miJjn beschikkin9 . Ik heb al
gezegd dat de tekst riJjk is aan
interpretatiemogeliJjkheden
Maarten Doorman schreef desti1jds
in ziJjn besprekin9 van de 9ehele
bundel Pornschlegel en andere
g edichten dat Van Bastelaere in
metaforen rossierde Vri Nederland 24 1j uni 1989 en bedoelde
dat ne9atief . Doorman vond de
tekst van 'Pornschle9el' to barok .
Te onduideliJk ook . Ik deel zi1n
standpunt niet . In to9enstellin9 tot
veel Nederlandstalige poezie is
'Pornschlegel' direct 'vanuit de taal
9

lj

geschreven' en 9aat het verder dan
het uitdiepen van private overpeinzingen en anekdotisme . De 9rote
winst daarbi1' is de duideli1'ke aanwezi9held van een filosofisch fundament die de tekst behoedt voor
wat Van Bastelaere 1juist door
Maarten
Doorman verweten
wordt het verzanden in oeverloze
woordbreieri1j . Om esthetische
redenen heb ik deze complexe
tekst engszins willen ontsluiten . Ik
heb al aan9e9even dat ik me niet
altiJjd in Van Bastelaeres discours
kan vinden . Wederom ter illustratie

haal ik uit ziJjn vroe9ere 9edicht'De
Distels' twee treffende re9els : "Om
to vergetenl om to ontwi1jken" .
Regels die misschien door de
auteur veili9heidshalve ziJn 9eop perd om zi1n positie to duiden .

Re9els waarmee ik niet instem en
waarvan ik niet 9eloof dat ze waar
ziJjn . Wat dat ook waard mo9e ziJjn .
Wat ontbreekt1 ontbreekt immers
om een reden .
De paginanummers verwijzen naar de uitgave Pornschlegel en andere gedichten .
Amsterdam 1988 .
Mischa Andriessen
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Een prima donna in Utrecht
Titia Blanksma en Esther Tobe

Gesprek tussen Marjan Schwegman en Berteke Waaldijk

Ter 9ele9enheid van haar aanstellin9 als bi1'zonder
hoo9leraar vrouwen9eschiedenis bi1' de vak9roe P
9 eschiedenis van de Universiteit Utrecht hield
MarJjan Schwe9man 23 1'anuari 1'on9stleden een oratie 9etiteld 'De Prima Donna . Over exemPlarische
vrouwenlevens' . De Plechti9held vond Plaats in het
stati9a Academie9ebouw en werd oP9eluisterd met
muziek van Patti Smith een 'exemplarische vrouw'
uit Schwe9mans ei9en leven . Deze 9ebeurtenis was
aanleidin9 om een twee9esprek to or9aniseren tussen Berteke Waaldi1jk, historica verbonden aan de
vak9roep vrouwenstudies van de universiteit, en
Mar1jan Schwe9man . In dit 9esprek kwamen naast
het onderzoek van Schwe9man ook haar verwachtin9en omtrent de samenwerkin9 met vak9enoten
en haar ideeen over de functie van de leerstoel
vrouwen9eschiedenis aan de orde .
In haar oratie presenteerde Schwe9man de bevindingen die het resultant waren van haar onderzoek naar
het leven van Maria Montessori 1870-1952 de
Italiaanse peda9o9e die 9rote bekendheid verwierf
met de door haar ontworpen onderwi1jsmethode .
Maria Montessori 9in9 in 1892 als een van de eerste
vrouwen in Italie mediciJ'nen studeren, waarna een succesvolle looPbaan als arts en pedago9e vol9de . Aan het
eind van haar leven blikt Montessori tern9 op haar
1jeu9d en herinnert zich dat zi1 j nooit beroemd wilde
worden om zo het uiterst saaie lot to ontlopen van de
'Heldinnen InsPiratrices en andere Uitzonderli1jke
Vrouwen', wier vlakke levensverhalen haar als schoolmeis1je bi1j wiJjze van exemPel waren voor9ehouden .
Montessori's levensgeschiedenis heeft desondanks de
vorm aan9enomen van een van die verhalen . Ze heeft
zelfs 9ebeurtenissen in haar leven die niet binnen het
stramien van het ne9entiende-eeuwse exemplarische
vrouwenleven pasten verbor9en 9ehouden voor de
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buitenwereld .
Schwe9man vertelt dit verhaal ter illustratie van
haar centrale stellin9, die luidt dat in de ne9entiende
eeuw het vrouwenleven dat zich 'in de wereld' het
o enbare leven, afs eelde o twee manieren in verhalen en beelden 9estalte kree9 . Aan de ene kant
bestond het beeld van de 9evallen vrouw, een vrouw
die door het contact met het kwaad in de wereld ten
onder was 9a9aan . De negatieve connotaties die
doorklinken in de term 'publieke vrouw' herinneren
hieraan . Aan de andere kant bestond het beeld van
de man9deli1jke en/of moederli1jke en9elachti9e
fi9uur, die niet door de zonden van de wereld was
aan9etast en bli1k 9of het kwaad in zichzelf volkomen
to hebben overwonnen .
Deze twee voorstellin9swi1jzen waren twee loten
van dezelfde stam . Ze kwamen beide voort uit het
idee dat vrouwen moreel zwakker waren dan mannen waardoor kennis van en activiteit in de wereld
hen met verlokkin9en in contact bracht waaraan zij1
minder 9oed dan mannen weerstand konden bieden .
Zi1' zouden daardoor in moreel opzicht ten val komen .
De sociale positie van mannen werd daarente9en
door een zekere aanrakin9 met het kwaad niet aan9etast zi1' werden door zo'n confrontatie 1juist 'mannen van de wereld' . De twee 9enoemde stramienen
vormden de basis voor de exemplarische verhalen en
beelden waaraan ambitieuze vrouwen zich in de
ne9entiende eeuw spie9elden . Maria Montessori kon
door aan to sluiten bi1 j het beeld van de smetteloze en
moederliJjke heldin een on9ewoon even leiden en
to9eli1jkerti1jd resPectabel bli1jven en zelfs bewonderin 9
en navol9in9 verwerven .
Aan de hand van het levensverhaal van Montessori
toont Schwe9man no9 lets antlers aan . ZiJ j concludeert dat de heldenverhalen en mYthen in de ne9entiende eeuw deel zi1jn van het werkeli1jke leven in die

tiJjd . Deze verhalen, die een voorbeeldfunctie vervullen
voor mensen en die als 9evol9 daarvan sours verwerkeliJj kt worden in hun levens, ziljn evenzeer een deel van
de historische werkeli1jkheid en zi1jn het daarom waard
door historici bestudeerd to worden . Dat betekent dat
vrouwen9eschiedenis vol9ens Schwe9man meer moet
zi1jn dan het ofpellen van de mYthische dimensies die
het verhaal van een historisch personage our9even ,
our daarna de 'naakte feiten' van het levensverhaal to
presenteren als de historische realiteit.
Dit bekno to overzicht van de centrale unten van
Schwe9mans oratie wordt verder toe9elicht en uit9ediept in het 9esprek dat Berteke Waaldi1jk en Mar1jan
Schwe9man in Jjanuari met elkaar hadden .
Waald1i jk: Er komt binnenkort een door 1jou 9 eschreyen biog rafie van Maria Montessori uit in het
Italiaans?

Schwegman : Ja Montessori is Italiaanse, maar in Italie
zelf weet men heel weini9 van haar af . Ze heeft een
deel van haar leven in Nederland door9ebracht en is
uiteindeli1jk ook hier 9estorven . Ze heeft in Nederland
ook relatief veel succes 9ehad met haar onderwiJjssYsteem . Omdat Montessori ook in andere landen interesse wekt ben ik van plan our een Nederlandse en
een En9else versie to maken van die bio9rafie . Ook
omdat er eigenli1k 9een moderne bio9rafie over haar
bestaat . In mi1jn oratie 9eef ik al een beet1je een voorproef1je van die biografie .
Waaldi 1jk : le stelt in 1je oratie dat er tot nu toe alleen
vlakke verhalen over Montessori zijn verteld - die oP
een heldeneP os !i1 jken en waarin ze door bovenmensell1jke inspanningen en doorzettin 9svermo9en haar
doe! bereikt . Om die verhalen echt spannend to
maken moeten we volgens1'ou niet alleen dat m hische en heroische verhaal vertellen maar ook de historische en pl
i jnli
1 jke kanten van haar leven laten zien .
Schwe9man : Ik laat zien dat het heroische verhaal
over Maria Montessori waarin ondanks alle moeili1'kheden alles haar lukt een soon heroiek is die in de
ne9entiende eeuw is ontstaan . Het verhaal wordt ontdaan van alle harde kant1jes . Dit is een interessante
ontwikkelin9 . Ten eerste heeft Montessori enorm veel
conflicten 9ehad met mensen die we99epoetst zi1jn
uit het beeld dat we nu van haar hebben en ten
tweede is het zo dat zi1j een interessante persoonli1'ke
9eschiedenis achter de rug heeft .
In mi1jn oratie belicht ik dat in de ne9entiende

eeuw het idee ontstaat dat wanneer vrouwen in aanrakin9 komen met de wereld ze omdat ze moreel
zwakker zouden zi1n, moreel ten onder 9aan en snel
tot losbandi9held vervallen . Maria Montessori heeft
ei9enli1jk zelf zo'n 9eschiedenis achter de rug . Zi1 gin g
als een van de eerste vrouwen in Italie medici1'nen studeren . Ti1jdens die studie kree9 ze een relatie met een
colle9a en heeft ze van die man een kind 9ekre9en .
Uiteindeli1jk zi1jn ze echter niet met elkaar 9etrouwd
maar trouwde hi1 j een ander . Het is heel duister waarour maar het li9t toch wel voor de hand dat hi1 j uiteindeli1jk tern99eschrokken is voor het soon persoon
dat zi1j ook toen al was . Montessori was heel
autonoom en in wetenschappeli1jk opzicht ook veel
beter en succesvoller dan hi1j .
Ze heeft haar zoon onder druk van de familie
of9estaan waarna hilj op het platteland is op9e9roeid .
Later, toen hi1j vi1jftien 1jaar was kwam hi1j weer bi1j haar
wonen maar weet hiJj nog een ti1jd Ian9 niet dat zi1j zi1jn
moeder is . Het is een heel ingewikkelde tra9ische
9eschiedenis en er is dus een periode 9eweest waarin
zi1j zelf erg worstelde met dat beeld van de 9evallen
vrouw, die zi1 j natuurli1jk in de o9en van een aantal
mensen was . Omdat ze bovendien echt succes wilde
hebben in de wereld heeft ze die kant van haar leven
alti1jd verbor9en 9ehouden . Ik denk zeker dat het
levensverhaal van Montessori veel interessanter wordt
als 1je deze moeili1'ke we99edrukte 9eschiedenis ook
vertelt .
Naar mi1jn idee verklaart dat ook waarom ze uiteindeli1jk kiest voor het voorbeeld van de stri1jdbare
maa9d . Dat is het soon voorbeeldvrouw dat haar de
brandstof biedt voor een optreden in de wereld dat
haar kenneli1jk het meest inspireert . Aanvankeli1jk zie
1je dat Montessori haar leven heel erg naar het leven
van manneli1'ke wetenschappers modelleert maar o p
die manier verdwi1'nt ze ei9enli1jk zelf als vrouw . In die
reeks van mannen is zi1j dan toevalli9 een vrouw . 0p
een 9a9even moment zie Jje die houdin9 veranderen •,
ze presenteert zichzelf bewust aan de wereld als een
prima donna' maar ook als een stri1jdbare maa9d . En
bovendien met een 9eheim en dat 9eheim wil ik dus
betrekken bi1j het verhaal dat over haar verteld wordt .

Waaldi jk : Daarmee ben 1je als vrouwenhistorica dus
ei9enli'k
I het verhaal zoals dat in de ne g entiende
eeuw ontstaan is aan het corri9eren. Vind1je dat c berhaupt een tack van vrouwen9eschiedenis our heel
extreem gezegd 'tegen de negentiende eeuw ten
stride
to trekken'?
1
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Schwegman : Niet zozeer te9en de ne9entiende
eeuw, maar wel te9en het beeld van de vrouw dat is
door9edron9en in die levens9eschiedenissen . Het
IiJ'kt me interessant om een aantal van die ne9entiende-eeuwse vrouwen to bestuderen, bi1jvoorbeeld
Florence Nightingale . Dat is ook iemand waarvan J'e .
als 1je er wat meer over leest- ziet dat het een hele
moeili1'ke . 9educhte keiharde vrouw is 9eweest ,
maa9d bovendien trouwens . Toch is ze veel bekender 9eworden als de 'Lady with the Lamp', die zich
we9ci1jfert voor anderen . Dat soon van tYpische
ne9entiende-eeuwse representaties van vrouwenlevens is heel interessant . Het li1jkt mi1j ook wel weer
eens een keer lets anders voor de contemporanisten
en vrouwenhistorici .
Waaldijk : In welke zin anders?
Schwe9man : Ik denk dat wiJ ' no9 steeds niet zo veel
doen met mYthen en der9eli1jke . Het moderne nationalisme-onderzoek is wat dat betreft vol9ens mij1
heel belan9ri1k 9eweest . Daarin heeft men laten zien
dat zoiets als een natie onder andere ontstaat dankzi1j een hele uit9ebreide sYmboliek . Helaas besteden
de mensen die zich daarmee bezi9houden biJjna
9een aandacht aan sekse in die sYmboliek . Dat
aspect is dan voor ons weer interessant .
Maar de vrouwenhistorici die zich daarmee bezi9houden besteden niet veel aandacht aan mythevormin9 als onderwerp . Een voorbeeld daarvan is de
manier waarop de levens van ne9entiende-eeuwse
feministes worden 9einterpreteerd door vrouwenhistorici . Vol9ens mi1j ziJjn wi1' dan toch vaak bezi9 o p
de manier waaro historici dat meestal doen we
constateren mYthevormin9 rond een persoon ,
debunken dat en stellen daar de realiteit to9enover.
Wat ik aan de hand van Montessori wil laten zien is
dat de mYthe die rond haar 9eweven is wel de9eliJjk
ook uit haar leven voortkomt. Je kan niet ze99en dat
het alleen maar een aureool is dat erop is 9aplakt of
is verzonnen . Ze heeft daar zeker zelf merle vorm
aan 9a9even door een deel van haar leven we9 to
stoppen . Ik probeer alti1'd een benaderin9 to vinden
waarin mYthe en werkeliJjkheid niet zonder meer
te9en elkaar worden uit9espeeld maar waarin
wordt bekeken waarom 1juist die mYthe over een
persoon ontstaat . Waarin wordt bekeken wat die
mYthe met dat leven to maken heeft en met de ti1jd .
Vervol9ens inte9reer Jje dan dat mYthische aspect o p
de een of andere manier in 1'ouw interpretatie .
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Waa/dijk : Vind je dat de verhalen die gemaaki worden ook leis mythisch moeten hebben, dat je je van
de geschiedschrijving die je zelf produceert ook moet
realiseren dat er mythische dimensies aan zitten? Is de
geschiedschrijving voor jou pas interessant wanneer
het de vorm van een he/denverhaa/heeft wanneer
dat element in ieder geval niet ontkend words?
Schwegman : Dat vind ik inderdaad heel aantrekkeliJ'k .
Ik heb ook 9aprobeerd om het leven van Montessori
via de etappes to beschri1jven die pisch zi1'n voor heldenverhalen . Meestal is er in die verhalen iemand die
voorspelt dat de moeder van de held een heel bi1'zonder kind zal kri19en . Het kind heeft een bi1jzondere
1jeu9d, het kan bi1jvoorbeeld heel vroe9 praten of
lezen . Vervol9ens is het kind eenzaam en heel biJjzonder. Dan kriJ9
~ 1e alti1jd een fase waarin deze fi9uur ook
zelf beseft dat hi1j heel bi1jzonder is en dat hi1', wil hijJ
een missie vervullen in de wereld moet breken met
zi1'n familier en alleen de wereld in moet trekken . Daar
onder9aat de held allerlei beproevin9en . Deze doorstaat hi1j en ziJ'n missie kan vervuld worden . Ten slotte
verwerft hiJ', om in sprookJjestermen to bliJjven een
bepaald elixer of een ander ma9isch voorwerp waarmee mensen 9erect kunnen worden .
Dit is een soon stramien dat 1'e door de tiJ'd heen in
heldenverhalen vindt . Voor vrouwen bestaat er in de
ne9entiende eeuw niet zo'n duideli1'k genre . In mijn
visie is dat een probleem voor vrouwen . Mannen die
lets biJjzonders willen in de wereld, kunnen zich voe9en naar dit soon genres en voorbeelden . Voor vrouwen is het in9ewikkelder . Als vrouwen biJ'voorbeeld
breken met hun familie en met name met hun
ouders wordt dat niet 9ezien als een teken van heldendom maar als een teken van verdorvenheid en
verloochenin9 van hun vrouweli1jkheid . Jeanne d'Arc
wend in haar ei9en tiJjd no9 9aprezen om het felt dat
ze met haar familie brak huweli1jksaanzoeken van de
hand wees en alleen bleef . Maar dat alleen bliJjven
wordt in de ne9entiende eeuw problematischer . Naar
mi1n 9evoel heeft dat 9evol9en voor vrouwen die zich
een leven proberen voor to stellen dat uit lets anders
bestaat dan het huisvrouw- en moederschap . Voor
hen ziJjn er ei9enli1k 9een narratieve voorbeelden waar
zi1j hun leven naar kunnen, ik wil niet ze99en modelleren maar ik denk dat 1e, als 1je zelf over 1je ei9en
leven denkt toch wordt beinvloed door verhalen over
andere vrouwenlevens . Ik probeer dan ook in de vorm
van mi1jn verhaal over Montessori lets van dat heldenverhaal to 9ieten .

Waaldijk:
l Zo'n heldenverhaal 9aat over een ongewone vrouw, iemand die met tradities brak . Het is een
nude kwestie binnen vrouwen9eschiedenis dat we
ook aandacht moeten besteden aan hele 'gewone'
vrouwen . Denklje datIje ook iets met Jjouw snort
vraa9stellin9 kunt als1je niet bil j voorbaat ki1 jkt naar de
vrouwen die dramatische gebaren hebben gemaakt
of dramatische leven hebben 9eleid?
Schwegman : Dat is denk ik veel moeilijker. Het kan
wel zo zijn dat ook voor vrouwen die op het oog een
conventioneel leven hebben geleid bepaalde heroische voorbeelden belangrijk zijn geweest, maar daar
kom je moeilijk achter. Toch kun je wet iets met de
manier waarop vrouwen zich hun even verbeelden en
hun levensgeschiedenis vertellen . In Geertje Maks
proefschrift bijvoorbeeld gaat het eigenlijk ook over
hoe een leven zich articuleert in een verhaal of
genre . Mak heeft uiteraard een andere invalshoek en
bovendien zijn haar voorbeelden erg divers . Daarbij
gaat het in haar werk over grensoverschrijdende voorbeelden omdat het over sekse-grensoverschrijdende
voorbeelden gaat . loch denk ik dat je ook mijn benadering op een onderzoek als dat van haar zou kunnen toepassen . Volgens mij beperkt mijn benadering
zich niet tot vrouwen die breken met tradities .
Blanksma: Om no9 even tern9 to komen op Maria
Montessori ; maakte zi j ook zelf een 'verhaal' van haar
leven? Structureerde zij
J zelf haar leven op een manier
waardoor het aansloot bi Ij verhalen die het publiek
kende?
Schwe9man : Ik denk het wet . Als Jje naar foto's ki1jkt
van haar optreden zie 1je dat die ongeloofliJ'k 9eensceneerd zi1jn . Montessori weigerde bi1jvoorbeeld haar
hele leven Ian9 een andere taal to spreken dan
Italiaans terwi1'I ze overal in de wereld lezingen hield .
Ze had veel bewonderaarsters die enorm verliefd o p
haar werden overal met haar mee reisden en haar
leven deelden . Die 9ebruikte ze dan als vertaalsters .
Die vrouwen werden ook echt een stapJ'e achter haar
9ezet op het podium . Montessori was in het zwart
9ekleed en sprak in het Italiaans en zo'n vrouw vertaalde dat in het wit 9ekleed . Vol9ens miJj is daar wet
over na9edacht . Ook het felt dat ze bi1jvoorbeeld in
New York optrail in Carnegie Hall terwi1jl het 9ewoon
een serieuze wetenschappeli1jke theorie was die ze
bracht. 9eeft aan dat ze heel erg bezig is 9eweest
met het theatrale aspect van haar optreden .

e/anksma : En het bee/d van de maagd waar je het in
je oratie over hebt denk je dai ze dai ook gebruikie
om haar leven vorm to geven?
Schwegman : Inderdaad. Dat komt bijvoorbeeld naar
voren als zij gefotografeerd wordt voor haar methodische boeken . Het schilderij La madonna delta sedia
van Rafael is voor haar het voorbeeld van de maagd
met het kind . Montessori laat zichzelf dan met een
leerling op precies dezelfde manier fotograferen . Ze
draagt op die foto net zo'n snort tulband als Maria
op het schilderij . Dat lijkt mij Been toeval, maar ik
moet toegeven dat ik tamelijk snel ben met dat snort
gevolgtrekkingen . Als je echter ziet dat iemand zo
bestudeerd optreedt, en dat kan ik dus wet aantonen,
dan ligt het voor de hand dat dit snort dingen ook
geen toeval zijn .
Waa/dijk : Dus hei beeld van de maagd dat zij
gebruikT, is heel duidelijk het beeld van de christelijke maagd-moeder?
Schwegman : Ja, de katholieke . Montessori is ook een
tijd tang theosofe geweest . De theosofie werkt met
het idee van grote verlichte geesten die als voorbeeld
dienen . Dat zijn natuurlijk allemaal mannen, maar ~~n
vrouw krijgt deze status ook en dat is Maria . Ik denk
overigens wet dat voor Montessori, met haar achtergrond, het katholicisme dichterbij was dan de theosofie .
Waa/dijk : Je vindt dus dat de verhaalstramienen waar
jij hei over hebt typisch christelijk zijn?
Schwegman : Nee, dat vind ik niet, het is juist zo
opvallend dat je die splitsing tussen 'heilig' en 'duivels' ook in de menswetenschappen ziet . Weliswaar
in andere bewoordingen, maar er is niet zo'n groot
verschil . Ik heb Lombroso goed bestudeerd en daar
wordt in andere bewoordingen exact hetzelfde
gezegd over de 'normale' en de 'abnormale' vrouw .
Het is ook tekenend dat hij wet een boek heeft
geschreven over de normale vrouw, maar niet over de
normale man .z Als je die boeken leest, zie je alle stereotypen over het duivelse en het heilige in een andere vorm terugkeren . Ik denk dat die stereotypen over
vrouwen juist in de negentiende eeuw zo'n impact
hebben kunnen krijgen, doordat de oudere religieuze beelden van vrouwen een veel bredere legitimatie
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kregen .
Waa/dijk: In het wetenschappelijke en politieke discours?
Schwegman : Ja . Ik laat in mijn oratie zien dat ook
vrouwenfiguren in sprookjes, die voorheen nag goed
en kwaad in zich konden verenigen, gesplitst warden .
Ik wist bijvoorbeeld zelf helemaal niet dat
Sneeuwwitjes stiefmoeder in het oorspronkelijke verhaal haar echte moeder was . De gebroeders Grimm
hebben al die sprookjes zo herschreven dat de vrouwenfiguren gesplitst warden in goede en slechte . Zij
lieten in het geval van Sneeuwwitje haar echte, goede
moeder aan het begin van het verhaal overlijden en

dichtten de stiefmoeder alle slechte eigenschappen
toe . De mannenfiguren in sprookjes warden echter
niet gesplitst ; zij behouden de mogelijkheid am slechte kantjes to hebben .
Naar aanleiding van de gebroeders Grimm kan je
natuurlijk wel zeggen dat de Romantiek sterk christelijk getint is, dus in die zin heb je gelijk . Er komen
denk ik een heleboel dingen samen in de negentiende

eeuw. Maar als je kijkt naar de christelijke hagiografie
in de Middeleeuwen, waar het leanne d'Arc betreft,
dan is daar toch plaats voor de combinatie van strijdlust, maagdelgkheid en vrouwelgkheid . Maar dat wordt

juist een probleem in de negentiende eeuw ; dus het is
niet alleen een christelijk vertoog .
Waaldijk : En zijn er verbanden met de buiten-Europese
en buiten-Amerikaanse geschiedenis?

Schwegman : Het lijkt mij heel interessant am uit to
zoeken of elders iets bij elkaar blijft dat in het westen
gespleten wordt . In mijn oratie heb ik het bijvoorbeeld
over het beeld van de vulkaan . Tot op de dag van vandaag is het op Hawai zo dat de godin die dat beeld
belichaamt beide aspecten in zich heeft ; het vernietigende en het heilzame . Dat zou een interessant terrein
zijn . Ik denk oak dat het hele andere resultaten zou
opleveren als je dit soon dingen in een breder verband
bekijkt . Juist in koloniaal-historische context, omdat je
dan oak met een botsing van culturen to maken hebt .

Waaldijk : In je oratie zeg je dai je uiikijki naar de
samenwerking met mensen die zich op het gebied van
de vroeg-moderne tijd, Midde/eeuwen, oudheid en literatuurwetenschap bezig houden met de combinatie
van mythische en historische verha/en . Noem je bewusi
die vakgebieden, en bijvoorbeeld niei twinTigste-eeuwse of politieke geschiedenis?

Schwegman : Nee hoor, het is meer dat samenwerking
met de experts op het terrein van de twintigste-eeuwse
geschiedenis voor de hand ligt . Dat gebeurt al . Zelf
werk ik samen met mensen op het terrein van de twintigste-eeuwse geschiedenis, dus oak met politicologen .
Maar samenwerking met mensen uit de gebieden die
je net noemde gebeurt nauwelijks . Er zijn naar mijn
idee bijvoorbeeld zelden thema's voor congressen of
tijdschriftnummers waarin op zinvolle wijze een onderwerp door de tijd heen wordt onderzocht . Ik vind dat
zelf wel erg leuk am to doen .
Waa/dijk: Je bent enorm gefascineerd door de negentiende eeuw. le stele in je oratie de vraag of er toen lets
radicaal veranderd is voor vrouwen . Die vraag wil je nu
weer gaan stellen met betrekking tot een groTere
periode?
Schwegman : la en daar hoort de twinti9ste eeuw
natuurli1jk oak bi1j . Maar misschien is dat lasti9er aan
to 9even voor de twinti9ste eeuw . In de ne9entiende

Marian Schwegman
foto : Michiel Ruijgrok
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eeuw kun J'e echt no9 duideli1jk zien hoe thema's uit
de perioden daarvoor op een bepaalde manier verwerkt worden en tern9komen . In de twinti9ste eeuw
is dat naar mi1jn idee veel moeiliJjker .
Waaldi lk : Je ze9t aan het eind van 1e oratie ook lets
over film en AoAmuziek. Daaruit leid ik of datle ook
wilt kiken
naar tYAisch twinti9ste-eeuwse cultuuruil
tin9'en .
Schwe9man : Ik ze9 over de popmuziek dat vrouwen
op dat toneel on9estraft zowel a9ressief als zacht
kunnen zi1jn . Het is wet opvallend dat die combinatie
daar 9een enkel probteem meer Ii1jkt to zi1n, terwi1t ik
denk dat dat zeker niet op alle terreinen zo is .
Waaldi I k: Voor vrouwen in de Aolitiek is het bi1 voorbeeld no9' niet zo makkeliljk om vrouweli 1kheid en
a9ressie to combineren .
Schwe9man : Nee maar ik denk dat het theater alti1jd
al een heel ander soon van publiek toneel is 9eweest
dan de olitiek . Vrouwen konden zich o dat terrein
al Ianger vri1j bewe9en .
Waaldik:
l Met 1e oratie aanvaard Je de nieuwe leerstoel voor vrouwen9eschiedenis aan de Utrechtse
Universiteit. Wat vind 11
ji ] het grootste belan9 van de
leerstoel?
Schwe9man : Het zichtbaar maken van vrouwen9eschiedenis op een bepaald niveau en ook vrouwen9eschiedenis de mo9eli1jkheid 9even om makkeli1jker geld .
binnen to halen voor onderzoeksproJjecten . Bovendien
9eeft het mi1j de mo9eli1jkheid om promovendi to
be9eleiden . Ik wit vrouwen9eschiedenis met andere
woorden eindeli1jk een beet1je uit die mar9finale positie halen waar ze no9 steeds in zit niet in inhoudeli1k
opzicht maar op institutioneel niveau .

Waaldik:
1 In Nederland is vol9 ens miJ] wetenschaAAelike
status
heel erg 9ekoAAeld aan wat voor infrastJ
ructuur wat voor instelling er is . Hoe zie Jl
ji] dat in
internationaal AersAectief?
Schwegman : In Nederland gebeurt relatief veef aan
onderwijs en onderzoek . Wat Europa betreft hoor je
op congressen altijd dat het in Nederland zo goed
geregeld is, maar als je kijkt hoeveel vrouwen er nou
echt zijn aangesteld als universitair docent of universitair hoofddocent, dan zijn dat er heel weinig . Het

staat niet in verhoudin9 tot de kwaliteit en de omvan 9
van het onderwiljs en onderzoek . Dat komt ook simpelwe9 door de tiJjd waarin vrouwen9eschiedenis ontstaan
is . Het is 9root 9eworden in een periode van keiharde
bezuini9in9en . Verder heeft het wel de9eli1jk to maken
met vooroordelen maar ik denk dat die zo Ian9zamerhand niet meer als argument 9ebruikt kunnen worden .
De leerstoel drag9t ook biJj aan het profileren van vrouwen9eschiedenis en daarmee het verminderen van vooroordelen . Een ander belan9 van de leerstoel is dat
vrouwen9eschiedenis ook binnen de vrouwenstudies zelf
zichtbaarder wordt. De historische benaderin9 van sekse
is bi1jna door iedereen over9enomen r en dat is heel 9oed ,
maar 1juist daardoor verdwi1jnt vrouwen9eschiedenis als
zichtbare expertise . Ik wil hiermee niets of doen aan wat
ik aan colle9a's van vrouwenstudies heb 9ehad . Ki1jk bi1jvoorbeeld naar mi1jn oratie de aandacht die ik heb 9ekre9en voor de manier waarop verhalen over levens worden
verteld zou ik niet op die manier ontwikkeld kunnen
hebben als niet 1juist vrouwenstudies, en met name de
feministische literatuurwetenschap, een 9rote interesse
voor dat soon zaken aan de da9 had 9ele9d .
Waald1i k: Waar ben 1e verder mee bezi9?
Schwegman : Ik heb dit jaar een college gegeven over
legendarische vrouwengeschiedenissen . Allerlei ideeen die
ik heb ontwikkeld in de oratie kwamen ook ter sprake in
dat college . Volgend studiejaar bied ik dat college weer
aan, maar dan in het eerste blok . Op die manier verloopt
het trajed dat studenten vrouwengeschiedenis volgen
wat soepelec In het kader van de onderzoekschool vrouwengeschiedenis organiseer ik bovendien een colloquium met als thema vrouwengeschiedenis over vrouwen
en publiek gezag . Hopelijk wordt dit een ontmoetingsplaats voor vrouwenhistorici uit het hele land.
Het bovenstaande gesprek is in samenwerking met Dinamiek - tiid
schrift voor vrouwengeschiedenis tot stand gekomen . Het verslag is
dan ook tevens in dit tgdschnft afgedrukt .

Noten
1
Geertje Mak, Manneljke vrouwen. Overgrenzen van sekse in de
negentiende eeuw (dissertatie Universiteit Utrecht, 1997) .
2.
Zie Marjan Schwegman, 'Wet diabolische gezicht van Italie . De zonderlinge geschiedenis van Dr . cesare lombroso (1836 -1909)' . In :
R . van der laarse en W . Melching (red .), Zuiwerheid en degeneratie.
Tren essays over de cultuur van Europa vanaf de Verhchtmg tot het
Derde Riik (te verschijnen voorjaar 1998 bi1 ' Amsterdam University
Press) .
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Joachim von der Thusen Het
verlan9en naar huiverin9. Over
het sublieme het wrede en het
unheimliche. Essay's . Amsterdam
uerido 1997 . 32 50 .

"De heerschappij van de
nacht is tijdloos° (Novalis)
Het Andere het Naamloze het
unheimliche be9rippen die niet
eenvoudig to definieren ziJnr maar
die desondanks of misschien wel
1juist daardoor de mens al vanaf
het begin der tiJjden 9efascineerd
hebben . Vele 9oden personifieerden het on be9riJpbare dat de
mens meestal in de natuur ervoer.
Zo is water in vele culturen sYmboot van de onbeheersbare oerchaos waaruit het even voortkomt,
met als bekend voorbeeld uit de
1foods-christeli1jke cultuur Genesis
1 :2 : "De aarde nu was woest en
ledig en duisternis lag op de
vloed en Gods 9eest zweefde
over de wateren ." In vroe9er tiJjden r toen mYthen no9 niet als
mYthen maar als waarheid beleefd
werden werd de relatie van de
mens met het onverklaarbare
9ekenmerkt door afhankeli1'kheid
een afhankeliJjkheid die Ian9zaam
be9on to verdwiJjnen toen de
invloed van 9oden op het da9eli1jks
leven 9eleideliJ'k minder werd en
hun aanwezi9held niet Ianger
9evoeld . Zi1' verwerden tot m hen
tot verhaal en werden daarmee
beheersbaar 9emaakt . AfhankeIitjkheid maakten plasts voor distantie en beheersing . Hoe meer de
mens de natuur kon verklaren des
to meer moest het numineuze aan
kracht inboeten . Paradoxaal
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9enoe9 stee9 de fascinatie van de
mens voor het geheimzinni9e
evenredig met zijn beheersin9 van
de natuur en kwam er, na verloo p
van eeuwen weliswaar, ruimte
voor een esthetische component
in de belevin9 van het Andere . De
mens kon het an9staan1a9ende
nu ook mooi vinden .
Deze ontwikkelin9, die een
aanvang neemt in de achttiende
eeuw als de Verlichtin9 de wereld
volledi9 'onttoverd' Ii1jkt to hebben valt in de eerste plasts to
detecteren in de kunst . Zi1j zet zich
door tot ver in de twintigste eeuw ,
geliJjke tred houdend met de verdere onttoverin9 van de wereld
door industrie en wetenschap . Zo
zou men biJjvoorbeeld het beroemde manifest van Marinetti waarin
deze roept om " gevaarr, 9eweld en
ener9ie" in de kunst, ook kunnen
beschouwen als een roep om de
aanwezi9held van het unheimliche
in de kunst . Een recenter voorbeeld
is De slipger van Foucault van
Umberto Eco waarin de fascinatie
voor het geheimzinni9e tot thema
verheven is . Wellicht dat de bestudering van het unheimliche zelfs
een nieuw licht zou kunnen werpen op de huidiga interesse voor
series als Twin Peaks en the X-files.
Zo ver gsat Joachim von der
Thusen niet . HiJj beperkt zich ertoe
in zijn essaYbundel Het verlan9en
naar huiverin9 een beeld to schetsen van het esthetisch 9enot dat
de mens sinds de achttiende eeuw
beleeft aan het Andere . Daarbi1j is
hi1' zo verstandi9 9eweest om dit
schemeri9a 9ebied in to perken
tot twee be9rippen die zich lets
beter laten definieren : het sublie-

me en het unheimliche . Het
sublieme is vol9ens Von der
Thusen de aanvankeli1'ke overweldigin9 door het machti9e en het
9 rootse vooral ervaren in de
natuur, waarbi1j uiteindeliJjk de
menseli1jke angst voor het 'mensvi1jandi9e' het onderspit delft en er
esthetisch 9enoe9en voor in de
plaats komt . De ervaring van het
unheimliche daarente9en bliJjft
9ekenmerkt door een 9evoel van
onmacht en angst : "Vertellin9en
waarin het unheimliche domineert eindigen dan ook in een
raadselachtiga situatie waaruit de
angst niet is verdwenen" . De verklaring die Von der Thusen geeft
voor dit plotselin9 opkomende
esthetische 9enoe9en, is even simp el als doeltreffend ; onder het
motto 'Wat verdron9en words
keert terng' schetst hiJj de 9evolgen van de Verlichtin9 en haar
claim dat alles in de wereld rationeel verklaarbaar is . De reactie die
hier al snel op vol9t, de romantiek bren9t met haar waarderin 9
voor het irrationele ook nieuwe
waardering voor het unheimliche
op gang .
In de essays van Von der
Thusen staan het sublieme en
unheimliche in de letterkunde
centraal maar de schri1jver aarzelt
niet om andere disciplines aan to
spreken om zijn betoog to verhelderen . ZiJjn eerste essay 'Het
sublieme afscheid van de moraal'
begint met een antropolo9ische
verklarin9 voor de menseliJjke interesse in het Andere waarna hijJ
vervol9t met een beschriJjvin9 van
het sublieme in het werk van de
filosofen Kant en Burke . In de

loop van het boek worden uitstaPJ'es naar Freud de schilderkunst of
het ontstaan van de vulkanolo9ie
gemaakt- hetgeen een aan9ename verbreding van het onderwer p
oplevert . Literatuur staat immers
niet los van andere maatschaPPelike
of culturele ontwikkelin9en
1
en vaak kriJ9t men een beter
beeld van een literaire ontwikkelin9 door de context erbiJj to
betrekken . De verschillende essays
in het boek zi1jn in to delen onder
twee invalshoeken . In sommi9e
essays staat de thematiek centraal
zoals biJjvoorbeeld 'De wrede minnares' dat handelt over het
Salome-motief biJj schri1jvers als
Heine1 Mallarme en Wilde . Het
essay 'De of9rond' heeft het motief
van de of9rond in de 9riezelliteratuur tot onderwerP . Andere essays
richten zich op de beschriJjvin9 van
een bepaald motief bijj een schriJ'ver.
Dit is het 9eval in het stuk 'De
refs naar de vulkaan' over het vulkaanmotief bijj Markies de Sade .
De aanwezi9held van de laatste in
een boek dat een zo 'duister'
onderwerp behandelt is niet verrassend maar Von der Thusen
weet er een interessante draai aan
to 9even . HiJ ' Iaat zien dat het
werk van Sade in de romantische
anti-rationele en antiPositivistische
traditie past . Verder toont hi1j aan
hoe Sade zich in zi1j n werk afzet
tegen het in zi1jn ti1jd 9an9bare
Positieve beeld van mens en
natuur, in het biJjzonder te9en het
beeld zoals dat naarvoren komt in
het werk van Rousseau . Ook
schetst Von der Thusen aan de
hand van de vulkaan - een van de

weini9e natuurmotieven die voorkomen in Sades werk - de Positie
van Sade ten opzichte van het
sublieme . De vulkaan is een prachtig motief om de werkin9 van het
sublieme mee to demonstreren .
Het is aan de ene kant een biJjzonder an9staanJa9end verschi1jnsel
maar het weet aan de andere
kant ook 9evoelens van bewonderin9 en schoonheid op to roepen .
Het oPtreden van de vulkaan in
verschillende literaire werken zoals
biJjvoorbeeld bijj Heinse en Holderin r
is dan ook alti1jd een combinatie
van 9evaar en schoonheid : "Een
van de stabiele betekenissen uit de
vroe9ste sYmbolen9eschiedenis de
vulkaan als plaats van de flood
was hier weliswaar no9 aanwezi 9 .
maar ziJj was to9eli1'k oP9enomen in
een comPlexe Persoonli1jke sYmboliek waarin de vulkaan zowel de
heili9ste ener9ie alsook de zuiverste scheppin9skracht op aarde
rePresenteerde ."
In het werk van Sade li9t dit
alles echter 9ecomPliceerder dan
bijj andere schriJ'vers . Sade handhaaft het 9evaar en de angst die
de vulkaan omrin9t, maar wei9ert
hem to estheticeren . HiJ' 9ebruikt
de vulkaan als sYmbool voor de
ontembare natuur en ontkracht
hierdoor het optimistische beeld
van een beheersbare wereld : "Net
zoals de Sadiaanse helden elkaar
alleen kunnen vertrouwen o P
basis van de veronderstelde
9emeenschaPPeli1jke interesse r zo
is bij j Sade de relatie tussen mens
en natuur een Parallellie die speculatief bliJjft ." Het resultant van
Von der Thusens aanPak is tweeledi9 : hi1' 9eeft nieuwe inzichten in

het werk van Sade, waarin meer
blijkt schuil to gaan dan men op
het eerste gezicht zou denken, en
hij slaagt erin om het beeld van
het sublieme to verscherpen .
Ditzelfde geldt voor het essay
waarin het unheimliche in de literatuur ter sprake wordt gebracht,
'De herhaling . Het unheimliche bij
heck en Hoffmann' . In Hoffmanns
Der Sandmann is er sprake van
een raadselachtig slot, omdat niet
duidelijk is welke leeswijze er
gehanteerd moet worden ; de psychologische (de hoofdpersoon is
gek) of de magische (de zandman
bestaat echt) . Deze twijfel is kenmerkend voor het unheimliche .
Een extra dimensie wordt toegevoegd door Freud bij deze materie
to betrekken, die een opstel heeft
geschreven over hetzelfde onderwerp . De behandeling van Freuds
gedachtegoed maakt inzichtelijk
hoezeer het gebied waarin het
unheimliche werkzaam is, is veranderd : van de natuur naar de
menselijke psyche . Eon kanttekening kan echter geplaatst worden
bij dit essay ; volgens Von der
Thusen zijn Tieck en Hoffmann de
laatste vertegenwoordigers van dit
snort literatuur. Hij verwijst nog
wel naar Kafka, maar bestrijdt dat
diens werk unheimlich zou zijn,
omdat daarin geen sprake is van
twijfel tussen twee leeswijzen,
maar van existentiele twijfel . loch
lijkt bovenstaande bewering mij al
to stellig . In Hermans' De donkere
kamer van Damokles bijvoorbeeld
is immers ook sprake van een
raadselachtig eind, doordat de
lezer niet weet of hij de psychologische of juist de magische lees-
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wiJjze moet hanteren . On9etwi1jfeld
zal de9ene die 9oed zoekt meer
van der9eliJjke voorbeelden kunnen
vinden .
Dit kleine menin9sverschil doet
echter niets of aan het boek als
9eheel . Von der Thusen bren9t
een aantal interessante taken voor
het voetlicht waaronder biJjvoorbeeld zi1jn verklarin9 voor het
onstaan van 9enotsbelevin9 aan
het Andere . ZiJjn boek biedt
bovendien een nieuwe invalshoek
op Iiteratuur- waar onderzoek
naar het unheimliche wellicht o p
heel wat werken een nieuw, verrassend licht zal kunnen werpen .
loch is dat niet de 9rootste verdienste van Von der Thusen . Die
li9t nameli1jk in het felt dat het hem
9elukt is zo'n 'vaa9' onderwer p
helder to behandelen en het
bovendien bi1jzonder overtui9end
op to schriJj ven . Voorwaar 9een
gerin9a prestatie . Vooral de verbredin9 naar andere vak9ebieden
drag9t veel bi1j aan de duideli1jkheid
van zi1jn verhaal . 0p sommi9e punten ontstiJ9t dit boek de 'pure' literatuurwetenschap en ze9t het niet
alleen lets over letterkunde maar
ook over de mens 'an sich' . Een
nieuws9ieri9 9eworden lezer kan
echter of en toe no9 meer verdiepin9 wensen dan het boek to bieden heeft . Nu is dit voor een deel
to wi1jten aan het felt dat het vriJjwel onmo9eliJjk is our een onderwerp in zes essays uitputtend to
behandelen . Voor een antler deel is
deze tekortkomin9 to wiJjten aan
het onderwerp zelf . Na lezin9 van
Het verlangen naar huiverin9' is
nameliJjk een ding duideliJjk : het
menseliJjke verlan9en naar het
unheimliche last zich niet stillen .
Milla van de Have
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Marijke Meijer Drees, Andere
landen, andere mensen . De
beeldvorming van Holland versus Spanje en Enqeland omstreeks 1650 . Den Haag (Sdu
Uitgevers) 1997 . f 34,90 .

Bij de beesten af!
Over kikkers, zwijnen en
doggen .
Hollanders zijn bot, opstandig,
drankzuchtig en lichtgelovig . Met
deze stereotyperingen werden
omstreeks 1650 de Hollanders
gekwalificeerd door de Spanjaarden
en de Engelsen . De Tachtigjarige
Oorlog met Spanje was in 1648
beeindigd en de Eerste Engelse
Oorlog (1652-1654) stond op het
punt van uitbreken, waarna er nog
twee Engelse zeeoorlogen zouden
volgen . A I deze oorlogssituaties
hebben in sterke mate bijgedragen
aan het beeld dat de Hollanders,
Spanjaarden en Engelsen van
elkaar hadden en sours nog steeds
hebben .
Andere landen, andere mensen is een deel uit de reeks
'Nederlandse cultuur in Europese
context : monografieen en studies' . Vanuit verschillende cultuurwetenschappelijke disciplines
wordt hierin onderzoek verricht
naar de plaats en functie van de
Nederlandse cultuur in haar
Europese context. Het onderzoek
concentreert zich op vier ijkpunten : de jaren rond 1650, 1800,
1900 en 1950-1970 . Marijke
Meijer Drees heeft, uitgaande van
de Hollandse situatie rond 1650,
het publieke beeldvormingsproces
geanalyseerd van het destijds
invloedrijkste gewest van de
Republiek, Holland, tegenover
Spanje en Engeland . Aan de hand
van illustratieve citaten last ze zien
welke ideeen het meest gebruikelijk waren bij het publiek en vooral

ook waar ze vandaan kwamen .
Het 9aat daarbi1j zowel our zelfbeelden als reputaties van de desbetreffende volken . Het primaire
bronnenmateriaal is onderzocht o P
beeldvormin9saspecten vanuit een
ima9olo9ische vraa9stellin9 : de
intertekstuele herkomst, persuasieve werkin9 en de historische
context van die beelden . In vi1jf
hoofdstukken 9eeft Mei1jer Drees
een helder verslag van het onderzoek . Het onderzoeksmateriaal
waarover ziJj beschikte is erg interessant en bevat aantrekkeli1jke
nieuwe ga9evens .
Holland koud kikkerland .
Cliches als deze bestonden al in de
zeventiende eeuw. Beeldvormin 9
was in deze eeuw een internationaal verbreid verschiJ'nsel . Het
bestond uit een eindeloos herhaald
bevesti9d en 9evarieerd repertoire
van stereotYpen, metaforen en
sYmbolen waarmee de verschillende volken werden of9eschilderd .
Het eerste hoofdstuk 'Hollandse
beeldvormin9 in Europees perspectief' vormt een kader waarbinnen
de rest van het boek 9aplaatst kan
worden . Hierin worden drie verschillende teksten van Hollandse
dichters 9apresenteerd, die hebben
bi19edra9en aan het Europese beeldenarsenaal . De eerste bron betreft
een Nederlandse refsgids voor
Span1je en Portugal uit 1650 . In het
voorwerk is "t Samenspraeck tusschen Philemon en Pudens aen9aende het ReYsen' van Jacob Cats
op9enomen . De medische verhandelin9 schat der9esonthe 1636
van de Dordtse arts Johan van
BeverwiJj ck is de tweede bron voor
het onderzoek en de derde is een
beri1jmde Nederlandstali9a poetica
van de Amsterdamse apotheker
Lambert van den Bosch Der
Poeten Lust-Prieel of dichtkonst
(1649) .
Zeventiende-eeuwse refs9idsen

9aven naast praktische reisadviezen ook allerlei tYperin9en van
Europese volken . De auteurs van
deze reistraktaten schreven meestal niet vanuit hun ei9en ervarin 9 .
maar ontleenden vertaalden of
schreven vaak letterli1jk van elkaar
over. Hierdoor bestonden er verschillende teksten met ver9eli1jkbare tYperin9en van Europese naties .
De mate waarin een auteur varieerde was wel 9ebonden aan vaste
referentiekaders waarvan de bi1jbel
er een was . De Hollanders komen
er met hun vechtersmentaliteit 'In
de oorlo9e de du sch 9een andere
sal wi1jcken' en hun boersheid
'De DuYtsch onnoosel plocop'
niet al to best vanaf . Dit ne9atieve
imago van de noorderlin9 werkt
MeiJjer Drees op heldere wi1jze uit
in een para9raaf over het klimaattheoretische referentiekader . Uit
de medische verhandelin9 van
Van Beverwi1jck bli1jkt het 9rote
belan9 van de klimaattheorie voor
de
Europese
beeldvormin9 .
Vol9ens deze theorie waren de
atmosferisch-fYsische om9evin9sfactoren van de noordeli1jke zuideli1jke en middenzone van invloed
op de bevolkin9 en haar fYsieke ,
9eesteli1jke en morele talenten en
ei9enschappen . Deze denkwi1jze
9in9 tern9 op twee klassieke
medici Hi ocrates en Galenus .

Door deze klimaattheorie ontstond een duideli1'ke to9enstellin 9
tussen noord en zuid . De noorderlin9en werden 9ekwalificeerd als
weini9 verstandeliJk 9etalenteerd ,
stri1jdbaar en drankzuchti9 en de
zuiderlin9en als listi9, sober en
wellusti9 . De noord-zuid oppositie
loopt als een rode draad door het
boek . De pische noord-zuid kenmerken bliJjken steeds weer de
zelfbeelden en reputaties van de
Euro eanen to be alen . Het
belan9 en de herkomst van de klimaattheorie wordt an dit zinvolle

inleidende hoofdstuk overtui9end
9edemonstreerd .
In de twee vol9ende hoofdstukken staan de Hollanders en
hun zelfbeeld centraal . Het beeld
dat de Hollanders van zichzelf
hadden wordt 9eschetst aan de
hand van een 1jeu9dwerk van
Hu9o de Groot Parallelon Rerum publicarum 'Ver9eliJ'kin9 van
Republieken' uit 1602, dat de
meest complete verzamelin9 van
Hollandse zelfbeelden biedt . Ook
De Groot conformeert zi1jn ideeen
aan de klimaattheorie . Hi1 j verge-

li1jkt de ei9enschappen van de
Hollanders met die van de
Bataven . In ziJjn uitvoeri9e betoo 9
komen een aantal van de ei9enschappen en kwaliteiten van de
Hollanders naar voren : de aan9eboren vri1jheidszin, dapperheid en
eenvoud en de no9 steeds toenemende schranderheid . On9unsti9e
ei9enschappen, zoals drankzucht
en botheid worden door hem
9erelativeerd . Het imago van de
botte boerse Hollander bleef desondanks een 9rote rol spelen en
leverde het diersYmbool van de
koe o
dat ook stond voor de
ri1jkdom en welvaart Republiek .
Ti1jdens de 0pstand te9en SpanJje
werd ook de Ieeuw, symbool voor
het dappere stri1jdbare vaderland ,
in de beeldvormin9 9einte9reerd .
De in deze hoofdstukken 9eschetste Hollandse voorstellin9en van
welvaart en roem bli1'ken diep to
ziJ'n 9eworteld in een BataafsHollands verleden .
De hoofdstukken vier en viJjf
9aan over beeldvormin9 tiJjdens
oorlo9ssituaties . De Tachti91ari9e
Oorlo9 en de En9else zeeoorlo9en
waren van 9rote invloed op de
beeldvormin9 in de oorlo9spropa9anda die 9ericht was op het zwart
maken van de vi1anda9a natie . In de
Hollandse bronnen over Span1je
refs9eschriften en toneelteksten

die voor dit onderzoek werden
9ebruikt worden de SpanJjaarden
voornameliJk 9etYpeerd door
hooo9cooed en wreedheid . De
zo9enaamde 'Zwarte le9ende' , de
benamin9 voor het 9eheel van tekstep met uit9esproken vi1jandbeelden van Span1e, bepaalde tot ver in
de ne9entiende eeuw het imago
van SpanJ'e in Europa . Dit werd in
Nederland ook sterk 9eactiveerd
door de Spaanse veroverin9en in
Amerika . De reputatie van de

Spanljaarden was die van een hebzuchti9 . wreed, onderdrukkend
yolk dat een wereldheerschappijJ
wilde vesti9en . Het diersYmbool
dat de SpanJjaarden illustreerde ,
was dat van varken of zwiJjn . De
voorstellin9 die de SpanJjaarden van
de Hollanders hadden sluit aan bij1
de internationaal verspreide reputatie van de inwoners van de
Republiek : ze zi1jn opstandi 9,
drankzuchti9 en Iicht9elovi9 .

0pvallend is dat na de Vrede van
Munster van Hollands-Nederlandse
ziJ'de de viJjandi9e beeldvormin 9
afneemt . Naast de oude bekende
'zuideliJjke' 9ebreken is er weer
plasts voor eni9a bewonderin 9
voor de SpanJjaarden .
In de eerste En9else handelsoorlo9 bliJjkt de voorstellin9 die de
En9elsen hebben van de Hollanders eveneens aan to sluiten op de
oude en internationaal bekende
beelden van drankzucht en botheid . De En9else oorlo9spropa9 ands buit de klimaattheorie
verder uit door het Iaa9land
Holland als een koud en stinkend
moeras of to spie9elen . Dit 9of
samen met de moreel la9a status
van de Hollanders de coo9eli1jkheid
om hen voor to stellen als amfibische wezens : kikkers en adden
die voornameli1jk werden 9ekarakteriseerd als domme hoogmoedi9 e en ondankbare dieren .
De Hollandse ideeen over de
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Engelsen komen minder uitvoerig
aan bod, omdat de bronnen
beperkter zijn . loch leverde ook de
Hollandse oorlogspropaganda specifieke Engelse vijandbeelden op .
Engeland was een land van gevallen engelen (associaties rond de
etymologie Engeland-Engelsenengelen), van duivels en vergelijkbare monsterlijke wezens : 'Engelen
met starten' ofwel staartmannen,
(bull)doggen, (bloed)honden en
(weer)nrolven . De Engelsen werden
in de prentkunst als doggen voorgesteld . Voor de dichtkunst leverden deze typeringen in ieder geval
ironische, maar ook zeer amusante
teksten op : 'Hollands fiere Leeuw
kan schaed en smaed opkroppen,
d' Een klauw strekt uit naar Vree,
wijl d' ander door het zwaerd, De
forsse Doggen poogt to korten
hunne staert' . De Engelse staartmannen worden voor het eerst
vermeld in een Franse legende uit
de veertiende eeuw over de zondige afkomst van de Angli of
Angelen . Als afstammelingen van
de bijbelse zondaar Kain werden
zij gekenmerkt als beesten met
een staart op hun rug . Na veel
omzwervingen kwamen zij uiteindelijk op de Britse eilanden
terecht . Dit maakte het mogelijk
om de Engelsen voor to stellen als
gevallen engelen, duivels dus. De
staart riep bovendien associaties
op met kwaadaardige fabeldieren
als griffioenen of sfinxen, of een
gevaarlijk dier als de schorpioen .
Hoewel in deze studie de herkomst van de meeste (vijand)beel-
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den achterhaald zijn, moet de precieze herkomst van de dog helaas
nog onbeantwoord blijven .
De confrontaties van de
Republiek met Spanje en
Engeland leverden vijandbeelden
op waarbij ongunstige eigenschappen flink werden aangescherpt . De zeventiende-eeuwse
stereotyperingen die in dit boek
worden geanalyseerd, zijn bijzonder amusant, voor sommigen misschien wel ontnuchterend, maar
dan toch in ieder geval herkenbaar. De studie geeft een genuanceerd beeld van de verschillende
varianten die bestonden in het
reeds bekende beeldenarsenaal .
Gefundeerd op de klimaattheorie
leverde dit een groot aantal epitheta op voor de inwoners van
Europa . De herkomst van de beelden en de historische ontwik
keling in de beeldvorming is buitengewoon interessant . Met
Andere landen, andere mensen is
een studie verschenen die een
rijke bron van informatie vormt
voor ieder die onderzoek wil doen
of zich wil orienteren op het
gebied van Hollandse beeldvorming en de wederzijdse beeldvorming in oorlogssituaties van
Holland-Spanje en HollandEngeland . Tot slot mag als groot
pluspunt worden aangetekend
dat het boek is voorzien van een
aantal fraaie en vermakelijke illustraties .
Rineke Crama

Ts.> Tijdschrift voor tijdschriftstudies, 1 (1997), nummer 1 en
2 . Per nummer: f 17,50; abonnementsprijs per jaar : f 35 .- .
Het tijdschrift als bron en
object van onderzoek
Wie anno 1975 een literair tijdschrift als promotie-onderwerp
voorstelde, liep gerede kans dat
de promotor een dergelijk onderzoeksobject met klem afraadde .
Dat overkwam althans de neerlandicus Nop Maas, die in het openingsartikel van het nieuwe
Tijdschrift voor tijdschrifisiudies
(Ts .) memoreert hoezeer zijn voorstel een studie over De banier to
schrijven destijds op weerstand
stuitte . De twee redenen die hij
daarvoor geeft, gingen toen stellig op . De kwaliteit van de paar
tijdschriftstudies die in die tijd
voorhanden waren, liet veel to
wensen over. De thans nagenoeg
vergeten dissertatie uit 1956 van
mevrouw Kurpershoek-Scherft
over Het get!] kan hier als voorbeeld dienen . Daarnaast wijst
Maas op de mode in de neerlandistiek, die toen voorschreef dat
het heil alleen in tekstanalyse
gevonden kon worden .
Was het literaire tijdschrift als
object van studie in de neerlandistiek dus lange tijd een uitzondering, als bron ten behoeve van
velerlei onderzoek heeft het daarentegen dikwijls gediend . Oversteegens befaamde studie dorm
of vent uit 1969 bijvoorbeeld, over
literatuuropvattingen in het interbellum, zou daarzonder niet
geschreven zijn . En ook in Maas'
proefschrift uit 1988 over de vroege poeticale standpunten van
Marcellus Emants fungeert het
tijdsch rift, waaronder De banter,
als de belangrijkste bron .
Door de toenemende contex-

tualisering van de moderne letterkundige neerlandistiek heeft het
literaire tijdschrift als zelfstandig
object van onderzoek allengs een
prominente plaats gekregen . In
dat proces vormen enige publicaties markante momenten . Ik
beperk me hier tot de wetenschappelijke exploratie van literaire
periodieken uit deze eeuw .
Ondanks de vigerende mode verschenen in 1975 de eerste delen
van de reeks 'Literaire Tijdschriften
in Nederland', waarin het Critisch
bulletin en De vrije bladen voor
onderzoek werden ontsloten door
bibliografische beschrijvingen,
analytische inhoudsopgaven en
verschillende indexen . Drie jaar
later kwam Harry Scholtens boek
over De gemeenschap uit. In 1986
publiceerde Siem Bakker, die in
hetzelfde jaar promoveerde op
Het woord, zijn verzameling korte
profielen Liieraire tijdschriften van
1885 tot heden, waarin van bijna
zestig periodieken historische,
theoretische en creatieve aspecten
summier werden beschreven .
Onder zijn redactie kregen in
1986 en 1987 vijf tijdschriften Forum, Tirade, earbarber, Het get!]
en Chrysallis - een uitvoeriger
behandeling in de kwalitatief
nogal wisselvallige deeltjes van de
reeks 'Monografieen van literaire
tijdschriften' . Inmiddels is de conjunctuur voor het tijdschriftenonderzoek zodanig veranderd dat
bijvoorbeeld het multidisciplinaire
tijdschrift De gids het prachtige
onderwerp kan zijn van het proefschrift De /etterheren ( 1997) van
Remieg Aerts .
Op de vraag wat zoal tijdschriften tot zulke bijzonder vruchtbare
bronnen van onderzoek maakt,
geeft het volgende citaat van
Marita Mathijsen over letterkundige periodieken een duidelijk antwoord : "Welke van de moderne

invalshoeken men ook kiest voor
literair-historische analyses, het
tiJ'dschriftenwezen levert steeds
adequaat onderzoeksmateriaal . Of
men nu de poetica in een ti1jdvak
wil onderzoeken of institutioneel
onderzoek wil combineren met
een studie naar de literaire velden
of men een be9rips9eschiedenis
wil schri1jven, gender-studies uitvoert of de intertextualiteit onderzoekt de ti1jdschriften bli1jken
steeds voorop to topen als er een
veranderin9 plaatsvindt . Daarom
leveren ze vaak toe9espitster
onderzoeksmateriaal dan de literaire teksten zelf ."
Ook deze formulerin9 is of
komsti9 uit Ts , dat merle is op9e richt door het bestuur van de aan
het Huizin9a-instituut gelieerde
interdisciplinaire ProJject9roep Tiljdschriftstudies . In april en december
1997 kwamen respectieveli1jk het
eerste en het tweede nummer uit
van dit half1jaarliJjkse periodiek . Het
stelt zich ten doel een beeld to
g even van de stand van het
Nederlandse tiJjdschriftenonderzoek en een platform to ziJjn voor
onderzoekers uit uiteenlopende
onderzoeks9ebieden . Ts . bevat
naast artikelen ook si9nalementen
en besprekin9en van recent verschenen Nederlandse en buitenlandse publicaties . Boven dien
wordt in de rubriek 'Het archief'
aandacht 9eschonken aan een
instellin9 waar zich voor de tiJjdschriftonderzoeker belan9wekkend materiaal bevindt .
0p 9rond van de eerste twee
afleverin9en kan 9esteld worden
dat Ts . een 9oede indruk 9eeft
van de diversiteit en veelzi1'di9held
van het actuele ti1'dschriftenonderzoek in Nederland . Het navol9ende kan daarvan niet meer dan een
korte impressie zi1jn . Het eerste
nummer bevat vier artikelen . De
bi1jdra9a van Nop Maas is een

methodolo9ische reflectie op de
praktische problemen die zich
kunnen voordoen biJj de om9an 9
met ti1jdschriften . Tevens inventariseert hiJj desiderata in het ti1jdschriftenonderzoek. leme van der
Poel hanteert in haar artikel het
Amerikaanse feministisch-wetenschappeli1jke tijdschrift Signs
1975-1981 als bron voor een
beschouwin9 over de receptie van
het Franse feminisme in Amerika .
Voor Titia Ram is het En9else
maandblad The Gentleman's
Magazine 1731-1914 het object
van onderzoek . Dit ti1jdschrift over
allerhande onderwerpen werd het
eerste succesvolle provinciale
periodiek in En9eland . 0p overtui9ende wiJjze worden onder meer
de institutionele factoren in kaart
9ebracht die van invloed ziJjn
9eweest op het welsla9en van dit
tiJj dschrift . Vermakeli1j k is het artikel van redacteur Mathi1js Smit
over Hollandia een weekblad
voor Nederlanders in den vreemde
1897-1901 waarvan de latere
oprichter van De Wereld bibliotheek Leo Simons de dri1jvende
kracht was . Smit last zien hoe de
redactie de door haar na9estreefde onpartiJjdi9held verzaakte door
enerzi1jds het Britse imperialisme in
de Boerenoorlo9 met onze ZuidAfrikaanse 'stam9enoten' to hekelen en anderzi1jds Van Heutz'
hardhandi9e koloniale oorlo 9
te9en de bevolkin9 van At1jeh in
Nederlands-Indie to verdedi9en .
Deze paradox werd 9emotiveerd
door de omstandi9held dat de
Boeren een zekere mate van
beschavin9 hadden terwi1jl de
AtJjehers iedere beschavin9 misten .
'Het archief' is 9ewiJjd aan het
Haa9se Museum MeermannoWestreenianum en het daarin
op9enomen Museum van het
Boek .
De vier artikelen van het twee-
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de nummer hebben alle als thema
'het ti1jdschrift als plasts van een
debat' . In 'De aanval op de prulpoeten' schetst Marita Mathi1jsen
het levendige panorama van de
vele ti1jdschrift1jes die als voorlopers
van De9ids vanaf 1825 de huiseli1jke poezie nit de school van Tollens
onder vuur namen . Hans Bots 9sat
in op de vraa9 in hoeverre de
Franstali9e ti1jdschriften die tussen
1 675 en 1 750 in de Republiek verschenen, plasts boden aan het
contemporaine wetenschappeli1jke
debat met als cause celebre de prioriteitsstri1jd tussen Newton en
Leibniz over de uitvindeng van de
fluxierekening . Josine Meurs presenteert in 'Het testament van
Richard Wagner' een kritische
besprekin9 van de discussie die
aan het einde van de vori9e eeuw
in een aantal ti1jdschriften gevoerd
werd over inhoud en tack van de
muziek . Peter Rietber9en ten slotto concentreert zich op De kroniek
van Pieter Tak en wel op de polemeek over kunst en leven . Die
werd door tal van prominente verto9enwoordigers van de belan9ri1jkste geesteli1jke stromin9en
9evoerd naar aanleidin9 van de
esthetiserende reporta9es in De

kroniek van de schilder Marius
Bauer over de kronin9sfeesten van
tsaar Nicolaas II in 1896 . Rietber9en beschouwt zi1jn bi1jdra9a als
een correctie op de vol9ens hem
ten dele on1juiste en oppervlakkige
verhandelin9 over deze episode
door Jan Fonti1jn in het handboek
Nederlandse Literatuur, een
9eschiedenis . In 'Het archief'
wordt in9egaan op de bruikbaarheld van het Amsterdamse
Persmuseum voor de ti1jdschriftonderzoeker.
Wie voor een multidisciplinair
periodiek als Ts . schriljft, client niet
alleen jargon to vermi1jden maar
ook rekenin9 to houden met het
ontbreken van specialistische kennis bi1j de lezer. Het moet 9eze9d
dat niet ieder daarin zo 9oed
slag9 t als Mathijsen . Ik besluit met
het advies de letterli1jke leesbaarheld van de ri1jke inhoud to vergemakkeli1j ken door om to zien naar
een ander bindprocede . Immers
alleen het brunt vouwen van de
linkerpa9ins of het neerdrukken
met beetle handen voorkomt dat
Ts , wanneer het ligt, dichtklapt .
Hans Anten

Toos Streng, Geschapen om to
scheppen? Opvattingen over
vrouwen en schrijverschap in
Nederland, 1815-1860. Amsterdam (Amsterdam University Press)
1997 . f 35,-

Een nieuw hoofdstuk
Meestal is het pretti9 wanneer 1je
bi1j aanvan9 van een omvan9ri1jke

klus eerst even de kunst van
iemand antlers of kunt ki1jken .
Waarom zou 1j e immers voor een
tweede keer het wiel uitvinden?
Het zou toch 1jammer zi1jn als 1je
met een vierkante versie aan komt
zetten terwi1jl al sends de oudheid
bekend is dat een ronde het veel
beter doet? In het 9eval van
GeschaPen om to schePpen? 9 sat
lets der9eli1jks op ;~
Toos Stren
9
heeft het concept van een ander

overgenomen, maar neemt genoe9en met een minder 9epoli1jsto variant .
In de inleiding van haar boek
verwi1'st Streng naar de "voorbeeldi9e studie" van Erica van Boven .
Zi1j doelt hiermee op Een hoofdstuk apart 'Vrouwenromans' in
de literaire kritiek 1898-1930
1992 inderdaad een erg goed
onderzoek naar de manier waarop de literaire kritiek in de
genoemde 1jaren met door vrouwen 9eschreven romans omgsat .
Stren9 heeft voor haar eigen werk
een hieraan vooraf9aande periode
9ekozen . Zi1j bespreekt de ideeen
over schri1jvende vrouwen in de
1'aren 1815-1860 . Dit ti1'dsvlak
wordt niet thematisch besproken
zoals in Een hoofdstuk apart,
maar Stren9 heeft 9ekozen voor
de wat kunstmatig aandoende
scheidin9 in twee perioden, 18151848 en 1848-1860 . Deze ti j dsindelin9 li1jkt wat 9ezocht omdat
Stren9 zich er op 9een enkele
wi1jze aan houdt . Ze last al in haar
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inleidin9 een derde ti1dperkJje in
tussen 1840-1848 en overschri1j dt
in haar verdere verhaal herhaaldeli1'k de 9estelde ti1jds9renzen .
Uitstap1es naar de achttiende
eeuw of Jjuist vooruit in de ti1jd
warden niet 9eschuwd . Een
9oede thematische indelin9 had
het verhaal dat Streng ons wil vertellen waarschi1jnli1jk duideliJjker
kunnen maken .
Om de verwarrin9 campleet to
maken sluit Stren9 haar werk of
met een 'Analyse en vergelijking' .
Hierin zet ze de twee periodes
flog eens naast elkaar en ver9eliJjkt
deze met de periode die door Van
Boven is onderzocht . Hoewel deze
afsluitin9 waarschi1jnliJjk de klap o p
de vuurpiJjl had moeten zi1n, bli1jf 1je
als lezer met veel vra9en zitten .
Het is to kort en oppervlakki9 om
het beeld dat het boek 9eeft to
verduideliJjken of to campleteren .
Vooral de als toe9ift bedoelde
stukken waarin de in Nederland
9eventileerde ideeen in internationaal perspectief warden 9aplaatst
en ook no9 over de zo9enaamde
doorbraak9edachte de sterk stiJj9 ende hoeveelheid en kwaliteit
van vrouweli1'ke schriJjvers die
optreedt in de ne9entiende eeuw
wordt 9esproken zi1jn ondubbelzinni9 verwarrend .
De 9ebrekki9e structuur neemt
niet we9 dat het onderwerp waar
Geschapen om to schepAen? over
handelt zeker de moeite waard is .
De behandelin9 van schri1'fsters in
het verleden bliJjft de 9emoederen
hevi9 bezi9houden . Dit bli1'kt duideli1jk uit het voorwoord van
schriJjfster Nelleke Noordervliet die
erap wiJjst dat de ne9entiendeeeuwse ideeen die door Stren 9
aan het licht warden 9ebracht ook
nu no9 door9almen . No9 steeds
9eldt dat wat de schriJjfster als
vrouw siert gevoeli9held en o0 g
voor detail haar literair minder-

waardi9 maakt .
Stren9 heeft een omvan9ri1jke
inventarisatie 9emaakt van opmerkin9en in culturele tiJ'dschriften
over de rol van de vrouw en haar
aandeel in het literaire leven .
Naast citaten uit recensies van en
over schritjvende vrouwen passeren een 9root aantal uitin9en over
de vrouw als echt9enote en moeder de revue . Zo haalt men in de
ne9entiende eeuw 9raa9 de
Duitse schriJjver en essayist Jean
Paul aan die vrouwen ver9eli1 j kt
met 9limwormples . Zoals de laatste ophouden to stralen als ze
eieren hebben 9elegd, zo verliezen vrouwen hun letterkundi9e en
wetenschappeli1jke aspiraties als ze
in het huweliJj k zi1n 9etreden .
Ei9enliJjk was dit no9 een vooruitstrevend idee omdat er in ieder
9eval van uitge9aan werd dat de
kunstzinni9e wereld voor de
vrouw toe9ankeliJjk was . Het vol9ende fragment uit een in 1821
door Willem Bilderdi1jk vertaald
9edicht van Don Estevan Manoel
de Vilhe9as 9eeft een heel andere
indruk :
Die veel uit aat hoort en ziet I
Bl1i'ft 9ewis zich-zelve niet ; I
Maar eer 't iemand denkt of9ist, I
Raakt de rust der ziel vermist : I
Lan9zaam neemt ze een Plooit1jen
aan, I
Dat er noon weer uit zal 9aan . I
Het risico op een " plooit1jen"
moet vol9ens velen tot een minimum beperkt warden en een
ieder client zi1jn dochter of vrouw
dan ook an9stvalli9 binnen to
houden . Geleerde vrouwen warden vanuit dit standpunt niet
zozeer 9ezien als een uitzonderin9, maar eerder als een natuurramp .
Deze on9eliJjkheid van de seksen, die nu wat krampachti9 over-

komt r kri19t naast bi1jbelse 9ronden - de vrouw is 9eschapen uit
een rib van de man en dus aan
deze ondergeschikt - in het begin
van de ne9entiende eeuw ook
een natuurlijke biolo9ische verklarin9 . Van deze zo9enaamde
9eslachtskaraktertheorie, wordt in
het boek niet veel meer 9eze9d
dan dat ziJj op achttiende-eeuwse
ideeen van Kant en Rousseau
9ebaseerd is . Waar Stren9 de
nadruk op le9t, is de uitwerkin 9
van deze theories de man kri19t in
deze wetenschappeliJjke benaderin9 de biJj voe91
like naamwoorden
actief en rationeel tot zi1jn beschikkin9 . terwi1i de vrouw het met
emotioneel en passief moet doen .
Deze ideeen hebben 9rote invloed
9ehad op de behandelin9 van
schri1jvende vrouwen want hoe
moet 1je het werk bespreken van
deze andersoorti9e wezens?
Vanwe9e de passieve emotionele aard van de vrouw, verwacht
men dat een schriJjfster inzicht in
het 9evoelsleven van haar personages heeft en bovendien een
9oed oo9 voor detail bezit . Dit
klinkt ositief, maar direct hieruit
vol9t dat de dames die immers
instinctief to werk gaan, niet kunnen analYseren en abstraheren .
Politieke romans ziJjn dan ook uit
den bone zo'n in9ewikkelde
materie des verstands 9aat meni 9
vrouwenhoofdJje to boven . Verder
mankeert het de vrouwen no9al
eens aan een coherente sti1jl en
onzedeli1jke zaken mo9en ziJ j niet
behandelen vanwe9e hun opvoedende task . 0p dit laatste punt
werd werk van vrouweli1jke schri1jvers re9elmati9 of9ekraakt maar
al9emeen gold toch ook dat het
on9epast was het werk van een
vrouw to stren9 to beoordelen .
In de 1jaren veerti9 van de
ne9entiende eeuw verandert dit
voor korte tiJ j d . Onder invloed van
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de revolutie9eest die er in die ti1jd
over Europa waait en die Stren 9
ver9eliJjkt met de 1jaren zesti9 van
de twinti9ste eeuw, 9aan er
steeds meer stemmen op voor een
9eli1jke behandelin9 van mannen
en vrouwen . Het onderwi1's voor
meis1'es werd verbeterd, lets wat
misschien ook de kwaliteit en
kwantiteit van de schri1jfsters ten
9oede kwam . Deze emancipatie9olf is slechts van zeer korte duur ,
want in 1 848 treedt het tijdperk
der restauratie alweer aan . Critici
hameren erop dat de vrouw binnenshuis hoort en hoo9uit voor
sociale verplichtin9en dat wil ze99en liefdadi9held, de haard ma g
verlaten . De angst voor de femme
savante is 9root en men vreest dat
ziJj door 9eliJk9eschakeld onderwiJj s
in aantal toe zal nemen . Een criticus steekt Rousseau's theorie de
hoo9to in wanneer hiJj ze9t : "Wij1
zi1jn het altiJjd eens 9eweest met
Jean Jacques Rousseau als hi1j van
eene 9eleerde vrouw ze9t : 'Zi1j is
de 9eesel van haren man van
hare kinderen van hare bedienden van de geheele wereld . De
waardi9held eener vrouw is ,
onbekend to ziljn,; haar roem li9t in
de achtin9 van haren man : hare
9enoe9ens bestaan in het 9eluk
van haar huffs9ezin' ."
De vrouw li1jkt 'vrouw' to moeten bli1jven, wanneer critici het
idee uiten dat het 9eslacht van de
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auteur tot uitdrukkin9 moet worden 9ebracht in het werk . Er li1jkt
in de 1jaren vi1'fti9 een nieuwe kunstopvattin9 op to komen, die
oprechte kunst - dat wil ze99en
uitin9en over ei9en ervarin9en propa9eert . De vrouw ma9 9een
man nadoen dus 9een manneli1jk
pseudoniem 9ebruiken en aan9ezien zi1j bi1jvoorbeeld in staatkundi9e zaken nooit ervarin9 heeft
op9edaan moet zi1j met haar huisliJjkheid en 9evoel voor detail haar
ei in de wat softere genres, zoals
roman intime en IYriek kwi1't zien
to raken . Over Bosboom-Toussaint
ze9t een criticus dat zi1j haar kennis to veel ten toon wil spreiden
en met haar analyses indruist
te9en de vrouweli1jke natuur.
Stren9 merkt no9 een belan9ri1jke veranderin9 in de 1jaren vi1jfti 9
op : de kunst maakt zich los van
de wetenschap - die als manneli1jk
9eldt - waardoor de kunst in de
handen van de vrouwen drei9t to
vallen . Kunstminnende manneli1jke critici voorkomen dit door de
kunst prompt tot andro9Yn 9ebied
to verklaren en daar bovenop no g
eens de manneli1jke auteurs beter
9eschikt to achten zowel mannelike
als vrouweli1jke kwaliteiten in
1
zich to vereni9en . Met eni9e spiJjt
beschri1jft Stren9 deze unieke kans
voor de vrouwen om op het
kunsttoneel de boventoon to 9aan
voeren . Ze 9aat er Jjammer 9enoe 9

niet verder op door, mo9eli1jk
omdat het 'officieel' buiten het
door haar 9ekozen tiJjdsbestek viel .

Wanneer men GeschaPen om
to schepPen? naast het door
Stren9 zo bewonderde werk van
Van Boven openslaat valt de
kwantiteit van de illustraties erg
op . Een hoofdstuk apart heeft
wel9eteld een plastJa, nameliJjk o p
het omsla9 . Stren9s boek bestaat
daarente9en voor een derde uit
illustraties en op een omvan9 van
140 pa9ina's is dat net teveel van
het 9oede . De vele citaten en
parafrases die in het boek voorkomen rechtvaardi9t Stren9 in haar
inleidin9 door to stellen dat de
onbekendheid van de al9emeenculturele bladen en de ontoe9ankeliJ'kheid ervan haar hiertoe
dwon9en . Maar hetzelfde 9eldt
voor de studie van Van Boven die
dan ook de ruimte neemt om 352
pa9ina's vol to schri1jven . Als vervol9studie of aansluitend onderzoek op dat van Van Boven, is
Geschapen om to schepPen? niet
9eslaa9d . Had Stren9 daarvoor in
aanmerkin9 willen komen dan
had zi1j de stof diep9aander moeten behandelen . Nu bli1jft het toch
vooral bi1j een vermakeliJjke verzamelin9 uitspraken en plaat1jes .
Aukje de Graaf

WRI ST ER S

s

Wetenschappelijke
Boekhandel & Antiquariaat
Minrebroederstraat 13
3512 GS Utrecht
Tel. : 030 - 233 32 Q4
Pax: 030 - 23160 00

Vooys verschun 4x per jaar met ar I elen over
binnenlandse en buitenlandse literatuur, film,
theater en tilosotie. Daarbu In elk nummer een
interview, recens ies en een col umn.
Vooys 15 voor /8.75 Ie koop In de betere boekhandel, of bel voar een abonnement
030-6046226 of 030-2444973

dt:
mill:

~~¥I~~:

e- mail: f.Wri~ tmi@ill tt.r.NL Ilt.t
internet : ItttT' //ll' w w .I)()t'kll t't ,III/ll'risfers

_,

.

~ ,<~,,:

N.,
,

.

'Een leven zonder boeken
is onleefbaar' (Erasmus).

Als u het daar ook mee
eens bent, kan onze boekhandel wellicht veel voor u
betekenenl

BOEKHANDEL
VANDER GALlE
Geapend: Zaterdal .. an 15 t a t 4 uur , zandac v a n
17 t a t 2 u u r en a p werl.dacen v a n 12 t at 3 u u r .
U t r ec h t. Trans 7. Te le faan 2 3 1 131 8

Ehnorstraat 24-26,3511 KN lhrecht Ivlak b"
de Dom) Tel 030 -23 12182

~

=y

;1 thrift \'ocor-I,tttercii

r

:

r

= v

r

Maria Ba Y14 S

+
4

I

ars - . a biv
e
rl ._'rr~r
t !errr
-n oil i

r

a

t

.

w

Het zondiae Sodom van F n r,:~ ~Vfjfr

/
~`

j

x

at

,

1
3112 kilo
schrijveneri

'

~ t

31 Ja~rga~g i6 1-2,75

,.
i

j.

'

31/2

`

~ .}

I

4

w

_•-

L IIIC

HINDERICKX

&

WINDERICKX

A N T I Q U A R I A A T

In- en verkoop van Nederlandse
en buitenlandse literatuur in
bijzondere uitgaven en
eerste drukken
Oude Gracht 234
3511 NT Utrecht
tel . 030 - 2322771

11

`

IVA

&M lg
lwmi~fP014P
dA
f

Openingstijden :
ma . `im vr . 11 .00u-18 .00u
zat . 11 .00u-17 .00u

40

LITERATUUR VOOR LIEFHEBBERS

B OEKHANDEL
BIJLEVELD
Zelfstandige kwaliteitsboekhandel sinds 1865

EXCLUSIEVE KUNSTBOEKEN + POCKETS
EIGEN IMPORT
AANBIEDINGEN

LITERATUUR •:

JANSKERKHOF 7 - UTRECHT
030-2310800

colofon
Jaar9an9 16, nummer 3 : 1juli 1998 . VooYs
verschi1'nt vier maal per l'aar .
Redactie : SonJja van Amelsfort, Gaston
Franssen Rens Fromme Auk'e de Graaf
Jeroen KapJ
terns hoofdred . , Michiel
RuiJ9' rok (eindred .), In9e Werner eindred. .
Redactie-adres : Traps 10, 3512 JK Utrecht .
Telefoon 030-2894171 Jeroen KapJ
terns .
Satelliet-redactie: Floske Kusse (Amsterdam) .
Redactiecommissie : Arie-Jan Gelderblom,
Wilbert Smulders .
PR en advertenties : Sonja van Amelsfort
(030-6013788), Gaston Franssen (0302312017) .
Ledenadministratie: Rens Fromm~ (0302322175) .
Abonnementen : 25,- bi1' machti9en en
30,- biJ' overmakin9 door middel van een
accept9iro . Men abonneert zich door de antwoordkaart op to sturen of door 30,- over
to maken op 9irorekenin9 25 .95 .369 t.n .v .
VooYs, Utrecht. Abonnementen worden zonder to9enbericht ieder heel 1jaar na in9an 9
van de 1'aar9an9 automatisch verlen9d . Bi'1
betalin9 met Girotel s .v .p, adres9a9evens
vermelden .
Reeds verschenen nummers ziJjn op aanvraa 9
leverbaar en worden u ver9ezeld van een
accept9iro, toe9ezonden .
Bi'dragen : in tweevoud zenden naar het
redactie-adres, aanleveren in WordPerfect
5 .1 (of latere) of Word for Windows .
Su99esties voor illustraties biJ' voorkeur in
kopie meezenden .
VooYs wordt merle mo9eliJk 9emaakt door
het onderwi1'sinstituut Nederlands van de
Universiteit Utrecht .
Indien de redactie er niet in is 9eslaa9d het
copyright van de in dit nummer 9apubliceerde
afbeeldin9en to re9elen vol9ens de wetteli'keJ'ke
bepalin9en verzoeken wiJ ' de rechthebbenden alsno9 contact op to nemen met de
redactie .
Grafische vorm9evin9
FAB4, 's-Herto9enbosch
Druk: Krips Repro Meppel
© Vooys, Utrecht, juli 1998
ISSN 0921-3961

1

Vooys 3 / laargang 16

redactioneel

Vooys heeft het formaat en de compadheid van een boek . Dit maakt dat je Vooys uitstekend mee kunt nemen in een strandtas of reiskoffer, in tegenstelling tot andere tijdschriften die gaan kreuken of scheuren . Daarbij mag Vooys gezien worden, door haar
esthetisch verantwoorde en vaak opvallende verschijning . Aan het eind van dit academisch jaar, aan het begin van wat hopelijk een lange, zonnige vakantie zal worden, verschijnt dit zomernummer van Vooys .
Wanneer u naar het buitenland gaat, zal het artikel over Marsman u aanspreken .
Fabian Stolk analyseert de gedachten die bij de dichter opkomen wanneer hij vanuit het
buitenland aan Holland denkt . Deze blijken herkenbaar voor de vakantieganger: naast
het genot weg van huffs to zijn, speelt ergens ook heimwee mee . Mocht u terecht komen
in een druk toeristisch vakantieoord, dan zal uw voorkeur misschien eerder uitgaan naar
de bijdrage van Jeroen Kapteijns . Hij bekijkt een verhaal van Bordewijk over 'Sodom', een
plaats waar zonden en venial overheersen . De oplossing die J . Hova heeft om een eind to
maken aan de zondige praktijken van deze stad, zal voor velen echter wel erg rigoreus
zijn .
Verder komen in dit nummer twee bijzondere biografieen aan bod . Het werk van Van
Deijssels levens-chroniqueur Harry G .M . Prick brengt een Duodecimo-schrijver in beroering
en de recente biografie van de Vlaamse poezie-junk Jotie T'Hooft wordt met enige weemoed beproken . Naast deze stukken over dode mannelijke schrijvers, komen in deze
Vooys twee vitale vrouwelijke auteurs zelf aan het woord . Josien Laurier spreekt zich uit
over het 'aura van heiligheid' dat om poezie hangt . In het interview vertelt Maria Barnas
over de wisselwerking tussen kunst en literatuur . Deze schrijfster, dichteres, beeldend
kunstenares laat haar obsessies in verschillende media aan bod komen en probeert zo de
chaos van alledag to ordenen .
Alle reden dus om Vooys nu alvast in uw koffer to stoppen en niet tussen de onbetaalde rekeningen en kranten met oud nieuws terecht to laten komen .
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kend aan Marsman

ns;~~~l~.
erinflering nn
Holland' n enduidige
betekenis heeft, vergist
zich deerlijk. Fabian R.W.
Stolk gaat in zijn bijdrage in op een arti I dat
A. Verhagen schreef over
n de
deze klassie
ederlandse ~z ,e
komt tot n arrdere
int erpretat ie. De g tleman like w iJze Wa8rop
dit gebeurd, heeft lilies
te aken met he axiorna at beiden als uit gangspunt van hun
analyose nemen: t aalkundige kennis is noodzakelijk bij de inte rpretatie
van lit eraire teksten .

n va an
thuis, op het strand van Pe ten of
on dsbossc e een T-shirt aarop het begm stond afgedrukt van
He was
'ongerept' gedicht: neg met
, totd
Ie emagen daar in 1995 een begin mee
toch I tte rkunde' l(1 Forum der fetteren, bracht me
ngen
I
is voor In he buitenland, droeg ik het gedlcht In
r9
~ og
n het va antiegevoel: he suggereerde da , hier
h d om "Denkend aan Holland" rond te lopen. lk
In van) het gedich via massamedia als T-shirts en
he
riJ 1983) en hoo bo
Lodewick 1
,al
93) In
en (
e co
e culturele geheugen is opgeslagen. Het verwoordt een ambivale e erhouding met N derland: een zekere afstand en ook weemoedigheid. De
titel suggereert al afsta d: wie zich iets herinnert, spreekt over iets wat voorbij is.
Het gedicht gaa over wat iemand zich van Holland herinnert, nadat hij het heeft
verlaten, en sindsd en buitenslands vertoeft. Het beschrijft Holland zoals het volgens de i -figuur was toen hij het verliet en zoalshet op het moment van de herinnerinq en bij he schrijven van het ged icht nog steeds is; anders gezegd:
Holland zeals het - zijns inziens- altijd is. 00 uit dit samengaan van 'essentie' en
'visie', van wer ellJ held en beeld van de werkelijkheid, blijkt de arnbivalentie.
Ter opfrissing of aanvulling van het geheugen citeer ik het gedicht, geleed in drie
stukken, die elk in tweeen zijn verdeeld, overeenkomstig rijm. syntaxis en interunctie, en niet aan een stuk, zoals Marsman het maakte (Marsman 1979: 106):

Marsmoos

'

Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,

en in de geweldige
ruim te verzonken
de boerderijen
verspreid door het land.

de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen qesmoord,

rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hoge plu imen
aan den einder staan;

boomqroepen, dorpen,
geknotte torens.
kerken en olmen
in een groots verband.

en in aile gewesten
word de.st
111>1'
met zlin eeuwi
gevreesd en gehoord.

- ,'!"-

pund

edicht handelt . 1
tot de kern van de
icht drie delen, op
De delen verschillen

isfinitieven (gaan en siaan), beide afhanHet
e deal lijkt grammaticaal niet echi gelneen opsomming, niet een zin (de rijmposities worden
en door werkwoorden). In hit /aatste, derde stuk hebben
we wel wear zinnen (met de werkwoorden gesmoord en gehoord in rijmpositie), maar met een heel ander snort constructie dan in hat eerste deeL hier is
geen 'ik' die hat grammaticaal onderwerp is bij een perceptie-werkwoord,
maar hit zijn statische zinnen met verschijnselen als onderwerp : de lucht, de
zon en (de stem van) hit water, twee van de drie zinnen zijR .bovendien passief-canstradies : wordt gesmoord en words gevreesd en gehoord, die ook
nog eens eindposities innemen (van de zinnen, de rijmende regels, . ; .'; .
gedicht als gehee/}. (Yerhagen 1995 : 335-336)

:'fttssen de eerste twee delen hestaat volgens Verhagen geen hecht grammaticaal
band In een nootgeeft hij toe dat de naamwoordgroepen in r 9 16 to zien
` en zijn a1s art bi; zie ik (c 2), maar by vindt toch dat dit niet goad kan,
hit is hoe :dan ook men gangbare combinatie; ook in die lazing is hat twee`7 c~eed
i.u,ss i~~iet~lz# fiecht met hat eerste verbonden"
. Nerhagen 1995:
voigende tegenover willen stellen, met wat meer a
o~tlcale codering van de tekst dan voor de primal
a1de in#erpunctie houdt mijns inziens de mogeh x
ibdk
k fi
a°yen veran . De puntommaanunctoneren
. „ schikkend verband waarbij gebtuik wadt gemaakt van
cog,. des to ingrijpender de samerntrekiC rtanra# er bezwaarlijk is aan de

'wit

:
Hand aan Holland zip

2.
Ook Achterber bijvoorbeeld
maakt er gebruii;•van ; zie
Achterberg 1984 : 855, 8
869, 870, 873, 875,878"

Als eerste worden de brede rivieren gepresenteerd, in een syntactisch afgerond
verband en voorcien van een bepaling van hoedanigheid en wijze, en veNOlgens
op dezelfde wijze de ijte populieren . Dan volgen, niet in een afgerond syntadisch
verband, maar wel eveneens voorzien van bepalingen van hoedanigheid en wijze,
de boerderijen, die, net als de vorige elementen van de opsomming, vier regels
tekst tot hun beschikking hebben . Tot slot volgen, zonder bepalingen en met z'n

vijven bijeengedreven in weer vier regels, de boomgroepen, dorpen, torens, kerken en olmen; zij staan in een samengetrokken syntactisch verband, maar vooral
in een visionair groots verband; dat groots verband delen ze met alle voorgaande
onderdelen van de opsomming . Aldus, als eenheid beschouwd, beschrijven de
regels 1-16 als het ware de constructie van Holland .
Deze lezing respedeert een belangrijk onderscheid dat Verhagen noemt : tussen de subjedieve visie die wordt gepresenteerd in het eerste deel, en de schijnbaar objectieve 'visie' in het laatste deel . Maar juist door de omvang van de
enumeratie in het eerste deel, lijkt het me aannemelijk dat ook de verschijnselen
die in het tweede deel van het gedicht worden genoemd, onderdeel zijn van het
totaal van Holland-indrukken van de ik-figuur . Er staat wel dat de lucht er laag
hangt, alsof dat een objectief gegeven is, maar de voorafgaande zestien regels
zetten de lezer ertoe aan, lijkt me, om ook in het tweede deef to lezen : 'Denkend
aan Holland zie ik de lucht er laag hangen' .
Een belangrijk verschil van inzicht doet zich voor met betrekking tot het laatste

3.
In 'Herinnering aan Holland' is
hiervan ook een voorbeeld to
vmden : de zon wordt er langzaaml in graze veelkleurigel
dampen gesmoord. Ik interpreteer deze passage als volgt: de
zon wordt niet de facto i n
dampen gesmoord : het is de
indruk, de visie van de ik-figuur
dat het er zo aan toe gaat in
Holland . Enerzijds duidt de passiefconstructie op een nietmenselijke uitvoerder, anderzijds geeft de metafoor de visie
van de ik-figuur op dat verschijnsel weer .

deel van het gedicht, in het bijzonder de passiefconstrudies, die voor Verhagen
het aanknopingspunt van zijn beschouwing vormden . Hij betoogt dat passiefconstructies met 'worden' de gedachte oproepen aan een uitvoerder van een
handeling, die 'anders dan ik' is ('ik' in de zin van : de verantwoordelijke voor de
taaluiting) . Die gedachte, en dus het gebruik van zo'n construdie, kan in de volgende gevallen op zijn plaats zijn :
- bij een niet-menselijke uitvoerder (Het vliegruig werd getroffen door de bliksem)3
- wanneer de verantwoordelijkheid veralgemeend moet worden ('niet zozeer ikpersoonlijk', zoals in : Er kan geconcludeerd worden dat . .)
- als er een zekere afstand is tussen de producent van de taaluiting en de uit

voerder van de handeling (Er wordt nogal eens gezegd dat . .) (Verhagen 1995 : 336) .
Het laatste is volgens Verhagen het geval in het slot van Marsmans gedicht :
"Merk nu op dat deze formulering (de stem van hei water wordt gevreesd en
gehoord) zeker niet geinterpreteerd wordt als het passief van 'Ik vrees en hoot
(of : W( vrezen en horen) de stem van het water' ; d .w.z. de 'ik' is niet inbegrepen
bij de impliciete uitvoerdec" (Verhagen 1995 : 336) . Hij zegt dat in r. 1-16 de beleving van het landschap door de ik-figuur wordt gepresenteerd, terwijl in het laatste deel ook de mensen die in dat landschap woven ter sprake komen . Dat
laatste gebeurt slechts indirect, en wel "met een idee van 'anders-zijn"
(Verhagen 1995 : 336) . De implicatie van de passiefconstrudie is de betekenis
"dat de mensen hun omgeving nogal anders beleven dan de 'ik' " en dat er dus
afstand van hen genomen wordt . Anders gezegd : "Ik vind het Hollandse landschap en de ruimte mooi, maar de Hollandse mensen zien dat anders (ik houd
niet van hen)" (Verhagen 1995 : 337) . Met deze interpretatie honoreert Verhagen
naar eigen zeggen de door hem naar voren gehaalde functie van het passief
maximaal . In een andere interpretatie zou het gehele gedicht alleen maar landschap evoceren volgens Verhagen (1995 : 337) .
De formulering van de crux van Verhagens interpretatie is opmerkelijk . Hij
gebruikt de direde aanspreking en aansporing van de lezer - "Merk nu op daY' -,
waarmee hij zichzelf presenteert als producent van de taaluiting en als 'voorgan-
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ger' van de uitvoering van de handeling . Maar daarnaast gebruikt hij de passiefconstructie - "zeker niet geinterpreteerd wordt" -, waarmee hij klaarblijkelijk
geen afstand neemt van de gepresenteerde interpretatieve handeling, maar juist
een veralgemening van de verantwoordelijkheid wil aangeven : 'het kan niet
anders of iedere lezer interpreteert dit net als ik' . Het merkwaardige van
'Herinnering aan Holland' is echter, dat er geen interpretaties van bekend zijn, laat
staan dat er sprake zou kunnen zijn van consensus en algemene verantwoordelijkheid voor de door Verhagen verwoorde interpretatie . Tijd voor oppositie .
Verhagen wil met zijn artikel ondermeer illustreren dat letterkundigen niet
meer in staat zijn vanuit het algemene taalgebruik zinvolle en valide argumenten voor of tegen interpretaties aan to dragen, als zij geen kennis hebben van
semantisch-pragmatische analyses van taalkundige zaken . Zijn interpretatie van
het tweede deel van het gedicht wordt mijns inziens echter niet gedragen door
een grammaticaal verschijnsel, maar ze berust op zijn interpretatie van een grammaticaal verschijnsel . De mogelijkheid staat dus open om het gedicht opnieuw to
bezien, gebruik makend van een andere interpretatie van de passiefconstructie,
namelijk een die nauw verwant is aan, maar niet geheel overeen komt met de
tweede, door Verhagen aangereikte interpretatie . Er is hier, denk ik, geen afstand
tussen de producent van de taaluiting en de uitvoerder van de handeling, terwijl
anderzijds de passiefconstructie ook aangeeft dat de verantwoordelijkheid voor de
handeling kan en moet worden uitgebreid vanuit de 'ik'/uitvoerder naar (alle) anderen . Ik stel daarom voor de passus met de passiefconstructie als volgt to parafraseren : 'Wanneer je in Holland bent, hoor je overal die dreigende stem van het water
met zijn eeuwige rampen .' De bepaling met zijn eeuwige rampen is op twee manieren to interpreteren, namelijk als 1) 'het water verkondigt al eeuwen rampen en
blijft dat doen' (en zestien jaar na publicatie van het gedicht kreeg Marsman gelijk),
en 2) 'dat immer dreigende water komt me mijlen ver de keel uit ; ik ben blij dat ik
er niet meer hoef to wonen, het benauwde me, net als die grijze luchten .'
In deze interpretatie is er dus beschouwelijke afstand tot wat er in Holland
gebeurde, maar juist verwantschap met de andere uitvoerders van de handeling,
namelijk het vrezen en horen van het water . Ook in deze interpretatie is er sprake
van inhoudelijk contrast tussen de twee delen van het gedicht . In r. 1-16 wordt
een beeld van grootse samenhang geschetst ; eerder sprak ik over de construdie
van Holland . In r. 17-24 wordt die samenhang bedreigd, potentieel doorbroken :
de destructie van Holland dient zich aan . De ik-figuur heeft dus weinig recht om
neer to kijken op die Hollanders, bang als hij zelf is voor dat water : hij is ervoor
gevlucht .
Theoretisch is Verhagens interpretatie mogelijk . Het lastige is alleen dat
Verhagen iets heel erg expliciet maakt, wat in dit gedicht bijzonder impliciet zou
zijn . Hij stelt immers dat Marsmans ik-figuur afstand neemt van personages die in
het gedicht niet expliciet voorkomen . Vandaar wellicht zijn keuze voor de passiefconstructie bij de formulering van zijn interpretatie ; hij claimt daarmee algemeengeldigheid voor een hypothese . Het lijkt erop dat Verhagen de passiefconstrudie op
precies dezelfde wijze gebruikt als Marsman : hij stelt een persoonlijke of subjectieve visie op bepaalde gegevens voor als de enig mogelijke, 'natuurlijke' stand
van zaken .
Wellicht is de grote reikwijdte van zijn interpretatie ook de reden dat Verhagen
een extern argument nodig heeft als ondersteuning : hij memoreert "dat
Marsman vrijwel in dezelfde tijd nog een gedicht schreef met een zelfde thematiek, met als titel nota bene oENKErvD aaN HOLLAND, maar dat hij niet heeft opgenomen in Uerzame/d werk" (Verhagen 1995 : 337) : 4

4.
Ik citeer het gedicht, net als
Verhagen, uit Goedegebuure
1981b : 260 ; Goedegebuure
geeft als bron het Groninger
studentenblad Der clercke cronike,13 maart 1937 .
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Soms heb ik heimwee
naar dat land, en zijn zee .
maar als ik denk aan de menschen
wordt het ver/angen gesmoord .
ik heb in hun zielen
geen spoor van weerk/ank gehoord
van de ontzaglijke ruimte
waarin zij leven;
noch dat zij zweemden
naar het accoord,
dai dag en nacht
tangs hun kusi wordt gehoord,
of naar de macht van hun beemden;
slechts hun ziel is met duister behangen
gelijk hun hemel.
g/oed en ver/angen,
hartsiocht en onbevangen ge/oof
zijn in bedompte gebeden
langzaam maar zeker
gedoofd.

5.

Goedegebuure dateert deze
publicatie begin 1937
(Goedegebuure 1981b : 374) .
Volgens Van Vliet verscheen
deze "ongedateerde uitgave,
zonder vermelding van samensteller en uitgever" echter in
november 1937 (Marsman
1990 :177).
6.
In September 1937 le9de hi1' de
laatste hand aan dit dnedeli9e
werk (Goedegebuure 1981a:
350) .
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Verhagen noemt dit een gedicht "met een zelfde thematiek" . Hij had het echter
beter kunnen aanduiden als een gedicht waarin expliciet de betekenis verwoord
wordt, die hij in een ander gedicht impliciet aanwezig acht . Het gegeven dat het
gedicht "vrijwel in dezelfde tijd" als 'Herinnering aan Holland' werd geschreven,
geeft aanleiding tot genetische en interpretatieve speculaties . Goedegebuure
(1981b : 259) noemt 'Denkend aan Holland' "een zwakke reprise" van
'Herinnering aan Holland' ; Verhagen zegt niet zeker to weten of dat zwakke
gedicht inderdaad later werd geschreven . De achterliggende gedachte is, denk
ik (Verhagen spreekt haar niet uit) : als een dichter vlak na elkaar twee gedichten
schrijft, die woordelijk veel met elkaar gemeen hebben, dan zal hij er ongeveer
hetzelfde mee uitdrukken en dan mag het ene gedicht worden gebruikt ter verklaring van onduidelijkheden in het andere .
Ik pleit ervoor om dergelijke verbanden niet to leggen, maar om elk gedicht of
elke versie van een gedicht zoveel mogelijk op zijn eigen merites to beoordelen en
als zelfstandige tekst to interpreteren, of bij de interpretatie to beschouwen in
het licht van de context waarin de dichter zijn gedicht heeft geautoriseerd . Als de
dichter door middel van bijvoorbeeld bundeling enkele teksten bijeen plaatst, lijkt
me de mogelijkheid geopend om die teksten interpretatief op elkaar to betrekken
door er thematische overeenkomsten in aan to wijzen . Maar bij 'Denkend aan
Holland' en 'Herinnering aan Holland' is de situatie anders . Beide gedichten stammen uit dezelfde creatieve periode van Marsman, maar ze zijn niet tezamen
opgenomen in het kunstwerk waarmee hij zichzelf aan zijn publiek wilde presenteren . Hij heeft beide gedichten elk een keer publicabel geacht . 'Herinnering
aan Holland' werd, samen met 'Style Gressjoff' (dat niet in het Uerrameld werk
werd opgenomen) in 1937 voor het eerst gepubliceerd in Carte b/anche,s
'Denkend aan Holland' ook in 1937, maar in Der dercke cronike . Dat laatste
gedicht heeft Marsman bij latere weging kennelijk to licht bevonden en daarom
niet in het door hem zelf in 1937 welbewust en kritisch samengestelde
Verzame/d werk opgenomen . 6 'Herinnering aan Holland heeft hij bij die gele-
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Marsman in 1934

genheid wel goedgekeurd en in die zelfpresentatie opgenomen .
'Herinnering aan Holland' staat in VIN bij de poezie uit de 'derde periode'
(1936-1937) . Marsman woonde toen niet meer in Nederland : hij keerde "in september 1936 de Domstad voorgoed de rug toe als vaste verblijfplaats"
(Goedegebuure 1981a : 335) . Eerst woonde hij in Aubry, bij Brussel . "Toen hij zich
in november 1936 dicht in de buurt van zijn vriend Jan Greshoff in de Brusselse
voorstad Schaerbeek had gevestigd, kwam er een stroom van gedichten los, tussen 14 en 16 november ongeveer twintig ." (Goedegebuure 1981 a : 337) "Vrijwel
alle gedichten die zijn opgenomen onder het poetisch werk van de 'derde periode' in het Uerzameld werk zijn in Schaerbeek geschreven ; een aantal ervan werd
voltooid in Arlesheim [Zwitserland], in het voorjaar van 1937 ." (Goedegebuure
1981a : 337) Voor een goed begrip van de gedichten zijn deze gegevens niet
nodig, maar het is ook niet zinnig om to doen alsof er niet de mogelijkheid zou
zijn dat Marsmans privy-leven weerklinkt in zijn openbare publicaties .
Goedegebuure signaleert dat Marsman in de zomer van 1936 tot het besef
kwam "dat hij zich to veel versnipperde in het schrijven van kritieken, en daarom
besloot [ . . .] zich weer geheel aan zijn creatief werk of desnoods een langer essay
to wijden" en dat hij "moet hebben ingezien dat een verder verblijf in Utrecht, en
zelfs in Nederland, niet bevorderlijk was voor het werk dat hij wilde verrichten ."
(Goedegebuure 1981a : 335) Dan is het verleidelijk in het volgende gedichtfragment autobio- en autopoetografische sporen to ontdekken : "ik ga op weg [ . . .]
naar een stroomgebied/ dat mijn verlangen stem geeft/ en de koorts der poezie
weer in mij aanblaast;/ meer begeer ik niet!// Kracht der verbeelding, o, begeef
mij niet!" (Marsman 1979 : 102)
Marsmans 'derde periode' bevat naast 'Herinnering aan Holland' andere
gedichten waarin het vertrek uit het geboorteland is gethematiseerd . De afdeling opent met het 'Voorschrift' : "Trek de woestijn in" . Het daarop volgende
'Tweede voorschrift' bevat de regels : "en als dan vogels zonder taV zijn neergestreken in uw dal,/ ga dan op reis" en "vertrek, verdwijn spoorloos naar nieuwe

9

Vooys 3 / Jaargang 16

streken" . In het vierde gedicht, 'Afscheid van het dorp', staat : "ik ga op weg
naar onbekend verschiet,/ de heuvels over" . 'Bergland', het vijfde gedicht, luidt
als volgt (Marsman 1979 : 103) :
Dwalend over de hoogten
gaat het lichaam zijn zwaarte vergeten ;
vaag herinnert het zich, dat in de spleten
halverwege den top k/eine roofvogels huizen
en hoe de nesien zich vastklampen tegen de steilten;
in het dal moeien huizen staan
en vreedzame dieren gaan
grazend over de weiden .
'hoe lang zal de heugenis aan hei dal nog kunnen duren?'
vraagt het zich af,• want reeds nu zijn de uren
doorgebracht op de hoogien
tot tijden geworden die niet meer kunnen verstrijken,
en ondenkbaar de reis
die het lichaam eenmaa/ ierugvoert
naar het ondenkbare laagland,
terwijl de ziel blijft vertoeven
in die poolzee van licht en Us .
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Dit gedicht steunt in belangrijke mate op de tegenstelling tussen hoogten (c 1 en
11, plus top c 4, steilten r. 5) en /aag/and (c 15, plus dal r. 6 en 9) . Drie bladzijden
later, in 'Herinnering aan Holland', kan hetzeffde woord /aagland in r. 4 dezelfde
tegenstelling impliceren . Dit woord kan daardoor de lezer van 'Herinnering aan
Holland' op het spoor van 'afstandelijkheid' brengen . Het betekent volgens Van
Dale: laag gelegen, meestal vlak land ; in aardrijkskundige zin land dat niet meer
dan 200 m boven het zeeniveau ligt . Ik zie het v66ral als aanduiding van de platheid van Nederland ; dat strookt met die trage, brede rivieren (geen hoogteverschillen, geen wateNallen) en de (visuele, maar ook in dat opzicht hyperbolische)
oneindigheid van het land ; die platheid contrasteert aardig met de haast onzichtbare, hoge populieren . Daarnaast loopt laag/and, in het begin van het gedicht,
vooruit op het gegeven dat Nederland in zijn geheel ver onder zeeniveau ligt en bij
implicatie voortdurend door die zee bedreigd wordt, zoals aan het eind van het
gedicht expliciet wordt gezegd . Maar toch impliceert /aagland, mede dankzij het
gedicht 'Bergland', ook het aan zichzelf tegenovergestelde : hoogland, gebergte.
De herinnerende ik-figuur woonde vroeger in Holland en woont nu hoger . Hij kan
nu op allerlei manieren - temporeel, horizontaal en verticaal - Nederland afstandelijk
beschouwen, ik zou haast zeggen : ook met Olympixhe kalmte . Ook de noties'herinnering' (herinnert en heugenis) en 'ondenkbaar' (ondenkbare) heeft 'Bergland'
gemeen met 'Herinnering aan Holland' . Bovendien is dit hooggelegen gedicht
enigszins hyperbolisch (tweemaal 'ondenkbaar' als bepaling van iets wat in het
gedicht zelf wordt beschreven), net als 'Herinnering aan Holland' met zijn oneindig
laagland, ondenkbaar ijle populieren en eeuwige rampen .
Onmiddellijk na dit 'Olympisch' gedicht, waarin op goddelijke hoogte gere-
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flecteerd wordt op de herinnering, volgen er due met beschrijvingen van dat
ondenkbare, maar toch herinnerde laagland : 'Landschap', 'Polderland' en
'Herinnering aan Holland' . Het eerste lijkt me zondermeer positief, harmonieus en
zelfs pastoraal van toon :
In de weiden grazen
• vreedzame dieren;
• reigers zeilen
over blinkende meren,
• roerdompen staan
bij een donkere plas,•
en in de uitenvaarden
galopperen de paarden
met golvende staarten
over go/vend gras.
In 'Polderland' is de stemming anders . Daarin is nadrukkelijk (want herhaaldelijk)
en letterlijk sprake van de oneindigheid van het land (in de eerste en in de laatste
strofe, op spiegelende plaatsen in het gedicht en ook benadrukt door de anafoor)
maar het regent er en de ik-figuur loopt er "in 't mistig licht der maan" .
'BedompY lijkt me een goede aanduiding van de sfeer . Maar ronduit negatief is
de derde, op een na laatste strofe :
o, dertigstromenland,
het volk dai u bewooni
versombert in krakelen
die geld en God verdelen,
purper en doornenkroon .
Opnieuw gebruikt Marsman een hyperbool : dertigstromenland . Zonder zelfs
maar gepoogd to hebben om to controleren of dit op geografische gronden een
juiste perifrase is van Nederland, neem ik aan dat hij refereert aan het tweestromenland, Mesopotamia, de landstreek waar het Paradijs gelegen kan hebben
(Bakels 1938: 323) . Was het daar goed toeven, het lijkt me niet Marsmans bedoeling to suggereren dat het in Nederland vijftien maal zo goed zou zijn . Het
tegendeel lijkt eerder waar, en de bewoners zijn daar debet aan .
Naast het verschil in waardering van het beschreven laagland, is er een tweede, opmerkelijk verschil tussen deze gedichten : in het eerste gedicht komen geen
mensen voor, zelfs geen ik-figuur, in het tweede komen die wel vooc Ervan uitgaande dat beide gedichten handelen over een en hetzelfde Nederland, constateer ik dat de waardering ervan door het al dan niet expliciet aanwezige lyrisch
subject uiterst ambivalent is . Tweeslachtigheid in waardering blijkt ook uit het
begin van een ander gedicht uit de 'derde periode', 'Afscheid van het dorp' :
De verte lokt.
• zee en 't bronzen duin
die golfden om mijn jeugd
versmalden langzaam tot den kleinen tuin
waarin mijn moeder nu begraven /igt.
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Hoewel ik hier verve van volledig ben in de bespreking van gedichten uit
Marsmans derde periode, en zelfs niet aannemelijk heb kunnen maken dat ze
een samenhangende gedichtencyclus vormen, met bijvoorbeeld enkele constante narratieve elementen, is naar ik hoop wel de thematische eenheid ervan aangegeven : een ambivalente houding ten opzichte van Nederland, waarbij de
balans kennelijk naar het negatieve is doorgeslagen en de ik-figuur is vertrokken .
Wat de reden geweest is dat Marsman 'Herinnering aan Holland' wel, en
'Denkend aan Holland' niet in zijn Uerzameld werk opnam, kan pas worden
nagegaan door middel van verdergaande analyse en interpretatie van minstens
ieder gedicht uit de gehele 'derde periode', afzonderlijk en in onderlinge samenhang . Het is dus nog een slag in de lucht als ik veronderstel dat Marsman vond
dat 'Denkend aan Holland' to expliciet ging over de afkeer van de Hollanders,
bijvoorbeeld omdat dat gegeven al in een ander geselecteerd gedicht aanwezig
was, en hij nog een subtieler gedicht in de afdeling wenste op to nemen . De
(neerbuigende) afstand tussen de ik-figuur en de Hollanders lijkt me niet aanwezig in 'Herinnering aan Holland', maar in 'Polderland' ; de aantrekkelijkheid van
Holland wordt minder beschreven in 'Herinnering aan Holland', dan in
'Landschap' . De ambivalentie, waarvan de afzonderlijke polen in 'Landschap' en
'Polderland' naar voren komen, wordt in z'n samengesteldheid verwoord in
'Herinnering aan Holland' . Misschien maakt die ambivalentie dit gedicht zo intrigerend, dat het steeds maar herdrukt en herlezen wordt . Ik heb geprobeerd mijn
interpretatie to verdedigen onder verwijzing naar gedichten die op niet al to verholen wijze thematisch verwant zijn en die in dezelfde afdeling zijn opgenomen
als 'Herinnering aan Holland' . Zonder daarmee in de valkuil van de 'intentional
fallacy' to willen duikelen, hoop ik zo in ieder geval to mogen rekenen op consensus met de dichter, die de gedichten mede op grond van een coherente betekenisontwikkeling van de afdeling bijeen geplaatst kan hebben .
Tot slot wil ik aansluiten bij de slotparagraaf van Verhagens artikel, die als titel
draagt : 'Einde?' Ik hoop met hem dat zijn artikel het begin is van een gedachtenuitwisseling over Marsmans gedicht, en van een uitwisseling van taal- en letterkundige kennis . In een pessimistische bui, vrezend voor het verdwijnen van
ontleden op school, zou ik er een pleidooi aan vast willen knopen voor een goede
cursus zinsanalyse aan het begin van de universitaire studie Nederlands . Verhagen
geeft aan dat in Marsmans gedicht (impliciet : in goede gedichten) "veel betekenis
door weinig taalmateriaal gedragen wordt ." (Verhagen 1995 : 339) Door die
eigenschap zijn literaire teksten belangrijk materiaal voor taalonderzoek . Het verschil tussen een tekst zonder en een tekst met argumentatieve operatoren
('Herinnering aan Holland' respectievelijk 'Denkend aan Holland') zegt bijvoorbeeld veel over de fundie van zulke operatoren . Ook dat betekent dat taalkundige kennis nodig is om die gecondenseerde betekenis uit gedichten to kunnen
puren . Het betekent ook dat kennis nodig is van betekenisdragende poeticale
structuren, die kenmerkend zijn voor het niet-alledaagse, poetische taalgebruik .
Fabian R .W . Stolk is als docent verbonden aan vak9roep moderne Nederlandse letterkunde van
de Universiteit Utrecht .
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cQ~ 41'libbefeeu~,en

Bi1 ' de va roeP Nederlands van de Universiteit Utrecht kun
1'e natuurliJ'k Sewoon overdaS in volti1'd Nederlands studeren .
Maar in Utrecht kan het ook 's avonds in deelti1'd . Het
studieProSramma biedt studenten een brede oPleidinS in de
neerlandistiek met onderdelen vanuit de taalkunde, de letterkunde en de communicatiekunde . Daarbi1' komt een Sroot
deel van het Nederiandse cultuur8oed aan bod, van middeleeuwen tot multi-media Na een brede basisoPleidinS kiezen
studenten uit een Sroot aantal sPecialisatiemoSeli1'kheden .
Maar de va roeP verzorgt niet alleen de reSuliere oPleidin g
Nederiands . Er zi1'n ook moSelil'kheden voor biJ'voorbeeld contractonderwi1's, wederkerend onderwi1's en contractonderzoek
Wie CONTRACTONDERWIJS vol , kan uit het bestaande aanbod zelf de colleges kiezen die aansluiten bi1 ' de eiSen interesse zoals Inleiding communicatiekunde, Publiekgericht schrli'ven,

WEDERKEREND ONDERWIJS is bedoeld voor ofgestudeerden
van de va roeP . De cursussen zi1'n sours sPeciaal voor alumni
ontwikkeld PAO-cursussen zoals Genderstudies in de neerlandistiek , sPecialisaties, zoals Representaties van ZuidelJi k A rika,
Vrouwen en geletterdheid, Interculturele communicatie.
Medewerkers van de vak8roeP doen ook reSelmati S
CONTRACTONDERZOEK voor bedn1'ven en instellinSen . Daarbi'J
wordt bi1'voorbeeld advies uitSebracht over het verbeteren
van de communicatie in or8anisaties .
Informatie en documentatiematenaal over de Utrechtse oPleidinS Nederiands en over andere activiteiten van de va roe P
Nederiands is verkriJ8' baar bi1 ' Alex de JaSer,
telefoon 030-2536530 .

Proza- en Poezie-analyse, Inleiding in de Middelnederlandse
letterkunde . Deelnemers schuiven in de colle8ebanken aan bi'J
studenten .
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Jeroen Kapteijns

Bezoek aan Sodom

Over een 'modern bijbelverhaal' van F. Bordewijk

"En God za9 dat het 9oed was" . Dit bi1'belvers uit
Genesis 1 is in de kernpassa9a van 'Sodom ; moraliteit van deze eeuw' of9ezwakt tot : "Hi1' had eenvoudi9 het leven van Sodom 9 ezien" . In de late
ljaren derti9 was de politieke economische en culturele crisis in het westen zo omvan9ri1'k, dat
Bordewi1jk het ti1'd achtte voor een nieuwe inspectieronde. Dit resulteerde in dit cultuurkritische verhaal dat een krachti9a bi1'belse intertekst en een
verrassende afloop kept . In reactie op Ton Anbeeks
beknopto analyse van een aantal 1jaren 9eleden
ontrafelt Jeroen Kap1
terns dit duistere verhaal om
zo een antwoord to kunnen 9even op de vraa9 : Hoe
zondi9 is Sodom?
In 1937 publiceerde F. Bordewijk de novellenbundel
De wingerdrank . Deze bundel bevat zes indrukwekkende verhalen, die - het ene verhaal meer dan het
andere - door twee grote schrijvers uit de vooroor
logse literatuur bijzonder gewaardeerd werden .
S . Vestdijk beschouwde 'Uzeren Agaven' als "een
voortreffelijk staal van een fantastische vertelkunst die
geheel drijft op beelding en visie en die het 'bedenksel' meet en meet is gaan versmaden"~ en J .C . Bloem
uitte zijn grote bewondering voor 'Huissens ; een climacterium' .z In een uitgeleide op de bundel verklaart
Bordewijk dat hij uit bewondering voor twee doeken
van de Nederlandse schilder Gerrit (Gerard) Dou de
titel De wingerdrank heeft gekozen, om zo "een kleine cijns van hulde aan to dragen" . De titel verwijst
naar een opvallend detail op deze twee schilderijen
van Dou, dat de schrijver fascineerde . Op de achtergrond van de voorstellingen is namelijk een venster
met een naar binnen groeiende wingerdrank to zien .
Dit detail heeft volgens Bordewijk een overeenkomst
met de zes bijeengebrachte verhalen, omdat ook
"daar steeds eenzelfde bijmotief komt binnengewingerd" . (Verzame/d werk, deel 6, p . 700) 3 En hij voegt
daar aan toe : "Die rank evenwel is dot en dood" . In
een beschouwing uit 1947 over de schilderkunst in
het werk van Bordewijk wees V . Varangot erop dat dit
bijmotief de begrafenis is, omdat dit element in ieder
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verhaal van de bundel terugkomt . 4
Het zesde verhaal van de bundel is het raadselachtige 'Sodom ; moraliteit van deze eeuw' . In tegenstelling tot sommige andere verhalen uit De wingerdrank
is over 'Sodom' niet veel geschreven . Een van de weinige auteurs die aandacht besteed heeft aan dit verhaal is T Anbeek . In 1993 verscheen in Spektator van
zijn hand een artikel over de inwerking van de economische en morele crisis van de jaren dertig op de
Nederlandse literatuur, in welk verband hij ook
'Sodom' ter sprake brengt . 5 Anbeek behandelt onder
meet een lezing die M . Nijhoff in 1935 hield in
Enschede, waarin de dichter zijn verontrusting over
het culturele klimaat in de jaren dertig uitsprak . Voor
Nijhoff was dit een veel ernstiger probleem dan de
zeer slechte economische situatie van dat moment :
"De economische crisis zal natuurlijk van voorbijgaande card zijn, d .w .z . op een gegeven moment zal er
een nieuw evenwicht intreden . [ . . .] Maar het geestelijk deel van de crisis, het idealen-faillissement, is
definitief ." 6 Nijhoff blijkt niet de enige to zijn met dergelijke ideeen ; ook denkers als Ortega y Gasset,
Spengler en Huizinga zien een grote culturele crisis,
die in hun optiek veroorzaakt wordt door de moderne
maatschappelijke ontwikkelingen, die het meest zichtbaar worden in de grote steden . In die steden leeft de
nieuwe mens, die een massamens is geworden en de
oude traditionele waarden heeft laten vallen . Deze
vereenzelviging van het venial in de cultuur met het
leven in de grote steden blijkt volgens Anbeek ook uit
de literatuur van die periode . In Nieuw Zakelijke
romans over het nieuwe leven in de grote stad als
Manhattan Transfer van Dos Passos en Berlin
A/exanderp/atz van Doblin blijken talrijke verwijzingen
naar de zondige steden Ninev~ en Babylon - steden
die uiteindelijk ten onder zijn gegaan aan hun zondigheid - verwerkt to zijn . In deze context plaatst
Anbeek ook Bordewijks 'Sodom' . Na een beknopte
analyse van het verhaal concludeert hij : "In dit visionaire verhaal wordt een uiterst negatief beeld van de
moderne samenleving gegeven . Zoals zo vaak dient
de futuristische voorstelling hier als waarschuwing :

daar gaan we met onze beschaving heen . Kortom,
het illustreert allerlei vormen van het waardenfailliet
waar Nijhoff het over had ."~ Deze uitkomst klinkt
heel plausibel, maar is gebaseerd op een beknopte
analyse . Blijft Anbeeks interpretatie ook na een uitgebreidere analyse overeind en zijn er niet meer facetten aan 'Sodom' die in verband met dit "waardenfailliet" genoemd moeten worden?
Een paradoxaal begin
Het begin van 'Sodom' wordt gekenmerkt door een
paradox die het hele verhaal door gehandhaafd blijft .
'Sodom' opent met een scene die in 1937 als typisch
voor de nieuwe tijd zal zijn beschouwd . Een auto
nadert een stad over een autoweg . Toch verraadt het
taalgebruik dat dit iets anders is dan een realistische
schets van een modern tafereel . Ook de titel, ondertitel, het motto en de hoofdstuktitel duiden hierop . Er
is niemand die dit voortraject van de eigenlijke tekst
kan lezen, zonder de bijbelse verwijzingen op to merken . Deze combinatie van een moderne, dystopische
thematiek met verwijzingen naar het traditionele westerse cultuurgoed is een belangrijk structuurelement
in 'Sodom' . Hiermee thematiseert Bordewijk de wisselwerking tussen traditie en moderniteit .
De titel van 'Sodom' verwijst vanzelfsprekend naar
het bekende bijbelverhaal over de zondige stad
Sodom, waarvan de inwoners de toorn van God over
zich hadden afgeroepen, met als gevolg dat de stad
samen met het even zondige Gomorra door Gods
hand verwoest werd . Dit niet voordat God er op uitdrukkelijk aandringen van Abraham voor gezorgd
had, dat de rechtvaardige inwoners van Sodom Abrahams neef Lot, diens vrouw en twee dochters gewaarschuwd werden en zo de stad konden ontvluchten . Ook het motto van 'Sodom' verwijst direct
naar de bijbel en luidt : "En de mannen van Sodom
waren boos en grote zondaars tegen de Here ."
(Genesis 13 : 13) In het algemeen wordt deze versregel in verband gebracht met de zondige homoseksualiteit van de mannelijke inwoners van Sodom ; dit is
echter onjuist . Op basis van andere verzen moet de
zondigheid van de Sodomieten in een ruimer verband
gezien worden ; de tegennatuurlijke seksuele handelingen zijn slechts een van de vele zonden die de
Sodomieten begaan . In Bordewijks 'Sodom' is sprake
van een algemene zondigheid, waardoor de auteur
dichter bij het bijbelse Sodom-verhaal blijft dan in de
geijkte Sodom-interpretaties . Als derde element ver-

wijst ook de hoofdstuktitel direct naar de bijbelse
intertekst, deze Iwdt . Siddim en Sodom . Zoals wt
Genesis 14 blijkt is Siddim de naam van het dal waarin Sodom en ook de andere zondige stad Gomorra
ligt .
Als volgend aan de bijbel refererend element kan
de verheven en plechtstatige stijl van 'Sodom'
beschouwd worden . De door Bordewijk gebruikte
woordkeuze en zinsbouw roepen vaak associaties op
met het bijbelse taalgebruik, zonder dat er sprake is
van een directe intertekst . De beginwoorden van het
verhaal zijn hier een voorbeeld van : "Te twintig ure
[ . . .]" (p . 659) . Andere voorbeelden zijn : "Het
geschiedde kort na zijn verplaatsing reeds [ . . .]" (p .
663) en "toen de mensheid over de wereld groeide
bewees zij 's werelds overrijpheid, de schimmel groeide over de beurse vrucht" . (p . 683)
Naast de bijbelse verwijzingen is er nog de ondertitel : 'moraliteit van deze eeuw' . In de Kleine Larousse
is over moraliteit het volgende to vinden : "Dramatisch
genre uit de Middeleeuwen dat een zedekundige
beschouwing behandelde en waarin allegorische personages optraden" . Bordewijk heeft met 'Sodom' een
moderne moraliteit geschreven, waarin hij een "zedekundig beeld" geeft van de eerste decennia van de
twintigste eeuw en waarin, naar zal blijken, ook allegorische personages voorkomen .
Drie bezoekers uit den vreemde
In Genesis 18 wordt beschreven hoe Jahwe aan
Abraham en zijn vrouw Sara verschijnt . Jahwe
bezoekt hen, vergezeld door twee mannen, en kondigt de geboorte van hun zoon Isaak aan . Aan het
einde van Jahwe's verschijning voorspelt deze wat er
met het nabijgelegen Sodom zal gaan gebeuren,
waarna Abraham het opneemt voor de rechtvaardigen in deze stad . Om Lot to redden stuurt Jahwe dan
twee engelen naar Sodom .
In Bordewijks 'Sodom' wordt de stad bezocht door
een auto met daarin drie mannen . De auto begeeft
zich door slecht weer in de richting van Sodom .
Achter het stuur zit Miek, naast hem Gabry en op de
achterbank het belangrijkste personage John Hova .
De chauffeur en de bijrijder zijn to herkennen als verbeeldingen van de aartsengelen Michael en Gabriel .
Zij zijn de hulpkrachten van de op de achterbank
gezeten John Hova of J . Hova, een naam die sterk
verwant is aan Jehova, een christelijke verbastering
van het Hebreeuwse lahwe . In het negende en laatste
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hoofdstuk van 'Sodom', als het verhaal een belangrijke wending heeft genomen, worden de personages
bij hun oorspronkelijke namen genoemd .$ Over Miek
en Gabry wordt opgemerkt dat zij beurt om beurt de
auto besturen . Op de drie tochten die in 'Sodom'
door hen met de auto gemaakt worden, is het echter
altijd zo dat Miek rijdt en Gabry naast hem zit en de
weg wijst. Daarnaast gaat Miek ook nog een keertje
alleen met de auto op pad . Mogelijk hebben de
gebruikelijke rollen van Michael en Gabriel voor deze
werkverdeling de basis gevormd . Michael is in de bijbel de aanvoerder van de engelenschaar, het leger dat
de duivel bevecht . Gabriel is de boodschapper, hij
komt vaker op aarde ; zo kondigt hij onder meer
Maria de geboorte van lezus aan . De aanvoerder
heeft het stuur in handen, terwijl de boodschapper de
weg beter weet en daarom zegt welke kant op to
gaan .
De auto met daarin John Hova, Miek en Gabry is
op weg vanuit een niet nader genoemde plek naar de
stad Sodom . De reis gaat onder slechte weersomstandigheden door een sinister landschap . De bestuurder
van de auto wordt gehinderd door de vlammende
lichten van achteropkomende auto's, die hem in de
achteruitkijkspiegel verblinden . Dan komen de reizigers bij een tolhuisje op de grens van "het barre van
de nieuwe tijd" . (p . 660) Na de onheilspellende voortekenen van de omgeving rond Sodom, moeten ze
een grens overschrijden om in de stad to komen . De
tolbaas ruikt licht naar drank en door het venster kijken twee brutale meisjes ; op de terugweg zullen de
reizigers bovendien een vrouw opmerken die "het
hoofd [rekte] om to zien ." (p . 697) Deze figuren zijn
to herkennen als de bijbelse figuren Lot, zijn vrouw die door haar nieuwsgierigheid in een zoutpilaar veranderde - en hun dochters . De drankadem van Lot wiens naam een anagram van iol is - verwijst naar
Genesis 19 : 30-38, waarin de dochters van Lot hun
vader dronken voeren, waarna zij gemeenschap met
hem hebben om zo nageslacht voort to brengen . Het
felt dat Lot tolbaas aan de rand van de stad is, kan
verband houden met Genesis 19 : 1, waarin beschreven wordt dat Lot bij de stadspoort de twee engelen,
die hem komen waarschuwen, opwacht. Een opvallend element aan Lots tolhuisje is dat het met wingerd begroeid is . De wingerd is bij de binnenkomst in
Sodom "welkend en bij plekken leeggenajaard tot
web" (p . 660), maar wanneer de bezoekers aam het
eind van het verhaal weer vertrekken, zien ze dat de
wingerd uitspruit . Dit 'landschapsdetail' is een duidelijke toespeling op de titel van de bundel en zal ook
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van betekenis blijken to zijn voor de interpretatie van
het verhaal .
De slagboom wordt omhoog gedaan en de auto
rijdt het gebied van de grootstad Sodom binnen, symbool van de nieuwe tijd . Als zij door de buitenwijken
van Sodom rijden, schiet de passagier op de achterbank wakker, waarop ogenblikkelijk een enorme blikseminslag volgt . Hierdoor wordt een gat in het
wegdek geslagen, dat door chauffeur Miek gedecideerd wordt ontweken . Zo laat John Hova zich
meteen gelden in het verhaal . Even daarvoor is hij
beschreven als een oude, zeer degelijke, maar vooral
krachtige persoon . "Een force heer zat achterin to slapen . Hij was rijkelijk behaard met grijs en wit, grijs zijn
schedel, wit snor en baard, zware wenkbrauwen in
demoniek zwart. Hij sliep vast, maar in de houding
van wie zichzelf meester blijft in zijn slaap . Hij zat vrij
recht, zijn hoofd zat stevig op de romp . Alles aan hem
gaf de indruk van aanmerkelijke zwaarte, zijn body,
zijn winterjas, zijn stok, zijn handschoenen kruiselings
gevouwen over de knop, zijn bril van schildpad tussen zijn vingers ." (p . 660) John Hova lijkt een vermenging to zijn van het traditionele westerse
godsbeeld, zoals dat ruwweg uit kindertekeningen of
spotprenten naar voren komt - een oude blanke man
met grijswitte haven en baard - en een karikatuur van
de prototypische staaltycoon of grootindustrieel uit de
eerste decennia van onze eeuw . Deze tweede kant
van Hova's persoonlijkheid verwijst dived naar zijn rol
als eigenaar van de firms John Hova and Hova, een
vanwege de conjunctuur naar Sodom verplaatste
handelsonderneming in oud metaal en oud touw . Dit
bedrijf is een recyclingbedrijf, een woord dat de activiteiten van John Hova and Hova exact omschrijft, ook
al was het in Bordewijks tijd nog niet in gebruik . De
naam van Hova's onderneming doet overigens denken aan het in industriele kringen bekende proc~d~
om de familienaam dubbel in de firmanaam to vermelden, op het moment dat een tweede familielid
deel uit gaat maken van de directie . Dit familielid zou
in dit geval de zoon van God, lezus Christus kunnen
zijn . In 'Sodom' komt een passage voor, waarin Hova
als Christus herkend wordt, waardoor de suggestie
gewekt wordt dat God en Christus beide in Hova verbeeld zijn .
De vermenging in ~~n personage van God en een
diredeur van een recyclingbedrijf is op het eerste oog
weinig voor de hand liggend, maar bevreemdt minder als blijkt hoezeer de commerciele adiviteiten van
Hova verwant zijn aan het ingrijpen in de wereld van
de almachtige God der wrake : "De oude Hova bezat

een krijgszuchtige geest van slopen . Slopen was bijna
vernielen . [ . . .] Hij had ook een geest van nieuw
opbouwen ." (p . 663) Net zoals Hova de producten
van de moderne samenleving demonteert om de
overblijvende materialen to kunnen hergebruiken, zo
doet de bijbelse God zijn vernietigende werk om uit
de puinhopen nieuw leven to laten opschieten .
Hova's missie
AI snel wordt duidelijk dat het doel van de reis die
Hova met zijn twee vertrouwelingen maakt niet gelegen is in zijn rol binnen de firms John Hova and Hova .
Die adiviteiten zijn eerder een dekmantel, waaronder
Hova zich in de samenleving van Sodom kan begeven, om zich zo een beeld to vormen van de 'nieuwe
mens' . Hova gaat rond in Sodom en telt de rechtvaardigen . Nadat Hova uit zijn slaap is gekomen, bij hun
aankomst in Sodom, stapt hij uit de auto om to voet
naar zijn kantoor to gaan . Wat Hova op deze wandeltocht ervaart, wordt niet duidelijk, het perspectief ligt
in dit gedeelte van het verhaal bij Miek en Gabry, die
een negatieve indruk hebben van de Pentapolis
Sodom . Op hun tocht door de immense imaginaire
stad - ontstaan uit vijf aaneengegroeide steden steken zij de Seine en de Theems over, zodat de lezer
twee van de vijf steden die samen de metropool
Sodom vormen, kan verbinden met in werkelijkheid
bestaande steden .
Hova onderneemt tijdens zijn verblijf in de stad frequent wandeltochten door de straten van Sodom :
"Hij ging de straat op in alle weer, doodgewoon
rondwandelend en rondziend" . (p . 663) Daarnaast
bezoekt Hova plaatsen, waar hij 'de nieuwe mens'
kan ontmoeten . Door deze ontmoetingen krijgt Hova
een beeld van het geestelijk klimaat in Sodom . De
eerste gelegenheid waarbij Hova to maken krijgt met
de inwoners van de stad is wanneer hij als directeur
van John Hova and Hova opgeroepen wordt to verschijnen op een branchebijeenkomst van handelshuizen in oud touw. De groteske beschrijving van het
machtsspel in de top van het zakenleven heeft een
krachtige bijbelse intertekst . De titel van het tweede
hoofdstuk luidt : 'Vier koningen tegen vijf' . Deze titel
vinden we als bijbeltekst terug in Genesis vers 14 : 9,
waarin verhaald wordt over de oorlogen tussen de
koningen van de in het dal van Siddim gelegen steden : de koningen van vijf steden, waaronder Sodom
en Gomorra, bevechten die van vier andere steden uit
het dal . 'Sodom' kent een aantal direde verwijzingen

De wngerd die naar binnen groeit op De waterzuchtige van
Gerard Dou (1663)

naar deze bijbeltekst . Zo verwijst de benaming
Pentapolis naar het bijbelse verbond tussen de vijf steden, is er zowel in de bijbel als in 'Sodom' sprake van
het onherbergzame en bijna onleefbare dal van
Siddim . Verder wordt er in de bijbel gerept over lijmof asfaltputten, die hun weerklank vinden in de asfaltzee van Sodoms autowegen, de lijmputten uit de
omstad van het grote Sodom, en het gat dat in het
asfalt geslagen wordt op het moment dat Hova en
zijn metgezellen de Pentapolis binnenrijden .
De branchevergadering van handelshuizen in oud
touw is een bijeenkomst waarop misleiding, list en
bedrog de boventoon voeren . Vier van de grootste vijf
handelshuizen vormen een blok tegen vier andere,
kleine ondernemingen, waaronder ook John Hova
and Hova . De vier grote willen een pool opzetten,
waaraan alle handelsondernemingen in oud touw
mee moeten doen . Het doel is een monopoliepositie
to verkrijgen, om zo nog grotere winsten to kunnen
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maken . Een van de directeuren van de grote vier is
voorzitter van de vergadering en een representant van
een bepaald snort nieuwe mensen in Sodom . "Hij
had het type van de tiran, het koude grauwe bijten
van de bilk, de striemende toon, het onderwereldlicht
over zijn trekken . Een hoge onderscheiding bloeide
uit zijn knoopsgat ." (p . 664) Met hem als drijvende
kracht worden de vier kleine firma's onder druk gezet
onder het valse voorwendsel dat ook de vijfde grote
firma Salim Ltd ., zich bij de pool zou hebben aangesloten . Deze misleidende gedachte blijkt al uit de
hoofdstuktitel annex bijbelcitaat, waarin sprake is van
"vier koningen tegen vijf", hoewel die vijfde zich
eigenlijk afzijdig houdt . Terwijl het buiten hevig
onweert, worden binnen de kleine ondernemingen
schaakmat gezet . Hova denkt : "Dit is nu nog maar
touw en papiec Maar zo gaat het immers overal en
met alles" . (p. 666)
De strijd tussen de firma's in oud touw is op het
eerste oog een zedenschets van de cultuur die heerst
in de top van Sodoms zakenleven . De naam van het
vijfde grote bedrijf, dat zo belangrijk is in het steekspel tussen de kleine en grote ondernemingen, roept
echter het idee op dat deze strijd in een ruimer verband gezien moet worden . Dat bedrijf heet namelijk
'Salim Ltd .' en dat is bijzonder omdat het gedeelte
voor de zakelijke toevoeging 'Ltd .' een anagram is
van 'islam' . Het wel of niet meedoen van het vijfde
bedrijf, genaamd Salim of Islam, is de beslissende factor in de strijd tussen de handelshuizen . Een van de
representanten van de vier kleine ondernemingen is
John Hova, de vertegenwoordiger van het christendom . Op deze manier wordt de strijd tussen de
ondernemingen een strijd, waarin Christendom en
Islam een rol spelen, en waarin deze beide 'ondernemingen' worden getruct door de grote moderne
bedrijven . Zo gezien kan deze oorlog aan de onderhandelingstafel als metafoor voor de groeiende
deconfessionalisering gezien worden, waarbij de traditionele geloven door de vertegenwoordigers van de
moderne tijd aan de kant gezet worden .
De vrouwen van Sodom
De machtige "voorzitter" heeft binnen de cultuur van
Sodom een vrouwelijke evenknie . De "ster" is een
onaantastbare grootheid, die op ieders bewondering
kan rekenen en voor wie geen beperkingen bestaan .
Zij is een diva van dusdanige allure dat zelfs
"Tibetanen en Tehuelchen [zich] vergaapten [ . . .] aan
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de mooiste ogen en mond uit klei gekneed" . (p . 667)
Dat laatste element lijkt een verwijzing to zijn naar Eva
- de eerste vrouw ter wereld - die door God uit aarde
en een rib van Adam geschapen werd . De ster
resideert in een groot hotel, dat bijzonder prachtig
maar ook bijzonder kunstmatig is . Hova voegt zich in
de wachtkamer bij een gezelschap van heren, die allemaal in afwachting zijn van het moment waarop ze
bij de ster ontboden worden . Hova is de eerste van
het gezelschap, die naar boven mag om de ster to
aanschouwen . Hij is onuitsprekelijk verbluft : "Hij zat
tegenover de beroemdste vrouw van de wereld . Het
trof hem aanstonds dat dit helemaal geen vrouw was,
helemaal Been mens . Hij had ook aanstonds oog voor
de ontegenzeggelijke schoonheid van dit kunstprodukt ." (p . 668-669) Wanneer Hova een gesprek met
de ster aanknoopt, merkt hij hoe ver deze vrouw van
hem vervvijderd is . De ster blijkt alleen aandacht voor
lichamelijke schoonheid to hebben . Op Hova's vraag
naar de geestelijke waarden in haar leven, antwoordt
ze : "'Ik heb genoeg aan mijn studio, mijn reclame en
mijn make-up . Maar in anderen kan ik een tikje godsdienst wel waarderen"' . Waarop Hova haar toevoegt :
"wat de mens verheft boven zijn medeschepselen is
de rechte gang en het woord" . (p . 670) Eenmaal buiten denkt hij : "Nu al mijn oud ijzer omwonden met
al mijn oud touw, en al mijn oud touw om de ster, en
dan in de diepste trog van de oceaan" . (p . 671)
Een van de eerste vrouwen die Hova ontmoet in
Sodom, is zijn secretaresse Cera Silver . Zij was een van
de drie kandidaten voor de baan die zijn handschrift het schrift van God - kon lezen, en bovendien de
knapste van dat drietal, want "hij [had] zijn zwarte
ogen allerminst in zijn zak" . (p. 663) Dit snort menselijke trekken zijn Hova niet vreemd ; zo gaat hij bij
afwezigheid van zijn adjudanten op zoek naar gezelligheid en komt dan in een dancing met de opvallende naam Lethe terecht . De Lethe is in de Griekse
mythologie een rivier uit de onderwereld waaruit de
schimmen moesten drinken om hun aards bestaan to
vergeten . Hova is de dancing vooral binnengegaan,
omdat hij weet dat zijn secretaresse Cera, in wie hij
bij vlagen zeer geinteresseerd is, deze gelegenheid
geregeld bezoekt. Hova ziet haar echter niet en zinkt
als een rots neer aan een tafeltje, kijkend hoe mensen die hem totaal vreemd zijn zich verliezen in drinken, hard praten en dansen . Dan wordt zijn aandacht
getrokken door een meisje met een jongensachtig
uiterlijk . Hova veert op en vraagt haar ten daps ; hij
blijkt een uitstekende danser to zijn . Tussen twee dansen vraagt hij het meisje naar haar bezigheden, ze

antwoordt : "Ik slaap een gat in de dag, 's avonds
dans ik een gat in de nacht" . (p . 679) Na afloop van
het dansen voelt Hova de enorme afstand die tussen
hem en het meisje blijft bestaan . Hij loopt naar buiten en denkt over dit type vrouwen : "Vrouwen van
niets, wezens van niets, schedels waarbinnen het
vroor . Lege koelhuizen, de immense leegte van de
schedel die toch werd berekend op miljarden denksels . En daar is niets dan een stilstaande koude, en
hoogstens in een uithoek wat conventionele gedachten en lusten verdroogd samengeveegd ." (p . 681)
Indirect betreffen Hova's gedachten ook zijn secretaresse Cera, voor wie hij eigenlijk naar de dancing was
gegaan en voor wie het meisje met wie hij had
gedanst als substituut diende .
Hova's houding tegenover Cera Silvers schoonheid
is ambivalent. Het fraaie uiterlijk van zijn secretaresse
kan Hova's goedkeuring wegdragen, maar daarmee
is zij voor hem ook typisch een kind van haar tijd : "De
mens is veranderd [ . . .], maar het is vooral de vrouw .
De vrouwen van Sodom worden to mooi . Het lot van
de wereld gaat nu afhangen van de vrouwen . Het
kinderlijk modeschoon der vrouwen wordt de ondergang der wereld" . (p . 683) Dit negatieve aspect van
Cera's uiterlijk lijkt voor Hova het zwaarst to wegen .
Mogelijk ligt in dit ondergangsmotief ook een verklaring voor Cera Silvers naam : 'cera' is namelijk het
Latijnse woord voor 'was' . Dit woord kan in een dubbele context gebruikt worden : bij het vervaardigen
van maskers en bij het balsemen van een overledene .
In deze dubbele betekenis zou het woord kunnen verwijzen naar de make-up, die door de vrouwen van
Sodom wordt gebruikt . Deze is bedoeld om een
vrouw mooier to maken, maar bewerkstelligt slechts
kunstmatigheid en een nadruk op uiterlijkheden,
waardoor de geestelijke waarden veronachtzaamd
worden . Cera's achternaam 'Silver' zou dan op de sieraden, waarmee de vrouw het belang van haar uiterlijk nogmaals benadrukt, kunnen duiden .
Reli9ieuze en artistieke waarden
Niet voor iedere inwoner van Sodom geldt het d~dain
voor religieuze waarden dat door de ster werd uitgedragen . Door toedoen van zijn secretaresse Cera
Silver, komt Hova in aanraking met een geloofsbeweging, die een nieuwe leer verkondigt . Het nieuwe
geloof is ontstaan doordat de leiders van twee bewegingen, die voorheen op voet van oorlog met elkaar
waren, "bij zeker toevallig samentreffen genade in

elkanders ogen vonden en tot fusie besloten" .
(p . 672) De naam van het fusiegeloof is 'Strijd voor
een eeuwige zomer' . De benamingen van de twee
bewegingen, waaruit dit nieuwe geloof is voortgekomen, zijn als ondertitels in gebruik genomen : "mensenliefde en wereldvrede" . In het weekeinde worden
de bijeenkomsten van deze geloofsbeweging gehouden in een tempel, gelegen in een park buiten de
stad, dat volledig van de buitenwereld is afgesloten .
Dit geloofsgebied is van alle moderne gemakken
voorzien - zo zijn er naast de tempel sportvoorzieningen, conferentie-, lees-, en vergaderzalen en is er een
ruime parkeergelegenheid - waardoor het verrassend
veel lijkt op een hedendaags vakantiepark .
Samen met zijn metgezellen gaat Hova in een
weekeinde met de auto naar het park, om dit fenomeen met eigen ogen to zien . In de beschrijving van
de reis naar het park en Hova's verblijf daar zijn een
aantal verwijzingen naar de christelijke religie verwerkt : de auto rijdt nu bijvoorbeeld niet over de auto
weg maar over de heirbaan, een oud woord voor een
verbindingsweg tussen twee steden, dat associaties
oproept met de heirschaar, het engelenleger . Een
antler voorbeeld is dat over een van de geloofsbewegingen van voor de fusie wordt gezegd : "het [was]
rondgebroken uit een klein plaatsje . Een nieuwe mensenliefde, en een jongeman haar apostel" . (p . 671)
Deze passage draagt duidelijk de weerklank van de
opkomst van Jezus Christus en diens rondgang door
Palestina in zich .
Nadat Hova een behoorlijk bedrag in de kas van
de beweging heeft gestort, worden hij en zijn metgezellen opgenomen in de geloofsgemeenschap . Binnen
de omheiningen van het complex doet Hova hetzelfde
als in Sodom . Hij wandelt rond en geeft zijn ogen de
kost . In de eetbarak raakt hij in gesprek met een volgeling van de beweging, die niet nalaat to benadrukken dat hij het geluk heeft gevonden ; een wijsheid
die Hova niet direct wenst to geloven . Het hoogtepunt van de middag is het gezamenlijk aantreden van
de leiders van de beweging : "Het ging over eer,
geweten, geestesgoederen, mensenmin, de vivisectie
van het hart, inkeer, omkeer, overgang, waarheid,
wereldvrede, het oog in het oog, de eeuwige zomer
in lichaam en ziel, alles binnen het uur" . De volgelingen knielen massaal, van vele kanten is een beschaafd
gesnik hoorbaar. De enige bezoekers die zijn blijven
staan, blijken Miek en Gabry to zijn, want zelfs Hova
heeft zich in de eerbiedige houding begeven . "Zij zijn
to ernsti9 voor deze tijd [ . . .1", denkt hij . (p . 675)
Niet alleen in religie, ook in kunst is Hova geinte-
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resseerd . Op een middag loopt hij een museum binnen . De kunst is in veel gevallen niet aan hem
besteed, het draagt naar zijn smack de kiemen van
de ondergang in zich . Geschrokken is hij over de
mensen, die de tentoonstelling bezoeken, "want hij
was hier de enige levende mens . [. . .] Een oud mens
wandelde met zijn normale lijfstemperatuur tussen
schimmen en mummies ." Hova hoort in de tentoonstellingsruimte uitsluitend lege gesprekken tussen
mensen die deel uit willen maken van het artistieke
wereldje . Over hun loze praat denkt hij : "Waarheden
als koeien, leugens als olifanten . De scheppingen
gerubriceerd in ismen, de scheppers in isten . Kunst
en kunstenaar gekooid en geketend" . (p . 684)
Nauwelijks bekomen van de schrik over het snort
mensen dat in het museum rondloopt, schrikt Hova
nogmaals van een museumbezoeker .
Een in9ri1'Pende ontmoetin 9

"Voor een zeer afschuwelijk doekje stood hij daar to
turen . Handen op de rug, hoed in de handen, een
kcal overjarig jasje slordig om een klein lijf . Geen
wereldse verschijning, maar een mens en zo een

Vooys 3 / Jaargang 16

22

vreemde mens . Hova had hem terstond can de grote
beestenoren herkend ." (p . 685) Eerder al had hij dit
mannetje namelijk gezien in de leeszaal van de religieuze beweging 'Strijd voor een eeuwige zomer' en
Hova had toen gedacht : "dat het vreemdst van dit
snort stromingen was dat zij zo ongerijmde persoonlijkheden meesleepten, broederlijk drijvend naast
elkander [ . . .]" . (p . 674) Bij deze nieuwe ontmoeting
krijgt Hova een andere, negatievere indruk van het
heertje . "Nu hij goed keek werd hij haast een weinig
bevreesd . Dit nude heertje borg mogelijkheden, hier
was een mens, maar van vreselijke mogelijkheden, hij
borg ze, maar hij verborg ze niet ." Vervolgens vraagt
Hova hoe oud het heertje is, waarop deze antwoordt:
"Zo oud ats u ." Hova is zeer ontdaan door de ontmoeting ; terwijl buiten een sneeuworkaan de kop
heeft opgestoken, ontvlucht hij het museum . De slotzin van het zesde hoofdstuk geeft can hoe ernstig
Hova's toestand is : "hij kwam gewond can zijn
wooing ." (p . 685)
Hova is zichzelf niet meer na de ontmoeting met
het kleine mannetje met de grote beestenoren . Hij is
zeer angstig en kan alleen nog maar can dat mannetje denken . Nu hij er over nadenkt, weet hij zeker
hem vaker gezien to hebben : "hij had een schim van

die oren gezien onder de detectives van de ster" en
ook in dancing Lethe beyond het mannetje zich onder
de bezoekers . De eerst zo krachtige en stevige Hova
verandert door zijn gepieker in een verwarde twijfelaar, die zijn gedachten niet meer bij het bedrijf heeft
en ook niet meer taant naar zijn lange wandelingen .
Daarbij is het weer Binds de ontmoeting zeer slecht
gebleven .
Uiteindelijk krijgt Hova "heimwee naar een grote
wandeling" en begint hij aan een wandeltocht, die
hem door heel Sodom zal voeren . Eerst wandelt hij
door de kern van de stad, de city : "hij ging over de
hoge stoombruggen, door de wijken der warenhuizen, der luxewinkels, der gefortuneerden" . (p . 686)
Kortom de natuurlijke leefomgeving van de mensen
die hij tot dan had ontmoet : de voorzitter van de vergadering, de ster, Cera Silver, het meisje in de dancing, de museumbezoekers . Dan komt hij op een
"lelijk bont pleintje" : Hova is nu in de voorstad . Hij
koopt wat waren in "kleine propere winkels" en raakt
in een beter humeur. Hova voelt zich hier meer op zijn
gemak : "De nude heer [= Hova, JK] voelde de mensen hier Bans anders . Zij waren werkelijk simpel gebleven, raffinement was hun vreemd . Zij waren
vriendelijk en hulpvaardig, zij schenen eerlijk." Maar
Hova is niet helemaal tevreden, hij ziet wat aan die
menselijkheid ten grondslag ligt : "deze lieden waren
al to eenvoudig, hun ontbrak de geringste levenskunst . Zij maakten van hun leven niets en, erger, zij
begeerden niet anders. Zolang zij ondanks de moeilijke tijden het hoofd boven water konden houden
waren zij tevreden ." In deze voorstad wordt Hova
voor het eerst door een gewone sterveling herkend ;
op een straathoek staat een manke bedelaar, die
opmerkt als hij Hova voorbij ziet gaan : "Heer, wat
doet gij hier?" (p . 687) Hova gaat echter zwijgend
voorbij .
Na de voorstad komt Hova in het ommeland, het
platteland rondom Sodom in het dal van Siddim . Dit
gebied kept een aantal restanten uit het verleden,
zoals de naar de bijbel verwijzende lijmputten en de
laatst overgebleven hofsteden, maar wordt overheerst
door de verworvenheden van de nieuwe tijd . Het
landschap wordt doorkruist door de toevoerwegen
van Sodom, de lucht door opstijgende en landende
vliegtuigen . Bij de aanblik van de luchthaven denkt
Hova : "De schoonste zege van de mens [ . . .] wordt
een gevaar, de mens voelt zich nu reeds de engel
gelijk" . (p . 688) In de omsteden staan grote grauwe
fabrieken, met daar omheen kleine, armzalige arbeiderswoningen . Veel mannen lopen over straat, "want

de mens werd al overbodiger en de meeste huisjes
waren nog maar door ondersteunden bewoond" . In
smerige winkeltjes proberen vrouwen met bonnen
iets to krijgen . In deze naargeestige omgeving stuit
Hova voor het eerst op een restant van de oude christelijke beschaving : "een zwart kerkje omringd van
zieke bomen geteerd of zij waren verkoold" . (p . 688)
Naast dit door het roet en de smog van de moderne
fabrieken aangetaste kerkje ligt een kermisje, waar
een tent veel publiek trekt . In die tent zitten de nabestaanden van een overleden misdadiger, een vertegenwoordiger van deze bevolkingsgroep die het tot
"staatsvijand nummer een" had gebracht . De boodschap van de vader van de dode crimineel : "Wordt
vooral niet als hij" . Ook hier wordt Hova min of meer
herkend : "Vijf kleine meisjes uitgekomen en klaar tot
spel, aan het ander trottoir, en eentje riep wijzend :
'Kijk daar gaat Christus . ' " (p . 689) Maar opnieuw
loopt Hova zwijgend verder .
Hova vervolgt zijn tocht in het gezelschap van een
gevaarlijke, agressieve fabriekshond die losgebroken
is uit zijn ketens . Aan de zijde van Hova wordt het
beest zo mak als een lammetje . Hova komt bij een
klein cafe en besluit iets to drinken . De bediening
wordt verzorgd door een versleten maar wel netjes
uitziend dienstmeisje . Over haar en de andere mensen die hij in voorstad en ommeland gezien heeft,
denkt Hova : "Die mensen [ . . .] waren niet slecht,
alleen dom . Het schijnt wel, dacht hij, dat er voor de
mens geen keus is dan wel tussen beiden . Beschaafd,
dacht hij, is synoniem met pathogeen" . (p . 690) Het
meisje vergeet de smerige en gevaarlijke hond niet en
brengt hem een kom water . "Om deze daad van het
lelijke dienstmeisje klaarde de hemel zacht open tot
een krieken van lente" . (p . 691) De koude die ingezet is na Hova's ontmoeting met het kleine mannetje
met de grote beestenoren is door Hova's rondgang
buiten de stadskern omgeslagen in een prille lente .
Een laatste ronde door Sodom
Deze lente duurt echter niet tang, bij het overlijden
van de voorzitter van de branchevergadering slaat het
weer om : "De winter was teruggekeerd met schrale
wind vol giftig stof . Een teringwind ." (p . 691) In deze
naargeestige omstandigheden trekt de begrafenisstoet van de gestorven voorzitter door Sodom . In een
van de volgauto's zit Hova samen met de drie voormalige diredeuren van de handelshuizen in oud touw,
die onder aanvoering van de voorzitter door de gro-
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ten zijn opgeslokt . John Hova and Hova is de enige
firms die nog niet het onderspit heeft moeten delven .
De drie kleine koningen met wie Hova in de wagen
zit kennen een zoete wrack . Zij benutten de tocht
naar de voorzitters laatste rustplaats om hun frustraties to botvieren door de voorzitter to beschimpen en
to verketteren . Hova denkt ondertussen na over het
snort mens dat de voorzitter was : hoe diens hele
leven in het teken van de zucht naar macht, aanzien
en geld had gestaan . "De grote glorie voor de nabestaanden was zijn sterven als voorzitter, ontzield uitgedragen uit de vergaderzaal grijs van sigaretterook .
Of, dacht Hova, was hier van ontzield to spreken niet
veeleer subtiele ironie?" (p . 692)
Terwijl de drie koningen voortroddelen, komt Hova
tangs een huffs, waar het meisje uit dancing Lethe
woont . Hij herinnert zich haar lichamelijke warmte,
maar ook haar geestelijke leegte . Op een gegeven
moment moet de stoet halt houden bij het hotel waar
de ster verblijft . Zij heeft besloten eens naar buiten to
gaan, en voor die gelegenheid is de straat afgesloten .
Hova bedenkt : "Zo zag dan de voorzitter voor het
eerst van zijn loopbaan zich gedwarsboomd" . (p .
693) Dan neemt een van de drie koningen het woord
en vertelt dat hij er achter is gekomen hoe ze indertijd
op de branchebijeenkomst voor handelsondernemingen in oud touw zijn opgelicht . Het getoonde contract met Salim Ltd . was vats en werd gebruikt om
hen to laten tekenen, waarna Salim voor het blok
gezet werd met het door hen getekende contract. De
koningen zijn woedend en willen een proces beginnen . Hova probeert hen echter op andere gedachten
to brengen : "We hebben ~~n getuige tegen sterk als
een leeuw, sterker dan tien mannen . [ . . .] Die getuige
is een vreselijke getuige . Hij schreef alles schots en
scheef op en hij zal het laten slikken als de refine
waarheid . Hij zal liegen onder ede en hij zal rotsvast
vertrouwen oogsten" . (p . 695) Hova was er inmiddels
van overtuigd geraakt dat ook hier het kleine mannetje met de grote beestenoren aanwezig is geweest .
Even later staat het gezelschap om het graf van de
eertijds zo gevreesde voorzitter. "Er werd gesproken
op de gebruikelijke wijs boven het gat waarin de kist
was neergetaten" (p . 695) ledereen heeft het hoofd
ontbloot, alleen Hova heeft het hoofd bedekt met
een kalotje . Als iedereen van het graf wegloopt, blijft
Hova achter om een van de andere aanwezigen to
spreken . Het is wederom het kleine mannetje, dat net
als Hova zijn hoofd niet ontbloot had, "maar hij was
al zo oud en men pleitte hem vrij" . Er is ~~n vraag die
Hova hem moet stellen : "Bent u de antichrist?" Het
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mannetje beantwoordt deze vraag niet, maar wijst in
het graf en zegt : "'Ik kom hier om hem .' En Hova
ging heen, zijn vierkante borst een zwart doel voor de
schachten, zijn hart was de roos ." (p . 696) Het mannetje heeft een voltreffer geplaatst in Hova's ziel, de
nude Hova ziet nu onder ogen welke belangrijke rot
de antichrist speelt in het centrum van Sodom .
Afscheid van Sodom
Zoals Hova, Miek en Gabry Sodom zijn binnengekomen, zo verlaten ze de stad ook weer ; met de auto .
Het weer is nogmaals omgeslagen, er breekt weer
een prille lente uit . Ook voor Miek en Gabry schijnt
de zon ; zij zijn bijzonder gelukkig dat ze Sodom achter zich kunnen laten . Zij hebben zich nooit thuis
gevoeld in de metropool . Maar ook Hova is blij dat
zijn missie er op zit en denkt na over hetgeen hij in
Sodom heeft ervaren . "In niets had zijn meesterschap
uitgeblonken, een mens ademend onder gezellen,
slechts de elementen hadden gedwee zijn mefancholien gevolgd, zijn driften, zijn spaarzame vreugden . Hij
had eenvoudig het leven van Sodom gezien, het mensenleven dat in een meridiaan gespannen staat tussen de polen van gil en snik . Hij had het boos en vol
zonden bevonden, immers nutteloos en waardeloos" .
(p . 697) Zonder in to kunnen grijpen in Sodoms leven,
heeft Hova goed rondgekeken en heeft hij geconstateerd hoe slecht de stad er can toe is .
Na Lots tolhuisje gepasseerd to zijn, zet Miek de
auto can de kant van de weg . De drie inzittenden
stappen uit en lopen met Hova in het midden een stil
landpad op . Onder het lopen zwelt Hova enorm op,
ook het pad waarop ze lopen verwijdt zich en stijgt
op . Dit is het moment waarop de drie personages hun
oorspronkelijke namen terugkrijgen ; Miek, Gabry en
John Hova worden weer Michael, Gabriel en Jehova .
Als Jehova's groei gigantische vormen aanneemt,
vraagt Michael naar Lot : "Heer vergeet Gij niet Lot?"
lehova antwoordt dat Lot mast moet blijven waar hij
is. Ondertussen versnelt zich het proces van zwellen .
"Bronnen begonnen to ontspringen can zijn schouders, sprengen tikkelden neer, de bodem groeide op
naar zijn mantel, lappen mos vloeiden tangs zijn rug,
grassen en kruiden ontsproten op hem, hij werd
bedekt door eikenbossen, de stroomversnellingen
zochten hun weg er doorheen naar het dal ." De twee
engelen zijn bezorgd over wat er met de stad gaat
gebeuren, Gabriel vraagt: "Heer, gaat Gij met Lot dan
niet Sodom verdelgen?" (p . 697) En Jehova ant-

woordt : "Ik zal ze niet verdelgen om der tienen rechtvaardigen wil die Ik daar heb gevonden . Maar Ik keer
er niet weer." Jehova is inmiddels veranderd in een
enorme steenkolos met een sneeuwkap en op de
flanken naaldbossen, rivieren en gletsjers . Boven de
sneeuwkap van de berg pluimt overvloedig en aanhoudend de rook . Op Michaels suggestie dat de
inwoners van Sodom "een natuurmonumenY' van de
berg zullen maken, antwoordt Jehova : "Laat Sodom
komen, naar hier reikt het niet, Mijn rook is onvatbaar
voor de greep van zijn hand ." (p . 698)
De bottende wingerd
Uit bovenstaande analyse van 'Sodom' spreekt boven
alles Hova's afkeer van de stad en haar inwoners . De
vervuilde leefomgeving, de doodse stedenbouw, maar
vooral de 'nieuwe mens' van Sodom stellen Hova zeer
teleur. Op het eerste gezicht lijkt Anbeek het bij het
rechte Bind to hebben als hij zegt dat in 'Sodom' "een
uiterst negatief beeld van de moderne samenleving
[wordt] gegeven" . 9 loch denk ik dat zijn conclusie
niet helemaal correct is . Naar mijn smack legt Anbeek
in zijn interpretatie van 'Sodom' to veel nadruk op de
inderdaad veel voorkomende negatieve ervaringen
van Hova in Sodom en vergeet hij aandacht to schenken can de lichtpuntjes, die Hova ook ziet . Hierdoor
wordt Anbeek gedwongen het slot van het verhaal
op een hele verrassende manier to interpreteren .
Alhoewel Hova de stad in Anbeeks ogen uiterst zondig vindt, volgt er toch Been verwoesting . Anbeek
trekt hieruit de conclusie dat de stad "het zelfs niet
waard is verwoest to worden . God trekt er zijn handen van af." 10 Maar waarom zou God de mensen
van Sodom hun gang maar laten gaan, als hij zo'n
negatief beeld van de stad heeft? Hij heeft immers de
mogelijkheden om zijn macht to laten gelden, een
enkele uitbarsting van de vulkanische berg is voldoende . 11
De reden voor het gespaard blijven van Sodom lijkt
mij niet gelegen in de desinteresse van God, wiens
alter ego John Hova niet voor niets "een krijgszuchtige geest van slopen" bezat . De reden voor het
behoud van Sodom is letterlijk to vinden in de tekst :
op Gabriels vraag naar de vernietiging van Sodom
antwoordt God analoog can Genesis 18 : 32 : "Ik zal
ze niet verderven om der tienen rechtvaardigen wil
die Ik daar heb gevonden" . (p . 698) Blijkbaar heeft
Hova op zijn rondgang door Sodom minstens tien
mensen getroffen, die zijn goedkeuring konden weg-

dragen . Overigens suggereert Gabriels vraag ("Heer,
gaat Gij met Lot, dan niet Sodom verdelgen?") dat
Lot en zijn gezin in ieder geval door God geslachtofferd worden . Dit ten onder gaan van Lot en zijn
gezin wordt niet expliciet beschreven, maar het is niet
ondenkbaar dat zij door Hova's overgang in een berg
omgekomen zijn ; dit gebeurde immers op een landweg die net voorbij het tolhuisje lag . Dat zou dan
betekenen dat het verwoestingspatroon in Bordewijks
'Sodom' volledig tegengesteld is can dat in de bijbel .
In de bijbel zijn Lot en zijn gezin de enige mensen die
gered worden, hier zijn zij de enigen die het slachtoffer worden van Gods ingrijpen . Mogelijk houdt dit
verband met het zondige en ondankbare gedrag van
de bijbelse Lot en zijn gezin, toen zij ontsnapt waren
can de vulkaanuitbarsting .
Dat Sodom niet van de aardbodem geveegd
wordt, wil nog niet zeggen dat de stad voor altijd
gespaard zal blijven . De hevig rokende en onrustige
vulkaan can de grens van Sodom, kan natuurlijk ieder
moment uitbarsten . De apocalyptische sfeer, die
Sodom toch al typeerde, wordt er alleen maar door
versterkt . De boodschap van God is duidelijk : als het
leven in de stad zich blijft ontwikkelen, zoals het dat
in de city doet, dan zal onherroepelijk de uitbarsting
volgen . Over de mensen die Hova in de city heeft
gezien is hij namelijk wel uiterst negatief . De voorzitter, de ster, de museumbezoekers, de leden van de
geloofsbeweging, de mensen in de dancing ; voor
Hova zijn het ondergangsfiguren . Hij heeft moeten
constateren dat deze mensen ondanks hun beschaving bezeten worden door de antichrist, die nog altijd
rondwaart in Sodoms city .
Het lichtpuntje in het leven van Sodom moet in de
voorstad en de ommestad gezocht worden, tussen de
burgerij en de arbeiders ; het gewone yolk . Daar
vlucht Hova naar toe, als hij in de greep van de antichrist is, en daar wordt hij herkend - door de bedelaar en de spelende kinderen -, daar is nog een oud
kerkje, daar wordt hij vriendelijk en meelevend behandeld in de winkels, daar woont het dienstmeisje dat
de hond water geeft . In de lagere kringen van de
bevolking blijkt dus nog genoeg 'gezonde geesY aanwezig to zijn, zodat Hova de stad nog een kans wil
geven . Maar ook over de mensen van Sodoms buitenwijken is Hova niet helemaal positief . Hij ergert
zich eraan dat deze mensen niet echt iets van hun
leven maken en hun dagen doorbrengen met basale
bezigheden . Hova vindt deze mensen dom, maar is
tegelijkertijd van mening dat can domheid de voorkeur gegeven moet worden boven slechtheid . De
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domme goedzak vindt hij een hoogstaander mens
dan de doortrapte slimmerik .
Deze gedachte is niet uniek voor 'Sodom', maar
bijvoorbeeld ook aanwezig in Knorrende beesten van
Bordewijk . In deze roman onderscheiden de vertegenwoordigers van het yolk zich - en dan met name
de garagehulp Sofia Eufemia van Tinhorn - in positieve zin van de decadente leden van de hoogste klassen . 1 z H . Anten wijst er in zijn studie Het bekoorlijk
vernis van de rede op dat Bordewijk ervoor kiest de
nieuwe mens, zoals die in de maatschappelijke bovenlaag voorkomt, to bekritiseren door deze to laten
contrasteren met de morele superioriteit van het
onbeschaafde maar'echte' yolk" 13 Een patroon dat
ook in 'Sodom' herkenbaar is . In de context van zijn
analyse van De doopvont wijst Anten er bovendien op
dat de Godsfiguur in 'Sodom' een representant is van
het gedachtegoed van Heraclitus, dat een belangrijke
rol speelt in Bordewijks oeuvre . "De twintigste-eeuwse J . Hova [verenigt] twee strevingen in zich : hij heeft
een 'geest van slopen' en een 'geest van nieuw
opbouwen' . " 14 Deze dubbele geestesgesteldheid van
Hova past goed bij zijn commerciele activiteiten : zijn
bedrijf is een recyclingbedrijf, en daarmee een typische vertegenwoordiger van Heraclitus' cyclische
leven : "Leven en dood, opkomst en ondergang
bestaan in Heraclitus' filosofie niet tegenover of naast
elkaar, maar in elkaac Het zijn tegenstellingen die ~~n
zijn in hun onderlinge verbondenheid en in hun evenwicht . Dood wordt aldus niet opgevat als het absolute einde maar veeleer als herstel, als voorwaarde voor
het leven . Leven en dood vormen een ononderbroken
keten van permanents vernieuwing ." 1 s
Leven en dood ; een cyclisch proces, zoals de wingerd aan Lots huisje bij aankomst van Hova "welkend
en bij plekken leeggenajaard was tot web", terwijl bij
zijn terugkeer de wingerd "botte tangs de klinkermuurtjes" . Toen ze kwamen was het herfst, toen ze
vertrokken tents . Bij hun aankomst ging Hova inspecteren of er nog wet rechtvaardigen in Sodom woonden, bij zijn terugkeer had hij gezien dat de stad
gespaard kon blijven .
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Anbeek, p. 251 .Oorspronkelijk citaat uit : M . Nijhoff, Verzameld
werk 2, Den Haag 1961 . p . 1160-1161 .
Anbeek, p. 252 .
8.
Om 9emakkeliJker to kunnen verwijzen benoem ik de hoofdstukken met cijfers, hoewel dat door Bordewijk niet gedaan is .
9.
Anbeek, p . 254.
10 .
Ibidem .
11 .
Ook H . Anten (1996) merkt in het notenapparaat van zijn studie
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De zonden van de Lezer (5) : Afgunst
Jan Vorstenbosch

Niets menselijks is de lezer vreemd, dus de afgunst die wellicht meest verbreide van alle zonden - waarschijnlijk al helemaal niet . Toch valt het me, als ik bij
mezelf to rade ga - en wat zit er voor een columnist
anders op - niet licht om de vinger to leggen op concrete manifestaties van deze ondeugd bij de lezer.
Neem nu bijvoorbeeld de meest voor de hand liggende vorm die de afgunst kan aannemen : de materiele ;
in casu het beminnen van het boekenbezit van anderen . Soms kom ik wel eens bij iemand die beide wanden van zijn ruim bemeten woonstee heeft
volgebouwd met boekenkasten, die dan ook nog
eens allemaal tot de nok toe gevuld zijn . Maar er gaat
dan niet iets van 'pang' door mijn ziel . Hooguit denk
ik : 'zou 'ie dat allemaal ook gelezen hebben?' Of
vaker nog : 'blij dat ik dat allemaal niet hoef to lezen,
want wat staat er een hoop rotzooi tussen' .
Soms, bij mijn echte vrienden, die dus met een
werkelijk rijk en waardevol boekenbezit, krijg ik ook
wel het bibliotheek-gevoel . Kent u dat, lezer, het bibliotheek-gevoel? Heidegger zou het een existentiele
stemming noemen, die de menselijke eindigheid 'ontsluit' en daarmee de waarheid over ons bestaan
'ontbergt' . Het bibliotheekgevoel is de toestand die je
overvalt wanneer je, geconfronteerd met die duizenden en duizenden boeken, plotsklaps een vage angst,
een wee gevoel in de maag ervaart . Een gevoel dat
zich geleidelijk aan gaat richten op die ontstellende
hoeveelheid boeken, met daarin al die verhalen, theorie~n, gedachten, al dat moois dat de menselijke
geest in duizenden jaren heeft opgeleverd en waarvan maar zo'n minuscuul deel in de zeventiger en
tachtiger jaren die ons zijn toegemeten in dit ondermaanse kan worden toegeeigend, geconsumeerd,
beleefd . Het bibliotheek-gevoel ebt pas weer weg,
wanneer ik me thuis op mijn zolderkamer kan terugtrekken tussen die paar honderd boeken waarvan ik
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toch zo'n 95% ooit gelezen heb . Huisje weltevree
bevalt me beter dan La Naus~e . Weinig reden voor
afgunst dus jegens hen die elke dag omringd worden
door zoveel moois, en eerder permanent bloot staan
aan een Tantaluskwelling dan dat hen een literaire
Hof van Eden deelachtig is geworden .
Nee, als mijn literaire jaloezie al enige waarneembare vorm aanneemt, dan heeft ze als voorwerp vooral
de boekenkasten en niet de boeken die er in staan .
Want dat is vooralsnog mijn grootste probleem, het
zeer banale probleem dat elke detailhandelaar dagelijks aan den lijve eroaart, 'waar laat ik mijn spullen' .
Het maakt me huiverig om boeken to kopen, en als
stelregel heb ik de laatste paar jaar dat ik voor elk
boek dat ik koop er eentje weg moet doen . En dat is neemt u dat van me aan - sours een hartverscheurende keuze .
Overigens is er een nog veel banaler reden dan
ruimtegebrek our mijn boekenbezit to beperken,
namelijk : geld (ai ai ai, dit wordt wel een erg onthullende en teleurstellende column) . Boeken kosten geld
en vaak niet zo'n klein beetje ook, geld dat dus niet
aan andere dingen kan worden uitgegeven . Voor een
studieboek wil ik de beurs nog wel eens trekken, al
was het alleen maar omdat je daar potloodstrepen in
mag, zo niet moet zetten, iets wat mijns inziens in
een literair boek pas echt een doodzonde is en aantoont dat de streper niets van het lezen begrepen
heeft . Maar our de nieuwste paperback van Voskuil
aan to schaffen, daarvoor ben ik net een beetje to
veel boekhouder van mijn gezin (our over de gebonden editie nog maar to zwijgen) . Ik wacht wel tot ik
het bij toeval in de bibliotheek op de plank zie staan .
Want - u hebt het inmiddels waarschijnlijk al begrepen - ik ben een actief gebruiker van dit mooiste instituut dat de westerse cultuur heeft opgeleverd : de
voor iedereen toegankelijke bibliotheek . Of ik wacht

column

tot ik het kan lenen van een vriend of vriendin .
Met dat laatste komen we dichter bij de kern van
de literaire jaloezie, althans zoals ik die ervaar . Dit ter
geruststelling van de lezers die in eerdere columns
misschien een (te) hoge dunk van mijn literaire filosofie hebben gekregen en net teleurgesteld wilden
afhaken, omdat onder alle bibliofiele buitenkant toch
de mentaliteit van een procuratiehouder blijkt schuil
to gaan . Want natuurlijk is de materiele kant van het
boekenbezit niet de serieuze bron van jaloezie . Die
serieuze bron hangt eerder samen met het feit dat
mijn bibliofilie, en dus de jaloezie, toch vooral een
geestelijke vorm aanneemt . Het gaat me niet om de
kaft of het volume, maar om wat er in de boeken
staat . En, om deze redenering to voltooien, mijn
jaloezie richt zich dus vooral op wat er in het hoofd
van de ander zit . D3t is wat ik ook wil meemaken,
doormaken, of waar ik in ieder geval kennis van wil
nemen . Ik kan het niet hebben dat een ander iets
gelezen heeft, en ik niet. Ik ben een snort Don Juan
van het literaire leven, want ergens zal het wet iets
met sublimatie van veel primitievere driften to maken
hebben . 'Keeping up with the Jones', dat is wat me
diep in mijn hart lijkt bezig to houden, maar dan niet
via de omvang en duurte van de auto, maar via het
toeeigenen van verhalen . Ik ben het snort lezer dat
de filosofie van het verlangen van Rend Girard lijkt to
bevestigen : 's mensens verlangen kan zich niet rechtstreeks op een object richten, maar verloopt altijd via
het verlangen van de ander, via de mimesis . Niet dat
ik daarmee zit, overigens . Voorzover de jaloezie een
spiegel van de ziel is, zie ik in die spiegel liever het
verlangen naar de ervaringen van anderen dan die
naar het bezit van anderen .
Bovendien zit er aan deze afgunst ook nog een
mooie, sociale kant . Nick Hornby beschrijft in zijn
onvolprezen Fever pitch - een prachtig boek over zijn

levenslange verslaving aan de voetbalclub Arsenal, dat
verplichte kost is, ook voor voetbalhaters en speciaal
vrouwelijke voetbalhaters, die hun voetbalminnende
medemens willen doorgronden - over de diepere oorzaken van zijn obsessie om elke zaterdagmiddag aanwezig to moeten zijn bij de wedstrijden van Arsenal .
Hij schrijft : "The answer, I think, is this : I am frightened that in the next game, the one after the one I
have missed, I won't understand something that's
going on, a chant or the crowd's antipathy to one of
the players; and so the place I know best in the world,
the one spot outside my own home where I feel I
belong absolutely and unquestionably, will have
become mien to me" . De vergelijking vereist enige
aanpassing en verbeeldingskracht, maar als mijn verlangen naar het lezen van romans teruggaat op de
drang om de literaire wereld to bewonen en niets to
missen van wat daar gebeurt, en als mijn gewoonte
om leestips van vrienden to vragen teruggaat op de
angst om hen niet to begrijpen, om een verwijzing to
missen, dan zouden beide fenomenen - verlangen en
de toegang tot het verlangen - wet eens de wortels
van de literaire jaloezie kunnen vormen .
Ik besef dat dit, ondanks de alleszins interessante
verwijzing naar de betekenis van intertekstualiteit
voor de lezer en zijn sociale netwerk, toch maar een
vreemd snort jaloezie is . En ik kan ook niet voluit
schrijven dat alle fysieke verschijnselen en allies die
bij de alledaagse jaloezie horen - de jaloezie op een
kwaliteit van de ander, of het bezit van de ander of
de prestaties van de ander - prominent aanwezig zijn
bij mijn speurtocht naar de literaire hoogtepunten van
anderen . Maar het is mijn 'best educated guess', als ik
van deze specifieke zonde chocola wit maken .
Want neem nu twee andere kandidaten die zich
aandienen om de jaloezie op to richten : de schrijver
van een boek of een literair personage . Over de relatie
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van de lezer met de literator heb ik onder het hoofdstuk 'hoogmoed' al opgemerkt, dat de lezer zich
sours boven de schrijver verheven voelt . Maar jaloezie
is weer iets anders en mijns inziens is er geen grondslag voor . Een lezer die zelf literaire ambities heeft,
realiseert zich al snel dat het wezen van het schrijven
bestaat in de oorspronkelijkheid en de eigen stijl, een
Andere stijl . De jaloezie bestaat echter dankzij de logica van Hetzelfde. De lezer die jaloea is op de schrijver,
vergist zich dus . Misschien kunnen we hier nog iets
van maken in de trant van : jaloezie op het talent van
de schrijver, zijn enorme stilistische vermogens . Maar
deze emotie stuit meestal op een psychologische barri~re, in die zin dat de jaloezie leeft van het haalbare :
het is goed denkbaar dat we ook zo'n auto zouden
hebben als de buurman, of dat wij tegen diens prachtige vrouw waren aangelopen, of zijn gewelfde voorhoofd hadden gehad . Maar het is veel moeilijker voor
to stellen dat ons een oorspronkelijk geschrift in de
stijl van Hermans of Reve uit de pen zou vloeien,
hooguit een pastiche . Afijn, hoe het ook zij, ik ben
nooit jaloers op schrijvers . Ik bewonder ze .
Dat we niet jaloers kunnen zijn op het even, de
kwaliteiten of de gedachten van een literair personage, heeft vooral een logische oorzaak, waar ik in mijn
column over de woede nog dieper op in zal gaan,
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maar die er simpelweg op neerkomt dat een fictieve
figuur een volstrekt andere wereld bewoont dan onze
reele wereld, en dat we ons dat tijdens het lezen,
ondanks alle sympathiserings-, identificerings- en
andere mechanismen die ons bij het karakter en het
leven van de personages betrekken, altijd blijven realiseren . De personages zijn Been partij voor ons
gevoelsleven, al kunnen ze ons sours emotioneel par ten spelen .
We kunnen dus besluiten dat de echte jaloezie van
de lezer betrekking heeft op de leeservaringen van
andere lezers en in die zin is de jaloezie het lelijke
zusje van de hoogmoed . Zoals de hoogmoed kenmerkend is voor diegene die zijn literaire consumptie
tot een ballon heeft opgeblazen - vooral veel lucht in
een verder flinterdunne, kwetsbare laag zacht plastic -,
zo is de jaloezie kenmerkend voor diegene die als een
ballon is leeggelopen, en weinig of geen lucht meer
heeft our wat dan ook to consumeren, en van de,
psychologisch begrijpelijke, weeromstuit iedereen
benijdt die nog wel lucht en ruimte heeft . Ons past
vooral medelijden met de afgunstige, medelijden our
diens fundamentele misvatting van het wezen van het
lezen . Lezen is geen wedstrijd . Lezen is een spel met
de verbeelding dat door niemand to winnen valt,
maar zijn zin in zichzelf, in elk afzonderlijk zelf, vindt .

De Lauwerkrans geLauwerd
A. Agnes Sneller

,, Mijnheer, wat trager dan, 't is maar een vrouw die schrijft ." (anoniem, man, p . 68)

In de biJ'dra9a A . A9nes Sneller voeren oPluchtin 9
en kwaadheid om beurten de boventoon .
0Pluchtin9 omdat er eindeli1'k een studie is verschenen die het werk van schrit'vende vrouwen in de zestiende tot en met de ne9entiende eeuw uit9ebreid
beschri1'ft, kwaadheid omdat het zolan9 heeft moeten duren voordat deze vrouwen de aandacht kri1'9en die zi1 ' verdienen . Sneller is zeer tevreden met
het Ii1'vi9a werk dat de lacune in de Nederlandse
literaire 9eschiedenis voor een 9root deel opvult,
maar ziet hierin ook no9 pas een begin .
Het is zo ver. Na eeuwen en eeuwen wegmoffelen
van vrouwen uit de culturele en wetenschappelijke
circuits is er een boek verschenen dat voor de
Nederlandstalige literatuurgeschiedenis in Belgie en
Nederland de ban doorbreekt : in een monumentaal
boekwerk wordt een bloemlezing gepresenteerd uit
het werk van vele leden van de 'tweede sekse' vanaf
1 550 tot 1850 . De redadeuren van en medewerkers
aan Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen
uit de vroegmoderne tijd hebben een indrukwekkende prestatie geleverd . Uit alle hoeken en gaten
van bibliotheken, kloosters en archieven is veelal tang
vergeten werk van vrouwen opgediept . Een aantal
malen dienden recente studies over mannelijke tijdgenoten als bron om meer over een schrijfster to
weten to komen, bijvoorbeeld bij Judith Lubbers
(p . 190-194) . Soms zelfs is werk van vrouwen verschenen onder de naam van de echtgenoot ; dit
gebeurde met de gedichten van Petronella Keysers
(p . 213-218) . 2
Wie het boek voor zich heeft liggen, kan zich nauwelijks voorstellen hoeveel arbeid er verricht moet zijn
om een dergelijk project to realiseren . De bronvermeldingen en literatuuropgaven bij elk lemma geven enig
inzicht in de brede kennis en grote inventiviteit van de
medewerkers . Er zijn werkgroepen bezig geweest,
afstudeerscripties geschreven en dissertaties in voorbereiding 3 , allemaal met het oogmerk de literatuur-

geschiedenis to vervolledigen met het werk van die
'andere helfY van onze dichters en schrijvers, wier
gedichten en verhandelingen, romans en verhalen uit
het geheugen van de huidige letterkundigen waren
verdwenen, eenvoudigweg omdat er tot voor kort
Been belangstelling voor bestond .
De verzamelarbeid zou onbegonnen werk geweest
zijn, als niet al gedurende een groot aantal jaren literatuurwetenschappers en historici op de tweede feministische golf onderzoek hadden verricht naar
vrouwen, waarop in deze uitgave kon worden teruggegrepen 4 Dit blijkt eveneens uit de algemene literatuuropgaves, die een aantal studies uit de laatste
decennia bevat, waarin enerzijds de resultaten van de
speurtochten naar vrouwen in de geschiedenis worden gepresenteerd en anderzijds verslag wordt
gedaan van tekstinterpretaties vanuit een vrouwenoptiek .
Duizend bladzi1'den
De eerste honderd van de bijna duizend pagina's die
het boek telt, zijn besteed aan een inleiding . Daarna
worden in chronologische volgorde 157 dichteressen
gepresenteerd, steeds volgens hetzelfde principe . Er
is een titel, de eigen achternaam van de auteur (en
niet die van de echtgenoot, ook niet als men onder
die naam publiceerde) en de jaartallen voor zover
bekend ; vervolgens een beknopte biografie en dan
een keuze uit het werk, summier ingeleid en geannoteerd, alleen bedoeld om lezers zich gemakkelijker to
laten verdiepen in de literaire teksten . Een klein initiaalteken geeft steeds aan welke letterkundige voor
een lemma verantwoordelijk is . Vele prachtige illustraties laten zien met hoe veel inventiviteit en zorgvuldigheid er aan de uitgave is gewerkt . Ook de vaak
geestige titels wekken al direct de nieuwsgierigheid .
Wat moet men zich voorstellen bij 'Analfabeet en
dichteres', 'Een blinde leidsvrouw', 'Het offer van de
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kledingmerkjes' of 'Een vrouwelijke ridder van de kousenband'?
Zoals in de inleiding wordt verantwoord, hebben
de redadeuren zich bij de seledie van de teksten eerder laten leiden door literair-historische dan door
esthetische kwaliteiten . De teksten van vrouwen die
bekend waren of gevonden werden, zijn opgenomen
vanuit de vraag naar de positie van die vrouwen en
hun productie in het totale, tot dusver bekende, literaire veld . Zowel proza, als poezie, zowel gedrukt
werk, als werk in handschrift, zowel oorspronkelijk
Nederlands, als vertaald . 6 Dit levert een schat op aan
publieke en intieme teksten, in verrassende en simpele
taal, in allerlei genres . De redactie heeft een wijs
beleid gevoerd . Er zijn geen vooraf ontwikkelde esthetische criteria die de lezers in de weg staan bij het zelf
beoordelen en selecteren van wat men literair en/of
cultuur-historisch boeiend materiaal vindt .
Ook in de eenvoudig chronologische volgorde
toont de redactie haar bescheidenheid . Er wordt niet
gepoogd de teksten in to bedden in indelingsschema's
die men aan andere wetenschapsgebieden zou hebben moeten ontlenen, bijvoorbeeld de indeling in
stromingen, zoafs men die in de literair-historische
handboeken graag aanhoudt . Meijer (1988) heeft
voor hedendaagse dichteressen aangetoond hoe fout
zulke indelingen kunnen uitpakken als het om werk
van vrouwen gaat . Zij bestrijdt in haar studie "de
mythe van de Ene Literatuur en de Ene Literatuurgeschiedenis" (1988 : 317) en benadrukt de pluriformiteit van het literaire systeem . De veelheid van
bewegende literaire circuits die zij in de hedendaagse
literatuur aantreft, blijkt zich ook in het verleden to
hebben voorgedaan .
'Te doen wat hem behaa9t
Wie de Lauwerkrans doorbladert, en zich steeds
opnieuw laat verrassen door de primaire teksten, kan
een gevoel van boosheid nauwelijks onderdrukken .
Waarom is al dit materiaal ons onthouden? Welke
selectiecriteria hebben onze literaire canon zodanig
mannelijk ingevuld, dat herkenning en inspiratie voor
vrouwen vrijwel altijd maar moeizaam optrad?
Waarom waren er twee golven van feminisme nodig
om de weg vrij to maken voor een grote hoeveelheid
vrouwenteksten in de literatuurgeschiedenis? De conclusie mag wel zijn dat de zogenaamd objectieve
geschiedschrijving, ook wat de literatuurwetenschap
betreft, steunt op een eeuwenlang bevestigd andro-
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centrisch beeld dat de waardering steeds gestuurd
heeft . Het werk van vrouwen werd vrijwel steeds,
zonder veel nadenken, als tweederangs terzijde
geschoven, zoals ook vrouwen zelf als schrijvers en
lezers niet serieus genomen werden . Als vrouwen al
mee mochten doen in het literaire bedrijf, dan werden zij steeds als grote uitrondering behandeld . Door
de Lauwerkrans wordt het mog4lijk radicaal met deze
traditie to breken . Vrouwen en mannen krijgen nu de
gelegenheid om zich ook to verdiepen in de geschiedenis van teksten die vanuit vrouwenperspectief
geschreven zijn . Voor mannen moet dit verrassend
zijn, omdat zij zich tot voor kort nauwelijks bewust
konden worden van een ander levensperspectief dan
dat van de eigen sekse ; deze bloemlezing biedt hun
mogelijkheden to over een creatieve leeshouding, die
vrouwen steeds al ten opzichte van mannenteksten
aanleerden, to ontwikkelen . Vrouwen zullen steeds
verrast worden door de herkenbaarheid van uitgangspunten .
De herkenning van vrouwelijke lezers voltrekt zich
op verschillende niveaus . Het belangrijkste is uiteraard
dat men zich kan verheugen in de primaire teksten .
Het behoort echter ook tot de geschiedenis van vrouwen dat Maria Heyns, die onder meer Montaigne vertaalde, bij de opdracht van haar Bloemhof der
door/uchte voorbee/den aan Sibylle van Griethuysen
schrijft : "Ik zal dan deze eloemhof in de bewaring
uwer handen bevelen, die er mogen doorbladeren, als
u uw huishouding ademtocht geeft ." (p. 198) En dat
terwijl Van Griethuysen (p . 252-258) kort daarvoor
haar boek Spreeckende schilderij had uitgegeven .
Hoezeer vrouwen hun aan de man ondergeschikte
positie hadden geinternaliseerd, blijkt uit het vervolq :
"daar ik hoor dat Ued . zo ijverig in is, desgelijks in 't
believen van haar eegemaal, dat ik er met verwondering of gehoord heb, dat is, van to doen dat hem
behaagt, en to laten dat hem tegenstaat ." De "verwondering" die Heyns zegt to voelen betekent niet
dat zij Van Griethuysen, die naast gedichten ook
theologisch werk op haar naam had staan, wit
opwekken de echtgenoot maar eens voor zichzelf to
laten zorgen, maar betekent bewondering voor een
medevrouw bij wie man en huishouden boven alles
gaan ; voor een vrouw dus, die beantwoordt aan het
(mannelijk) ideaal van 'vrouwelijkheid' . In dit maatschappelijk kader is het evenmin verwonderlijk dat
Van Akerlaacken (p . 200-207) in een aan dichteressen gewijd gedicht over de beroemde en geleerde
Van Schurman zegt : "luffer Schuermans zou ik noemen/ f • • •l Zo zij mag in het geslachU Van de juffers zijn

geacht ." Het twijfelen aan het vrouw-zijn van Anna
Maria van Schurman vanwege haar grote begaafdheden en misschien ook vanwege haar zelfstandige
positie als vrijgezel, door een andere, toch eveneens
geleerde vrouw, zegt veel over het patriarchate
patroon waarin vrouwen hun weg moesten zoeken . 7
Het genderonderzoek, waarbij het vrouw- of manzijn wordt verbonden met de rotten die vrouwen en
mannen geacht worden in de maatschappij to vervullen, kan door de uitgave van de bloemlezing grondig
ter hand worden genomen vanuit vrouwelijk perspectief . Ik durf to stellen dat dan ook zal blijken, dat gender in alle aspecten van de maatschappij, en dus ook
van de literatuur, altijd een rot speelt . Dit is strijdig met
een passage uit de inleiding, waarin het begrip gender
verbonden lijkt to worden met 'vrouwenbundels', als
typering voor teksten van vrouwen die exclusief op
een vrouwelijk publiek mikken (p . 57) . Een bundel uit
de religieus-artistieke kring rond Margriet van Haeften
(1751-1793) wordt dan "gender-neutraal" genoemd,
omdat vrouwen en mannen samen zorgen voor een
rouwbundel voor een jonggestorven meisje . Het
begrip gender in sociologische en feministische literatuur is echter gebaseerd op onderzoek naar de verwachtingspatronen in een maatschappij ten aanzien
van de invulling van 'vrouwelijkheid' versus 'mannelijkheid' en de daarmee verbonden hierarchie, waarbij
mannelijkheid en mannen kunnen rekenen op een
hogere waardering dan vrouwelijkheid en vrouwen .
Ook een bundel die door vrouwen en mannen
gemeenschappelijk is verzorgd en die bedoeld is voor
een lezerspubliek van vrouwen en mannen, biedt dan
mogelijkheden tot een genderanalyse .
Een 'vrouweliJ'ke' levensloo p
Wat in de primaire teksten keer op keer valt to constateren, wordt bevestigd in de levensbeschrijvingen
die aan de teksten voorafgaan . Over Elisabeth
Vervoorn (p . 237) wordt gemeld : "We kennen geen
werk van haar uit de periode dat ze getrouwd was ;
waarschijnlijk had ze naast de zorg voor haar kinderen
en het huishouden Been tijd om to dichten ." De echtgenoot echter ging in diezelfde periode dat de kinderen zorg behoefden, wet gewoon door met zijn
literaire werk. Dat de enigszins versluierende omschrijving 'zorg voor het huishouden' hoogstwaarschijnlijk
betekende dat Vervoorn haar dichtende echtgenoot
van eten en drinken en schone kleren voorzag, maakt
het verschil in verantwoordelijkheden tussen vrouwen

en mannen schrijnend duidelijk . Na haar dood publiceerde de echtgenoot gedichten van Elisabeth 'achterin' bij zijn eigen werk .
Niet alleen verschillen in huiselijke plichten geven
de scheve verhoudingen aan . Ook de waardering voor
teksten van vrouwen is geringer dan die voor mannen . Katarina Verwers (p . 240-243) schikt zich niet in
haar rot en schrijft verontwaardigd :
Uerstandeloos gespuis! wiens ongezouten oordeel,
Vol eigenwaan gepropt, uit dwaze lippen spoelt
Dat in het vrouwelijk noch geest noch weeizuchi
stoelt,
Uw waanzuchi steunt vergeefs op kracht van
eigen voordeel .
De biografieen en inleidingen op het literaire werk zijn
uiteraard geschreven door wetenschappers anno nu .
Uit formuleringen blijkt hier en daar hoe moeilijk het
is zich los to maken van beelden die de hierarchie tussen mannen en vrouwen, en de daarbij behorende
ideeen over mannelijkheid en vrouwelijkheid bevestigen .$ Anna Maria van Schurman (p . 208-212) schrijft
in haar autobiografie : "Ik [moet] als door een kinderlijke dankbaarheid aan mijn ouders dit getrouwe
getuigenis geven, dat zij hare [=hun] kinderen niet
alleen in de menselijke letteren, maar ook in de godvruchtigheid [ . . .] hebben gezocht op to kweken . . ." en
"Hierbij kwam dit bijzonder voordeel mijner opvoeding, dat mijn ouders, als ik zeven jaar was, mij niet
langer als twee maanden in de Franse school gehouden hebben . [ . . .] Zij hadden'er meer zin aan dat ik [bij]
mijn meester de schrijf- en telkonst, ook de zingkonst
zo wet door stem als op instrumenten, nevens mijn
broeders leerde" (cursivering AS) . De twintigsteeeuwse biograaf schrijft desondanks : "dankzij haar
vader kon ze haar intellectuele en kunstzinnige talenten al van jongsaf ontwikkelen ." (cursivering AS) . Dit
voorbijzien aan de mogelijke inbreng van vrouwen
blijkt eveneens uit het felt dat bij een aantal uit Belgie
afkomstige vrouwen alleen verteld wordt wie de
vader van de dichter was ; de moeders worden over
het hoofd gezien .
Soms ook laat een commentaarschrijver even de
rot van terughoudend registrator varen . De levensbeschrijving van Elisabeth Johanna Hasebroek (p . 852859), auteur van talrijke romans en verhalen en
behorend tot de Gidskring, vermeldt dat deze vrouw
jarenlang in de pastorie van haar ongehuwde broer
de rot van huishoudster vervult . In de Inleiding wordt
dit beschreven in het kader van de positie van onge-
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huwde vrouwen van wie verwacht werd dat zij hun
familieleden tot de dood verzorgden . Dit gold voor
Anna Roemers, het gold twee eeuwen later ook voor
Hasebroek . Na het trouwen van haar broer zit er voor
haar niets anders op dan naar het ouderlijk huffs terug
to keren om haar oud geworden ouders to verzorgen .9 Het felt ontlokt aan de hedendaagse biograaf
de verontwaardigde opmerking : "bitter genoeg"
(p . 41) . Hasebroek zelf echter verwoordt in Twee
vrouwen deze taakverdeling tussen de seksen met de
woorden :
't Is zonder/ing, zo ras als de man dar recht
neemt om de vrouw to pijnigen, die
hi] met zijn aandacht venvaardigt
en niet minder, hoe zij door haar
geduldige onderworpenheid
al dadelijk zijn recht erkent.
[ . .] Somiijds schijnt het als
ware de man geboren om
to wonden, de vrouw
om to lijden, en beide
om elkander desniettegenstaande to beminnen. (p. 853)
De auteur lijkt hier specifiek een huwelijksrelatie to
beschrijven, want in haar
andere werk is zij, zoals de
Inleiding (p . 77) meldt, de
eerste vrouw die het conflict
onder woorden brengt dat kan
ontstaan wanneer een vrouw
met een man wil omgaan als met
haars gelijke.
De belangrijkste eis waaraan vrouwen, of ze zich nu met literatuur bezighielden of niet, moesten voldoen, was het leiden van
een deugdzaam leven . Dit diende vooral in hun kuisheid tot uitdrukking to komen . Vrouwelijke zedelijkheid blijkt niet alleen voor de tijdgenoten van
wezenlijk belang, maar wordt ook nog al eens in de
(literatuur)-geschiedschrijving ter sprake gebracht . Zo
bij Judith Lubbers 10 . Zij behoorde tot de kring van de
wederdopers . In de dissertatie van Visser (1988: 40)
over twee broers uit deze gemeenschap wordt zij
genoemd als "vermoedelijk enige dichteres" in het
gezelschap . Visser noemt haar "de kuise kousenstopster" . In de Lauwerkrans wordt naar de passage verwezen, maar staat zij eenvoudig als "kousenstopster"
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vermeld . Kennelijk wenst men een adjectief dat ongereflecteerd als epitheton ornans aan vrouwen wordt
meegegeven, zo zij aanspraak kunnen maken op
waardering, niet to herhalen . Echter, op een ander
moment duikt het adjectief weer op . De humaniste
lohanna Othonia (p . 140-143) van wie in de bloemlezing een Latijns gedicht is opgenomen met een
Nederlandse vertaling, heeft zich blijkens haar correspondentie en gelegenheidspoezie intensief bezig
gehouden met politieke en godsdienstige vraagstukken . Zij kiest ook positie binnen het toendertijd
gevoerde debat waarin geponeerd werd dat voor
vrouwen geleerdheid en kuisheid niet samen
kunnen gaan . Ook Jacob Cats nam deel
aan dat debat en verwees naar Anna
Roemers om aan to tonen dat
geleerdheid en kuisheid (bij vrouwen, in mannelijke kuisheid
was men niet geinteresseerd)
wel degelijk samen kunnen
gaan . De conclusie van
Othonia luidt in de Nederlandse vertaling :
Daarom zal 't mij niet
schaden om Laiijn to kennen,
of dat ik Griekse boeken
opens/a en lees,
Dit kunnen stimu/ansen
zijn tot deugd
De weg daarnaar is 't aangenaamst en meest verkieslijk,
Wanneer een zuivere kuisheid
in een vroom hart heersr.
De oprechte eerbaarheid die God
ons heeft gezonden,
Zij drijfveer van ons hart dat 's were/ds liefde mijdt .
Aangezien de dichter in haar tekst verwijst naar een
uitspraak van Paulus "het lichaam dat tot zonde verleidt en zondig is moet sterven, zodat de mens
opnieuw geboren kan worden in Christus" behoeven
we haar aanduiding ons niet to lezen als exclusief
voor leden van het vrouwelijk geslacht, maar kan de
tekst geinterpreteerd worden als een loflied op studie, die tot deugdzaamheid leidt voor elk mens . Het is
dan ook jammer dat de titel van het lemma over
Johanna Othonia haar niet gewoon als humanist of
maatschappelijk betrokken persoon typeert, maar de

kuisheid die zij wetenschappers en woordkunstenaars
in het vooruitzicht stelt, uitsluitend op haar zelf laat
slaan met de typering "Een kuise neolatiniste" .
'Bi1' meni9 vrouweliJ'k vernuft'
De compilatie Met en zonder lauwerkrans is een unieke
verzameling teksten . Natuurlijk is het een belangrijk
punt dat het teksten van vrouwen zijn . Niet elke literatuurhistoricus zal er echter de zin van inzien op
grond van dit criterium een bloemlezing samen to
stellen . Een belangrijke stroming in de hedendaagse
literatuurwetenschap tracht het onderzoek uitsluitend
to richten op de teksten en de effeden van die teksten . 11 Deze benadering is een verademing voor ieder
die van de literatuurgeschiedenis in een opleiding
voornamelijk kennis kreeg voorgeschoteld over de
levens van de figuren die als dichters en schrijvers de
aandacht waard waren . Dat men toch niet uitsluitend
van een'vertelinstantie' kan uitgaan en dat men toch
vaak weet moet hebben van de auteur als persoon,
bewijst dit boek . Juist teksten van vrouwen sneeuwden onder, juist teksten van vrouwen dienen dientengevolge opnieuw ontdekt to worden .
De reden waarom teksten van vrouwen zo gemakkelijk terzijde werden geschoven, kan to maken hebben met de teksten zelf . Vanaf de vroegmoderne tijd,
toen de emancipatie van de mannelijke burger ertoe
leidde dat de adel en geestelijkheid niet meer het
alleenrecht op kennis en cultuur hadden, is die cultuur androcentrisch ingevuld . De rederijkerskamers
stonden niet open voor vrouwen, evenmin de latere
dichtgenootschappen in hun beginperiode . De zwaarste blokkade werd evenwel opgeworpen doordat de
Latijnse school, die de noodzakelijke kennis verschafte
om een plek in de culturele en wetenschappelijke netwerken in to nemen, vanaf de oprichting voor vrouwen verboden terrein was . Mannen maakten
daarmee voor vrouwen ook elke vervolgstudie onmogelijk. Van Anna Maria van Schurman uit de zeventiende tot Elise van Calcar uit de negentiende eeuw
klinkt het pleidooi voor de openstelling van het hoger
onderwijs voor vrouwen . 1 z Het werd door de mannen
die daarover beslisten, niet gehonoreerd . Hier en daar
wist een vrouw door eigen studie of hulp van een
man zich toch een plek to verwerven, maar veelal
schreven vrouwen vanuit een andere ervaring
"omtrent de kinderwieg" (p . 156), wat hun literaire
productie oninteressant maakte voor het mannelijke
en klassiek geschoolde veld . Op grond van de teksten

vond dan een negatieve selectie plaats .
Maar ook als vrouwen kans zagen zich via omwegen een klassieke achtergrond eigen to maken, werd
hun werk nauwelijks in de canon opgenomen . Alleen
al het feit dat iets een product was van een vrouw,
was vaak voldoende om het negatief to kwalificeren
of gewoon over het hoofd to zien . Daarmee werd de
literatuurgeschiedenis een mannengalerij bij uitstek .
Tevens had de onwaardering nogal eens tot gevolg
dat vrouwenwerk eenvoudig werd weggegooid . Dit
is zeker het geval bij de Tasso-vertaling van
Tesselschade Roemers, maar het moet zich veel vaker
hebben voorgedaan . In de Inleiding (p . 57) spreekt de
redactie van het "toeval bij wat er al dan niet
bewaard is gebleven" .
De Lauwerkrans maakt een einde aan deze vooringenomenheid en afgeslotenheid voor vrouwen van
de literatuur. Juist vrouwen krijgen nu als dichters en
schrijvers ruim baan - een daad van eenvoudige rechtvaardiging . Maar ook juist vrouwelijk dichtwerk, niet
loodzwaar opgetast met klassieke beelden en verwijzingen, maar veel sterker geschreven vanuit een eigen
ervaringswereld, geeft teksten to lezen waarin sours
eeuwenoude formuleringen een mogelijkheid tot herkenning en identificatie geven voor vrouwenlezers van
nu, die nog altijd de positieve discriminatie van mannen op vele terreinen ervaren .
'Licht werd de heerschappiJ' der mannen wat verzacht'
De redactie van de Lauwerkrans had een zeer ambitieus
doel : een seledie brengen van het werk van alle vrouwen die men in drie eeuwen kon ontdekken . Het
heeft een boek opgeleverd van zo'n duizend bladzijden, dat, naar ik me heb laten vertellen, drieeneenhalve kilo weegt . En nu, enige maanden na de
publicatie weten we al, dat nog tang niet alle vrouwenschrijvers een plek hebben verworven . Het onderzoek gaat door en er zal nog veel boven water
komen . Dat neemt niet weg dat wat er aan materiaal
bijeen gebracht is, aanleiding is tot grote vreugde . Er
zal de komende jaren heel wat gebladerd worden in
dit dikke boek, en veel lezers zullen genieten van teksten en fragmenten . Wie wordt niet vrolijk bij het
lezen van de introductie van Anna Roemers (p . 151)
op de uit het Frans vertaalde gedichten van Georgette
de Montenay : "Georgette, ei vergeeft het mij/ Dat ik
zo stout vermetel zij/ Dat ik in onze duitse taal/ Van
woord tot woord niet altemaal/ 't Fransoos gevolgd
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heb, [ . . .]" . En wie voelt niet mee met Maria Aletta
Hulshoff (p . 809) in haar conflict tussen de vrouwelijke bescheidenheid die van haar verwacht werd, en de
eigen inzet in de politieke strijd tijdens de Franse overheersing, een woord trouwens dat zijzelf nooit in de
mond zou hebben genomen :
Ontvonkt door die veroniwaardiging, welke thans
alle ware Republikeinen bezielt, weerhoude ik mij
niet langer van schrijven. Schoon we/ overtuigd
van de geringheid mijner bekwaamheden, ben ik
het niet minder van mijne verplichting om alles to
doen wat mij mogelijk is, ter redding van mijn
vader/and . Mijne taal is die der waarheid, • de
gevoelens welke ik aan den dag leg, huisvesten in
de ziel van elken waren patriot .
Het boek vormt voor zulke lezers een snoer kralen .
Steeds is er een nieuw lemma, met nieuwe gegevens
en nieuwe uitdrukkingsvormen, waarin lezers zich
kunnen verheugen .
En niet alleen om to lezen wat gevonden is, maar
ook om na to gaan wat nog niet gevonden is, vormt
dit boek een impuls . Daarin is het to vergelijken met
een goudmijn, waarin gouddelvers aan de oppervlakte van de aardkorst ontdekken, dat er door intensief
en diepgaand graafwerk schatten naar boven to halen
zijn . In de Inleiding wordt terecht gezegd dat het
boek vaak niet meer geeft dan een aanzet voor verder
onderzoek; ook wordt daar het gebrek aan voorstudies nijpend genoemd (p . 2) . De oproep in het boek
volgend zal er een nieuwe task zijn voor letterkundigen . We zullen erop uit moeten zijn vrouwen voluit
deel to laten uitmaken van de geschiedenis van onze
letterkunde . Misschien dat dan in het komende millennium mannen en vrouwen, vrouwelijkheid en mannelijkheid als culturele variatie worden aanvaard
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zonder dat de hierarchische vooronderstelling, waarin
het mannelijke de norm, het vrouwelijke de afwijking
is, steeds maar weer bevestigd wordt .
Toch dreigt met deze monumentale uitgave ook
een gevaar. Het is mogelijk dat in literair-wetenschappelijke en culturele kringen een sfeer gaat ontstaan
van tevredenheid na gedane arbeid . De achterstand
van vrouwen is erkend, men heeft met grote vakbekwaamheid en veel geld de achterstand in het onderzoek naar dichteressen en schrijfsters ongedaan
gemaakt en nu kan men weer op de oude voet verder. Schenkeveld-van der Dussen (1994) heeft tegen
een dergelijke houding al eerder in een enigszins vergelijkbaar verband stelling genomen . Zij constateerde, dat de uitgaves van het werk van Anna en
Tesselschade Roemers, zo'n honderd jaar geleden,
niet hebben geleid tot diepgaand onderzoek van de
teksten en formuleerde de veronderstelling dat'de
mannelijke blik' het werk voltooid achtte toen deze
twee vrouwen op hun voetstuk waren geplaatst . Zou
de geschiedenis zich herhalen, dan zouden al de nu
gepresenteerde teksten, die een impuls kunnen leveren voor nieuwe vraagstellingen en nieuwe onderzoeksmethodes in de literatuurwetenschap, al direct
worden bijgezet bij ons zogenaamde geestelijk erfgoed, waar we ons verder niet veel van aan behoeven to trekken . Gelukkig schijnt het zo to zijn dat de
geschiedenis zich niet herhaalt . We kunnen aan de
slag .
Riet Schenkeveld-van der Dussen e .a . (red .), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne ti'd
1 . 15501850 . Van Anna Buns tot Elise van Ca/car . Amsterdam
(Amsterdam University Press) 1997 . f 99,50.
A. Agnes Sneller is als docent verbonden aan de vak9roe p
Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden . In haar proefschrift
Met man en macht (1996) analyseert zij teksten van en over
vrouwen .
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Ironisch genoeg is de studie van P . Visser, waarin gegevens over
Lubbers to vinden zijn, getiteld Broeders in de geest (1988) .
2
AI bij haar huwelijk schrijft een vriend van het bruidspaar dat
Petronella zich gelukkig mag prijzen met een man van wie de
vriend (in het Latijn) prachtige eigenschappen geeft. Dat de
bruidegom zich gelukkig moet weten met een vrouw als
Keysers komt niet aan de orde . De volgende (logische?) stag is
dap dat haar werk later aan haar man wordt toegeschreven .
3 . A . de Jeu doet promotieonderzoek naar netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen uit de periode
1600-1750 en A . Veltman-van den Bos verricht onderzoek naar
het leven en werk van Petronella Moens . Zie hiervoor de recen-

Zie hiervoor Van Alphen e .a . (1996), passim .
12
De Dissertatio van Van Schurman, waarin haar pleidooi voor
studie van vrouwen is vervat, is recent in een vertaling van
Renr a ter Haar verschenen .
illustratie paging 34 Anna Maria van Schurman door Jan Adam
Kruseman
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Het onverklaarbare in de
mens
Wie regelmatig een leuk avondje
uit in de bioscoop doorbrengt,
heeft kunnen merken dat er de
laatste jaren een nieuw fenomeen
is ontstaan . Steeds meer filmstudio's brengen dure produdies uit,
waarin een cast met tenminste
twee grote sterren de aarde moet
redden van aanvallende hordes uit
de ruimte, of waarin een buitenaards contact juist een helende en
vormende werking op de aardbewoners heeft . Denk hierbij aan
kassuccessen als Independence
day, Mars Attacks! en meer recentelijk Men in black en Contact .
Natuurlijk werden er veertig jaar
geleden ook al films gemaakt over
het fenomeen van even buiten de
aardse grenzen, maar deze werken moeten we eerder onder de
B-films scharen, goedkoop en
knullig gemaakt amusement,
waar grote sterren en regisseurs
zich verre van hielden .
Een goed voorbeeld hiervan is
het space-drama waar ik ooit een
tang fragment van zag in een
documentaire, en waarin het
'grote gevaar uit de ruimte' de
vorm had van een ouderwetse
Amerikaanse vuilnisbak, met daarop een omgekeerd vergiet met
lichtjes erin . Of het uit 1958 stammende The Blob, waarin een
gemuteerd ruimtevirus de vorm
aanneemt van een enorme paarse
plumpudding met een rothumeur
en een grote trek in mensenvlees .

Vooys 3 / Jaargang 16

38

Bij de eerder genoemde films is de
grens tussen underground en
Hollywood overschreden ; de budgetten zijn enorm, de films kunnen rekenen op de medewerking
van serieuze acteurs als Jodie
Foster en Jack Nicholson, terwijl
een regisseur als Steven Spielberg
zijn tijd verdeelt tussen het produceren van Men in Black en het
maken van het slavernij-drama
Amistad.
In de loop der tijd is het genre
sciencefidion uitgegroeid van iets
om je voor to generen, tot iets
waar je in talkshows als regisseur
of adeur om bejubeld wordt . Dat
er onder de mensen kennelijk Ben
grote behoefte is aan aliens,
bewees het plotselinge succes van
de tv-serie The X-files, die inmiddels aan zijn zesde seizoen bezig
is en waarvan elke aflevering
garant staat voor ellenlange discussies op het Internet . Met deze
serie is overigens nog lets anders
aan de hand . Allereerst valt op dat
in Ben serie als X-files geprobeerd
wordt Ben maatschappelijk geaccepteerd tintje to geven aan het
zoeken naarleven buiten deze
planeet . Anders dan in Star Trek,
waar de nadruk meer ligt op buitenaardse dames in blote uniformpjes, is in de hedendaagse
sciencefidion niets aan het toeval
overgelaten . De beide hoofdrolspelers werken bij Ben serieus
opsporingsinstituut van de Amerikaanse overheid, het Federal
Bureau of Investigations, en
bovendien heeft de vrouwelijke

helft van het duo medicijnen
gestudeerd (wat voor de serie heel
goed uitpakt, zo kan zij mooi sectie verrichten op alle opgediepte
buitenaardse lijken) . Zij is, zoals
Ben echte wetenschapper betaamd, nogal sceptisch over elke
vreemde zaak die zij onderzoeken .
Helaas vinden alle - zeer spectaculair gefilmde - manifestaties van
buitenaards leven plaats als de
vrouwelijke hoofdrolspeelster
(vanaf nu Scully) nog naar de
plaats des onheils toe moet rennen, zodat haar moderne scepsis
op dramatische ironie begint to
lijken .
Aan de andere kant wordt en
tussen de regels door op gewezen
dat de mannelijke hoofdrolspeler
(Mulder in de serie) en belang bij
schijnt to hebben om bewijzen
voor intelligent leven in het heelal
to verkrijgen . Via flashbacks
komen we to weten dat zijn jongere zusje hoogst waarschijnlijk
door Ben UFO is ontvoerd, en
sindsdien is hij met Ben blinde
passie op zoek naar antwoorden .
Deze woorden kies ik niet voor
niets, in de serie wordt duidelijk
aangegeven dat Mulder Ben
vroom UFO-gelovige is . Zijn kantoortje in de duistere krochten van
de FBI-burelen (Scully is tijdelijk op
de X-files genet als rationeel element en heeft geen eigen bureau,
Ben euvel dat wij via tallow praatgroepen op het Internet kunnen
rechtzetten) doet denken aan de
cel van Ben monnik : overal hangen de relikwieen van zijn devote

zoektocht naar het buitenaardse,
met in het midden van de kamer
zijn altaar; een enorme vlekkerige
foto van een UFO met daaronder
de tekst 'I want to believe' . Op
deze weinig subtiele wijze wordt
al aangegeven dat het zoeken
naarleven buiten deze planeet
gewoon een kwestie van geloven
is, juist doordat we meeleven met
de emotioneel betrokken Mulder,
en doordat de wetenschappelijke
scepsis van Scully in elke aflevering
op overtuigende wijze geloochenstraft wordt .
Bestaat in deze tijd de tendens
dat mensen zich steeds meer
overgeven aan irrationeel denken
en bijgeloof of blind geloven?
Deze vraag stelt Carl Sagan, een
door de NASA gelauwerde astronoom aan de Cornell University,
zich in zijn laatste boek The
Demon-haunted World . Science as
a candle in the dark (London
1997) . Het boek van Sagan start
met de beschrijving van een taxirit
vanaf een vliegveld, waarbij de
chauffeur, nu hij een keer een
beroemde astronoom in de auto
heeft, vraagt of hij een paar vragen mag stellen over wetenschappelijke kwesties . Sagan stemt toe
en ze beginnen een geanimeerd
gesprek, waarbij het de schrijver
opvalt dat er niet ~~nmaal over
wetenschap gesproken wordt,
maar over kwesties als het verloren
continent Atlantis, de buitenaardse
lijken die op een Amerikaanse basis
zouden zijn opgeslagen en de
helende krachten van kristallen .

Het gekke is dat de chauffeur een
zeer belezen en nieuwsgierig man
blijkt to zijn . Sagan vraagt zich
vervolgens het hele boek door af,
hoe het toch komt dat geinteresseerde mensen zo moeilijk aan
wetenschappelijke informatie kunnen komen, en in plaats daarvan
door de media worden afgescheept met sprookjes en sensatieverhalen . Het is duidelijk dat
verhandelingen over UFO's, graancirkels en wonderbaarlijke lichten
aan het zwerk geweldig spannende verhalen opleveren, maar is het
niet zo dat het wetenschappelijk
verklaren van deze fenomenen
minstens zo fascinerend is? Sagan
geeft als voorbeeld in zijn boek
een uitgebreid overzicht van de op
komende hausse in ontvoerddoor-buitenaardsen-verhalen in
Amerika, en probeert to achterhalen waar deze verhalen vandaan
komen, en hoe ze to verklaren
zijn .
Sagan vertelt hoe op 24 juni
1947 piloot Kenneth Arnold in de
staat Washington voor het eerst
vreemde objecten in de lucht zag .
En, tekenend misschien voor alle
UFO-verhalen, hier gaat het al
meteen mis . Arnold beschrijft een
tiental ronde, blauwe voorwerpen
die zich door de lucht bewegen
alsof het schotels zijn die vliegen'
en meteen hebben alle kranten
het over vliegende schotels .
Kennelijk was de behoefte aan
een pakkende term groter dan
journalistieke nauwkeurigheid,
maar voortaan weet iedereen die

een sensationeel verhaal wil vertellen wat hij moet roepen : er
vloog iets schotelvormigs! In de
jaren zestig komen de eerste verhalen los van mensen die menen
ontvoerd to zijn door wezens in
vliegende schotels .
Een gemiddeld ontvoeringsverhaal
gaat ongeveer zo : iemand ligt net
op bed, of rijdt met zijn auto door
de schemering naar huts, en ziet
plotseling een fel licht . De ontvoerde voelt een zwaar gewicht
op zijn borst drukken, heeft moeite met ademhalen en kan zich
niet meer zo goed bewegen . Er
komen een stel kleine, grijze
wezens met grote, schuinstaande
zwarte ogen op hem af, die dwars
door muren heen kunnen lopen .
Deze verschijningen nemen de
persoon mee naar hun ruimteschip, waar de persoon aan een
lichamelijk onderzoek onderworpen wordt, waarbij er in de meeste gevallen zaad- of eicellen
worden weggenomen . Na afloop
van de experimenten komen de
slachtoffers aan de weet dat de
buitenaardsen al jarenlang genetische proeven doen met menselijk
DNA, krijgen ze hybride baby's to
zien, en met een preek over het
beschermen van de aarde (of
andere opmerkingen over milieuvervuiling, besmettelijke ziektes of
kernenergie) worden de slachtoffers naar huts gebracht . Vaak
herinneren slachtoffers zich aanvankelijk niets van de ontvoering,
en missen er een paar minuten of
uren uit hun geheugen .
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Hoe buitenissig of angstaanjagend
deze verhalen ook mogen lijken,
het is nog niet helemaal duidelijk
wat al deze mensen in feite hebben meegemaakt . Opvallend is
wel, dat de 'ontvoeringen' zeer
veel lijken op middeleeuwse
beschrijvingen van nachtelijke
bezoeken door demonen, de
zogenaamde Succubi en Incubi,
en op de latere vertellingen van
mensen die ontvoerd zijn door
elven . Sagan laat zien dat er in de
verhalen over demonen ook sprake is van verschijningen die door
muren heen kunnen komen, van
mensen die zich moeilijk kunnen
bewegen en moeite hebben met
ademhalen, en van een sterk seksuele ondertoon . Het lijkt wel of
door de eeuwen heen mensen op
de grens van waken en slapen
vreemde dingen meemaken of
zien, waar elke keer een andere
verklaring voor wordt gegeven .
Het is in dit licht niet zo vreemd
dat met het aanbreken van het
ruimtevaarttijdperk de nachtelijke
angstdromen een buitenaards
tintje krijgen .
In zijn boek bespreekt Sagan
onder andere het verhaal van
Betty en Barney Hill, een echtpaar
dat in 1961 als een van de eersten
claimden dat ze ontvoerd waren
geweest door wezens uit de ruimte . Het echtpaar heeft na een
nachtelijke autorit nachtmerries en
Betty beweert dat ze op de snelweg een licht achter de auto heeft
zien hangen dat hen volgde . Ook
missen er twee uur uit hun geheu-
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gen . Op het eerste gezicht lijken
de verhalen van Betty en Barney
geloofwaardig, hun wanhoop en
angst is niet gespeeld, en ze hebben geen enkel motief om to liegen . De beide echtelieden worden
doorgestuurd naar een psychiater
die hen kan helpen bij het verwerken van hun o ntvoering . AI gauw
verschijnen de eerste goed verkopende boeken over hun bovenaardse avontuur. Een groot deel
van het relaas van Betty en Barney
Hill is echter nogal dubieus .
Onderzoeker Martin S . Kottmeyer
heeft kunnen aantonen dat het
verhaal van de Hills voor een zeer
groot deel overeenkomt met de
plot van een speelfilm uit 1953,
Invaders from Mars . Bovendien
gaf Barney onder hypnose (op
zich al een onbetrouwbare methode voor het hervinden van herinneringen) een beschrijving van het
uiterlijk van de buitenaardsen,
slechts twaalf dagen na het zien
van de tv-serie The outer limits,
waarin een beeld wordt gegeven
van de aliens dat precies klopt met
de beschrijving van de buitenaardse wezens die hij gaf . Zelfs de missende twee uur zijn nooit echt
vermist geweest : het echtpaar
reed eerst op de snelweg, maar na
het zien van de vreemde lichten
zijn ze over zijweggetjes naar huffs
gereden, waar ze twee uur later
dan verwacht aankwamen .
Eris echter nog een ander
motief om de ontvoeringszaken
toe to schrijven aan nachtelijke
hallucinaties, en dat is het felt dat

in al die jaren dat mensen menen
to worden ontvoerd, er nog nooit
iemand in is geslaagd terug to
komen met ook maar het kleinste
flintertje bewijs . Als je alle ontvoeringszaken serieus zou nemen,
dan zou dat betekenen dat er in
de Verenigde Staten elke vijf
seconden een UFO boven een huffs
zou hangen om mensen weg to
voeren . Hoe kan het dat dit nog
nooit door anderen is opgemerkt?
Er zijn veel mensen die beweren
dat ze littekens hebben van de
operaties, uitgevoerd aan boord
van het ruimteschip, maar waarom zijn deze dan niet to vinden
door artsen in een ziekenhuis?
UFO-gelovigen beweren dat er
meer dan vierduizend gevallen
opgetekend zijn van 'onnatuurlijk
omgewoelde aarde', maar als dit
een onbekend of buitenaards
fenomeen is, waarom is dit dan
nooit onderzocht door een paar
onafhankelijke geologen, en
waarom zijn deze resultaten nooit
gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift?
De vraag die bij dit alles rijst, is
hoe het komt dat zoveel mensen,
die waarschijnlijk het slachtoffer
geworden zijn van hun eigen zintuigen, geloven dat ze in contact
hebben gestaan met buitenaardse
wezens . Het paradoxale in al deze
gevallen is dat de mensen die
geacht worden de slachtoffers van
ontvoeringen to helpen - de therapeuten - hoogstwaarschijnlijk
ook de reden zijn dat er zoveel ontvoeringen gerapporteerd worden .

Hoe dit mogelijk kan zijn, is niet
zo moeilijk to beredeneren . Sagan
heeft voor het schrijven van zijn
boek talloze verslagen gelezen van
mensen die naar hulpverleners zijn
gegaan met hun ontvoeringsverhalen en geeft een beeld van hoe
dit werkt . Stel, je bent een jonge
vrouw, en de laatste tijd voel je je
niet zo geweldig . Op het werk
ben je snel afgeleid en chagrijnig,
je bent depressief en onrustig .
Dan op een dag ga je naar een
UFO-lezing, of je leest een boek
van een van de experts, of een
vriendin verwijst je naar een deskundige . Opeens zit je tegenover
een vriendelijk iemand die jouw
moeilijkheden niet zo gek blijkt to
vinden, iemand die geinteresseerd
is in je problemen, iemand die je
de vraag stelt: kan het niet zijn dat
je bent ontvoerd door UFO-bewoners, maar dat je dit vergeten
bent? Op deze manier wordt het
wet heel moeilijk om niet op de
suggestie in to gaan, aangezien je
geneigd bent je therapeut to vertrouwen en je een vriendelijk en
geinteresseerd mens niet wilt
teleurstellen . Een aantal therapeuten gaat nog verder en geeft
clienten bij het eerste bezoek een
stapel verhalen van andere ontvoeringsslachtoffers mee, zodat
meteen duidelijk wordt wat er van
hen verwacht wordt . Op deze
manier houden de therapeuten
hun broodwinning in stand, en
mensen met persoonlijke problemen krijgen een mooie schuld
vrije verklaring voor het feit dat ze

niet naar behoren functioneren .
Hoe gevoelig mensen zijn voor
de suggesties van een autoriteit,
blijkt wel uit een onderzoek aan
de universiteit van Washington
dat Sagan in zijn betoog aanhaalt :
proefpersonen krijgen een filmpje
to zien van een auto-ongeluk en
moeten daarna vragen beantwoorden over wat ze gezien hadden . De interviewer laat tijdens
een voorbereidend gesprek heel
onopvallend de woorden 'stopbord' en 'rode auto' vallen . Bijna
alle proefpersonen vertellen in het
daarna volgende interview dat er
een rode auto bij een stopbord
stond, terwijl deze beide voorwerpen niet to zien waren in het filmpje . Bijna iedereen is dus in staat
om dingen to zien die er niet zijn,
enkel en alleen omdat iemand die
vertrouwd wordt, suggereert dat
ze er waren .
We moeten dus tot de verontrustende conclusie komen dat er
in Amerika miljoenen mensen bij
therapeuten lopen voor klachten
die ze hebben overgehouden aan
gebeurtenissen waar geen enkel
stoffelijk, wetenschappelijk onderbouwd bewijs voor is . Je kunt je
afvragen wat angstaanjagender is:
de gedachte dat er nog onbekende processen in de hersenen
plaatsvinden, waardoor een mens
vreemde sensaties krijgt, of de
gedachte dat lichtgrijze wezens uit
de ruimte je uit je bed ontvoeren
om vervolgens aan je geslachtsdelen to gaan zitten prutsen . Hoe
weinig ik ook van sommige

wetenschappelijke ontdekkingen
snap, ik zou waarschijnlijk altijd
voor de eerste optie kiezen!
De reden dat niet m~~r mensen betrokken zijn bij de wetenschap, is dat zij gezien wordt als
een ondoorgrondelijk geheel, een
snort geheim genootschap van
mensen die spreken in een vreemde taal, en die zich bezig houden
met voor gewone mensen totaal
onbegrijpelijke experimenter .
Soms lijkt het wel alsof wetenschap gelijkgesteld wordt aan religie of esoterie : het is voor de
gewone mens allemaal niet to
snapper . En tot op zekere hoogte
is dit ook wel zo : wie op niveau
mee wil praten over quantummechanica, zal toch eerst een flink
aantal jaren wiskunde en natuurkunde moeten studeren . Het is
zeker waar dat de wetenschap
niet voor iedereen zomaar toegankelijk is en dat sommige onderzoekers aan projecten bezig zijn
die iedere gewone logica overstijgen . Maar op ~~n punt verschilt zij
van de New Age-bewegingen, en
dat is dat de wetenschap als enige
denksysteem erin geslaagd is, de
natuur en het wezen van het heelal adequaat to voorspellen . Wie
twijfelt aan de juistheid van bijvoorbeeld een natuurkundige
theorie, kan in een laboratorium
de experimenter herhalen en controleren of de uitkomst klopt .
Het boek van Sagan is to zien
als een lang en prachtig geschreven pleidooi voor de wetenschap,
waarin hij behalve over UFO's ook
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scherp en humoristisch schrijft
over heksenjachten, waarzeggers,
mediums, spoken en gebedsgenezers . ledereen die wel eens de
noodzaak heeft gevoeld zijn
wetenschappelijke bezigheden to
moeten rechtvaardigen, of nog
eens wil horen hoe geweldig en
fascinerend wetenschap is, zou dit
boek beslist moeten lezen .
Sonja van Ame/sfort

Het poetisch proza van
Josien Laurier
"Het wezen der poezie is daarin
gelegen, dat poezie geen proza
is," schrijft Simon Vestdijk in De
g/anzende kiemcel (1950; p . 19),

een bundel met lezingen over
poezie . En proza, zou je je vervolgens of kunnen vragen, is het
wezen van proza daarin gelegen,
dat het geen poezie is? Mag proza
niet grenzen aan poezie, er zelfs
in overgaan, zodat het onderscheid verdwijnt? Het laatste boek
van losien Laurier, Voor ons ligt
een dag van bramenjam (1997),

is zo'n mengvorm van beide genres. De uitgeverij gaf het de benaming roman mee, maar de term
romangedicht zou beter op zijn
plaats zijn .
Net zomin als er een antwoord
is to geven op de vraag wat literatuur is, is het mogelijk een objectief onderscheid to maken tussen
proza en poezie . Intuitief voelen
lezers vaak wel aan wat het verschil is . Laurier heeft het in een
interview dat ik met haar had
(Nymph 9 .1, oktober 1997) over
een "aura van heiligheid" waarmee poezie om9even is : "Ik probeer liever een effect to bereiken
met iets dat onschuldig oogt . Mijn
boek heet roman en dat is een
goeie vermomming voor wat ik
schrijf ."
Een roman lees je anders dan
een gedicht, met een andere
instelling en met andere verwachtingen . Het leestempo ligt bij een
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gedicht lager dan bij een roman
en hoewel elk goed boek een herlezing verdient en herlezen ook bij
een roman een goed begrip
bevordert, zijn het toch vooral
gedichten die steeds opnieuw
worden gelezen . door ons ligt een
dag van bramenjam hoort thuis
op het plankje tussen proza en
poezie . Het presenteert zich als
een roman, maar je zou het moeten lezen als een gedicht . Ook na
vele keren herlezen blijft het boek
'duister' en intrigerend, in veel
sterkere mate dan Lauriers eerdere
romans . Met dit werk heeft
Laurier de poetische tendens
voortgezet die ze in haar vorige
boeken is begonnen .
Laurier debuteerde met Een
hemels meisje (1993) dat weinig
overeenkomsten lijkt to vertonen
met de twee boeken die daarna
verschenen . Ze schreef het in zes
weken, nog geen jaar nadat ze
haar studie communicatiewetenschappen had afgerond . Daarvoor
had ze nog nooit geschreven, al
zat ze wel altijd in de redactie van
tijdschriften : "Ik was altijd andere
mensen aan het pushen en stimuleren om to schrijven, dat heb ik
ook altijd heel leuk gevonden om
to doen ." Maar schrijven deed ze
niet, omdat het gewoon nooit in
haar was opgekomen dat ze dat
zou kunnen . "En als je dan begint
met schrijven, dan begin je met
proza en niet met poezie ." Een
heme/s meisje valt inderdaad niet
op door poetisch taalgebruik . Het
is een realistisch relaas van een

zestienjarig meisje dat opgroeit in
een zwaar religieus milieu en het
is geschreven in een weinig beeldende stijl, heel anders dan haar
laatste boek waarin plasticiteit
juist een van de opvallendste kenmerken is .
Neem als voorbeeld van het
verschil in stijl de eerste alinea van
beide boeken . Een hemels meisje
begint zo : "Het is stil in huffs . De
moeder is op zolder met de was
bezig . De vader is 'in de schuur
aan het rommelen', zoals hij dat
zelf noemt . Hij zal het wel koud
hebben . Het is koud in de garage .
Ze hebben hem niet laten isoleren .
Hadden ze dat maar wel gedaan .
Nu heeft hij het altijd koud als hij
daar zit . Ze weet niet of het zusje
er is . Misschien is ze op haar
kamer." (p . 5) Het boek kent nauwelijks stijlwijzigingen . Slechts zo
nu en dan komen we een wat lyrischer geschreven passage tegen
die aan Lauriers latere werk doet
denken . De droge beschrijvingen
verdwijnen dan om plaats to
maken voor meer emotionele uitweidingen . Naarmate het verhaal
vordert, komt dit vaker voor, al
blijven de zinnen kort en zonder
beeldspraak : "Natte polsen . Natte
handen . Natte hoorn . Nat haar.
Voorover gebukt staan en moeten
kotsen, bijna kotsen over de verwarming, over de dode planten,
over de parketvloer, met natte
haren die in je ogen plakken . Je
oprichten . Weer ineenkrimpen en
de vensterbank onder je vingers
voelen . Die omklemmen . Je op-

richten . Naar de planten staren .
De hoorn zien . Met je moues erover wrijven . De voordeur open
horen gaan . Naar de keuken
lopen . De kraan open zetten . 1e
gezicht eronder houden tot je
bijna stikt ." (p . 171) Ook de lezer
is de verstikking nabij als het boek
uit is. Door de korte zinnetjes die
de werkelijkheid akelig nauwgezet
weergeven, is zijn ademhaling astmatisch geworden en medelijden
met het meisje heeft zijn ademnood nog eens vergroot .
Net als in haar debuut maakt
Laurier in Voor ons ligt een dag
van bramenjam zelden gebruik
van ingewikkelde zinsconstrudies,
maar deze roman is wel geschreven in een geheel andere stijl . Het
boek opent als volgt : "Een reuzin
heeft haar buidel laten vallen, tussen twee gebouwen in . Dana kijkt
omhoog . Het gebouw waar ze de
komende dagen zal werken, heeft
op het dak twee hengsels ." (p . 7)
De toon is hiermee gezet . Zo ziet
de wereld Bruit door de ogen van
Dana, Ben van de drie belangrijkste personages van het boek .
De personages van Laurier
worden van binnenuit beschreven .
Ze geeft hun gevoelens en observaties weer die vaak z6 persoonsgebonden zijn dat ze met Ben
objedieve werkelijkheidsbeschrijving weinig to maken hebben . Dat
maakt haar werk er niet eenvoudiger op. Vooral haar laatste boek
is Ben roman die leest 'als Ben
postkoets' . Het boek bevat weliswaar slechts 148 bladzijden, met

weinig woorden op Ben paging,
maar het leestempo ligt zo laag
als bij Ben gedichtenbundel .
Laurier heeft aan dit boek
beduidend langer gewerkt dan
aan de eerste twee romans die ze
beide in zes weken schreef . We
vinden het terug in de construdie
van het verhaal, waar duidelijk
over is nagedacht . Zelf zegt ze
hierover : "Elk beeld komt ergens
vandaan . Het staat er met opzet.
Anders had ik het beslist weggelaten ." loch kom je in door ons
ligt Ben dag van bramenjam veel
beelden tegen die moeilijk to
interpreteren zijn . Dezelfde beelden, vaak in ietwat gewijzigde
vorm, komen steeds opnieuw
voor. Elk personage wordt gekenmerkt door waarnemingen en
gedachten die telkens terugkomen . Ze verwijzen naar de obsessies van deze hoofdpersonen en
die obsessies vertellen ons lets
over hun verleden .
Om Lauriers werkwijze enigszins duidelijk to maken, citeer ik
hieronder Ben wat langere passage uit door ons ligt Ben dag van
bramenjam . In dit fragment is
Dana 'aan het woord' . Ze is zojuist
voor het eerst het kantoor binnengekomen waar zij die dag als uitzendkracht zal werken . Ze hoort
dat beneden het theewater kookt .
In de hal hangt Ben pepermuntgeur. Deze twee feiten leiden bij
Dana tot de volgende gedachtestroom :
Met Ben waarschuwend gezoem
nadert Ben helikopterformatie in
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vlinderk/euren . Zakdoekwit van
schrik v/uchten de pepermunten,
tikkend over de traptreden als
droegen ze hakken, en allemaal
gemerkt door een felle lipstick. door de /aatste keer kijken
beet
honderd Dagpauwogen naar de
handtas . Een voor een gaan ze
dicht. Tel maar op je vingers mee
en /uister naar het tikken, een
strakke driekwartsmaat . Bij de
laatste tik ben je een Nachtpauwoog . Ze houdt een hand
voor haar ogen . Nachtpauwogen
vliegen alleen door bossen en
komen nooii iemand tegen . De
bomen zijn gemaakt van handtashengsels, de sterren zijn gespen
en nergens in de nachtis een
zakdoek . Daarom huilen Nachtpauwogen nooit maar /aten ze
voortdurend pepermunten smelien op hun tong. Ze zeggen hardop dat ze menthol proeven, terwijl
ze diep van binnen weten dat hei
leer is in hun mond, taai leer, ontzettend taai ge/akt handtasleer. En
het allerergste is: het kan hun allemaa/ niet schelen . Toen het nog
dag was waren ze blind jaloers op
al/es wat kon dansen, nu tellen ze
verveeld hun pepermunten en
alleen als er een doodgaat, kijken
ze even op . Terwijl ze toch echi
zijn gewaarschuwd: niet aan de
handtas komen .
Op het eerste gezicht bevat het
fragment veel onduidelijkheden .
We vinden het op de pagina's 17
en 18, de roman is nog nauwelijks
op gang gekomen . Als beeld is
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het prachtig . In een poeziebundel
zou het niet hebben misstaan,
maar in een roman ga je zoeken
naar verbanden . Een roman wil je
'rondlezen' . Hiervoor zei ik al dat
de beelden in deze roman steeds
herhaald worden . Zo gauw er
wordt ingezoomd op Dana, keren
ze terug . Zij wordt, net als de
andere personages, gekenmerkt
door vaste associaties, gedachten
en waanbeelden .
Een terugkerend element in
Dana's waarnemingen is bijvoorbeeld "de strakke driekwartsmaaY', een Ovals . Verderop in het
boek lezen we : "In de hoorn
klinkt nu een langzame Ovals . [ . . .]
Even later is de kamer een dansleszaal . Er klinken walsen en in de
hoek, op een keukenstoel, zit haar
moeder toe to zien hoe ze ronddraait, haar handen in haar zij ."
(p . 83) De Ovals wordt steeds in
verband gebracht met de bevrijding . In Dana's dromen danst ze
met een Canadese soldaat : "Ze
had een rok aan die voor een
dans met een soldaat gemaakt
leek . [ . . .] De man zou nu wel
weten wie hij ten daps moest vragen, bij de muziek van de fanfare
die op zou rijzen uit de"
(p . 35-36) Steeds weer komt de
Canadese soldaat in beeld . Dana
ziet hem in de meterkast, in de
kachel, hij komt voorbij op een
fiefs, kortom : hij is een vast onderdeel van Dana's gedachteleven .
De bevrijding en daarin de dans
met de Canadese bevrijder vormen Dana's obsessies . Waar ze

vandaan komen weten we niet .
Waarschijnlijk zijn ze ingegeven
door de oude vrouw Rachel bij
wie Dana vroeger op bezoek
kwam . Het staat nergens, maar de
lezer krijgt toch al gauw het vermoeden dat Rachel vroeger
getrouwd is geweest met een
Canadese soldaat en dat zij Dana
hier sprookjesachtige verhalen
over heeft verteld . Dana is obsessief door deze vrouw beinvloed .
De pepermuntlucht wekt bij Dana
herinneringen op aan Rachel,
want Rachel at altijd pepermunt
om haar drankadem to verbergen .
En pepermunt en kauwgom zijn
natuurlijk bij uitstek symbolen van
de bevrijding .
Het is slechts ~~n voorbeeld .
Net zo goed had ik de handtas uit
het fragment als uitgangspunt
kunnen nemen, want ook de
handtas is een steeds terugkerend
element in dit boek . Je krijgt als
lezer het vermoeden dat alles met
alles samenhangt en dat alles naar
elkaar verwijst . "Elk beeld komt
ergens vandaan ." Maar waar vandaan? Het boek is ontoegankelijker dan Lauriers eerdere boeken .
loch is haar werkwijze niet veranderd .
Laurier heeft nooit in de ikvorm heeft geschreven en ze
treedt in geen van haar boeken
op als verteller . Ze legt het perspectief bij haar personages en
deze houden er geen rekening
mee dat ze 'gelezen worden' . Ze
proberen niet speciaal voor de
lezer hun gedachten to ordenen

of uit to leggen . Laurier is niets
anders dan een medium dat zij
gebruiken om hun gedachten en
ideeen op papier to krijgen . Je
bent als lezer afhankelijk van de
explicietheid van hun gedachten .
Hoe eager het personage, hoe
ingewikkelder het boek .
In Het zal de liefde wel zijn
geeft Sophie, het hoofdpersonage,
ons via haar gedachten toegang
tot haar verleden . Haar verleden
blijkt to worden bepaald door de
relatie die ze heeft gehad met Roy.
Zo nu en dan komt ze via een
associatie bij hem terecht . Als ze
met de krant onder de arm naar
de kachel loopt, denkt ze bijvoorbeeld : "Roy las de kraut. Door de
week tijdens het ontbijt en bij zijn
eerste biertje na het werk en
zaterdag de hele dag . Hij kon niet
zonder. De bank lag altijd vol
katernen, vol dubbelgevouwen en
losse pagina's . Er zat een systeem
in . Zij moest zich daar niet mee
bemoeien ." (p . 18) Zo ontstaat
langzamerhand een beeld van
Sophie en haar relatie met Roy en
hiermee tekent haar verleden zich
steeds duidelijker af .
Dit principe past Laurier ook
toe in Uoor ons ligi een dag met
bramenjam . Het verleden van
Dana is echter veel minder tastbaar dan dat van Sophie . De interpretatieruimte is vee) groter. De
opmerkingen die ik maakte over
de ontoegankelijkheid van dit
boek gelden vooral de passages
waarin het perspectief bij Dana
ligt . Laurier legt het perspectief

afwisselend bij drie personages
waarbij Dana de anderen in 'afwijkend gedrag' overtreft . Het is dus
niet verwonderlijk dat juist deze
passages veel onduidelijkheden
bevatten .
Simon Vestdijk schrijft op een
van de laatste bladzijden van De
g/anzende kiemcel : "In laatste
instantie bepaalt niet de dichter,
maar, zoals ik reeds eerder zei, het
onderwerp (in de ruimst mogelijke betekenis) toon en vormgeving
van het gedicht ." (p . 133) Hiermee maakt hij Lauriers werkwijze
tot een poetische werkwijze, maar
hoezeer haar laatste boek ook
grenst aan poezie, gedichten
heeft Laurier vooralsnog niet
geschreven . Zelf zegt ze hierover :
"Poezie laat je wel uit je hoofd .
Uit bescheidenheid heb ik nooit
poezie geschreven ." We zullen
zien of de schrijfster haar bescheidenheid niet toch ooit verliest .
Walter Kraut

lien maal per uur spiernakend om het huffs heen
lopen
Begin juni 1978 las ik de fotografische herdruk van Een liefde
(1887) van Lodewijk van Deyssel,
pseudoniem van Karel Alberdingk
Thijm . Een jaar later verscheen een
thema-nummer van BZZLLET/N
over hem, met enkele intrigerende foto's van zijn enorme hoofd,
de ogen onheilspellend uit de
koers . Toen ik vervolgens het boek
Uit de schrijfcassette van Lodewijk
van Deysse/ gelezen had, wist ik

het zeker : deze excentrieke schrijver, onstuitbare levensplanner,
messcherpe gevoelensfileerder,
hyperintense verslaglegger, jarenlange tobber met constipatie en
onanie, gaat me nog heel wat
keren verrassen . En dat is ook
gebleken . Met als kortelings
bereikt hoogtepunt de leduur van
het eerste deel van Harry G .M .
Prick, In de zekerheid van eigen
heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deysse/ tot 1890 . Wat

een prachtboek is dat!
Behalve een biografie van een
van de meest spraakmakende
schrijvers uit het eind van de
negentiende eeuw, biedt het werk
een cultuurgeschiedenis van een
belangrijke familie uit die eeuw .
De lezer wordt deelgenoot van
vele gebruiken in het gezin van de
vooraanstaande, katholieke Jozef
Albertus Alberdingk Thijm en
Wilhelmina Kerst : de gedichten bij
verjaardagen, bruiloften en jubilea ;
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de bemoeienissen over en weer,
die sours akelig ver kunnen gaan ;
en de soireetjes, ziektetjes en pijntjes . Vanzelfsprekend wordt er in
deze hogere kringen veel Frans
gelezen, geschreven en gesproken . Op het moment dat Karel
aan zijn ouders zijn voorgenomen
huwelijk aankondigt, spreekt hij
ze toe in het Frans .
Prick etst de omgeving waarin
Alberdingk Thijm als nakomertje
opgroeide, schoolging en zijn
puberstreken ontwikkelde . Hoe en
wat er werd gegeten (en op welke
tijdstippen), hoe de contacten tussen de gezinsleden verliepen, hoe
de problemen to Rolduc, waar de
kleine Karel op internaat zat, het
hoofd werden geboden, hoe er
werd gereisd (door Karel uitsluitend eerste klasse), welke aankopen voor welke bedragen werden
gedaan, hoe de voorleesavonden
werden ingekleed, hoe vaak de
schouwburg werd bezocht, en,
niet to vergeten, wat de ontluisterende gevolgen van het "sjouwen" konden zijn . Die laatste
omschrijving ontleende Van
Deyssel aan de studententaal en
zij had betrekking op het zich
langdurig en uitbundig in het uitgaansleven storten, nachtbraken
et cetera, al dan niet in combinatie met bordeelbezoek . We zien
hem als jonge dandy in de chique
Amsterdamse etablissementen, we
mogen kijken in zijn rijk voorziene
garderobekast (naast chemises sur
mesure bezat hij talrijke dassen,
hceden en handschoenen) en in de
almaar lege portemonnee .
Van Deyssel stapelde namelijk
schuld op schuld, en dit kwam
niet alleen door zijn hartstochtelijke relatie met de gevierde toneelspeelster Th~o Frenkel Bouwmeester, waarover Prick weet to
melden dat ze minstens zeventig
keer elkaars nabijheid proefden .
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Karel had nu eenmaal een verfijnde smack en moest wel lucht
geven can zijn bourgondische
natuur. Zijn vrienden, die hij vergastte op lange avonden, begrepen wel dat er herhaaldelijk
cassa gemaakY' moest worden .
Na verloop van tijd werd de
omgang met de jonge literatoren
intensiever . Van Eeden, Van der
Goes, Erens, Kloos en Verwey gingen steeds meer deel uitmaken
van zijn leven, en de totstandkoming van de nummers van De
nieuwe gids is op de voet to volgen . De nieuwe gids-ers waren
zich ervan bewust het moderne
levensgevoel uitte dragen en al
snel kwamen er verontwaardigde
readies op het blad . Met name de
bijdragen van Van Deyssel vormden niet zelden het gesprek van
de dag . De nieuwe ontwikkelingen bleven niet beperkt tot de
literatuur, ook in de schilderkunst
deden zich can het eind van de
eeuw nogal wat veranderingen
voor, met Vincent van Gogh als
een van die vernieuwers .
Het lezen van de biografie van
Van Deyssel liep parallel met mijn
werk can de brieven van Van
Gogh . Naast de hemelsbrede verschillen tussen de beide persoonlijkheden en hun omgeving, vielen
toch ook enkele overeenkomsten
op . Zo kon bij beiden de verhouding tot de ouders, broers en zussen behoorlijk gespannen zijn, en
meer dan eens botsten hun veel
to moderne zielen op kunstzinnig
en maatschappelijk gebied met de
negentiende-eeuwse normen .
Allebei waren ze verwoede Zolalezers, al ging Van Gogh niet zo
ver als Van Deyssel, die op zijn
zeventiende een bewonderende
brief naar Zola stuurde .
Ik had me nooit gerealiseerd
dat ze zich beiden in 1885 hadden opgehouden in Antwerpen ;

Van Gogh in de Beeldekensstraat,
Van Deyssel in de Lange Leemstraat . Natuurlijk hadden de mannen zo hun seksuele problemen .
In de tijd dat Van Gogh in het
Antwerpse een geslachtsziekte
moet hebben opgelopen, worstelde Van Deyssel met het beteugelen
van zijn drang tot zelfbevrediging .
Zijn dossier over onanie zou uiteindelijk oplopen tot 480 volgeschreven quarto-vellen .
Nu kunnen geschriften van
lange adem na verloop van tijd
zwaar op de maag gaan liggen,
maar Van Goghs brieven en Pricks
biografie hebben ook dit gemeen,
dat ze blijven boeien . Je zit de
personages dicht op hun huid,
omdat ze zich zo schaamteloos en
ongeremd uiten over hun twijfels
en successen, hun drijfveren en
idealen, hun voornemens en mislukkingen .
Van Deyssel verviel telkens in
zelfanalyse en hij moest zichzelf
bij herhaling aanmoedigen .
Daartoe maakte hij volhardingsleuzen op karton die hij voor zich
op zijn werktafel plaatste, zoals
"Stoel-vast! ! ! Bitten op stoel, kontinueel! Pennehouder in hand!!
Zonder een sekonde van uitzondering . Hei, hei, pas op voor
slaap ." Zijn dagboekaantekeningen zijn van een ongekende precisie en bevatten vaak details van
details in details . Naast een
Dagboek van Appreciaties, hield
Karel een Hygienisch Dagboek,
een Dagboek van gymnastie en
een Dagboek van Omgang bij ;
overige ervaringen, stemmingen
en aanwijzingen noteerde hij in
zijn Woordenboek van Indrukken,

Boekje van /eiselen can huffs etc .,
eoekje van kleeding en Hei keuken- en ke/derboekje . Vele notities

had hij eerst op een zogeheten
Handpapier genoteerd . Het verbaast daarom niet dat hij zichzelf

voorhield : "Zoo gekompliceerd,
systematisch en geordend als een
Belgiesch spoorboekje moet mijn
levenswijze zijn ."
Hoe veel er ook uit zijn handen
kwam, nog omvangrijker zijn Van
Deyssels - doorgaans niet gerealiseerde - voornemens . Dat weten
we door de dwangmatige schriftelijke voorbereidingen van zijn
acties, waarvan pakken zijn overgeleverd . Als de inkt eenmaal
goed wilde vloeien en de reacties
loskwamen, raakte hij in een
juichstemming . Hij was dan ook
uitermate content toen bleek dat
het proza van zijn brochure Over
Literatuur als een man op zijn
geestdriftige lezers was afgekomen .
Zijn gelukkigste momenten
beleefde Van Deyssel in Mont-lezHouffalize in de Ardennen, waar
hij tussen 1 887 en 1 889 zijn eerste huwelijksjaren doorbracht . Zijn
villa lag zo ver van de alledaagse
wereld "dat je tien maal per uur
spier-nakend om het huffs heen
zoudt kunnen loopen, zonder dat
iemant het zien zoG ." Hij verzuchtte tegenover Arnold Ising :
"0 ja, ik zou hier verdoemelijk
graag blijven ."
We krijgen een minutieus
beeld van hoe Van Deyssel er als
jonge echtgenoot rondliep - in
barre tijden steevast met degelijk
Jaeger-ondergoed, en op het
hoofd een speciale "stormmuts" .
Intrigerend is Karels hope gevoeligheid voor en afhankelijkheid
van de uiteenlopende weersgesteldheden . Wat hij dacht, deed,
hoorde, zag, proefde en onderging, weten we dankzij de massa's
brieven, briefconcepten en dagaantekeningen . Het is het materiaal waar Prick zo rijkelijk uit heeft
geput .
In april 1987 zond het VPROradioprogramma Boeken een

interview uit met de gedoodverfde biograaf, al even mooi als dat
met Bibeb in Vrij Neder/and in
november 1983 . Prick vertelde
hoe hij op achttienjarige leeftijd,
tijdens de oorlog, vanuit Limburg
naar Haarlem reisde, en logeerde
bij de toen bejaarde Van Deyssel .
Snel was duidelijk dat hij de toekomstige biograaf moest worden .
De schriftelijke nalatenschap,
bestaande uit veertig kisten manuscripten, kwam onder Pricks
beheer en na decennia-tang ordenen en kiezen is er een kostelijk
en onderhoudend eerste deel uit
voortgekomen . Hoewel het Prick
van verschillende kanten kwalijk is
genomen dat hij teveel materiaal
zou hebben aangedragen en to
weinig geinterpreteerd (hij kan
niet volledig genoeg zijn en citeert
dat het een lieve lust heeft), krijgt
de lezer wel een nooit eerder
beleefde rondleiding door een
immens monument, waarbij zijn
gids elk kastje opent, ook in de
keuken, gang, kelder en bijschuur,
en er de tijd voor neemt het stof
van de voorwerpen of to blazen of
de inhoud met zijn lamp bij to lichten . Dat maakt het gevaarlijk de
biografie to lezen in een ruimte die
je met iemand anders deelt, want
om de paar pagina's slaat de aanvechting om voor to lezen toe, en
dan rennen Van Deyssels preoccupaties door het huffs, spiernakend .
Hans tui'ten

De beeldende kracht van
de grammatica
"Ze noemde ons haar drie gratien ." Zo begint de roman Veel
vrouwen, of en toe een man
(1995) van Kristien Hemmerechts .
Misschien geen opvallend mooie
zin - ik denk dat hij weinig kans
maakt in de canon van beroemde
eerste zinnen to worden opgenomen - wel een intrigerende . Als je
het boek uit hebt, blijkt dat het
ook een heel treffende zin is . Als
een scherf van een beeld die toch
het hele beeld in zich heeft, geeft
deze eerste zin de thematiek van
het boek weer ; niet alleen door de
gebruikte woorden, maar ook
door de grammaticale construdie .
De roman bestaat uit twee verhalen, die in elkaar afwisselende
hoofdstukken worden verteld . In
het ene verhaal is Lucie de hoofdpersoon, in het andere 1ana . De
twee verhalen zijn uiteraard met
elkaar verweven, maar voor wat ik
wil laten zien heb ik genoeg aan
het stuk over Lucie, dat zich laat
lezen als een kleine, op zichzelf
staande roman .
Het verhaal van Lucie is in de
ik-vorm geschreven en gaat over
haar kostschooltijd, begin jaren
vijftig, als ze met haar vriendinnen
Cecile en Ella klassieke talen krijgt
van de lerares Constance Duch~ne .
De dochter van Duch~ne, Renee,
zit ook bij Lucie, Cecile en Ella in
de klas, maar niet op de kostschool : ze is een 'externe', ze
woont thuis . De drie vriendinnen
vereren hun lerares klassieke talen,
die op haar beurt ook heel veel
ziet in deze leerlingen : "Ze noemde ons haar drie gratien ." In de
loop van de roman gebeuren er
twee dingen : de lerares valt van
haar voetstuk en de meisjes, in het
bijzonder Cecile en lucie, ontdekken hun eigen 'gratie' . Zo weten
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ze zich to bevrijden uit de weliswaar strelende maar ook beknellende verhouding met hun lerares;
ze worden gratien op eigen
kracht.
De gebeurtenis die deze ontwikkeling op gang brengt, is een
excursie naar Trier, de oude
Romeinse vestingstad . Een non,
Ursula, die op het internaat met
huishoudelijk werk belast is, wil
graag mee naar Trier. Zij denkt dat
zij Latijn kent - ze kan immers
Latijnse gebeden opzeggen - maar
Duch~ne maakt haar ten overstaan van de klas belachelijk .
Tijdens de excursie leren de drie
vriendinnen DuchPne kennen in
andere hoedanigheden dan als
lerares: als een onredelijke moeder
die haar dochter vernedert, maar
ook als enigszins frivole echtgenote op tweede huwelijksreis . De
kostschoolleerlingen genieten een
ongekende vrijheid . Ze overnachten zonder toezicht in een barak
waar ook jonge Amerikaanse
archeologen gehuisvest zijn .
's Avonds gaan ze met hen roken,
dansen, wijn drinken en zoenen .
Lucie, voor wie dit alles nieuw is,
weet aan het eind van de avond
niet waar het'knusse gevoel' tussen haar benen vandaan komt ;
het wordt haar uitgelegd door
Cecile in een onschuldig en teder
vrijpartijtje . Bij thuiskomst blijkt
Ursula in een poging tot zelfmoord uit het raam to zijn
gesprongen . Ze heeft de val overleefd, maar zal nooit meer kunnen
lopen . Zonder dat iemand het met
zoveel woorden zegt, wordt
Duch~ne voor deze catastrofe
verantwoordelijk gehouden .
Hemmerechts is door verschillende recensenten geprezen om
haar stijl . Ook ik vind dat zij vaak
prachtig schrijft . Wat maakt haar
stijl zo mooi? Stijl is de manier
waarop iemand gebruik maakt
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van de middelen die de taal verschaft, namelijk woordenschat en
grammatica . Lakoff en Johnson
hebben met hun bekende boek,
Metaphors we live by (1980), mijn
ogen geopend voor de beeldende
kracht van grammatica . Het grootste deel van hun boek gaat over
metaforisch gebruik van woorden,
maar in hoofdstuk twintig laten ze
zien dat ook de grammaticale
vorm van de zinnen waarmee we
een werkelijkheid beschrijven,
betekenisvol kan zijn, dat wil zeggen, medebepalend voor het
beeld van de werkelijkheid dat in
die zinnen gegeven wordt . Een
voorbeeld : een ontmoeting tussen
twee personen kan beschreven
worden met onrmoeten als transitief werkwoord met een onderwerp en een lijdend voorwerp
(teen ontmoette Hans), maar ook
met ontmoeten als wederkerig
werkwoord (teen en Hans onimoetten e/kaar) . In de eerste constructie staat Leen op een
prominente positie en Hans min of
meer in de schaduw ; in de tweede
staan Leen en Hans in grammaticaal opzicht op een gelijkwaardige
positie (maar het felt dat Leen als
eerste genoemd wordt, maakt
haar toch nog net lets belangrijker
dan Hans) . Stijlonderzoek begint
nogal saai, namelijk met scoren en
tellen . Dat heb ik gedaan voor de
Prolong (~~n bladzijde) en de laatste twee bladzijden van fee/ vrouwen, of en toe een man . Ik ben
nagegaan met wat voor uitdrukkingen naar de personages verwezen wordt en welke grammaticale
fundie ze toebedeeld krijgen .
In de al eerder aangehaalde
eerste zin van het boek wordt
naar de lerares, mevrouw
DuchPne, verwezen met ze en
haar . De eerste keer dat zij
genoemd wordt, gebeurt dit dus
met het lichtste, minst nadrukke-

lijke middel dat de taal heeft : het
onbeklemtoonde persoonlijke
voornaamwoord van de derde
persoon . Dat kan in gewoon taalgebruik alleen als de bedoelde
persoon prominent, om niet to
zeggen dominant in het bewustzijn van de gesprekspartners aanwezig is . De tweede zin luidt :
"Niet de drie gratien, maar h~~r
drie gratien, om duidelijk to
maken dat we alleen maar gratien
werden omdat zij ons gratien
noemde ." Hierin wordt de lerares
aangeduid met haar en zij; zij is
ook het verzwegen onderwerp
van het handelingswerkwoord
duidelijk maken . De drie kostschoolleerlingen worden in de eerste zin ons genoemd en in de
tweede zin we en ons . Ons is
beide keren lijdend voorwerp van
noemen ; we is onderwerp, maar
niet van een werkwoord dat een
handeling aanduidt maar van een
naamwoordelijk gezegde met
werden .

Voor de prolong als geheel is
de score als volgt:
(1) Er wordt zeven keer naar de
lerares verwezen, steeds met voornaamwoorden . Vijf van de zeven
keren is de lerares onderwerp van
een werkwoord dat een handeling
uitdrukt .
(2) Er wordt vier keer verwezen
naar de drie vriendinnen als collectief : ons - we - ons - wij; ~~n
keer worden ze apart genoemd :
Cede, E/la en Lucie . Ons is beide
keren lijdend voorwerp van een
handeling die Duch~ne verricht ;
we en wij zijn onderwerpen van
niet-actieve werkwoorden (i .c .
koppelwerkwoorden) ; Cede, Ella
en Lucie staat in een elliptische,
werkwoordloze zin, als een snort
bijstelling bij wij in de voorafgaande zin .
(3) Er wordt drie keer naar Lucie
verwezen : ik, Lucie - me - me ; ik,

Lucie is onderwerp van een naamwoordelijk gezegde ; me is beide
keren lijdend voorwerp van een
handeling van Duch~ne .
In de Prolong is het personage
Duch~ne het vanzelfsprekend
middelpunt van de vertelling ; het
is duidelijk dat ze een centrale
plaats in het bewustzijn van de
vertelster inneemt . De drie vriendinnen treden zelf niet ~~n keer
handelend op ; ze zijn voor hun
identiteit geheel afhankelijk van
de lerares klassieke talen . Stel dat
we zo zouden kunnen lezen dat
we de betekenissen van de woorden niet tot ons laten doordringen
en enkel het effect van grammaticale middelen ondergaan, dan
zou deze prolong alleen al door
de grammatica een sprekende
uitbeelding van de verhouding tussen de lerares en de drie leerlingen
zijn .
Hoe is dat op de laatste bladzijden van het boek? De vertelster
Lucie geeft hierin een snort evaluerende samenvatting van de 'episode-Duch~ne' in haar leven . De
scores over dit gedeelte zijn :
(1) De lerares treedt veertien maal
op ; daarbij wordt ze tien maal
aangeduid met de achternaam
(Duch~ne, Duchenes) . Zes maal is
DuchPne onderwerp van een adiviteitswerkwoord, maar daarbij
gaat het in ~~n geval om een
gehoopte, niet-reele situatie . De
overige keren heeft zij Been actieve maar een passieve rol .
(2) De drie vriendinnen worden als
collectief twaalf keer genoemd,
tien maal met een voornaamwoord (wij/we, ons, onze) en
tweemaal met de uitdrukking Ella,
Cil en ik . Vier van de twaalf keer
treden zij op als onderwerp van
een handelingswerkwoord, de
overige acht keren hebben zij een
passieve rol, maar niet als lijdend

voorwerp van een handeling door
Duch~ne . Het is juist omgekeerd :
drie maal is Duch~ne voorwerp
van een handeling door de drie
vriendinnen .
Van de veertien keer dat de lerares genoemd wordt, gebeurt dat
dus tien keer met haar volledige
naam, terwijl dit voor de duidelijkheid lang niet altijd nodig is . Zie
bijvoorbeeld de zin waarmee dit
gedeelte begint : "Duch~ne gaf
opnieuw les maar Duch~ne was
Duch~ne niet meet" Het tweede
Duch~ne zou zij ze of zelfs 0 kunnen zijn, zonder dat de betekenis
onduidelijk wordt of de zin een
andere inhoud krijgt . Of bekijk
deze passage : "Het was de laatste
keer dat wij haar zagen . Ik was zo
graag Duch~nes dochter geweest .
Ik had zo graag in haar huffs
gewoond . Ella zegt nu dat wij allemaal Ursula's waren, opgesloten
in het landhuis, wachtend op
Duch~nes liefdadigheid ." Beide
keren zou er haar in plaats van
Duchenes hebben kunnen staan,
zonder dat daar mee onduidelijk
zou worden op wie de uitdrukking betrekking heeft . Om het
enigszins onlogisch to zeggen : zou
de lerares voor de Lucie die dit
verhaal vertelt nog even dichtbij
geweest zijn als in de Proloog, dan
zou er ook twee keer haar hebben
gestaan . Maar nu wordt steeds de
eigennaam gebruikt, iets dat we
normaal doen met personen die
weliswaar tot ons referentiekader
horen, maar daarin niet tot de
meest nabije, vertrouwde personen behoren .
Nog steeds is de Lucie van nu,
die in de ik-vorm over haar kostschooltijd vertelt, gepreoccupeerd
met haar vroegere idool . Maar er
is emotionele afstand gekomen,
niet alleen op het moment dat
Lucie het verhaal vertelt, maar ook
al in de vertelde episode . Het her-

haaldelijk gebruik van de achternaam in plaats van persoonlijke
voornaamwoorden laat zien dat
Lucie de vanzelfsprekende nabijheid van Duch~ne niet meer wil .
Het is alsof Lucie bezig is haar
lerares van zich weg to duwen .
Ook de vanzelfsprekende autoriteit van Duch~ne over 'de drie gratien' is voorbij . Ze heeft het niet
meer voor het zeggen en bepaalt
de identiteit van de drie vriendinnen niet meer.
Vergelijken we de Prolong met
de laatste bladzijden van het
boek, dan zien we dat alleen al
het gebruik van grammaticale
middelen de ontwikkeling die in
de roman plaatsvindt, weerspiegelt . Dat is - voor mij - de fascinerende uitkomst van het saaie
scoren en tellen . Dat taal zo werkt
- prachtig vind ik dat .
In zijn beroemde en zeer
invloedrijke artikel 'Closing statement : Linguistics and Poetics' uit
1960 heeft de taalkundige Roman
Jakobson het begrip'de poetische
functie van taal' geintroduceerd .
Hieronder verstond hij de aandacht die wordt besteed aan de
vorm van de uiting . Daarbij gaat
het niet om het aanbrengen van
vormkenmerken om zichzelfs wil
zonder relatie met de inhoud,
zoals wanneer je een kookboek
zou berijmen . Er is sprake van taal
in zijn poetische functie als de
vorm van de uiting iets laat zien
van waar de uiting of tekst over
gaat . Als de vorm toont wat de
woorden zeggen . Jakobson vestigt
bij zijn bespreking van de poetische functie van taal vooral de
aandacht op kenmerken van
klank, ritme en compositie . In
gesproken taal komen daar nog
aspecten van de performance bij .
Maar ook het gebruik van grammaticale middelen kan een poetische, beeldende fundie vervullen
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Zonder inhoudswoorden kun je
geen verhaal vertellen, maar zonder grammatica ook niet . De
grammatica levert een onontbeerlijk aandeel aan wat er gezegd
wordt (de referentiele fundie van
taal), omdat zij de inhoudswoorden in een betekenisvol verband
zet. Maar dat kan op vele manieren . De keuzes weerspiegelen
houdingen, drukken gevoel uit :
afstand of intimiteit, schroom of
directheid, tederheid of onverschilligheid, kracht of afhankelijkheid . Niet de grammatica op zich,
maar het gebruik van de grammaticale middelen heeft, in handen
van goede auteurs, een onvervangbaar beeldend vermogen .
Uitzoeken hoe dit werkt is een
paradoxale onderneming : je moet
dan 'onder woorden brengen' wat
zo geraffineerd juist niet in woorden
gezegd wordt, maar ongemerkt,
in de vorm, wordt meegegeven .
Het lijkt alsof je iets moois kapot
analyseert . Toch blijf ik het van tijd
tot tijd proberen . En elke keer dat
ik enigszins doorkrijg hoe taal in
dit opzicht werkt, vind ik het fragment taal dat ik bekeken heb en
het verschijnsel taal juist een stuk
mooier geworden .
Geert Koefoed
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Het literaire landschap in
zwart-wit

Boekenweek aflevering 1998 ligt
al weer enkele maanden achter
ons . Of het komt doordat de boekenweek elf dagen duurt, of door
het feit dat de tafels met boekenweekthemaboeken half februari al
ontstonden - en wij er tot Pasen
mee werden geconfronteerd -,
aan de boekenweek leek in ieder
geval ook dit jaar weer geen eind
to komen . Maar u ziet, zelfs nu
nog komt er iemand op het idee
deze literaire nawinter-gebeurtenis
to memoreren . Inmiddels staan de
verworven titels echter in de boekenkast en kunnen we ons
bekommeren om het lezen ervan .
Dan blijken de boeken betrekking
hebbende op het thema van deze
boekenweek, Panorama Nederland, hun aantrekkingskracht al
grotendeels verloren to hebben .
Dit laatste stel ik mij zo vooc Als
ieder verstandig mens heb ik tijdens de boekenweek het thema
genegeerd . Dat lukt mij niet ieder
jaar, maar dit jaar bijzonder goed .
Ondanks - of eerder eigenlijk
dankzij - de grote aandacht die er
op verschillende plaatsen aan is
gegeven .
Maar helemaal aan het thema
ben ook ik niet ontkomen . Hoewel
de eerder genoemde boekentafels
zich zonder veel moeite lieten passeren en ook andere aandachttrekkerij zonder gevolgen van mij
afgleed, toonde ik mij zwak ten
aanzien van het latijns-Amerikaans gesausde boekenweekgeschenk van Arnon Grunberg,dat
ik niet weigerde en zelfs meerdere
keren kreeg overhandigd . Een
klein vergrijp . Erger was het meenemen van het mij in het oog
gestalde boekenweekmagazine :
een reclamezuil met een adviesprijs van ~~n gulden, welke door

de guile boekhandelaarshand echter gratis wordt verspreid . Een verkoperstruc dus, die de verse
eigenaar het gevoel van een meevaller moet geven .
Bij openslaan worden we verrast door de aantrekkelijke zwartwit tekening, een stadstafereel
van de cartoonist Opland, waarop
we direct een aantal schrijvers herkennen ; niet in het minst omdat
de tekenaar hun namen op het
jasje pleegt to schrijven . De afgebeelde auteurs hebben iets bij zich
(Hildebrand hanteert de camera
obscura) of zeggen lets (Nooteboom : "Santiago de Compostela
is nog ver") waarmee de link naar
hun werk wordt gelegd . Dit is zelden grappig, maar daar zit 'm de
aantrekkelijkheid van een dergelijke prent ook niet in : het gaat
erom welke bekendheden er allemaal to vinden zijn en of de verwijzing naar het oeuvre van die
persoon gevolgd kan worden .
Strategisch doorzoeken wij dus de
paging om to ontdekken wie erop
voorkomt of naar wie wordt verwezen . Dan kan het je opvallen
dat er twee standbeelden van
vrouwen op de gracht staan, ~~n
van Hella Haasse en ~~n van Eline
Vere . Zou de tekenaar sours alle
vrouwen in de cartoon als standbeelden hebben afgebeeld?
Gelukkig blijkt dat in de rechterbenedenhoek, in koffiehuis De
Vriendschap, Connie Palmen rustig zit to schrijven . En ook zijn er
bij het Couperusplein nog drie
vrouwfiguren to ontdekken die
naakt achter het raam zitten . Het
zijn Tina, Natasja en Sandra, de
werkende meisjes die voorkomen
in een roman van Grunberg .
Daarbij staat er op de brug ook
nog een standbeeld van een man .
Het is Multatuli, een beeld overigens dat blijkt to kunnen denken
("ideetjes genoeg") . We zullen

dus maar voorbij gaan aan het felt
dat vrouwen worden afgebeeld
op een voetstuk en achter de
ramen .
Wel is het aardig to tellen naar
hoeveel auteurs op de tekening in
totaal, op welke manier dan ook,
wordt verwezen en to kijken hoeveel hiervan schrijfster zijn . Ik kom
op 23 auteurs, waaronder twee
vrouwen . Wat daarbij opvalt is dat
mindere goden als Frans Pointl en
Jan Kal wel zijn doorgedrongen
tot Oplands literaire Mekka, terwijl
zovele schrijfstersnamen ontbreken . Ten behoeve van de tekenaar
Beef ik er maar een paar: Carry
van Bruggen en Anna Blaman
(ouder) ; Anna Enquist en Margriet
de Moor (populair) ; Ida Gerhardt
en Judith Herzberg (dichteres) ;
Renate Rubinstein en Renate
Dorrestein (Renate) . Laat me duidelijk zijn : er hoeven van mij niet
net zoveel vrouwen als mannen
op een literaire tekening rond to
lopen, en als er nu eenmaal geen
schrijfsters in de grote stad
woven, houdt het ook op, maar
het blikveld van Opland is wel bijzonder beperkt (op paging 47 van
het boekenweekmagazine vervvijst
Opland in zijn tekening van een
winters panorama naar dertien
auteurs ; geen enkele vrouwelijke
auteur mengt zich in de ijspret) .
Bevangen door telzucht trakteer ik de rest van het magazine
ook maar meteen op een dergelijke behandeling . "Op verzoek van
de redactie", zo lezen we in de
inleiding, "laten tien schrijvers hun
licht schijnen over het uiterlijk van
Nederland ." Het lijstje met namen
bekijkend, valt op to merken dat
slechts ~~n vrouw aan het verzoek
van de redactie gehoor heeft
gegeven . We tellen verder : van de
drie fotografen die een selectie uit
hun werk presenteren, zijn er drie
man . Hoe zit het met de elf

gebloemleesde poeten die over
hun geboortehuis dichten? Naast
de versregels van acht mannen
komen er 9edichten van drie vrouwen voor. Hoewel liefhebber van
tellen, laat ik de acht pagina's
'Nederland-boeken' hier maar
even links liggen ; er worden veel
gezamenlijk geschreven werken
genoemd, ondergetekende kan
niet aan de hand van iedere naam
de sekse vaststellen en het aantal
genoemde werken bij Baantjer,
Voskuil en Van Zomeren zou wel
erg veel gewicht in de schaal leggen .
AI met al scoort het magazine
dus niet geweldig met het aandeel dat ze aan literaire vrouwen
geeft . Daaruit zijn de volgende
conclusies mijns inziens in ieder
geval niet to trekken : 1 . schrijfsters
verwerken geen stad en land in
hun proza en poezie . 2 . schrijfsters negeren verzoeken van
redacties tot bijdragen over het
uiterlijk van Nederland . 3 . vrouwelijke fotografen maken meestal
foto's in het buitenland . Maar wat
valt er wel to concluderen uit deze
onbenullige telling in dit onbenullige blaadje?
Het probleem is natuurlijk
vooral de manier waarop het boekenweekmagazine tot stand moet
zijn gekomen : onder de nodige
tijdsdruk en met een wanhopig
breed thema in de maag gesplitst .
Dit blijkt bijvoorbeeld goed uit de
zojuist al genoemde pagina's
Nederland-boeken . Waar ligt de
grenstussen een auteur die een
locatie voor zijn boek nodig heeft
en ~~n die een meer dan normale
aandacht voor de omgeving aan
de dag legt? Aan de omschrijving
van De aanslag wordt na het aantal verkochte exemplaren, de hoeveelheid vertalingen en de Oscar
winnende verfilming bijna juichend toegevoegd : "En . . . het

speelt in Haarlem en Amsterdam ."
En de duinen in Van Dis' recentste
bestseller zijn toch vooral 'Indisch'
gekleurd . Het is waarschijnlijk dat
de redadie van het magazine blij
was een bekend boek to kennen
waarin het thema in ieder geval
enigszins to ontdekken is . Er zijn
waarschijnlijk genoeg schrijfsters
bij wie Hollandse steden en landschappen een rol spelen, in ieder
geval in dezelfde mate als bij
Mulisch en Van Dis . En reken maar
dat ik de boekenweekmagazineredactie ermee om de oren had
geslagen wanneer ik een aantal
evidente voorbeelden had gekend .
Hoewel we niet moeten vergeten met wat voor medium we to
maken hebben - een niet voor de
eeuwigheid gemaakt, gratis blad
voor een groot publiek -, vind ik
dat de magazine-redactie lets
meer haar best had mogen doen .
Ze hadden wat verder mogen kijken dan de gevestigde titels en
auteurs en net een vrouw meer
aan moeten schrijven voor een bijdrage aan het blad . En had de
redactie Oplands zwart-wit tekeningen van het literaire landschap
moeten weigeren? Ik denk het
niet . Deze zijn immers wat ze pretenderen to zijn : een karikatuur,
een uitvergroting van de werkelijkheid .
Sebastiaan Zomers
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Ik geLoof gewoon niet in fantasie
Interview met Maria Barnas
Floske Kusse en /nge Werner

Vori9 1'aar verscheen de debuutroman En9a/en van ifs
van Maria Barnas . Verschillende recensenten schreven lovend over deze roman en onlan9s werd Barnas
9enomineerd voor de DebutantespriJ's. In november
zal de jury bekend maken wie van de vi1'f 9enomineerden het meest veelbelovend is. Naast schri1'fster
is Barnas studente aan de Kunstacademie. Zowel in
haar teken- en schilderwerk als biJ' het schri1'ven, komt
de dran9 om de werkeli1'kheid to ordenen naar
voren . In dit 9esPrek vertelt Barnas hoe ziJ' op de
va9a 9revs tussen felt en fictie de chaos van alleda 9
in woord en beeld probeert to van9en .
"Altijd dat commentaar van docenten : 'Zo Maria . Wat
is dat?' 'Uhm . . . een ding .' 'Ga je het nog afmaken?'
'Het is af .' Ik verlang ernaar om klaar to zijn met mijn
opleiding . Niet elke dag iemand die meekijkt met wat
je maakt, niet alles hoeven uitleggen en verantwoorden ." Maria Barnas (1 973) doet dit jaar eindexamen
aan de Rietveld Academie in Amsterdam, momenteel
werkt ze naar de eindexamenexpositie toe . Op deze
tentoonstelling krijgen de studenten de mogelijkheid
zichzelf to presenteren aan de kunstwereld . De galeriehouders komen kijken en de tendens is : als je het
dan niet doet, sla je de plank mis . Barnas betwijfelt
echter of het er wel zo op aankomt op de examenexpositie . "Louise Bourgeois was drieennegentig toen
zij bekend werd met haar werk, fantastische schilderijen maakte ze . Dus of je nou wel of niet door de
galeriehouders in Amsterdam wordt opgepikt . . ."
Barnas heeft met publiceren in ieder geval niet
gewacht tot haar drieennegentigste . In juni 1997
debuteerde zij aan het literaire front met een roman .
Publicaties van haar hand verschenen in onder andere
Maatstaf en Tirade . Daarnaast was zij een van de initiatiefnemers bij de oprichting van MillenniuM, het
tijdschrift van de Kunstgroep Lage Landen . Zij heeft
zich een aantal jaar intensief met MillenniuM bezig
gehouden en die periode is, zo zegt ze zelf, heel vormend geweest . "Toen het afliep heb ik een heel groot
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rouwproces moeten doorlopen, dat heeft net zolang
geduurd als afscheid nemen van mijn eerste grote liefde, compleet met slapeloosheid . Hoe hectisch het ook
was, de groep was heel hecht . Een gedeeld ideaal
verbindt je sterk met elkaac Het gevaar is dat je voor
een deel uit Mil/enniuM gaat bestaan, net als wanneer je heel erg van iemand houdt ."
Vorig jaar trad Barnas met haar dichtwerk op in
Frascati tijdens het Double Talk poeziefestival, waar
cross-overs tussen rap en poezie ten gehore werden
gebracht . In het literair theater Perdu experimenteerde zij met emoties . Zij testte daar in het programma
'Papieren geliefden' readies van toeschouwers op een
reeks snel voorgelezen fragmenten, die in meer of
mindere mate ontroering op zouden moeten roepen .
"Het effect was zoals ik had voorspeld . De emoties
die opgeroepen werden, hadden heel weinig to
maken met de inhoud van de fragmenten . Het ging
meer om de toestand waarin het publiek verkeerde,
of ze bijvoorbeeld wel of niet een aangrijpend programma op tv hadden gezien, een snort chemische
readie . "
Het verhaal zonder einde
In Barnas' debuutroman Enge/en van ifs doet de
tweeentwintigjarige Marike een poging haar leven op
orde to krijgen . Het boek bestaat uit twee delen,
waarin fragmenten uit heden en verleden elkaar
afwisselen . Het eerste deel beslaat een zondag, de
dag waarop Marike besluit haar depressieve en aan
medicijnen verslaafde vriend Sandor to verlaten en
naar haar tante op Usland to gaan . Daar hoopt zij tot
rust to komen en de chaos in haar hoofd to ordenen .
"Ik wil dat mijn gedachtewereld als een kalme wateroppervlakte is," zegt Marike . In het tweede deel van
de roman worden vijf dagen van haar verblijf op het
eiland besproken . Na deze werkweek is Marike tot
rust gekomen en lijkt zij een keuze to hebben

gemaakt over wat zij met de rest van haar leven wil
gaan doen .
Aleid Truijens schreef in de Volkskrant van 13 juni
1997 over dit debuut : "Het is alleen to hopen dat
[Maria Barnas] nog niet, zoals haar hoofdpersoon
gelouterd uit de strijd naar voren is gekomen . Dat zou
jammer zijn voor de literatuur ." De schrijfster zelf over
de vermeende loutering van haar hoofdpersoon : "Je
mag een boek natuurlijk interpreteren zoals je wilt,
maar volgens mij is er helemaal geen sprake van loutering ; hoogstens van een tijdelijke kalmte . Als je de
natuur van die Marike bekijkt, kan die kalmte heel tijdelijk zijn . Je hebt geen idee of ze wel of niet teruggaat naar Sandor, of dat ze misschien wel van een
rots springt ."
Engelen van ifs begon afs een kort verhaal . Barnas
heeft altijd verhaaltjes geschreven ; korte stukjes, brieyen en dagboeken . Maar aan dit verhaal kwam geen
einde . Het ging maar door, het werd groter en groter .
"Op een gegeven moment was het gewoon rack . De
toon was goed, de personages werkten en waren na
tien pagina's nog niet af . En na twintig pagina's ook
niet." De auteur bleef verschillende verhaallijnen ontdekken die steeds verder uitgewerkt konden worden
en na zestig pagina's wilt zij dat het een boek aan het
worden was . "Ik dacht: 'dit is een compleet iets dat
op zichzelf kan staan .' Dat heeft met een snort spanningsboog to maken . Vergelijk het met een steep die
je vlak op het water gooit en die in boogjes afketst .
Meestal goof je gewoon, of je laat de steep vallen,
maar sours . . ." Er is echter wel oefening nodig our een
steep op de juiste manier to gooien . "AI die verhaaltjes van vroeger kunnen onbewust vingeroefeningen
geweest zijn . Misschien had ik altijd al in mijn achterhoofd dat het naar iets groots toe moest, lets met
samenhang . Ik denk dat het vergelijkbaar is met
iemand die voor het eerst gitaar gaat spelen, die
droomt toch ook stiekem van een nummer ~~n hit?"
Bij uitgeverij Van Oorschot lag Barnas' manuscript
vervolgens negen maanden op een plank . Afspraken
werden telkens uitgesteld ; de ene keer was het
vakantie, dap weer ging Voskuil voor en uiteindelijk
duurde het Barnas to tang . Ze kreeg de kans haar
werk aan Ronald Dietz van de Arbeiderspers to laten
lezen . "Hij belde 's ochtends op en zei dat hij het in
~~n nacht had uitgelezen en dat zijn vrouw heel boos
was geworden omdat hij niet bij haar was komen hggen . Hij vond het een heel mooi boek en vroeg of hij
het uit mocht geven . Ik hoefde niet tang na to denken, bij Van Oorschot had het tang genoeg geduurd .
Ik had een kind kunnen krijgen in die tijd ."

foto :Bob Bronshoff
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Orde in de chaos
De struduur van de roman is heel heldec Het verhaal
in het heden wordt onderbroken door herinneringen
die bovenkomen bij de hoofdpersoon Marike .
Daarnaast bestaat het boek uit twee duidelijk van
elkaar gescheiden delen ; ~~n dag op weg naar oma
die in een bejaardentehuis aan zee zit en een vijfdaags verblijf bij haar tante op island . Het geheel
wekt de indruk opgebouwd to zijn volgens een zorgvuldig opgezet stramien . Toch zegt de schrijfster niet
zo bedachtzaam to werk to zijn gegaan . "Ik vrees dat
het allemaal nogal gevoelsmatig ontstaan is . Ik heb
die scheiding tussen deel een en twee bijvoorbeeld
pas achteraf aangebracht . Het was niet gepland,
maar op een gegeven moment hou je wet vast aan
een construdie. Ik was gefixeerd op het ordenen van
mijn gedachten en het uitwerken van een aantal
obsessies . Als je de eigen, inwendige structuur van die
obsessies en gedachten heel erg trouw bent en er
goed naar luistert, gaat het geheel vanzelf een eenheid vormen ." Om dit toe to lichten trekt Barnas een
parallel met de schilderkunst . "Ik denk dat van een
schilderij speller geaccepteerd wordt dat het een
innerlijke logica heeft . Het gaat dap om het handschrift en het ritme van de schilder op dat moment .
Bij een boek lijkt het wel of mensen, vooral recensenten, veel meer gefixeerd zijn op hoe het is bedacht .
Bij een boek wordt eerder verwacht dat je een schema opstelt dan dat je het laat groeien ."
Vooral het eerste deel van de roman is overcichtelijk; ondanks de fragmentarische indruk vormen de
verschillende passages een solide geheel . Wanneer
Marike naar IJsland gaat, wordt de struduur minder
hecht . Volgens Barnas heeft dit to maken met de
gemoedstoestand van de hoofdpersoon . "Marike
wordt dan kalmer. Wanneer je gedachten chaotisch
zijn, heb je de behoefte alles om je heen to ordenen,
op to ruimen en weg to Bergen . Dat Marike meer
ruimte in haar hoofd krijgt, weerspiegelt zich in een
lossere struduur. De noodzaak van een uiterlijk strak
georganiseerd leven is dan minder sterk geworden ."
Een esthetisch ri1'tJ'e
deel twee, 'Zaterdag' : "Ik wil dat mijn
leven is als een ordelijk schoolschrift, waarin ik data
en feiten kan opzoeken waaruit dan vanzelf ontwikEnge/en van Us,
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kelingen blijken . Ik moet de dingen kunnen aanstrepen
en doorstrepen . Anders kan ik nooit leren, kiezen hoe
het verder moet ." De ordeningsdrang van hoofdpersoon Marike is enerzijds noodzakelijk om zich staande
to kunnen houden in het leven, anderzijds komt zij
voort uit een verlangen de werkelijkheid vast to leggen . "eaten in mijn herinneringen wil ik voorkomen
door alles op to schrijven in mijn dagboeken . Zo ruim
ik indrukken dagelijks op en probeer ik mijn denken
ordelijk to houden ."
In veel opzichten lijkt Barnas op haar romanpersonage, het boek heeft zelfs een sterk autobiografische inslag . "Met verschillende situaties tegelijkertijd
omgaan kan ik eigenlijk helemaal niet, dap raak ik de
draad kwijt . De wereld laat zoveel indrukken achter
dat ik thuis alles weer op een rijtje moet zetten . Als
je overal heel soepel tussendoor glijdt, als een snort
aal, hoef je ook weinig to herordenen, denk ik. Want
daar komt het natuurlijk wel vaak op peer als je iets
wit maken, dat je een herordening maakt op jouw
manier, in jouw tempo en stijl, op jouw tijdstip . En
daar komt nog iets bij : ik probeer er wel een voor mij
esthetisch verantwoord rijtje van to maken ." Op dit
moment is Barnas bijvoorbeeld bezig met een serie
hele grote tekeningen, waarmee zij de dingen letterlijk en figuurlijk op een rijtje zet . "Ik maak hele strenge rijtjes van voorwerpen en objecten, dingen die ik
zelf mask en dingen die ik vind . Ik orden de objeden,
betekenissen en vormen binnen de compositie van
mijn werk."
Naast overzicht krijgen in de chaos zijn deze rijtjes
voor Barnas ook, net als voor Marike, een manier om
geen gaten in haar geheugen to laten vallen en zo de
werkelijkheid vast to houden . loch denkt de auteur
niet dat het mogelijk is de werkelijkheid als zodanig
of to beelden of to beschrijven . Hiermee hangt samen
dat ondanks alle gelijkenissen tussen Maria en Marike
de roman volgens Barnas geen autobiografie to noemen is . "Stel dat ik een autobiografisch boek had willen schrijven . Dan zou ik elke maand een nieuw boek
moeten maken, misschien wel per moment een
nieuw boek . Ik kan niet zeggen dat ik de werkelijkheid niet gebruikt heb ; dat is gewoon mijn bron . Mijn
fantasie bestaat voor vijfenzeventig, misschien wel
voor honderd procent uit dingen die ik gezien en
gehoord heb . Maar de werkelijkheid bestaat uit
zoveel toestanden . . . In die zip denk ik dat een autobiografisch boek niet bestaat."

Beledi9de tantes
"Wanneer je de werkelijkheid als bron gebruikt,
komen er in je verhaal dus mensen voor die je kent en die zichzelf vervolgens herkennen . Ik heb achteraf
wel ovenwogen of dat pijnlijk zou kunnen zijn voor
die mensen . Maar niet zo lang, ik weet zeker dat het
niet mijn verantwoordelijkheid is om met dat snort
gevoelens rekening to houden ." Barnas vindt dat die
mensen stil zouden moeten staan bij wat een boek
eigenlijk is : fictie . "Ik heb daar wel problemen over
gehad met familie . Tantes die hun vader herkenden
en widen : 'Maar zo was hij helemaal niet, zo was je
opa niet.' En dan zei ik : 'Dat is ook helemaal niet de
bedoeling, het is een boek ."' Opnieuw trekt Barnas
een vergelijking met de schilderkunst . "Ik heb het ook
meegemaakt met mensen die vroegen of ik hun portret wilde schilderen . En dan mask je dat portret, zijn
ze beledigd! 'Ja maar, ik heb niet zo'n grote neus' of
'ja maar, ik gum helemaal niet', en dan zei ik : 'Ja
maar, het is een indruk, het is een schilderij ."
In Engelen van ijs zegt Sandor tegen Marike : "Je
vader heeft zijn angsten en woede voor de echte duivel verlegd naar het kind dat jij was en dat hij aankon . Als een middeleeuwer heeft hij de duivel
gepersonifieerd in een onschuldige ." De vaderfiguur
in de roman komt er niet zo best vanaf . Toch heeft de

schrijfster haar vader het manuscript als eerste laten
lezen . "Dat vond ik heel belangrijk, ook omdat ik zijn
mening erg waardeec Hij begreep het wel . En volgens
mij had het veel erger gekund, dat weet hij zelf ook
wel . Nee, het vader-dochterconflid is nog niet uitgewerkt hoot." Barnas is het niet eens met het verwijt
dat het zelfzuchtig of zelfs arrogant zou zijn om je
naaste omgeving zo nadrukkelijk to gebruiken in een
roman . "Mijn boek komt juist voort uit het idee dat
mijn problematiek niet uniek is, dat is onmogelijk . Er
is volgens mij een aantal problemen, een aantal conflicten dat altijd terug zal keren . Als ik dat opschrijf,
ben ik daar niet uniek in ."
Bruine bonen in de woesti1'n
Enerzijds kan de roman volgens de auteur geen autobiografie genoemd worden, anderzijds leunt de
inhoud van het boek wel zo sterk op de realiteit dat je
je afvraagt waar de werkelijkheid eindigt en de fantasie begint . De grens tussen verbeelding en de werkelijkheid van alledag is niet altijd even duidelijk
zichtbaar. "Laatst had ik een hele rare ervaring . Ik had
het portret van een man geschilderd . Die man heeft
het schilderij gezien en is een dag later overleden . Het
was een nude man, maar nog kerngezond . Van to

Fragment uit Barnas' eindexamenproject On/and, waarin zij beeld en tekst op een gelijkwaardige manier presenteert .
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voren had ik hem gewaarschuwd dat het lang kon
gaan duren, want ik doe altijd erg lang over een schilderij . Dat komt door slechte organisatie hoor, want
uiteindelijk schilder ik er misschien maar een paar
middagen aan . En hij zei : 'Ja, maar niet t~ lang, want
straks ben ik dood, haha .' Hij zat er met zijn voorspelling maar een dag naast . Op dat moment krijg je
een rare verdichting van wat fiche is en wat realiteit ;
zo'n scenario kan toch alleen maar verzonnen zijn ."
Verzinnen, fiche, verbeelding ; termen voor een
moeilijk omschrijfbaar begrip . En : wanneer is er sprake
van pure fantasie? "Een glazen bol met fabeldieren,
dat is fantasie . En zelfs dat heb je niet helemaal zelf
verzonnen . 1e kan hele gewone elementen verzamelen, maar als je die uit hun verband rukt, krijg je al
heel snel fantasie . Terwijl de elementen op zich vaak
uit je naaste omgeving vandaan komen . Een verhaaltje over een haan die bruine bonen eet in de woestijn
kun je fantasie noemen . En toch ken ik die haan van
de buren, heb ik de bruine bonen op mijn bord gehad
en leerde ik over woestijnen op school . Misschien is
het wel heel beperkt van mij, maar ik geloof gewoon
niet in fantasie ."
Daarom zijn volgens de schrijfster romans die misschien aangeduid kunnen worden als pure fiche
eigenlijk niets anders dan vervormde verslagen van de
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werkelijkheid : "Wanneer je in een boek namen verandert en mensen een andere kleur haar geeft, wekt
dat eerder de indruk fiche to zijn dan mijn roman .
Maar andere romans zijn net zo goed sterk gebaseerd
op iemands eigen ervaringen en omgeving, alleen
herken je die bij mij duidelijker omdat ik de werkelijkheid meet intact gelaten heb ."
Maria vertelt over haar toekomstplannen : "Ik ben
weer aan een boek bezig, het wordt een heel dik
boek deze keer. Daar ben ik eigenlijk niet zo voor,
hele dikke boeken, maar misschien ga ik er nog wel
veel uit laten . Het is nog aan het groeien . De hoofdpersoon heb ik M . genoemd . Het boek speelt zich of
in de stad en gaat over groepjes vrienden die tangs
elkaar heen bewegen . Het mooie van een boek is dat
je gebeurtenissen die zich gelijktijdig op verschillende
plaatsen afspelen, allemaal kunt laten zien . Want daar
heb ik in het echt wet eens last van, dat ik niet de
hele dag tegelijk kan schrijven en schilderen ." En dan
haar romanpersonage Marike over de rest van haar
leven : "Ik heb een toekomst voor ogen waarin ik niet
veel bijzonders doe : ik teken en schilder, ik verzamel
indrukken en ik ruim ze op." Het is duidelijk; fantasie
bestaat niet .

Andre Klukhuhn en Toef Jae9er,•
(red .), Denkende schrlijvers - over
filosofie en literatuur. Utrecht
(BiJ'leveld) 1997, 29,90 .

De minnares van alle
schrijvers
"Om de titel van deze bundel heb
ik eigenlijk een beetje moeten
lachen . Geef toe, het klinkt wat
pompeus : 'Denkende schrijvers' ."
Dit zegt Nelleke Noordervliet in
haar bijdrage aan de bundel

Denkende schrijvers - over filosofie en literatuur, het boek dat ver-

scheen naar aanleiding van het
Utrechtse Studium Generate
1995-1996, waarbij de relatie tussen denken en schrijven centraal
stond . Ook ik had bedenkingen bij
de titel, maar om een andere
reden . De titel 'Denkende schrijvers' lijkt to suggereren dat het vrij
uniek is dat schrijvers denken .
Hoewel die titel me in eerste
instantie dus niet gelukkig gekozen leek, blijkt uit de inleiding van
Andr~ Klukhuhn dat men de bundel niet zonder reden zo heeft
genoemd . Het beeld van de 'denkende schrijver' is ontleend aan
Robert Musil, een auteur die zich
veelvuldig bezighield met de
scheidslijn tussen wetenschap en
kunst, tussen filosofie en literatuur . Musil maakte een onderscheid tussen het "ratoide
gebied", de wetenschap, en het
"niet-ratoide gebied", de kunst .
Hij meende dat een auteur hierbij
de rot van intermediair op zich zou
moeten nemen of, in Musils
woorden, zou moeten "dansen
boven de afgrond op het koord

dat beide gebieden verbindY' . En
dat is dan ook precies wat men
met deze bundel heeft nagestreefd .
Het boek bevat, naast die van
Nelleke Noordervliet, ook bijdragen van Dirk van Weelden, Sybren
Polet, Gerrit Krol, Kees 't Hart,
Geerten Meijsing en bovendien
twee interviews met M . Februari
en A .F.Th . van der Heijden . De
auteurs hebben ieder hun eigen
invulling gegeven aan het thema
'filosofie en literatuur', en dat
heeft een heel gevarieerde bundel
opgeleverd . Persoonlijke ontboezemingen worden afgewisseld
met concrete uitspraken over de
relatie tussen denken en schrijven
en tussen filosofie en literatuur.
Hoewel op verschillende wijze uitgewerkt, komen veel ideeen van
de schrijvers met elkaar overeen .
Met hun boeken willen ze jets bij
de lezer veranderen, hij of zij moet
er door "aangeraakt" worden .
Het gaat daarbij niet zozeer om
ontroering, als wet om een verandering in zienswijze van de lezer.
Dat is wat Dirk van Weelden verstaat onder het begrip "het onliteraire effect" van literatuur.
Literatuur is in staat meerdere antwoorden to geven op de vraag
"hoe to leven" ; zij confronteert de
lezer met verschillende visies en
mogelijkheden, waarbij het er niet
om gaat uitspraken to doen over
welke mogelijkheid de beste is,
maar om to laten zien dat er
meerdere mogelijkheden zijn . "In
kunst en literatuur is vaak geen
sprake van ja of nee, maar van ja
en nee", aldus Sybren Polet .
Daarin ligt ook het verband met

de filosofie : net als literatuur biedt
zij verscheidene alternatieven om
de wereld to beschouwen en to
begrijpen . De filosofie blijkt dan
ook voor veel schrijvers een
belangrijke inspiratiebron .
De rot die filosofie tijdens het
schrijven speelt, is volgens het
merendeel van de schrijvers echter
vrij Bering . Schrijven gebeurt vooral associatief en vanzelfsprekend ;
pas later wordt er bewust over
nagedacht . De filosofische component ligt daarom vooral vervat
in de levensvisie die uit het werk
spreekt ; zij is op de achtergrond,
tussen de regels door, aanwezig .
Filosofie mag nooit de dominerende rot spelen in een literair werk .
"De gedachte moet Been mens
voortbrengen maar een mens
moet een gedachte voortbrengen", vindt Nelleke Noordervliet,
en ook M . Februari en Kees 't Hart
zijn van mening dat filosofische
overwegingen in de literatuur
onzichtbaar moeten zijn . En filosofie is zeker niet heilig, sterker
nog, 't Hart wantrouwt able boeken waarin kennis en weten serieus genomen worden . "Wat zou
ik graag een boek schrijven waarin
iedere zin een leugen was, zonder
dat dit direct opviel, wat zou ik
daar de filosofie goed bij kunnen
gebruiken, ik zou haar schaamteloos uit haar verband rukken,
onjuist citeren en maltraiteren ." 1e
vraagt je of waarom hij dat dan
niet gewoon doet .
Naast de persoonlijk getinte
opstellen (zo vertelt Van der
Heijden bijvoorbeeld dat hij als
kind boeken uit de bibliotheek
overschreef, omdat hij dacht dat
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hij het boek dan zelf geschreven
had) bevat de bundel ook beschouwingen van algemenere aard . 'De
toekomst van het kwaad' van
Gerrit Krol bijvoorbeeld gaat niet
over de relatie tussen filosofie en
kunst en doet evenmin uitspraken
over de fundie van literatuur, maar
is zelf eigenlijk een filosofische
beschouwing over het goed en
kwaad in de wereld . Hoewel de
moderne mens veel meer kennis
heeft dan vroeger, lijkt onze moraal
niet in gelijke mate verbeterd to
zijn, vindt Krol . De wereld wordt
tegelijkertijd beter en slechter, of zoals Nietzsche het eens formuleerde -, "naarmate de mens groeit in
het hoge en sublieme, zal hij groeien in het diepe en vreselijke" . Dit
alles is natuurlijk niets nieuws,
maar het geeft wel vanuit een
andere invaishoek een interessante
invulling aan het thema 'denken'
en het stuk van Krol zorgt daardoor voor een aangename afwisseling .
Een van de mooiste bijdragen
aan de bundel vind ik het stuk 'Niet
de bedoeling' van Dirk van
Weelden . Het begint met een verhaal over een oude geliefde die
ineens bij hem voor de deur staat
en hem meetroont naar een klein
stukje niemandsland op een industrieterrein . Op dat verlaten en verwaarloosde stukje groen staat voor
hem de tijd heel even stil en ziet hij
de wereld voor een moment door
andere ogen . Hij illustreert aan de
hand van dit verhaaltje hoe zijn
oude geliefde - de filosofie - hem
sours helpt bij het schrijven ; zij
biedt hem de mogelijkheid op een
andere manier tegen de wereld
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aan to kijken . Daarnaast is het verhaaltje een goed voorbeeld van het
"onliteraire effect" van literatuur:
net zoals het landje hem heel even
een andere werkelijkheidservaring
gewaar liet worden die hem in zijn
hart raakte, kan literatuur zo'n zelfde effect bij de lezer teweegbrengen . Een prachtig en helder stuk,
zowel wat stijl als wat inhoud
betreft .
Helaas zijn niet alle bijdragen zo
geslaagd als die van Van Weelden .
In 'Vbbrdenken en n~denken'
merkt Sybren Polet op dat het creatieve denken een fragmentarische
en sprongsgewijze manier van denken is . Het lijkt erop dat enkele
auteurs hun stuk op dezelfde
manier geschreven hebben .
Nelleke Noordervliet bijvoorbeeld
springt in 'Denken, schrijven en
geloven' van de hak op de tak,
maar daar waar in een roman de
verschillende verhaallijnen meestal
een samenhangende eenheid vormen, worden hier de gedachtenlijnen niet afgerond en raakt
daardoor het verband zoek . Hoe
interessant het ook mag zijn wat ze
to vertellen heeft, uiteindelijk overheerst een gevoel van 'waar ging
het nou eigenlijk over?' En ook
'Het standaardmodel', een moeilijk
stuk van Geerten Meijsing, ontbeert de nodige helderheid . Dat is
jammer, want het gaat ten koste
van de inhoud van zijn intrigerende beschouwing . Wellicht was iets
meer "n~denken" geen overbodige luxe geweest.
Afgezien van deze (in mijn
ogen) minder geslaagde bijdragen,
is Denkende schrijvers in zijn
geheel toch zeker de moeite

waard . Het onderwerp is interessant en de uitwerking ervan veelzijdig ; ieder auteur kiest zijn of haar
eigen invalshoek . Ook al komen uit
het boek weinig nieuwe of verrassende inzichten naar voren, het
geeft een boeiende kijk op het
schrijven en op de rol die de filosofie daarbij speelt . De lezer wordt de
mogelijkheid geboden over de
schouder van de schrijver mee to
kijken . Zo wordt onder meer duidelijk dat de auteur geenszins 'heer
en meester' over zijn verhaal is, iets
dat je wel zou verwachten . Vrijwel
iedere auteur kent de ervaring dat
het verhaal 'zichzelf gaat schrijven' .
Dat ondervond Van der Heijden bijvoorbeeld tijdens het schrijven van
zijn cyclus De tandeloze tijd: het
personage Ernst Quispel begon
een steeds grotere rol to spelen
zonder dat hij dat van to voren had
voorzien ; dat resulteerde uiteindelijk zelfs in een aan dit personage
gewijd boek . En ook 't Hart maakte iets dergelijks mee met zijn
roman Land van Genade : "het
gegeven van de verveling diende
zich simpelweg tijdens het schrijven
aan, niet van tevoren, vervolgens
bleek ineens vrij vaak het woord
Bemis' voor to komen en toen ik
bedacht (tijdens het schrijven) dat
de vader van de jongen het beste
historicus kon zijn, (dat voelde
goed) was het hek wel zo ongeveer van de dam en begon het
boek zich min of meer vanzelf to
ontplooien ."
Het klinkt zo gemakkelijk .
Vivian de Gier

Anton Haakman Afgronden ,;
verontrustende literatuur uit de
Romantiek. Amsterdam, Antwerpen

Arbeiderspers) 1 997 .

69 90 .

De duistere zijde van de
literatuur

Aan het einde van de Verlichting
komt het tot een verrassende
wende . De adellijke salons raken
in de ban van hypnotiseurs,
oplichters en duistere filosofen .
Tegelijkertijd stort het lezende
publiek zich vol overgave op het
schrikbarende in de literatuur : op
de nieuwe Gothic Novels,
Schauerromane en romans noirs .
Men zoekt naar de ervaring van
het unheimliche .
Wat is de reden voor deze plotselinge fascinatie? Had de
Verlichting haar werk niet goed
gedaan, had zij haar aartsvijand,
het bijgeloof, niet bedwongen en
nude angsten niet werkelijk overwonnen? Of moet men de fascinatie voor het unheimliche juist
anders duiden, namelijk als een
voortzetting van de Verlichting
met andere middelen? Wilden de
late achttiende-eeuwers, nadat ze
de zichtbare wereld in kaart hadden gebracht, ook de onzichtbare
wereld van onbewuste krachten
en raadselachtige samenhangen
onderzoeken?
Het paradoxale is dat beide
verklaringen juist zijn . Aan de ene
kant ontleent het unheimliche zijn
kracht aan het feit dat hier nude
en maar half-overwonnen angsten
geensceneerd worden . Het speelt
in op dat merkwaardige gevoel
dat zo mooi wordt samengevat in
een bekende achttiende-eeuwse
uitspraak : 'Ik geloof niet in spoken, maar ik ben er wel bang
voor' . Aan de andere kant is het
unheimliche een uiting van de
menselijke nieuwsgierigheid .

Daarvan getuigen de vele semiwetenschappelijke varianten van
het unheimliche, afkomstig uit
mesmerisme, telepathie, psychopathologie et cetera . Toch wordt
in het unheimliche nooit iets
opgehelderd : de nieuwsgierige
blik is op iets gericht dat uiteindelijk zijn geheim niet prijs geeft .
Wie in het najaar van 1997 in
de Nederlandse boekhandels
rondkeek, kon hier en daar twee
boeken naast elkaar zien liggen
waarin op het unheimliche wordt
ingegaan : Anton Haakmans
bloemlezing Afgronden; verontrustende
literatuur uii de
Romantiek en mijn eigen essaybundel Het verlangen naar huivering . Het is een merkwaardige

coincidentie dat deze boeken
bijna gelijktijdig zijn verschenen,
gezien het feit dat er op de
Nederlandse boekenmarkt de laatste jaren niet zo veel aandacht
werd besteed aan het unheimliche . (Op ~~n uitzondering na : in
1990 verscheen Haakmans vertaling van Mario Praz' klassieke
studie lust dood en duivel .)
Het unheimliche wordt door
Haakman, zoals uit de ondertitel
van zijn studie blijkt, in het tijdperk van de romantiek geplaatst .
Hij steunt op de ruime betekenis
die Praz aan de term 'romantiek'
heeft gegeven, een romantiek die
m~~r is dan de opmaat van de
negentiende-eeuwse literatuur .
Romantiek is voor Praz en
Haakman de stroming die de hele
eeuw in haar greep houdt, omdat
zij de literatuur steeds weer met
bepaalde motieven voedt, zoals
de femme fatale, de dubbelganger, de vampier en de wrede verleider. Misschien is daar iets voor
to zeggen, maar ik denk toch dat
men de claim enigszins moet
afzwakken . Tenslotte maakt de
romantiek in de literatuur na 1840

niet meer de dienst uit ; wat er dan
nog van overblijft is niet meer dan
een onderstroming . Die is er w~l,
alleen al omdat ook sommige
realisten geintrigeerd waren door
het geheimzinnige en onverklaarbare, getuige hun experimenten
met het unheimliche . Gogol,
Dickens, Maupassant en Henry
lames bijvoorbeeld hebben
belangrijke fantastische verhalen
geschreven .
Haakman last de lezer kennis
maken met de grote facettenrijkdom van het unheimliche in de
negentiende eeuw (waarbij hij
overigens de onvertaalbare Duitse
term vermijdt en doorgaans voor
het Nederlandse woord 'verontrustend' kiest, dat echter geen
volwaardig equivalent van de
Duitse term is) . Korte verhalen,
meestal door Haakman zelf vertaald, vormen de hoofdmoot .
Naast deze contes fantastiques,
Schauererzahlungen en ghost stories bevat het boek veel nuttige
informatie : biografische wetenswaardigheden, toelichtingen bij
de ontwikkeling van de fantastische literatuur en samenvattingen
van de belangrijkste definitiepogingen van 'le fantastique' . Het
geheel kan gelezen worden als
~~n groot essay over het unheimliche in de negentiende eeuw,
waarin op onderhoudende en
inzichtgevende wijze heen en
weer wordt geschakeld tussen
literaire tekst en historische
beschouwing . Er ligt zelfs zo veel
nadruk op leesvermaak en toegankelijkheid dat het boek geen
noten en bibliografische verwijzingen bevat. Het lukt de lezer dus
niet om de citaten en parafrasen,
waarvan Haakmans verbindende
tekst er een grout aantal bevat, na
to trekken . Hier hadden uitgever
en auteur best wat toegeeflijker
kunnen zijn, aangezien zij w~l een
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namenregister hebben toegevoegd .
De bloemlezing omvat zeventien verhalen en vier romanfragmenten . De fragmenten zijn
opgenomen om de historische
aanloop tot de fantastische literatuur to illustreren : het achttiendeeeuwse experimenteerveld van de
Gothic Novel. Van de grote fantastische auteurs van de negentiende
eeuw zijn aanwezig : heck,
Hoffmann, Poe, Maupassant . De
verhalen van deze schrijvers, waaronder 'Der Sandmann' en 'Le
Horla', zijn stuk voor stuk juwelen .
Naast deze bekende heeft
Haakman ook een aantal minder
bekende verhalen opgenomen,
bijvoorbeeld 'Meester Zacharias'
van Jules Verne, 'Peter Rugg, die
vermist was' van William Austin
en 'Een zonderlinge episode' van
Richard Barham . Omdat deze vertellingen nog nauwelijks in anthologieen zijn verschenen en ook
nog niet in het Nederlands zijn
vertaald, ligt vooral hier het vernieuwende aspect van Haakmans
boek .
Hoe mooi deze ontsluiting van
relatief onbekende teksten ook is,
Haakman haalt zich met zijn
ruime keuze wel een probleem op
de hals . De verhalen vallen namelijk niet allemaal onder de door
hem zelf voorgestelde definitie
van 'het fantastische' . Zijn definitie sluit aan bij de invulling die
Franse theoretici aan de term 'le
fantastique' hebben gegeven .
Volgens Pierre Castex, Roger
Caillois en Tzvetan Todorov (door
Haakman samengevat op de pagina's 142-145) valt het fantastische
niet samen met het wonderbaarlijke of bovennatuurlijke, maar is
het juist to danken aan de spanning tussen het empirische en het
bovenzinnelijke, tussen het alledaagse en het onvertrouwde .
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Onrustbarend worden fenomenen
omdat zij onverklaarbaar en ongemotiveerd uit het werkelijke to
voorschijn komen . Voorwaarde
voor het fantastische effect is het
vertrouwen in de waarnemingsen beoordelingscategorieen van
de moderne wereld . Deze categorieen bewijzen hun adequaatheid
ten opzichte van de realiteit, maar
worden ten aanzien van plotseling
veranderende ervaringen ontoereikend : held en lezer verliezen de
vaste grond onder hun voeten .
Definieert men het fantastische
op deze wijze, dan vallen alle verhalen waarbij de lezer niet door
verontrustende twijfels gegrepen
wordt, buiten de boot . Kort
gezegd : verhalen waarin onomstotelijk vast staat dat het om spoken gaat, zijn niet fantastisch . De
door Haakman opgenomen verhalen 'Het levenselixir' van Balzac,
'Peter Rugg' van Austin en 'De
schilder Godfried Schalken' van
LeFanu zijn zulke eenduidige vertellingen over bovennatuurlijke
verschijnselen . Een iets ander
geval is Hawthornes 'Wakefield',
een mooie vertelling waarin alle
geheimzinnigheid voortkomt uit
de psychische stoornis van de protagonist . Ook zo'n verhaal is niet
fantastisch in de engere zin van
het woord .
Hier zit dus een onnodige
spanning in Haakmans boek .
Misschien was de auteur zich
ervan bewust, want hij aarzelt
lange tijd of hij uberhaupt een
definitie van het fantastische zou
moeten geven . Uiteindelijk onderwerpt hij zich aan de opvattingen
van de 'France school' (overigens
zonder de verbindingen en nuanceverschillen met Freuds beroemde opstel over het unheimliche to
verkennen) . Maar hij voelt zich er
niet gemakkelijk bij, zodat hij op
andere plaatsen de gevonden

definities weer overhoop gooit . In
zulke passages zien we hoe
Haakman zijn toevlucht neemt tot
behoorlijk ruime catalogi van fantastische motieven en proc~d~s
(voorbeelden op paging 153 en
321) . Definities zijn Haakmans
sterkste kant niet .
Maar misschien moet men hier
niet al to zwaar aan tornen . De
vertalingen zijn zeer geslaagd en
de tussenteksten zijn rijk aan
informatie . Ook door stijl en layout is het geheel een buitengewoon leesbaar boek geworden .
Joachim von der Thusen

Rudolf Dekker, lachen in de
Gouden Eeuw • een 9eschiedenis
van de Nederlandse humor,
Amsterdam Wereldbibliotheek
1997 . 34,50 .

Grappen van een bohemien
Juffrouw Catharina Dompiz zit
met de gedichten van P.C .Hooft
op schoot to huilen . Gevraagd
waarom ze huilt, zegt ze : "Omdat
hij een vers op mij heeft
gemaakY' . De vragensteller oppert
dat dat toch geen schande is .
"Maar", zegt de juffrouw, "de
vent is nu zo tang dood, zo kan
elk bijna rekenen hoe oud dat ik
ben" . Grappen als deze komt de
lezer volop tegen in het nieuwste
boek van Rudolf Dekker, Lachen in
de Gouden Eeuw; een geschiedenis van de Nederlandse humor .
Dekker bespreekt daarin een moppenverzameling van niet minder
dan 2440 grappen, aangelegd
door advocaat, dichter en levensgenieter Aernout van Overbeke
(1632-1674) . De moppenverzameling kreeg de titel Anecdota
sive historiae jocosae toen deze in
het bezit kwam van de Koninklijke
Bibliotheek to Den Haag, de plaats
waar Dekker de moppen ook
heeft ontdekt .
Lachen in de Gouden Eeuw
begint met een algemene schets
van de vrolijkheid in Nederland .
Door diverse schrijvers, waaronder
Erasmus, werden de Nederlanders
in de zestiende en zeventiende
eeuw als vrolijk bestempeld . In latere eeuwen werden ze echter afgeschilderd als droog en humorloos .
Om de verandering in het beeld
van de Nederlander, die eind
zeventiende eeuw plaatsgevonden
moet hebben, to verklaren, heeft
Dekker theologische geschriften,
didactisch-moralistische literatuur
en etiquetteboeken onderzocht .

Vooral de theologische geschriften
laten zien dat de humor in de
zeventiende eeuw aan banden
werd gelegd : hervormden, remonstranten en katholieken vonden
dat men zeker niet teveel mocht
lachen . Spotten werd door hen
afgewezen en (komisch) toneel
absoluut verboden . Entertainers
werden door hen gezien als
oneerlijk', wat in de zeventiende
eeuw een erg negatieve kwalificatie was omdat eer en het behouden van die eer erg belangrijk
waren . Wie in de zeventiende
eeuw zijn eer verloor, belandde
onderaan de maatschappelijke
ladder en kwam op gelijke voet to
staan met misdadigers .
De moralistische literatuur en
etiquetteboeken stonden minder
strenge normen voor. Volgens veel
moralisten was lachen toegestaan
voor de ongetrouwde jeugd, maar
mocht men zich niet aan scherts
to buiten gaan . Etiquetteboeken
hadden als speerpunten matigheid en eerlijkheid . Onmatig
lachen was ongepast ; spotten met
(eigen) gebreken, andere mensen
imiteren en Platte taal gebruiken
was oneerlijk.
De verscherping ten aanzien
van de humor die Dekker in de
verschillende geschreven bronnen
tegen kwam, zet hij of tegen de
humor in het dagelijkse leven van
de zeventiende eeuw. Die humor
heeft hij gevonden in dagboeken
van zeventiende-eeuwers die lachwekkende vooroallen beschrijven .
De dagelijkse humor voldeed
bepaald niet aan de voorgeschreven etiquette : zo ging een Amsterdamse wijnhandelaar tegen de
regels in, door to lachen om een
"voddige bedelares", en had zelfs
prins Willem III veel plezier toen
Constantijn Huygens jr. zijn hoofd
stootte . Ook in kunstenaarskringen werd weinig rekening gehou-

den met de etiquette van de
humor : schilders als Jan Steen
gebruikten afbeeldingen van
bedelaars en mismaakten in hun
werk, of schilderden zichzelf in de
rol van nar. Ook kwam er in de
loop van de zeventiende eeuw
steeds meer komische literatuur
op de markt en met name het
kluchtboek kwam tot grote bloei .
Dat kluchtboek was eerst een
samenraapsel van komische genres (puntdichten, anekdoten,
raadsels), later veranderde het in
een verzameling bondig geschreven, komische verhaaltjes, die veel
leken op de moderne mop . De
moppenverzameling van Aernout
van Overbeke lijkt het meest op
dit latere snort kluchtboek .
Wat Dekker aanstipt als bewijs
voor het offensief tegen de humor,
is het verdwijnen van de komische
literatuur en schilderkunst uit - in
elk geval - de bovenlaag van de
Nederlandse bevolking . Eind achttiende eeuw las die bovenlaag
geen kluchtboeken meer en ook
de komische schilderkunst werd
weggedrukt door het achttiendeeeuws classicisme .
Na de algemene beschrijving
van de (ontwikkeling van) humor
in de zeventiende eeuw, stelt
Dekker Aernout van Overbeke
voor. Van Overbeke was een
kleurrijk persoon : hij werkte als
advocaat en VOC-ambtenaar,
stond bekend als dichter, maar
had ook een reputatie als feestvierder. Zijn literaire werk bestond
uit drempeldichten, komische
gedichten en een psalmvertaling .
Van Overbeke bleef ongetrouwd
en maakte deel uit van een zeventiende-eeuwse 'boh~mien-cultuur' .
Dekker schetst die subcultuur uitgebreid : de 'boh~miens' waren
schrijvers en schilders die er een
anti-burgerlijk even op nahielden,
en een lossere (seksuele) moraal .
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Ook excentrieke figuren uit de
bovenlaag van de bevolking
behoorden tot die subcultuur.
Een deel van de 2440 moppen
en anekdoten die Van Overbeke
verzamelde, heeft zijn directe
(bohemien)omgeving als achtergrond . In die grappen komt Van
Overbeke vaak zelf naar voren als
de grappenmaker. Andere grappen uit de Anecdota zijn afkomstig uit literaire bronnen zoals
oudere literatuur, sprookjes en
kluchtboeken . De meeste moppen
in de Anecdota zijn gebaseerd op
woordspelingen, literaire verwijzingen en omkeringen . Bij die
omkeringen spelen de tegenstellingen eerlijk-oneerlijk en reinonrein de grootste rol . De eerste
tegenstelling is bijvoorbeeld terug
to zien in moppen over overspel,
de tweede komt naar voren in een
groot aantal moppen waarin de
stoelgang, uitwerpselen en het
, gemak' (toilet) de hoofdrol spelen . Deze scatologische grappen
zijn vooral gesitueerd binnen Van
Overbekes eigen omgeving .
Blijkbaar stond de poep-en-pieshumor bij Van Overbeke en zijn
kennissen hoog in het vaandel .
Een mop die dat illustreert is de
volgende : de dichter Jacob
Westerbaen nodigt de drukker
van zijn boekje Kostverloren uit .
Als deze zich tang uit de kamer
verwijdert, roept Westerbaen :
"Waar ben je, wat doe je?" Het
antwoord is : "Ik zit hier en druk
verloren kost, meneer" .
Dat in deze mop een dichter
de hoofdrol speelt, is niet uitzonderlijk : in de autobiografische
moppen van de Anecdota spelen
schrijvers vaak de hoofdrol, net als
ambtenaren en juristen . Zoons van
de vrienden van Van Overbekes
vader (Baerlaeus, Huygens, Hooft)
zijn ook vaak to zien in die grappen .
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De grappen in de Anecdota die
zich niet in de directe omgeving
van Van Overbeke afspelen hebben onderwerpen van heel verschillende acrd . Zo zijn er moppen
over de rechtspleging, man en
vrouw, ouders en kinderen, ziekte
en gezondheid, andere (buitenlandse) bevolkingsgroepen en
gewoonten, en over het geloof .
Deze onderwerpen bespreekt
Dekker uitgebreid, in een aantal
thematische paragrafen . In die
paragrafen krijgt de lezer aan de
hand van de grappen achtergrondinformatie over allerlei
zaken in de zeventiende eeuw.
Een voorbeeld van die werkwijze
is Dekkers behandeling van deze
mop, uit de categorie rechtspleging : Een jonge boef wordt door
de beul gegeseld . Na de geseling
wrijft de beul als bijkomende straf
zout in zijn wonden . De boef, die
dat niet weet, roept daarop : "Ach
meester, niet meer van die zalf" .
Dekkers uitleg bij deze grap is, dat
het zout in de wonden strooien in
de zeventiende eeuw een gebruik
was, dat nu alleen nog voortleeft
in het spreekwoord 'zout in de
wonde smeren' . Dat dit gebruik
bestond, was in de strafrechtsgeschiedenis nog nooit ontdekt : de
Anecdota leveren het enige bewijs
ervan .
Een voorbeeld van een grap uit
de categorie man-vrouw is : fop,
pas 20 jaren", trouwt met Marij,
"die er 60 heeft" . Als hem wordt
gevraagd, waarom hij dat doet,
zegt hij : "Wij zijn, mijnheer, allebei liefhebbers van de muziek
ende ik heb wel 1000 maal
gehoord dat nieuwe snaren op
een oude luit best klonken" . Aan
de hand van deze mop vertelt
Dekker jets over de zeventiendeeeuwse huwelijksmoraal : 'ongelijk' trouwen, met een partner die
anders was in sociale achtergrond,

rijkdom of leeftijd, werd in de
zeventiende eeuw afgekeurd . En
net als om andere dingen die
eigenlijk verboden terrein waren
werd erom gelachen .
Door deze behandeling van de
Anecdota, waarbij Dekker moppen en uitleg verweeft, zijn vooral
de thematische stukken van zijn
boek zeer de moeite waard om to
lezen . Hetzelfde geldt wat mij
betreft voor de gedeelten over de
autobiografische grappen en het
leven van de boh~mien Van
Overbeke . Het algemene deel van
Dekkers boek, dat verder afstaat
van de Anecdota zelf, vind ik iets
minder geslaagd . Dekker belooft
daarin namelijk, een verklaring to
zoeken voor het verdwijnen van
de Nederlandse vrolijkheid . Die
verklaring krijgt de lezer echter
nergens. Dekker bewijst weliswaar
met theologische en moralistische
geschriften dat eind zeventiende
eeuw de grenzen van de humor
aangescherpt werden, maar waarom dat gebeurde, laat hij in het
midden . Ook geeft Dekker nauwelijks aan hoe de omslag in de
Nederlandse houding ten aanzien
van humor precies in zijn werk is
gegaan . De enige informatie die
de lezer krijgt over de periode na
het humor-offensief in de zeventiende eeuw, bestaat uit enkele
lose opmerkingen ("kluchtboeken
werden eind achttiende eeuw niet
meer gelezen door de elite" ; "het
gestadige offensief van predikanten had op den duur succes") .
Hier heb ik vooral moeite mee
omdat Dekker zijn boek een
geschiedenis' noemt . In mijn
ogen is Lachen in de Gouden
Eeuw een vlot geschreven, informatieve publicatie over de humor
in de zeventiende eeuw, maar
geen geschiedenisboek dat de
ontwikkeling van de Nederlandse
humor voor en na die zeventiende

eeuw in kaart brengt en verklaart .
Een laatste opmerking heb ik
over de 'Nederlandse humor' zelf.
Dat in de huidige literatuur nog
steeds het beeld heerst van de ernstige zeventiende-eeuwse Nederlander, zoals Dekker beweert, lijkt
me enigszins achterhaald . In de
studie Leugens en vermaak;
Boccaccio's novel/en in de kluchtcu/tuur van de Nederlandse renaissance heeft Rend van Stipriaan
overtuigend verdedigd, dat zelfs
hooggeplaatste zeventiende-eeuwers zich zeer goed thuisvoelden in
de kluchtcultuur van hun tijd .
Uiteindelijk is mijn oordeel over
Lachen in de Gouden Eeuw echter
positief : het is een interessant en
goed leesbaar boek dat het beeld
van de komische cultuur in de
zeventiende eeuw zeker aanvult .
De grote hoeveelheid grappen die
Dekker de lezer voorschotelt,
maken zijn werk tot een sappig
geheel . Wat mij verbaasde, is de
tijdloosheid van sommige moppen : blijkbaar verschilt onze
humor sours niet zoveel van die
van een zeventiende-eeuwse
boh~mien .
Miriam Wijnen

Jean-Paul Mulders en Annick
Lesa 9 e, Een zeer treuri9a Prips.
Het leven van Jotie T'Hooft.
Antwerpen
34,90 .

(Manteau

1997 .

Een Jim Morrison van
eigen bodem
De gladde foto op het omslag van
de bloedmooie, bleke jonge dichter
gecombineerd met de melodramatische titel, doet al vermoeden
wat de toon van deze biografie
zal zijn . De Vlaamse Jotie T'Hooft
is auteur van de bundels Schreeuwlandschap (1975) en lunkieverdriet
(1976) en het postuum verschenen Poezebeest, De laatste gedichten, Uerzame/de gedichten en
Uerzameld proza . Hij werd geboren in 1956 en stierf in 1976 ; volgens de biografie van Walter
Nelissen uit 1981 Joiie T'Hooft .
Een dichtersleven aan een overdo515 heroine . Mulders en Lesage
houden het op cocaine ; een
mening die gestaafd wordt met
passages uit het autopsierapport .
De auteurs hebben er alles aan
gedaan our hun geloofwaardigheid to maximaliseren door het
gebruik van tallow relevante en
minder relevante bronnen . Zij
koketteren met de enorme hoeveelheid door hen opgedoken
materiaal, waaruit enige selectie
naar onze mening wel op zijn
plaats was geweest .
Hun bevindingen over de persoon T'Hooft hebben Mulders en
Lesage in de vorm van een klassieke, spannende en meeslepend
geschreven detective gegoten,
zodat de lezer de indruk heeft
stukje bij beetje het ware levensverhaal van de dichter to leren
kennen . De biografie begint met
een aanvankelijk mysterieuze
Bode . Vlotte televisietaal wordt
niet geschuwd : "Openingsshot:

het interieur van een personenwagen" luidt de eerste zin van het
eerste hoofdstuk 'Zonnebril met
spiegelglas' . Vervolgens wordt de
identiteit van het slachtoffer onthuld en wordt duidelijk hoe hij
gestorven is . Na de openingsscPne
wordt het leven van T'Hooft vanaf
zijn kindertijd gereconstrueerd our
to verklaren hoe het zo ver heeft
kunnen komen . Aan de eerste
zeventien jaar van zijn leven worden evenveel pagina's gewijd als
aan de laatste drie . Een beknopte
epiloog brengt de lezer op de
hoogte van hoe het verder is
gegaan met zijn vader, moeder,
vrienden en graf .
De auteurs gebruiken ook een
notenapparaat, waarin titels staan
over Kurt Cobain, Jim Morrison en
occultisme, ongetwijfeld onmisbare lectuur our T'Hooft beter to
kunnen begrijpen . Geforceerd
doet de vergelijking aan van de
teruggetrokken, vierjarige Kurt
Cobain met het beeld van de
twaalfjarige Jotie zoals dat volgens
de auteurs blijkt uit het gedicht
'Een marsman op aarde' . Het
onbenullige detail dat T'Hooft blijkens het autopsierapport meer
dan twee tepels had, ontlokt de
auteurs het volgende, wat belachelijk aandoende commentaar :
"Het is wel vreemd dat Jotie, leerling-tovenaar die hij was, zich
nooit heeft beroepen op de zeldzame lichamelijke afwijking [ . . .]
Een opmerkelijk detail, vooral in
het licht van loties occulte belangstelling [ . . .] Wordt van heksen
immers niet beweerd dat ze
ergens op hun lichaam een ongevoelige plek hebben, die niet
bloedt als erin geprikt wordt, en
een derde tepel ."
De auteurs van deze biografie
volgen niet alleen de mythe zoals
T'Hooft die met veel gevoel voor
dramatiek tijdens zijn leven al
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creeerde, zij breiden die zelfs nog
verder uit . "Een zeer treurige
prins" noemt lotie zich in het verhaal Geluiden van zeer ver met ironische zelfspot, die de samenstellers
van deze biografie blijkbaar gemist
hebben . "Mogelijkerwijs heeft het
ook to maken met de onbeschrijflijke schoonheid van mijn gelaat .
Want vandaag, voor het eerst Binds
weken, herkende ik in de spiegelruit van een kruidenierswinkel,
weer de zeer treurige prins die ik
ben . Mijn gelaat was weer bruin,
als vanouds, en mijn haar donkey .
Vooral mijn ogen herkende ik van
vroeger ; dat gekwetste zat er
weer in, dat indroevige dat je ook
terugvindt bij herdershonden ."
In Een zeer treurige grins is
T'Hoofts dichterschap slechts een
aspect dat bijdraagt aan zijn cultstatus : de biografen kunnen hem
dan poPte maudit noemen . Wat
hij wanneer en hoe heeft geschreven wordt volstrekt niet duidelijk
uit deze biografie . Flarden van
dichtregels worden kriskras ingevoegd wanneer het de auteurs
uitkomt om to dienen als autobiografisch bewijsmateriaal of illustratie . Mulders en Lesage gaan
hiermee voorbij aan het feit dat
niet alle poezie biografisch to verklaren is. T'Hooft wordt bepaald
miskend als kunstenaar, bijvoorbeeld wanneer de heer Gryspeerd
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van het opvoedingsgesticht commentaar op een van zijn gedichten mag geven . Een strofe luidt
"Sours word ik krijsend wakker/
Sours word ik afgevoerd en verdoofd/ sours vastgebonden ."
Gryspeerd vreest voor de reputatie
van het gesticht, waarin T'Hooft
een tijdje opgenomen is geweest,
en verzekert de toehoorders dat
dit gedicht met een stevige korref
zout moet worden genomen en
dat van vastbinden en verdoven
nooit sprake kan zijn geweest .
Hetzelfde geldt eigenlijk ook
voor T'Hoofts proza, waarbij de ikfiguur in de verhalen klakkeloos
gelijk wordt gesteld aan de auteur
zelf . Echter, dit is Mulders en
Lesage niet helemaal aan to rekenen, aangezien zij zich baseren op
de verhalen die in het Uerzame/d
proza als autobiografisch staan
aangemerkt . Zijn briefwisselingen
en proza spelen een grotere rol in
de structuur van de biografie dan
de gedichten, die later tussengevoegd lijken to zijn . Dit in tegenstelling tot de biografie van Walter
Nelissen, die de ontwikkeling van
zijn dichterschap en het tot stand
komen van zijn dichtbundels volgt
en waarvan de aanpak in dat
opzicht to verkiezen is boven die
van Mulders en Lesage .
De vlotte verteltrant van de
auteurs maakt het boek echter

wel prettig leesbaar. De biografie
is hapklaar en bovendien, ondanks de eerder genoemde punten van kritiek, zeer volledig en
dus een aanvulling op het
bestaande oeuvre over T'Hooft .
Voor ons zijn dit argumenten our
Een zeer treurige grins toch aan to
bevelen aan de nieuwsgierigen
onder u . Wij zijn niet to versmaden, smeuige details aan de weet
gekomen, bijvoorbeeld over de
ranzige wijze waarop Gerard Reve
heeft geprobeerd T'Hooft to verleiden . De auteurs weten verder to
vertellen dat bij zijn graf nog
regelmatig fanmail wordt gevonden van mensen die pas een paar
jaar oud waren toen hij stierf, nu
dus twintigers . Deze biografie kan
er toe bijdragen een nieuwe generatie zestienjarigen voor T'Hooft to
interesseren . Er staat voldoende
informatie in, compleet met foto's,
our op bedevaart to gaan naar
Oudenaerden . En ach, zelfs voor
ons 'ouwetjes' blijft de verleiding
grout Captain Beefheart op to zetten, de gordijnen dicht to trekken
en ons to laten meeslepen door
de mythe van Jotie T'Hooft . Een
tikje weemoedig hem nooit
gekend to hebben .
Jolanda Olie en Judith van Vugt
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redactioneel
Ter ere van het eeuwfeest van de geboorte van Nicolaas Beets kreeg de jonge beeldhouwer Jan
Bronner in 1914 de opdracht een Hildebrand-monument to maken . Het zou een beeldengroep worden met acht personages uit de Camera Obscura en een beeld van Hildebrand zelf, geplaatst bij
een fontein die de gemeente Haarlem had besloten to bouwen in de Haarlemmerhout . Na een paar
jaar was de betonnen fonteinbak gereed en informeerde de gemeente naar de vorderingen van het
monument . Bronners artistieke inzichten waren echter volop in ontwikkeling en hij bleef schaven
aan zijn ontwerpen . Daarnaast ontstond er hevige discussie over de plaats van het monument . Vele
jaren gingen voorbij . Godfried Bomans spotter "Het Rijnland werd ingelijfd, Abessinie veroverd,
Polen overweldigd, maar Bronner kapte voort . De Tweede Wereldoorlog barstte los . Duitsland stortte in, Japan capituleerde, maar Bronner kapte voort ." Uiteindelijk werd het monument op 1 juni
1962 onthuld en kwam een 48-jarige oprichtingsgeschiedenis ten einde .
Dat de gemeente Haarlem dit langdurige en geldverslindende drama overhad voor een gedenkteken voor een schrijver, bewijst de waarde die het werk van Hildebrand heeft voor de stad . Op een
andere manier is zijn werk van belang voor de Haarlemse schrijver Lodewijk van Deyssel . Gaston
Franssen gebruikt in zijn artikel het verhaal 'Een onaangenaam mens is de HaarlemmerhouY uit de
Camera Obscura om to laten zien dat de schrijfwijze in Van Deyssels De Adriaantjes sterke overeenkomsten vertoont met de schildertechniek van het pointillisme .
Een andere kunstvorm speelt een rol in de bijdrage van Emanuel Overbeeke over de romans van
Anna Enquist . Aan de hand van muziek is een verandering in haar schrijverschap waar to nemen .
Verder is in dit nummer een beschouwing to vinden over drie werken van Willem Bilderdijk waarin hij
zijn visie op onder andere Genesis en de evolutietheorie op zeer uiteenlopende wijze uiteenzet . Het
interview kent dit keer een dubbelslag ; het gesprek werd gehouden met Willem Jan Otten, maar
ging voor een groot deel over de films van Yasujiro Ozu . In de recensierubriek wordt aandacht
besteed aan twee tijdschriften die dit jaar voor het eerst uitkwamen, en de moraal van W .F. Hermans
wordt belicht in een van de duodecimo's .
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AI is ons prinsje nog zo klein,
toch zal h j eenmaal Koning zun
Gaston Franssen

De Adriaantjes van Lodewijk van Deyssel en het pointillisme 1

Het pointillisme is een
be9rip dat niet snel met
Iiteratuur 9eassocieerd
zal worden . Dat deze
schildertechniek, die wel
een ver door9evoerde
vorm van het bekendere
impression isme
9enoemd kan worden,
ook tern9 to vinden is in
de letterkunde, toont
Gaston Franssen aan in
zi1jn besPrekin9 van De
Adriaant1jes van Lodewi1jk
van DeYsseL Hoe nieuw
Van DeYssels sti1'I in dit
werk is, wordt eens to
meer duideli1'k door het
contrast met het werk
van een voor9an9er, het
door Van DeYssel
bewonderde'Een onaan9 enaam mens in de
Haarlemmerhout' van
Hildebrand .

Het rumoeri9a begin van de moderne Nederlandse letterkunde wordt 9emarkeerd door de revolutie van Tachti9 . De opstandelin9en van de Tachti9erbewe9in 9
propa9eerden een totaal nieuwe kunst. Waar Iiteratuur voorheen een moralistischdidactisch doel had en meer 9ewaardeerd werd naarmate zi1' meer maatschappeliJ'k nut had, daar riep deze J'on9a 9eneratie literatoren - waaronder zeer
verschillende schri1jvers to vinden ziJjn zoals Willem Kloos Herman Gorter en
LodewiJjk van DeYssel - om fart pour fart . Kunst zou uitsluitend zichzelf moeten
dienen, en 9een antler doel kennen dan schoonheid . Lodewi1jk van DeYssel (18641 952 verwoordt dat streven als vol9t in ziJjn polemische 9eschrift Nieuw Holland
1884
Er is steeds stIgi" in9 waar to nemen naarmate de ontwikkelin9 klimt en zich

uitbreidt naarmate de 9eschreven kunst niet meer als het disciplinemiddel
van een God of als het ti'dverdri'f
I
I van een Konin9- maar zelf een Koning, als
zelf een God words beschouwd zal de Iiteratuur meer p lasts verkri'9'en
in de
1
hersens en harten der menschen . P. 34
De generatie van Tachtig deed dan ook haar uiterste best om deze zo opstandige
kunst zowel in theorie als in de literaire praktijk to verbreiden . Kloos veegde de
kopstukken van de voorgaande generatie schrijvers - onder wie Nicolaas Beets
en 1 .1 .L. Ten Kate - voorgoed van tafel in zijn literaire kronieken, en Goiter en
Van Deyssel deden de Nederlandse critici versteld staan van respectievelijk Uerzen
(1890) en Een liefde (1888) .

Dit artikel is een bewerking
van een nota die ik geschreven
heb naar aanleiding van het
onderzoekscollege 'De poetische revolutie van Tachtig' .
Graag wl ik Wilbert Smulders
bedanken voor zijn commentaar op de verschillende versies
van dit artikel .

AI snel na de roes van Tachtig dreven de voormalig revolutionairen uiteen .
Kloos nam in zijn eentje De Nieuwe Gids over, Goiter bekeerde zich tot het socialisme en Van Deyssel zocht zijn heil in de 'sensatie' . Van Deyssel zou zijn eigen
complexe ontwikkeling later meerdere malen in kaart brengen . In 1944 schreef
hij, terugkijkend op zijn literaire carri~re : "De geschiedenis van mijn geestesleven, in zijn hogere z6ne, is geweest, dat ik van de naturalistisch en heroieschindividualistische waarheid, [ . . .] ben overgegaan tot de mystische en van die tot
de 'synthetisch-wijze" (geciteerd in : Kemperink 1988, pp . 17-18) . Voor Van
Deyssel bleef echter gedurende al zijn verschillende schrijversfasen de schoonheid het uitgangspunt . Hij wilde een "zoo mooi mogelijk geestesleven leiden,
om van daar-uit en dear-door de beste letterkundige kunst to maken en de mooiste gedachten op to schrijven ." (Kemperink 1988, p . 18)
Ook in De Adriaantjes. longensjeugd scheisen (hierna : DA), in 1983 verzameld door zijn bio- en bibliograaf Harry M .G . Prick, verkondigt Van Deyssel de
kunstleer van de koninklijke schoonheid . In deze vercameling schetsen vertelt hij
het verhaal van de jongen Adriaan, en hoe deze de wereld om hem heen beziet .
Juist dit 'bezien van de wereld' staat daarbij centraal : Adriaan is als het ware een
personificatie van een nieuwe manier van kijken, en daarmee van een jonge,
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koninklijke kunst : "Hij [Adriaan, GF] hoorde door de luchtkoker de Dam-klok spelen, ting-ting-ting, van 'AI is ons prinsje nag zo klein, toch zal hij eenmaal Koning
zijn' ." (DA, p . 39)
Van Deyssel zag De Adriaantjes als zijn beste werk, en hij heeft zich dan ook
regelmatig over de 'schetsen' en hun literair-historische positie uitgelaten . Het is
opmerkelijk dat hij zich niet of blijkt to zetten tegen zijn voorgangers, maar zich
eerder in een traditie plaatst en (nota bene) de door Tachtig zo verguisde Nicolaas
Beets als zijn voorbeeld aanwijst. Hij verwijst met name naar 'Een onaangenaam
mens in de HaarlemmerhouY (hierna OM), een kort verhaal uit de Camera
Obscura (1839) van Hildebrand (pseudoniem van Beets) : "Er is, absoluut, geen
onderscheid tusschen hetgeen je ziet op een Zondag-middag in den Haarlemmer
Hout en hetgeen je 's ochtends voor je waschtafel ziet ." (geciteerd in : Prick 1977,
p . 163)

Van Deyssel was een groot liefhebber van de Camera Obscura 3, en blijkbaar
speciaal van 'Een onaangenaam mens' . Als hij zich uitlaat over de werkwijze die
hij hanteerde bij het schrijven van De Adriaantjes, haalt hij Hildebrands verhaal
letterlijk aan . Zo beschrijft Hildebrand een uitstapje met zijn neef Nurks op een
zondagmiddag in het Haarlemse wandelgebied de Hout . Dat dagje uit geeft hem
tegelijkertijd de gelegenheid om zijn lezers op een rondleiding door de
Haarlemmerhout to trakteren . Uitgebreid vertelt Hildebrand wat een wandelaar,
die hij vergelijkt met een nieuwsgierige natuuronderzoeker, tijdens een wandeling
door de Hout zoal zou kunnen zien : "Meergemelde natuuronderzoeker heeft
even de Dreef verlaten, [ . . .] Hij wandelt een gele barouchette en een blauwe char~-bancs voorbij, die hij onder 't geboomte uitgespannen ziet, als ware 't om
menigeen van huns gelijken derwaarts to lokken . Hier is alles nog doodstil . 't Is
een liefelijke morgen ." (OM, pp . 46-47) Diezelfde twee rijtuigen komen weer
voorbij als Van Deyssel over zijn werkwijze, zoals die is toegepast in De
Adriaantjes, spreekt :

3.

Zie het nawoord van M .G .
Kemperink in Van Deyssels

Badplaats-schetsen (1990) .

Ik zie in mijn verbeelding voor mij den Haarlemmer Houi of ik zie den broekspijp van dien mijnheer in zijn kamer. In den Haarlemmer Hout zie ik een geele
diligence vol menschen, en daar mast een b/auwen char-a-bancs . En in den
broekspijp zie ik een etfen p/ek met licht en daarnaast een p/ek met plooyen
en schaduwgleufjes. (Prick 1977, p . 163)
De Adriaanijes en 'Een onaangenaam mens' lijken inderdaad wel iets op elkaar.
Hildebrand besteedt in zijn verhaal veel aandacht aan kleinigheden : minieme
details van het uiterlijk van de wandelaars, hun gelaatsuitdrukking, hun gedrag
en hun kleding worden breed uitgemeten . In De Adriaantjes beschrijft Van
Deyssel de dagelijkse handelingen van Adriaan, waarbij hij bbk uitvoerig op de
kleinste details ingaat : de kamer van Adriaan, de stoel waarop hij zit, de wastafel
en zelfs het motiefje in het behang op de muren . Van Deyssef staat in zijn
beschrijvingen tevens langdurig stil bij verschillende kleuren, geluiden en het spel
van licht en water, jets wat hem blijkbaar in hoge mate fascineert . 4 Hij zegt daarover :

4.

De vorm en de val-beweging van een waierdruppe/ kunnen niet eerder twee
k/eine bizonderheden genoemd worden dan de algemeene aanduiding van
den wandelstok van meneer A . en die van den hoed van mejuffrouw e. Men
kan dus niet zeggen dat uitvoerigheid niet goed is, enz . (. . .] Als ik ieder onderdee/ van de zeer /ange beschrijving van een stoe/ b . v. met een ze/fde soon

Vergeli1'k ook de uitgebreide
was- en regenscene's in De
Adriaantjes op pp . 13-14, 4144, 64-67,106-107, 126-130
en 190-196 . Van Deyssel
besteedt hier uitzonderlijk veel
aandacht an het geluid, de
vorm en de valbeweging van
druppels water .
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levendigheid geef als waardoor de bizonderheden in de beschrijving vld .
Haarl. Houi worden opgestuwd- moet dat in zijn resultaat hei ze/fde zijn .
Want er is een gelijkheid tusschen de bewegingen der broeksplooyen enz .
van een heer op een sloe/ alleen in een kamer en het bewegen op een
Zondag-middag in den drukken Haarlemmer Hout die dieper gelegen is dan
het zeer duidelijke oppervlakkige veachil . (Prick 1977, p . 163)
Van Deyssel signaleert dus zelfs een "dieper gelegen" overeenkomst. Hij spreekt
Hildebrand rechtstreeks aan als hij vervolgens zijn eigen werkwijze met die van
Hildebrand vergelijkt . Het verschil tussen beide werken zit niet zozeer in de werkwijzen, maar in de kwaliteit, in levendigheid van het resultaat : "Ik ben niet uitvoeriger als ik bij den mijnheer eerst de plek met licht, daarna die met plooyen
poem dan indien ik bij den hout eerst de diligence en dan den char-~-bancs vermeld . Het is best mogelijk dat ik een halven broekspijp meer leven zie dan gij in
de heelen Hout." (Prick 1977, p . 163)
Het mag op zijn minst verwonderlijk heten dat Van Deyssel geen 'absoluuY
verschil onderscheidt tussen zijn werkwijze en die van Hildebrand . Toch is er een
wezenlijk verschil . Om to kunnen begrijpen waarom Van Deyssel zijn De
Adriaantjes toch zo levendiger acht dan Hildebrands verhaal 'Een onaangenaam
mens' zullen beide werken hieronder tegenover elkaar geplaatst worden . Dan
zal blijken dat de hoofdpersonages uit beide werken fundamenteel verschillen in
de manier waarop zij de werkelijkheid benaderen . Hildebrand kijkt naar de werkelijkheid met de ogen van een socioloog : hij ordent, karakteriseert. Zijn werkwijze is categoriserend en maakt daarmee gebruik van bepaalde kennisstructuren,
van zogenaamde frames. Adriaan daarentegen kijkt naar de werkelijkheid met
pas geopende ogen : hij is een onbeschreven blad en ontdekt de wereld stukje
bij beetje . Dit is een gevolg van Van Deyssels atomiserende werkwijze, die voorbij
gaat aan frames . Een vergelijking met de schilderkunst ten slotte, zat aantonen
dat Van Deyssels schrijftechniek overeenkomsten vertoont met de schildertechnieken van een kunststroming die aan het einde van de negentiende eeuw
opgang maakte : het pointillisme .
Een aquarium-achti9a stilte

Van Deyssel heeft in De Adriaantjes een beeld willen schetsen van zijn leven na
zijn verblijf op de kostschool to Rolduc, toen hij weer thuis in Amsterdam bij zijn
ouders was komen woven . Het schrijven van De Adriaantjes bood Van Deyssel
"zij 't slechts op papier, de mogelijkheid van een terugkeer tot de jongen die hij
eens was geweest en die hij opnieuw zou willen zijn", beweert Harry Prick in het
nawoord bij De Adriaantjes (DA, p . 200) . Van Deyssel had met de verhalen, die
tot stand kwamen in februari-maart van het jaar 1902, in eerste instantie een
vervolg op De kleine republiek (1889) willen schrijven . Deze autobiografische
roman handelt over het verblijf van het jongetje Willem op een kostschool . In de
eerste versies van de 'jeugdschetsen' heette Adriaan dan ook nog steeds Willem,
naar het hoofdpersonage uit dit boek . Uiteindelijk kwam van dit voornemen zoals overigens wel vaker gebeurde met Van Deyssels vele voornemens - niets ;
de verhalen verschenen onder de titel Kind-/even verspreid over de bundels
Verzame/de opstel/en 7, 8 en 9 in respectievelijk 1904, 1905 en 1906 . Pas in
1983 werden de verhalen door Prick samengevoegd onder de titel De
Adriaantjes. Jongens jeugd schetsen.
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In De Adriaanijes beschrijft Van Deyssel een aantal dagen uit het even van
het jongetje Adriaan . Het tempo van de verhalen is bijzonder traag, Adriaan leeft
namelijk in "een wereld van een geluidloze, aquarium-achtige stilte ." (DA, p .
201) De dagelijkse handelingen van Adriaan worden uitvoerig en tot in details
beschreven, ondanks het feit dat er in zijn verstilde leven weinig spectaculairs
gebeurt. Er is vooral veel to zien . Zo opent het werk met een uitgebreide beschrijving van Adriaans wakkerworden op de eerste dag "als een vogeltje in een open
gebarsten ei" (DA, p . 7) . AI het meubilair in zijn kamertje en het vertrek zelf worden uitvoerig beschreven . Adriaan staat op, kleedt zich aan, wart zich en verlaat
zijn slaapkamer, "[. . .] en heel hard zingend, deed hij de ook met behangselpapier
overtrokken deur van zijn kamertje, met de ovate licht-bruine deurknop in zijn
linkervuist, open, en liet zijn kamertje leg en alleen ." (DA, p . 15) Van Deyssel
getuigt in dit steeds terugkerende, haast rituele ochtendtoilet van zijn fascinatie
voor water en licht . Vervolgens begeeft Adriaan zich naar de huiskamer waar zijn
ouders al aan de ontbijttafel zitten to wachten . Er wordt in stilte ontbeten . De
ontbijttafel, het vertrek en wederom het behang op de muren worden tot in
details beschreven . Alles lijkt een sfeer van gelukzaligheid en liefde uit to ademen; Adriaan leeft in een "vreemd en heerlijk heelal" . (DA, p . 11) Na het ontbijt
gaat Adriaan naar buiten en aldaar vergaapt hij zich aan de veelheid van kleuren
en geluiden van de grote stad .
Op vergelijkbare wijze leidt Van Deyssel de lezer door de volgende drie wonderlijke dagen uit Adriaans leven . Adriaan observeert zijn omgeving zorgvuldig,
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waarbij de meest gewone voorwerpen en bewegingen hem mateloos kunnen
fascineren . Adriaans wereld is geen wereld van dialogen of spannende gebeurtenissen, maar een van slow-motion herhaling en bijzondere lichteffecten .
Het toch al lage tempo van De Adriaantjes wordt nog eens vertraagd door de
gefragmenteerde opbouw. Het werk is verdeeld in veertien hoofdstukken, die
weer zijn onderverdeeld in talloze subhoofdstukjes . Het eerste hoofdstuk 'Wakker
worden' opent bijvoorbeeld met het subhoofdstukje '1 . In bed' en enkele regels
daarna volgt al het tweede subhoofdstukje : '2 . Het ledikant', vervolgens '3 . Het
gordijn', enzovoorts . Deze geleding lijkt tamelijk willekeurig to zijn aangebracht ;
sours is er een sprong in de tijd, sours een overgang naar een ander ondervverp of
een andere ruimte . Van Deyssel lijkt met deze indeling in elk geval zijn atomiserende werkwijze to willen onderstrepen : alle details in Adriaans omgeving zijn
even belangrijk, en verdienen dus allemaal hun eigen, afzonderlijke hoof dstuk .
De lezer ziet de romanwereld door de ogen van Adriaan ; hij is de focalisator .
Van Deyssel sleept de lezer zo als het ware mee in de gedachtewereld van
Adriaan . Dit wordt nag versterkt doordat hij in zijn beschrijving de derde persoon
enkelvoud en de tweede persoon enkelvoud regelmatig door elkaar gebruikt :
"Adriaan plonsde zijn kom na het handen-wassen leeg in een emmertje op de
grond naast de wastafel . Dat druiste en siste . Je had hier watervallen hoog en
laag . Dat was er een met schuim er op als van een na dooi van bergsneeuw boos
gezwollen stroom ." (DA, p . 43)
Over de beweegredenen of psychologische ontwikkeling van Adriaan vermeldt
de schrijver niets . Wel is duidelijk dat hij alle mensen en voorwerpen our hem
heen met een bepaalde verbazing beziet; alles is onbekend, nieuw en intrigeert
hem . Van Deyssel lijkt zijn uiterste best to doen our zijn personages zo anoniem
mogelijk to beschrijven . Hij gebruikt voortdurend algemene aanduidingen als
'mensen' en 'mannen' : "Sommige mensen roken sigaren, zo dat je in eens een
tipje gloeyend goed ziet worden in de straat . Aan de deuren van de toch gesloten
winkels, op de hoeken van dwarsstraten, komen mannen staan met krullend haar
en helemaal schone witte jasjes aan en schone witte sloofjes voor, net of zij die
komen laten kijken ." (DA, p . 115)
De lezer kijkt door de pas geopende ogen van Adriaan mee en is dan ook net
zo onbekend met de 'nieuwe' wereld die Adriaan observeert . De schrijver wil de
lezer opnieuw leren k(/ken . Met De Adriaantjes daalt Van Deyssel niet alleen of tot
op de bodem van zijn herkomst, tot op de gronden van zijn jeugd, maar heeft hij
tevens een pleidooi geschreven voor het onbevangen observeren van de alledaagse dingen . De details worden geisoleerd en hersteld in hun afzonderlijke
pracht. De fragmentarische geleding van De Adriaantjes weerspiegelt dit doeleinde : het is een verzameling afzonderlijke schetsen, waarin de aandacht gelijkelijk verdeeld is over alle details . Zelfs het behang krijgt een eigen hoofdstuk met een eigen titel . Het is ook niet verwonderlijk dat Van Deyssel een intens
gelukkige, veertienjarige jongen centraal stelt en alle andere personages zo 'onaf'
mogelijk laat : niets mag Adriaans argeloze belevingswereld verstoren . Zijn jeugdige blik op de werkelijkheid is nog ontvankelijk voor nieuwe indrukken en heeft
op de lezer een ontwrichtende, verfrissende werking . ledere dag is voor hem een
ontdekkingsreis . Adriaan is de personificatie van het door Van Deyssel gewenste
onbevangen observeringsvermogen . De schrijver verplicht de lezer our m~~ to kijken, our ook op een nieuwe manier de werkelijkheid to bezien .
Om to kunnen begrijpen wat Adriaans observeringsvermogen nu zo 'onbevangen' maakt, dient De Adriaantjes vergeleken to worden met het werk dat Van
Deyssel zelf al aanhaalde : Hildebrands 'Een onaangenaam mens in de
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HaarlemmerhouY . Dan zal blijken dat Adriaan en Hildebrand heel verschillend
tegen de werkelijkheid aankijken .
In een woord lets volmaakt onaan9enaams
De Camera Obscura van Hildebrand verscheen voor het eerst in 1839 . Het werk
bevat talloze korte verhalen en schetsen waarin Hildebrand de hoofdrol speelt .
Deze gesjeesde student beweegt zich in verschillende maatschappelijke kringen
die ~~n ding gemeen hebben : zij zijn allemaal typisch Hollands . De Camera, zoals
zij sours liefkozend genoemd wordt, is een ware staalkaart van typetjes uit het
negentiende-eeuwse Nederland .
De Camera Obscura bevatte in eerste instantie slechts een beperkt aantal
'kiekjes', maar bleek al gauw zo populair to zijn, dat na ~~n jaar een nieuwe en
uitgebreide uitgave verscheen . Hildebrand beloofde zijn lezers in deze uitgave
dat hij de Nieuwe vertoningen van de Camera Obscura zou gaan schrijven, maar
die bleven achterwege . WeI bleef Hildebrand nieuwe verhalen zoals 'De familie
Kegge' en 'Gerrit Witse' aan zijn Camera toevoegen . In 1880, het jaar dat dankzij de Tachtigers in de literatuurgeschiedenis mythische proporties aan zou gaan
nemen, verscheen er al een dertiende druk van het werk .
In 'Een onaangenaam mens in de Haarlemmerhout', het vierde verhaal uit de
Camera Obscura, geeft Hildebrand de volgende typering van zijn neef Robertus
Nurks, die hem kortgeleden een bezoekje bracht : "En evenwel was hij een beste,
eerlijke, trouwe jongen, prompt in zijn zaken, stipt in zijn zeden, godsdienstig,
en zelfs in de grond goedhartig . Maar er was iets in hem - ik weet het niet - dat
maakte dat ik met hem niet op mijn gemak was ; iets lastigs, iets impertinents, in
den woord iets volmaakt onaangenaams ." (OM, p . 40)
Nurks, zo blijkt al snel, is een arrogante betweter, die er blijkbaar veel plezier in
vindt our andere mensen en plein publique op hun tekortkomingen to wijzen .
Na deze korte, algemene en weinig verbloemende introductie neemt Hildebrand
de lezer drie jaar mee terug in de tijd : neef Nurks laat per brief weten dat hij zijn
schrijvend familielid in Haarlem zal komen opzoeken . Hildebrand, die al plannen
had our to gaan wandelen met zijn Leidse vriend Boerhave, besluit dat ze dan
maar met z'n drieen de zondagmiddag zullen doorbrengen in de
Haarlemmerhout .
Boerhave en Hildebrand halen Nurks van de diligence en gedrieen begeven
ze zich naar de Hout . Tijdens hun wandeling en verblijf aldaar worden de onbeleefdheden van Nurks al snel "algemeen verkrijgbaar gesteld" (OM, p . 49) . Menig
bezoeker wordt het slachtoffer van Nurks' luidruchtig en snerend commentaar tot schaamte van Hildebrand en tot ergernis van Boerhave : "'Is dat een rok van je
vader?' vroeg Nurks grappig aan de jongen, die hem zijn limonade bracht, en
zich zeker niet zeer bekrompen in dat kledingstuk bewoog . 'Ik heb geen vader',
zei de arme jongen, en het ging mij door de ziel ." (OM, p . 50)
De wandeling door de Hout dient niet uitsluitend ter typering van Nurks . Het
is tevens een uitgekiende mogelijkheid voor Hildebrand our de verschillende rangen en standen uit het negentiende-eeuwse Haarlem to portretteren . Alle sociale klassen trekken als in een parade, wandelend door de Haarlemmerhout, aan de
lezer voorbij :
Alsdan rukt de voorhoede der Haarlemse wandelaars er in . (. . .] Het zijn de
kleine winkeliers met lange roksmouwen ; de boekhouders met watten in de
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oren; de ambachtsbazen met hoge hoeden, lange panden en /ange /enden ;
alien met hun vrouwen den, en met hun dochters drie graden boven hun
stand gek/eed, (. . .]. Voor het overige bemerkt men reeds nu een enke/ jong
mens uit deftiger stand, hetzij dan een notarisklerk of een surnumerair bij het
gouvernement van Noordholland (. . .]. (OM, p . 48)
Nurks doet zijn naam eer aan en is totaal niet onder de indruk van wat zich in de
Hout afspeelt . Hij levert slechts verveelde kritiek op de bonte stoet van dienstmeiden, bloemisten, klerken en grutters :
De beau-monde verscheen met a/ zijn gedisringueerde geuren en k/euren ; met
al de prachi van vederen, sjaa/s, parasols, mantilles, amazones, koetsiers, rijtuigen en paarden . Ik had het ongeluk Nurks ie vooapellen dat hi] een brillante nieuwe equipage zou zien. Hi] kreeg die zodra niet in het 00g. of hij
vroeg mij ongeduldig: "Wanneer komt nu die mooie equipage, waar je van
gesproken hebt?" (OM, pp . 50-51)
Hildebrand besluit zijn verhaal kort to houden . Met een retorische wending ('Ik
vertel u maar niet, hoe . . .') somt hij nog enkele hoogte- en (dus) dieptepunten
van de middag op, alvorens hij aan het eind van het verhaal vertelt hoe hij samen
met Boerhave zijn dwarse neef terug naar de diligence begeleidt .
Zoals gezegd staat naast de typering van Nurks ook een categorisering van
de Haarlemse maatschappelijke klassen centraal in het verhaal . Het is immers een
portret, een 'kiekje' uit het Camera Obscura-album . De personages in het verhaal hebben dus een dubbele functie . Ze dienen enerzijds om Nurks relief to
geven; het zijn stropoppen waar Nurks zijn bijtend sarcasme op kan botvieren .
Anderzijds dienen de personages als onderzoeksobjecten van de salon-socioloog
Hildebrand die een wandeling maakt door de maatschappij van zijn tijd, getuige
de vergelijkingen met de "meergemelde natuuronderzoeker" en de gebezigde
wetenschappelijk-Latijnse terminologie . De lezer krijgt les in het herkennen van
bepaalde maatschappelijke categorieen :
Zo za/ de natuuronderzoeker, (. . .] enige zwermen feesivierende vogels van de
Haarlemmerdijk inhalen, per schuii van zevenen uit Amsterdam vertrokken .
De mannerjes zijn blauw of zwart getekend en hebben sliknatte, fijngekru/de
bakkebaarden . (. . .] Merk de regenschermen. De wijfjes zijn wit . (. . .] Men ontmoet ze meestal in koppels van negenen : twee mannen en zeven wijfjes .
(OM, p . 46)
De wandeling geeft Hildebrand de gelegenheid om de verschillende klassen to
categoriseren en Nurks stelt hem vervolgens in staat om die categorisering op
humoristische wijze vorm to geven . De Leidse studiegenoot Boerhave draagt op
een bijzondere wijze aan deze sociologisch-ordenende fundie bij . Als personage
heeft hij namelijk Been enkel aandeel in het verhaalgebeuren . Waarschijnlijk heeft
Hildebrand hem aan het verhaal toegevoegd om het realistische gehalte ervan
to verhogen : hij dient uitsluitend als objectieve getuige . Belangrijker is dat hij ook
het wetenschappelijke gehalte van het verhaal verhoog ; de naam 'Boerhave' is
een zinspeling op de wetenschappedmedicus Herman Boerhaave (1668-1738) .
Hildebrand wil met behulp van deze Leidse vriend tegenwicht bieden aan het
humoristische gehalte van zijn verhaal en zo zijn categorisering een geloofwaardig, wetenschappelijk tintje geven . Hildebrand heeft, kortom, met Een onaange-
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naam mens een maatschappeliJjke catalo9us een sociolo9ische miniatuur haast

biJ9evoe9d aan ziJjn 'vertonin9en' . Door toedoen van Robertus Nurks is het misschien niet een al to sYmpathiek maar wel een onmiskenbaar Hollands onderdeel van ziJjn ne9entiende-eeuwse staalkaart 9eworden .

De lezer uit Hildebrands ti1jd zal de verschillende cate9orieen waarschi1jnli1'k wel
herkend hebben . De moderne lezer daarentegen heeft het sours moeiliJ'k met het
plaatsen van bepaalde personages of voorwerpen . Het is biJ'voorbeeld niet

meteen duideli1jk wat men zich bi1j een 'Ian9e procureursklerk' of 'secretarieklerken' preties moet voorstellen . Dat de toenmali9a lezers deze omschriJ'vin9en wel
konden be9rilpen en de onvermelde details verder zelf konden invullen zal een
9evol9 bliJ'ken van de werkin9 van frames .

Een 9ri1'ze paardenharen Saksen-weimar
Hildebrand en Van Deyssel hebben beide oog voor detail, maar ze gaan op een
radicaal verschillende wijze met die details om . Zo beschrijft Hildebrand zijn personages enerzijds vaak net zo uitgebreid als Van Deyssel ; anderzijds duidt hij elk
individueel personage aan met de naam van de groep waartoe dat personage
behoort : "Het zijn de kleine winkeliers met lange roksmouwen ; de boekhouders
met watten in de oren ; de ambachtsbazen met hoge hoeden, lange panden, en
lange lenden [ . . .]" (OM, p . 48) Verdere details over zulke 'ambachtsbazen' kan de toenmalige - lezer vervolgens zelf invullen, op basis van gemeenschappelijk veronderstelde kennis . Van Deyssel daarentegen negeert zulke gemeenschappelijke kennis en vermeldt zelfs de meest logische, overbodige kleinigheden : "Tussen de
recht-op staande raamposten en de smalle rechte lig-latten in het midden, waren
de raam-ruiten ." (DA, p . 36) Hildebrand, zoals al eerder opgemerkt, categoriseert
details terwijl Van Deyssel die juist atomiseert.
De 'wetenschappelijke' categorisering van Hildebrand stoelt op de kennis die
hij met de lezer deelt : zowel hij als de lezer weten welke kenmerken bij een bepaalde categorie horen . De schrijver kan dus volstaan met het noemen van de naam
van de categorie waartoe een personage behoort : "Hem volgen, tegen half twee,
twee uren, deftige bewoners uit de stad . De fabrikant met zijn familie, de notaris
met zijn familie, de boekhande/aar met zijn familie . . ." (OM, p . 48 . Cursivering GF)
Ook voorwerpen beschrijft Hildebrand op die manier : "Een enkel heer met een grijze paardenharen Saksen-weimar, bruine rok, grijze zomerbroek, Engelse spikkelkousen, lage schoenen en een tenger, hoogstfatsoenlijk uiterlijk, zit aan een der
houten marmeren tafeltjes . . ." (OM, p . 47 . Cursivering GF) De lezer reconstrueert
aan de hand van de beschrijving zoals 'een Amsterdamse korneY in gedachten een
- vaak uiterst gedetailleerd - beeld van dat voorwerp, zonder dat Hildebrand verder
hoeft uit to weiden . Zo begrijpt de lezer wat er bedoeld wordt als Hildebrand een
kindermeid beschrijft "met een Amsterdamse komet op 't hoofd, [ . . .] op everlasting
schoenen [ . . .]" (OM, p . 47 . Cursivering GF)
Hildebrand speelt daarmee in op de manier waarop kennis van de wereld in de
gedachten van een lezer is geordend . De lezer interpreteert niet op basis van een
lijst feiten, maar met behulp van netwerken waarin kennis gestructureerd is . leder
woord of concept is met talloze andere verbonden en wordt tijdens het interpretatieproces tegelijk met die andere geadiveerd . Zulke kennisstructuren worden ook
wel frames gencemd . Deze frames verduidelijken niet alleen wat precies het verschil
is tussen de werkwijze van Van Deyssel en Hildebrand, maar geven - zoals zal blijken - eveneens het verband aan tussen Van Deyssel en het pointillisme .
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Deborah Tannen behandelt in haar overzichtsartikel 'What's in a Frame? Surface
evidence for Underlying Expectations' de verschillende termen en definities rondom het begrip 'frame' . De vaak zeer uiteenlopende theorieen die er bestaan over
frames - ook wel scripts of scenes genoemd - zijn volgens Tannen to brengen tot
~~n basisprincipe :
What unifies all these branches of research is the realization that people (. . .]
see events and objects in the world in relation to each other and in relation to
their prior experience. This prior experience or organized knowledge then
takes the form of expectations about the world, and in the vast majority of
cases, the world, being a systematic place, confirms these expectations, saving
the individual the trouble of figuring things out anew all the time . (Tannen
1993, pp . 20-21)
Hildebrand werkt in zijn verhaal met zulke frames . Door slechts de naam van een
categoric to gebruiken, plaatst hij zijn personages in een bepaald frame en hoeft
hij ze verder niet to introduceren . Immers, in de woorden van Tannen "one forms
a general impression (we might say, one labels something as a part of a certain
scene, frame or script) and furnishes the details which one builds from prior
knowledge (that is, from the script) ." (Tannen 1993, p. 21)
Het fundamentele verschil met De Adriaantjes is dat Van Deyssel deze frames
juist probeert to negeren . "Wat er onder de tafel is en zo, zie je bijna nooit, maar
't is of je toch wet weet dat het er is" (DA, p . 22), schrijft Van Deyssel, wat aangeeft dat Adriaan zich wel degelijk bewust is van dergelijke frames . Uitgaande
van een algemene of gedeeltelijke indruk, kunnen de details alsnog worden ingevuld met behulp van een frame . Net zoals een tafel ook een onderkant en vier
poten impliceert, zo is een 'procureursklerk' met een bepaald uiterlijk verbonden .
Adriaan blijkt in een wereld zonder zulke kennisstructuren to leven : hij moet elke
dag alles opnieuw uitvinden en kijkt - steeds opnieuw - uitsluitend naar het
afzonderlijke, zonder gebruik to maken van een overkoepelend frame . Zo ziet hij
bijvoorbeeld twee beeldjes van ridders en een spiegel, "[m]aar de ridders en de
spiegellijst en de spiegel zelf kende Adriaan niet voor wat zij waren . Hij kende
wel de gladde kuiten en de effen gegespte schoenen van de ridders [ . . .]" (DA, p .
49 . Cursivering GF) Van Deyssel gebruikt zoals verwacht dan ook geen categoriserende aanduidingen bij het beschrijven van zijn personages : "Voor een van de
huizen, op een Platte stoep, stond een man, met een zwarte broek en een zwart
vest aan en met zijn armen in witte mouwen, zonder jas aan op straat ." (DA, p .
102 . Cursivering GF) Zijn personages zijn naamloze, onbekende individuen, waarvan de lezer zich - zonder expliciete hulp van de auteur - geen concrete voorstelling kan maken aangezien er geen verklarend frame geactiveerd kan worden :
"Deze vrouw had een stil glansende zwart strooyen hoed om haar hoofd, van
achteren to zien stiff en met een rondte van al maar grotere stroo-kringen, en
een rand van daar eindigende witte kant in haar hats onder de hoed uit ." (DA, p .
104 . Cursivering GF) Hoezeer Van Deyssel weigert om frames to gebruiken, zien
we in het volgende fragment . Voor de toenmalige en mogelijk zelfs nog voor de
hedendaagse lezer is het duidelijk dat hier een stadswachter beschreven wordt,
maar Van Deyssel weigert pertinent hem op die manier to benoemen :
Op de hock was - een zacht rood gek/eurd gebouw, rond zo als een vestingtoren van vroeger, en hiervoor stood, duidelijk en rechiop, onbewegelijk, een
man met een blauwe broek, koperen knopen van voren, een blinkende helm
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op, en stukjes van een bizonder goed op zijn schouder, en met een rechte
snor, die, net als het gebouw waar hi] was uitgekomen, nieuw en fris leek en
toch op lets heel ouds van tang geleden tijden . (DA, p . 114)
Hildebrands sociologisch-ordenende, classificerende werkwijze stoelt dus op frames, terwijl Van Deyssels atomiserende werkwijze juist zulke frames probeert to
negeren . Hildebrand vult onvermelde details in door in to spelen op een "general impression", terwijl Van Deyssel de details loskoppelt van het geheel en hen
een bepaalde vorm van autonomie verleent . Hij frustreert op deze manier de
werking van frames van de lezer in de hoop de manier waarop men naar de alledaagse werkelijkheid kijkt to de-automatiseren . Hij wil de lezer opnieuw leren kijken .
Van Deyssel sluit met deze 'ontwrichtende' werkwijze nauw aan op een ontwikkeling die zich in zijn tijd in de schilderkunst voordeed . Hij is zich hiervan blijkbaar bewust als hij in verband met zijn De Adriaantjes spreekt over "een zeker
uiterst fijn en spiritueel of pyschiesch, geepureerd en gestabiliseerd, impressionisme" (Prick 1977, p . 131) . Deze uitspraak kan echter genuanceerd worden :
eerder dan typisch impressionistisch, is zijn aandacht voor het detail, zijn atomiserende werkwijze en zijn fascinatie voor het spel van licht en water typisch pointillistisch .
Het licht was er overal
In 1905, terugkijkend op zijn terugkeer uit Houffalize naar Amsterdam, schrijft
Van Deyssel : "Toen ik in maart 1 889 in Amsterdam terugkwam [ . . .] werd het mij
duidelijk, dat er, behalve Kloos in de letterkunde, [. . .] een hele groep artiesten
waren, waar ik, zonder het to weten, met mijn bestrevingen aan verwant was . De
schilders namelijk .' (geciteerd in : Kemperink 1988, p . 179) . Gedurende de verschillende fasen in zijn literaire ontwikkeling heeft Van Deyssel zich regelmatig
uitgelaten over stromingen in de schilderkunst waarmee hij zich verwant voelde .
De jaren na 1 897 staan bekend als Van Deyssels synthetisch-wijze face . In deze
periode "gaat zijn voorkeur in eerste instantie uit naar een op het impressionisme/realisme gefundeerd symbolisme" (Kemperink 1988, p . 85) . Ten dele is deze derde en laatste - fase in zijn ontwikkeling een voortzetting van de voorafgaande
'mystieke' fase . Van Deyssels 'mystieke waarheid' hield een hoge graad van
bewustzijn in, een gevoel de geestelijke almacht en opperste, goddelijke waarheid gevonden to hebben . Waar voorheen de goddelijke waarheid buiten het
stoffelijke gezocht moest worden, daar werd deze echter in de synthetisch-wijze
fase met het stoffelijke verenigt . De hemel vertoont zich dan op aarde . In De
Adriaantjes doet Van Deyssel verslag van deze eroaring : het is immers "hemel in
de ziel" van Adriaan (DA, p . 27) . Van Deyssel ziet in het onbevangen observeren, zoals alleen een kind dat van nature kan, een mogelijkheid de goddelijke
waarheid to bereiken en het hemelse in aardse voorwerpen to herkennen .
Het vastleggen van dit ideaal ziet de schrijver terug in het werk van andere
kunstenaars . 5 Over het impressionistische schilderij Trio fleuri (1886) van de schilder Jan Toorop zegt Van Deyssel bijvoorbeeld : "Een der mooiste stukken vond ik
Trio f/euri [ . . .] Hier betast mijn geest het Ideaal . . ." (Kemperink 1988, p . 205)
Hiermee geeft hij aan dat het volgens hem "hier niet om een 'gewoon' impressionistisch schilderij handelt, maar om iets als een tussenvorm tussen impressionisme en symbolisme [ . . .]" (Kemperink 1988, p . 205) . Toorop - later weer een
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voorbeeld voor de luministen zoals de vroege Mondriaan - werd in sterke mate
beinvloed door het Franse neo-impressionisme, met name door het werk van Paul
Signac en Georges Seurat . Deze kunstenaars streefden naar een eenwording met
de natuur en met het licht . Om dit 'hogere doel' to bereiken maakten zij gebruik
van divisionistische en vooral pointillistische technieken .
De pointillisten, zoals men deze neo-impressionisten ook wel noemt, waren
van mening dat de werkelijkheid onmogelijk als een eenheid to benaderen was .
De werkelijkheid doet zich aan de mens voor in de vorm van licht . Ook Van
Deyssel lijkt zich hiervan bewust to zijn als hij in De Adriaantjes schrijft : "Licht
was het kamertje . Het licht was er overal . Kijk maar, het was er overal . Daardoor
zag je de vormen van de dingen en de kleuren ." (DA, pp . 182-183) Om de werkelijkheid van het licht to kunnen begrijpen en er ~~n mee to worden, moet het
eerst ontleed worden in zijn afzonderlijke bestanddelen . De pointillisten ontwikkelden hiertoe een uitgebreide kleurenleer, die in de praktijk leidde tot een bijzondere schildertechniek : de verschillende kleuren werden niet op het palet met
elkaar gemengd, maar uitsluitend optisch gecombineerd door de verschillende

Georges Seurat, Bomen en verankerde boot, 1890

basiskleuren onvermengd door elkaar op het doek to stippelen in ontelbare, kleine puntjes of pointilles . Naar aanleiding van de debuutexpositie van onder meer
Un Dimanche a /a Grande Jatte, een werk van Seurat, schreef Paul Signac : "It is
there for the first time that works appeared which were painted solely with pure,
separate hues in equilibrium, mixing optically according to a rational method : the
basic principles of Neo-Impressionism ." (geciteerd in : Innes Homer 1964, p . 114)
De pointillisten wilden de werkelijkheid met andere woorden atomiseren in haar
kleinste details in de hoop daar de geheimen van licht en kleur to kunnen ontdekken . Om die atomisering to bereiken pasten kunstenaars zoals Seurat de pointillistische werkwijze "fully mechanized" toe, ook al ging dat ten koste van de
afbeelding als geheel . Dat laatste is tevens een argument om het pointillisme van
het impressionisme to onderscheiden : "Seurat's systematization of decomposition of light puts him way out of the regular Impressionism . His pointillism, fully
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mechanized, is like the half-tone process of reproduction [ . . .] . It keeps out of the
drawing and is never used as an indication of form ." (H~lion 1978, p . 82)
In De Adriaanijes past Van Deyssel deze techniek toe . De wereld wordt door
de ogen van Adriaan op een vervormde, pointillistische wijze gereproduceerd .
leder hoofdstukje is een klein facet van de werkelijkheid : een atoom dat geisoleerd wordt en een bepaalde autonomie verkrijgt om vervolgens opnieuw en aandachtig bekeken to worden, zodat het in zijn originele en unieke pracht hersteld
wordt . De details worden niet meer ondergeschikt gesteld aan het geheel, vaak
ten koste van het realistische gehalte van de voorstelling .
De pointillistische werkwijze is ook to typeren als een poging om voorbij to
gaan aan de werking van frames . Zoals Tannen beweerde : "one forms a general
impression [. . .] and furnishes the details which one builds from prior knowledge" (Tannen 1993, p . 21) . Een schilder als Seurat richt zich eveneens op de deautomatisering van frames : door de overmatige aandacht voor de afzonderlijke
pointille, frustreert hij zijn publiek in de geautomatiseerde constructie van het
volledige, integrate beeld . Zodoende maakt hij zijn publiek bewust van de manier
waarop zij naar de werkelijkheid kijkt . Zowel Seurat als Van Deyssel, kortom, proberen de sturende en voorspellende functie van "a general impression" door
overmatige aandacht voor alle mogelijke details to bemoeilijken . Beide kunstenaars leren ons 'opnieuw' naar de werkelijkheid to kijken . Het wezenlijke verschil
tussen deze werkwijze en die van Hildebrand is daarin gelegen, dat deze laatste
de lezer helemaal niet opnieuw wit leren kijken ; hij gaat juist uit van de manier
waarop men gewoon is de wereld to zien en laat de lezer met behulp van frames
zelf de onvermelde details invullen . Hildebrand bevestigt daarmee een vertrouwde, routineuze benaderingswijze van de wereld, terwijl Van Deyssel die probeert
to ondermijnen .
Door de werkelijkheid to ontleden tot in haar kleinste details, daalt Van
Deyssel als een ware pointillist of tot in de gronden van zijn jeugd, waar hij de
hemel op aarde terugvindt. De Adriaantjes kan om deze reden een 'pointillistisch'
werk genoemd worden . Van Deyssel heeft deze techniek - oorspronkelijk uit de
schilderkunst afkomstig - proberen toe to passen in zijn literaire werk om uiteindelijk iets 'wezenlijkers' to bereiken . Het de-automatiserende, vernieuwende
effect van deze techniek blijkt na confrontatie met de werkwijze van Hildebrand
to worden veroorzaakt door de manier waarop kunstenaars als Van Deyssel en
Seurat met frames omgaan . Door de werking van deze frames to frustreren met
behulp van een pointillistische techniek, wordt de werkelijkheidervaring plots vernieuwd : men bevindt zich, samen met Adriaan, weer "aan het strand der zee
van zien en denken" . (DA, p . 40)
Gedurende het laatste decennium van de negentiende eeuw was er intensief
contact in Nederland tussen de beeldende kunstenaars en de schrijvers . Dit contact heeft uiteraard wederzijdse invloeden tot gevolg gehad . Zo zag Van Deyssel
zijn roman De kleine republiek in het atelier van de schilder Breitner liggen
(Kemperink 1988, p . 179) en schreef Jan Toorop aan Frederik van Eeden dat hij
een paar schetsen gemaakt had naar aanleiding van Van Eedens toneelwerk De
Broeders uit 1894 . [5 . Dit blijkt uit een brief d .d . 31 maart 1895 van Jan Toorop
aan Frederik van Eeden . Geciteerd in : Kemperink 1988, p. 204.] De Adriaantjes is
dan ook niet het enige literaire resultaat van een dergelijke 'kruisbestuiving' . Als
Van Deyssel in 1943 na jaren zijn roman Een liefde nog eens doorleest, merkt hij
daarover op : "De schemer-duisternis-passage zoowel als de volgende zonlichtpassage in Hoofdstuk XIII, zijn zeer hoog gaande kunst-prestaties . Zij lijken zeer
op Van Gogh . 6 De bestudering van de relatie tussen de schilderkunst en het werk
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6 . Harry G .M . Prick, 'Dertien
close-ups' . Geciteerd in :
Kemperink 1988, p . 172 .
Cursivering GF

van Van Deyssel lijkt daarom alleszins gerechtvaardigd . Hoe gefragmenteerd het
beeld van het fin-de-si~cle en de periode daarna ook mag lijken, het is duidelijk
dat de schrijvers en schilders uit die tijd, op zoek naar verdieping, elkaar hebben
beinvloed en geinspireerd in hun overeenkomstige streven naar een nieuwe,
koninklijke kunst .
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~a~ ~Ylibbefeeu~, en

Bi1 ' de va roeP Nederlands van de Universiteit Utrecht kun
je natuurii1'k Sewoon overdaS in volti1'd Nederlands studeren .
Maar in Utrecht kan het ook 's avonds in deelti1'd . Het
studieProgramma biedt studenten een brede oPleidinS in de
neeriandistiek met onderdelen vanuit de taalkunde, de letterkunde en de communicatiekunde . Daarbi1' komt een Sroot
deel van het Nederlandse cultuur$oed aan bod, van middeleeuwen tot mufti-media . Na een brede basisoPleiding kiezen
studenten uit een Sroot aantal sPecialisatiemo8eli1'kheden .
Maar de vakSroeP verzorgt niet alleen de reguliere oPleidin S
Nededands. Er zi1'n oak moSeli1'kheden voor bi1'voorbeeld contractonderwi1's, wederkerend onderwi1's en contractonderzoek
Wie CONTRACTONDERWIJS volSt, kan uit het bestaande aanbod zelf de colleges kiezen die aansluiten bij ' de eiSen interesse zoals Inleiding communicatiekunde, Publiekg ericht schnjven,

WEDERKEREND ONDERWIJS is bedoeld voor of8estudeerden
van de va roeP. De cursussen zi1'n sours sPeciaal voor alumni
ontwikkeld PAO-cursussen zoals Genderstudies in de neerlandistiek , sPecialisaties, zoals Representaties van Zuideli'k
J A rika,

Vrauwen en geletterdheid, Interculturele cammunicatie .

Medewerkers van de vakgroeP doen oak regelmati S
CONTRACTONDERZOEK voor beddjven en instellinSen . Daarbi'1
wordt bi1'voorbeeld advies uitSebracht over het verbeteren
van de communicatie in o anisaties.
Informatie en documentatiemateriaal over de Utrechtse oPleidinS Nederiands en over andere activiteiten van de vakSroe P
Nederiands is verkrig
1' baar bij' Alex de )aSer,
telefoon 030-2536530 .

Praia- en Paezie-analyse, Inleiding in de Middelnederlandse
letterkunde . Deelnemers schuiven in de colleSebanken aan bij 1
studenten.
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De ontwikkeling van een
schrjverschap
Over muziek als leidend motief in het werk van Anna Enquist
Emanuel Overbeeke

Dat in het proza van Anna Enquist meer dan eens
een muziekstuk oPduikt, zal elke lezer zi1jn oP9evallen . Niet iedereen zal echter hebben 9emerkt dat
aan de structuur van een van haar werken een hele
opera van Mozart ten 9rondsla9 Ii9t . Musicoloo9
Emanuel Overbeeke last zien dat de muziek bij1
Enquist niet alleen op verhaalniveau een belan9ri1'ke plaats inneemt, maar dat met behulp van de
muziek ook een ontwikkelin9 van haar schri1'verschaP valt waar to nemen .
Anna Enquist is een pseudoniem - haar ware naam is
Christa Widlund . Widlund is psychoanalytica en houdt
zich onder meer bezig met beroepsproblemen bij
musici . Professie en persoonlijke betrokkenheid vallen
daarbij samen . Ze studeerde piano aan het conservatorium en was na haar studie enige jaren actief als
podiumartieste, maar stopte met deze carri~re omdat,
zoals ze in een interview zei, ze haar niveau niet meer
kon handhaven . "Om goed to zijn, moet je minstens
twee uur per dag kunnen oefenen, en die tijd vond
ik steeds moeilijker . Dat frustreerde me zo mateloos
dat ik de piano ten slotte eraan heb gegeven . [ . . .] En
op de een of andere manier is het dichten daarna in
de plaats gekomen ."~ Widlund schreef een artikel
over beroepskwalen bij musici, zoals een verkeerde
houding, podiumangst en de rol die relaties met familieleden en collega-musici daarbij kunnen spelen . Dat
artikel, 'Spanningen bij musici'z, opent bij wijze van
motto met een gedicht van Enquist ('Concert' uit de
bundel Een nieuw afscheid), waarop Widlund dit
gedicht behandelt als een verhaal over een musicus
in moeilijkheden .
Natuurlijk is een gedicht meer dan een verhaal met
een boodschap en natuurlijk is Enquist niet identiek
aan Widlund . Desondanks gaat in de publiciteit de
meeste aandacht uit naar wat Enquist en Widlund
gemeen hebben . Die benadering past volledig bij
onze door en door gepsychologiseerde tijd : de biografie floreert als nooit tevoren en bij de bespreking
van literaire teksten en in praatprogramma's met
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schrijvers bestaat vaak meer belangstelling voor wat
een kunstenaar inspireert (bij voorkeur moeizame verhoudingen) dan voor wat hij of zij daarmee doet . Ook
Enquist trad in een dergelijk programma op en de uitzending leek vooral een gesprek met Widlund - wat
slechts ontbrak was het noemen van die naam . Zelfs
een reportage over haar goudvissen, gemaakt bij
Enquist thuis ten behoeve van dit interview, leidde tot
psychologische uiteenzettingen die men eerder verwacht van Widlund ; welke rol deze beestjes in haar
roman Het meestersiuk spelen, werd niet uitgelegd .
De interviews met Enquist handelen zelden over de
roman als literair kunstwerk en bijna altijd over de
roman als bron van informatie over de realiteit, alsof
de kunst bijzaak is .

Don Giovanni als roman
De aandacht voor het biografische gehalte doet
Enquists werk weliswaar niet helemaal recht, maar is
natuurlijk niet helemaal misplaatst . In Enquists werk
spelen zowel anekdotische als thematische aspecten
uit haar leven een essentiele rol . Maar haar oeuvre
kenmerkt zich ook door een langzaam maar gestaag
loslaten van de biografische aanleiding ten gunste van
een grotere nadruk op meer artistieke aspecten . In die
ontwikkeling speelt de muziek een sleutelrol . En zoals
het een goed schrijver betaamt, is de anekdote daarbij van ondergeschikt belang .
In Enquists eerste roman Het meesterstuk moet
men het biografische element zoeken in de thematiek
en de wijze waarop Enquist omgaat met haar muzikale inspiratiebronnen . Geheimzinnig hierover duet de
schrijfster allerminst. De flaptekst noemt expliciet de
opera Don Giovanni van Mozart als raamwerk en
Enquist verklaarde in een gesprek over de vele verwantschappen tussen roman en opera : "dat heb ik er
allemaal bewust voor de herkenbaarheid ingeschreven ."

De overeenkomsten tussen beide kunstwerken gaan
veel verder dan de initialen van de personages, en
voor wie beide werken kent, opent zich een wereld
vol verwijzingen . Zoals de opera opent met een
betoog van leporello over de ongemakken van de
dienstbaarheid, zo opent de roman met een hoofdstuk over Lisa die zich dienstbaar opstelt . Als motto
voor het eerste deel koos Enquist Leporello's openingszin van de opera . "Notte e giorno faticar" "dag en nacht je afbeulen voor een man die je niet
waardeert" . 3 Ellen staat ambivalent tegenover Johan
Steenkamer zoals Elvira tegenover Don Giovanni - en
om dezelfde reden : de combinatie van moed en
immoraliteit die Don Giovanni typeert . De dood van
hun dochter Saar in het tweede deel is wel het einde
van hun huwelijk, maar niet van haar ambivalente
gevoelens . Dit deel heeft als toepasselijk motto een
regel uit een aria van Elvira "Ma tradita e abbandonata Provo ancor per lui piety" - "Maar bedrogen en
verlaten, voel ik voor hem nog medelijden ."
Het personage lohan Steenkamer is gebaseerd op
Don Giovanni . Hij belichaamt evenals de operaheld de
combinatie van dun, energie en soevereine minachting voor regels . De groep studenten op de kunstreis
is gedacht naar de boerenmeisjes op de bruiloft van
Zerlina en Masetto, Zina naar Zerlina en Mats naar
Masetto . Tennrijl Zerlina zich laat veroveren omdat Don
Giovanni een edelman is, laat Zina zich door lohan
veroveren omdat zij hem 'herendiensten' verleent .
Evenals Masetto kent Mats de aantrekkingskracht van
de Don Juan . Precies zoals Donna Anna leeft voor de
regels en alles doet om Don Giovanni aan de schandpaal to nagelen, zo probeert Alma van alles om Johan
in diskrediet to brengen . Don Ottavio is een saaie
kleurloze man die braaf zijn plichten jegens Donna
Anna uitvoert ; Oscar doet dat jegens Alma . Donna
Anna, Ottavio en Elvira betreden het feest van Don
Giovanni gemaskerd ; Alma, Oscar en Ellen betreden
de opening van Johans expositie weliswaar niet
gemaskerd, maar de opmerking van de vertelster
"Nee, zij dragen geen maskers" is volstrekt onbegrijpelijk voor wie de relatie tussen opera en roman niet
kent.
En zo gaat het maar door. Leporello is bang voor
de confrontatie met de Commendatore en wil vluchten ; Lisa wil weg van de opening zodra zij onraad
ruikt . Elvira wil kort voor Don Giovanni's confrontatie
met de Commendatore de immoralist nog een laatste kans op berouw geven ; Ellen wil kort voor de onthulling op de expositie een ontmoeting met haar
ex-man . Don Giovanni blijft tot vlak voor zijn onder-

gang onverschrokken en durft de confrontatie met de
Commendatore aan zonder enige aarzeling ; lohan is
tot vlak voor de ontdekking van plagiaat evenmin van
zijn stuk to brengen . Don Giovanni blijft tot kort voor
het einde het karakter dat hij altijd was ; het derde
deel van de roman heeft als motto een zin van Don
Giovanni uit het begin van de tweede akte nadat zijn
knecht hem heeft gewezen op de gevaren van zijn
leefwijze "piu de pan the mangio, piu dell aria the
spiro" - "1e weet dat [vrouwen] voor mij noodzakelijker zijn dan het brood dat ik eet, dan de lucht die ik
adem ." Don Giovanni gaat ten onder in het vuur van
een vaderfiguur ; Johans hoofdwerk op de expositie
(het meesterstuk) blijkt geent to zijn op een werk van
zijn vader.
Mozart is in de roman impliciet en expliciet aanwezig . Het hoofdstuk 'grimmig menueY dat speelt
vlak voor de opening van de tentoonstelling, correspondeert met de maaltijd van Don Giovanni tussen
de standbeelden . In de opera speelt het orkest een
menuet ; in de roman speelt een strijktrio "een operabewerking, een statig menuet met een onschuldige
melodie maar een onheilspellende ritmiek" . De
muziek is een divertimento van Mozart .
Ook andere componisten maken hun opwachting .
Net voor de ontmaskering op de expositie citeert
Enquist een repel uit het libretto van Da Ponte en
noemt zij de librettist bij naam . Dat Ellen bij de dood
van Saar denkt aan Mahlers Kindertoienlieder ligt
zeer voor de hand . De constatering op hetzelfde
moment dat in Mozarts strijkkwintetten "de emoties
dieper verborgen liggen" (p . 182) is in de recente
Mozartliteratuur bijna een gemeenplaats (zie bijvoorbeeld de teksten van Hildesheimer en Solomon) .
Eveneens voor Ellen impliciet met de dood verbonden
is Stravinsky's Psalmensymfonie die tweemaal verschijnt . De eerste beschrijving luidt : "Luid, het slotakkoord blijft hard, peen elegante afsluiting maar een
aanhoudende schreeuw . De tranen lopen Ellen over
de wangen . Laat me met rust, laat me gaan zodat ik
nog een leven heb voor alles voorbij is, voordat ik er
niet meer zal zijn ." (p. 183) En als zij enige tijd later
de symfonie opnieuw hoort : "flier wordt een lied
gezongen dat bestemd is voor haar. Met deze melodie kan zij op weg gaan naar haar nieuwe huffs ." (p .
207) Bij de tweede beluistering bereft zij dat zij met
haar nieuwe situatie in het refine is gekomen . 4
Critici, die weten dat de schrijfster ook psychoanalytica is, hebben uiteraard getracht de roman psychoanalytisch to interpreteren . Enquist heeft deze
benadering bepaald niet veroordeeld, integendeel . In
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interviews heeft ziJj benadrukt dat Het meesterstuk
moet worden 9elezen als een boek over ouderbindin 9
en de hunkering naar de vader : ouders eten hun kinderen op . Veelze99end is in dit verband de openingszin van de roman : "De 9oudvissen hebben hun
)'on9en op9evreten ." Enquist bevesti9de in een interview met Jolanda van der Ploe9 dat Widlunds beroe p
9rote invloed op de schriJjfster heeft . "Vindt u het to
psYcholo9iserend? Voor miJj is het helemaal niet raar
om op die manier naar mensen to ki1jken . Ik vond het
natuurliJ'k wet leuk om indirect lets over mi1'n yak to
ze99en en ik heb biJj het beschriJ'ven van die karakters ontzettend veel aan mi1jn yak 9ehad . Maar ik heb
9een 9ebruik 9emaakt van verhalen van patienten . Ik
wit mi1'n werk en mijn schriJjven ook absoluut uit
elkaar houden . Daarom handhaaf ik miJn pseudoniem ." Let op het taal9ebruik: Enquist wit haar pseudoniem handhaven! Wie wordt hier 9einterviewd?
Toen haar werd 9evraa9d "Is Don Giovanni al eerder psYchoanal isch verklaard?" was het antwoord
"Vast wet, maar die Iiteratuur heb ik niet 9elezen . Ik
heb naar de muziek 9eluisterd ." Die Iiteratuur is er
inderdaad niet van de vader van de psychoanalyse
wiens naam in de recensies re9elmati9 opduikt 5 masr
van liens leerlin9 Otto Rank die in 1924 naar aanleidin9 van een opvoerin9 van Mozarts opera ziJ'n opstet
Die Don Juan-Gestalt schreef . 6 Voor Rank onthult de
fi9uur van Don Giovanni veel over de relatie tussen
ouder en kind . Het kind kan en wit niet van de vader
loskomen - de vrouw is voor het kind slechts een substituut van de vader. Don Giovanni's vele veroverin9en
zi1jn niet meer dan een compensatie voor de onbereikbaarheid van de ouder • met seksualiteit heeft die
veroverin9sdran9 vol9ens Rank dan ook niets to
maken . Rank zoekt de bron eerder in de m holo9ie .
De zoon bang om door ziJ'n vader verslonden to worden vermoordt hem Rank spreekt van een 'oermisdaad' waarop de vader, bi1j Mozart belichaamd in de
Stenen Gast wrack neemt• deze constructie is vol9ens Rank al aanwezi9 in het verhaal van Oedipus . Na
deze uitte9 is het veelze99end dat Rank uitdrukkeli1'k
vermeldt dat Mozarts vader overleed terwi1jl zi1'n zoon
werkte aan Don Giovanni . Jaap Goede9ebuure noemde Don Giovanni "Mozarts oedipale opera" .
Of Enq uist het boek van Rank nu wet of niet heeft
9elezen de ideee"n van de psYchoanal icus Rank zullen de psYchoanal ica Widlund on9etwi1'feld bekend
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in de oren klinken . Rank schri1jft : "Nu zi1jn wiJj er o p
9rond van de psychoanalyse toe 9enei9d een der9eli1jke allesoverheersende factor van schuld en straf, verbonden met hefti9a seksuele fantasieen, of to leiden
uit het 'Oedipus-complex' ." Enquist kan dit 9edachto9oed onmo9eliJjk zi1'n ont9aan . Ze noemt Don
Giovanni "een man met bindin9san9st" en ze9t : "ik
ben 9aan fantaseren waarop deze angst berust .
Waarom kan hiJ' niets met al die vrouwen? Wat wit hi'1
ei9enli1jk? Hoe is hiJ ' zo 9eworden? Vol9ens mi1 ' komt
zi1n 9edra9 voort uit een verlan9en naar een vader.
Deze 9edachte werd de basis voor mi1jn roman ." De
roman is een uitwerkin9 van het idee van een wrekende vader, het slot van de roman is een en al
ouderbindin9 . Als Charles aan Johan verschiJ'nt, denkt
Enquists Don Juan het eerst aan zi1jn vrouwen . "De
vrouwen schuiven over elkaar tot een Alma die o p
Ellen li1'kt", alsof ziJjn vrouw het substituut is van zi1jn
moeder. In de slotzinnen keert Johan ook tern9 tot
ziJ'n vader. "Nu 1'e hoofd laten zakken te9en de wollen
trui, de stevi9a armen staan als een has9 om waar jij
11
net no9 was ; nu Ian9zaam op9aan in de heerliJ'ke
lee9to vervloeien in hem die 1'e zo hebt 9emist . 0 p
schoot . Alles is 9oed . Alles is of9elopen ." Enquist verklaarde te9en Van der Ploe9 : "Hi1' wit 9ewoon weer
biJj vader op schoot!" en vervol9ens 9in9 Enquists
9esprek en niet alleen dat met deze interviewster
meer over tYpen dan over kunst .
Af9aande op interviews met haar zou men denken
dat Enquist opera reduceert tot een verhaal met een
thema waarin de muziek een onder9eschikte rot
speelt . Dat is 9elukki9 niet zo . In het 9esprek met Van
der Ploe9 zei ze ook : "Ik heb naar de muziek 9eluisterd ." Dat lit 9een dooddoener is bewiJ'st het vervol9 : "Aan het begin van de opera vermoordt Don
Giovanni de Commendatore . . . . Maar in de muziek
is niets van 9eweld of a9ressie tern9 to horen .
Inte9endeel . Het is heel tedere aan9ril'pende muziek :
de moordenaar en ziJ'n stachtoffer liken
eerder een
1
snort liefdesduet to zin9en . In de slotscene waar de
Commendatore tern9keert als stenen beeld en Don
Giovanni vernieti9t, hoor 1je lit ook weer. Don
Giovanni is helemaal niet bang, hiJ' verlan9t ei9enli1jk
naar die nude man . HiJ' wit 9ewoon weer biJ' vader o p
schoot! Dat is mi'n
l interpretatie . 0p basis van de
muziek in de tekst wordt niets over ziJ'n achter9rond
vermeld ." Widlund le9t Don Giovanni op haar divan .

Vanuit het pianosPel
Ook Enquists tweede roman Het 9eheim is in zekere
zin een boek van Widlund al zit het opzichti9e bio9 rafische element hier eerder in het verhaal .
Hoofdpersoon is de pianiste Wanda Wiericke . 9eboren in 1933, die een carriere van enkele 1jaren als concentpianiste op9eeft om zich na een mislukt huweliJk
tern9 to trekken in een dorp in de PYreneeen . Daar
ontvan9t zi1j een brief van haar ex-man Bouw die
nadat hi1j in een kraut een bericht over haar 9elezen
heeft haar opnieuw wil ontmoeten . De roman preludeert op de ontmoeten9, maar eindi9t wanneer die
elk o9enblik kan plaatsvinden .
Staat Het meesterstuk in het teken van de psychoanalyse van de kunstenaar, Het 9eheim heeft alles to
maken heeft met het artikel 'Spannin9en biJ j musici' .
Wanda kriJ9t met alle pnoblemen to maken die
Widlund beschriJ'ft in haar artikel zoals on9unsti9e
speelomstandi9heden slechte akoestiek en instrumenten odiumvrees doorwerkin van s annin en
uit 'het 9ewone leven' relatieperikelen sociale factoren bi1'voorbeeld de wiJjze van les9even en de
invloed van opvoedin9 en opleidin9 . Widlund
beschriJjft hoe musici met angst om9aan en vervol9ens kunnen bli1jven op
;~tredn Wanda wordt de angst
echter teveel .
Wat Widlund niet biedt en Enquist wet zi1jn
opmerkin9en over musici . In Het geheim studeert
Wanda in Londen biJj de pianist Curzon . Elke muziekliefhebber denkt bi1' die naam onmiddelliJ'k aan de
En9else pianist Clifford Curzon die glom bekend
stond om zi1jn schitterende Mozartvertolkin9en en ziJjn
enorme zor9 voor details . Dat de fictieve Curzon in
de roman wordt of9eschilderd als "die mierenneuker"
doet onrecht aan de reele Curzon en recht aan
Wanda . Want ziJ, en misschien ook wet Enquist zi1jn
meer 9einteresseerd in de 9lobale expressie en minder in het eindeloos schaven aan de details die de
Mozartspecialist perfect beheerste en die de minder
be9aafden tot wanhoop kunnen driven
1 en wellicht
daarna tot Widlund of haar colle9a's . Toen de
En9elsman in een interview een Jjaar of zes voor zi1jn
flood vertelde dat hi1 j no9 alti1jd enkele uren per da 9
studeerde op details ook in werken die hi1j al vele
malen had uit9evoerd, vroe9 de interviewer : "Bent u
no9 steeds bang om fouten to maken?" waaro p

Curzon antwoordde : "Wie niets fout doet, doet ook
niets goed ."
Enquist kan het zich oak veroorloven zich subjectief uit to laten over muziekstukken . Haar uitlatingen
demonstreren duidelijk haar voorkeur voor een globale expressie en maken Het geheim daarmee tot een
'traditionele muziekroman', dat wil zeggen een roman
waarin de muziek de spiegel is voor wat personages
doormaken . Sommige stukken spelen een grate rob in
Wanda's carri~re, andere in haar persoonlijke ontwikkeling .
Tot de eerste groep behoren de Go/dbergvariaties
van Bach (de mededeling dat haar plaatopname
opnieuw zal verschijnen, is voor Bouw aanleiding
wederom contact met haar to zoeken), Chopins
Preludes en Brahms' Eerste Cellosonate . Deze stukken
vergen het uiterste aan techniek en muzikaliteit en
zijn voor mindere goden een ideate springplank tot de
divan . "Alles wat je voelt moet je vertalen in techniek .
Als je speelt moet dat tweetalig zijn . Wie alleen in de
technische taal kan spelen is misschien virtuoos, maar
saai . Wie alleen de gevoelstaal spreekt is expressief,
maar onbeheerst . Het geheim is de tweetaligheid ."
Aldus Wanda's leraar op paging 109 .
Tot de groep stukken die voor de persoonlijke ontwikkeling van Wanda belangrijk zijn, behoort oak een
werk uit de eerste groep (Brahms' Eerste Cellosonaie)
plus diverse stukken van Bach, met name zijn driestemmige Inventio in f klein . Brahms' Eerste
Cellosonate is een van zijn meest Bach-achtige stukken en het thema van de fuga van het laatste deel is
geent op een thema uit Bachs Kunst der Fuge . Wanda
speelt deze sonate in de periode dat zij de tweetaligheid van haar leraar ervaart als gemakkelijker gezegd
dan geleefd en waarin de ontwikkeling van haar carriere en haar persoonlijkheid met elkaar in conflict
zijn . "Wands houdt met een onbegrepen hartstocht
van deze sonate . Zelfs van het laatste deel, de fuga
met de meedogenloze opeenhoping van triolen ." (p .
97)
Bachs Inventio is technisch gesproken voor elke
conservatoriumstudent een fluitje van een cent, maar
muzikaal geldt het als een werk met ongekende diepgang . Enquist maakt het, nag sterker dan Stravinsky's
Psalmensymfonie in Het meesterstuk, tot leidraad van
Wanda's ontwikkeling en noemt het diverse malen .
Allereerst als Wands nag kind is en haar eerste leraar
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meneer De Leon tegen haar zegt : "afs je Sach speelt
f •••1 dan ruim je op van binnen, het wordt schoon in je
hoofd . Efke dag moet je Bach spelen, je leven lang ."
(p . 62)
Dat laatste was niet aan dovemansoren gezegd .
De inventio spookt door haar hoofd, vlak vooEdat zij
naar het conservai'orium gaat (op paging 77) en vlak
nadat zij het conservatorium heeft vertaten . "De
inventies overrompelen haar met heldere herinneringen : haar vader zit in de hoek van de kamer op zijn
stoel, zo echt dat ze bijna zijn kraut hoort kraken . Bij
een andere passage rui#t ze de zure lucht uit FFankies
kleren . [Frankie is Wanda's mongoloide broertje - E0 .]
De driestemmige in f-ktein drijft haar de straat op",.
(p . 125) De chronologisch gezien voorlaatste episode
beschrijft Wanda's muzikale belangstelling nadat zij
haar carri~re heeft beeindigd . "De liefde was teruggekomen . In de loop van het derde of vierde studiejaar kon ze weer tuisteren en bewogen raken . En rtu,
decennia later, kon ze Haydn, Mozart en Schubert
weer horen . Voor haar pfezier . Geen Brahms, nauwelijks Bach, geen kamermuziek en vooral Been pianowerken maar symfonieen voor strijkorkest met een
paar blazers ." (p . 96) De muziek behorende bij haar
carriPre en haar ontwikkeling hoort ze flu liever niet .
Nu begrijpt ze wellicht haar destijds onbegrepen
hartstocht, opgewekt cfoordat carri~re en persoonlijkheid toen nog niet in harmonie verkeerden .
Het taatste hoofdstuk beschrijft een interview van
Wanda met een journalist, jaren nadat zij haar actieve
loopbaan heeft be~indigd . Lange tijd had ze geen
piano en luisterde ze niet naar pianomuziek . "Kwam
dat door een ondraaglijk verlangen naar pianospelen
of door het bc>uwwerk vary #ier+nneringen en associaties slat met haar repertoire verbonden was?" Dat de
laatste verktaring de juiste is, blijkt zodra Wanda een
piano koopt . "Zij speelt een slepende baslijn met een
slingerende melodie daarboven ." Een toeschouwer
kijkt op de vleugel en ziet bladmuziek . "Hij kent het,
Bach, wat is het, italiaans concert of zo, prachtig ." 'Of
zo' . De beschrijving kan ook duiden op Bachs driestemmige Inventio in f klein die ook is afgedrukt op
de omslag van het boek .
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Van Widlund near Ertquist
Hoezeer Widlund ook over Enquists schouders meeschrijft, de boeken van Enquist zijn van Enquist, niet
van Widlund . Let men bij lezing van Enquists oeuvre
op de relatietussen Enquist en Widitind, dan kan men
duidelijk een ontwikkeling signen van Widlund
naar Enquist, dat wil zeggen de literaire vetwerking
krijgt de overhand op de biografische inspiratiebron .
Hoe veroverde Enquist terrein op Widtund?
Allereersthow- de interpretatie nietmeer op een dienblad aan fereiken . Zowel Don Gicanni als Het meesterstuk bevatten een verhaal pluseen intQrpretatie
daarvan . Mozart geeft zijn iMerpretati&me# zijn
muziek, Enquist geeft de pare door middel van vele
psychologische uitweidingen . Lisa's beroep (psychiater) is daarvoor een uitstekend excuus, maar het
beroep van een personage is natuurlijk nooit de
betangrijkste reden . Na haar cycles j~edich#efl rond de
operaperaonages uit haar bundel Jachtsc~nes, hood
een zeer lijvige roman Enquist de gelegenheid de
karakters op zeer grote schaal uit to werken . Die kans
greep zij, getuige de worteling van de roman in oeroude motieven en de vale explicaties bi} uuat de personages zoal voelen, atthans in de eerste editres' •iian
Net meesterstuk . In latere edifies schrapie Enquist in
Widlunds exegeses, zodat er meer ruimte kwam voor.
d e verbeelding van de lezer en er van de scFirijfster
meer stnfct iiteraire suggestie verlangd vrErri .
In Hei geheim ging zij hierin verder doom od€
anders to schrijven . De alinea's in haartweede roman"
zijn over hit algemeen korter, minder beschocivvend
en beschrijven eerder de handeling . De zinnen
"Hcewel Jc3han als jongste, als kleinste, als naiefste,
overduidelijk slachtoffer was in daze desperate krijgsvoering heeft hij nooit echt in zijn slachtofferrol
geloofd, alsof hit uitverkoren zijn door Alma hem een
beschermend harnas was . De bruggen tussen haar
kinderen heeft zij vanaf hit begin systematisch stukgestagen ." (p . 53) zijn voor Het meesterstuk even
typerend als voor Het geheim de ainnen "al1/anda
heeft zwarte kringen onder haar ogen en trilt van vermoeidheid . Ze neemt de slaappillen en zakt in een
droomloos coma . Bij hit ontwaken is ze alle besef van
verstreken tijd kwijt . Ze herademt. Maar als ze voor
haar ochtendoefeningen achter de piano gaat zitten
merkt ze dat haar vingers niet gehoorzamen ." (p .

181 } De passage uit Het meesterstuk is een samenvatting of interpretatie van een reeks van gebeurtenissen ; de passage uit Hetgeheim beschrijft die reeks .
In Het meestersiuk blijft Enquist dichter bij haar
inspiratiebronnen . De roman telt drie delen, de opera
twee . De eerste akte correspondeert grofweg met het
eerste deel, de tweede grofiweg met het derde .
Slechts op twee punten wijkt Enquist fundamentee{
of van de opera : het middendeel van de roman met
ats centrate gebeurtenis de dood van Saar heeft Been
pendant in de opera, evenmin als de rolverwisseling
van Don Giovanni en knecht in de tweede akte die
heeft in de opera . Daarentegen is de betekenis die
Enquist in Het geheim aan allerlei muziekstukken toedicht, weliswaar niet volstrekt verrassend (Baths
Inventio speelde reeds een vergelijkbare rol in
Vestdijks Bevrijdingsfeest), maar niet duidelijk gebonden aan de bedoelingen van de maker (wetke expressie Bach en Brahms met hun werken voorhadden,
weten we niet) .
Is Het meesterstuk in principe chronologisch van
opzet, Het geheim is dat beslist niet, al is de chronologie uitstekend to volgen . De lezer weet snel in
welke fase Wanda verkeert. Een voorbeeld is de uitleg
over de retatie tussen muziek die essentieel is voor
Wanda's carricre en voor haar ontwikkeling . Deze
relatie onthult Enquist op twee plaatsen, beide aan
het einde van de vertelde tijd, de tweede aan het
einde van de roman (p . 202), de eerste op de helft (p .
96) .
Dat Enquist terrein won op Widlund, blijkt ook uit
de verklaring van de titels van haar romans . Zowel Het
meesierstuk als Het geheim hebben een titel met een
dubbele bodem, maar de wijze waarop die dubbele
bodem aan het licht komt, verschilt . Het meesterstuk
op de expositie van Johan blijkt het product to zijn
van plagiaat . Het geheim daarentegen is de samenkomst van twee gegevens . Het eerste is de muzikale
tweetaligheid die Wanda niet aankan . Het tweede
betreft Wanda s vader. Deze wilde haar drillen tot een
groot pianiste en legde daarmee de basis voor het
ondraaglijke contrast tussen haar persoonlijkheden op
en naast het podium . Vlak voar het erode van de uertelde tijd hoort Wanda van haar moeder dat niet
Egbert Wiericke, maar meneer De Leon haar vader is .
De onthulling komt op pagina 189, een vermoeden
krijgt de lezer a4 op paging 26 . Als zij kort daarna (op

de laatste paging) gaehs Mventio in f speelt, eeu
k
waarop haar biologische vader haar attent Fnaakte,
zijn we terug bij het begin .$
Ook het erode van beide romans illustreert de
groeiende onafhankelijkheid van Enquist ten opzichte
van Widlund . Terwijl het slot van Hei meesterstuk qua
strekking ook van Widlund had kunnen zijn, duidt de
teloorgang van Wands als podiumartieste op eenoverwinning van de schrijfster op de arts . Zij beschik#
immers over de dichterlijke vrijheid die een sleeht~
afloop mogelijk maakt, waar de psychoanalytica moet
streven naar een goede afloop .
Wat Enquist amgerveranderde, was haar stijl op
zinsniveau die verraadt dat zij een clichteres is met een
muzikale achfergrond. "loch heb ik nu, tijdens het
schrijven, nog steeds profijt van de goede muziekap- ;
leiding : je leert daar hoe thema's door elkaar lopen,
je teem omgaan met ktank, met proporties ." 9 Dat zij
als dichteres zo'n ongekend succes heeft, is voor een
groot deel hieraan to danken, al zijn ook recensies van
haar poezie veelal psychologische verhandelingen .
Enquist gaat nog niet zover als Margriet de Moor voor
wie de muzikaliteit van haar taal belangrijker is dan
inhoud, maar de groeiende onafhankelijkheid van
Enquist ten opzichte van Widfund is een stap in die
richting . In dit proces is de muziek Enquists belangrijkste spreekbuis .
Emarn

Overbeeke is rnusico
en publicist . Hilj schreef order
meer over muziek in het werk van Simon Vestdijk, Milan
Kundera en Margriet de Moor, en over Nederlandse poezie
geent op klassieke muziek .
Noten
1
Gilbert Roux, 'Bq vader op moot - Anna Enquist in de ban van
"de kamparts TUD" . In : DS MAGAZINE, 30 september 1994.
2
C . Widlund 'Spanningen bij musici', In : F . Evers e .a . (red .),
Muziekpsychologie . Assen 1995, pp. 1 23-139 . Een andere
publicatie vary haar over dit onderwerp is 'Spanning hoort erbij'
dat Margreet Holleman schreef voor het blad Akkoord (1997.1,
pp . 20-21). Over het auteurschap van dit gesprek cq . artikei valt
to twister . De tekst bevat niet Hollemans vra9en, wel Widlunds
antvwoorden .
3
De vertalingen van het libretto zijn genomen uit de vertaling van
Jenny Tuin, uitgegeven door De Nederlandse Operastichting .
4.
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Toen Enquist hoofdpersoon mocht zijn in het programme 'Een
goede morgen met . . .' op dinsdagmorgen op radio 4 (waarin
een bekende Nederlander zijn of hear favoriete klassieke muziek
last horen) koos zij onder andere een deel uit deze symfonie .
Een andere keuze was niet toevallig een fragment uit Don
Giovanni .
5.
Veelzeggend zijn de titels van deze twee recensies : Jaap
Goedegebuure, 'Het repertoire van papa Freud' en Gilbert Roux,
'Bij vader op schoot' .
6.
Van dit opstel bestaat ook een Nederlandse vertaling . Otto
Rank, De Don Juan-figuur (Nederlandse vertaling Paul Beers) .
Meppel-Amsterdam 1988 .
7.

Widlund schrijft in 'Spanning hbort erbij' : "Het gaat er allemaal
om om van tevoren zoveel mogelijk vertrouwdheid to bereiken
en dat natuurlijk in de eerste pleats met de muziek die je gaat
spelen . Je moet het stuk niet als je vijand blijven zien . Je zou
zo'n stuk aan je zijde moeten hebben, het stuk moet je vriend
worden!" In Hetgeheim schrijft Enquist over de pianiste Wanda
Wiericke: "Wet hear ontroerd had was oefenstof geworden . Ze
hield niet echt meer meer van muziek, had ze gedacht, ze kon
het niet meer voelen, alleen nog begrijpen ." (p . 96)
8.

Voor een nadere uitwerking van deze visie, zie : Eelke Brems,
'Het mysterie van de verkeerde titel' . In : NWT 3 (1997), pp . 7173
9

HP De tijd, 26 augustus 1994 .
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De zonden van de lezer (6) : Gierigheid
Jan Uorstenbosch

Zelf behoor ik tot het slag mensen dat maar moeilijk
de portemonnee trekt voor een roman, ook al is ie
vuistdik . Mijn mond viel dan ook open van verbazing,
toen mijn zoontje van elf onlangs liet weten dat hij
maar even tweehonderd gulden uit zijn spaarpot
wilde halen om de boeken van ene mevrouw
Beckman aan to schaffen . Ik wist al wel dat hij een
vurig lezertje was, maar dat het zo diep zat . . . Ik heb
nog wat gemompeld over 'Weet je het wel zeker . . .',
maar al gauw voelde ik me ook wel een beetje ontmaskerd als gierigaard . Er maakte zich zelfs lets van
vaderlijke trots van mij meester omdat datgene wat
ik zelf blijkbaar niet kan opbrengen - dat de waarde
die ik aan boeken hecht, zich ook uit in de prijs die ik
bereid ben om ervoor to betalen - zich dan toch maar
mooi in mijn zoon manifesteerde . Het zijn de kleine
geneugten van het vaderschap .
Gierigheid is de ondeugd die niet indirect - zoals
vrijwel alle andere ondeugden (vraatzucht, jaloezie) maar direct onze houding tegenover het materiele en
in het bijzonder het monetaire betreft . Het ligt dan
ook voor de hand om de overpeinzing over deze
zonde en het lezen to beginners met een anekdote
over bekrompenheid in het financiele . De gierigaard
zit op zijn geld, geeft het moeizaam uit, en al helemaal niet aan anderen . De gedachte dringt zich op
dat de lezer, in die merkwaardig abstrade gedaante
die wij nodig hebben om lets algemeens to zeggen
over zijn of haar zonden, niet wezenlijk gierig kan zijn
omdat hij er, gegeven zijn passie, heel wat voor over
moet hebben om de verhalen en verzinsels van schrijvers to bemachtigen . De proef op deze som kunnen
wij echter niet nemen, omdat de praktijk van het
lenen een handige manier is om dit verlangen to
bevredigen zonder er veel armer van to worden .
Geestelijk rijk zonder dat het lets kost, wat is er mooier?
Hoeveel van de vier procent economische groei
van de laatste jaren gaat eigenlijk in de aankoop van
romans utters? In poezie, heb ik begrepen, gaat maar
bitter weinig om en daarom wil ik hier met enige trots
melden dat ikzelf toch gauw anderhalve meter
gedichten bezit . Dat betekent ook dat mijn gierigheid,
zoals van vrijwel iedereen in deze tijd, een gekwalifi-

ceerde gierigheid is : ik geef mijn geld niet uit aan x
maar wel aan y. In het geval van boeken richt ik me
op wetenschappelijke edities van filosofische teksten,
die bewezen hebben de tand des tijds to kunnen
doorstaan en, in bescheidener mate, op poezie . De
literaire romans in mijn boekenverzameling zijn daarentegen bijna allemaal gekregen, in de uitverkoop
gekocht of in een uitgave die zo goedkoop was dat
ik een dief van mijn eigen portemonnee zou zijn, als . . .
Bij nader inzien lijken mijn voorkeuren vooral to
zijn ingegeven door de behoefte om geld alleen uit to
geven aan boeken van blijvende waarde, boeken die
tegen herlezing bestand zijn, die zich niet gemakkelijk
prijsgeven, wat een mooie uitdrukking is in dit verband . De meeste romans lees ik in een ruk uit, sla ze
ergens op in de grijze hersenmassa die ik de mijne
mag noemen, en breng de fysieke vorm ervan terug
naar waar ze horen . Het is, vermoed ik, het verhalende in romans dat me ertoe brengt om het na een keer
voor gelezen en gezien to houden . Per slot van rekening leef je je eigen levers ook maar ~~n keer, dus
waarom zou je een verhaal over het levers van een
romanpersoon vijf keer moeten meemaken .
Toegegeven, het levers van romanpersonen is meestal
boeiender (maar niet altijd) maar daar staat tegenover
dat het levers kort is en de kunst tang, rijk en veelzijdig, zodat er ook compromissen gesloten moeten
worden . Het is een theorie van niks, ik weet het, maar
het empirische gegeven dat er maar heel weinig echte
herlezers van romans zijn, blijft mijns inziens wel overeind .
Genoeg over deze vorm van de gierigheid die
eigenlijk Been gierigheid is, maar selectiviteit . Het
thema drukt ons daarmee weer eens op de neus van
het felt dat de relaties tussen de ondeugden en de
lezer 'an sich' maar geen vaste (intrinsieke) vorm willen aannemen, reden waarom ik van tijd tot tijd maar
schrijver dews als lezer opvoer in de hoop dat althans
een deel van mijn eigenaardigheden voor de lezer
herkenbaar zijn . Wie ben ik immers om to denken dat
ik uniek ben?
Een van de oorzaken van dit doorzeurende probleem is dat de lezer eigenlijk een non-person is, die
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zichzelf bewust wil verliezen in de wereld die het
boek schept . De lezer loopt daarmee aan de leiband
van de schrijver en diens ondeugden zijn zijn ondeugden . De zonde van de gierigheid moeten we daarom
misschien niet primair bij de lezer zoeken, maar vooral, in plaatsvervangende zin, als een afgeleide van de
zonde van de schrijver. Een mooi voorbeeld daaroan
is het verschil tussen de stijl van twee veelgelezen
Nederlandse schrijvers die zich in het laatste decennium hebben opgewerkt, al was het alleen maar door
de omvang van hun oeuvre, tot belangrijke exponenten van een nieuwe autobiografisch getinte literatuur .
De betekenis van geld in beide oeuvres verdient overigens een doctoraalscriptie, maar daar zal ik het nu
niet over hebben .
A .F.Th . van der Heijden is bepaald niet gierig met
woorden . Alleen voor het vrouwelijk geslachtsdeel
heeft hij al meer termen beschikbaar dan mijn
Bargoens woordenboek voor het desbetreffende
orgaan vermeldt . Van der Heijden schrijft een buitengewoon rijke taal . Hij overdondert de lezer met zijn
stijl en wil - naar eigen zeggen - in zijn werk het leven
in de breedte realiseren dat het werkelijke leven niet
toestaat . En wie het breed heeft, qua taalvermogen,
kan het breed laten hangen . De lezer wordt meegesleurd in een stortvloed - volgens sommigen modderstroom - van woorden en beelden . Het Rijke Roomse
Leven dat uit de werkelijkheid verdwenen is, heeft in
de persoon van de Brabander Van der Heijden een
waardige literaire opvolger gekregen, qua thema en
qua stijl .
J .J . Voskuil, die andere veelschrijver uit de recente
literatuur, is in veel opzichten de tegenpool van Van
der Heijden en het feit dat hij een gereformeerde achtergrond heeft, zal daar niet vreemd aan zijn . Zijn
opvattingen over katholieken komen nadrukkelijk in
het boek tot uiting . In tegenstelling tot Van der
Heijden gebruikt Voskuil hoogst sporadisch het woord
vagina . Zijn totale oeuvre, dat op termijn dicht in de
buurt zal komen van de grootste roman die ooit in de
literatuur is geschreven - dat was naar ik me meen to
herinneren Les Rougons-Macquart van Zola - kan het
of met een opmerkelijk kleine woordenschat . Voskuils
zuinigheid met woorden laat, in overdrachtelijke zin,
misschien ook iets zien van wat de echte gierigaards
drijft, namelijk het verlangen naar overzichtelijkheid
en naar beheersing . De stijl van Voskuil voegt zich
naar de inhoud en strekking van zijn literaire wereld .
Die wereld is een overtuigende demonstratie van hoe
fascinerend het is wanneer een menselijke ziel zichzelf blootlegt, een ziel die (in dit geval) verlangt naar
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overzichtelijkheid, naar transparantie, naar helderheid
in menselijke relaties, maar daar niet toe in staat is .
Het lezen van Voskuil, zo hoorde ik laatst, is je reinste therapies je wordt er zo rustig van . De dialectiek
van de literatuur krijgt hier wel een heel dramatische
vorm . Voskuil, die - zo krijg je de indruk - het leven
op het Bureau alleen maar uit heeft kunnen houden
door het onophoudelijk to beschrijven en to overdenken, door het in de beschrijving to herhalen, van
lagen to voorzien en op die manier to bezweren, en
die daarmee ons begrip van de complexiteit van menselijke relaties een nieuwe dimensie heeft gegeven,
krijgt nu zelf een therapeutische functie toegedicht .
Ikzelf Beef er de voorkeur aan om van een morele
functie to spreken .
Kunnen we de ondeugd van de gierigheid van de
lezer nu in verband brengen met de manier waarop
de lezer die deze twee oeuvres leest, gebonden en
geboeid wordt door de rijkdom respectievelijk karigheid van de stijl en woordkeus die beide schrijvers
gebruiken? Die gierigheid zou dan bestaan in de
behoefte om de werkelijkheid in de beschrijving to
beheersen, to reduceren tot een netwerk van psychologische machten en krachten dat niks aan de verbeelding overlaat, maar de structuur ervan tot op het
bot blootlegt, kortom met het realistische genre en
een dito schrijfstijl . De werkelijkheid wordt hier in de
vorm van harde munten opgepot . De gulheid van de
lezer zou dan bestaan in het verlangen om zijn beeld
van de werkelijkheid al dan niet doelbewust to verrijken en to verbreden met ficties, vergelijkingen, verbeeldingen en alles wat de literatuur in de menselijke
verbeeldingskracht aan het werk zet, kortom met een
romantische vorm van literatuur.
Er zit wat in, maar ik geloof er niks van, al was het
alleen maar omdat ikzelf door beide oeuvres geboeid
ben geraakt . De echte gierigheid van de lezer zit hem
volgens mij niet in de manier waarop hij zich al dan
niet door de inhoud van het werk laat aanspreken,
maar in zijn onwil of onvermogen om open to staan
voor wat de uitgangspunten en postulaten van het
werk zelf zijn . De gierige lezer is niet in staat om - wat
de filosofen noemen - het 'principle of charity' na to
leven, het principe om welwillend to staan tegenover
de betekenissen van de uitspraken van iemand en
hem of haar niet wantrouwend, maar vertrouwend
tegemoet to treden . Dit principe bepaalt een grondhouding van communicatie zonder welke elke bodem
onder menselijke verstandhouding wegvalt. Overigens
is het interessante van de literaire relatie tussen schrijver en lezer dat het daar, in die artistieke ruimte, voor

die vertrouwensband absoluut van ondergeschikt
belang is of het waar is wat de schrijver schrijft of dat
hij meent wat hij schrijft . De vraag wordt dus waar
het 'principle of charity' dan betrekking op heeft,
maar dat is een ~chte vraag en behoort niet tot het
snort pseudo-vragen waar columns van leven .
Hoe dan ook, dit principe leidt me wel tot de conclusie dat de echte lezer en de echte gierigheid niet
goed samengaan . De ware lezer schort immers inderdaad, bij het lezen van elk literair werk, zijn (voor)oordelen op, om het nor to luister to leggen bij de
schrijver en diens (voor-)oordelen . Natuurlijk leidt dit
niet altijd tot een gelukkige relatie . Zeker niet altijd
meteen . Bij veel romans moet je vooral de eerste vijftig pagina's welwillend lezen, bij Ulysses van James
Joyce zelfs de eerste 150 pagina's . Maar bij echte literatuur word je na die eerste tientallen pagina's slug
doorlezen, beloond . Soms lijkt het erop, net als bij
sommige vriendschappen, dad die aanvankelijke frictie
een voorwaarde is voor een interessante relatie . Ik wil
maar zeggen : gulheid Ioont .luist het gierige boontje
dal zijn hand op de knip van de portefeuille van zijn
verbeelding houdt en bang is dal er jets verloren zal
gaan van de werkelijkheid zoals hij die kent, komt in
de literatuur vaak om zijn loontje .
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God of geologie?
Over wetenschappelijke waarheid en dichterlijke vrijheid bij Willem Bilderdijk 1
Sonja van Stek

Uit het werk van Bilderdi1jk bli1'kt, dat hiJ ' zi1jn kennis
9raa9 tentoonsPreidt . Hi1' schroomt niet om bepaalde feiten achterwe9a to laten wanneer die niet
9oed inPassen in het 9eheel van dichterliJjke wensen
ei9en aan een bepaald genre . Dat 1'uist dit een
opvallend kenmerk is, toont Son1ja van Stek aan
door de literaire verwerkin9 van de botsin9 tussen
zi1jn theolo9ische opvattin9en en de wetenschapPelike
ontdekkin9en van zi1jn ti1jd to beschouwen . Dan
1
bli1'kt hoe divers Bilderdi1jk nieuwe inzichten aan de
lezer dienstbaar weet to maken .
Aan het begin van de negentiende eeuw berustte het
wereldbeeld van de mens nog grotendeels op de bijbel . Voor de ontstaansgeschiedenis van de aarde en
de mensheid gold Genesis als norm en de contemporaine ontwikkelingen op wetenschapsgebied zorgden
dan ook voor grote commotie en verwarring .
Eeuwenoude denkbeelden werden binnen een mum
van tijd op losse schroeven gezet door de bestudering
van aardkorsten, lava, fossielen en dierenrassen . De
aarde bleek onmogelijk in zes dagen geschapen to
kunnen zijn en evolutietheorieen verdrongen de bijbelverhalen ; de mens was geen nazaat van Adam,
maar van een aap!
Ook homo universalis Willem Bilderdijk lieten deze
kwesties niet koud . In de jaren tien van de negentiende eeuw schreef hij een drietal opmerkelijke werken .
Hiervan publiceerde hij er twee anoniem en het derde
maakte hij niet af. Het gaat om de wetenschappelijke
verhandeling Geologie, of verhandeling over de vorming en vervorming der aarde (hierna : Geologie), het
sciencefiction verhaal Kort verhaal van eene aanmer-

kelijke luchtreis en nieuwe p/aneetonidekking . Uit het
Russisch vertaa/d (hierna : Eene aanmerkelijke luchtreis), beide in 1813 gepubliceerd, en het epos De
ondergang der eerste wareld, dat in 1 820 verscheen .
Zowel in zijn wetenschappelijke verhandeling als in de
beide literaire werken ventileert Bilderdijk zijn ideeen
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omtrent het ontstaan der aarde de zondvloed de
plaats van het paradiJ's na de zondeval en andere elementen uit de MozaIsche scheppin9s9eschiedenis .
Door dit 9emeenschappeliJjke thema han9en deze
zeer uiteenlopende werken op verrassende wiJjze
samen . Het hanteren van verschillende 9enreconventies door de auteur bracht echter wel met zich mee
dat hiJ' de overkoepelende thematiek in elk van de
werken op een heel ei9en wiJjze uitwerkte .

Geolo9ie
In zijn Geologie uit 1813 is de 'wetenschapper'
Bilderdijk aan het woord . 2 Hij maakt zijn standpunt
ten aanzien van de contemporaine wetenschappelijke kennis duidelijk in het 'Voorbericht' . Hierin
beklaagt hij zich over een totaal gebrek aan belangstelling in Nederland voor de geologie en hij hoopt
daar met dit korte werk verandering in to brengen .
Hiertoe geeft Bilderdijk alleen de hoofdlijnen weer van
de geologie, want hij vindt dat het overzichtelijk presenteren van een nieuw stelsel bondigheid vereist en
dat een volledige uitleg meer pagina's dient to
beslaan dan in hij in zijn Geologie heeft gebruikt .
Allereerst geeft hij een overzicht van de ideeen die
in 1813 onder geologen leven met betrekking tot het
ontstaan van de aarde, daarna presenteert hij zijn
eigen denkbeelden . Bilderdijk stelt dat de wetenschap
- en dus ook de geologie - voortkomt uit de nieuwsgierigheid van de mensen . De wetenschap is uitermate geschikt om antwoorden to vinden op vragen als :
waarom is de dampkring rond een bergtop zo koud
en, hoe zijn de Bergen er eigenlijk gekomen? Maar
men moet volgens Bilderdijk geen al to hope verwachtingen hebben over wat de wetenschap allemaal
vermag, want zij staat pas in de kinderschoenen en
verklaart algemene dingen, Been bijzondere : "'t Is
ook niet to verwachten dat een wetenschap, die uit
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menseli1jke waarnemin9 op9emaakt is een volstrekte
waarheid zou kunnen betoo9en ." p . 3 Omdat zijJ
door mensen in elkaar is 9ezet is de wetenschap bi'1
be9inset omstreden . Wat de wetenschap wet kan is
verbanden bloot le99en waar de menseli1'ke rede in
kan berusten . Deze verbanden zi1jn dan op een 9rote
mate van waarschijnlijkheid 9ebaseerd "en een
hoo9e mate van waarschijnlijkheid strekt ons voor de
ei9enli1'k onbereikbare waarheid ." p . 3 De mate van
waarschijnlijkheid bepaalt de beslissin9en en handelin9en van de mens . "Het is die 9rote mate van
waarschi1'nli1'kheid welke een onderstellin9 als die
van Kopernicus van Newton, voor waar doet houden het is die 9rote mate van waarschiJ'nli1'kheid ,
met een woord die aan alle verschi1'nsels voldoet ,
waarop zY toepasseli1jk is ." p . 3
Alvorens zi1jn ideeen omtrent het ontstaan der
aarde to presenteren operationaliseert de wetenschapper Bilderdi1jk zi1jn terminolo9ie . Hi1j definieert
9eolo9ie als "eene in aaneenschakelin9 en verband
9 ebrachte kennis van de stoffe waaruit onze aardbol
bestaat en de vormin9, waardoor zi1 j tot haren nu
werkeli1jken stand is 9eraakt . Het is dus eene
Natuurkunde in blote betrekkin9 tot die vormin9 : of
liever, een toepassin9 der Natuurkunde in al haren
omvan9 op dit eeni9e voorwerp ." p . iii Hi1j maakt
onderscheid tussen inductie en deductie en noemt dit
respectieveliJ'k analYcite en sYnthetice . In dit werk kiest
Bilderdi1jk voor de sYnthetice : hiJj be9int met de stellin9en om pas daarna naar de verschiJ'nselen of to
dalen . Vervol9ens zal de vraa9 worden 9esteld of de

Kaart van de Eerste Wereld, door Bilderdijk zelf
bij het ontstaan van het gedicht getekend

stellingen afdoende zijn ter verklaring van die verschijnselen . Het is dan aan de lezers of zij de ideeen
als grondslagen van de wetenschap willen accepteren
"IWlaarvan wy in dit kleine Werkjen niet meer dan
een aanblik geven ." (p . 4) Bilderdijk wil dus niet enkel
geologische feitjes kwijt, maar evenwel de grondslagen [!] van een wetenschap ingang doen vinden .
Hierbij stelt hij onmiddellijk dat het beweerde altijd tot
herziening en verbetering van de gepresenteerde
denkbeelden kan leiden . Dat niet alle geologen zijn
theorieen zullen onderschrijven, deert hem niet :
Ik zal [hun] toesTemming kunnen missen . Die
ihands nog (deze vleiende stelling voor de menschheid heb ik zien opkomen met meerdere!) zijne
afkomst uit de Apen wil afleiden, is zo min to overtuigen, als die het voorheen uit Deucalions steenblokken deed. Ik betwist hun niet dat zij zich met
hun aangenomen voorouders gelijk maken . Die
zijn vensters blijft toehouden en zijn lampjes aanbidt, schoon de dag genoegzaam is opgegaan,
vermake er zich mee . Maar wien het om de waarheid ie doen is, die leze niei slechts, maar hi] oordee/e. En by oordeele niet naar een blind gezag of
vooroordeel, maar naar het Been de Natuur-zelve
hun leert die haar weien to raadplegen . (pp . xvxvi)
Ver voor Darwins evolutietheorie (The origin of species dateert van 1859) is het de door Bilderdijk verguisde Buffon (pseudoniem van Georges-Louis
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Leclerc) die een dergelijke 'ontwikkelingsleer' opstelt .
Deze leer gaat ervan uit dat de soorten niet afzonderlijk geschapen zijn, maar zich uit elkaar ontwikkelen
en dat de mens een afstammeling is van de sap .
Bilderdijk is, ver v66r dit onderwerp publiek debat
wordt, al bezig zich to mengen in deze heikele kwestie .
Bilderdijk last in zijn verhandeling zien hoe men op
een juiste en wetenschappelijke manier to werk zou
moeten gaan . Zijn voorbeeld vindt hij bij Jean-Andr~
de Luc en Francis Bacon ; zij gaan onbevooroordeeld
op zoek naar bewijzen met als doel zelf de waarheid
to zoeken . De 'dwalende onderzoekers' baseren zich
vooral op Buffon en gaan bewust op zoek naar feiten
die de bijbel tegenspreken . Zij zouden de in de bijbel
gepredikte waarheid het liefst weerleggen dan wel
verwerpen . Een andere reden die Bilderdijk aanvoert
voor de discrepantie tussen bijbel en wetenschap is
dat de wetenschappers, eenmaal begonnen met het
aantasten van het heiligdom, niet meer to stoppen
zijn . Zij gaan met wellust to keer en vertrappen het
geloof :
Het geen eens eerbiedwaardig was, va/t en wanneer het dien eerbied verliest, niet in 't onverschillige, maar het wordt gesmaad en het voorwerp
van een daadlijken haat . Het wordt we/lust, en
men roemt er in, a/s men 't lager vertrappen kan .
Van daar deze razerny om de Godsdienst en godsdienstbegrippen to verwoesten, die de latere tijden
getoond hebben . Van daar die behoefte om toch
Mozes verder op 't lijf to val/en zoo dra men hem
in het ongelijk dacht (p . viii)
De haat verblindt de wetenschappers en zorgt ervoor
dat ze alle feiten verkeerd interpreteren met als doel
Genesis to kunnen weerleggen . Bilderdijk valt hier dus
het paradigms aan van waaruit de nieuwe wetenschappers - naar zijn idee - de verschijnselen onderzoeken . De empirie wordt door hen als bron van
waarheid boven de bijbel gesteld . De wetenschappers
die de bijbel echter w~l als een openbaring van de
waarheid zien, stelt dit voor een probleem ; het ~~n is
immers niet meer met het ander to rijmen . Aan de
kant van de wetenschap en aan de kant van het
geloof zoekt Bilderdijk naar argumenten om een synthese tussen beide to bewerkstelligen . Hiertoe interpreteert hij de wetenschappelijke feiten zodanig, dat
de bijbel als bron van alle kennis gehandhaafd kan
blijven . Genesis is doordacht, legt heldere verbanden
tussen de ontwikkelingsstadia en is om deze weten-

Vooys 4 / Jaargang 16

30

schappelijke criteria to prefereren boven de heidense
verhalen uit de oudheid . De mensen in de oudheid
kenden wel kosmogonie in de vorm van verhalen over
het ontstaan van het heelal en de aarde, "maar zij
hadden geene Geologie, geene wetenschap op de
Natuurkunde gebouwd, die zelfs den zweem van een
geregeld stelsel had ." (p . iv) Mozes daarentegen presenteert zijn kennis wPl stelselmatig en op wetenschappelijke wijze en het is hierom dat Bilderdijk
Mozes de eerste geoloog noemt . Genesis is helder en
duidelijk en derhalve een bron van onschatbare waarde :
[H]et verhaa/ van Mozes, de wording (. . .] van
heme/ en aarde behe/zende, houdt een werkelijk,
een zichtbaar, en doorgedacht verband in zijn
voordracht en schetst een gerege/de ontwikkeling
uit eenen eerstgeschapenen menge/klomp, welke
by de andere vo/ken (van hem, of uii vroeger tijd,
dit doet er niet toe) overgenomen mag zijn, doch
in hunne handen gehee/ veranderde, en even verward a/s hun Chaos, doch meer onbestaanbaar
werd. (p . v)
Essentieel in het betoog van Bilderdijk is het onderscheid dat hij maakt tussen een inierpreiatie van
Genesis en Genesis ze/f. Volgens Bilderdijk kan het
eerste bijbelboek op meerdere wijzen gelezen worden
met daaruit voortvloeiend, dat er ook meerdere interpretaties van kunnen bestaan . Bilderdijks tijdgenoten
echter gaan uit van ~~n wijze van lezen en spreken
dus voortdurend over de oude, foute en beperkte
interpretatie van Genesis die ook als Genesis zPlf
wordt gezien : "Het Christendom nam Mozes verhaal
als ontwijfelbaar, als door Godlijke ingeving to boek
gesteld, aan ; en eeuwen tang bleef men in dat verhaal berusten, het geen men naar zoodanige begrippen als men toen van de Natuurwetenschappen had
of hebben kon, uitlei ." (p . v) Toen er in de sterrenkunde en de zeevaart ontdekkingen gedaan werden
die in tegenspraak waren met - de volgens Bilderdijk
toute, gestandaardiseerde interpretatie van - Genesis,
boette dat verhaal enorm aan waarde in . "Men bleef
echter in Mozes verhaal de oude begrippen vinden,
die de vroeger onwetendheid daaraan gehecht had .
Men zag niet, of die begrippen er werklijk in lagen ;
hier over kwam zelfs geen twijfel op : maar de vorderingen die men gemaakt had, ontnamen aan dat verhaal het geloof, en het bleef daarby" . (p . v) Bilderdijk
stelt daarom nieuwe interpretaties voor om zo een
aanzet to geven tot de door hem beoogde synthese

tussen bijbel en wetenschap . Een mooi voorbeeld
hiervan is to vinden in het hoofdstuk 'Vorming der
lagen waaruit de aardbodem bestaat', waarin
Bilderdijk de ouderdom van de aarde aan de orde
stelt . Volgens Genesis is de aarde in zes dagen
geschapen en dit stelt de geologen voor een immens
probleem . De eerste fossielen zijn net gevonden en
de millennia durende aard- en korstvorming is aannemelijk gemaakt . Bilderdijk echter ziet hier geen probleem : hij interpreteert de zes dagen zonder omhaal
als zes tijdperken . Als tweede argument wijst
Bilderdijk op een vertaalkwestie . Men heeft namelijk
altijd bij de vertaling van het Oude Testament uit het
Hebreeuws het woord 'dagen' opgeschreven, terwijl
het oak 'tijdperken' kan betekenen . 'Dagen' zou logischer zijn, omdat immers ook van 'nachten' gesproken wordt. Bilderdijk ziet deze'dagen' echter anders,
namelijk als metaforische aanduidingen : dagen en
nachten als afbakening van ieder nieuw tijdperk . En
natuurlijk begreep Mozes al dat de schepping stapsgewijs gegaan moet zijn en niet in den klap plaats
heeft kunnen vinden . Ook laat Mozes zien dat de
scheppingsdaden in een logisch bepaalde, en niet in
een willekeurige volgorde plaats hebben gehad . In de
contemporaine natuurwetenschappelijke ontwikkelingen worden deze feiten volgens Bilderdijk nog eens
bevestigd, duizenden jaren na Mozes .
Na de 'VoordrachY en de 'Inleiding' - waarin
Bilderdijk een overzicht geeft van de heersende opinie en zich uitspreekt tegen andere wetenschappers
- volgt het eerste hoofdstuk, getiteld 'Voordracht der
Geologie in het kort', waarin hij zijn eigen ideeen uit
de doeken doet . "De aarde was een woeste klomp
van dooreengemengde stoffen, zonder orde of verband . Om haar uit dien toestand to brengen, was
eene eerste gebeurtenis noodig ; en deze gebeurtenis
was de wording van het licht." (p . 5) Deze eerste
regels klinken als het begin van Genesis, echter, God
komt er niet in voor en de presentatie van de feiten is
zo objectief mogelijk ingericht en het geheel doet
wetenschappelijk aan . Zo wordt onder meer gesproken van stoffen die zich gaan scheiden en aardlagen
die zich vormen . Uitgelegd wordt hoe de expansie
van gassen en vloeistoffen de aarde en zeeen doet
ontstaan en hoe de dampkring wordt gevormd door
dampen die vanuit de aarde naar boven stijgen . Het
geschapen licht zal langzaam verdwijnen, omdat het
een chemische samenstelling is . Een andere licht- en
warmtebron is dus noodzakelijk om de groei op de
aarde door to laten gaan . Als de aarde bewoonbaar
is, komen er tenslotte mensen en dieren . Ook wordt

er een toespeling gemaakt op het verdwijnen van het
eerste mensengeslacht tegelijkertijd met het verdwijnen van een eerste land- of wereldbodem . Het idee
is, dat het tegenwoordige land vbbr de zondvloed zee
was en omgekeerd, het toenmalige land nu zee . De
eerste wereldbodem is in zijn geheel verdwenen . Dit
zou ook de fossielen met zeedieren verklaren die
tegenwoordig op het land gevonden worden .
Uit het door Bilderdijk geschrevene kan geconcludeerd worden dat er aan het begin van de negentiende eeuw veel bezwaren tegen het bijbelse verhaal van
de zondvloed zijn gemaakt door wetenschappers,
omdat dit een onmogelijke - want enorme - stijging
van het waterpeil in zou houden . Bilderdijk formuleert
in zijn Geologie hypothesen over de zondvloed en
hoe deze dan toch plaats heeft kunnen vinden . Hij
stelt dat de eerste wereldbodem niet zo hoog lag en
dus hoefde de zee ook niet veel to stijgen . Bovendien
was er toen niet veel land, zodat het water ook niet
over het hele aardoppervlak hoefde to stijgen om de
zondvloed to laten plaatsvinden . Het hoofdstuk 'Het
oude gevoelen van de vernieling des aardbodems
door den zondvloed' last wellicht het meest expliciet
de pre-occupatie van Bilderdijk met de zondvloed
zien . Het is vooral een pleidooi voor het w~l hebben
plaatsgevonden van de zondvloed . Over de zondvloed
had Bilderdijk overigens eerder in het boek al geschreven "[d]at dit verlaten der zee van haar ouden grond,
in zich-zelven eene onwederspreeklijke zaak [is] ." (p .
12) Deze uitspraak geeft dan voor het eerst aan hoe
Bilderdijk het bijbelboek Genesis leest : de gebeurtenissen als in het eerste bijbelboek beschreven zijn niet
tegen to spreken . Ook hierom moet de zondvloed
plaatsgevonden hebben, want anders staat de gehele
geloofswaarheid van het typologische verband tussen
het Oude en Nieuwe Testament op losse schroeven en
daarmee zou de basis van het Christendom worden
weggeslagen . Om dit to voorkomen ontwerpt
Bilderdijk geheel nieuwe geologische hypothesen en
een theorie over een eerste en tweede wereldbodem .
Over het algemeen wordt in de Geologie een neutrale en objedieve toon gebezigd; in de loop van de
verhandeling verandert dit echter meer en meer en
komt de religieuze kant van Bilderdijk steeds prominenter naar voren, om vooral in het zojuist genoemde
hoofdstuk en in 'Mozes verhaal van de wording des
aardbodems en der orde of opvolging daarin' to
triomferen . Was het in het'Voorbericht' nog enigszins
gissen naar de waarde die Bilderdijk precies hecht aan
het bijbelverhaal, hier worden alle twijfels weggenomen en komt een uiterst vrome Bilderdijk tevoor-
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schijn : Genesis is en blijft een openbaring Gods . Bij
het lezen van de geschriften van Mozes is de juistheid
ervan volgens Bilderdijk verbazingwekkend ; hoe kan
het dat Mozes, die niet beschikte over enige wetenschappelijke kennis waar de mens ten tijde van
Bilderdijk wel over kan beschikken, dat toen allemaal
al wist? Bilderdijk noemt het voorbeeld van het licht :
de mens weet nu - dankzij de scheikunde - dat er
Been chemische processes plaats kunnen vinden zonder licht, maar Mozes die dit helemaal niet kbn
weten, liet de schepping van het licht wel vooraf gaan
aan de schepping van de zon en de aarde . Dit is
wetenschappelijk gezien correct . Om scheikundige
redenen moet er eerst licht zijn geweest en daarna
pas vuur en materie . Hiermee is de bewijslast totaal
omgekeerd ; de wetenschap legt gees incongruenties
in Genesis bloot, maar is juist een bewijs dat Genesis
niets anders kan zijn dan een door Hoger Hand ingegeven waarheid :
Of Mozes werd derha/ve door een Wezen van
hoogeren rang ingegeven wat by schreef, of by
nam hei over uit vroegere aanteekeningen, en dan
wares deze door ingeving van zoodanig een
Wezen geschreven; of er was, wanneer zy
geschreven zijn, een kundigheid onder de menschen, waarvan de geschiedenis ons gees spores
oplevert. (p . 75)
Deze laatste optie lijkt Bilderdijk zeer onwaarschijnlijk,
en dus is het bijna zeker dat de kennis van Mozes van
een hoger wezen afkomstig is . Opmerkelijk is wel dat
Bilderdijk een - niet geheel onbelangrijke - optie open
last, namelijk de optie dat niet Mozes, maar eon van
zijn voorgangers de kennis is ingefluisterd .
In het afsluitende'Samentrekking van feiten' geeft
Bilderdijk kort weer wat hij in de voorafgaande hoofdstukken uiteen heeft gezet. Het is een droge opsomming van de feiten waarbij hij de nadruk legt op de
chemische werkingen die de aarde hebben does ontstaan . De aarde, gevormd door vloeistof, bestaat uit
een opeenvolging van lagen . De 'expansibele vloeistoffen' zijn door middel van chemische werkingen
door breuken in de bodem naar boven gekomen .
Bergen, vlakten en dales zijn verbrekingen van deze
lagen, welke onder de zee zijn ontstaan . Op een
gegeven moment is door 'inzakkingen des bodems'
op gedeelten de aarde'ontbloot' . (p . 129) Zowel dieren als menses moeten eerst, vbbr de zondvloed, op
een andere grond bestaan hebben ; Bilderdijk stelt dat
als "de mensch voor de ontblooting van ons tegen-
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woordig land bestaan heeft, heeft by op een ander
en hooger land geleefd, dat niet meer bestaat, maar
bestond toes het tegenwoordige onder water was ."
(p . 134) Dit hogere land is vernietigd, de brokstukken
zijn niet teruggevonden en ook is het niet zeker waar
dat land gelegen moet hebben . Maar, zoals in Mozes'
scheppingsverhaal staat : de aardbodem is tegelijkertijd met de zondvloed vernield en dus zal er niets van
terug to vinden zijn . Na de droogwording is er wederom leven op aarde ontstaan ; de tijd die hiervoor
nodig was komt overeen met Mozes' verhaal . De laatste zin van Geologie luidt dan ook : "Die deze berekeningen gedaan hebben, vinden dat die werkingen op
dies afstand van tijd begonnen moeten zijn als met
Mozes verhaa) overeenkoomen ." (p . 135) En dit is
dan ook de essentie van Bilderdijks wetenschappelijke
denken : de empirische bevindingen zijn hoe dan ook
in overeenstemming met de Mozasche scheppingsgeschiedenis .
Opmerkelijk is dat wat Bilderdijk in zijn Geo/ogie
doet, de dominee-dichter Ten Kate met zijn leerdicht
De schepping,• een gedicht (1866) pas ruim een halve
eeuw later zal gaan does : de wetenschap met het
geloof in overeenstemming proberen to brengen .
Hiertoe schrijft Bilderdijk voor een kleine groep
wetenschappers en hanteert hij derhalve ook wetenschappelijk taalgebruik ; in de door hem beoogde synthese tussen bijbel en wetenschap, schroomt hij niet
zich van enig vakjargon to bedienen . Ten Kate echter,
wil de Mozaische scheppingsgeschiedenis en zijn
compromisvoorstel' onder de aandacht van meer
menses brengen . Dit doet hij in een lang gedicht
waaruit hij veelvuldig heeft voorgelezen . 3
Is in het voorafgaande de wetenschappelijke
opvatting van Bilderdijk geschetst, hieronder volgt een
bespreking van de literaire verwerking van de
Mozaische scheppingsgeschiedenis . In de literaire
werken Eene aanmerkelijke luchtreis en De ondergang der eerste ware/d laat Bilderdijk zich bbk uit over
wetenschapskwesties en ventileert hij zijn ideeen over
de zondvloed, het paradijs en het bestaan van twee
werelden .
Eene aanmerkelJi'ke /uchtreis

In 1811 schrijft Bilderdijk Eene aanmerkelijke /uchtreis4 , dat anoniem verschijnt in 1813 . Dat het verhaal
uit het Russisch vertaald zou zijn, moet als mystificatie
gezien worden . Onder het mom van fiche presenteert
Bilderdijk wederom enkele wetenschappelijke denk-

beelden . Eene aanmerkelijke luchtreis beschrijft een
rein naar een paradijs dat van de aarde zou zijn weggenomen en zich nu ergens op een planeet bevindt .
Ook past Bilderdijks sciencefiction verhaal avant la lettre in de traditie van de astronomische roman .s Met
deze genre-aanduiding wordt een prozaverdichting
van een reis naar andere werelden of hemellichamen
bedoeld, die alleen voor de menselijke fantasie bereikbaar zijn . Bilderdijk, in een brief aan H .W. Tydeman
(15juli 1811) :
Seders uw vertrek hob ik een kleinen Roman
9eschreven . - Roman? - Ja, Astronomischen
Roman; eene ontdekkin9 en bereizing van een
nieuwen Planeet tusschen de aarde en de maan .
ZY is zeer zonderling, en heeft niets van den Klaas
Klim of waarachtige historie van Luciaan, of was
gY wilt. - 't Koomt voor als Prodromus van een uitvoerig er work. - Het bewi'st
J onder anderen, dat de
luchtballon reeds voor3600J'aren by de Noordlijke
1
volken de HYperborei bekend waren, en dat
Abaris, wiens li'k
J gevonden wordt, daar mee refsde. Het zou circa 8 a 10 vel druks beslaan wil ik
hot U zenden~. 6
In Eene aanmerkelijk luchtreis brengt Bilderdijk naar
voren dat er nog onopgemerkte hemellichamen in de
nabijheid van de aarde zijn en dat hun dampkring aan
die van de aarde grenst, zodat ruimtevaart mogelijk
is . Voorafgaand aan het verhaal heeft Bilderdijk het
volgende citaat van Strabo opgenomen :
De aardri Ijkskundi9e maakt ziljn geografische
beschriJ'vin9en niet voor de bewoner van de
betreffende streek of voor een medeburger zonder eni9e belan9stellin9 voor hetgeen men
"wetenschaP " noemt. Hi]1 schri'ft
J inderdaad noch
voor degone die oo9st- noch voor de9one die
arbeidt maar voor hem die overtuigd kan worden
zowel van het feit dat de gehele aarde is 9J
eli'k de
9eleerden zeg9en, als van de andere waarheden
die daaruit voortvloeien .
Hiermee wordt gewezen op het wetenschappelijke
gehalte van het fictieve verhaal en tevens op het feit
dat er meerdere waarheden kunnen bestaan . Dit is
een aspect dat Bilderdijk ook al in zijn Geologie naar
voren bracht : de bijbel als bron van waarheid heeft
haar alleenrecht verloren .
Na het citaat volgt een pleidooi voor de wetenschap en haar nieuwste ontdekkingen, toegespitst op

de uitvinding van de luchtballon (in 1783) door de
gebroeders Montgolfier. Alvorens zijn eigenlijke verhaal to vertellen, presenteert de ik-verteller zijn astronomische kennis . Hij geeft een korte uiteenzetting
van het planetenstelsel, van dampkringen en van hoeveel manen welke planeten hebben . De namen van
Newton, Copernicus en Keill worden genoemd . Dan
stapt de 'ik' met medereiziger Joussouf in een ballon
en samen stijgen ze op ; laatstgenoemde schrikt zb
van de snelheid waarmee ze opstijgen, dat hij overboord springt. De 'ik' blijft alleen over en ook hij verbaast zich over de enorme snelheid waarmee de
ballon steeds hoger en hoger gaat . Door de steeds
ijler wordende lucht valt de 'ik' in een verdovende
slaap en hij wordt pas weer wakker op een onbekende planeet waarvan hij allerlei eigenaardigheden
beschrijft . Met behulp van al zijn wetenschappelijke
kennis - zoals de stand van zon en maan, lichtval,
sterren en parallaxis - probeert hij vast to stellen waar
hij zich precies bevindt . De uitkomst van zijn bedenkingen staan in een schematische tekening en hij concludeert dan dat hij zich bevindt op een bol tussen de
aarde en de maan, wellicht op een 'ondermaan' :
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Onder hetgeen ml] in vroeger tijden als ene
be/achlijkheid voorkwam, was het gevoe/en van
enige dier Joodse Geleerden, dat het Paradijs, bij
de omwenteling des zondvloeds, van den aardbodem weggenomen en op zekere hoogte in de
lucht was gevestigd en daar nog bestond . Men
heeft dit gevoe/en in de Geologische stelsels somiijds aangevoerd als ene bevestiging dat het paradijs op een hogeren grond dan de tegenwoordige
aardbodem ge/egen had, maar die door den Zondv/oed verzwolgen is. Thans kwam het bij mij, als
een stem uit de diepte of een licht uit den
afgrond, weer op, en tegelijk het denkbee/d: Zou
ook op een dezer ondermanen het paradijs kunnen zijn? zou een van die ook dat afgescheiden
brok des eersten aardbodems kunnen zijn, niet (als
het overige) verzwo/gen door den warervloed,
maar van den rotsgrond, waar hei paradijs op
gep/ant was, losgebroken? En zou het ook misschien op dezen ze/fden bo/ waar ik mij nu tegenwoordig bevinde, bestaan? - Zo ongerijmd het
mijze/ven voorkwam, lets dergelijks to stellen, zo
beef het mij echter door 't hoofd ma/en; het hie/d
mijne inbeelding bezig, en dreef mij als ware 't,
mijns ondanks, om toch mijn p/aneetjen we/ en
terdeeg to doorzoeken . (pp . 60-61)
Zijn ontdekkingstocht brengt hem uiteindelijk naar
een lijk dat vlak bij een boom ligt . Op deze boom
staat een Griekse inscriptie, die "vreemdeling, wie gij
zijn moogt, die . . ." betekent . Dan vindt de 'ik' een
koperen plaatje, een talisman, met de tekst - wederom in het Grieks - " Abr, die genoemd wordt Abaris
. . . deze [ben] ik ." (p . 76) Hij oppert dat deze Abaris
wellicht op dezelfde wijze als hijzelf op de planeet
terecht is gekomen en noemt zichzelf gekscherend
'Abaris de tweede' . En hij mijmert verder : "Ik had
daar, op een planeet waar ik geen mededinger had,
koning kunnen zijn evenals Adam ; maar het schortte
mij, waar het Adam aan faalde ." (p . 89) De toespelingen op het paradijs en Adam lijken terloops, maar
indachtig de Geo/ogie kan geconcludeerd worden dat
het voor Bilderdijk van groter belang is, dan het hier
op het eerste gezicht lijkt. In zowel dit fictieve verhaal
als in de wetenschappelijk verhandeling komen
immers vragen aan bod als : waar is het paradijs
gebleven na de zondeval? Waar bevindt de aarde van
v66r de zondvloed zich? Hoe is de aarde ontstaan?
Zijn er ook nog andere planeten? Het verhaal kent
dan ook een vreemd einde : stond het fidieve gehalte
door het hele verhaal heen buiten kijf, nu blijkt
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opeens dat Bilderdijk met zijn verhaal aansluiting
zoekt met de wetenschap : "Ik wilde hier alleen de
door mij gedane ontdekking der ondermanen
beschrijven; waarvan ik de verdere nasporing aan de
Starrekundigen onzes tijds aanbevele . Ik laat daarbij
aan de Natuurkundigen over, de nodige proeven en
waarnemingen in het werk to stellen, [ . . .] ." (p . 97)
Uiteraard moet opgemerkt worden dat de 'ik' de
vertellende'ik' is en niet zonder meer geidentificeerd
kan worden met de auteur van het werk . Maar zowel
in bovenstaand citaat als op plekken elders in het
werk klinkt de stem van de wetenschapper Bilderdijk zoals hij zich presenteert in zijn Geologie - t~ veel
door om de verteller van Eene aanmerkelijk luchtreis
los to koppelen van de auteur . Het lijkt erop dat
Bilderdijk het maar al to leuk vindt om met al zijn
astronomische kennis to kunnen pronken : zelfs in een
fictief verhaal wordt de ambitieuze wens uitgesproken een bijdrage aan de wetenschap to leveren en de
nodige aanbevelingen to doen .
De Ondergan9 der eerste wareld
Een ander literair werk waarin Bilderdijk over aspecten van de Mozaische scheppingsgeschiedenis schrijft,
is De Ondergang der eerste ware/d uit 1820 .E In dit
gecompliceerde epos wordt wederom Bilderdijks fascinatie voor de zondvloed en de plaatsing van de eerdere wereld zichtbaar . Het epos beoogt to schetsen
wat zich vbbr de zondvloed heeft afgespeeld en hoe
de toorn Gods is opgewekt . In slechts vijf zangen Bilderdijk heeft dit werk niet voltooid 8 - wordt een
geschiedenis van 1 400 jaar in a-chronologische volgorde beschreven . De tijd van hoofdhandeling is het
jaar van de zondvloed .
De inhoud is als volgt : Adam en Eva hebben al in
het paradijs geslachtsgemeenschap en de zogenaamde paradijsgeesten - die noch mens noch engel zijn worden geboren . Deze paradijsgeesten verwekken
reuzenkinderen bij de 'dochteren Kains' en worden
zelf naar de sterren verbannen . De Kainieten, die
meerdere goden dienen, zijn niet op de hoogte van
de afstamming van de reuzen als zij een paar eeuwen
na het ontstaan van het reuzengeslacht oorlog voeren tegen hun wereldheerschappij . Ze bidden de paradijsgeesten om bijstand . De paradijsgeesten echter,
hebben andere plannen : zij willen voor hun reuzenkinderen het paradijs weer terugwinnen als woonplaats . Het Kanietenkamp wordt onder invloed van
hogere geesten verdeeld in een kamp van ongeloof

en bijgeloof . Ook de duivels willen de Kainieten vernietigd zien en zij veroorzaken nog meer strijd in het
reeds verdeelde kamp .
In de derde zang sluiten de duivels een pact met
de paradijsgeesten, die de reuzen helpen de Kainieten
to verslaan om zodoende Adams geslacht volledig uit
to roeien . Het duivelspact bestookt de Kanieten inclusief Segol - halfbroer van de inmiddels vermoorde
Kainietenaanvoerder en nu held van het epos - met
waanvoorstellingen . Segol doet een succesvolle greep
naar de vorstelijke macht en hij staat dan ook in de
volgende zang centraal . Segol heeft nu een eigen
leger en behoort niet meer tot de Kainieten . Hij hoort
een offerzang gericht aan "enen, waren God", wil
met deze vrome zangers kennismaken en bekeert zich
dan . Nu is hij niet meer de speelbal van helse listen,
maar de door God uitverkoren eider . De Kalnieten
sluiten zich aan bij de duivels en reuzen en zo komt
Segol alleen to staan . In de laatste zang woeden de
strijdtonelen voort . Segol behaalt, ondanks alles, toch
een overwinning . Na lang bidden openbaart de hemel
zich dan aan hem en wordt hij opgevoerd in de lucht,
een hemelse stem tegemoet . Na deze hemelvaart
breekt het epos af .
Ten tijde van Bilderdijk was het epische genre in
Europa een major issue. Bilderdijk stapt hiermee in de
lange epos-traditie waarin Homerus, Bodmer en
Montgomery hem voorgingen . Uit Engeland is
Miltons Paradise Lost (1667) afkomstig en in
Duitsland is het Klopstock die naam maakt met zijn
Der Messias (1773) . In Nederland wordt Paradise Lost
pas in de tweede helft van de negentiende eeuw populair, wanneer er een reeks van diverse nieuwe vertalingen verschijnt van onder meer Schimsheimer
(1865), Beversluis (1866), Da Costa (1871), en Ten
Kate (1875) .
Ondanks de late 'bloeiperiode' van het epos in
Nederland, laat menig literair criticus zich ten tijde van
Bilderdijk uit over epen en bijbehorende genreconventies . In de diverse besprekingen is een steeds
terugkerende mening to lezen : het onderwerp van
een epos moet de dichter voldoende ruimte bieden .
Als alles al to veel vast ligt, heeft deze geen bewegingsvrijheid meer en kan er nooit een goed epos tot
stand komen . Literair criticus en tijdgenoot van
Bilderdijk N .G . van Kampen maakt hiertoe onderscheid tussen geschiedschrijving en dichtkunst . De
geschiedschrijving, zegt hij, zoekt naar het bekende
en nauwkeurigbepaalde ; de dichtkunst daarentegen
wil het onbekende zien "dat als het ware in de nevelen der oudheid is gehuld ." 9 Nauw samenhangend

met deze nastrevenswaardige dichterlijke vrijheid is er
ook de aantrekkelijkheid van de vroege wereld . Van
Kampen zegt hierover:
Maar de eerste dagen des menschdoms 1 . . .] door
de gewijde Geschiedenis slechts in enke/e puncen,
in enkele b/adzijden met een kortheid geschetst
die ons zo vurig naar meet doet ver/angen, - ziedaar een ve/d voor den Dichter, voora/ den hedendaagschen! Op elken voetstap belemmerd door de
banden der kouden we/voeglijkheid, van het /age
be/ang, van eene geheel prozaische were/d, die de
geestdrift bespot, de persoonlijkheid en het uitstekende van een eigen karakter door de alles glad maar ook alles gelijk makende schaaf der wellevendheid doet verdwijnen, verplaatst hi] zich zo
gaarne in eenen tijd, ioen dit alles nog niet
bestond, toen de mensch nog gold, wat hi] waard
was! Dat die wereld beter was dan de tegenwoordige, beweer ik niet; maar dai zij dichterlijker was,
za/ niemand betwisten . 10
Het hartstochtelijk pleidooi van Van Kampen verschilt
niet veel van wat Bilderdijk zelf zegt over zijn dichterschap en de geest der tijd . Ook hij legt de nadruk op
persoonlijkheid en geestdrift en vindt zijn eigen tijd
veel to prozasch . In het voorwoord bij zijn epos zegt
hij :
[N]och onze /eeftijd, noch ze/fs onze Natie, [is]
Dichterlijk genoeg [. . .], om in een He/dendicht ja
zelfs de toon daarvan, smack to vinden [. . .] noch
de door opvoeding, onderwijs, en omgang verkrachte en geschaafde zeden, noch het /aauwe
kinderspe/ van liefhebbery, waar men zich by de
algemeene geld-en fortijnzucht mede ontspant
(. . .], noch zelfs de in twang gaande Theorien, die
schier alles wat dichterlijk is, van de Dichtkunst uitsluiten, en haar inderdaad tot een /af en nietig spel
dier Inbeelding verlagen, die in onze dagen niet
slechts alle namen en kleuren aanneemt, maar ook
alle waarachtig gevoel uitroeit overheerscht, of
bedwe/mt [ . .]. (p . 128)
Bovendien heeft de dichter - met de bijbel als bron voldoende vrijheid om zijn artisticiteit to laten floreren . Niet alleen qua inhoud, maar ook door de artistieke waarde ervan leent de bijbelgeschiedenis zich
perfect om in een epos behandeld to worden . Vooral
Nicolaas Beets legt de nadruk op de .vormaspecten
van de bijbel in het algemeen en van het boek
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Genesis in het bijzondec Inhoudelijk is het een voortreffelijk boek : het geeft antwoorden op "de groote
vragen die metterdaad door elke nadenkend hoofd
gedaan worden ." 11 De kracht ligt echter, volgens
Beets, veel meer in de "klank van waarheid" die de
tekst "een glans van verdichting" 1 z geeft . De wijze
waarop Genesis die antwoorden formuleert, is in poetisch opzicht zeer verdienstelijk : "[D]it is het geheim
van de ware dichting welke de waarheid aanvult, in
't licht stelt, doorzichtig maakt ; dit is het geheim,
zoowel van dat ontdekkende en profeetische, als van
dat liefwekkende en sympatheetische, dat het kenmerkende is van ware poery ." 13 Poezie is een alomspannend verschijnsel en Genesis is het ultieme
gedicht denkbaar.
Een niet to verwaarlozen eis die Bilderdijk aan
epen stelt en die tevens een directe toepassing van de
dichterlijke vrijheid is, dat elk epos over een machine
moet beschikken . Deze machine is : "[H]et wonderbare, alles wat boven de werking van de natuur uitgaat
en door enige godheid of machtigen wezens dan de
mens wordt verricht." 14
In zijn eigen epos, De Ondergang der eersie
ware/d, ziet Bilderdijk de paradijsgeesten en reuzen
als verwezenlijking van deze machine . Ze staan tussen mens en engel in en zijn daardoor niet al to
zwart-wit, de tegenstelling tussen goed en kwaad is
dan ook niet absoluut . Dat zou namelijk zorgen voor
eenen nevel van slaperigheid over geheel een
Dichtstuk, van welke noch Milton, noch Klopstock,
zich heeft kunnen vrijhouden ." 15 Om passende geesten to vinden, grijpt de vrome Bilderdijk terug op een
- zeker voor hem - niet erg voor de hand liggende
bron, namelijk het apocriefe boek Enoch I. Hierin staat
beschreven hoe een groep engelen op aarde een
groep vrouwen verleidt, ze allerlei magische trucjes
leert en kinderen bij hen verwekt die als reuzen ter
wereld komen . Deze reuzen keren zich tegen de mensen en begaan zonden . Is in Enoch 1 het onderscheid
tussen mens en engel nog redelijk goed aan to wijzen, in zijn epos creeert Bilderdijk met zijn paradijsgeesten een nieuwe overgang . Deze kruising tussen
engelen en mensen levert de ideate tussenvorm op :
niet to zwart, niet to wit . Voor de religieuze dichter is
het blijkbaar geen probleem een epos to reconstrueren uit en de canonieke bijbel en een apocrief verklaard boek . Het boek Enoch 1 noemt Bilderdijk zelf
overigens een fabel en hij verwijst het daarmee direct
naar de fictionaliteit ; voor de vrome Bilderdijk een
'vrijbriefje' om het als bron voor zijn eigen werk to
gebruiken . Van Kampen noemt De ondergang der
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eersie ware/d door dit bronnengebruik een mythologie : "De Dichter heeft zich [ . . .] zelf eene eigene
Mythologie (. . .] geschapen . De zonen Gods zijn bij
hem geene Engelen, gelijk in het apokryphe boek van
Enoch, 't we/k hi] aanhaa/t, maar paradijsmenschen,
die 1. . .1 als het ware den overgang tuschen menschen
en Enge/en maken ."~s
In zijn 'Aan den lezer' merkt Bilderdijk op dat zijn
'topografische voorstelling' van de eerste wereld (de
wereld van vbbr de zondvloed) in het epos niet overeenstemt met zijn eigen bijzondere ideeen omtrent de
vroege wereldgrond, zoals hij die bijvoorbeeld in zijn
Geologie uiteen heeft gezet . In het epos streeft hij
een ander, een dichterlijk, doel na : "Mijne eigenlijke
en byzondere denkwijze-zelve omtrent dien vroeger
wareldgrond, stemt reeds op verre na niet volkomen
overeen met de Topografie, die ik hier als Dichter vereischt rekende ; en hoe zoude ik haar derhalve buiten
dat Dichterlijke doel kunnen of willen rechtvaardigen?" (p . 146) De persoonlijke overtuiging van
Bilderdijk is niet in tegenspraak met de Heilige Schrift,
maar vooral van wetenschappelijke aard . De denkbeelden die Bilderdijk gebruikt in De ondergang der
eerste wareld zijn nodig voor een poetisch doel ; met
poezie wordt op een andere manier waarheid blootgelegd dan in wetenschap . Dat Bilderdijk geen
gebruik maakt van zijn opvattingen uit de Geologie
komt niet, omdat zij niet in overeenstemming met de
Heilige Schrift zouden zijn, maar omdat Bilderdijk voor
zijn dichtwerk een andere topografie nodig zegt to
hebben . Voor Bilderdijk is een dichterlijke waarheid
dus iets wezenlijk anders dan een wetenschappelijke
waarheid .
Geconcludeerd kan worden dat Bilderdijk zich aan het
begin van de negentiende eeuw intensief bezighoudt
met wetenschappelijke kwesties . Van het felt dat de
empirische bevindingen niet meer stroken met de
Mozasche scheppingsgeschiedenis is ook Bilderdijk
zich bewust . Oplossingen hiervoor zoekend, probeert
hij op verschillende niveaus een synthese to bewerkstelligen tussen de contemporaine ontwikkelingen op
natuurwetenschappelijk gebied en het bijbelboek
Genesis . Hiertoe hanteert hij verschillende genres,
waarin hij de bijbehorende retorische hulpmiddelen
benut - zo niet uitbuit - om deze synthese ook voor
de lezers van de werken aannemelijk to maken . In zijn
wetenschappelijke verhandeling Geologie interpreteert Bilderdijk Genesis zodanig dat het bijbelverhaal
kloppend zal blijven, ook met alle nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen . Genesis is doordacht en

legt heldere verbanden tussen de ontwikkelingsstadia
en is daarom, om weienschappelijke criteria dus, to
prefereren boven de heidense verhalen uit de oudheid . De discrepantie tussen de bijbel en de wetenschap blijkt slechts schijn to zijn ; een synthese tussen
beide is voor Bilderdijk probleemloos mogelijk . Voor
de dichterlijke werken gebruikt hij een andere 'topografie' dan voor zijn wetenschappelijke verhandeling .
De consequentie hiervan is, dat Bilderdijk in zijn dichterlijke werken niet alle kennis kan presenteren . Zowel
in Eene aanmerkelijke luchtreis als in De ondergang
der eerste wareld laat Bilderdijk veel ideeen achterwege om zo het literaire werk tot haar voile recht to
laten komen . Met het opzettelijk verzwijgen van
wetenschappelijke kennis om artistieke redenen slaat
Bilderdijk een brug tussen wetenschappelijke en dichterlijke waarheid en daarmee tussen felt en fictie .
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zangen geschreven . Pas later volgt de vijfde zang en De ondergang der eerste wareld wordt eerst uitgegeven in 1820; van dit
jaar dateert ook het'Aan den lezer' voorafgaand aan het epos .
Hij laat het uiteindelijk bij deze vijf zangen .
9.
N .G . van Kampen 1837 .
10 .
Idem, p . 3 .
11 .
N . Beets 1858 .
12 .
Idem, p . 56. Cursivenng SvS .
13 .
Idem, p . 62 .
14 .
Uit de inleiding de uitgave uit 1959 van De ondergang der eerste wareld, p . 28.
15 .
W . Bilderdijk 1959, pp . 130-131 .
16 .
N .G . van Kampen 1837 .

Noten
1.
Dit artikel is gebaseerd op een nota die ik in het voorjaar van
1998 samen met Saskia Pieterse schreef in het kader van een
onderzoekscollege over De Schepping van J .J .L. ten Kate . Graag
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Marsmans Herinnering
Arie Uerhagen

In het vori9a nummer van VooYs rea9eerde Fabian
Stolk op een artikel over Marsmans 'Herinnerin 9
aan Holland' van Arie Verha9en . Door een accentverschuivin9 in de analyse kwam Stolk tot een andere conclusie voor wat betreft de betekenis van het
9edicht. In dit nummer kri1'9t Verha9en het laatste
woord ; hi1' beschouwt Stolks lezin9 van het 9edicht
en voorziet deze van ziJjn kanttekenin9en .
In Uooys 16/3 gaf Fabian Stolk, gedeeltelijk als reactie op mijn bijdrage in het laatste nummer van Forum
der Letteren, een interpretatie van structuur en
inhoud van Marsmans bekende gedicht 'Herinnering
aan Holland' . In mijn FdL-artikel (Verhagen 1995)
richtte ik de aandacht vooral op enkele grammaticale
bijzonderheden in Marsmans klassieker . Op basis van
linguistische evidentie als rijm en interpunctie concludeerde ik tot een indeling van het gedicht in drie stukken van ieder acht regels . Maar vooral nam ik een
krachtig verschil in syntadische bouw waar tussen het
eerste en het laatste van deze drie stukken : in het
begin hebben we to maken met een expliciet opgevoerd waarnemend en denkend subject (" 1k") in een
actieve zin (Denkend . . . zie ik. . .), maar aan het eind
met passief-constructies ( . . .wordt de stem van het
water . . . gevreesd en gehoord). In dit verschil in grammaticale structuur zag ik een thematische tegenstelling tussen het begin en het slot van het gedicht :
eerst beleeft het 'lyrische subject het Hollandse landschap op een positieve manier, en dan neemt het
afstand van de negatieve manier waarop de
Hollanders het beleven . Vervolgens heb ik getracht to
laten zien wat taalkundig gezien het verschil is tussen
deze subtiele manier van afstand nemen en de nogal
directe manier waarop dat gebeurt in een ander
gedicht van Marsman uit dezelfde periode, getiteld
'Denkend aan Holland' .
Veel aandacht dus voor de primaire, talige dimensie van de teksten . Stolk, op zijn beurt, vraagt "meer
aandacht voor de secundaire, poeticale codering" (p .
5) . Zijn lezing wijkt op een aantal punten of van de
mijne . Hij lijkt wel in to stemmen met het idee dat er
in 'Herinnering aan Holland' een zekere ambivalentie
besloten ligt ; schreef ik deze echter vooral toe aan de
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negatieve levenshouding van de Hollanders, volgens
Stolk heeft een en ander meer to maken met een
eeuwige strijd met de elementen die juist net als de
schoonheid ervan intrinsiek is aan de Hollandse
natuur.
Stolk legt onder andere verbanden met de context
waarin het gedicht in het Uerzame/d Werk voorkomt.
Dat laatste had ik niet gedaan, en ik vind deze contextualisering bepaald belangwekkend ; zij heeft ook
mijn lezing van het gedicht gewijzigd, of op zijn minst
aangevuld, verrijkt . Maar, merkwaardig genoeg, juist
ook binnen de context die Stolk beschouwt, past een
interpretatie die mijn oorspronkelijke lezing nogal
dicht benadert heel goed, volgens mij zelfs beter dan
de interpretatie die Stolk voorstelt . Dit meningsverschil en de bijbehorende argumentatie vormen dan
ook het eerste punt dat ik aan de orde wil stellen .
Een tweede punt dat Stolks betoog minstens evenzeer de moeite waard maakt, is dat het de vraag
oproept wanneer het legitiem is verschillende "teksten interpretatief op elkaar to betrekken" (Stolk, p .
8). Het lijkt mij een misvatting dat Stolks manier van
werken meer legitiem zou zijn dan een andere . Dat is
dan ook het tweede punt waarover ik het wil hebben,
temeer omdat het mij tegelijk de mogelijkheid biedt
nog eens expliciet de vraag to stellen in hoeverre het
gebruik van taalkundige inzichten nu principieel verschilt van het gebruik van informatie uit andere bronnen
Allereerst is het van belang de interpretatie van het
gedicht zelf aan de orde to stellen . Een taalkundig
interessante kant van het belangrijkste meningsverschil tussen Stolk en mij is dat dit precies draait om
de manier waarop de passief-constructies van de laatste vier regels van het gedicht worden 'ingezeY voor
de interpretatie . Om het geheugen op to frissen citeer
ik die regels hier nogmaals :
en in alle gewesten
wordt de stem van hei water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

Mijn lezing hield in dat de passief-construdie hier de
functie had afstand to nemen van het gezichtspunt
van de impliciete handelende personen (degenen die
het 'vrezen' en 'horen' uitvoeren), waarmee de structuur van het gedicht een invulling krijgt die neerkomt
op het volgende : het begin schetst een erg positief
beeld van het Hollandse landschap, maar het eind
roept het idee op dat de bewoners van het land niet
primair waardering hebben voor die schoonheid maar
veeleer vrees en onderwerping voelen voor de dreiging van het water - een houding waar de 'ik' van
het gedicht dan juist met de passief-constructie
afstand van neemt. Ik baseerde die lezing specifiek op
het feit dat de construdies 'X wordt gevreesd' en 'X
wordt gehoord' niet goed op to vatten zijn als passieven van 'Ik vrees/we vrezen', respectievelijk 'Ik
hoor/we horen' . Algemener gezegd : de producent
van de taaluiting is in dit soon gevallen niet inbegrepen bij de impliciete uitvoerders van de beschreven
handelingen (anders dan bij zoiets als In dit artikel
words betoogd. . .) . ~
Stolk stelt daarentegen voor om een andere mogelijke functie van het passief in de interpretatie in to
zetten, namelijk die van veralgemening : de handeling
wordt niet voorgesteld als volledig voor de verantwoordelijkheid komend van de uitvoerder als individu, maar als lets dat anderen in die omstandigheden
ook zo zouden kunnen doen .z Een makkelijk herkenbaar voorbeeld van die functie doet zich voor wanneer iemand in een wetenschappelijk artikel schrijft :
Op basis van deze gegevens wordt gecondudeerd
dat. . . . Dan is het beeld niet dat hij of zij afstand van
die conclusie zou nemen, integendeel, maar meer dat
een ander op basis van die gegevens 66k die conclusie zou trekken . Deze functie gaat dan ook nogal
eens gepaard met het gebruik van modale hulpwerkwoorden : er 'mag', 'kan' of 'moet' iets geconcludeerd
worden . Stolk ziet nu, net als ik, een ambivalentie in
het gedicht, maar die wordt volgens hem als het ware
gedragen door twee tegenstrijdige aspeden van het
Hollandse land zelf, niet door tegenstrijdigheid tussen
het Hollandse land en de houding van de bewoners
ervan . Integendeel, stelt Stolk, die afkeer van het
water deelt de 'ik' juist met de Hollanders : de
omstandigheden zijn zo dat iedereen de stem van het
water vreest en hoort . 3
Net zoals Stolk erkent dat mijn interpretatie "theoretisch mogelijk" is, moet ik dat voor de zijne toegeven . Op zich hoeven we zo'n veelvoudige
interpreteerbaarheid van een tekst natuurlijk niet
vreemd to vinden . Het feit dat verschillende lezingen

van dezelfde tekst allemaal plausibel, consistent en
interessant kunnen zijn, demonstreert iedere keer
opnieuw hoezeer interpretaties niet in teksten vastliggen maar resulteren uit het gebruik van de tekst door
een lezer. Op dit punt zal ik later terugkomen ; nu
eerst terug naar Marsmans gedicht, want er zijn mijns
inziens ook in de context van Uerzame/d Werk aanwijzingen die pleiten voor mijn interpretatie .
Wat zijn de argumenten van Stolk om de veralgemenende functie van het passief in deze passage de
voorkeur to geven boven die van distantiering? Eerlijk
gezegd is dat niet eens zo makkelijk vast to stellen .
Stolk begint met een argument naar voren to brengen dat strikt genomen al niet een argument vbbr zijn
eigen interpretatie is maar alleen maar een argument
tegen de mijne : dat die door mij veronderstelde
tegenstelling tussen de 'ik' en de Hollanders wel erg
impliciet is . Maar ik geef toe : dat is zonder al to veel
moeite om to bouwen tot een argument-pro ; in
Stolks lezing passen de laatste vier regels beter bij het
voorafgaande deel van het gedicht, als verschillende
aspecten van hetzelfde Hollandse laagland, zou je
kunnen zeggen . Straks zal blijken dat ik een andere
mening ben toegedaan . Problematischer is het volgende punt .
Als Stolk het zojuist genoemde bezwaar tegen
mijn lezing uiteengezet heeft, schrijft hij : "Wellicht is
de grote reikwijdte van zijn interpretatie ook de reden
dat Verhagen een extern argument nodig heeft als
ondersteuning ." (p . 7) Stolk doelt dan op het feit dat
ik ook jets zeg over een ander gedicht van Marsman
dat nogal wat overeenkomsten met 'Herinnering aan
Holland' lijkt to vertonen, namelijk 'Denkend aan
Holland' (niet opgenomen in Verzame/d Werk; zie
Stolk, p . 8-9) . Alleen voer ik dat gedicht helemaal niet
als argument ter ondersteuning van mijn interpretatie aan! Het ging mij om de vergelijking tussen twee
gedichten "met een zelfde thematiek" op het punt
van het taalgebruik (Stolk lijkt overigens niet to bestrijden dot de thematiek in deze gedichten sterk overeenkomt) . Kort gezegd : in 'Herinnering aan Holland'
ontbreken expliciete aanduidingen van argumentativiteit zoals ontkenningen en tegenstellende voegwoorden, die wel aanwezig zijn in 'Denkend aan
Holland' (zie verder Verhagen 1995 : 338) . Anders dan
Stolk beweert (p . 8), gebruik ik het ene gedicht dus
niet ter verklaring van onduidelijkheden in het andere
- in mijn stuk komt het idee dat 'Herinnering aan
Holland' onduidelijk zou zijn helemaal niet voor .
Maar stet dat 'Denkend aan Holland' zou zijn
opgevoerd ter ondersteuning van een interpretatie
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van 'Herinnering aan Holland', zou dan een argument
tegen die redenering (dat Stolk vervolgens opbouwt)
to construeren zijn als een argument v66r een andere? In dit geval uiteraard niet . Bij de vraag wat het
passief aan het eind van 'Herinnering aan Holland'
doet, hadden we to maken met een redelijk beperkte
keuze, maar bij deze tweede argumentatielijn ligt de
zaak heel anders : als we het ene gedicht niet mogen
gebruiken bij de interpretatie van het andere, wordt
de interpretatie-ruimte in het geheel niet ingeperkt
(op de aard van deze redenering als zodanig kom ik
straks nog terug) .
Zijn er nu nog ~ndere argumenten die Stolk ter
ondersteuning van zijn lezing aanvoert? Ik kan er
maar ~~n vinden, maar dit heeft mijns inziens niet de
kracht die Stolk eraan meent to kunnen toekennen .
Sterker nog : bij nadere beschouwing ondersteunt dit
argument zelfs (een geamendeerde versie van) mijn
aanvankelijke interpretatie . Ik raak hier aan een punt
van Stolks beschouwing dat ik bijzonder belangwekkend vind . Hij merkt op dat de bijeen plaatsing van
gedichten in Verzame/d Werk (door Marsman zelf
samengesteld) niet willekeurig is, en dat er dus betekenis toegekend zou kunnen worden aan de plaats
van een gedicht ten opzichte van andere. 'Herinnering
aan Holland' vormt een onderdeel van de afdeling die
"Derde periode" heet, en Stolk laat overtuigend zien
dat in deze afdeling, en vooral in het begin ervan, verschillende gedichten staan "waarin het vertrek uit het
geboorteland is gethematiseerd" (p . 9) . Er valt zelfs
to wijzen op allerlei overeenkomsten in formuleringen
(laag/and, ondenkbaar, oneindig, herinnering) .
Dat lijkt me allemaal zinnig en waardevol . Maar
hoe ondersteunt het Stolks interpretatie van het slot
van 'Herinnering aan Holland'? Dat gaat nogal moeizaam . Stolk werkt de gedachte uit dat de drie gedichten ('Landschap', 'Polderland' en 'Herinnering aan
Holland') na het gedicht 'Bergland' met elkaar een
zekere eenheid vormen in die zin dat ze alle drie
"beschrijvingen van dat ondenkbare, maar toch herinnerde laagland"' geven (p . 12) . Het eerste is positief,
zelfs 'pastoraal', zoals Stolk zegt, en dat vind ik een
treffende karakterisering . Dat de toon in het tweede
gedicht anders is, lijkt mij ook helemaal juist, maar
hier begin ik toch met Stolk van mening to verschillen, en dat is relevant voor de manier waarop we deze
tekst 'interpretatief betrekken' op 'Herinnering aan
Holland' . Terecht zegt Stolk dat de stemming in
'Polderland' anders is ; het polderland is wel oneindig
(wat we, gezien de overige gebruiksgevallen van de
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term, wel als een positieve kwalificatie moeten opvatten), "maar het regent er" ; kennelijk bedoelt Stolk
hier to zeggen dat er negatieve kanten aan het landschap zelf zitten, in overeenstemming met de interpretatie die hij aan de slotpassage van 'Herinnering
aan Holland' toekent . Ik zie dat niet zo . Stolk haalt de
eerste regels niet letterlijk aan, maar ze luiden als
volgt :
Ik loop door 't polder/and
onder den hellen regent
Er is niet zomaar regen, het is heldere regen, en helderheid is een aanbeveling . Het lijkt wel alsof de dichter juist nadrukkelijk het risico heeft willen voorkomen
dat de term "regen" de gewone negatieve associaties zou oproepen . Ik weet niet of dit snort subtiele
consistentie-overwegingen ook een rol mogen spelen,
maar ik denk dat de regen ook wel helder moet zijn,
omdat er anders van de oneindigheid van het land
weinig over zou blijven ; en die oneindigheid komt
direct na de geciteerde regels aan de order
oneindi9 is het land
oneindi9 zijn
1 de wegen
die naar de kimmen 9aan
Uiteraard worden er ~ndere aspecten van het
Hollandse landschap geevoceerd dan in het vorige
gedicht . 1e zou kunnen zeggen : er is meer nacht en
winter dan in het zonnige, zomerse beeld van
'Landschap', maar ik zie die dus niet bepaald als
negatief gewaardeerd . Ook "het mistig licht der
maan" niet : ik kan mij juist bij maanlicht een goede
voorstelling maken van de kwalificatie 'mistig', zonder dat er mist over het land hoeft to hangen - die
de maan overigens waarschijnlijk onzichtbaar zou
maken .
Over de derde, op een na laatste strofe zegt Stolk
dat die ronduit negatief is, en daarover kunnen we
het snel eens zijn :
o, dertigstromenland,
heT yolk dai u bewoont
versombert in krakelen
die geld en God verdelen,
purper en doornenkroon .
Volgens Stolk is dit dus wel de meest negatieve passage, maar niet de enige : het landschap-zelf werd

ook al negatief beleefd . Ik zie de tegenstelling echter
veel scherper; met Stolk (p . 12) lees ik in deze strofe
dat de bewoners van het land er debet aan zijn dat
het er niet goed toeven is, maar volgens mij zijn het
ook alleen maar die bewoners . Over het beeld van de
heldere regen heb ik het zojuist al gehad, en in deze
strofe zelf is met name nog de rol van dertigstromenland interessant . Stolk associeert deze term wel met
"het tweestromenland, Mesopotamie, de landstreek
waar het Paradijs gelegen kan hebben", maar hij kan
dit geen plaats geven in zijn interpretatie ("het lijkt
me niet Marsmans bedoeling to suggereren dat het in
Nederland vijftien maal zo goed zou zijn"), naar ik
aanneem omdat dat strijdig zou zijn met de negatieve
kwalificatie van Nederland die hij al in de eerste strofe
aanwezig acht . Doen we dat laatste niet - zoals ik
dus voorstel - dan kunnen we dertigsiromenland
maximaal inzetten in de interpretatie : "In dit meerdan-paradijselijke land woont een yolk dat versombert
in geruzie over geld en religie ." 4 Een scherpe tegenstelling dus, in ieder geval veel scherper dan Stolk
hem voorstelt, tussen de beleving van het Hollandse
landschap en de Hollandse mensen .
Het gedicht dat hierop volgt in Uerzameld Werk is
ons 'Herinnering aan Holland' . Ik zou nu Stolk willen
volgen in zijn suggestie om in dit gedicht, in deze
context, een soon synthese to zien van elementen die
in verschillende voorafgaande gedichten, met name
'Landschap' en 'Polderland', meer afzonderlijk aan de
orde zijn gesteld, maar dan wel met de zojuist gegeven herziene lezing van het onmiddellijk voorafgaande 'Polderland' .
Het onderhavige drietal gedichten volgt op een
reeks waarin duidelijk is dat de 'ik' al van huffs weg is,
zodat het drietal zelf, zoals Stolk aangeeft, het karakter krijgt van herinneringen . In 'Herinnering aan
Holland' zelf is dit karakter volledig expliciet, en het
is dan ook niet vreemd dat het overkomt als een snort
afsluiting van deze thematiek binnen de derde afdeling . Dat maakt een poging om er een snort synthese
in to lezen ook des to aantrekkelijkec In Stolks interpretatie komt deze synthese-lezing echter minder
goed tot zijn recht . Zoals gezegd, hij en ik zijn het
erover eens dat het ronduit negatieve deel van het
gedicht 'Polderland' de Hollandse bevolking betreft .
Stolks interpretatie van 'Herinnering aan Holland' als
ambivalent ten opzichte van het Hollandse /andschap,
zoals gegeven op p . 7, laat echter geen ruimte om de
negatieve houding ten opzichte van de bevolking erin
op to nemen . Volgens mij is dat subthema in
'Polderland', zoals betoogd, sterker dan Stolk erkent .

Reden temeer om het to willen integreren in het
afsluitende 'Herinnering aan Holland' . Nu wil het
geval dat de conclusie die Stolk aan het slot van zijn
artikel geeft, daarvoor toch een interessant aanknopingspunt biedt : "De ambivalentie, waarvan de
afzonderlijke polen in 'Landschap' en 'Polderland'
naar voren komen, wordt in z'n samengesteldheid
verwoord in 'Herinnering aan Holland' ." (p . 13) Mijn
lezing van de passieven aan het slot van 'Herinnering
aan Holland' als een impliciete distantiering van de
Hollanders, past daar juist goed bij : de negatieve houding ten opzichte van de bewoners van Holland
wordt niet afzonderlijk voorgesteld, maar is een integraal onderdeel van de herinnering aan Holland
geworden . Dezelfde herinnering aan Holland omvat
zowel de positieve kenmerken van het landschap als
de negatieve van de inwoners ; dot het ~~n en dezelfde herinnering is, wordt dan mede door de gekozen
taalmiddelen z~lf verbeeld . Anders gezegd : dankzij de
manier van formuleren "doet de tegenstelling zich [ . . .]
voor als iets dat in de aard der geevoceerde zaken
ligt, alsof die met de impressie-zelf gegeven is"
(Verhagen 1995 : 338) .
Met deze stap heb ik mijn aanvankelijke lezing wel
aangepast onder invloed van Stolks betoog . In feite
zou ik nu, in het zojuist gegeven citaat, het 'alsof' willen schrappen . In mijn oorspronkelijke artikel, met zijn
aandacht voor het verschil tussen expliciete verwoording en impliciete evocatie van een tegenstelling tussen de 'ik' en de Hollanders, duidde ik dit verschil
vooral in termen van stilistische kwaliteiten : 'Denkend
aan Holland' is meer een betogende tekst,
'Herinnering aan Holland' meer een verbeeldende .s
Zonder hieraan iets of to doen kan er nu wel, dankzij
de verbanden waarop Stolk gewezen heeft, in de
context van Verzame/d Werk ook een betekenis aan
worden toegekend : Holland roept uiteindelijk niet langer twee tegenstrijdige herinneringen op, maar ~~n
die ambivalent is, en dat ligt mede besloten in de talige formulering ervan .
Hiermee zijn onze concrete interpretaties elkaar wellicht een eind genaderd . Ook Stolk spreekt aan het slot
van zijn artikel in termen van "een ambivalente houding
ten opzichte van Nederland", waarin gemakkelijk een
houding ten opzichte van de bewoners zou kunnen
meespelen . Interessanter dan de kwestie hoeveel of hoe
weinig we het met elkaar eens zijn, is de vaststelling dat
het leggen van verbanden tussen teksten de lezing van
een afzonderlijke tekst behoorlijk kan beinvloeden . Dat
brengt mij ten slotte bij de algemene vraag naar de
(mate van) legitimiteit van zo'n procedure .
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Waar komt, op de keper beschouwd, het taalkundig
interpreteren van een tekst op veer? Het is in ieder
geval niet iets waarvoor het gemakkelijk gehouden
wordt : een uitleg van de betekenis van de tekst 'zelf' .
Uiteindelijk is het niets anders dan het leggen van verbanden tussen de in deze tekst gebruikte taalmiddelen enerzijds en de manier waarop die taalmiddelen
in andere gevallen gebruikt warden anderzijds . De
interpretator streeft daarbij naar een maximaal consistent, gefntegreerd verband : de interpretatie is beter
naarmate het verhaal over de gebruikswaarde(n) van
een woord in een specifiek gedicht zonder tegenspraken geintegreerd kan worden in het verhaal over de
gebruikswaarde(n) ervan in het algemeen, dat wil
zeggen in andere gevallen . 6
Nu pleit Stolk ervoor "om elk gedicht [ . . .] zoveel
mogelijk op zijn eigen merites to beoordelen en als
zelfstandige tekst to interpreteren, of bij de interpretatie to beschouwen in het licht van de context waarin de dichter zijn gedicht heeft geautoriseerd ." (p. 8)
Maar omdat elke interpretatie, hoezeer ook schijnbaar
contextloos, zelf al een verband impliceert tussen de
onderhavige gebruiksgevallen van taaltekens en andere, is het begrip 'interpreteren als zelfstandige teksY
onduidelijk, en misschien zelfs wel misleidend . Het
suggereert namelijk een wezenlijk verschil dat er niet
is, zoals ook doorklinkt in Stolks formulering "of in de
context van . . ." (cursivering AV) .
Waarom zou de door Stolk genoemde autorisatiecontext, het streven naar een zekere vorm van 'consensus' met de dichter, prioriteit hebben boven
andere interpretatiecontexten? Stolk is zich zelf misschien ook wel enigszins bewust van het problematische gehalte van die positiekeuze, getuige zijn
expliciete uitspraak "niet in de valkuil van de 'intentional fallacy' to willen duikelen" (p . 13) . Toch zou
zo'n duikeling wel eens onvermijdelijk kunnen zijn, als
hij een argument wil geven voor zo'n prioriteit van de
ene interpretatiecontext boven de andere ; ik zou tenminste niet weten op wat voor andere gronden interpretaties binnen een autorisatiecontext to verkiezen
zouden zijn boven interpretaties in een andere context, bijvoorbeeld die van de feitelijke, historische productie . 1e verkiest zo'n interpretatie boven andere
precies als consensus met de feitelijke producent van
een taaluiting voor jou als interpretator van belang is
(iets dat in het dagelijks leven nogal eens voorkomt,
om het zwakjes uit to drukken). Toch is dat niet intrinsiek aan een taaluiting als zodanig . Juist het ontbreken van deze extrinsieke factor die de interpretatie
mede bepaalt, is iets dat mijns inziens tot op zekere
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hoogte het lezen van literatuur tot zo'n aardige bezigheid maakt .
Het "interpretatief op elkaar betrekken" van teksten moet natuurlijk wel beargumenteerd kunnen
worden . Een vergelijking als ik gemaakt heb tussen
'Herinnering aan Holland' en 'Denkend aan Holland'
(al is dat dan iets anders dan het ene gedicht gebruiken ter interpretatie van het andere) behoeft legitimatie . Argumenten kunnen bijvoorbeeld betrekking
hebben op de gelijktijdigheid van de produdie van
beide gedichten, of op de parallellie in de formuleringen (de titel van het ene gedicht en de eerste regel
van het andere luiden allebei Denkend aan Holland. . .) .
Ik kan niemand dwingen dezelfde contexten interessant to vinden, laat staan deze als de beste to
beschouwen . Volgens mij is het gelijktijdigheidsargument echter niet wezenlijk anders dan het autorisatie-argument, en het formuleringsargument wordt op
precies dezelfde manier gebruikt door Stolk .
Evenzeer moet over interpretaties, binnen een
bepaalde context, natuurlijk wel geargumenteerd
kunnen worden, en zo kan de ene ook wel beter zijn
dan de andere, bijvoorbeeld omdat die in overeenstemming is met meer gegevens. In die argumentatie
heeft taalkundige kennis een belangrijke rol to spelen, net zoals "kennis [ . . .] van betekenisdragende
poeticale struduren" (Storks slotzin), juist omdat ze
als, inderdaad, betekenisdragende structuren niet
wezenlijk van elkaar verschillen .
Ane Verhagen is hoogleraar Nederlandse taalkunde aan
de Rijksuniversiteit Leiden .
Literatuur
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Noten
1.
Dat heeft to maken met verschillen in werkwoordbetekenissen :
vrezen en horen duiden in principe'interne' ervaringsprocessen
aan, waartoe alleen de 'ervaarder' direct toegang heeft, terwi1jl
betogen een in principe publiek toegankelijk fenomeen
benoemt . Het is hier echter niet de plaats om een en antler verder uit to werken .

z
Voor de geinteresseerden : veel meer hierover is to vinden in het
proefschrift van Louise Cornelis (1997) .
3.
Deze pragmatisch ongewone (want schijnbaar niet iconische)
volgorde van de werkwoorden had ik als een ondersteunend
argument aangevoerd in mijn interpretatie ; Stolk maakt er geen
opmerkingen over.
4.
Vanwege die in de vierde regel lees ik krakelen niet als werkwoord, maar als het meervoud van het zelfstandig naamwoord
krakeel ("twist, ruzie") .
5
Vergelijk Verhagen 1995 : 338-339 . Het is in dit verband interessant om op to merken dat'Polderland', hoe duidelijk het ook
een negatieve houding ten opzichte van de bewoners verwoordt, dat niet doet met argumentatieve operatoren!
6
In Verhagen (1997) heb ik in algemene zin deze opvatting over
betekenis en interpretatie proberen uit to werken en to illustreren .
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Een amorele theoreticus?
"Ik, die niet in een goddelijke
moraal geloof, ik heb nooit ondervonden dat iemand zich moreel
gedroeg . Ik zie alleen berekening
en vergissingen, mislukte berekeningen dus ." Hier is niet een verbitterde misdadiger, die in een
Texaanse dodencel op zijn laatste
dag zit to wachten, aan het
woord, maar een van de meest
gewaardeerde Nederlandse schrijvers, W .F. Hermans . Dit uit
Mandarijnen

op

zwavelzuur

afkomstige citaat kan aangevuld
worden met tal van passages van
dezelfde strekking uit zowel de
essays, als het fictionele werk van
Hermans . Zo raakt Osewoudt, de
hoofdpersoon van De donkere
kamer van Damok/es, in de gevangenis aan de praat met een jonge
SSer, die zichzelf een 'grote amorele theoreticus' noemt . Deze jongen heeft niet uit overtuiging voor
de SS gekozen ; hij vindt de naziidealen zelfs volkomen bespottelijk, net als alle andere idealen,
ethische theorieen, godsdiensten,
levensbeschouwingen en zo verder . Omdat hij ieder ideaal als
onzinnig en op niets gegrond
beschouwt, is er voor hem dan
ook geen verschil meer tussen een
goed en een slecht ideaal, het zijn
allebei luchtspiegelingen . Voor
deze jongen bestaat Been moraal,
noch alles wat daar mee samenhangt . De achterliggende gedachte van deze nihilistische filosofie
verwoordt dit romanpersonage
aldus : "Waarom zal ik mij moreel
gedragen, als ik toch in elk geval
de doodstraf krijg? ledereen krijgt
eenmaal de doodstraf en iedereen
weet het . De warhoofdige filoso-
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fen die onze westerse beschaving
gemaakt hebben, die dachten dat
er verschil was tussen schuld en
onschuld . Maar ik zeg : in een
wereld waar iedereen de doodstraf krijgt, daar kan er geen verschil tussen schuld en onschuld
bestaan ." De doodsangst maakt
het in de optiek van deze jongeman onmogelijk goed of slecht to
leven, het enige dat de mens kan
doen is leven, of preciezer, zorgen
in leven to blijven . Alle handelingen in het leven verricht de mens
om niet kopje onder to gaan .
Zowel de handelingen die moreel
juist als moreel verwerpelijk to
noemen zijn, komen voort uit dit
eigenbelang .
Hetgeen de 'grote amorele
theoreticus' op de binnenplaats
van de gevangenis tegen
Osewoudt zegt, lijkt in overeenstemming to zijn met tal van uitspraken die Hermans onder eigen
naam in essays en interviews heeft
gedaan . Gezien de vele overeenkomsten kunnen het romanpersonage en de romanschrijver op zijn
minst geestverwanten genoemd
worden . Op het eerste oog is het
vrij schokkend een van Nederlands
grootste naoorlogse intelleduelen
gelijk to stellen met een (weliswaar fidieve) SSer, een categorie
mensen die tot de dag van vandaag het absolute kwaad uit de
Tweede Wereldoorlog vertegenwoordigt . Binnen Hermans' denken is dit echter niet vreemd : de
waardevrijheid impliceert dat er
geen fundamenteel verschil is tussen hem en een SSer, of tussen
hem en een christen, of tussen
hem en wie dan ook . Geen van
alien hebben werkelijk grip op het
leven en alle pogingen om dat als-

nog to krijgen zijn enkel en alleen
fats morgana's, waarvan de een
niet beter of slechter dan de ander
is . Uiteindelijk bedriegt iedereen
zichzelf uit angst door het leven
bedrogen to worden, iets dat overigens op den duur toch wel
gebeurt.
Dit soon nihilistische theorieen
zijn leuk en aardig, maar hoe zijn
ze in het gerijmde to brengen met
het dagelijks leven? Als een mens,
geinspireerd door dit 'waarderelativisme', alle zekerheden in het
leven kwijtraakt en daardoor alles
en iedereen om zich heen in termen van list en bedrog, haat en
egoisme, machtswellust en
geweld gaat bekijken, zit hij binnen de kortste keren eenzaam op
de bank, to overdenken hoe
wreed ons universum toch wel
niet is . Een ander mogelijk scenario is to doen wat de 'grote amorele theoreticus' doet : je scepsis
over de moraal vormgeven door
tegen de stroom in voor een
negatief ideaal to kiezen, om
daarmee de betrekkelijkheid en de
zinloosheid van ieder idealisme
aan to geven . Deze jongen kiest
namelijk pas voor de SS, als de
oorlog al bijna verloren is en duidelijk is dat hetgeen de SS idealiseert nooit verwezenlijkt zal
worden . Op deze manier tart de
jonge SSer het noodlot . Zijn persoonlijke opvatting - idealen zijn
zinloos - staat hacks op die van de
grote meerderheid - nazisme is
slecht, socialisme, Christendom,
pacifisme zijn goed - en daarom
wordt hij door de samenleving
verkeerd begrepen en ook slecht
gevonden . Volgens Hermans'
opvattingen echter is de keuze
van de soldaat niet per se onlo-

gisch ; of je flu immers voor of
tegen het nazisme kiest, het is om
het even . Filosofisch gezien is zijn
keuze misschien zelfs to prijzen,
de soldaat objectiveert zijn ideologische twijfel met als inzet zijn
dagelijks bestaan . Het is interessant om to zien hoe Hermans Ben
romanpersonage deze dualiteit
tussen theorie en praktijk last
beleven, maar het roept terloops
ook de vraag op hoe deze filosofische stellingname zich verhoudt
tot Hermans' levenshouding buiten de boeken om .
De eerste gedachte die naar
aanleiding van deze vraag bij mij
opkomt, is dat het op zijn minst
opmerkelijk genoemd mag worden dat Hermans, die zo overtuigd was van de zinledigheid van
alle moraal, wetten en idealen,
zich toch zo goed wist to handhaven in Ben samenleving waar al dit
snort 'hersenspinsels' Ben belangrijke rol spelen . Hermans benadrukte keer op keer de
betrekkelijkheid van deze waarden, zonder dat het enige invloed
had op zijn alledaagse handelen .
Zo hechtte Hermans erg veel
waarde aan rechtvaardigheid en
eerlijkheid, was hij meestal Ben
correct en vriendelijk mens en
werd hij geprezen vanwege zijn
ongebreidelde werkdrift . Kortom :
Hermans was Ben deugdzaam
mens to noemen, wiens ergste
wandaden' Bruit bestonden collega-auteurs met zijn scherpe polemische pen kennis to laten
maken . Toegegeven, Hermans had
Ben negatief imago, maar dat
werd vooral veroorzaakt door zijn
nihilistische levensopvatting, en
daarnaast doordat hij zonder
enige terughoudendheid zijn
strenge opvattingen over eerlijkheid en rechtvaardigheid in praktijk bracht . De schrijver draaide
niet om zaken heen en had altijd

Ben oprechte, maar ook harde en
weinig verhullende kijk op zaken,
waardoor hij zich niet populair
maakte . Hermans' gedrag beantwoordde dus volledig aan de alledaagse morele maatstaven, terwijl
hij keer op keer de nietszeggendheid hiervan benadrukte . Deze
ogenschijnlijke tegenstrijdigheid
tussen de nihilistische opvattingen
van de schrijver Hermans en de
levenswandel van de persoon
Hermans blijkt bijvoorbeeld uit de
discrepantie tussen het centrale
thema van Hermans' literaire werk
en zijn rol in de Weinreb-affaire .
Hermans' idee dat het voor de
mens onmogelijk is Ben goed
beeld van de (historische) werkelijkheid to hebben, belette hem
niet om in de kwestie rond
Weinreb duidelijke standpunten in
to nemen omtrent wie long en
bedroog en wie het lijdend voorwerp van deze activiteiten was .
Deze gevallen hebben grote
overeenkomsten met Ben soortgelijke botsing tussen filosofie en
werkelijkheid, die Hermans constateert bij Schopenhauer . Hij
merkt in dit verband op : "De
wereld 'slechts' ooze voorstelling?
Heel goed mogelijk . Maar als alles
slechts voorstelling is, dan biedt
deze stelling toch Been enkel
voordeel meer boven de stelling
dat er ook 'echte' dingen bestaan .
En daarom is men ook na
Schopenhauer blijven doen of het
ene echt was en het andere Ben
waan, wat de in het dagelijks leven
zeer realistische Schopenhauer zelf
trouwens ook deed ." Deze argumentatie kan met betrekking tot
de dualiteit tussen filosofie en werkelijkheid bij Hermans in verkorte
vorm herhaald worden : als alle
moraal zinledig is, kun je desondanks bepaalde morele gedragsregels verkiezen boven andere, lets
wat de in het dagelijks leven zeer

moralistische Hermans zelf trouwens ook deed . Deze parallel kan
op twee manieren uitgelegd worden, allereerst is er de letterlijke
uitleg : alle moraal is zintoos, zowel
de heersende moraal als de nietheersende moraal . Op het
moment dat je dit aanneemt,
maakt het goedbeschouwd niet
uit of je je voegt aan wat de goegemeente vindt, of je eigen afwijkende morele opvattingen volgt .
Het Ben is niet beter dan het
ander. Een tweede uitleg houdt
verband met de onmogelijkheid
filosofische theorieen to verwerkelijken in het leven van alledag . In
de dagelijkse realiteit kun je met
zulke beschouwingen niet uit de
voeten, ze zijn op papier heel
plausibel, maar in Ben werkverband, op straat of in Ben relatie
niet hanteerbaar. Toch is het niet
per se nodig de dualiteit tussen
filosofie en werkelijkheid van buitenaf to bekijken, ook binnen
Hermans' filosofie kan Ben aanknopingspunt gevonden worden .
Hermans' nihilisme kent namelijk Ben uitweg . In zijn ogen kan
men tegenover de zinloze uitspraken van de moraalridders, wereldverbeteraars, theologen, maatschappijhervormers cum suis, de
zinvolle uitspraken van bijvoorbeeld natuurwetenschappers en
technici zetten . Hij ziet in de betawetenschap Ben ontsnappingsmogelijkheid uit het volkomen
nihilisme, in die zin dat deze
wetenschappen er door middel
van technische innovaties voor
zorgen dat het leven op bepaalde
punten lets vergemakkelijkt
wordt . A I to veel verwachtingen
heeft Hermans hier nu ook weer
niet van, het uiteindelijk ellendige
levenslot van de mens verandert
niet structureel, maar enkele kleinere ongemakken kunnen niettemin
door de natuurwetenschappers
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opgelost worden . Zo is het leven
van de hedendaagse westerse
mens op bepaalde punten prettiger geworden door veranderingen, die door de techniek
ge7nitieerd zijn : de mechanisering
van de productie zorgde voor kortere werkdagen, de inentingen en
mogelijkheden tot een betere
hygiene verminderden de kindersterfte, de ontwikkeling van allerlei transportmiddelen bood veel
mensen de kans meer van de
wereld to zien dan slechts de
eigen omgeving, enzovoorts .
De status die in dit verband
aan de techniek en de natuurwetenschappen toegekend wordt,
straalt ook of op het natuurwetenschappelijk taalgebruik, dat
Hermans scherp laat afsteken
tegen de zinloze taal over bijvoorbeeld de moraal . Toch lijkt er binnen Hermans' taalopvattingen een
raakvlak tussen beide soorten taalgebruik to zijn . Hermans betoogt
namelijk dat een uitspraak, een
argumentatie of proces zinvoller
is, naarmate er een beter resultaat
mee behaald wordt . Als het ene
technische proc~d~ een telefoon
oplevert, die beter is dan eenzelfde product dat volgens een ander
proc~d~ is gemaakt, is de eerste
variant waardevoller . In het verlengde hiervan zou je kunnen zeggen, dat de ene morele
gedragsregel zinvoller is dan de
andere, wanneer er een beter
resultaat mee wordt behaald . Zo
bekeken kan de gedragsregel 'niemand mag stelen' als moreel
superieur aan de regel 'iedereen
mag pakken wat hij pakken wil'
beschouwd worden, omdat de
eerste repel beter werkt . Het zorgt
er immers voor dat het individu in
een stabielere samenleving leeft,
en zo een gelukkiger en productiever bestaan kan leiden .
Deze koppeling tussen functio-
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naliteit en waardeoordeel, lijkt
behoorlijk ver afgedwaald to zijn
van het waardevrije van Hermans'
nihilistische filosofie, maar is het
niet . In het essay 'Het sadistische
universum' bespreekt Hermans
leven en werk van de Markies de
Sade . Hij behandelt daarbij vanzelfsprekend ook Sades afwijkende houding tot de moraal .
Hermans betoogt allereerst : "De
moraal, de theologie, het recht of
de polemologie spelen een rol in
de menselijke komedie, maar het
blijft een rol en het blijft komedie ." Waarna Hermans constateert dat : "[ . . .] Sade [ . . .] een
standpunt buiten de menselijke
komedie ingenomen [heeft] ." Een
positionering die de markies op
een levenslange strijd met de
maatschappij en een lange periode achter de tralies kwam to
staan . Toch had Sade een duidelijk
beeld van hoe het maatschappelijk verkeer werkt, zoals blijkt uit
La nouvelle Justine [IV] : "de deugd
is, ads de misdaad, maar een
manier zich to gedragen in de
wereld . [ . . .] In een volledig deugdzame wereld zou ik je de deugd
aanraden omdat daaraan de beloningen verbonden zijn . In een
totaal verdorven wereld zal ik je
nooit iets anders dan de ondeugd
aanbevelen . Wie de weg van de
anderen niet volgt, verongelukt
zonder mankeren ." Dit citaat, dat
Hermans aan het begin van het
essay aanhaalt en waarvan de
strekking zeer verwant is aan
Hermans' opvattingen, stelt de
functionaliteit boven alles . In dit
verband wordt goed gedrag
gelijkgesteld met opportunisme :
het is alleen aan to raden als het
je levenskansen vergroot, als het
gunstig voor je is, je er verder mee
komt . Zoals de ene zaag beter kan
zijn dan de andere, omdat dat
stuk gereedschap gemakkelijker is

in het gebruik, zo kan ook een
bepaalde levenshouding uit pragmatische overwegingen de voorkeur verdienen boven een andere .
Op deze manier is de moraal tot
een technisch begrip teruggebracht, waarin peen ruimte meer
is voor hoogstaande opvattingen
over de mens en diens positie in
het leven . Volgens deze theorie
staat niet vast wat goed en slecht,
verheven of verdorven is, alles kan
in principe op beide manieren
beschouwd worden . Aan welk
gedrag, of opvatting uiteindelijk
de voorkeur gegeven moet worden, is afhankelijk van de consequenties die het zal hebben .
Dit in overweging nemend is
Hermans' scepsis over de moraal
vooral twijfel aan het idee dat er
vaste, altijd geldende morele
waarheden zijn . Terwijl het al helemaal uitgesloten is dat hij kan
instemmen met het idee van
hogere instanties, die deze vaste
leefregels onder de mensheid legitimeren . Toch erkent Hermans
evenzeer als moralisten, idealisten
en 'waarden en normen-predikers'
dat bepaalde gedragingen 'beter'
zijn dan andere, maar hij benadrukt de betrekkelijkheid van dit
'beter zijn' . Voor hem is de moraal
een verzameling afspraken, die
zolang ze goed werken, gebruikt
kunnen worden . Op het moment
dat ze tekort schieten, zullen daar
andere - al dan niet individuele
afspraken voor in de plaats
komen, omdat de mens zich altijd
zo goed mogelijk uit zal rusten
voor to overleven . Uit deze pragmatische moraal volgt een levenshouding die de mens ertoe
oproept er maar het beste van to
maken . De mens moet het leven
zo goed mogelijk door zien to
komen, met gebruikmaking van
de instrumenten die hem daartoe
ter beschikking staan ; varierend

van allerlei technische hulpmiddelen tot een op de levensomstandigheden toegesneden moraal . En
op dit punt ging de 'grote amorele theoreticus' uit De donkere
kamer van Damok/es de mist in :
hij weigerde zich aan de veranderingen in zijn natuurlijke leefomgeving aan to passen, en begaf
zich in een verloren positie . Een
vergissing die zijn geestelijk vader
niet snel zou begaan .
Jeroen Kapteijns

Van 1984 naar 2001
Auteur Per Schelde schrijft in
Androids, Humanoids and other
Science Fiction Monsters het volgende : "Wetenschap komt voort
uit de mythe en magie, die uiteindelijk niets anders waren dan
manieren om de wereld to verklaren . Wetenschap is gewoon een
efficienter, intellectueler model
van de wereld en haar manier van
functioneren dan de mythe of
magie, of zelfs religie ."
De mythische beloften die religie ons deed, werden niet waargemaakt terwijl de wetenschap
zijn beloften wel hield en de
hemelvaart voor ons voltooide . De
kerk is als medium vervangen
door het ruimteschip dat ons naar
de verlossing zal leiden .
Wetenschap is ~~n van de meest
populaire vormen van religie
geworden . Zien is geloven . Vele
fans van het sciencefiction-genre
turen dan ook vol verwachting
naar de hemel in de hoop dat er
iets to zien zal zijn dat hen komt
verlossen uit deze aardse leegte . 'I
Want To Believe', schreeuwt de
tekst op een poster van een vliegende schotel achter Mulders

bureau op het X-files kantoor.
God mag dan wel naar de tweede plaats zijn verdrongen, zijn
plaats in de hemel is ingenomen
door net zo'n mysterieuze entiteit .
Geloven in de toekomst of in een
andere levensvorm voorbij onze
horizon lijkt de enige houvast . Nu
is het de vraag hoe het steeds
populairder wordende sciencefiction-genre deze toekomst verbeefd .
Sciencefiction-films schijnen
ons de laatste tijd alleen nog maar
to willen waarschuwen voor datgene wat ons to wachten staat .
Het genre lijkt stil to staan en er
lijkt recycling plaats to vinden van
de verbeeldingen van collectieve
angsten die aan de basis van elk
sciencefiction-verhaal staan . De
mensheid wordt gewaarschuwd
voor uitputting van de natuurlijke
bronnen, voor de vernietiging van
het milieu, voor de mutaties van
ziekten, en de mechanisering en
automatisering die ons menselijk
contact minimaliseren, worden
uitvergroot en de gevolgen ervan
zichtbaar gemaakt in een sciencefiction-wereld .
De grootste gevaren die voor
sciencefiction als inspiratiebron
dienen zijn de treaties van de
mens zelf . Het steeds machtiger
wordende staatsapparaat en het
feit dat de techniek zich steeds
verder opdringt in de maatschappij, lijken zorgwekkende gevolgen
to hebben . De angstbeelden die
deze ontwikkelingen met zich
meebrengen kunnen het eenvoudigst verwoord worden in sciencefiction .
Als we de autonome en controlerende staat als een bron van
toekomstige angst zien, dan is het
beste voorbeeld van de verbeelding van die angst de verfilming
van 1984 (Michael Radford, 1984)
naar het boek van George Orwell

uit 1949. Hierin is het controlerende regeringssysteem in elk aspect
van het maatschappelijk leven
terug to vinden in de vorm van Big
Brother. Deze verpersoonlijking
van het staatsapparaat heeft het
verlangen om de door hem gecreeerde taal, de door hem herschreven geschiedenis en zijn
eigen gedachtegoed aan zijn
onderdanen op to dringen . Deze
fictieve staatsvorm is een combinatie van het fascisme en het
communisme met de daarvoor
kenmerkende verheerlijking van
de dictator, het verraden van
ouders door kinderen en een
kunstmatig in standgehouden
oorlog . Als Winston Smith, een
onderdaan van Big Brother, zich
verzet door de controle over zijn
eigen gedachten op to eisen en
een verboden liefde met een partijgenoot to beginners, blijkt al snel
dat de corruptie van het systeem
in alle lagers van de bevolking is
doorgedrongen . Hoezeer hij zich
ook verzet tegen deze indoctrinatie, uiteindelijk is hij gewoon ~~n
van de velen die zich moet overgeven aan de hem opgedrongen
liefde voor Big Brother.
De technische vooruitgang die
ten grondslag ligt aan elke verbeelding van de toekomst, is ook
een bron van inspiratie in de
representatie van een negatief
toekomstbeeld . De technische
ontwikkelingen binnen onze
maatschappij zijn de laatste jaren
met sprongen vooruit gegaan . Het
gebruik van personal computers
en het Internet is nu een alledaagse bezigheid voor veel mensen,
terwijl het nog niet zo lang geleden pure sciencefiction was . Het
volgende voorbeeld zal illustreren
welke angsten deze technische
vooruitgang met zich meebrengt
als de sciencefiction-makers speculeren op een toekomst waarin
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deze ontwikkeling zich verder
heeft doorgezet.
In 1984 zien we dat Orwell de
techniek als grootste wapen voor
de staatsonderdrukking van de
bevolking zag . De geschiedenis
kon herschreven worden met
behulp van primitieve computers,
op grote, overal aanwezige schermen verschijnen de boodschappen van Big Brother en in elk huffs
zijn camera's aanwezig om het
doen en laten van de onderdanen
to controleren . Door de techniek
weet de staat alles van iedereen
en die kennis is dan ook het
grootste machtsmiddel voor de
totalitaire controle van Big Brother .
Orwells klassieke sciencefiction-verhaal is niet alleen een
typisch voorbeeld van een dystopia, een negatieve utopia, waarin
staat en techniek onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn en
waarin de ~~n de ander gebruikt
om zijn doel to bereiken . Het is
bovendien ~~n van de grootste
inspiratiebronnen geweest voor
vele toekomstvisies die alle de
negativiteit van Orwell als enige
uitgangspunt zagen . Orwell was
dan ook een gedesillusioneerde
aanhanger van het communisme
en een fel tegenstander van het
fascisme . De slechte ervaringen
die hij met deze twee politieke
systemen had, verwoordde hij
rond 1948 in zijn waarschuwende
boek .
Door to veel in een visie zoals
die van Orwell to blijven hangen
lijkt sciencefiction zijn aandacht
bijna altijd op het verleden to vestigen, terwijl het toch een vooruitstrevend genre wil zijn . De
verbeeldingen die sciencefictionfilms uitdragen lijken allemaal de
waarschuwingen uit het verleden
to herhalen . De term dystopia lijkt
op bijna alle belangrijke sciencefiction-films van toepassing to zijn .
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Wat deze sciencefiction-films
doen is ons een speculatieve verbeeldin9 van een toekomst laten
zien op basis van ne9atieve
9ebeurtenissen uit de 9eschiedenis . Orwell speculeerde met 1984
no9 op een toekomst waarin de
meest ne9atieve staatsvormen in
ziJjn ti1'd, nameli1'k communisme en
fascisme zouden heersen met alle
destructieve 9evol9en van dien .
Ook speculeerde hi1' op eventuele
technische vooruit9an9en waarmee dit sYsteem zi1jn onderdanen
zou kunnen onderdrukken .
Als we naar recente voorbeelden kiJ'ken, dan zien we dat er
vanaf de J'aren viJ'fti9 het begin van
de erkennin9 van het genre door
de critici tot nu nauweliJ'ks vooruit9an9 9eboekt in de verbeeldin9 en van onze toekomst . Een
recente film als Starship Troopers
Paul Verhoeven 1998 is daar
een 9oed voorbeeld van . In deze
bloederi9a satire ontdekken we de
wereld van Orwell waarin het
alom aanwezi9a 9ezicht van Big
Brother vervan9en is door een
biJjna hYsterisch aanwezi9a media
die de boodschap van de staat
verkondi9t . In de maatschappi'J
van Starship Troopers is er 9een
sprake van een directs dwan9 om
zich to onderwerpen aan de staat
maar liJjkt het een vriJ'e keuze to
ziJjn . Toch is het vervullen van een
dienstplicht in bi1'voorbeeld het
le9er wel noodzakeli1'k om enkele
rechten mee to verwerven, zoals
het hebben van een kind . Een
deel worden van het staatsapparaat is vol9ens de aanhan9ers
morsel correct en tevens de eni9e
manier om uitzicht op een toekomst to hebben . De onderdrukkin9 van de mensen in dit sYsteem
is mo9eli1'k omdat ze een 9ezamenliJ'ke, niet-menseli1'ke viand
J
bestriJ'den in de vorm van een buitenaards insectenras .

Ook de staat in 1984 kende
deze methods . De door Orwell
9ecreeerde wereld bevindt zich in
een constants staat van oorlo 9
te9en een biJjna willekeuri9e vi1'and waarmee door angst en haat
voor die viand
de o9en van de
J
onderdanen niet op hun ei9en
onderdrukkin9 worden 9ericht .
Ook de controle over de voortplantin9, die alleen mo9eliJ'k is als
onderdeel van en dus met toestemming van de staat, is een element dat Orwell al 9ebruikte om
totalitaire onderdrukkin9 to bekritiseren .
De Terminator films James
Cameron 1984 en 1991 schetsen een toekomstbeeld waarin de
mens biJjna ten onder 9aat aan de
technische vooruit9an9 . Het
CYberdYne sYsteem een computer
die alle sYstemen van defensie
onder zi1jn bevel heeft be9int zelf
beslissin9en to nemen en besluit
de mensheid uit to roeien .
Doordat alle beslissin9en aan het
computersYsteem worden toevertrouwd en deze zoveel controle
over verschillende aspecten van de
samenlevin9 kri1'9t, is CYberdYne
ook no9 een sYmbolische representatie van de staat 9eworden .
De drei9in9 van de oprukkende
techniek neemt hier de vorm van
een dictatoriale staat aan .
Techniek en staat 9aan hand in
hand net als in 1984 waarin de
drei9ends staatsvorm ziJjn onderdrukkin9 door middel van alom
aanwezi9e techniek uitvoerde .
Weer zien we de visie van Orwell
tern9keren .
Deze recente voorbeelden
laten zien dat dezelfde 9evaren
die Orwell vi1'fti9 Jaar 9eleden
beschreef no9 steeds de basis vormen van sciencefiction in de 1'aren
ne9enti9 . Hoe de ti1'den ook veranderen de SF-makers van nu liJ'ken no9 steeds de visie van Orwell

aan to hangen zonder naar de
gevaren en angsten van onze tijd
to kijken . Sciencefidion gunt ons
een bilk op een speculatieve toekomst en zou onze vragen over
hoe die toekomst Bruit zal zien
moeten kunnen beantwoorden .
Helaas krijgen we steeds weer Ben
apocalyptisch wereldbeeld to zien
waarin het einde van de mensheid
ons Ben verdere bilk in de toekomst ontzegt . De Apocalyps is
natuurlijk Ben veel eenvoudiger
oplossing dan Ben toekomstbeeld
dat voorbij onze verbeelding en
mythologie gaat .
Fredric lameson, schrijver van
Progress Versus Utopia, zegt hierover het volgende : "Onze liefdesrelatie met de Apocalyps en
Armaggeddon is het resultaat van
de atrofie van onze utopiaanse
verbeeldingen, met andere woorden, van onze culturele onkunde
om de toekomst to verbeelden ."
Wat sciencefiction-films dus doen
is inspelen op vennrachtingspatronen van de toeschouwer . Ze speculeren niet op Ben toekomst
vanuit Ben hedendaags perspectief maar vanuit ons verleden . De
antwoorden op de vraag hoe
onze toekomst er misschien uit
zou kunnen zien, zijn voorspelbaar
en niet meer dan Ben herhaling
van wat Orwell vijftig jaar geleden
al schreef. Sciencefidion geeft ons
geen nieuwe bilk op onze toekomst maar speelt in op onze verwachtingen, op datgene wat we
al weten, en bevestigt zo onze
vermoedens .
Maar niet elke sciencefictionfilm geeft de toeschouwer de
gelegenheid om zijn ergste vermoedens bewaarheid to zien worden . Er zijn Ben paar films die
afwijken van de standaardformule
en ons Ben wereld laten zien die
niet alleen geen antwoorden
geeft, maar ons zelfs met meer

vragen achterlaat . Om daar het
perfecte voorbeeld van to vinden
moeten we naar het jaar 1968 .
Stanley Kubrick bereikte met
zijn meesterwerk 2001 : A Space
Odyssey niet alleen Ben mijlpaal in
de filmgeschiedenis . Hij blijkt ook
zo'n ultieme sciencefiction-film to
hebben gemaakt, dat niemand in
de dertig jaar daarna zich aan dergelijk thema's heeft durven
wagen . Pas na twee jaar schrijven
en nog eens twee jaar filmen was
de excentrieke regisseur tevreden
met het resultaat . Het is dan ook
onmogelijk om hier alle elementen die deze film zo uniek maken
to bespreken, maar voor dit verhaal licht ik er aantal uit .
Een ruimteschip met aan boord
de controlerende computer HAL
en Ben aantal astronauten komt in
contact met Ben buitenaardse
intelligentie in de vorm van Ben
zwart rechthoekig object - Ben
geheimzinnige monoliet - die door
de ruimte zweeft . HAL heeft meer
kennis over de monoliet dan goed
voor hem blijkt to zijn en keen
zich tegen de bemanning en hun
onderzoek naar dit fenomeen .
Tot zover klinkt het bekend . De
controlerende en alwetende
boordcomputer - ~~n letter verder
in het alfabet en de naam HAL
zou veranderen in IBM, wat volgens Kubrick Ben gelukkig toeval
was . . . - is de representatie van de
staat en de techniek die Ben
bedreiging voor de mens vormen .
Hij heeft volledige controle over
het ruimteschip, de leefomgeving
van de bemanning, en heeft net
als Big Brother in 1984 overal
camera's waarmee hij alles overziet. Daarbij komt nog dat hij als
machine net zo gevaarlijk is voor
de mens als het computersysteem
Cyberdyne in de Terminator films .
loch is er hier veel meer aan de
hand . De film opent met Ben

belangrijke stap in onze evolutie,
namelijk bij de primitieve aapmens
die Ben bot oppakt en deze voor
het eerst als Ben wapen/werktuig
gebruikt . Dit bot is het equivalent
van het ruimteschip dat de mens
miljoenen jaren later als werktuig
zal gebruiken . Het bot is onze
techniek en is niet meer dan Ben
hulpstuk dat ons van dienst kan
zijn . De astronauten in het ruimteschip worden vergeleken met de
aapmens als ze tegenover de mysterieuze monoliet komen to staan .
Ze zijn evenals de aapmens onwetend ten opzichte van de krachten
van het universum waardoor ze
worden omgeven .
De boordcomputer HAL is niet
superieur aan de mens maar
gewoon ~~n van zijn hulpstukken .
Hij weet de menselijke geest wel
to benaderen maar lijkt to menselijk to worden op het moment dat
hij zich autonoom verklaart en zijn
functie als hulpstuk ontkent. Dus
schakelt de overgebleven astronaut hem uit. Als de mens dan in
directe confrontatie komt met de
monoliet blijkt pas de betekenis
van dit alles . Wat Kubrick namelijk
wil taten zien is de volgende stap
in de evolutie van de mens . De
mens van nu is, volgens Kubrick,
de missing link tussen de primitieve aapmens en de werkelijk
beschaafde mens . Wij zijn semigeciviliseerd en het jaar 2001 is
het jaar van onze wedergeboorte
in beschaving .
Het 'doden' van HAL is het
symbolisch afwerpen van de hulpstukken, de techniek, het materiele, zodat de mens zich kan
bevrijden van de beperkingen van
de vorige evolutionaire stap . Na
het daadwerkelijke contact met
de buitenaardse intelligentie last
Kubrick op symbolische wijze zien
hoe de mens zich ook weet to
bevrijden van zijn herinneringen -

49

Vooys 4 / laargang 16

de erfenis van de evolutie - om
even daarna zijn lichaam als laatste werktuig of to werpen . Verlost
van al zijn beperkingen kan de
wedergeboorte beginnen .
Deze thin description van deze
SF-klassieker is bijna een belediging van de complexiteit van
Kubricks film, maar last wel zien
dat de boodschap die sciencefiction kan verkondigen ook een
hele positieve, indrukwekkende
en betekenisvolle kan zijn . Kubrick
zelf zegt het vofgende over zijn
motivatie en de behoefte om in
sciencefiction voorbij de horizon
to kijken : "Als de mens alleen
maar achterover zou leunen en na
zou denken over zijn onvermijdelijke einde en zijn angstaanjagende
onbeduidendheid
en
eenzaamheid in de kosmos, dan
zou hij zeker krankzinnig worden,
of bezwijken aan een verlammend
gevoel van nutteloosheid ."
Dit commentaar op de boodschap in 2001 : A Space Odyssey
klinkt ons nu in de oren als een
verwijt aan hedendaagse sciencefiction-filmmakers en lijkt uit to
leggen waarom ze voorbij de apocalyptische ondergang van de
wereld zouden moeten kijken .
Helaas lijken ze zijn boodschap
niet begrepen to hebben . Dit jaar
bewezen films als Armaggeddon
(Michael Bay, 1998) en Deep
Impact (Mimi Leder, 1998) dat het
voorspellen van het einde van de
mensheid nog steeds populair is .
In deze films zien we het einde
der tijden verschijnen in de vorm
van een meteoor. Weer schijnen
sciencefidion-filmmakers dus niet
voorbij de door henzelf gecreeerde horizon to kunnen kijken en
lijkt de Apocalyps de enige uitweg
uit hun inspiratieloos bestaan .
Moreno van Hulst
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Dit Is Echt Gebeurd

Lees De zwarte met het witte hart
van Arthur Japin ; zonder twijfel
het meest opzienbarende romandebuut van 1997 . Lees het schokkende verhaal van twee
Afrikaanse prinsjes, Kwame en
Kwasi, die cadeau worden gedaan
aan koning Willem I en in
Nederland opgroeien . Lees hoe zij
als onderpand dienen voor de illegale slavenhandel die Nederland
in de negentiende eeuw drijft .
Lees over de slavenkelders aan de
Afrikaanse kust, van waaruit de
slaven naar Suriname werden verscheept . Van die dingen die ik in
ieder geval nooit bij geschiedenis
geleerd heb, maar die iedere
Nederlander zou moeten weten .
De zwarte met hei witte hart

was een succes bij de recensenten
en het grote publiek : het werd
lovend ontvangen en goed verkocht . Literatuurcritici prezen
Japins stijl en de manier waarop
hij de historische feiten tot leven
brengt . Reden genoeg om het
boek to nomineren voor de Librisliteratuurprijs, zou je denken . De
jury besliste echter anders : voorzitter Henk van Os vond dat Japins
roman 'te historisch' was en daarom niet in aanmerking kon
komen voor de literaire prijs . Ja,
Japins boek is gebaseerd op historische feiten, en ik zou er voorstander van zijn als het verplicht
werd behandeld in de geschiedenisles, maar het is onmiskenbaar
een roman . Dat staat niet voor
niets met grote letters op het
omslag .
Misschien had ik dit stuk
anders moeten beginnen . Had ik
moeten zeggen : lees in dit boek
hoe de hoofdpersoon leert to
overleven door zich aan to passen
aan de heersende normen . Lees
hoe zijn neef met zichzelf strijdt,

geen concessies wil doen en daaraan ten onder gaat . Lees welke
offers het migrantenleven vraagt,
en hoe moeilijk het is om grofheid, verachting en tegenwerking
met fijngevoeligheid en intelligentie to weerstaan . Dan had iedereen begrepen dat dit een literair
verhaal is, en geen historische verhandeling . In het nawoord stelt
Japin : "De zwarte met het witte
hart is een roman, maar de hoofdpersonen hebben echt bestaan .
Hun levens heb ik gereconstrueerd
aan de hand van de feiten, zoals
ik die heb aangetroffen in officiele
en privy-documenten" . Japin kiest
consequent voor een particulier,
en per definitie subjectief perspectief en daarom is zijn boek een
roman . Als je het mij vraagt heeft
de jury de plank dus flink misgeslagen .
Erger is dat zo'n jury met dit
soon uitspraken over wat wel en
geen literatuur is, een domein
betreedt waar ze zich volgens mij
verve van moet houden . De uitreiking van literaire prijzen blijkt niettemin regelmatig een verwoede
genrestrijd aan to wakkeren . Frits
van Oostrom won in 1996 met
Maerlants wereld de AKO-literatuurprijs . Van Oostrom zult u in de
boekhandel niet aantreffen in de
kast met romans, maar bij de
afdeling Middelnederlandse letterkunde . Zijn prachtige boek is dan
ook een historische studie. De jury
verdedigde haar keuze met het
argument dat het boek weliswaar
geen fiche is, maar dat het prachtig geschreven is en daarom de
prijs verdiende . Andersom komt
het ook voor dat boeken to literair
gevonden worden : Tim Krabb~'s
roman werd genomineerd voor de
Gouden Strop, de prijs voor het
Spannende Boek, en won, wat
woedende reaches opriep omdat
zijn boek geen echte thriller, maar

een roman zou zijn . 'Alsof romans
niet spannend kunnen zijn', was
de reactie van Krabb~ .
De wegen van jury's zijn
ondoorgrondelijk . Nu eens laten
ze fictie boven feit gaan, dan weer
lijkt het of het onderscheid daartussen er niet meer toe doet .
Natuurlijk, een jury moet oordelen
vellen, en om to kunnen beoordelen heb je normen nodig waarmee
je de kwaliteit van een werk kunt
meten . Maar betekent dat dat een
jury zich mag opstellen met een
afwijkende opvatting van literatuur, of heeft ze zich to voegen
naar de criteria die daarvoor grosso modo worden gehanteerd?
Naar mijn mening kan het antwoord niet anders luiden dan : de
jury van een literaire prijs heeft
zich to voegen . Als Japins werk
dus bij boekhandel, bibliotheek en
ECI to vinden is op de afdeling
Nederlandse literatuur, mag een
jury het niet uitsluiten van deelname omdat het 'te historisch' is .
Hadden ze maar gewoon moeten
zeggen dat ze het een slecht boek
vonden, dan had je mij nergens
over gehoord .
De tijd dat een kleine culturele
elite kan uitmaken wat literatuur
is en wat niet, is definitief voorbij,
zoals Frans Ruiter en Wilbert
Smulders overtuigend hebben
betoogd in Literatuur en moderniteit . Dat heeft zich inmiddels ook
weerspiegeld in het bij uitstek elitaire domein van de literaire prijzen . Sinds enige jaren kunnen ook
de lezers zich uitspreken over het
beste boek . Kinderen worden uitgenodigd om deel to nemen aan
de Kinderjury, en de volwassenen
mogen hun stem uitbrengen voor
een boek dat volgens hen in aanmerking komt voor de Trouw
Publieksprijs . De democratisering
van het literaire veld is daarmee
een aanzienlijke stap verder gehol-

pen . Erica van Boven signaleerde
onlangs nog in Surplus dat over
de afgelopen honderd jaar bekeken, het oordeel van de lezer
steeds meer serieus genomen
wordt . De literatuurcritici in dagen weekbladen lijken zich minder
to distantieren van het gepeupel
dan voorheen . Boeken die een
groot lezerspubliek trekken worden niet per definitie afgekraakt .
De damesromans, door velen
gelezen en door weinigen herinnerd, hebben die nog een hedendaags equivalent? 'Sellers' als
Noordervliet, Enquist, Dorrestein
en Palmen krijgen serieuze aandacht en worden in het algemeen
welwillend tot positief besproken .
Of dat blijvende gevolgen heeft,
met andere woorden of dat zich
ook zal weerspiegelen in toekomstige literatuurgeschiedenissen,
blijft nog even de vraag, maar we
zijn op de goede weg . De volgende stap moet dan ook zijn dat
jury's van literaire prijzen zich realiseren dat zij niet de wet stellen,
maar haar uitvoeren .
In het geval van de uitsluiting
van De zwarte met het witte hart
speelde ook nog lets anders . De
jury was daar duidelijk bezig met
een achterhoedegevecht. De realiteit rukt nu eenmaal steeds verder
op in de literatuur, net zoals'reality-tv' zich definitief genesteld lijkt
to hebben op de televisie . 'Echt
gebeurd' is een aanprijzing
geworden, en het onderscheid
tussen felt en fiche lijkt steeds verder to vervagen . Of dat nu in de
vorm van historische romans is
(Wisselkind van Basha Faber,
Heren van de thee van Hella
Haasse, et cetera) of in de vorm
van sterk op de autobiografie van
de auteur berustende 'romans' met als voorlopig hoogtepunt (of
dieptepunt, zo u wilt) I .M. van
Connie Palmen . Er zijn legio voor-

beelden van die dit-is-echtgebeurd-trend in de literatuur . De
atom geroemde kantoorsoap van
J .J . Voskuil (goed voor de
Librisprijs van 1998) bijvoorbeeld,
de kindermoordenaars in Een hart
van steep van Dorrestein, en het
laatste boek van Zwagerman,
waarin een doorzichtig laagje fictie over het radioprogramma
'Ophef en Vertier' gesmeerd is .
Daar valt niet tegenop to jureren
en dat moet men ook vooral niet
proberen .
Met een oordeel over de toegestane hoeveelheid feiten in fictie begeeft een jury zich op glad
us . Het enige wat van belang is, is
hoe de historische feiten worden
ingezet . Leveren ze een goed verhaal op? 'Te historisch' is als oordeel dap ook weinigzeggend .
Heeft Japin een mooi boek
geschreven? Dat heeft hij . Lees je
De zwarte met het witte hart
geboeid uit, is de stijl verzorgd,
zijn de personages meer dap karikaturale typetjes? Jazeker.
Beantwoord nu dezelfde vragen
voor I.M . . Zou Palmens dagboek
van haar relatie met Ischa niet
genomineerd worden voor de volgende Librisprijs omdat het to historisch, to weinig fidief is? Dat zal
bekend zijn als u dit leest . Ik
betwijfel het .
Agnes Andeweg
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Ben jij al lid van het U-Fonds 7
In Ut recht bestaat sinds 1886 de Vereniging Utrechts
Universiteitsfonds, kortweg de VUUF of U-Fonds. Dit is een
zelfstandige vereniging, die opgericht is door vrienden van
de universiteit. Meestal zijn dat alumni, maar ook medewerkers en studenten zijn lid.
Doel van het U-Fonds is bij te dragen aan de groei en bloei
van de Universiteit Utrecht.
Met het geld van de leden stelt de Vereniging Bijzondere
leerstoelen in, verleent ze subsidies aan studenten-aetiviteiten, helpt studenten die in financiele nood zitten, onderhoudt contaeten met alumni, en stelt diverse prijzen in voor
bijzondere cateqorieen personeel, studenten en alumni .
Het U-Fonds is dus belangrijk, ook voor studenten en voor
studentenverenigingen . Om dit alles te realiseren heeft het
u-Pends meer leden nodig , zodat er meer geld beschikbaar
komt voor de universitaire gemeenschap. Ook als student
kan je daar aan bijdragen. Studenten zijn allid vanaf /10,-,
maar als je wilt, kan je ook meer geven. Word dus lid van
het U-fonds!

e

Un.lftnlteit Utrecht
Vtrtnig ing Utrechts Univmittitsfonds

Voor meer informati e kan je bellen met nummer 030 - 253 80 25.
Wi! je als student meteen lid worden, maak dan min imaal 110,over op rekeningnummer 69 96 64 438, C&E bank Utrecht of
Postbanknummer 14475.

Kleine huisjes
voor een veel te grote dk
ij
Interview met Willem Jan Otten

Sonja van Amelsfort en Rens Fromme

Van 2 tot 29 april vertoonde Het Nederlands
Filmmuseum, in samenwerkin9 met Cineteca di
Comune di Bologna en The Japan Foundation alle
drieenderti9 bewaard 9ebleven films van de
1apanse cineast Yasu1'iro Ozu . Deze unieke 9ebeurtenis was aanleidin9 voor een 9esPrek met schriJ'ver/essaYist Willem Jan Otten, in Nederland
Ozu-kenner bi1' uitstek . Otten Publiceerde eerder
over Ozu in het NRC-Handelsblad, besPrak het
retrosPectief op Ozu in de Filmkrant en wi1'dde
essays aan hem in zijn bundels Het museum van
licht en De letterPiloot. Daarnaast is Otten vooral
bekend van zijn diverse dichtbundels en zijn toneelstukken Een Sneeuw en De Nacht van de Pauw, die
door Het Toneel Speelt en Het Nationals Toneel o p
de planken zijn 9ebracht . 0p 6 en 22 aPril bezochten Son1'a van Amelsfort en Rens Fromme met
Willem Jan Often de vertonin9 van twee films van
Ozu in het Filmmuseum en spraken na aflooP over
Ozu, klassieke tragedies en zijn ei9en werk .
In de Tweeds Wereldoorlo9 besloot de Japanse re9erin9 dat alle filmre9isseurs zich in dienst moesten stellen van de keizerli1'ke troePen door het maken van
propaganda-films . De Japanse re9isseur YasuJ'iro Ozu
1903-1963 werkzaam als censor, probeerde zich
zoveel mo9eli1'k to onttrekken aan het filmbeleid van
de militaire commissie en verdedi9de de onafhankelike
1 Positie van kunstenaars in oorlo9stiJ'd . Zo kwam
Ozu op voor Kurosawa's Sanshiro Su9ata een film
waarin 'de Japanse zaak' vol9ens de commissie onvoldoende uit9edra9en werd . 0p de vraa9 of Kurosawa's
neutrals houdin9 als landverraad beschouwd moest
worden antwoordde Ozu dat het eni9a beoordelin9scriterium kwaliteit diende to zi1'n . Sanshiro Sugata
was een film die 9oedkeurin9 verdiende en de commissie moest zich verder met haar ei9en werk
bemoeien . Der9eli1jke uitspraken zouden normaal
9esProken leiden tot 9evan9enisstraf, maar Ozu wist
hier steeds aan to ontkomen . Shinoda, re9ie-assistent
van Ozu verklaarde deze onkwetsbaarheid later

Willem Jan Otten voor Het Filmmuseum in Amsterdam
foto . Rens Fromme
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aldus : "Hij was altijd zo humoristisch, zorgde er altijd
voor dat iedereen in een goede bui was en wist serieuze zaken zo lichtvoetig to brengen, dat hem nooit
lets is overkomen ." Deze luchthartige benadering van
serieuze zaken zien we ook terug in Ozu's films .
Ozu wordt beschouwd als een van de allergrootsten in de cinematografie . Zijn werk is vanwege de
zeldzame eenvoud en consistentie vergeleken met de
stillevens van Giorgio Morandi, waarop deze eindeloos wisselende rangschikkingen van flessen en vazen
last zien . Ozu, op zijn beurt, varieert op zijn vaste
thema 'familieleven' met de alledaagse gebeurtenissen die dit leven ontwrichten : huwelijksperikelen,
werk, ouder-kindrelaties, afscheid en dood . Ondanks
dat deze thematiek sterk in de Japanse cultuur is verankerd, is zij ook buiten Japan geliefd . Haar internationale aantrekkingskracht kan verklaard worden door
de heldere en eenvoudige verbeelding van het universele verlangen naar affectie en een veilig en gelukkig
gezinsleven .
Aanvankelijk bekwaamde Ozu zich in de korte
komische film, naar het Hollywood-model van
Chaplin en Lubitsch, om in de jaren dertig over to
stappen op shomin-geki, een filmgenre met het
eigentijdse leven van de middenklasse als onderwerp .
Binnen dit genre ging hij steeds meet over op drama's
die handelen over de positie van de Japanse familie in
een veranderende samenleving, met als bekendste
voorbeeld zijn film Tokyo Monogatari (1953, Tokio
Story) .
In Het museum van licht (1991, p . 230) zegt Otten
over deze laatste film : " [ Tokyo Monogatari] is een
van die films waarvan het belachelijk is om hem aan
mensen aan to raden ; ik zou niet weten hoe je
iemand van het onnadrukkelijke en het volkomen
ongekunstelde zou moeten overtuigen ." Voor Otten
staat het belang van Ozu voor de (film)kunst niet ter
discussie . "Het is heel jammer dat de films van Ozu
zo zelden in Nederland worden vertoond . Ozu wordt
in het westen nog steeds beschouwd als een 'cult'filmer. In Japan echter oogstte hij vooral succes bij een
groot vrouwenpubliek met melodramatische tearjerkers . Een inleiding op zijn werk blijft dus noodzakelijk ."
Ozu s verhalen spelen zich of op een beperkt aantal locaties, zoals thuis, op kantoor, of in een bar of
restaurant met als verbindingsshots statische opnamen van treinen, een dijkje of een boom . De cineast
is niet alleen ascetisch in zijn locatiekeuze, maar ook
in de manier waarop hij de ruimte in beeld brengt . De
camera beweegt zelden, maakt niet vaak gebruik van
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fade-ins of fade-outs en staat altijd op een ongewoon
laag standpunt, alsof je kijkt door de ogen van
iemand in kleermakerszit . ledere scene wordt gedomineerd door de geometrische vormen van Japanse
schuifdeuren en een tafel in het midden van de ruimte . De films van Ozu worden niet gekenmerkt door
actie, maar nemen de tijd om de melancholie van de
hoofdpersonen voelbaar to maken, vaak onthuld in
~~n detail .
Beeldtaal
In beide gesprekken met Otten dienden de films
Ohayo (1959, Good Morning) en Chichi Ariki (1942,
There was a father) als uitgangspunt . Het eerste
gesprek werd gehouden naar aanleiding van Ohayo,
een eigen remake van Ozu's uit 1932 stammende
komedie 1 was born, but . . In deze film biedt Ozu ons
twee perspectieven op het leven in een buitenwijk
van Tokio . De film bestaat uit twee verhaallijnen .
Allereerst zien we twee roddelende vrouwen die speculeren over de verdwenen contributie van de plaatselijke huisvrouwenvereniging . Het geld is door
iedereen betaald maar niet in handen van de voorzitster gekomen . Dit gegeven zet de kleine gemeenschap behoorlijk onder druk . De tweede verhaallijn
wordt gevormd door het probleem van twee broertjes . Deze mogen van hun ouders geen televisie kijken bij de buren, aangezien dit stel t~ modern en
westers is. Als de broertje vervolgens jengelen om een
eigen televisie, krijgen ze op hun kop van hun vader
die uitroept dat hij hun brutale praatjes niet meet wil
horen . Ze besluiten uit protest helemaal niets meet to
zeggen, zelfs geen goedemorgen (ohayo) . De werelden van de opstandige jongens en de roddelende volwassenen kruisen hier ; een buurvrouw zoekt veel
meet achter het zwijgen van de jongetjes dan nodig is
en de ergernissen in de wijk stapelen zich op . Ozu
weet de beklemmende sfeer in het buurtje met de
statische beginbeelden goed weer to geven .
Volgens Otten is deze openings-sequentie exemplarisch voor de film en de beeldtaal van Ozu . "Eerst
zie je een gangetje tussen de huizen met daarachter
een hoge dijk, het enige dynamische element wordt
gevormd door langslopende mensen . Een volkomen
leeg shot maar belangrijk om to weten waar je bent :
een straatje met een rare horizon die je het zicht op
de rest van de wereld beneemt . Het volgende shot
laat hetzelfde straatje zien maar dan tien meter verder, waardoor die dijk nog gigantischer is geworden .

Het derde shot is het shot waarin we een paar personages leren kennen . We zien een vrouw die naar haar
buurvrouw toegaat en dan wordt het loopje tussen
de huizen dat de hele film door zal gaan, geexposeerd . De combinatie van verrukkelijke kleuren en het
heldere, karige licht dat van boven komt, benadrukt
de beklemmende sfeer in de buitenwijk . De beeldcompositie heeft iets Mondrianesks, met een duidelijke vlakverdeling, merendeels in primaire kleuren en
heel evenwichtig ."
Bij het zien van een tot nog toe onbekend oeuvre
bekruipt je de neiging tot classificeren en interpreteren . Dit is echter niet de manier waarop de films van
Ozu benaderd moeten worden . Volgens Otten ligt de
kracht van Ozu's films juist in de transparantie, die
ook terug to vinden is in het Italiaanse neo-realisme
van de jaren zestig . De film Tokyo Monogatari (1953)
waarmee Ozu in het westen de meeste bekendheid
verwierf, knoopte bijvoorbeeld aan bij de populariteit
van de films van Vittorio Sica, Tati en Roberto
Rossolini . Alledaagse gebeurtenissen en mensen staan
centraal en van ieder personage weet je precies wat
hij denkt, voelt, wat hem beweegt en waar hij heen
gaat in de vofgende sane . De heldere, bijna logische
opeenvolging van scenes bezit een onontkoombaar
mechaniek . "De functie van het beeld is niet het
oproepen van een diepere betekenislaag of symboliek ; elk beeld staat op zichzelf . We zijn gewend
geraakt aan films die het omgekeerde doen, waarin
de beelden hermetisch en gelaagd zijn . Daarmee is
niet gezegd dat Ozu's films niet symbolisch geduid
kunnen worden, het eerste shot zou kunnen betekenen dat deze film gaat over 'geen horizon hebben' of
'de onmacht van mensen om hun horizon to verbreden', maar interpreteren is totaal niet nood2akelijk bij
Ozu . Het beeld is precies wat het is : kleine huisjes
voor een veel to hoge dijk ."
Deze 'objectieve' manier van vertellen, is ook terug
to vinden in de wijze waarop Ozu zijn personages
portretteert . Liefdevol en met begrip beschouwt hij de
omstandigheden waarin mensen leven en hoe ze zich
hieraan aanpassen . Hij ontvouwt het menselijke
drama zonder een spoor van opdringerige symbolen .
Ozu onthoudt zich van ieder commentaar, schuwt
abstracties en sententies zul je zelden aantreffen in
zijn films . Often : "De twee roddelende vrouwen aan
het begin van Ohayo uiten hun verdenkingen aan het
adres van het afdelingshoofd, dat net een wasmachine heeft aangeschaft . Het wordt volledig aan ons
overgelaten om daar conclusies uit to trekken . Hij laat
zien hoe mensen zijn, legt de eenzaamheid en droef-

heid van mensen bloot . Ozu's personages verlangen
ernaar om banden ongecompliceerd to houden, maar
slagen hier niet in, enkel en alleen door het feit dat
zij mensen zijn . ledereen zit in hetzelfde parket en
toch vallen mensen elkaar af, het is het verhaal van
de zondeval ."
De wetten van het hart
Alle volwassenen in Ohayo hebben moeite zich aan
to passen aan de moderne tijd ; de conflicten draaien
om de aanschaf van een televisie, de uit (vermeende)
dubieuze fondsen aangeschafte wasmachine van het
afdelingshoofd, de brutaliteit van de jongetjes en het
met pensioen gaan van de mannen . Het zijn de kinderen die goed weten om to gaan met alle veranderingen . De lichte, satirische toon van Ohayo komt
vooral naar voren in de lotgevallen van de opstandige
jongetjes en de verwarring die hun zwijgen bij de volwassenen teweegbrengt . Met deze onderwerpskeuze toont Ozu zich betrokken bij de moderne
samenleving . Hij spreekt Zich niet uit tegen de moderne verworvenheden van de jaren vijftig-zestig, maar
stelt slechts de readies van mensen op deze veranderingen in zijn satire aan de kaak . Otten : "Dat is
natuurlijk heel sterk het probleem dat ouders hebben
met hun kinderen ; de verhoudingen veranderen en
kinderen worden brutaler . Maar Ozu kijkt daar doorheen en probeert die brutaliteit to verankeren in iets
dat waar is; de brutaliteit in de jaren zestig is ontstaan
omdat er televisie was, er meer geld kwam en de pil
voor veel mensen beschikbaar werd . Dat heeft het
voor jonge mensen mogelijk gemaakt om zich los to
maken van de familiebanden ."
De maatschappelijke satire van Ohayo is echter
niet het genre waar Ozu beroemd mee is geworden .
In opdracht van de commerciele filmstudio Shochiku
produceerde Ozu, zoals gezegd, voornamelijk melodrama's voor een groot vrouwelijk pubtiek . Often verklaart de aantrekkingskracht van deze films aan de
hand van een thema uit de klassieke mythologie .
"Het zijn films die over de wetten van het hart gaan .
Het probleem is zo oud als de klassieke tragedie . In
de Antigone-mythe, bijvoorbeeld, wil Antigone haar
broers begraven, die met elkaar gevochten hebben in
de oorlog over de heerschappij van Thebe en allebei
zijn omgekomen . Antigone's broer Eteokles vecht
voor Thebe en haar andere broer, Polyneikes, vecht
aan de zijde van de aanvallers . De broers komen
tegenover elkaar to staan en brengen elkaar om .
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Still uit Ohayo (1959)

Eteokles krijgt een staatsbegrafenis, maar de teraardebestelling van Polyneikes wordt verboden . Dit is een
melodramatisch gegeven dat uit een speciaal snort
wet of gevoel voor wetmatigheid afkomstig is .
Antigone volgt de wet van het hart die zegt dat familiebanden intact gelaten moeten worden tot in de
dood, zelfs al hebben de broers tegen elkaar gevochten en is ~~n van hen een aartsverrader . Als zus heeft
Antigone het volste recht haar broers to begraven en
hun graven to verzorgen : dit recht hoort tot de wetten van het hart, evenals de verhouding tussen ouders
en kinderen en de wraakzucht die wordt opgeroepen
als die verstoord wordt ."
"Daar tegenover staan de politieke wetten, de
wetten die we ook hebben op to volgen, willen we
met elkaar een samenleving kunnen opbouwen . Over
het algemeen botsen deze wetten niet en kunnen ze
redelijk los van elkaar bestaan . In de Antigone-mythe
wordt gedramatiseerd hoe deze wetten in botsing
kunnen komen . Polyneikos heeft echt iets verschrikkelijks gedaan, als hij had gewonnen dan zou de hele
stad uitgemoord zijn . Hem begraven zou een burgeroorlog veroorzaken . Voor Kreon, de heerser van de
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stad, is het dus een redelijke en rationele beslissing
om Polyneikos niet to begraven . Dat is geen wet van
de Goden, maar een wet van mensen om to voorkomen dat er opnieuw een oorlog uitbreekt . Maar
Antigone kan niet slapen, kan niet leven als ze de wet
van het hart niet volgt . In een samenleving die zich
baseert op redelijke wetten en deze verankert in de
mensen zelf, roept het gedrag van Antigone bij de kijker van een tragedie zo'n sterke reactie op . Alle grote
tragedies uit de Griekse stadstaat hebben als thema
dat je niet moet denken dat je met eigengemaakte,
verstandelijke wetten alle tegenkrachten kunt beheersen . In een volledig georganiseerde samenleving vermoordt Medea toch haar kinderen, alleen maar
omdat haar man het met een ander doet . De films
van Ozu verhouden zich op een snort Antigonemanier tot het Japanse Wirtschaftswunder van na de
Tweede Wereldoorlog . De Japanse economie groeit
en bloeit en Ozu verwoordt de wetten van huffs en
haard door in zijn films de verhouding tussen ouders
en kinderen centraal to stellen ."

Oude li1jken uit de kast hales

Wat Otten vooral aanspreekt in het werk van Ozu, is
de onpartiJ'di9a manier waarop hiJ ' conflicten in beeld
bren9t . Net als in de klassieke tra9edie heeft in de
films van Ozu iedereen 9eliJ'k . De vraa9 is echter of
een kunstenaar in het tones van moreee dilemma's
echt obJ'ectief kan ziJjn . Om deze vraa9 to beantwoorden 9riJ'pt Otten tern9 naar de toneel9eschiedenis .
,, Sinds de vi1'fde eeuw voor Christus staat de tra9edie
in het teken van hoor en wederhoor : de karakters o p
het toneel ziJjn geliJjkwaardige krachten die ieder een
deel van het probleem verwoorden . De toeschouwer
wordt voor de problemen van de spelers 9aplaatst en
wordt de mo9eli1'kheid 9eboden om zelf een keuze to
makes . Hieraan kleeft 9een moreel oordeel . Wanneer
Kreon en Anti9one uiteindeliJjk to9enover elkaar
komen to staan moet het besef doordrin9en dat de
werkeli1jkheid bestaat uit onoplosbare dilemma's ."
Vol9ens Otten bestaat ziJjn tack als kunstenaar er
vooral uit der9eli1jke dilemma's to tones . Als persoon
daarente9en kan hi1j niet antlers dan kiezen . "Het
leven bestaat uit voortdurend kiezen tussen twee
oplossin9en . Vaak merk Jje dat niet eens, maar we
leven op een onder9rond van handelin9en die knopen ziJjn die we door9ehakt hebben ." De verworven
vritjheden van de J'aren zesti9, zoals het recht op abortus en de emancipatie hebben vol9ens Otten hun
weersla9 9ehad op de keuzes die mensen maakten .
"Heel veel mensen die abortus hebben 9eplee9d .
hebben dit veel minder bewust 9edaan, 1uist omdat
het mocht ." Zo'n keuze kan achteraf veel leed veroorzaken : "Het liJjkt mi
1 erg verdrieti9 wanneer Jje een
kind we9maakt en vervol9ens 9een man kan vinden
en zodoende kinderloos bliJjft . Dan 9aat het kind dat
J'e niet 9ekre9en hebt maar wel 9eboren had kunnen
worden zwaar we9en . Als mess heb ik ook foute
keuzes 9emaakt en op 9rond daarvan word ik 9evoei voor de spannin9en waar miJ'n personages mee zitlg
ten . En het is belangriJ'k dat 1'e dat laat zien, omdat J'e
ziet dat de samenlevin9 zo'n tra9edie liever niet voelt .
WiJj willen biJ'voorbeeld een wet hebben waardoor
abortus ma9, want dan hoeven we er verder ook niet
meer over to prates ."
Otten bliJ'ft in ziJjn werk deze dilemma's aankaarten het9een hem niet alti1jd in dank wordt of9enomen . De controverse rond zi1jn laatste toneelwerk is
daar een voorbeeld van . In De Nacht van de Pauw
1997 wordt de veerti9er Carl op het moment dat
hiJ' een nieuwe balans in zi1jn leven Ii1'kt to hebben
9evonden, 9econfronteerd met de fouten uit zi1jn ver-

leden . Op Paaszaterdag vindt hij een envelop op zijn
deurmat met als afzender Tim, zijn aan drugs verslaafde zoon die zeven jaar daarvoor zelfmoord heeft
gepleegd . De brief is gepost door zijn ex-vrouw Emma
die Carl ongewenst vader heeft gemaakt . Hij wordt
verantwoordelijk gesteld voor de dood van hun zoon
en zal de rol die hij gespeeld heeft, de rol van een
falende vader, moeten erkennen . Na een heftige confrontatie lucht Carl tenslotte zijn hart in een emotionele schuldbekentenis .
De voorstelling van Het Nationale Toneel had een
hausse van negatieve kritiek tot gevolg . Het stuk was
"kwezelig", "hevig geconstrueerd", en "op het lachwekkende of" . HP/De Tijd noemde De Nacht van de
Pauw zelfs "een katholiek leerstuk" en vooral de vermeende geloofsbelijdenis van Carl op het eind van
het stuk moest het keer op keer ontgelden . In de
weken voorafgaand aan de premiere van zijn stuk gaf
Otten enkele interviews, waarin hij duidelijk maakte
dat het religieuze tot zijn denkwereld was gaan behoren . Reden genoeg om Otten publiekelijk to brandmerken als 'bekeerling' (NRC-Handelsblad) en De
Nacht van de Pauw met vooringenomenheid to bekritiseren . De grote afkeer van de theaterkritiek voor de
religieus-christelijke traditie resulteerde in een beoordeling op valse gronden . Om De Nacht van de Pauw
alsnog recht to doen schoten collega-literatoren als
Oek de Jong, Dorien Pessers en Robert Anker hem in
Trouw to hulp . In de rubriek Letter en Geest van 1
november 1997 concludeerden zij dat "de
Nederlandse debatcultuur nog steeds wordt verziekt
door een even verkrampt als oudbakken antiklerikalisme ." De drie essays waren een overtuigende zuivering van Ottens in opspraak gekomen naam als
toneelschrijver.
Otten bekijkt de hele controverse inmiddels met
een zekere distantie ; naar zijn mening laat zij slechts
zien dat de wetten van het hart nog steeds regeren .
De Nacht van de Pauw is niet alleen op artistieke kwaliteit beoordeeld, maar vooral op inhoudelijke gronden . "De scherpe reacties bewijzen dat er groot
belang bij is de discussie to laten rusten . Ik denk dat
mensen me een ouwe zeur vinden, dat ik oude lijken
uit de kast haal ." De kritiek viel Otten nogal rauw op
zijn dak, vooral omdat een paar maanden eerder de
heropvoering van zijn toneelstuk Een Sneeuw zeer
positief werd ontvangen . Beide stukken stellen een
soortgelijk moreel dilemma centraal, maar werd Often
in het geval van Een Sneeuw geprezen om zijn durf
en maatschappelijke betrokkenheid, De Nacht van de
Pauw werd enkele maanden later om dezelfde reden
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de grond in geschreven . Often kan voor deze frappante ommezwaai in de theaterkritiek ook geen
afdoende verklaring geven, maar ziet wel dat de
negatieve besprekingen de morele discussie een nieuwe impuls geven . Dat het hem vooral hierom to doen
is, blijkt bijvoorbeeld uit het felt dat Otten zeer to
spreken is over de nieuwe wet op de donorregistratie, een goed voorbeeld van hoe je om kunt gaan met
een moeilijke keuze : "Het is een heel mooi formulier
met vier prachtige, helder geformuleerde beslissingen
die je kunt nemen . Mensen worden gedwongen heel
concreet to praten over noties als de intadheid van
het lichaam en het begraven van een geliefde . Ik zou
willen dat ik er een toneelstuk over kon schrijven ."
Er was eens . . . een vader

De transparante en heldere analyse van het kleine
menselijke drama is volgens Otten terug to vinden in
het werk van Ozu . In het autobiografisch getinte
Chichi Ariki (1942, There was a Father) onthult Ozu
prachtig aan welke krachten zijn personages onderhevig zijn . De vader in de film stuurt zijn zoon naar
een internaat nadat hij zelf als leraar heeft gefaald .
Eon van zijn leerlingen is verdronken tijdens een
schoolreisje en als boetedoening neemt hij afstand
van zijn rol als opvoeder. De band tussen vader en
zoon is onverwoestbaar, maar ondanks een hevig verlangen naar elkaar blijven zij gescheiden leven . In verstilde, onderkoelde scenes schetst Ozu de verhouding
tussen vader en zoon, gekenmerkt door onderhuidse
spanning en opgekropte emotie .
Centraal staat het familieleven als een zelfstandige eenheid, die aangetast wordt door invloeden van
buitenaf . De verheerlijking van het paradijselijke
gezinsleven is niet alleen terug to voeren op de
Japanse cultuur, maar vindt bovendien haar oorsprong in Ozu's eigen jeugdervaringen . Op tienjarige
leeftijd werd hij - net als het jongetje uit Chichi Ariki
van Tokio naar een ander district gestuurd om daar
onderwezen to worden . Ozu groeide op in een ~~noudergezin, verwend door zijn toegeeflijke moeder,
en grotendeels gescheiden van zijn vader, die voor zijn
werk in Tokio verbleef . Ozu is nooit getrouwd en trok
na de dood van zijn vader bij zijn moeder in .
Voor Otten is de thematiek van Chichi Ariki maar
al to herkenbaar. Ook hij moest door de scheiding van
zijn ouders vanaf zijn achtste jaar zijn vader missen :
"Ik heb een heel groot punt van identificatie met Ozu,
en dat is de afwezige vader . Ik was heel benieuwd
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naar wat Ozu zou doen ; op welke manier hij de vader
zou portretteren . Ozu kiest in zijn film niet voor wat
hij kent, het perspectief van het kind dat zijn vader
mist, maar draait het om . Dat is in mijn ogen ook de
reden waarom hij een volwassen filmer is, een wijze
filmer die door zijn films wil groeien . Het is een zelfoverwinning van Ozu als zoon om zich in de positie van
de vader in to leven." Deze keuze voor het perspectief
van de afwezige vader komt ook terug in Ottens
toneelwerk; in De Nacht van de Pauw bijvoorbeeld
staat niet het verhaal van de inmiddels overleden Tim
centraal, maar de herbeleving van deze gebeurtenis
door de ogen van zijn vader . Often : "Juist in de sc~nes waarin de zoon afwezig is, wordt zijn aanwezigheid sterker gevoeld . Ozu heeft het missen van het
kind in de vader weten to stoppen . Zo is er een scene
waarin de vader door zijn oud-leerlingen met een
feest geeerd wordt. Het kind komt niet eens ter sprake, maar je denkt meteen : die jongens zijn er wel,
maar zijn eigen kind niet ."
Sinds Otten zelf vader is geworden, is het besef
dat de afwezigheid van zijn vader een ontbrekende
schakel in zijn leven is, nog sterker tot hem doorgedrongen . Often ziet echter Been mogelijkheid om de
familiebanden volledig onaangetast to houden . "Je
kunt niet je hele leven bij je ouders blijven, je kunt je
kinderen niet zomaar bij je houden . Die familiebanden gaan eraan en uiteindelijk blijf je alleen achter."
In de experimentele roman De /etterpiloot (1994) kijkt
Otten met een kritische blik naar zijn eigen houding
tegenover zijn kinderen . De roman is een kruisbestuiving tussen een autobiografie, een essaybundel en
een fictioneel verhaal . Hij onderzoekt wat de gevolgen van het opvoeden van kinderen zijn voor zijn
leven en denken . De banden tussen mensen en de
invloed die iedereen op zijn omgeving heeft, zijn
terugkerende elementen in Ottens werk . Om dit to
illustreren haalt Otten het thema van ~~n van zijn
romans aan . In de roman Ons mankeert niets (1994)
komt een dorpsdokter voor een moreel dilemma to
staan . Zijn voorganger, een man met aanzien in het
dorp, lijkt op het punt gekomen dat hij een einde aan
zijn (even wil maken . De dorpsarts doet geen poging
om de zelfmoord to voorkomen en door deze beslissing neemt zijn leven een radicale wending . Hoewel
de dokter zich afzijdig houdt, wordt zijn leven beinvloed door het lot van zijn voorganger. Often : "Ik ben
ervan overtuigd dat we bestaan voor zover we met
elkaar samenhangen ."

Kwi1'len als een hond van Pavlov

Otten probeert to begrijpen hoe je als kijker zo
betrokken raakt bij de personages van Chichi Ariki :
"Ozu registreert de bindingen tussen mensen die
onder spanning komen to staan . Door de herhaling
van bepaalde beelden wordt de kijker uitgenodigd
om de scene zelf of to maken . Hij biedt de kijker de
ruimte om de emotie van de film zelf to doorvoelen .
ledere emotie heeft tijd nodig ; een idee die de
Russische filmer Tarkovski heeft uitgewerkt . Het verschil met Ozu is echter dat deze de blokken lege emotie-tijd beter weet to timen dan Tarkovski . Hij biedt je
de kans om dezelfde emotie als de personages uit to
laten klinken, alsof je een klok bent waar een tik
tegen gegeven is en die een bepaalde galmtijd heeft,
en als die uitgegalmd is, gaat Ozu pas door naar een
volgende scene, perfect getimed ." Een vergelijking
met Hitchcock is snel gemaakt : ook Hitchcock is een
meester in het timen van emotie, maar hij gebruikt dit
voor het creeren van een spanningsboog . De emoties
worden opgestapeld, je wordt onder spanning gezet
en de shots hebben zo'n hoog tempo dat je bang
wordt voor het volgende shot . De bel wordt rinkelend
gehouden . Dan ga je dus kwijlen als een hond van
Pavlov."
Hebben de thrillers van Hitchcock vooral de bedoeling om angstgevoelens op to wekken, bij Ozu staat
emotie in dienst van het blootleggen van een onvermijdelijke verandering in het leven van zijn personages . Otten gelooft dat er zoiets bestaat als de
bedoeling van een kunstenaar: "In onze cultuur zitten een aantal beelden verborgen die iets over het
sacrale van het gewone willen zeggen . Er zijn een
aantal kunstenaars die dit transcendente van het alledaagse hebben verbeeld, zoals Franz Schubert, Patrick
Modiano en Johannes Vermeer . Niet dat zij iets willen
zeggen over het hogere, integendeel, je kijkt bij de
meisjes van Vermeer niet alleen naar hen, maar ook
naar lets daar achter. Misschien kan alleen een jonge
vrouw die nog geen kinderen heeft gehad dit belichamen . Het is de overgang uit het gezin naar het
voile leven . Vermeer en Ozu verbeelden de concentratie van iemand die een op handen zijnde verandering voorvoelt . Je verliest je onschuld en laat het
paradijs achter je; als het moment vlak voor je valt,
voor de verandering intreedt . Mensen veranderen en
ze moeten willen worden wat de verandering van ze
eist."
Na het voltooien van Chichi Ariki in 1942 werd
Ozu opgeroepen om het keizerlijke leger in Singapore

to dienen . In plaats van zich actief bezig to houden
met het maken van propaganda, bekeek Ozu meer
dan honderd Amerikaanse films die door de
Japanners geconfisceerd waren, waaronder Citizen
Kane van Orson Welles . Het is vaak gesuggereerd dat
deze films een omslag in Ozu's werk teweeg hebben
gebracht, maar Otten ziet geen grote verandering in
stijl en thematiek . "Ozu bleef altijd trouw aan zichzelf
en is zijn hele leven blijven schaven aan zijn films . We
zien dan ook een ontwikkeling naar soberheid in stijl
en thematiek ." Alhoewel Ozu geen oorlogsmisdadiger was, werd hij voor een half jaar in een
Amerikaans krijgsgevangenenkamp geplaatst . Bij zijn
terugkeer in een verwoest Japan begon Ozu al snel
weer films to maken .
Voor Otten heeft deze periode in de wereldgeschiedenis een speciale betekenis . Een deel van zijn
familie heeft in Japanse kampen gezeten, onder wie
zijn moeder : "Ze heeft me altijd duidelijk proberen to
maken hoe verbijsterend het was om to leven in
omstandigheden waarin normen niet meer vanzelfsprekend nageleefd kunnen worden ." ledereen
trachtte op zijn eigen manier om to gaan met het verlies van waardigheid in een kamp : "Mijn moeder is in
het kamp altijd op restjes papier blijven tekenen, ik
geloof dat dat haar er meer doorheen heeft gesleept
dan gebed of geloof. De kroniek van de jodenvervolging van Abel Herzberg, zijn dagboeken uit BergenBelsen, probeert juist, in plaats van het verval, de
sporen van overtuiging en morele intactheid to laten
zien . Zo beschrijft Herzberg een rabbi in het kamp die
volhardde in het naleven van de joodse spijswetten .
Deze rabbi weigerde niet-kosher voedsel op een plek
die iedere dag beheerst werd door honger ." Volgens
Often was het van levensbelang om een houvast to
hebben : "Wanneer je alles laat schieten word je een
zombie en ben je eigenlijk al dood . Een gruwelijk
beeld van mensen zonder hoop en gevoel . Primo Levi
noemde hen muzelmannen ."
Het kampleven is een ervaring waar Otten nooit
tot door zal dringen . In het programmaboek van de
opvoering van Een Sneeuw door Het Nationale Toneel
schrijft hij : "Het blijft verbonden met schaamte en
jaloezie ; er zit iets tantalusachtigs aan dat hele complex . Je wilt ervan leren, maar je inlevingsvermogen is
to klein ." Deze frustratie is voor Often mede aanleiding geweest om Een Sneeuw to schrijven : "Als je
opgevoed bent door mensen die met kampen to
maken hebben gehad, dan dien je daar een keer een
uitspraak over to doen, in welke vorm dan ook . Dat
was wel een soon plichtsgevoel dat ik had ." De stille
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aanwezigheid van een oorlogsverleden in de familie
wordt in het toneelstuk gesymboliseerd door Panda .
Het familiebezoek ter ere van Panda's verjaardag weet
zich geen raad met zijn verleden en weet niet hoe
zich to gedragen tegenover een man die kanker
heeft, binnenkort sterft en in een concentratiekamp
heeft gezeten . Otten slaagt er voortreffelijk in het misplaatste medelijden, de betutteling en het ongemak
in de dialogen door to laten klinken . Evenals Ozu
weet Otten in Een Sneeuw op een heldere en inzichtelijke wijze de problematiek van verstoorde familiebanden in het zwijgen to onthullen .
Een eenmalig retrospectief van de films van Ozu is
misschien niet voldoende om de filmer de aandacht
to geven die hij, gezien zijn kwalitatief hoogstaande
oeuvre, verdient, maar door de aankoop van ~~n van
de films van Ozu door het Nederlands Filmmuseum is
het in ieder geval mogelijk om in de toekomst met
Ozu's werk kennis to maken . ledereen die wil, kan
dan in de woorden van Willem Jan Otten " . . .een van
de vertroostende mirakels meemaken, die dit oeuvre
je bereidt ; dat je kennelijk kunt delen in de ervaring
van personages uit een totaal andere cultuur, zolang
er een emotionele precisie betracht wordt ."

Vooys 4 / Jaargang 16

60

Yasujiro Ozu

d

N

C

u

Liter, christelijk literair tijdschrift, 1 (1998), Boekencentrum,

Zoetermeer. Per nummer : f 12,50;
abonnementsprijs per jaar : f 55,Een liter leven

"Dit is een nieuw tijdschrift . Dit is
geen nieuw tijdschrift ." Deze
twee zinnen markeren het begin
van het christelijk literaire tijdschrift Liter. Een tijdschrift dat een
stimulerende rol wil spelen in de
beoefening van christelijke literatuur. De aandacht voor deze literatuur die in andere literaire
tijdschriften nog wel eens ontbreekt, wordt door het verschijnen
van Liter ruimschoots goedgemaakt . Bij de presentatie van het
eerste nummer in het Academiegebouw in Utrecht werd overigens
nog maar eens benadrukt dat die
extra aandacht voor christelijke
literatuur en het tijdschrift Liter
zelf eigenlijk niet nieuw is .
Een tijd tang namelijk bestonden in de wereld van de christelijke literatuur twee tijdschriften
broederlijk naast elkaar. Dat kon
ook makkelijk, want Woordwerk
(1983), de oudste van de twee,
had een andere invalshoek dan
B/oknoot (1991) . Waar eloknoot
een voorliefde bleek to hebben
voor gedegen essays en lange
diepzinnige interviews, hield
Woordwerk het vooral bij poezie
en verhalen of en toe gecombineerd met een korte verhandeling
over literatuur. Deze situatie zou
op zichzelf best logisch zijn wanneer er sprake was van een enorme productie binnen de

christelijke literatuur . In dat geval
zouden twee tijdschriften die los
van elkaar verschillende kanten
van de zaak belichten enorm welkom zijn . Maar aangezien de
christelijke literatuur Been grote
productie kent, werd op een
gegeven moment geopperd dat
het misschien beter was als de
beide tijdschriften samen zouden
gaan . Beide periodieken hadden
toch feitelijk hetzelfde doel : literatuur en poezie gemaakt door
christenen beschrijven, becommentarieren en stimuleren .
In reactie op dit idee schreven
de beide hoofdredadeuren, Hans
Werkman (Woordwerk) en Dirk
Zwart (Bloknooi) stukken waarin
ze in stevige bewoordingen de
onderlinge verschillen benadrukten . Waar velen misschien niet
eens wisten dat er zoiets als christelijke literatuur bestond, lukte het
hen zelfs binnen dit kleine deelgebied nog van mening to verschillen . Het heeft er lange tijd niet
naar uitgezien dat de tijdschriften
samen zouden gaan . Nu uiteindelijk toch uit beide tijdschriften liter
is geboren, beschrijft de redactie
de stap als volgt : "De fusie is niet
tot stand gekomen omdat
Woordwerk en eloknoot niet konden overleven . De fusie is er een
uit overtuiging : we hebben elkaar
binnen de kleine wereld van de
christelijke literatuur nodig .
Vroegere misverstanden en irritaties zijn opgeruimd . Liter wil een
platform zijn voor alien die met
een open bijbel literatuur schrijven
of over literatuur schrijven ."
In het eerste nummer maakt

de verwachtingen waar . Het
is een duidelijke samensmelting
van de twee vroegere tijdschriften
en is daardoor meteen een stuk
aantrekkelijker dan een van de
twee afzonderlijk . Beide tijdschriften hadden zo hun manco's :
Bloknoot was sours erg droog en
theoretisch, terwijl in Woordwerk
wel eens iets to snel matige poezie en verhalen geplaatst werden .
Liter 1 kept daarentegen een
goede balans . Er is onder meer
aandacht voor nieuwe christelijke
poezie en ook de artikelen zijn
zeer leesbaar voor een breed
publiek . Nadat het tijdschrift
opent met een voorpublicatie uit
de bundel Staphorst van Koos
Geerds, beschrijft Henk Kisteman
een onderzoek dat hij heeft
gedaan naar de humor in het
werk van de, in 1997 overleden
dichteres Ida Gerhardt . Kenners
van haar poezie zullen raar opkijken van een dergelijk uitgangspunt, want humor en de poezie
van Gerhardt zijn niet direct twee
dingen die je snel met elkaar in
verband brengt . Toch slaagt
Kisteman er redelijk in enige
humoristische elementen uit het
werk van Gerhardt op to sporen
en hij weet zo to bewerkstelligen
dat het beeld dat door de tijd
heen rondom deze dichteres is
ontstaan, enigszins genuanceerd
wordt . Een voorbeeld van humor
in Gerhardts oeuvre is een puntdicht dat kwam to hangen op een
prikbord op de school waar zij klassieke talen doceerde, naast een affiche voor een motorcross : "Een
zwaluw wint op alle fronten, de
Liter
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race van deze saurobronten " . [nota
bene : sauros = zwijn en bronto
donder, vergelijk ook Brontosaurus]
De centrale gedachte van
Kistemans stuk is, dat "traditionele
en stereotype beeldvormingen rond
deze dichteres dienen to worden
aangepast . De wegversmalling is
onterecht: naast de baan van ernst
blijkt die van humor to lopen ."
Niemand zal zich erover verbazen dat er in een christelijk literair
tijdschrift aandacht wordt besteed
aan Ida Gerhardt, in het geval van
een stuk over Willem Jan Otten ligt
dit toch anders. De auteur van dit
stuk is Gerda van de Haac Zij is een
nieuweling in de redactie en naar
mijn smack een verrijking . In de
oude twee tijdschriften werd niet
of nauwelijks aandacht besteed
can toneel, maar Van de Haar
schrijft in dit eerste nummer een
bijzonder leesbaar artikel over de
receptie van De nacht van de
pauwvan Willem Jan Otten . In de
kranten werd zeer gemengd gereageerd op dit toneelstuk . Het riep
zowel positieve als negatieve reacties op . In de negatieve recensies
stoorde men zich voornamelijk
can het religieuze karakter van het
toneelstuk en vond men het zelfs
een huilerig, streng, boodschappend drama . Van de Haar gaat,
zoals zij zelf zegt, met het tekstboek in de hand na wat het religieuze gehalte van het stuk is en
bekijkt of dat wel de reden voor
de afwijzing is . Voor mijn gevoel
komt ze niet helemaal toe can
een duidelijke beantwoording van
het laatste, maar weet ze wel
haarfijn to analyseren waaruit het

Vooys 4 / Jaargang 16

62

religieuze element in De nacht van
de pauw bestaat . Haar conclusie
komt na een overtuigende
opsomming van religieuze elementen in het toneelstuk : "Waar
veel auteurs de hemel dichtplakken en helaas vaak ook meteen
de ziel toemetselen, is Otten een
van de schrijvers die in de kunst
weer hoogte en diepte aanbrengt .
Dat hij daarbij als vanzelf bij de
christelijke traditie terecht komt,
laat zien dat in ieder geval het culturele Christendom nog tang niet
dood is . Daarbij is het verlangen
naar recht, de hoop daarop, een
onvervalst foods-christelijk verlangen ."
Het is een conclusie die niet
schokkend is en zelfs wel vaker
gehoord werd in de christelijke
literaire tijdschriften, alleen in dit
geval toegepast op Otten . In deze
tijdschriften wordt vaker, naar
aanleiding van een nieuw boek of
nieuwe schrijver, geschreven dat
het nog lang niet gedaan is met
de christelijke literatuur en cultuur .
Otten wordt nog net niet de christelijke traditie binnengeschreven,
maar alleen al het ontdekken van
enige religieuze elementen zou
bovenstaande conclusie moeten
rechtvaardigen .
De schrijver Pieter Nouwen is
een mooi voorbeeld van een
schrijver die omhoog geschreven
is door de christelijke literaire tijdschriften . Na zijn debuut met de
verhalenbundel De god in de
machine werd hij hartelijk onthaald en al snel een belofte
genoemd . En inderdaad, zijn
romans werden steeds beter en

evenwichtiger. Het negende uur
(1997) kende minder stilistische
inzinkingen dan De lichtwachter
(1993) en wanneer de voorpublicatie van zijn nieuwe roman in
liter 1 niet bedriegt, heeft
Nouwen duidelijk een opwaartse
lijn gevonden . Het verhaal, getiteld Longwy, gaat over een journalist die kortgeleden voor het
klooster heeft gekozen . Het laat
zich raden dat de roman het
waarom achter deze in de huidige
tijd wonderlijke keuze zal behandelen . Wanneer de journalist naar
de beweegredenen voor zijn
keuze gevraagd wordt, volgt er
eerst een ontwijkend antwoord :
"Ik heb geprobeerd een antwoord
voor to bereiden . Daar ben ik niet
ver mee gevorderd . Veel dingen
zijn niet to begrijpen door iemand
die geen vergelijkbare ervaringen
heeft gehad . 's Nachts verdwaald
onder de top van de vulkaan liggen, ziek van de zwaveldampen
en de wanhoop, is iets anders dan
to horen van iemand die 's nachts
onder de top van de vulkaan ligt,
ziek van de zwaveldampen en de
wanhoop ."
Nouwen blijft een schrijver om
in de paten to houden, al lukt het
hem nog niet om door to breken
naar een groter publiek . Mijn
gevoel zegt me dat het omarmen
door de christelijke critici hem wel
een bepaald lezerspubliek heeft
verschaft, maar dat daardoor
tegelijk de grenzen zijn aangegeven waar voorbij weinig mensen
interesse zullen hebben voor zijn
werk . Dit geeft direct can wat de
kritiek zou kunnen zijn op wat

Van de Haar concludeert bij
Ottens werk . Als zij constateert
dat het culturele Christendom nog
tang niet dood is, kan zij daar
gelijk in hebben, zeker als zij dat
schrijft in Liter . Maar misschien is
het buiten dit tijdschrift misschien
wel niet meer zo'n harde waarheid en zijn er buiten de christelijke cultuurcritici weinig mensen to
vinden die iets merken van een
bloeiende christelijke literatuur en
cultuur . Het instandhouden van
tijdschriften als Liter zal een dergelijke zuilvorming alleen maar in
de hand werken . En dan blijft de
opmerking dat de cultuur nog niet
dood is waar, maar dan valt eveneens to betwijfelen wat de waarde van die waarheid is .
Deze constatering, maar dan
op een vergelijkbaar vlak in andere woorden, doet Wilbert
Smulders in Liter 1 wanneer hij
het laatste themanummer van
e/oknoot over de geschiedenis van
christelijke literaire tijdschriften,
geheel verzorgd door Dirk Zwart,
bespreekt . Hij vraagt zich of in
hoeverre het religieuze aspect de
drijfveer is om dergelijke christelijke tijdschriften vol to schrijven en
of dit verschijnsel niet veeleer een
vorm van maatschappelijke zelfprotectie is, die aan moet geven
dat'de eigen cultuur' niet dood is .
Hij stelt deze vraag aan het eind
van zijn recensie rechtstreeks aan
de redactie van Liter . In het
'Redactioneel' wordt beloofd dat
Zwart mettertijd in zal gaan op
deze vraag . Maar nu alweer het
derde nummer van Liter is uitgekomen, is dat helaas nog niet

gebeurd . Toch lijkt de vraag mij
volkomen legitiem en eveneens
redelijk fundamenteel . Het antwoord kon wel eens een leuke
discussie opleveren tussen Zwart
en Smulders .
Het eerste nummer heeft dus
voldoende in zich om het beste to
hopen voor de toekomst van Liter .
Het verschijnen van de nummers 2
en 3 heeft echter alweer lets van
deze hoop teniet gedaan . Was
nummer 1 nog evenwichtig, nummer 2 slaat door naar teveel aandacht voor het biografische
element en verliest daardoor aan
veelzijdigheid . Het derde nummer
bestaat uit dagboeknotities van
vrijdag 15 mei, van 33 auteurs die
lets met Liter, Woordwerk of
eloknoot to maken hebben
(gehad) . Misschien had deze aflevering beter kunnen verschijnen
na een helder antwoord van
Zwart op de vragen van Smulders .
Het komt nu over als een aflevering met een hoog 'ons-kent-onsgehalte' en dat voegt naar mijn
mening weinig toe aan het streven naar een gesprek met de huidige literaire cultuur, zoals de
redactie dat verwoordt in het
'Redactioneel' van het eerste
nummer.
Peter van Dijk

Noordzee, taal & letteren, 1/2

(1998) Sdu Uitgevers, Den Haag .
Per nummer: f 9,95 (dubbelnummer 13,95), abonnementsprijs per
jaar : f 89,90 . Verschijnt tien maal
per jaar.

Tussen bedaarde burgerzin en avontuurl jk kosmopolitisme
Het gaat slecht met de neerlandistiek . De studentenaantallen dalen,
de verbanden tussen de verschillende vakgebieden zijn bijna verdwenen, het imago van de
neerlandicus dient nodig opgepoetst to worden en het contact
met het middelbaar onderwijs is
verte zoeken .
Tenminste, dat wordt beweerd
in het nieuwe tijdschrift Noordzee,
taal & letteren. Rend van Stipriaan
en Tigrelle Uijttewaal doen in het
eerste nummer van Noordzee verslag van een somber gestemde
"discussie over de toekomst van
de neerlandistiek" . (p . 14) Vijf
vooraanstaande neerlandici - Tome
Braet, W.P. Gerritsen, W.G .
Klooster, Anthony Mertens en
Nelleke Noordervliet - namen deel
aan die discussie, naar aanleiding
van het verontrustende rapport
Wat unbidan we nu? Naar een
Raad voor de Neerlandistiek
(1998) van Erik Viskil . Van

Stipriaan en Uijttewaal verwoorden in het verslag de huidige situatie als volgt : "Politici vinden de
neerlandistiek met maatschappelijk relevant genoeg en in de
media wordt de neerlandicus
afgeschilderd als een luie weten-
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schapper, een nutteloze veelschriJ'ver en een slechte denker. De
romancYclus Het Bureau van J .J .
Voskuil komt het imago ook niet
ten 9oede en het spellin9sdebade
heeft het 9erin9a respect bi1'na in
afkeer doen omslaan ." p .16
Het is in deze 'crisisperiode` dat
Noordzee zich presenteert als "het
eerste J'ournalistieke blad waarin
alles wat er om9aat in de
Nederlandse taal en letteren voor
een breed publiek wordt 9esi9naleerd- uit9ediept en becommentarieerd" aldus hoofdredacteur
Rene van Stipriaan in het eerste
redactioneel . Hi1' vervol9t : "Via
Noordzee raken letterkunde9en
eindeli1'k weer eens op de hoo9to
van wat taalkunde9en en taalbeheersers doen kunnen alledaa9se
taal9ebruikers vernemen hoe en
waarom het Nederlands verandert en zullen de academische
letterkunde en literatuur weer
meer oo9 voor elkaar kriJ'9en ." p .
2 Een nobel striven dus .
AI even indrukwekkend als het
ambitieuze doel, is de lange list
met de namen van de redactieraadleden van Noordzee : de gehele, pas opgerichte Raad voor de
Neerlandistiek staat garant voor
het blad, waaronder Frits van
Oostrom,
Herman
Pleij,
Margaretha Schenkeveld-Van der
Dussen en Hugo Verdaasdonk .
Daarnaast verleenden aan het eerste nummer de schrijvers Arnon
Grunberg en Jeroen Brouwers hun
medewerking .
De verschillende vakgebieden letterkunde, taalkunde en taalbe-
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heersin9 - mo9en in Noordzee uit9ebreid versla9 doen van hun vorderin9en . Er wordt een overzicht
9e9even van de stand van zaken
met betrekkin9 tot de nieuwe
spellin9, de veranderin9en in het
middelbaar onderwiJ's en het werk
aan de nieuwe literatuur9eschiedines . Nieuwe studies en publicaties worden 9esi9naleerd en
besproken een uit9ebreide agenda vermeldt alle tournees, lezin9en
literaire avondJ'es en
toneeluitvoerin9en en er is elke
maand een biJ'la9a waarin aandacht wordt besteed aan "een
min of meer actueel thema" . p .
2 In het eerste nummer van
Noordzee is het thema van de boekenweek 'Panorama Nederland'
aan9a9repen om de vermeende
'actualeteit' van het platteland in
kaart to bren9en : zo pleet Ge
Vaart1'es voor een " 9rondi9e herwaarderen9" p . 44 van streekliteratuur blekt dialectonderzoeker
Cor van Bree tern9 op ziJjn "J'aren
van veldwerk in de polder" p . 37
en drukt Jeroen Brouwers - verbazin9wekkend 9enoe9 - ziJjn
9eslachtsdeel te9en een knotwil9 .
p 37
Hoewel Noordzee over het
al9emeen dus zeer divers en informatief is kan het blad de verwachtin9en - hoo99espannen
door het hoo9dravende en ambitieuze redactioneel - biJj Ian9a na
niet waarmaken . In to9enstellen 9
tot uitdiepend en becommentarierend is het blad eerder oppervlakki9 en bevesti9t het de stereotype
beeldvormin9 rondom de neerlan-

distiek . De manier waarop de verin
schillende
vakgebieden
Noordzee uit de verf komen is
namelijk op zijn zachtst gezegd
opmerkelijk . De letterkunde, bijvoorbeeld, blijkt gedomineerd to
worden door het biografisme,
waarbij de aandacht vooral naar
J .J . Voskuil uitgaat . Zo beschrijft
Jan Stroop in 'Groepsportret met
naambord' een foto uit 1979 van
alle toenmalige medewerkers van
het PJ . Meertens-Instituut (Voskuils
AR Beerta-Instituut) . Er wordt in
dit artikel Been enkele aandacht
besteed aan Voskuils literaire werk,
ware het niet dat Stroop de laatste
zinnen van Het Bureau, deel 4:
Het A .P. Beerta-Instituut citeert .
Het verklappen van de clou van
Voskuils meest recente deel van
Het Bureau zal menige Voskuilfan
hem overigens niet in dank afnemen . In een ander artikel, 'Een
Akademie-mens in het hoogveen',
schrijft Theo Bijvoet over Voskuils
belevenissen in het dorpje
Roswinkel en hoe hij daar ongewild betrokken raakte bij de productie van een landbouwfilm .
Bijvoet citeert rijkelijk uit Voskuils
romans alsof het dagboeken zijn .
Dat de romanpersonages andere
namen dragen dan de 'bedoelde',
werkelijke personen, is voor
Bijvoet slechts een klein ongemak
dat eenvoudig to verhelpen is
door de 'echte namen' tussen
haakjes achter de fictieve namen
to plaatsen . Ook in het 'grappige'
interview van Arnon Grunberg
met iijn
de
bibliograaf,
Eindhovense antiquaar Jos Wuijts,

wordt 9een enkele aandacht
besteed aan Grunber9s boeken
maar slechts aan zijn "abstracts
levens9evoel" "visie" en zijn
"authenticiteit" (pp . 10-11 die
zijn biblio9raaf zo aantrokken .
Wat dat 9evoel of die visie
inhoudt blijft vooralsno9 onvermeld .
De taalkundi9e Jan Stroop, die
zichzelf een "ob)'ectief taalkundi9e" p . 13 noemt, 9eeft in zijn
artikel 'Wordt het Poldernederlands
model?' een beeld van de stand
van zaken in de 'ob)'ectieve' taalkunde . Helder en overzichteli1jk zet
hiJj uiteen hoe de klankuitsprack
van het Nederlands aan het veranderen is in het 'Poldernederlands'
waarin 'vri1jheid' als 'vraaihaaid'
wordt uit9esproken en 'oorlo9'
als 'aurlo9' . Als hiJj echter vervol9ens probeert to verklaren waarom
het Nederlands deze ontwikkelin 9
vertoont bliJjft er weini9 over van
Stroops 'ob1jectiviteit' en toont hij 1
zich een ouderwetse aanhan9er
van de - zeer 9edateerde - opvattin9 dat het Nederlands 'verslechtert' . Hi1' schri1jft het ontstaan van
het Poldernederlands nameli1jk toe
aan het poldermodel dat vol9ens
hem 9eleid heeft tot "een maatschappi1j waarin het be9ri p
AI9emeen Beschaafd Nederlands
tot een anachronisms 9eworden
is zoals trouwens meer vormen
van beschavin9 bliJ'ken of9edaan
to hebben ." p .13
De taalbeheersin9 komt er in
Noordzee uitermate bekaaid
vanaf . Dit vak9ebied kri19t no g
9een twee pa9ina's van het 68

pa9ina's tellende blad toebedeeld .
Rob Grootendorst schreef een
stukJje over het proefschrift van
Bart Garssen die onderzocht in
hoeverre taal9ebruikers zich
bewust zijn van verschillen tussen
bepaalde tYpen ar9umentatieve
verbanden en in de rubriek
'Actueel' worden viJjf re9els
besteed aan de scriptiepriJ's
Taalbeheersin9 1997 voor Ti9relle
Ui1'ttewaal . Het artikel 'Adviezen
en dro9redenen' van Ellen den
Hollander ten slotte 9eeft de
Leidse taalbeheerser A . Braet zijn
menin9 over het plan van de
toenmali9a
staatssecretaris
Netelenbos om ar9umentatieleer
op to nemen in het middelbaar
onderwiJ'saanbod . 0pvallend is dat
Braet voornameli1'k ar9umenten
aandraa9t die laten zien dat ar9umentatieleer niet op de middelbare school 9edoceerd zou moeten
worden : ar9umentatieleer is een
'luxevak' en spelling of literatuuronderwi1's verdienen vol9ens hem
prioriteit . Verder is er 9een enkel
artikel to vinden dat een overzicht
9 eeft van de stand van zaken in
de taalbeheersin9 .
In Noordzee kortom wordt
alles wat er om9aat in de
Nederlandse taal en letteren dus
allesbehalve uit9ediept of becommentarieerd . Laat staan dat de letterkundi9a een representatief
beeld kri19t van het vak9ebied van
de taalkundi9a of taalbeheerser
en vice versa . Noordzee is een aardi9, redeli1jk informatief nieuwsblad maar biedt zeker 9een
reddin9 in de 'crisis' van de neer-

landistiek . Integendeel, het blad
geeft een nogal kleurloos en vertekend beeld van de Nederlandse
taal- en letterkunde .
Na het verschijnen van het eerste nummer van Noordzee is er
een crisis ontstaan binnen de gelederen van het blad . De voltallige
redactie is opgestapt omdat men
het niet eens was met de verregaande invloed en eigenzinnige
werkwijze van hoofdredacteur
Van Stipriaan, die nogal vrije
opvattingen bleek to hebben over
het redigeren van artikelen . Het
eerste nummer van Noordzee
blijft voorlopig dus ook nog het
enige nummer.
Van Stipriaan geeft in het
redactioneel van het eerste nummer aan, waarom men gekozen
heeft voor Noordzee als titel van
het blad : het is voor Nederland
immers de aanwezigheid van
"[d]e Noordzee, die aanspoort tot
bedaarde burgerzin maar ook tot
avontuurlijk kosmopolitisme ; het is
een mooie paradox die misschien
wel de uitersten aangeeft waartussen dit blad zal gaan opereren ." (p . 2) Het is to hopen dat
Van Stipriaan, die ondanks alles
besloten heeft verder to gaan met
Noordzee, het blad in de toekomst een andere koers zal laten
varen, aangezien de huidige
Noordzee van Van Stipriaan
slechts een beetje kabbelt .
Gasron Franssen
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Hans Heesen, Harry Jansen en
Ed Schilders, Waar ligt Poot?

Over de dood en de /aaiste
rustp/aats van Nederlandse en
Vlaamse schrijvers . Baarn (de

Prom) 1997 . f 34,90 .

Vijfhonderdzeventig dode
schrijvers

Met mijn ouders op vakantie in
Frankrijk was een geliefde tijdsbesteding het bezoeken van schilderachtige kerkhofjes in pittoreske
dorpjes. Dan liep je daar - bij voorkeur in de avondschemering - tussen, de graven van mensen die je
niet kende en ook nooit meer zou
leren kennen en werd je aandacht
getrokken door van de zerk of to
lezen bijzonderheden . Een grafsteen met daarop een fraaie of
bekende naam (Darrigade,
Camus, Giresse) was leuk, opvallend lange of korte levens evenzeer en helemaal interessant was
het als op de zerk een foto van de
overledene bevestigd was . Het
indrukwekkendst en daarmee het
meest de verbeeldingskracht prikkelend, waren de naast elkaar
gelegen graven van een jongen en
een meisje die op dezelfde dag
om het leven waren gekomen .
Mede onder invloed van de fraaie
omgeving en de warme zomeravond construeerde je al vlug een
verhaal over een idyllische liefde
die bruusk beeindigd werd door
een noodlottig ongeluk . Zo'n
kerkhofbezoek beantwoordde
kortom volledig aan de zucht naar
tragiek en romantiek.
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Helemaal op je gemak was je
op zo'n kerkhof evenwel niet,
zeker niet wanneer je een rouwende dorpeling trof die zich of
leek to vragen wat die zonnig
geklede vreemdelingen hier eigenlijk to zoeken hadden . De motieven waarom hij en wij daar
rondliepen waren dan ook volkomen verschillend . Hij was daar uit
eerbied voor of verdriet om een
overledene, terwijl wij het kerkhofje bezochten omdat het zo
mooi was en omdat we nieuwsgierig waren naar de faits divers
van ons onbekende levens . Deze
nieuwsgierigheid is een rare vorm
van voyeurisme, waarbij de interesse vooral uitgaat naar kleine
bijzonderheden ('hij stierf op zijn
verjaardag', 'zij was geboren in
Italie') in de gewone evens van
gewone mensen . Een gebruikelijker vorm van voyeurisme is ook
van toepassing op het bezoeken
van begraafplaatsen, namelijk de
fascinatie voor bekende mensen .
Eveneens op vakantie in Frankrijk,
maar dan in Parijs, zal menige toerist de begraafplaats Pyre-Lachaise
bezoeken . Hier liggen onder
andere Sarah Bernhardt, Edith
Piaf, Fr~d~ric Chopin, Amedeo
Modigliani en Jim Morrison begraven . Ook veel literaire grootheden
vonden hier hun laatste rustplaats,
bijvoorbeeld Oscar Wilde, Marcel
Proust en Victor Hugo .
Nu hoeft een voorliefde voor
kerkhofbezoek zich niet tot kleine
Franse dorpjes of Parijs to beperken . Ook in eigen land zijn tal van
indrukwekkende begraafplaatsen

to vinden . In Friese terpdorpen en
boven op Limburgse heuvels kan
de liefhebber rondom de kerken
eeuwenoude kerkhofjes ontdekken . En de Amsterdamse begraafplaats Zorgvlied waar tal van
kunstenaars en media-beroemdheden hun laatste rustplaats hebben
gevonden, wordt tegenwoordig als
het Nederlandse equivalent van
Pyre-Lachaise gezien . Voor de liefhebber van literaire varia die wel
eens wil weten welke grote
Nederlandse auteurs op Zorgvlied
zijn begraven, is een poosje geleden een handig boek verschenen .
In Waar ligt Poot? zijn namelijk
het overlijden en de laatste rustplaats van 570 Nederlandse en
Vlaamse auteurs beschreven . De
titel refereert aan de bekende
regels 'Hier ligt Poot . Hij is dood' .
De drie auteurs - Hans Heesen,
Harry Jansen en Ed Schilders merkten dat dit ludieke en fidieve
grafschrift bij zeer veel mensen
bekend is, terwijl niemand wist to
vertellen wear Poot dan begraven
ligt . Ook in de naslagwerken kon
dit niet gevonden worden, een
situatie die volgens de auteurs
tekenend is voor de armzalige
funeraire cultuur die Nederland
kenmerkt . Er blijkt heel weinig
bekend to zijn over de levenseindes van schrijvers en vaak is datgene wat wel bekend is,
onzorgvuldig weergegeven . Zo
constateerden de auteurs bij raadpleging van zes verschillende
encyclopedieen dat er maar liefst
vier plaatsen worden genoemd
waar Cyriel Buysse overleden zou

zijn . Ook over Buysses geboorteen sterfdatum bestaat in al deze
boekwerken grote onduidelijkheid . In een inleidend stuk maken
de auteurs duidelijk hoezeer ze de
pest hebben aan dit ongeinteresseerde en slordige gebruik van
belangrijke biografische informatie .
Een leuke bijkomstigheid van
kritiek leveren is dat je het vervolgens zelf beter kunt en moet
doen, iets waar de auteurs van
Waar ligt Pooi? naar mijn idee in
geslaagd zijn . Zonder to kunnen
beoordelen of de vele feitelijkheden die in het boek over de lezer
worden uitgestort correct zijn, kan
ik concluderen dat er in het boek
zorgvuldig en kritisch gewerkt is .
Regelmatig worden gegevens
gevolgd door een tussen haakjes
gezette ontkenning van een in
omloop zijnde foutieve versie van
de gebeurtenissen . Ook wordt er bij
onduidelijkheid niet geschroomd
mogelijke varianten to geven . Een
opvallend voorbeeld hiervan is de
passage over de initialen van
A.C .W. Staring, waarbij respectievelijk zes, Brie en vijf mogelijke
varianten van de achter het initiaal
schuilgaande naam gegeven worden .
Waar Iigt Poot? is als een lexicon ingericht, zodat de lezer eerst
to weten komt waar Aafjes is
begraven (op het RK kerkhof in
Swolgen), om er 256 pagina's
later achter to komen waar Belle
van Zuylens laatste rustplaats to
vinden is (Colombier, Zwitsertand) .
Hierdoor is het boek vooral een

naslagwerk geworden, waarin
snel en gemakkelijk veel biografische informatie gevonden kan
worden . Dit is volgens de auteurs
echter niet de enige functie van
het boek . Ze presenteren het ook
als een reisgids, en noemen het
zelfs "een soon Michelingids van
het literaire hiernamaals" . Ik kan
me echter nauwelijks voorstellen
dat veel mensen het boek met dat
doel zullen gebruiken . Misschien
dat een Antwerpenaar eens gaat
kijken hoe het graf van Elsschot
Bruit ziet, maar geen mens zal het
in zijn hoofd halen om speciaal
naar Nuland to reizen om daar de
zerk van de dichter Swinkels (?) to
gaan bezichtigen . Bovendien is
het boek to groot en to zwaar om
als Ben soon alternatief reisgidsje
bij je to dragen voor het geval je
ooit eens per ongeluk in bijvoorbeeld Nuland terecht komt . Ten
slotte wordt Waar Iigt Poot? aangekondigd als Ben boek waarin
het prettig anekdotes lezen is . Dit
is zeker waar, maar Ben prettig
leesboek in de klassieke betekenis
van het woord is het beslist niet .
Op pagina 1 beginnen en zo elke
lemma doornemen lijkt mij Ben
goede methode om het boek binnen Ben half uur onstuitbaar
geeuwend weg to leggen . Het is
vooral Ben leuk bladerboek, waarin je her en der Ben opvallende
passage aantreft .
Om Ben indicatie to geven
waarom Waar Iigt Poot? eerder
Ben bladerboek dan Ben leesboek
is, kan de nu volgende omschrijving volstaan : "Maurits (Mows)

Mok (geboren donderdag 7
november 1907 in Haarlem) overleed op woensdag 8 februari
1989 in zijn woonplaats Bergen .
Vijf dagen later werd de romancier en dichter van Gedenk de
mens gecremeerd in Crematorium
Velsen in Driehuis, alwaar zijn as
verstrooid is ." Vier van dit snort
omschrijvingen achter elkaar en je
klapt het boek dicht, om het
alleen nog uit de kast to halen als
je iets op wilt zoeken .
Gelukkig kent het boek ook
veel lemma's die de liefhebber van
literaire wetenswaardigheden precies geven wat hij zoekt . Vol van
symboliek is bijvoorbeeld de dood
van Willem Elsschot, die op 31
mei 1960 overleed . Zijn vrouw
durfde aanvankelijk niet naar haar
overleden man to gaan kijken,
deed het uiteindelijk toch en ging
daarna Ben middagslaapje doen,
waaruit zij niet meer ontwaakte .
Een absurde passage betreft Stijn
Streuvels, die tien jaar voor zijn
dood al op de radio kon horen dat
hij overleden was . Een onbekende
had Streuvels' zogenaamde overlijden kort voor het ter perse gaan
van De Standaard doorgebeld,
waarna de krant het bericht zonder het to verifieren geplaatst had .
De overige media volgden deze
krant . Overigens, toen Streuvels
lien jaar later daadwerkelijk stierf,
zou naar verluidt Ben naar de
schrijver vernoemde vissersboot
uit Koksijde - al dan niet toevallig gezonken zijn . Een luguber fragment uit Waar Iigt Poot? is de uitspraak van Ben sediearts over het
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lichaam van de jonggestorven P~
Hawinkels dat naar zijn zeggen
van binnen' al ruim tachtig jaar
oud was" . Dit zou veroorzaakt zijn
door Hawinkels' "ongelooflijke
werkdrift en [ . . .] bovenmatige
gebruik van drank en drugs" .
Dit snort volstrekt nutteloze,
maar sours toch fascinerende
informatie is rijkelijk aanwezig . De
feitjesvreugde culmineert in een
bijlage waarin de meest onwaarschijnlijke zaken gecategoriseerd
zijn . Na de vanzelfsprekend opgenomen bronnenvermelding volgen
tat van minder vanzelfsprekende
lijsten . Allereerst is een kalender
opgenomen, waaruit to concluderen valt dat je als literaire freak
vrijwel iedere dag taart kunt eten
vanwege de geboortedag van een
groot schrijver, dan wet een waxinelichtje kunt aansteken vanwege
het verscheiden van een schrijver .
Na twaalf pagina's beschuit met
muisjes / koffie met cake volgt een
plaatsregister, waaruit geconcludeerd kan worden dat Amsterdam
de onbetwiste koploper is wat
betreft literaire doden, 'verrassend' gevolgd door Den Haag .
Daarna volgt een onderwerpenregister dat uit vijf delen
bestaat . Er is een register op biografische feiten, waaruit je to
weten kunt komen welke auteurs
allemaal in een kuuroord zijn verpleegd, wie er armoede heeft
geleden, en wie zich aan drankmisbruik (Bob den Uyl) dan wet
drankgebruik (Godfried Bomans)
schuldig maakte . Dit register kent
zelfs het trefwoord 'kus' ; hieron-
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der staan niet alle schrijvers vermeld die ooit gekust hebben,
maar zij die over de kus gedicht
en geschreven hebben (waaronder
natuurlijk Janus Secundus) . Het
tweede register deelt auteurs in
op de ziekte waaraan ze leden,
wat uitmondt in een gruwelijke
lijst van verschrikkelijke kwalen .
Het ziektepatroon blijkt bij schrijvers niet veel anders to zijn dan bij
de rest van de wereldbevolking ; ze
sterven vooral aan kanker, hartziekten en hersenbloedingen,
alhoewel er ook heel wat zelfmoorden in Waar ligt Poot?
beschreven worden . Verder zijn er
nog registers op bijzonderheden
rond het sterven, de begrafenis en
de grafmonumenten . Kortom,
alles wat in een lijst gerangschikt
kon worden, is ook netjes onder
elkaar gezet .
Het mope inmiddels duidelijk
zijn dat Waar ligt Poot? een eigenaardig boek is . Zoals toeristen over
uitheemse kerkhoven struinen, zo
wandelen de auteurs van dit boek
door de levensgeschiedenissen
van schrijvers . Veel meer dan een
bonte verzameling aan tragische
levenseinden van mensen, die
alleen het schrijven met elkaar
gemeen hebben, levert dit eigenlijk niet op . De voornaamste reden
waarom al deze laatste ademtochten bij elkaar gezet zijn, is de speciale status die aan de schrijver
wordt toegekend . De romantische
idee van de gedoemde kunstenaar
die ten onder gaat aan zijn talent
of de ellende in de wereld, maakt
het optekenen van de sterfge-

schiedenissen van schrijvers
natuurlijk een stuk interessanter.
Waar ligt Poot? is gebouwd op de
tragische dood van mensen als
Slauerhoff, Arends, Van Ostaijen,
Marsman, Ter Braak en De Man .
Wanneer iedere schrijver op 76jarige leeftijd met de bijbel op het
nachtkastje en de familie our het
bed zou sterven aan een longontsteking, zou dit boek nooit verschenen zijn .
Omdat in het boek vooral aandacht besteed wordt aan de geromantiseerde aspecten van het
schrijversbestaan, is het van geen
directe betekenis voor de literatuurstudie . De enige verdienste
die het boek in dat opzicht heeft,
is dat het mogelijk wijd verbreide
biografische onjuistheden uit de
wereld helpt . Waar ligt Poot? is
een opmerkelijke verzameling biografische feiten en anekdotes,
waarin de al dan niet vermeende
heroiek van het schrijversleven
voorop staat . Door deze concentratie op de mens achter de schrijver is het een literaire curiositeit,
die op ~~n lijn met de literaire wandeling of het in nude staat herstelde schrijverskamertje gesteld kan
worden . Een apart boek, waarin
met gemak een snedige anekdote
voor in het cafe gevonden kan
worden . Wist je dat Paul van
Ostaijen driemaal begraven is?
leroen KapTeijns
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Als u het daar ook mee
eens bent, kan onze boekhandel wellicht veel voor u
betekenenl

BOEKHANDEL
VANDER GALlE
Geapend: Zaterdal .. an 15 t a t 4 uur , zandac v a n
17 t a t 2 u u r en a p werl.dacen v a n 12 t at 3 u u r .
U t r ec h t. Trans 7. Te le faan 2 3 1 131 8

Ehnorstraat 24-26,3511 KN lhrecht Ivlak b"
de Dom) Tel 030 -23 12182

