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"Het puntje van een gaeuwe pen, is 't felste wapen dat ick ken", dichtte Jacob Cats reeds drie
eeuwen geleden . Polemiek is nog steeds een van de meest efficiente wapens om de strijd aan to
gaan met al dan niet literaire vijanden . Door de eeuwen heen is de pennenstrijd welhaast het meest
dodelijke en afstraffende middel gebleken om meningen to uiten, het gelijk to behalen of uit to lokken tot discussie . W.F. Hermans, ~~n van de grote na-oorlogse polemisten, rekende eveneens door
middel van zijn scherpe pen genadeloos of met zijn tegenstanders . Hermans, de schrijver die altijd
gelijk had, begaf zich niet alleen in de literaire pennenstrijd, maar liet ook in het maatschappelijke
debat van zich horen . Wie het niet eens was met Hermans' opvattingen over zaken als het onderwijs, de spelling van het Nederlands of de Weinreb-affaire, kon rekenen op een openbare en tevens
onverbiddelijke afstraffing . Enkele van de maatschappelijke kwesties waar Hermans zich over heeft
uitgelaten, staan centraal in het artikel van leroen Kapteijns . Niet de schrijver van literaire romans,
maar de felle polemist die overduidelijk stelling nam in het openbare debat wordt in zijn bijdrage
nader belicht .
Ook Willem Paap voerde met zijn roman Vincent Haman een strijd met de scherpe punt van zijn
pen . Enigszins mislukt als Tachtiger - en daardoor een buitenstaander van de groep - rekent Paap
met deze of met de woordkunst van Tachtig . Dat deze roman nog meer interessante kwesties
behelst, laat Gaston Franssen in zijn bijdrage zien . Voorts is in dit nummer een beschouwing to vinden over Mary Wollstonecraft, een achttiende eeuwse feministe avani /a /ettre, die de pen oppakte
om de rechten van vrouwen to bepleiten . In het interview is Sjoerd Kuyper aan het woord . Hij
beoogt niet met zijn pen de strijd aan to gaan, maar daarentegen streeft hij een zo mooi mogelijke
kadans in de geschreven zinnen na om de woorden op to laten dansen .
In de duodecimo's komen duistere zaken als chaotische toneelwerelden en vervreemdende dromen aan de orde, waar in de recensies de geheimen van de poezie en onontdekte continenten in
kaart worden gebracht . Tot slot is het hier op zijn plaats Jan Vorstenbosch to bedanken voor zijn
Zeven Zonden . In dit nummer besluit hij zijn reeks columns met de Woede .
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Het NederLandse yoLk
de Les geLezen
leroen Kapteijns

W.F. Hermans en het maatschappelijke debat
' Neem even nota, Harry weet precies door wie Kennedy is vermoord .

Het 9rote lezerspubliek
ziet W .F . Hermans vooral
als schri1'ver van enkele
klassieke romans uit de
Nederlandse literatuur.
ZiJ'n later 9ebundelde
stukken in kranten en
ti1'dschriften, waarmee
hi1' een bi1'dra9a leverde
aan het maatschappeli1'ke debat, zi1jn nauweliJjks
bekend . Jeroen Kap1
terns
9 eeft in dit artikel een
beeld van dit ver9eten
deel van Hermans' oeuvre . Verder behandelt hi'1
Hermans' motivatie om
deel to nemen aan het
maatschappeli1'ke debat
en de uitwerkin9 van
deze participatie op ziJjn
literaire status .
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Op 26 november 1969 werd in H.P.-magazine een zogenaamd 'iwistgesprek'
tussen Harry Mulisch en Willem Frederik Hermans gepubliceerd . De redactie
van H.P.-magazine poogde een verbale krachtmeting over het Nederlandse
toneel op gang to brengen, maar al snel werden door beide heren ook andere sectoren van de maatschappij ter discussie geste/d . Mulisch presenteert zich
in deze context als een sympathisant van de progressieve beweging die de
Nederlandse samenleving drastisch wil hervormen, terwijl Hermans zich erg
sceptisch toont over dit hemelbesiormende idealisme . Dit siuk, waarvan een
verkorte versie is opgenomen in Frans Janssens bundeling Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans, is bijna dertig jaar na dato nog
altijd zeer inrrigerend . Het twisTgesprek is vooral interessant doordat tegenwoordig genegeerde e/ementen van het schrijverschap van de beide grootheden er zo duidelijk uit naar voren komen . Hedendaagse /ezers van Mulisch,
die hem vaak bewonderen om zijn wijze inzichten en he/dere denken, zullen
tot hun verbazing bemerken dat de auteur uit voile overtuiging ideeen verdedigt die tegenwoordig totaal niet meer serieus genomen worden . Zo'n ontluisterende ervaring wordt de lezers van Hermans bespaard, maar zij zullen zich
weer verbazen over het felt dat Hermans uberhaupt deelneemt aan een dergelijke discussie over maatschappelijke kwesties .
Vandaag de dag wordt van Hermans' oeuvre vrijwel uitsluitend zijn proza en vroege essayistische werk gelezen . Hermans wordt door het literatuurminnend
publiek vooral gezien als de auteur van De donkere kamer van Damokles, Nooit
meer slapen en Het sadisiische universum 1 en vrijwel nooit als de auteur van
eoze erieven van Bijkaart, Houten leeuwen en leeuwen van goud en Door
gevaarlijke gekken omringd . In die eerste reeks werken is nauwelijks enige weerklank van maatschappelijke betrokkenheid to vinden . Natuurlijk laat Hermans in Ik
heb a/tijd gelijk (1951) Lodewijk Stegman fulmineren tegen de katholieken die
in het (toen al) overbevolkte Nederland doorgaan met hun 'fokprogramma' en is
in onder meer De donkere kamer van Damokles (1958) en Herinneringen van
een enge/bewaarder (1977) veel scepsis over het Nederlandse verzet, de houding
van de Nederlandse bevolking tijdens de oorlog en met name de rol van de
Nederlandse regering en vorstin in die periode to bemerken . Toch geeft deze - in
literatuur vormgegeven - maatschappijkritiek de lezer eerder de indruk to maken
to hebben met een zich afzijdig houdende scepticus, dan met een zich bij de
maatschappij betrokken voelende criticus . Deze indruk wordt bevestigd door het
filosofische wereldbeeld dat in deze werken vormgegeven wordt . Kernbegrippen
van dit wereldbeeld zoals 'het menselijk onvermogen zich een beeld van de werkelijkheid to vormen', 'de onmogelijkheid van een correcte representatie van het
verleden' en 'de vertekenende werking van het menselijk bewustzijn' maken een
maatschappelijke stellingname vanuit filosofisch oogpunt onmogelijk .
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W F . Hermans heft de vinger

Een schrijver als Hermans, die uiting wil geven aan zijn twijfel over de waarden
waarop een maatschappelijke orde is gevestigd, kan het zich niet veroorloven
deel to nemen aan maatschappelijke discussies . In dat geval ondermijnt hij de
zeggingskracht van zijn filosofische thematiek, doordat hij zich dan genoodzaakt
ziet voor hem onzekere waarden als zekerheden to beschouwen . Voor Hermans'
nihilistische wereldbeeld geldt heel duidelijk dat het de vertolker ervan eigenlijk
onmogelijk maakt deel to nemen aan alledaagse debatten . De door Hermans verwoorde, sterke twijfel aan de mogelijkheid tot perceptie van heden en verleden,
of beoordeling van waarheid en leugen, impliceert in feite een zo fundamentele
onzekerheid dat het uitgesloten is een aan zekerheid grenzende mening of veronderstelling to kunnen vormen . De overtuiging het bij het rechte eind to hebben
is echter een noodzakelijk ingredient in een debat en Hermans' twijfel aan de
mogelijkheid daartoe draagt zo bezien een failliet van het debat in zich .
In de beginperiode van zijn schrijverschap is Hermans uiterst karig met zijn
mening over niet-literaire kwesties . Zijn uitgebreide arsenaal aan literaire opvattingen wordt slechts een enkele keer aangevuld met een mening over een maatschappelijk verschijnsel, dat dan meestal in direct verband staat met zijn
schrijverschap . Een voorbeeld hiervan is Hermans' ergernis over het rooms-katholieke censuurbureau IDIL, waarover hij zijn gal spuwt in Mandarijnen op zwavelzuur. Mogelijk heeft Hermans in deze fase van zijn persoonlijk en schrijversleven
gewoon Been zin om zich uit to spreken over andere dan literaire kwesties, maar
waarschijnlijker is het, dat Hermans zijn filosofische stellingen niet wil ondermijnen door zich to mengen in het maatschappelijke gewoel . De geloofwaardigheid
van een nihilistisch wereldbeeld als dat van Hermans is gebaat bij een zich afzijdig
houdende schepper. Toch is Hermans zich in de loop van zijn schrijverschap meer
en meer gaan mengen in andere dan literaire discussies . Deze inmenging wordt
groter, naarmate Hermans' populariteit toeneemt en met name vanaf het begin
van de jaren zeventig is Hermans nadrukkelijk aanwezig in de Nederlandse kranten en tijdschriften . Veel van dit werk is gebundeld, onder meer in de eerdergenoemde werken eoze erieven van eijkaart, Houten leeuwen en /eeuwen van
goud en Door gevaarlijke gekken omringd . Voor dit gedeelte van Hermans' oeu-
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vre is tegenwoordig vrijwel geen aandacht meer, waardoor interessante en
belangwekkende bijdragen van Hermans aan het maatschappelijke debat in de
vergeethoek zijn geraakt . Dit is ten onrechte en daarom zullen hieropvolgend
enkele van de kwesties waarover hij zich uitgesproken heeft in kort bestek aan de
orde komen . Allereerst zal echter aandacht besteed worden aan de vraag waarom Hermans zich toch heeft laten verleiden zijn afzijdigheid to verruilen voor
betrokkenheid .

Het keerpunt
Aan het begin van de zeventiger jaren raakt Hermans betrokken bij een maatschappelijke discussie over een onderwerp dat diep op hem ingrijpt. Het betreft
een openlijk debat over de vraag of Friedrich Weinreb zich tijdens de Tweede
Wereldoorlog als een oplichter of als een verzetsheld had gedragen . Voor het
eerst begeeft Hermans zich nadrukkelijk buiten het domein van de literatuuc Zijn
betrokkenheid in de zogenaamde Weinreb-affaire vormt het begin van een reeks
bijdragen aan het maatschappelijke debat .
Weinreb was een joodse Nederlander die tijdens de Duitse bezetting tegen
betaling joden een plaats gaf op lijsten, hetgeen hen zou beschermen tegen wegvoering door de Duitsers . Weinreb suggereerde goede contacten to hebben met
hoge Duitse functionarissen, waardoor hij in de gelegenheid zou zijn mensen
voor deportatie to behoeden . Dit bleek niet het geval to zijn, zodat veel van de
joden die aan Weinreb geld betaald hadden alsnog weggevoerd werden naar
concentratiekampen . Weinrebs bluf leverde hem veel geld op, maar belangrijker
voor hem was misschien nog de achting en het respect die hij aanvankelijk met
zijn aches verdiende in de joodse gemeenschap . Na verloop van tijd verloor Weinreb volledig de greep op zijn kuiperijen ; de Duitsers kregen weet van zijn lijsten en
maakten gebruik van de situatie . Vanaf toen was Weinreb een instrument in handen van de Duitsers en moest hij blijven oplichten om zichzelf en zijn gezin uit de
kampen to houden . Uiteindelijk wist hij aan de greep van de Duitsers to ontsnappen door onder to duiken .
Na de oorlog werd Weinreb voor zijn 'oorlogsactiviteiten' veroordeeld tot een
gevangenisstraf van drieeneenhalf jaar, die door de Bijzondere Raad van Cassatie
in tweede instantie verzwaard werd tot zes jaac Reeds in december 1948 kwam
Weinreb vrij, toen hem vanwege het vijftigjarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina gratie werd verleend . Het debat over de rol van Weinreb dat kort na de
oorlog reeds gevoerd was, ontbrandde ten tweede male in voile hevigheid toen
de historicus Presser in Ondergang - zijn in 1965 verschenen studie over de holocaust van het Nederlandse jodendom - Weinreb ten tonele voert . Presser typeerde hem als een jood die het lot in eigen handen had durven nemen en zich
krachtig verzette tegen de vernietiging van de Nederlandse joden . Voorts betoogde Presser dat het uiterst wrang was dat iemand die ten tijde van de catastrofe
handelend was opgetreden, na de oorlog werd veroordeeld door vertegenwoordigers van het Nederlandse yolk, dat voor het grootste gedeelte werkeloos had
toegezien hoe de joden uit hun steden en dorpen werden weggevoerd . De publiciste Renate Rubinstein, die zich vanuit haar persoonlijke geschiedenis sterk
betrokken voelde bij de jodenvervolging, was zo onder de indruk van deze passage uit Pressers boek, dat zij contact zocht met Weinreb . Zij stimuleerde Weinreb
om zijn op schrift gestelde oorlogservaringen uit to laten geven en wierp zich
vanaf toen op als zijn vurigste propagandiste . Rubinstein zocht eerherstel voor
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hem en probeerde met dat doel voor ogen andere intelleduelen to enthousiasmeren voor Weinrebs geschiedenis . Onder anderen Aad Nuis, Rudy Kousbroek
en Maarten Brands kreeg ze hiervoor warm .
In eerste instantie last Hermans alle ophef over Weinreb koud, maar in maart
1970, tijdens een forumdiscussie over de kwestie, slaat zijn desinteresse om in
afkeer van de Weinreb-sympathisanten . Hermans ervaart op deze bijeenkomst
dat deze mensen geen enkel middel schuwen om Weinreb tot een Nederlandse
Dreyfus to maken . Rubinstein beschuldigt een zekere mevrouw Turksma van verraad en zij acht haar verantwoordelijk voor het mislukken van Weinrebs verzetsactiviteiten . Bep Turksma blijkt onverwacht in de zaal aanwezig to zijn en zij toont
zich ontstemd over de valse beschuldigingen . Hermans vindt deze vrouw geloofwaardiger dan de Weinreb-voorvechters en trekt zich haar lot aan . Vanaf dan
mengt hij zich met grote toewijding in het debat, waarin hij stevig van leer trekt .
Dit doet hij met zoveel verve dat hij de voornaamste opponent wordt van hen
die eerherstel nastreven voor Weinreb . Hermans heeft een grote bijdrage geleverd
aan de maatschappelijke opinievorming over de kwestie en wordt uiteindelijk in
het gelijk gesteld door het in 1976 verschenen onderzoeksrapport van het RIOD
en de aanvulling daarop uit 1981 . Hermans' opstelling in het Weinreb-debat en
het gelijk dat hij uiteindelijk krijgt, bezorgen hem een grote geloofwaardigheid bij
een meerderheid van het Nederlandse publiek . Uit het respect dat hij met zijn rol
in de affaire verwerft, kan hij munt slaan in discussies over andere onderwerpen .
Hermans' deelname aan het Weinreb-debat heeft veel bijgedragen aan de 'Ik heb
altijd gelijk'-status, die een gedeelte van de Nederlandse bevolking hem toegekend heeft .
In 1997 heeft Regina Grater een zeer fraai proefschrift over Weinreb gepubliceerd, waarin bovenstaande affaire de centrale rol speelt . 1 Zij noemt in Een
fantast schrijft geschiedenis . De affaires rond Friedrich Weinreb de discussiebijeenkomst in Groningen als het startpunt van Hermans' grote polemische betrokkenheid bij de Weinreb-affaire . Hierover schrijft zij, dat destijds: "f • • • 1 in hem een
heilig vuur [ontbrandde] : tegen het onrecht dat Bep Turksma was aangedaan en
tegen een linkse maatschappelijke orde die taster gedoogt, zonder dat een mens
zich daartegen kon verdedigen" .Z Verder maakt Grater op overtuigende wijze
duidelijk dat Hermans zich het lot van Bep Turksma ten zeerste aantrok . Deze
vrouw stond machteloos tegenover de valse beschuldigingen die geuit werden
door maatschappelijk invloedrijke mensen . Zij had nauwelijks de mogelijkheid
zich to verdedigen, doordat zij niet de beschikking had over kolommen in kranten
en tijdschriften . Hermans vond het noodzakelijk zich op to werpen als verdediger
van de belangen van Bep Turksma en andere door Weinreb en zijn volgelingen
valselijk beschuldigden . Grater betoogt bovendien dat Hermans zelf een parallel
zag tussen de affaire en zijn persoonlijke geschiedenis . In een brief aan Fokke
Sierksma schreef Hermans over de onenigheid met zijn voormalige uitgever Van
Oorschot, die hem de reputatie had opgeleverd een querulant to zijn . Hij stelde
daarbij : "[ . . .] deze persoonlijke ervaring met reputaties, procederen en krantengeschrijf heeft me zeer gevoelig gemaakt voor het lot van juffrouw Turksma en
daardoor heb ik waarschijnlijk meer aandacht aan Weinreb en Rubinstein besteed
dan ik anders gedaan zou hebben ." 3 Ten slotte raakte Hermans in de loop van
1971 in zijn beroepsleven verwikkeld in een affaire, waarin hij stevig aangevallen
werd door vele leden van de Nederlandse samenleving . Grater betoogt volledig
terecht dat Hermans' ontluistering over het verloop van deze affaire zijn felle
polemiek in de Weinreb-affaire heeft gevoed .

1.
Een gedetailleerde beschrijving
van alle verwikkelingen van de
Weinreb-affaire is to vinden in :
R. Grater, Een fantast schrijft

geschiedenis. De affaires rond
Friedrich Weinreb, 1 997 . Voor
een beschrijving in kort bestek :
W. Berkelaar, 'Bedrieger in het
land der blmden . Een beschouwing over de Weinreb-affaire' .
In : Vooys 16 (1998), 2, pp. 3240 .
2.
R . Grater, Een fantastschrijft

geschiedenis. De affaires rond
Friedrich Weinreb,
1997, p . 303 .

3.
Idem, p. 306 .
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Van Gronin9en naar PariJ's

Sinds 1952 was Hermans werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen, eerst als
hoofdassistent en na 1958 als lector in de Fysische Geografie . In 1971 meldde
Girugten, een blad van Groningse studenten in de Sociale Geografie, dat lector
Hermans ernstig tekort schoot in zijn onderwijstaak . Dit bericht werd overgenomen door de Groningse Universiteitskrani en ook in Trouw werd aan dit nieuws
aandacht besteed . Naar aanleiding van deze media-aandacht stelden de Tweede
Kamerleden De Koning en Vermaat - beiden van de ARP - vragen over de kwestie
aan de minister van onderwijs De Brauw . Deze kamervragen zorgden ervoor dat
de problematiek rond Hermans' onderwijstaak landelijk nog meer in beeld kwam .
De commotie die rondom Hermans' functioneren was ontstaan, vormde voor het
bestuur van de universiteit reden er een onderzoek naar in to stellen . Hieruit
kwam naar voren dat Hermans zich niet aan plichtsver2uim had schuldig
gemaakt . Toch neemt Hermans in September 1973 ontslag, omdat na de affaire
de werksituatie aan de Groningse universiteit voor hem ondraaglijk is geworden .
Eind 1973 last Hermans niet alleen Groningen maar ook Nederland achter
zich . Parijs wordt zijn nieuwe domicilie en Hermans vindt een nieuwe bron van
inkomsten in het schrijven voor dag- en weekbladen . Vanaf dan moet hij door
middel van zijn schrijverschap in zijn dagelijks levensonderhoud voorzien, omdat
hij de inkomsten uit zijn dienstverband aan de Rijksuniversiteit Groningen moet
missen . Hermans' keuze voor de journalistiek is een verrassende, omdat hij zich in
het begin van zijn schrijverschap fel gekeerd heeft tegen de broodschrijverij . In
Mandarijnen op zwave/zuur verwijt Hermans schrijvers die zich bezighouden met
de 'hoernalistiek', dat zij daarmee hun tijd verspillen en bovendien hun artistieke
onafhankelijkheid verkwanselen . Omstreeks 1973 trekt Hermans zich echter weinig aan van deze jeugdwijsheden en vult hij zonder mankeren menige kolom in
kraut en tijdschrift . Vanuit zijn nieuwe woonplaats observeert hij de gang van
zaken in Nederland, waarover hij zijn mening geeft in dag- en weekbladen . In
deze stukken leest de voormalige lector de inwoners van het kikkerlandje regelmatig de les .
Zo begint Hermans op 29 december 1973 met een reeks 'Boze Brieven van
Bijkaart' in Hei Parool . In deze korte stukken voert Hermans een felle polemiek
tegen alles wat hij achterlijk vindt in de Nederlandse samenleving . Hermans
schrijft deze 'Boze Brieven' onder de mystificatie Age Bijkaart, waarvoor hij als
reden geeft :
Ik schrijf (. . .] iedere week een stukje in de krani onder een pseudoniem, maar
iedereen weet dat ik dai ben . Maar dat heeft deze functie, dat die meneer,
dat zogenaamde personage, een beetje anders schrijft dan ik ze/f schrijf . Hi]
schrijft over alledaagse dingen, over k/eine dingen enz, waar ik onder mijn
eigen naam niet over wil schrijven . (. . .J Alles is erin samengebracht wat ik ze/f
heb op onbedachtzame ogenblikken. (Scheppend nihilisme, p . 330)

W.F . Hermans op de
Nieuwendijk in Amsterdam

Hermans toont zich in deze wekelijks terugkerende rubriek duidelijk rancuneus
ten opzichte van hen die zijn wetenschappelijke reputatie - die voor hem heel
zwaar woog - besmeurd hebben . Af en toe lijkt het of hij zijn eigen teleurstellende ervaringen op de hele Nederlandse samenleving projecteert . In eoze erieven
van Bijkaart is Hermans kortom weer herkenbaar als de vlijmscherpe polemist en
compromisloze criticus zoals hij zich in Mandarijnen op zwave/zuur en in enkele
stukken over Weinreb gepresenteerd had . Cees Nooteboom afficheert de 'Boze
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Brieven' dan ook als "in zwavelzuur gedoopte bliksemschichten" waarmee Hermans "personen en instellingen die hem in Nederland niet aanstaan [bestookt]" .
(Scheppend nihilisme, p. 283) In een interview met Frans Janssen en Freddy de
Vree zet Hermans uiteen waarom hij het voeren van een polemiek belangrijk
vindt : "Natuurlijk is polemiek nuttig . lemand die denkt dat het maar het beste
zou wezen voor eeuwig en altijd de lasteraars, de leugenaars, de bedriegers en
de imbecielen het hoogste woord to laten voeren zonder ze belachelijk to maken,
die kan beter heroinespuiter worden of zich dooddrinken ." (Gevaarlijke gekken,
p . 505)
lemand tegen wie Hermans zich in zijn polemische stukken fel keen is de
PvdA-politicus Ger Klein . Nadat De Koning en Vermaat in 1971 kamervragen over
de affaire Hermans hadden gesteld, was het al dan niet functioneren van lector
Hermans tot begin 1974 niet meer ter sprake gekomen in de Tweede Kamer .
Toen deelde de staatssecretaris van Onderwijs Klein aan de volksvertegenwoordiging mee, dat met Hermans' ontslag het antwoord gegeven was op de vragen uit
1971 . Hiermee negeerde Klein het onderzoeksrapport van het bestuur van de
Groningse universiteit en suggereerde hij dat Hermans' vertrek als het logische
gevolg van de ophef gezien moest worden . Deze impliciete veroordeling treft
Hermans buitengewoon hard en het valt hem enorm tegen dat hij in Nederland
Been enkele bijval krijgt : "De democratie is een mooi ding in Nederland, maar
als een schrijver belasterd wordt door een politicus, bestaat er geen journalist of
parlementarier die hem verdedigt." (Malle Hugo, p . 172) Hermans' woede over
de teloorgang van zijn wetenschappelijke loopbaan is zo groot geweest, dat hij
nog eenentwintig jaar na de gebeurtenissen geschreven 'Taboes' uiterst rancuneus terugkijkt op de gebeurtenissen . In dit in Malle Hugo opgenomen stuk haalt
Hermans ongemeen hard uit naar De Koning - het ARP-lid dat de kwestie in de
Tweede Kamer op de agenda had gezet -, Tamsma - een oud-collega uit Groningen, die door Hermans als een aanstichter van de affaire werd gezien -, en de
eerdergenoemde Klein . Als Hermans in 1994 uitgenodigd wordt of to reizen naar
Groningen om daar het middelpunt to zijn van een literaire bijeenkomst, die hij
naar eigen goeddunken mag inrichten, stelt hij de initiatiefnemer voor : "'U moet
de (ex?) professoren Tamsma en De Koning op de Grote Markt halfnaakt aan staken binden, langzaam half dood martelen, vervolgens lichtelijk roosteren boven
een kittig houtvuurtje en ten slotte ophangen aan de Martini-toren ."' (Malle
Hugo, p . 176) . Het moge duidelijk zijn dat door deze suggestie weer een relletje
met Hermans als middelpunt geboren was . Ook Klein wordt in 'Taboes' belaagd
door Hermans' scherpe pen, maar dat was hij wel gewend geraakt rinds hij in
het najaar van 1974 in zijn hoedanigheid als staatssecretaris van Onderwijs met
de schrijver in de clinch raakte over een nu nog steeds controversieel onderwerp .

Het lot beslist
Een aantal van de kwesties dat Hermans in zijn journalistieke werk behandelt, is
vandaag de dag nog uiterst actueel . Zo toont Hermans zich betrokken bij Suriname en de Nederlandse Antillen en benadrukt hij de uiterst moeizame relatie tussen Nederland en deze gebieden . De last van het verleden maakt het volgens
Hermans lastig een relatie to onderhouden, zonder dat deze voortdurend
beheerst wordt door irrationaliteit . De enige oplossing die Hermans hiervoor ziet,
is de banden met het verleden door to snijden en een zakelijke relatie als met
andere landen uit de regio aan to gaan . Uit het proces tegen de Surinaamse
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legerleider Desi Bouterse en uit de massale trek van Antilliaanse jongeren naar
Nederland, blijkt dat Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen nog steeds
worstelen met de vragen die Hermans in 1969 aan de orde stelde in zijn reportage De laatste resten tropisch Nederland . Andere onderwerpen, die Binds Hermans
zich er over opwond nauwelijks uit de actualiteit zijn geweest, zijn de spellingshervormingen die het Nederlands met enige regelmaat teisteren en de lotingsprocedure in het hoger onderwijs .
In het debat over dat laatste onderwerp stuit Hermans op de oude bekende
Klein, die een voorvechter van deze maatregel is . De eerste maal dat Hermans
over de universitaire toting komt to schrijven is in september 1974 . Hermans'
ergernis over Kleins behandeling in de Tweede Kamer van de vragen over zijn
fundioneren is dan ongetwijfeld zeer groot . loch is zijn rancune ten opzichte van
Klein beslist niet de belangrijkste reden waarom Hermans zich tegen de toting
keen; dit is zijn grote verontwaardiging over deze volgens hem onrechtvaardige
en corrumperende maatregel . Hermans vat deze kwestie zeer serieus op en wijst
in dit verband op de psychische schade die de maatregel kan veroorzaken bij
intelligente en goed gemotiveerde studenten, die door de maatregel niet hun
favoriete studie kunnen volgen . Deze op het eerste oog nogal denkbeeldige situatie blijkt in werkelijkheid ontstaan to zijn, zoals onlangs bijvoorbeeld duidelijk
werd door de zaak van het meisje dat al drie keer uitgeloot was voor de studie
medicijnen, terwijl haar tweelingzus meteen de eerste keer 'prijs had geschoten' .
De rechter oordeelde dat de psychische schade door het telkens uitgeloot worden
zo groot was, dat hij het raadzaam achtte het meisje alsnog toegang to geven tot
de studie .
Hermans' ergernis over de lotingsprocedure vertaalt zich in bijzonder kleurrijk
en vilein proza : "Het hele leven is, zoals grootmoeder al vertelde, een loterij met
vele nieten . Gruwelijk genoeg . Niets aan to doen . En daarom, zo redeneren de
moderne rode wereldverbeteraars, kan het geen kwaad de gruwelijkheid van
deze natuurlijke loterij in het kwadraat to verheffen door nog een tweede gruwelijke loterij ." (Bijkaart, p . 101) Hermans is van mening dat het streven naar een
brede toegankelijkheid van de universiteit veel to ver doorgevoerd is . Volgens
hem is het lotingssysteem een hulpmiddel om mensen die de capaciteiten en de
wit ontberen om een universitaire studie met goed gevolg to volbrengen, toch
naar de universiteit to jagen . Mensen die in feite zeer geschikt zouden zijn voor
de studie, lopen hierdoor echter de kans buiten de boot to vallen : "De door [de
politieke tinnegieters] voorgestelde loterij brengt de kans met zich mee dat
begaafde jongemensen, die hun aanleg en ambities nergens zo goed zouden
kunnen verwezenlijken als aan een universiteit, toch voor eeuwig en altijd uitgesloten worden van de studie en dus ook zullen mislukken, net als de onbegaafden ." (Bijkaart, p . 145) Deze overdenkingen doen Hermans verzuchten : "Age
Bijkaart to Parijs prijst zich - voor de hoeveelste keer al? - gelukkig dat hij een
land de rug toegekeerd heeft, waar de democratie begrepen wordt als een
manier om verdienstelijke mensen to straffen en de onverdienstelijken gelukkig to
maken door het ongeremd uitleven van haat tegen de verdienstelijken ." (eijkaart,
p . 105) Hermans beschouwt de lotingsprocedure als een onzalig product van de
progressieve politiek van eind jaren zestig en begin jaren zeventig . In deze periode werden alle sectoren van de maatschappij aan een kritisch oog onderworpen
en zo mogelijk hervormd onder invloed van nieuwe denkbeelden . Dit gold ook
voor het onderwijs .
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GeliJ'ke kansen voor iedereen?
Hermans' betrokkenheid bij het Nederlandse onderwijs is groot en van vergelijkbare omvang is zijn ergernis als hij misstanden binnen het onderwijs constateert .
Hermans hecht veel waarde aan onderwijs en het afronden van een studie of
opleiding vindt hij erg belangrijk . Hij laat dit veelvuldig blijken door in polemieken
fijntjes to vermelden dat deze of gene zijn studie niet heeft afgerond . In het eerdergenoemde interview met frans Janssen en Freddy de Vree komt Hermans' eerbied voor diploma's en getuigschriften ter sprake . De interviewers vragen of het
nu nodig is er op to wijzen dat bijvoorbeeld Kousbroek zijn studies wiskunde en
Japans niet heeft afgemaakt en Du Perron mislukt is op de HBS . De strekking van
hun vraag is iets als: "is het niet een beetje kinderachtig om daar aandacht aan to
besteden, zo'n diploma zegt toch ook niet alles ." Hermans' antwoord is duidelijk :
"Ik geloof, als iemand op de middelbare school mislukt, of op de universiteit, dat
dit toch op een tekortkoming wijst [ . . .] ." (Gevaarlijke gekken, p . 509) Hermans
hecht dus veel waarde aan een goede schoolopleiding . Dit zal voor een deel to
maken hebben met Hermans' afkomst - zijn beide ouders waren werkzaam in
het onderwijs -, maar zal waarschijnlijk ook ingegeven zijn door het feit dat de
jeugdige Hermans zelf een intelligente scholier en een voortreffelijke student was,
die zich zeer conscientieus aan de studie wijdde .
Hermans beschouwt het uit het hoofd leren als ~~n van de beste methodes
om kennis to verwerven en hij ziet derhalve weinig in onderwijsmethoden die tot
doel hebben "begrip aan to kweken" waarbij "de school zich bovendien niet
moest inspannen de kindertjes lets to leren, maar hun karakter to vormen" . (eijkaart, p . 71) Hij zelf heeft goed Frans geleerd door veel Franse boeken to lezen,
de onbekende woorden die hij tegenkwam in een schriftje to noteren en die
woorden 's avonds voor het naar bed gaan uit het hoofd to leren . Opvallend is
dat het onderwijs in het Frans volgens Hermans al in zijn schooltijd onvoldoende
was, maar hij is ook van mening dat het niveau alleen maar lager is geworden .
De manier waarop halverwege de jaren zeventig het Frans onderwezen en geexamineerd wordt, kan Hermans' goedkeuring beslist niet wegdragen . Hij vindt het
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bijvoorbeeld ridicuul dat mensen door "alleen maar to raden wat er in een of
ander onnozel stukje staat dat de examinatoren uit een Franse krant hebben
geknipt" het examen Frans kunnen doorkomen . (Bijkaart, p . 73)
De veranderingen in het voortgezet onderwijs die uit de Mammoetwet voortgekomen zijn, zoals de andere benadering van het yak Frans, beoordeelt Hermans als zeer negatief . In 1988 concludeert hij over de Mammoetwet dat "wie
indertijd voorspelde dat de lieve jeugd niets meer leren zou, [ . . .] al lang gelijk
[heeft] gekregen" . (Malle Hugo, p . 71) Ook van andere vakken vindt Hermans
dat het onderwijs daarin na invoering van de Mammoetwet zeer verslechterd is .
Zo schrikt hij van het Nederlands in een boekje van Alexander van Es, een coassistent in de Medische Wetenschappen . Hij concludeert : "'t Onderwijs Nederlands betekent op de middelbare scholen klaarblijkelijk niets meer, anders zou je
je niet kunnen voorstellen dat een kennelijk intelligente jongen van ontwikkelden huize zich zo schandalig uitdrukt ." (Gevaarlijke gekken, p . 444) Het onderwijs van de Nederlandse taal wordt volgens Hermans ernstig bedreigd door
allerlei onderwijshervormingen, zoals de voorstellen om het opstel en de verplichte literatuurlijst niet langer als examenonderdelen op to voeren . Maar ook
de schade die door spellingshervormingen wordt aangericht is naar de mening
van Hermans groot . Hermans wijst erop dat al dit snort aanpassingen in het
nadeel zijn van kinderen uit lagere volksklassen . Deze kinderen gaan in de jaren
zeventig dan wel meer naar de middelbare school en de universiteit dan vroeger,
maar het niveau van dit onderwijs daalt . Doordat kinderen uit armere milieus van
huffs uit een achterstand hebben, kost het ze meer moeite om vooruit to komen
in de studie . Over de brede toegankelijkheid van het onderwijs is Hermans uberhaupt niet zo positief, omdat het een dating van het niveau van het gegeven
onderwijs veroorzaakt lijkt to hebben . Het heeft er de schijn van dat men het
niveau heeft laten zakken om het onderwijs toegankelijk to maken voor grote
groepen . Hermans zegt hierover : "Gelijke kansen voor iedereen? ledereen naar
de middelbare school, de universiteit? Op zichzelf een goed denkbeeld . Maar
waarom zich in to spannen dat iedereen gelijke kansen krijgt, wanneer die gelijke
kansen voor iedereen, nergens anders op uitdraaien dan de kans dat iedereen
helemaal niets leert?" (Bijkaart, pp . 73-74)

"De dolle, wilde en stakende studenten"
In het twistgesprek met Mulisch brengt Hermans de aanwezigheid van mensen
op de universiteit die daar niet op hun plaats zijn in verband met de studentenprotesten van die tijd . Hermans stelt :
Het is volstrekt zin/oos om mensen met een /Q van 90 naar de universiteit to
sturen . Ze brengen er toch niets van terecht . Men creeert een hoop vakken,
die zo simpe/ zijn en dom, dat die mensen er we/ wat van terecht zouden kunnen brengen, als ze niet voe/den dat ze worden blij gemaakt met een dode
mus. Die worden dan de dolle, wilde en stakende studenten . (Scheppend nihilisme, p . 183)
Hermans vindt de studentenprotesten allemaal zinloze herrie, die tot niets anders
leiden dan verkwisting van tijd en geld, terwijl Mulisch veel sympathie voelt voor
de opstandige studenten . Hermans ziet niets in de democratiseringsbeweging
aan de universiteiten . Hij vindt het van de gekke dat een student die veel minder
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kennis heeft dan een professor toch evenveel to zeggen wil hebben . In een door
Ischa Meijer afgenomen interview in H.P.-magazine zegt hij daarover : "En
inspraak, daar is natuurlijk helemaal geen sprake van . Wat wilt u nu? Dat iemand
die zich 20 jaar met een yak heeft beziggehouden, dat die iets heeft aan de
inspraak van iemand die er nog niets aan heeft gedaan?" (Scheppend nihilisme,
p . 230)
Hermans twijfelt er sterk aan of de studenten wel weten waar ze het precies
over hebben . Wat betreft de door hen voorgestelde onderwijshervormingen aan
Nederlandse universiteiten denkt Hermans bijvoorbeeld dat die weinig realistisch
zijn :
Studenten zijn niet zo rijp als ze zelf denken en ze worden zelfs erg onge/ukkig als je ze aan hun lot overlaat . Als je zegt: lees dat en dat boek maar, dan
zijn ze erg droevig en meesial lezen de meeste studenten het boek dan heel
slechi. Ze willen net als de meeste mensen, dat hun alles gepresenteerd
wordt ze willen vastigheid. Daarom is dit gedoe van die studenien eigenlijk
iets zeer schijnheiligs . Eigenlijk alleen de allerknapsten zouden datgene kunnen doen wat deze revolutionaire siudenten voorstellen 1 . . .1. (Scheppend nihilisme, pp . 198-199)
Volgens Hermans is het studentenverzet ontstaan doordat een meerderheid van
de studenten een verkeerd beeld had van wat de universiteit voor hun kon betekenen : "Ook de miskenning van het feit dat de universiteit in bepaalde gevallen
echt niet meer is dan een beter snort gymnasium of hbs, waarop mensen komen
om een yak to leren waarmee ze later hun boterham moeten verdienen . Ik vind
het een snort zelfbedrog om to denken dat het aan de universiteit ligt, als al die
mensen niet tot werkelijke wetenschapsbeoefenaars zullen worden gevormd ."
(Scheppend nihilisme, p . 169)
Hermans ziet wel iets in het idee "een snort superuniversiteit voor de allerbegaafdste studenten" op to richten, waarbij gebruik gemaakt kan worden van die
onderwijsmethoden, die de student meer vrijheid en zelfstandigheid geven .
(Scheppend nihilisme, p . 169) Het is opvallend dat de laatste jaren in de universitaire wereld steeds meer initiatieven in die richting worden ontwikkeld, zoals
onder meer University College in Utrecht . Ten slotte denkt Hermans ook dat de
studentenbeweging een verschijnsel van voorbijgaande card is : "Het lijkt me toch
wel in grote mate een modeverschijnsel en ook lets dat door de maatschappelijke
toestand beinvloed wordt . De hele herrie aan de universiteiten zal spoorslags verdwijnen bij een economische crisis ." (Scheppend nihilisme, p . 201)

Het'rode 9evaar'
Het speerpunt in Hermans' bijdragen aan het maatschappelijke debat is zijn
afkeer van marxisme en socialisme . Met ongemene felheid hekelt hij met name
de West-Europese intellectuelen die dwepen met de communistische en socialistische regimes waar ook ter wereld . Hermans is bijzonder sceptisch over deze
politieke systemen en verkondigt dit op ongezouten wijze . Toch is Hermans Been
partij in een politieke strijd, omdat hij Been alternatief presenteert voor de politieke ideologieen die hij afwijst . Dit komt door Hermans' afkeer van alle politiek .
Hermans ziet de politiek als een spel van list en bedrog, waarbij de macht altijd
het uiteindelijke doel is . Daarom stelt hij totaal geen geloof in politici die uit
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ideologische overwegingen politiek bedrijven . Hermans ziet in die ideologie enkel
een methode om zich meester to maken van de macht . Politici schuwen Been
enkel middel om de macht to verkrijgen en zullen die - eenmaal in bezit - tegen
elke prijs willen behouden . Een bijstelling van de oorspronkelijke idealen is nog
het minste 'offer' dat politici daarvoor willen brengen .
Hermans beseft echter ook wel dat de politiek een noodzakelijk kwaad is en
hij heeft duidelijke opvattingen over welke politieke ideeen hij aanvaardbaarder
vindt dan andere . Hermans prefereert het democratische stelsel en verwerpt alles
wat naar totalitarisme neigt . Hij heeft een afkeer van dwang, vooral als die door
geinstitutionaliseerde grootheden als een staat of politieke partij wordt uitgeoefend . Hij geeft dan ook de voorkeur aan een niet al to grote overheidsbemoeienis, waaruit Baudoin Yans in zijn studie De God eedrogen eedrogen de God . Een
speurtocht door W.F. Hermans' filosofisch universum concludeert dat Hermans
politieke opvattingen heeft die het meest overeenkomen met die van het liberalisme. 4
De God Bedrogen

Bedrogen de God. Een speurtocht door W.F. Hermans' Mosofisch universum . 1992, pp .
450-451 .

Uit het bovenstaande volgt logischerwijs Hermans' afkeer van het marxistische streven naar de omverwerping van de bestaande orde . Hij vindt dit een
dwaas streven dat bovendien uit zal monden in totalitaire terreur . Voor hem is
deze politieke denkrichting ~~n van de grootste kwaden van de tijd waarin hij
leeft . Ook minder revolutionaire varianten van de socialistische heilsleer wijst Hermans fel af . Het voert to ver om in dit globate overzicht van Hermans' bijdragen
aan het maatschappelijke debat diepgravend in to gaan op dit aspect van Hermans' schrijverschap, ook al zou dat beslist de moeite waard zijn . Het is evenwel
zeer zinvol enkele elementen uit Hermans' polemiek tegen dit 'rode gevaar' aan
to halen om zo een beeld van het geheel to geven .
Hermans trekt vaak parallellen tussen politieke ideologieen als het nationaalsocialisme of het marxisme en religies . In het twistgesprek met Mulisch zegt Hermans daarover : "De kwestie is dat het Christendom en het Marxisme zich allebei
baseren op volstrekt niet zekere dingen . Op morele waarden die niet zeker zijn ."
(Scheppend nihilisme, p . 176) De morele waarde die de grondslag vormt van het
marxisme is de stetting dat alle mensen gelijk zijn . Hermans beschouwt deze aanname als een van de denkfouten die aan het theoretische gedachtegoed van het
marxisme ten grondslag liggen . Alle mensen zijn niet aan elkaar gelijk, juist de
ongelijkheid is kenmerkend voor de mens, aldus Hermans . Hij stelt : "Als alle mensen hetzelfde waren (wat de voorvechters van de gelijkheid beweren) zouden ze
dan niet al tang allemaal hetzelfde hebben gekregen?" (Bijkaart, p . 125) En zelfs
al zouden alle mensen gelijk zijn, dan zouden nog de omstandigheden waarin
men verkeert altijd verschillend zijn . Hermans gebruikt in dit verband deze metafoor : "[ . . .] dat dubbeltjes allemaal gelijk zijn en allemaal evenveel waard, staat
vast . En toch prijkt het ene dubbeltje op een fluwelen kussentje in de verzameling
van een muntenverzamelaar en het andere leidt een treurig, voortdurend door
verhuizing bedreigd bestaan in de onsmakelijke broekzak van een landloper ."
(Bijkaart, p . 25)
Een andere denkfout in de marxistische leer is volgens Hermans de indeling in
klassen . Volgens Hermans is dit een construdie van Marx die geen basis heeft in
de werkelijkheid :
Het midde/ waarvan de geschiedenis zich bedient om de door Mans verzonnen
utopie to verwezenlijken, is volgens Marx de klassenstrijd. K/assenstrijd wit ten
eerste zeggen dat de mensheid verdee/d is in k/assen en ten tweede dat de
arbeidersk/asse andere klassen bestrijden moet. Wat hei eerste betreft: in /an-
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den waar iedereen gelijk is voor de wet kan redelijkenvijs geen sprake meet
zijn van k/assen . (Houten /eeuwen, p . 199)
Voor Hermans is er geen enkele aanleiding om een samenleving verdeeld to zien
in door hogerhand ingestelde klassen ; in Principe is iedereen gelijk . Maar waar
een wil is, is een weg en dus is het altijd mogelijk zogenaamde klassen samen to
stellen door mensen die onderling iets gemeen hebben als een klasse to beschouwen . Zo bezien is het mogelijk een groep mensen to onderscheiden, waarin
iedereen fabrieksarbeider is en deze de arbeidersklasse to noemen . Alleen, stelt
Hermans, is zo'n verdeling ook voor een zogenaamde klassenloze maatschappij
als die van de Sovjet-Unie to maken : "je krijgt daar nu dus een klasse van autobezitters, naast de klasse van ambtenaren, partijbonzen, operazangers, gewichtheffers, literaire hielenlikkers van de Macht, enz . enz . [ . . .] ." (Uederbos, p . 56) Een
derde denkfout die het marxisme naar de smaak van Hermans maakt, betreft de
manier waarop het marxisme het streven naar gelijkheid probeert to verwezenlijken, namelijk door iedereen evenveel geld to bezorgen . In de woorden van Hermans : "De filosofie van Karl Marx en alle andere linkse filosofieen kan worden
samengevat in twee woorden : MEER POEN ." (Houten leeuwen, p . 195) Hermans
wijst er echter op dat de ongelijkheid helemaal niet opgelost zou zijn als iedereen
evenveel geld zou hebben . Er zijn immers tal van zaken die niets met geld to
maken hebben en toch ongelijkheid scheppen . Om een voorbeeld to geven : de
~~n woont in een land met een heerlijk zonnig klimaat, de ander slijt zijn levensdagen in regen, wind en kou .
Een vierde door Hermans gesignaleerde denkfout betreft het mancistische idee
van het kapitalisme als een georganiseerd systeem dat door een samenzwering
alle macht op aarde naar zich toe zou trekken . De achterliggende gedachte hiervoor is, aldus Hermans, dat "'t [ . . .] veel gemakkelijker aan God geloven [is], als je
ook aan de duivel geloofY' . (Uederbos, p . 21) Hermans vindt het idee van het
kapitalisme als systeem een volstrekt irreele gedachte. Hij stelt met grote polemische kracht : "Het kapitalisme is dus niet, zoals het marxisme, ontstaan doordat
een meneer met een grote baard een heleboel drabbig proza in een boek heeft
opgeschreven, waarna een aantal zwaarbewapende maniakken, 't onleesbare
boek aanroepend, zich hier en daar van de macht hebben meester gemaakt, of
iedereen, wiens dood het televisiejournaal en de voorpagina's van de kraut zal
halen, met de dood bedreigen ." (Uederbos, p . 21) Naar de mening van Hermans
is het kapitalisme niets anders dan de neerslag van de economische activiteit binnen een samenleving . Hermans : "Kapitalisme is natuurlijk . (Geen andere, maar al
to ware gemeenplaats, is zo gemakkelijk in staat de marxist tot razernij to brengen .)" (Uederbos, p . 22) En ten slotte wijst Hermans op de foute gedachte die
Marx er toe aangezet heeft zijn leer to ontwikkelen . Marx was zeer onder de
indruk van de natuurwetenschappelijke ontdekkingen en probeerde een wetenschappelijk model voor de menselijke samenleving op to stellen . In het twistgesprek met Mulisch zegt Hermans daarover :
De enorme vergissing is: er is een tijd geweest, waarin de exacte wetenschappen opkwamen, eind achttiende, begin negentiende eeuw. Toen begon men
dus voor hei eerst op ruimere schaal systematisch en exact to denken, over
alles. En ~n van de mensen, die zogenaamd exact dachten, was Mans . Maar
de menselijke maatschappij is geen stoommachine . En daarom had Marx het
mis . (Scheppend nihilisme, p . 185)
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Uit al deze misvattingen concludeert Hermans : "overhaasting en slecht begrip
van wat wetenschap kon of niet kon, deden in het brein van Karl Marx een bijgeloof ontspruiten, socialisme genaamd, dat alle bijgeloven die er voordien zijn
geweest, in gruwelijkheid al tang heeft overtroffen ." (K/aas kwam niet, p . 43)
Hermans wijst er op dat veel intelleduelen weet hadden van de misdaden die in
naam van het marxisme begaan werden, maar deze uit idealisme accepteerden .
Zo haalt hij de dichteres Henriette Roland Hoist aan : "'Niets is to veel voor het
mensengeluk - AI gaan duizend maal duizend zielen stuk .' Aldus dichtte tante
Jet, die schat ." (Gevaarlijke gekken, p . 375) Het in Marx' naam aangerichte teed
werd volgens Hermans in de loop der jaren zelfs nog veel groter : "De duizend
maal duizend stuk to maken zielen werden er in Rusland enige tientallen miljoenen ." (Gevaarlijke gekken, p . 375) Maar niet alleen in de Sovjet-Unie, ook in
China en Oost-Europa en in tal van andere landen over de hele wereld zijn velen
het slachtoffer geworden van de marxistische idealen . Aan veel van deze problemen heeft Hermans aandacht besteed . Ten tijde van de 'Boze Brieven van Bijkaart' is bijvoorbeeld de situatie in Cambodja actueel en Hermans brengt dat
vanzelfsprekend ter sprake : "Nu de Rode Khmers in Cambodja de eindoverwinning hebben behaald, aarzelen ze geen ogenblik iedereen daar gelukkig to
maken . De twee miljoen inwoners van Phnom Penh zijn gedwongen binnen dertig minuten hun huizen to verlaten en hebben zich to voet naar het platteland
moeten begeven . Allemaal met vakantie in de frisse buitenlucht? Niet helemaal .
Rijst planten is het devies . Zuigelingen, ziekenhuispatienten, ouden van dagen,
krankzinnigen . . . rijst planten!" (Bijkaart, p . 180)

Het maatschappeli1'ke versus het literaire respect

5.
De informatie hierover is
afkomstig uit : R. Delvigne en
F .A . Janssen, Schrijven is verbluffen . 8ibliografie van de versprerde pubhcaties van Willem
Frederik Hermans. 1996 .
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in het voorafgaande zijn slechts enkele onderwerpen de revue gepasseerd waarover Hermans veelvuldig schreef in kranten en tijdschriften . Zo heeft hij ook zijn
licht laten schijnen over onder meer de provobeweging, het westerse ritueel van
het uit de weg ruimen van taboes en de ontwikkelingshulp . De stukken werden
vrijwel altijd vanuit een negatieve invalshoek geschreven - het lijkt er op of
Hermans alleen lol had in het maatschappelijke debat als hij ergens t~gen kon
zijn - en veroorzaakten vaak ophef . Bovendien ging Hermans regelmatig op zijn
strepen staan wanneer een redactie iets aan zijn stuk wilde wijzigen . Hiermee
zijn meteen de belangrijkste redenen genoemd waarom Hermans een aantal
keren van publicatie-orgaan wijzigde .
Hermans' kranten- en tijdschriftenstukken zijn onder to verdelen in enkele
periodes .s Eerst schrijft Hermans stukken voor de Haagse Post (1967-1973), een
tijdschrift waar hij zich later sterk van afkeert, vervolgens voor Het Parool (19721979), het inmiddels verdwenen Nieuwsnet (1979-1980), NRC Handelsb/ad
(1977-1992) en Elsevier (1986-1993) . De jaartallen duiden overigens niet de data
aan van de eerste en laatste publicatie in het desbetreffende dag- of weekblad,
maar geven de periode aan waarin Hermans tamelijk frequent in een krant of
tijdschrift publiceerde . Bovendien heeft Hermans in iedere periode naast publicaties in het genoemde dag- of weekblad een veelheid aan publicaties in andere
media geplaatst . Een groot gedeelte van zijn bijdragen aan kranten en tijdschriften heeft Hermans uiteindelijk in boekvorm uitgegeven . De eerste bundeling is
het in 1977 uitgegeven eoze Brieven van Bijkaart, waarin vrijwel alle afleveringen zijn opgenomen van de gelijknamige rubriek in Het Parool, die tussen eind
december 1973 en november 1976 zijn verschenen . Andere bundelingen volg-
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den : Houten leeuwen en /eeuwen van goud (1979), Ik draag Been helm met
vederbos (1979), Mandarijnen op zwavelzuur. Supplement (1983), Klaas kwam
niet (1983), Door gevaarlijke gekken omringd (1988) en Malle Hugo (1994) .
Door het bundelen van zijn verzamelde kranten- en tijdschriftenstukken, heeft
Hermans kenbaar gemaakt dat hij waarde aan deze stukken hechtte . Hij wilde
blijkbaar dat aan deze stukken langer dan gedurende een dag - zolang als een
krant in gebruik is - aandacht besteed werd . Een mogelijke beweegreden voor
de bundeling kan geweest zijn dat Hermans het verlangen kende achteraf in het
gelijk gesteld to worden in kwesties waarover hij zich had uitgesproken . Verder
zullen ook financiele redenen aan de uitgaven ten grondslag gelegen hebben . In
het algemeen hebben de bundels - waarin overigens ook tal van stukken over
onder meer de schilderkunst, de fotografie en de literatuur zijn opgenomen - een
redelijke verkoop gekend . Met name Boze erieven van Bijkaart en Malle Hugo
verkochten goed (van beide werken zijn drie drukken verschenen), maar toch
niet in die mate waarin de romans van Hermans werden verkocht .
In het decennium waarin Hermans naam maakte als deelnemer aan het maatschappelijke debat, kalfde zijn literaire reputatie enigszins af . Hoe vaak de schrijver ook zijn gelijk haalde in de kranten en tijdschriften, van de literaire kritiek
kreeg hij het zwaar to verduren . Onder andere zijn vuistdikke roman over het
Groningse universitaire milieu Onder professoren (1975) kreeg Been al to beste
recensies . Tot op de dag van vandaag bestaat er een communis opinio over een
breekpunt in het oeuvre van Hermans . Dat breekpunt wordt gesitueerd omstreeks
begin jaren zeventig . Het werk van Hermans van voor die tijd wordt door vriend
en vijand beter gevonden dan het werk dat de schrijver daarna gepubliceerd
heeft .
Er zijn verscheidene mogelijke oorzaken voor deze in de Nederlandse literatuur stevig verankerde opvatting . Zo was Hermans bij publicatie van bijvoorbeeld
Uit ialloos vee/ miljoenen (1981) of Au Pair (1989) al wat ouder en dus bedaagder. De felheid en het compromisloze van de jeugdige Hermans verleent zijn werk
een extra dynamiek, die het oudere werk in mindere mate bezit . Daartegenover
staat overigens dat Hermans Nooit meer slapen schreef toen hij al een eindje in
de veertig was, terwijl dat boek nog steeds als een van zijn meesterwerken wordt
gezien . Misschien zijn ook Hermans' beweegredenen om de zogenaamde 'professorenromans' to schrijven - waarschijnlijk vooral rancune en teleurstelling door de literaire kritiek minder nobel gevonden . De voorkeur wordt immers gegeven aan literatuur om de literatuur en het wordt niet chique gevonden als een
boek met een bepaald doel geschreven wordt, in dit geval wraakneming . Niettemin staat de Nederlandse literatuur nu al enkele jaren op zijn kop vanwege Voskuils zevenvoudige Onder Professoren, dat overigens wel subtieler van toon is .
Blijkbaar zijn de literaire criteria tegenwoordig wat soepeler dan in de jaren zeventig . Verder is het gebruikelijk dat een jonge schrijver, die succesvol wordt, op den
duur aangevallen wordt door de kritiek en nieuwe jonge schrijvers . Die schrijver
trekt zich daar natuurlijk niets van aan, schrijft stug door en wordt dan aan het
einde van zijn leven weer geeerd als de grote schrijver. De critici hebben eerbied
voor grijze haven en de jonge schrijvers hebben weinig behoefte een oude van
dagen tegen de schenen to schoppen ; zij kiezen zich wel een afzetpunt van middelbare leeftijd . lets dergelijks is Hermans overkomen en overkomt nu Mulisch .
Toch denk ik dat deze overwegingen niet de gehele achtergrond vormen voor
Hermans' terugval in literaire status in de loop van de jaren zeventig . Hermans'
regelmatige aanwezigheid in kranten en tijdschriften heeft daar naar mijn mening
ook een belangrijke rol in gespeeld . Dit maakte het Hermans moeilijker om enkele
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kenmerkende elementen van zijn thematiek overtuigend aan de orde to blijven
stellen . Hij had immers zijn nihilistische loopgraven verlaten en beyond zich nu
in de frontlinie van het maatschappelijke debat . Zo maakte Hermans' betrokkenheid bij de Weinreb-affaire het voor hem lastig om krachtig to stellen dat 'het
onmogelijk is een juist beeld van het verleden to hebben', aangezien hij tegelijkertijd in polemieken over de affaire verkondigde precies de juiste kijk op het verleden to hebben . Het spannende nihilisme had Hermans ingeruild voor een brave
en misschien daarom ietwat saaie zoektocht naar waarheid en gelijk . Verder verliest de enigszins mysterieuze schrijversfiguur toch wat charme als hij vrijwel
wekelijks tussen het vluchtige nieuws van kraut en tijdschrift staat . Zeker wanneer
de stukjes die hij schrijft of en toe over onbenulligheden gaan of wanneer de
auteur telkens dezelfde stokpaardjes berijdt . En natuurlijk, zoals Hermans in Mandarijnen op zwave/zuur al wist, kosten al deze tussendoortjes tijd, die niet meer
besteed kan worden aan werk dat beter gedijt .
De Weinreb-affaire en zijn problemen aan de Groningse universiteit zijn de
aanjagers geweest van Hermans' entree in de boksring van het publieke debat in
het begin van de jaren zeventig . De terughoudendheid die hij daarvoor had
betracht ten opzichte van maatschappelijke kwesties liet hij uiteindelijk helemaal
varen . Dit is hoogstwaarschijnlijk ten koste gegaan van zijn literaire status . Niettemin behoort een groot schrijver ook deel to nemen aan het maatschappelijke
debat, wanneer daar de noodzaak toe bestaat . Het zou immers een zwaktebod
zijn misstanden niet aan de kaak to stellen, enkel uit literaire overwegingen . En
Hermans mag er dan zelf misschien enige last van hebben ondervonden, Bep
Turksma en andere gedupeerden in de Weinreb-affaire hebben er zeker baat bij
gehad .
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~ay~ 411ibbeteeu~, eh

Bi1 j de vakgroeP Nederlands van de Universiteit Utrecht kun
je natuurlijk gewoon overdag in volti1'd Nededands studeren .
Maar in Utrecht kan het ook '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 . Daarbi1' komt een groot
deel van het Nederlandse cultuur8oed aan bod, van middeleeuwen tot mufti-media. Na een brede basisoPleiding kiezen
studenten uit een Sroot aantal sPecialisatiemogeliJ'kheden .
Maar de vakgroeP verzorgt niet alleen de reguliere oPleidin g
Nederlands . Er zi1'n ook mogeliJ'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 bi1' de eigen interesse zoals Inleiding communicatiekunde, Publiekg ericht schriwen,
J

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 Repf
resentaties van Zuideli Jk A riko,
Vrouwen en geletterdheid, Interculturele communicatie .

Medewerkers van de vakgroeP doen ook regelmati g
CONTRACTONDERZOEK voor beddjven en instellingen. Daarbi'1
wordt biJ'voorbeeld advies uitgebracht over het verbeteren
van de communicatie in organisaties .
Informatie en documentatiemateriaal over de Utrechtse oPleiding Nederlands en over andere activiteiten van de vakgroe P
Nederlands is verkriJg' baar bi1' Alex de Jager,
telefoon 030-2536530.

Proza- en Poezie-analYse, Inleiding in de Middelnederlandse

letterkunde. Deelnemers schuiven in de collegebanken aan bi' 1
studenten.
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De beschaafde oorLog
van de Literatuur
Vincent Haman (1898) van Willem Paap en de veldtheorie van Pierre Bourdieu
Gaston Franssen

Steeds weer proberen J'on9e en nieuwe schri1'vers of
to rekenen met hun oudere voor9an9ers door vernieuwend proza en andere poezie to schri1'ven . Ze
zetten zich of te9en de oude 9arde die, in de o9en
van de 1'on9elfin9en, conventionele literatuur
schri1'ft . Dit telkens tern9kerende proces wordt
tevens beheerst door buiten-literaire aspecten . In
zi1jn bi1'dra9a zet Gaston Franssen met behulp van de
veldtheorie van Pierre Bourdieu uiteen hoe deze
kwestie in Willem Paaps Vincent Haman naar voren
komt .
In het openin9snummer'Small town' van het in 1990
verschenen album Songs for Drella een muzikaal eerbetoon van Lou Reed en John Cale aan Drella, biJ'naam van de popart-kunstenaar Andy Warhol wordt
een dialoo9 9ereconstrueerd waarin Warhol verklaart
waarom hiJj ziJjn 9eboorteplaats verliet en naar de
9rote stall trok : "-MY [Andy Warhols GF father worked in construction . It's not something for which I am
suited . -Oh? What is something for which you are
?
'suited'?
-Getting
n out of here . „~ Warhol wei9erde hoewel dit wel degeliJ'k van hem verwacht werd in
de voetsporen van ziJjn vader to treden . HiJ' vond zichzelf niet 9eschikt om zi1jn vaders beroep uit to voeren .
Warhol wilde lets heel antlers lets waarvan hi' meende dat hiJ' daar bi1' uitstek 9eschikt voor was : ziJjn
brood verdienen als kunstenaar . Warhol was "suited"
voor het kunstenaarschap .
Het is heel aannemeliJ'k dat iemand, als 9evol9 van
zi1jn of haar maatschappeliJ'ke achter9rond meer of
minder 9eschikt is om een bepaalde positie in de
maatschappi1j in to nemen . Met name voor een kunstenaar of schriJjver kan het interessant zi1jn om die
achter9rond in kaart to bren9en en vervol9ens to kiJ'ken naar de manier waarop deze van invloed is
9eweest op de productie van het kunstwerk of literaire werk .
Een aanzet tot een der9eli1jke benaderin9 van literatuur 9eeft de Franse literatuursocioloo9 Pierre Bourd i e u i n De re9els van de kunst. Wording en structuur
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van het literaire veld. In deze studie analyseert hij de
roman L'Education seniimentale van Gustave Flaubert
in het licht van het culturele en maatschappelijke
leven in Frankrijk omstreeks 1840 . Het kader waarbinnen deze analyse plaatsvindt, wordt gevormd door
Bourdieus 'veldtheorie' . Volgens deze theorie is de
sociale afkomst bepalend voor het maatschappelijk
gedrag van ieder individu . Dit geldt in alle domeinen
van de maatschappij . Bourdieu besteedt in De regels
van de kunst de meeste aandacht aan het verband
tussen sociale klasse en de productie van cultuuruitingen . Kunst zou to verklaren zijn door een analyse van
de specifieke positie van de kunstenaar in de maatschappij . Aan de hand van deze theorie geeft Bourdieu een nieuwe, sociologische interpretatie van
Flauberts L'Education sentimentale . Flaubert heeft,
volgens Bourdieu, in de vorm van deze roman een
sociologische analyse van het culturele leven in Frankrijk rond 1840 gemaakt .
In dit artikel zal een dergelijke 'sociologische' lezing
gegeven worden van de roman Vincent Haman
(1898) van Willem Paap . Echter niet de maatschappelijke achtergrond en ontwikkeling van Paap zullen
centraal komen to staan, maar de literaire carri~re van
Vincent Haman, het hoofdpersonage van Paaps
roman . In Vincent Haman, gemodelleerd naar de
opkomst en de ondergang van de generatie van Tachti9, geeft Paap namelijk, net als Flaubert, een analyse
van een literaire ontwikkeling, in dit geval van de
opkomst van een nieuwe geluid in de Nederlandse
literatuur aan het einde van de negentiende eeuw.
Om deze roman to interpreteren aan de hand van de
theorie en terminologie van Bourdieu, zal eerst diens
veldtheorie beknopt uiteengezet worden . Deze
samenvatting zal vervolgens dienen als een interpretatiekader voor het lezen van Vincent Haman . Paap
blijkt dan niet uitsluitend de opkomst van de woordkunst in Nederland to beschrijven, maar ook een veel
fundamentelere ontwikkeling in kaart gebracht to
hebben, namelijk de (mislukte) opkomst van een
'autonoom literair veld' .

Zoiets als een ordeliJ'k ballet

In de marxistisch georienteerde theorie van Bourdieu
worden de verschillende domeinen van de maatschappij vergeleken met een markt, of met een kansspel . ledereen is voortdurend, op verschillende
manieren, bezig met het beleggen of inzetten van
kapitaal en iedereen is uitsluitend uit op zo veel
mogelijk persoonlijke winst, in de vorm van geld,
invloed en macht . De mate van succes is daarbij
afhankelijk van de sociale klasse van herkomst : de
typerende eigenschappen van een bepaalde klasse
maken iemand namelijk meer of minder geschikt om
maatschappelijk to slagen . Het is echter niet zo dat
een klasse determinerend werkt : men kan de kans op
succes beinvloeden, door zich aan 'de regels van het
spel' to houden . Om de werking en de regels van een
dergelijk spel in kaart to brengen, hanteert Bourdieu
een uitgebreide terminologie .
Allereerst onderscheidt Bourdieu in zijn veldtheorie verschillende 'velden' : domeinen van de maatschappij waarin verschillende spelregels van kracht
zijn . Zo wordt er bijvoorbeeld een veld van de macht
onderscheiden, een literair veld, een politiek veld,
enzovoorts . De werking van zo'n veld kan men inzichtelijk maken door het to vergelijken met een magnetisch veld . In deze vergelijking vervult het
maatschappelijk individu de rol van een natuurkundig
deeltje met een bepaalde lading . Een maatschappelijke carri~re kan men vervolgens vergelijken met de
baan die een geladen deeltje aflegt, wanneer het in
een veld afgevuurd wordt . Zo'n deeltje zal immers, al
naar gelang zijn specifieke lading, reageren op de
structuur van het veld . Op vergelijkbare wijze zal
iemands maatschappelijke ontwikkeling beinvloed
worden door de werking en structuur van een specifiek maatschappelijk veld .
Het maatschappelijke karakter van elk individu, in
de vergelijking de lading van het deeltje, wordt getypeerd door vier verschillende typen 'kapitaal' : economisch kapitaal (geld), cultureel kapitaal (kennis),
sociaal kapitaal (een sociaal netwerk) en symbolisch
kapitaal (prestige) . De verschillende typen kapitaal die
iemand bezit, vormen tezamen diens persoonlijke
'habitus' . De habitus is het maatschappelijke karakter
van het individu, "het waarnemings- en handelingsschema dat tot een bepaalde levensstijl leidt" . (Ver-

daasdonk & Rekvelt 1981, p . 53) Een habitus is dus
datgene, wat iemand geschikt maakt voor een
bepaalde positie in de maatschappij .
De posities met het meeste kapitaal in een veld,
zijn het invloedrijkst en werken als 'polen' in het veld .
Deze polen kunnen door een persoon, een elite of
zelfs een instituut ingenomen worden . Samen vormen
de verschillende polen een krachtenveld, waarin iedereen zijn kapitaal zo winstgevend mogelijk probeert to
beleggen, om uiteindelijk een zo gunstig mogelijke
positie to veroveren . De meest gunstige posities in een
veld worden ingenomen door de machthebbers, oftewel de 'constituenten' . Deze constituenten proberen
voortdurend de machtsstructuur van het veld in stand
to houden om to voorkomen dat 'pretendenten', een
andere klasse of een jongere generatie die de macht
wil overnemen, hun posities aantasten .
Wanneer de belangrijkste posities in het ene veld
samenvallen met belangrijke posities in een ander
veld, is er sprake van een 'niet-autonoom' veld . De
velden beinvloeden dan elkaars werking . Bourdieu
besteedt in De regels van de kunst de meeste aandacht aan de autonomie van het literaire veld . Een
literair veld is niet-autonoom, als het is ingebed in het
veld van de macht . De invloedrijkste machtsposities
vallen dan samen met belangrijke literaire posities . Dit
leidt tot ideologisch beladen of anderszins strategische literatuurproductie en -receptie. Een autonoom
literair veld daarentegen, is als het ware losgekoppeld
van het veld van de macht . De posities in de verschillende velden vallen in Zo'n geval niet samen en beide
velden kennen hun eigen werking en regels . Dit leidt
tot een literatuurproductie en -receptie op uitsluitend
esthetische gronden, tot een 'kunst voor de kunsY .
Zowel het autonome als het niet-autonome literaire veld kenmerken zich door twee verschillende strategieen om het kapitaal zo winstgevend mogelijk to
beleggen : de 'economische' en de 'anti-economische
logica' . De economische logica is de meest commerciele strategie . Zij is kenmerkend voor best-sellerauteurs : zij produceren toegankelijke literatuur in grote
oplagen en richten zich op de smack van het grote
publiek (de 'consumenten') . Deze strategie is gericht
op directe winst in de vorm van m~~r economisch
kapitaal (de 'korte productiecyclus') . De anti-economische logica daarentegen, ontkent alle commerciele
belangen . Deze logica is typerend voor avant-gardisti-
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sche auteurs : deze schrijven juist moeilijk toegankelijke literatuur, publiceren bibliofiele uitgaven in kleine
oplagen en richten zich op een klein publiek, dat
hoofdzakelijk bestaat uit andere auteurs (de 'producenten') . Dit wil overigens niet zeggen dat de antieconomische logica een zuiver idealistische,
onbaatzuchtige strategie is . Integendeel, de commerciele belangen worden slechts verbloemd : men streeft
evengoed naar winst, maar nu 'indirect, in de vorm
van symbolisch kapitaal (de 'lange productiecyclus') .
Dit type kapitaal kan men namelijk ook inzetten om
de kans op een invloedrijke positie en (dus ook) maximale winst to vergroten, echter nu onder het veilige
mom van onbaatzuchtigheid .
De voorwaarde voor het functioneren van ieder
veld, is dat iedereen zich houdt aan de 'illusio' . Dit is
het geloof in de waarde van het spel en de spelregels .
Deze illusio komt vaak op onbewuste wijze tot stand :
twee auteurs die over literatuur discussieren bijvoorbeeld, geven daarmee impliciet aan dat zij het literaire
veld serieus nemen en bevestigen zo de waarde en de
grenzen van dat veld . De illusio zorgt tevens voor de
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constante werking en structuur van een veldt als
iedereen dezelfde regels respedeert, krijgen individuen met afwijkende opvattingen Been kans op een
belangrijke positie .
Met de bovenstaande veldtheorie kan men volgens Bourdieu de veranderingen in het literaire veld
overzichtelijk weergeven . Zo'n weergave zou duidelijk maken dat Plke auteur in het "universum" van het
literaire veld zich strikt aan de regels van de kunst
houdt : "Eigenlijk zou alleen een doelbewust geconstrueerde kroniek concreet voelbaar kunnen maken
dat dit schijnbaar ordeloze, dikwijls libertaire universum f • • • 1 het toneel vormt van zoiets als een ordelijk
ballet [ . . .] ." (Bourdieu 1994, p . 143) Zoals zal blijken,
kan men de roman Vincent Haman van Willem Paap
lezen als een kleine, veldtheoretische kroniek over de
ontwikkelingen in het literaire veld aan het einde van
de negentiende eeuw .

De vaan van het refine navertellen
Vincent Haman, een sleutelroman over de Tachtigers
van Willem Paap, mede-oprichter van De Nieuwe
Gids, verscheen in 1898 bij uitgeverij Versluys in
Amsterdam . De roman bestaat uit drie delen en handelt over de schrijversfamilie Haman . Het verhaal
speelt zich of in Amsterdam tussen 1 840 en 1 880 en
wordt afwisselend in neutraal perspectief en meervoudig personaal perspectief verteld : enerzijds is er
een vertelinstantie die een duidelijke eigen mening
verkondigt, anderzijds kijkt de lezers sours mee door
de open van de verschillende personages .
De familie Haman wordt als volgt aan de lezer
geintroduceerd : "De Hamans waren en zijn geboren
letterkundigen ." (V.H ., p . 27) Het begin van Vincent
Haman biedt al meteen een aanknopingspunt voor
een veldtheoretische lezing . De Hamans zijn blijkbaar
bij uitstek geschikt our de maatschappelijke positie
van schrijver in to nemen, want : "het werk van hun
leven, het streven hunner dagen, de arbeid hunner
nachten, het was versjes maken, versjes vertalen,
opstelletjes schrijven, uit Goethe-Dante-Vondelen
gaan" . (V.H., p . 27) De stamvader van de Hamans is
Ambrosius Haman, duidelijk herkenbaar als Bilderdijk .
Ambrosius heeft vier letterkundige kinderen : Gabriel,
ions, Stephanie en Godevaert . Gabriel Haman, "dichter en mede-oprichter der generatie van 1840" (V.H.,
p . 28), is gemodelleerd naar de advocaat en Byronist
Jacob van Lennep, Joris Haman naar J .J .A . Gouverneur, Stephanie Haman naar de schrijfster van histori-

sche romans A.L .G . Bosboom-Toussaint, en Godevaert Haman ten slotte deels naar Allard Pierson, en
deels naar J .A. Alberdingk Thijm, de vader van Lodewijk van Deyssel .z
Deze kinderen van Ambrosius Haman zijn de constituenten van het literaire veld rond 1840 . Het zijn
alien gevestigde, beroemde schrijvers, die de belangrijkste polities in het literaire veld innemen . De habitus van deze auteurs, datgene wat hen geschikt
maakt voor een dergelijke positie, kan men reconstrueren aan de hand van de beschrijving van Godevaert Haman, die al snel een centrale rol gaat spelen
in Vincent Haman . Het culturele kapitaal, bijvoorbeeld, dat Godevaert bezit, is een grote kennis van de
gevestigde literaire traditie : hij wordt namelijk
beschreven all een schrijver "met Hellas in zak, met
Vondel op zijn rug, met Germanie onder den arm ; hij
Godevaert, zittende op Goethe en Schiller en Lessing
en Klopstock, Racine, Stuart Mill . . ." . (V.H ., p . 29)
Daarnaast gaf het feit dat de hele Nederlandse literatuurgeschiedenis samenvalt met het verhaal van ~~n
familie, al eerder aan dat er ~~n bepaald type sociaal
kapitaal is, dat een belangrijke vereiste vormt om een
literaire positie in to kunnen nemen : men dient tot het
sociale netwerk van de Hamans to behoren .
De familie Haman wordt een "professorenfamilie"
(V.H., p . 32) genoemd . Het literaire veld van 1840 is
dus niet-autonoom : alle Hamans hebben vooraanstaande maatschappelijke polities . Zo was Ambrosius
Haman bijvoorbeeld lid van de Tweede Kamer. Tekenend is ook het feit dat de Hamans zich in hun literatuur intensief met religieuze en maatschappelijke dus ideologisch beladen - kwesties bezighouden . Zo
is Gabriel Haman "met de linkerhelft van zijn hoofd
hoogleraar in de rechten, met de rechterhelft van zijn
hoofd schrijver van letterkundige kritiek [en] dichter
[ . . .]" (V.H., p . 28) en is Godevaert zelfs "in het publiek
de officieele schoonheidspastoor" . (V.H., p . 35)
In dit niet-autonome veld van 1840, waarin de
schrijversfamilie Haman zo'n belangrijke publieke
positie inneemt, is de economische logica dominant .
De Hamans schrijven toegankelijke literatuur voor het
grote publiek, met direct en veel succes . Ze verzekeren zich van dit succes door uitsluitend oude, gevestigde schrijvers - "all ze maar dood waren, goed
dood, eenigen tijd dood, zoodat ze in alle chrestomathieen stonden" 3 (V.H ., p . 33) - simpelweg na to vertellen . Typerend is de wijze waarop - niet zonder
ironie - Stephanie Hamans literaire productie getypeerd wordt : "Stephanie las Walter Scott, vertaalde
Walter Scott's Ivanhoe, werd beroemd bij de generatie

van 1 840 om de vertaling van Walter Scott's Ivanhoe ;
vertelde na in oorspronkelijke romantische verhalen,
wat zij in Walter Scott had gelezen ; werd zeer
beroemd bij de generatie van 1 840 omdat zij navertelde wat zij in Walter Scott had gelezen ." (V.H .,
p . 28)
De economische logica van het navertellen van
literatuur verklaart ook waarom kennis van de literaire
traditie tot de habitus van een Haman dient to behoren . Deze specifieke vorm van cultureel kapitaal zorgt
voor een korte productiecyclus en is een voorwaarde
om een invloedrijke literaire positie to veroveren : "De
studie der letterkunde toch heeft voor wie schrijven
wil, groote voordelen : vooreerst is er zooveel litteratuur in de wereld, dat men, al navertellende, altijd
wat nieuws heeft, nooit zijn roem overleeft . En ten
tweede leest het makkelijk, vlot weg, zoodat je ook
bij veel lezen je toch niet overmatig vermoeit." (V.H.,
p . 33)
Het is dus mogelijk om het literaire even rond
1840, zoals beschreven in Vincent Haman, to
omschrijven met behulp van Bourdieus veldtheorie .
De kaarten lijken vooralsnog geschud : de constituenten, uitsluitend auteurs met de typische habitus van
een Haman, zitten stevig op de belangrijkste polities
in het niet-autonome literaire veld en hebben veel
succes met het lezen en vervolgens navertellen van
klassieke literatuur. De Nederlandse literatuur is een
gezellige familie, met all belangrijkste lid Godevaert
Haman, die bewezen heeft "dat hij de vaan van het
refine navertellen hoog-rood-wit-blauw boven de
vaderlandsche letterkunde kon ontrollen" . (V.H.,
p . 29) De rust in huize Haman zal echter ruw verstoord worden door - "all een luid gerucht in de fluisterende huizing" (V.H., p . 36) - de jongste telg van
de families Vincent Haman .

Den ouden pommade-pot der nederlandsche
letterkunde
Vincent is het jongste zoontje van Godevaert . Het jongetje heeft zowel een kwakkelende gezondheid all
een driftig temperament, "dat zich uitte in schreeuwerige kribberijen met broertje en zusje" -lohan, vier
jaar ouder, en Marie, twee jaar ouder. Vincent Haman
is gemodelleerd naar Lodewijk van Deyssel ; deze Tachti9er had eveneens een oudere broer en zus en de
kribberijen van de kleine Vincent lijken haast een
voorafspiegeling to zijn van Van Deyssels scheldkritieken . 4
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Ondanks zijn voor een Haman zo typerende aanleg voor het van buiten leren en navertellen van versjes of opstellen, blijft Vincent een probleemkind . Hij
ontwikkelt zich tot een ware huistiran . Zo speelt Vincent op een dag samen met zijn broer en zus Johan
en Marietje, en zijn vriendinnetje Esther . Marietje gaat
haar moeder en de visite halen, zodat ze kunnen zien
hoe leuk de kinderen samen 'koetje' spelen, een door
Vincent bedacht spelletje : "samen gingen ze naar
boven, deden de deur der kinderkamer open en . . .
Stonden gebluft . Het door Vincent bedachte spelletje
bestond daarin, dat hij en Johan op handen en voeten
op den grond stonden, de broekjes open, en dat Esther en Marietje . . . Ze speelden 'koetje'!" (V.H., p . 42)
Als laatste redmiddel wordt Vincent naar een kostschool gestuurd, waar hij enige jaren verblijft . Hij verdoet er zijn tijd hoofdzakelijk met het schrijven van
versjes over "scabreuze jongensfantazieen" . (V.H .,
p . 49) Ten slotte maakt hij het ook op de kostschool
to bont: als alle jongens van de kostschool op een dag
uit wandelen gaan, doet hij, bij wijze van grap, 'een
kleine boodschap' in zijn hoed . Tot groot verdriet van
Godevaert wordt zijn zoon van de kostschool
gestuurd . Godevaert probeert hem tevergeefs priv~lessen to geven en hem werk to bezorgen, maar "alle
plannen stuitten of op den onwil van Vincent' . (V.H.,
p . 53)
Godevaert wil niets liever dan dat zijn zoon een
beroemd schrijver wordt ; Vincent moet zijn vaders
positie in het literaire veld overnemen . Het daarvoor
benodigde sociale kapitaal maakt al deel uit van Vincents habitus : hij is immers een Haman . De opleiding
van Vincent is er op gericht om hem to voorzien van
het juiste culture/e kapitaal : "Hij had een roeping to
vervullen, had zijn vader hem herhaaldelijk gezegd ; 't
was een schande dat hij niet leerde, hij kon de grootste van de Hamans worden ." (V.H., p . 56) Vincent, die
wel degelijk literaire talenten heeft, is echter vastberaden om op zijn eigen manier een positie in het literaire veld to veroveren : "hij zou ze bewijzen, dat het
zonder die lane van al dat geleer ook ging ; [ . . .] ."
(V.H., p . 56) Vincent wordt een pretendent in het literaire veld .
De habitus van Vincent, die bepalend zal zijn voor
zijn verdere ontwikkeling binnen het literaire veld
wordt breed, bijna wetenschappelijk, uiteengezet :
"Door twee rijen van factoren werd de verdere letterkundige ontwikkeling van Vincent bepaald : 1 . de aangeboren omstandigheden, 2 . de uitwendige
omstandigheden ." (V.H ., p . 58) De drie aangeboren
factoren zijn Vincents onvermogen om een 'echte'
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wetenschap to leren, zijn gebrek aan moreel besef en
het gemak waarmee hij zich van woorden bedient . De
uitwendige omstandigheden hebben to maken met
Vincents opvoedinq . Zo leest hij de verkeerde boeken,
waardoor hij het benodigde culturele kapitaal niet kan
vergaren : "Het hoofd vol van die voor hem avontuurlijke dingen, kon het kind nog minder zijn hoofd tot
iets anders bepalen ." (V.H., p . 59) Verder is van grote
invloed geweest "de omgang in het ouderlijk huffs,
altijd met dien Godevaert, die de woorden 'poezie',
'de letteren' niet uitsprak dan [ . . .] zbo dat het kind de
overtuiging had dat did menschen den goden het
naast waren, die waren opgenomen in de vaderlandsche-letterkundigen-hal, genaamd chrestomathie" .
(V.H., p . 59) Vincents maatschappelijke achtergrond
zorgt er dus voor dat hij een belangrijke positie in het
literaire veld, met het bijbehorende symbolische kapitaal, wil veroveren . Diezelfde achtergrond - en met
name zijn verkeerde opvoeding - zorgt er echter eveneens voor, dat hij het daarvoor vereiste culturele kapitaal mist . Vincents habitus maakt hem dus niet
geschikt om een positie in to nemen in het literaire
veld van 1840 . Hij moet immers rekening houden met
de 'repels van het spel' . De enige kans die Vincent
heeft om de posities van de constituenten toch aan
to tasten, is om die spelregels z~lf to veranderen . Aangezien Vincent niet maatschappelijk kan slagen in een
niet-autonoom literair veld, zal hij ernaar moeten streven een ander, autonoom literair veld to creeren, een
veld waarin andere repels gelden en men uitsluitend
kunst voor de kunst maakt, onafhankelijk van macht,
recht of ideologie . Alleen in zo'n veld heeft Vincent
een kans van slagen .
De jonge Vincent schrijft of en toe theaterrecensies voor de Amste/bode. Op die manier komt hij in
contact met Floris van Wheele, gemodelleerd naar
Frank van der Goes, en met de dichter Moree, gemodelleerd naar Willem Kloos . De drie pretendenten
hebben een gemeenschappelijke afkeer van het literaire veld van 1840 : "Elke tijd heeft een hoeveelheid
beeldspraak, het litteraire jargon van dien tijd . Dat jargon, dat is : de jas, het vest, de broek, de pommade,
de hooge hoed van m'nheer den auteuc [ . . .] Moree,
Vincent en de hunnen, zij vonden den ouden pommade-pot der nederlandsche letterkunde ransig . Zij
hadden gelijk ; Vondel had hem al gemaakt, Bilderdijk
had er varkensvet ingedaan, het ding stonk ." (V.H .,
p . 73) De jongeren besluiten samen to gaan werken
in hun streven naar een nieuw, autonoom veld . Ze
richten een eigen tijdschrift op, De Nieuwe Revue,
waarin zij de autonome woordkunst beginnen to pro-

pageren : "Zoo begon het geschrijf met werkwoorden
in den infinitief; het weglaten der hulpwerkwoorden ;
het omzetten der woorden van den zin om klankgehalte in de fraze to krijgen ; een gesmeed van nieuwe
woorden honderdvoudig to groot voor de zaak ; [ . . .] ."
(V.H., p . 91)
De jongeren schijnen vooralsnog succesvol to zijn
in hun poging om een autonoom literair veld to creeren . De autonomie van dat veld blijkt al uit het feit
dat geen van hen een vooraanstaande maatschappelijke functie vervult; de posities van het literaire veld
vallen, met andere woorden, niet meer samen met de
posities in het veld van de macht . De nieuwe woordkunst is tevens kenmerkend voor een autonoom veldt
zij is ontoegankelijk, niet ideologisch beladen, en
wordt uitsluitend op esthetische gronden beoordeeld .
Dit kan men verklaren vanuit Vincents habitus ; hij is
immers moreel gedegenereerd . Levensbeschouwelijke kritiek of idealistische kunst zijn hem daardoor
vreemd . Ten slotte blijkt bij publicatie van Vincents
eerste woordkunstroman, dat men in het autonome
veld van 1 880 literatuur schrijft voor de producenten
en niet voor het grote publiek: "De roman kwam uit .
De lof der jongeren, de verontwaardiging der ouderen volgde ." (V.H., p . 82)

Tachtig pop
De literaire familie Haman is door het optreden van
Vincent plots in twee kampen verdeeld : het niet-autonome versus het autonome veld, vertegenwoordigd
door respectievelijk De Revue versus De Nieuwe
Revue . Tijdens een verlovingsfeest, waar beide kampen voor uitgenodigd zijn, blijkt dat de beide literaire
velden onverenigbaar zijn . Het feest loopt bijna uit op
een symbolische ruzie : de jongeren weigeren pertinent om samen met de ouderen aan ~~n tafel to zitten . Met andere woorden : de pretendenten weigeren
de oude garde hun posities in het nieuwe, autonome
literaire veld . Als Vincent een scene wil gaan maken,
wordt hij meegelokt door Esther, zijn jeugdvriendin,
die doet alsof zij hoofdpijn heeft . Ze besluiten lets to
gaan drinken in het cafe Americain, om bij to komen
van het rumoerige feest .
Vincent heeft Esther, die hij altijd als een 'kameraad' beschouwde, in geen jaren echt gesproken,
maar nu ze in het cafe zitten, voelt hij zich plots aangetrokken tot haar : "Verdomd, daar had-i 't, wat-i
den heelen avond al zoo half had gevoeld zonder het
to formuleeren : zoo'n kameraad, die moet je juist

hebben als je trouwt om to gaan werken ." (V.H.,
p . 106)
Het is niet duidelijk naar wie Esther gemodelleerd
is . Zij kan op verschillende manieren geinterpreteerd
worden . Volgens sommigen heeft Saar de Swart
model gestaan voor dit personage . Zij was een vermogende beeldhouwster die zich in de jaren negentig
van de negentiende eeuw in de artistieke kringen van
Amsterdam bewoog . (Meijer 1959, p . 227) Een andere mogelijkheid is dat dit personage een zinspeling is
op het gelijknamige bijbelboek Esther, genoemd naar
een jonge joodse vrouw, "fraai van gestalte en
schoon van uiterlijk" . (Esther 2 :7) In dat geval voorspelt het weinig goeds voor de relatie tussen Vincent
en Esther, want in het bijbelboek Esther is er tevens
sprake van een Haman [!] die de opdracht geeft om
het joodse yolk ter dood to brengen . (Esther 3 :8-9)
Esther vervult een belangrijke symbolische fundie
in Vincent Haman : "In de jonge schilderswereld van
de academie aan de Stadhouderskade was de lieflijkslanke Esther [ . . .] de vrouwelijke gratie . En wel menig
arme droomer, die wandelde in de straten der nachtelijke stad [ . . .], liep met opene oogen droomend, to
praten met haar." (V.H., p . 109) Esther is de personificatie van het autonome literaire veld . Het is veelzeggend dat Vincent met haar wil trouwen "om to gaan
werken" . (V.H., p . 106) Wat deze kunst van het autonome veld precies inhoudt, blijft vooralsnog onduidelijk . Vincent heeft nu in elk geval de kans om een
invloedrijke positie to veroveren in een nieuw,
autonoom veld . Na een tijdje verloven Esther en Vincent zich dan ook . Het ogenschijnlijke geluk houdt
echter niet tang stand . Vincent pakt plots zijn koffers
en vertrekt per trein naar Parijs . "Hij had naast zijn
zich zelf in het hoofd geprate amoureusheid voor Esther, zijn late-straten-leven niet kunnen eindigen, was
ziek geworden ." (V.H., p . 113) Esther blijft tang hopen
op de terugkeer, of op zijn minst op een bericht van
Vincent. Het zal echter jaren duren, voordat zij Vincent weer zal zien .
Een sprong in de tijd van acht jaar markeert de
overgang naar het tweede deel van Vincent Haman.
Vincent is teruggekeerd in Nederland, maar Esther
heeft niet meer met hem gesproken . Ze blijkt alleen
to zijn gaan wonen en al haar tijd aan de schilderkunst to besteden . Het autonome literaire veld, waar
Esther de personificatie van is, wordt nu verder toegelicht . Esther blijkt een symbolistisch ideaal to vertegenwoordigen . Zo brengt de aanblik van Esther het
volgende teweeg : "En je van veel liefs en veel goeds
droomend hoofd had lust tot de gedachte : groote

25

Vooys 1 /Jaargang 17

schoonheid is dood-dood-eenvoudig ." (V.H., p . 160)
Esther heeft zelf eveneens een voorkeur voor symbolistische kunstenaars zoals Toorop en Redon . Wanneer
zij over literatuur mijmert, denkt zij : "lacques Perk
had ook zoiets gezegd ; f • • • 1 het schoone moet je niet
aanraken" (V.H ., p . 135) en als zij vervolgens aan haar
vriendin Marie vraagt waarom er toch zoveel kunstenaars verliefd op haar zijn, antwoordt Marie : "Heel
eenvoudig : omdat je je niet aan laat raken ." (V.H., p .
136) Desalniettemin maakt Esther z~lf zich Been illusies over het nut van kunst : "De gevoeligste dingen
kunnen nooit worden geschilderd, en het gevoeligste
in je kan nooit worden gezegd . De kunst is misschien
maar'n surrogaat. . ." (V.H., p . 193)
Esther heeft intussen besloten nooit meer to trouwen . De kans om ooit nog een positie in to nemen in
het autonome veld lijkt Vincent dus verspeeld to hebben . Had hij op het juiste moment zijn kapitaal ingezet, dan had hij een positie in dat veld kunnen
innemen en, symbolisch, met Esther kunnen trouwen .
Sarcastisch genoeg is die felbegeerde positie inmiddels vergeven aan de kater Puck . Puck mag, in plaats
van Vincent, bij Esther in bed in haar armen liggen en
Esther noemt hem zelfs liefkozend "m'n mannetje" .
(V.H., p . 148) Het meest sprekend is het volgende
citaat, aangezien het inmiddels acht jaar geleden is,
dat Vincent Esther verlaten heeft : "Je kijkt aldoor in
mijn oogen, Puckje . Wat zoek je daar met die vreemde ogen van je? Wat menschen bij elkaar zoeken, als
zij elkander vreemd droevig in de oogen zien? . . . Weet
je wel Puckje, je bent al acht jaar . Je bent al dien tijd
m'n beste vriendje geweest, m'n eenigste vriendje ."
(V.H., p . 195)
Enige tijd later, tijdens een fietstocht met haar
vriendin Marie, ontmoet Esther toevallig Vincent weer.
Hij blijkt financieel aan de grond to zitten en heeft al
een jaar een relatie met let, een zangeres uit een
cafe-chantant. Jet vertegenwoordigt voor Vincent het
niet-autonome veld . Zij is, nauwkeuriger gezegd, de
personificatie van de economische logica . Als Neszangeres maakt zij immers amusementskunst voor het
grote publiek, in grote hoeveelheden en met direct
economische winst . Vincent twijfelt tussen deze twee
uitersten : enerzijds Esther, het autonome literaire veld,
en anderzijds Jet, het niet-autonome veld . Eigenlijk wil
Vincent op twee paarden tegelijkertijd wedden : hij wil
literatuur schrijven in een autonoom veld, volgens een
anti-economische logica - maar w~l met een korte
productiecyclus . Vooralsnog lijkt hij to kiezen voor het
autonome veldt Esther helpt Vincent er financieel
weer bovenop, bezorgt hem geld en een kamer, en
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probeert hem to helpen met het opzetten van een
nieuw tijdschrift . Vincent verlaat Jet - voorlopig - voor
Esther.
Als Vincent vervolgens weer probeert to gaan
schrijven, blijkt hij geen letter meer op papier to kunnen zetten . Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij
zich opnieuw aangetrokken begint to voelen tot Esther . Als Esther met hem zou willen trouwen, zo
denkt hij, zal hij weer emoties hebben en weer kunnen schrijven . Vincent wil zijn positie in het autonome veld alsnog innemen, maar hij blijft twijfelen
tussen Esther en Jet, die hij verlaten heeft : "Maar
zoo'n zwarte Jet in het rood van haar kroegwoorden,
bliksem da's toch ook mooi, da's toch eigenlijk mooier, da's mooier." (V.H., p . 205)
Tijdens een bezoek aan de Nes belandt hij toevallig
in een theatervoorstelling waarin Jet de hoofdrol
speelt . Vincent wil in eerste instantie wegvluchten,
maar wordt toch gegrepen door wat hij ziet: "toen zij
had uitgezongen, en onder het applaus buigend,
lachende ging [ . . .], toen werd het Vincent aangenaam, dat zijn Jet zbo geapplaudisseerd werd ." (V H .,
p . 226) Wanneer hem vervolgens gevraagd wordt, of
hij deze zangeres kent, geeft hij dit meteen toe : "Ja,
ja, zei Vincent lachend en een beetje trotsch, ik ken
haar heel goed, wat je noemt bijzonder goed ." (V.H.,
p . 226) Vincent voelt zich nog steeds aangetrokken
tot let, tot het grote succes van een korte productiecyclus.
Wanneer Vincent besluit om Jet bij de uitgang op
to wachten - met "de hoogheid van den vrouwenverleider" (V.H., p . 227) - wordt hij met de consequenties van een keuze voor de economische logica,
waarbij alles om het geld draait, geconfronteerd . Jet
herkent Vincent, en zegt : "Gut ventje, wat ben ik blij
dat ik je zie . Ik zit z6o in de rats . Ik zal je nou maar
geen standje geven, dat je zoo maar van me bent
weggebleven . Maar je moet me dan ook helpen aan
tachtig pop ." (V.H., p . 227) Vincent heeft onmiddellijk
spijt van zijn keuze : "Wat was hij daar vervloekt stom
geweest." (V.H., p . 227)
Terwijl hij heen en weer geslingerd wordt tussen
Esther en Jet, wordt er van alle kanten naar zijn werk
geinformeerd . Vincent kan zich er echter nog steeds
niet toe zetten . Met weemoed denkt hij terug aan
Esther en de tijd dat hij zijn lyrisch proza schreef : "hij
had m~er gewild : hij had van een kunst gedroomd . . .
0, als hij Esther maar had!" (V.H ., p . 232) Vincent
realiseert zich dat hij, om ooit nog to kunnen schrijven, een keus zal moeten maken : Of Esther, Of Jet. Hij
kiest voor Esther. Esther daarentegen, heeft inmiddels

besloten dat Vincent niets voor haar is . Een huwelijk
met hem zou zeker op een mislukking uitlopen :
"Want om to trouwen moet je toch van elkaar houden . [ . . .] Z'n kunst was mooi, maar om mooie kunst
to maken hoeft alleen dat stukje van je ziel mooi to
wezen, dat noodig is om die kunst to maken . En om
van iemand to houden moet ze z'n heele ziel mooi
vinden ." (V.H., p . 238) De positie die Vincent wil innemen, vereist iets dat nooit tot zijn habitus heeft
behoord, namelijk onvoorwaardelijke liefde en loyaliteit . Vincent is to gevoelig voor direct succes bij het
grote publiek, om de loyaliteit en het geduld op to
kunnen brengen die vereist is voor de lange productiecyclus van het autonome veld . Esther trekt dan ook
haar conclusies : "Zij zag heel duidelijk, dat het oude
gevoel, dat nu als een sprookje in haar woonde, nooit
weer constante werkelijkheid kon worden ." (V.H., p .
235)
Aangezien Vincent zich nog niet bewust is van Esthers besluit, koestert hij nog steeds goede hoop . Hij
besluit zelfs een huwelijksaanzoek to doen . In zijn
allerbeste smoking-dress en met pommade in het
haar, begeeft hij zich op weg naar Esther. Hij is vastberaden om nu eindelijk zijn positie in het autonome
literaire veld to veroveren . Esther heeft zich ondertussen al een tijdje zorgen gemaakt over de hoge ouderdom van Vincents concurrent, de kater Puck . Diens
positie wil zij, om niet alleen to zijn, veilig stellen
indien hij zou overlijden . Terwijl Vincent onderweg is
naar haar voor een aanzoek, zit zij aan tafel to eten
met Puck en . . . George : "George was de hond . Esther
eenige dagen geleden had het toch een weinig stil
gevonden in huffs, zoo alleen met Pucky . Zij was naar
een hondenkoopman gegaan . [ . . .] En de koopman,
die er vroeger altijd veertig gulden voor had gevraagd,
vroeg tachtig omdat zij hem zoo mooi vond ." (V.H .,
pp . 244-245) Esther heeft tachtig gulden, ironisch
genoeg precies zoveel 'pop' als let van Vincent eiste
en waarmee tevens subtiel verwezen lijkt to worden
naar de generatie van Tachtig, in George 'belegd',
zodat hij de positie van Puck kan overnemen . George heeft, in tegenstelling tot Vincent, w~l de vereiste
habitus: ongevoelig voor economische belangen, kan
hij onvoorwaardelijke liefde en loyaliteit opbrengen .
Esther zegt tijdens het eten tegen hem : "Stoute George, wat doe je daar? Ben je jaloersch en wou je 't ook
op tafel hebben? Nou, kom dan maar hier . Huup!"
(V.H., p . 246) Hij mag, symbolisch voor zijn positie,
samen met Esther en Puck aan tafel mee-eten .
Wanneer Vincent bij Esther arriveert, wordt hij
meteen op zijn plek gewezen door George, die de

door Vincent begeerde positie inmiddels heeft ingenomen . Dit blijkt uit de scene waarin bij de binnenkomst van Vincent "George met de voorpoten tegen
z'n witte borst vloog en hij, achterover hellend, zich
aan een stoel moest grijpen om niet to vallen" . (V.H.,
p . 250) Vincents kansen zijn voorgoed verkeken .
Tegen beter weten in wil hij alsnog zijn aanzoek doen
en vraagt Esther of hij haar even alleen kan spreken :
"Esther, door het grapje van George, was haar schrikje om alleen met Vincent to zijn kwijt geraakt, vond
toch ook dat zij moeilijk weigeren kon, verzocht hem
even mee naar de voorkamer to gaan . [ . . .] En toen,
daar in de koude voorkamer bij een weinig gaslicht,
hadden zij een kort gesprek . Hij drong aan en drong
weer aan, wilde eindelijk, terwijl zij tegenover hem
zat, haar hand in de zijne nemen . Maar zij stond op,
zei dat zij bleef bij haar besluit, en dat het beter zou
zijn, dat zij elkander niet meer zagen ." (V.H ., pp . 250251) Vincent gaat teleurgesteld weg .
Enkele maanden later lukt het Vincent eindelijk om
weer to schrijven . De literatuur die hij schrijft is echter
niet meer dezelfde als voorheen : "'t Was zoetig als
taartjes ." (V.H., p . 257) Vincent heeft, afgewezen
door Esther, een gedwongen keuze moeten maken
voor de economische logica van het niet-autonome
veldt hij schrijft nu makkelijk toegankelijke, 'zoetige'
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literatuur. Op die manier is hij verzekerd van een korte
productiecyclus . Zijn intrede in het niet-autonome
veld laat vervolgens niet lang op zich wachten . Als
ions Haman hem een plaats in de redactie van De
Revue aanbiedt, zegt hij meteen toe : "'n auteur mag
gerust ook aan de verdiensten denken ." (V.H .,
p . 262) . Vincent, nu definitief aangewezen op het
niet-autonome veld, neemt zich nu voor om met Jet inmiddels "Henriette" (V.H., p . 270) - to gaan trouwen .
Aan het slot van Vincent Haman is er opnieuw een
feest waar alle Hamans voor uitgenodigd zijn, nu ter
ere van het verschijnen van het nieuwe nummer van
De Revue met Vincent en zelfs Moree in de redadie .
Esther is er niet bij : "zij zond een bericht dat zij door
hoofdpijn verhinderd is ." (V.H., p . 275) Zowel het letterkundige feest als Esthers hoofdpijn zijn een spiegeling van het feest aan het begin van Vincents literaire
carri~re . Van twee kampen, twee literaire velden, is
echter nu geen sprake meer. De Hamans zitten vreedzaam bij elkaar aan tafel en dragen de hele avond
elkaars verzen voor. Er is opnieuw slechts ~~n nietautonoom veld . Het prestige van de jongeren heeft
het mogelijk gemaakt om alsnog hun intrede to doen
in het veld van hun voorgangers . Daarvoor hebben zij
natuurlijk wel een prijs moeten betalen : alle voormalige jongeren hebben het navertellen van klassieke literatuur, en daarmee de korte productie-cyclus van de
economische logica, van de ouderen overgenomen .
De laatste regels van Vincent Haman vormen dan ook
een cynische variatie op de wijze waarop de literaire
carri~re van Stephanie Haman in de opening van de
roman getypeerd werd, maar nu toegepast op de
woordkunstenaars : "En Moree zei van Ovidius . En van
wat hij vertalen zou als hij Ovidius uit had, spraken
ze . En Moree zei van Horatius . En van wat De Milde
nu hij Dante uit had, vertalen zou, spraken ze . En De
Milde zei van Petrarca . En van wat hij vertalen zou als
hij Petrarca uit had, spraken ze . En De Milde zei van
Ariosto . En van Ruygrok's woordkunstvertaling van
Shakespeare spraken ze . En van of Hamlet krankzinnig was of niet, spraken ze, toen hij zoo raar deed bij
de gemoedelijkheden dezer wereld ." (V.H., p . 279)
In de laatste regel van Vincent Haman, komt plots
de auteur z~lf in zijn werk naar voren . Willem Paap
dicht zichzelf eveneens een rol toe in deze tragedies
hij identificeert zichzelf met Hamlet . Net zoals Hamlet aan het Deense hof, doorziet hij als enige het
bederf en de corruptie aan het hof van de Nederlandse literatuur. En net zoals Hamlet, die haast krankzinnig werd van afkeer en rancune, wordt ook Paap uit
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wrok haast "krankzinnig" . Terwijl de anderen doen
alsof er niets aan de hand is en alles gemoedelijk zijn
gangetje gaat, doet Paap echter verslag van zijn
teleurstelling in de vorm van de "rare", satirische
roman Vincent Haman . Vincent Haman, tot slot, is
dan ook een roman waarin Paap als Been ander "zijn
eigen onkruid heeft gewied" . (Meijer 1959, p . 206)

De 9roote, breede strekkin9 van dit werk
Willem Paap, auteur van Vincent Haman, waarschuwt
zijn lezers in het 'Voorwoord bij den tweeden druk'
(1908) dat men Vincent niet klakkeloos gelijk mag
stellen aan Lodewijk van Deyssel en dat Vincent
Haman dus niet zomaar een sleutelroman is : "Het
heer Vincent Haman is internationaal en van alle tijden! [ . . .] Wie dan ook meent, dat met de personen
in dit boek levende personen zijn bedoeld - of zij erop
lijken is een totaal andere vraag - die begrijpt van de
groote, breede strekking van dit werk niemandal ."
(V.H., p . 26) Paap heeft met zijn roman iets fundamentelers willen weergeven . In zijn eigen woorden is
dit het echec van de woordkunst en de ondergang
"der woordkunst-Hamans" . (V.H., p . 26)
Hierboven is gebleken dat men de strekking van
Paaps werk eveneens met behulp van Bourdieus veldtheorie kan formuleren . In dat geval blijkt dat men
Vincent Haman kan lezen als een roman over de mislukte opkomst van een autonoom veld . Men kan het
niet-autonome literaire veld rond 1840 met behulp
van de geschiedenis van Vincent beschrijven en vervolgens de habitus en de economische logica van de
Hamans uit die tijd reconstrueren . Tevens is het mogelijk om in kaart to brengen waarom een habitus als
die van Vincent wel moest leiden tot de opkomst en
ondergang van een autonoom literair veldt Vincent
wilde wel een autonoom veld, maar wil tegelijkertijd
literatuur schrijven met een korte productiecyclus, zo
typerend voor een niet-autonoom veld . Het veld van
de woordkunst moet dus wel mislukken : het enige
wat bereikt wordt, is dat de ene retorica tijdelijk vervangen wordt door een andere . Alle Hamans zijn
namelijk to zeer ~~n familie, to zeer ~~n elite van
machthebbers in het literaire veld, om elkaars posities
werkelijk to ondermijnen . Uiteindelijk zitten zij weer
bij elkaar aan tafel en staan zij naast elkaar in de literaire canon .
De benadering van literatuur door Bourdieu, zoals
hier uiteengezet, is nogal omstreden . Zo liet Ton
Anbeek zich in zijn recensie van Nico Laans Het

belang van smack. Twee eeuwen academische literatuurgeschiedenis zich nogal kritisch uit over de opvattingen van Bourdieu : "Tot de vernieuwingen die we
can Bourdieu to danken zouden hebben, behoort volgens Laan ook 'de nadruk op machtsverhoudingen en
rivaliteiY . En het wordt voorgesteld of de Tilburgse
school, waarvan Bourdieu de peetvader mag zijn, in
dat opzicht baanbrekend werk heeft verricht . Dat is
natuurlijk onzin . Het is onmogelijk bijvoorbeeld het
optreden van de Tachtigers to beschrijven zonder de
strategieen weer to geven die ze gebruikten om de
oude garde opzij to schuiven, daar is B . niet voor
nodig . [ . . .] Alle literaire titaantjes en alle literatuurhistorici wisten het allang voordat in Tilburg het licht
ging schijnen : literatuur is oorlog ." 5 Tevens stelt
Anbeek dat "de godheid Bourdieu" heel wat kritischer behandeld wordt door collega-sociologen, en
hij verwijst daarbij naar het proefschrift Kennis gewogen . Analyse van sociaal-wetenschappelijk denken :
kritiek en aanwijzingen (1997) van Patricia Huisman,
waarin volgens Anbeek 'de kachel wordt aangemaakt' met de theorie van Bourdieu . Huisman uit in
haar proefschrift inderdaad nogal wat kritiek op Bourdieu : zij noemt zijn theorie een voorbeeld van "exegetische", kritiekloze wetenschapsbeoefening, maar
dat geldt volgens haar echter evenzeer voor bijvoorbeeld Freud, Marx of Elias . (Huisman 1997, p . 235)
Verder is de kritiek op de 'modieuze' veldtheorie van
Bourdieu genoegzaam bekend : zij is to deterministisch, to weinig genuanceerd in haar analyse van
kunstwerken, en Bourdieus hantering van het klassenbegrip is amper empirisch gefundeerd . (Huisman

literatuur is daarmee geen oorlog in de strikte zin van
het woord . Een van de begrippen uit de veldtheorie blijkbaar door Anbeek over het hoofd gezien - is
immers het respell voor de spelregels, de zogenaamde illusio, "de onafgebroken reproductie van het
geloof in het spel, van het belang dat in het spel en
zijn inzetten wordt gesteld [ . . .]" . (Bourdieu 1994, p .
276) Volgens de theorie van Bourdieu is de strijd in
het literaire veld een uiterst vriendschappelijke, zeer
beschaafde oorlog - en dus eigenlijk slechts een vorm
van 'oorlogje spelen' . Zoals Willem Paap het al in
1 898 in Vincent Haman verwoordde : "Godevaert had
tbch gelijk : - Waarom die strijd? Zij alien immers
komen in de vaderlandsche chrestomathieen als een
vriendenkring bij elkander to staan ." (V.H., p . 278)
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1997, p . 170)

Wat de wetenschappelijke waarde ook mope zijn
van de veldtheorie, zij blijkt een geschikt interpretatiekader to zijn voor het lezen van een roman als Vincent Haman. Uiteraard is er in het bovenstaande geen
sprake van een echte literatuursociologische benadering : de veldtheorie is immers uitsluitend als interpretatiekader gebruikt, maar zij blijkt in elk geval de
verdienste to hebben de literaire ontwikkelingen in
Vincent Haman inzichtelijk to maken . De algemene,
universele geldigheid die de veldtheorie volgens
Bourdieu bezit, wordt daardoor enigszins bewaarheid :
niet alleen Flauberts L'Education sentimentale, maar
ook Paaps roman leent zich voor een veldtheoretische
interpretatie .
Tot slot dient de uitspraak van Anbeek : "literatuur
is oorlog", hier genuanceerd to worden . ledereen die
wil deelnemen can de literaire strijd, dient zich namelijk strikt can de 'regels van het spel' to houden en

Noten
1.
Lou Reed & John Cale, Songs for Drella . EMI records 1990 .
2.
Bij het duiden van de verschillende personages is de inleiding
van Menno ter Braak bid de derde druk van Vincent Haman
(1936) nagevolgd . Voor een enigzins andere lezing, zie Meijers
studie over Paap, pp . 208-236 .
3.
Het germanisme "chrestomathie" betekent 'bloemlezing' .
4.
In Vincent Haman zijn talloze parallellen met het even en werk
van Van Deyssel can to wijzen, die verder niet genoemd zullen
worden .
5.
Ton Anbeek, 'Alle hell komt van Bourdieu' . In : Vrij Nederland,1
augustus 1998, p . 58.
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De Zonden van de Lezer (7) : Woede
Jan Vorstenbosch

De verwoede lezer is constitutioneel ongeschikt voor
de zevende zonde . Woede of kwaadheid, in algemene zin de dispositie om vaak en hevig een onmatige
aandrang to ervaren om iets of iemand hard, trefzeker
en onverbiddelijk to straffen, het is de lezer simpelweg vreemd .
Een tijdje terug las ik een recensie over de biografie van een dertigjarige vrouw die na achttien jaar vrij
was gekomen uit de gevangenis . Zij had in 1972 op
twaalfjarige leeftijd met een vriendinnetje een kleuter
omgebracht . U ziet : voor wie de historische feiten
kent, berust alle ophef over zinloos geweld en de
demoralisering van 'onze jeugd' op vergeetachtigheid . De recensent liet ons weten dat hij zich na het
lezen van het boek een tijdje woedend had gevoeld
omdat zo'n kind door de erbarmelijke omstandigheden waarin het was opgegroeid, wel min of meer
moest uitgroeien tot wat de morele goegemeente
een 'monstertje' pleegt to noemen . Woede uit
onmacht over een verloren gegaan leven is begrijpelijk . Maar ik geloof die recensent gewoon niet . Hij kan
er van alles van gevonden hebben, maar dat hij na
lezing een tijdje woedend heeft lopen wezen, dat wil
er bij mij niet in . Ik zal u uitleggen waarom en begin
daarvoor met wat op het eerste gezicht als een tegenvoorbeeld zou kunnen worden beschouwd .
Voskuils romancyclus Het Bureau, die inmiddels
zoveel aandacht heeft gekregen van de media dat
diezelfde media over Ben hype zijn gaan spreken om
zichzelf aan het werk to houden, gaat over Ben
bestaand instituut, over bestaande mensen . We
mogen aannemen, onder andere omdat het werk niet
uitblinkt door fantastische en overduidelijk aan de verbeelding ontsproten uitweidingen, dat Voskuil heel
vaak situaties beschrijft die zich min of meer zo hebben voorgedaan . Het lijkt erop - Ben ongelooflijke
gedachte overigens - dat hij zo'n dertig jaar rondgelopen heeft met aantekeningenboekjes, 's avonds
notulen heeft gemaakt van wat er die dag gebeurd
is, dialoogjes heeft gereconstrueerd et cetera, allemaal
met de bedoeling om van al dat materiaal ooit zijn
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magnum opus to maken . Het lijkt me namelijk helemaal ongelooflijk dat Voskuil na zijn pensioen geheel
uit het geheugen is begonnen de wederwaardigheden van dertig jaar op to schrijven . Maar het gaat me
nu even niet om de (mnemo-)techniek van Voskuils
scriptuur, als wel om de readies van de hoofdfiguren,
vaak nauwelijks verborgen achter enigszins klunzige
pseudoniemen en keurig geboekstaafd in Ben register achterin (waar komt Beerta voor het eerst
voor. . .?) . Die hoofdfiguren komen er niet altijd even
sympathiek vanaf en al kan men dit vergoelijken met
de constatering dat dat evenmin geldt voor de ikfiguur z~lf, tegen het publiceren van deze karakteriseringen - en belangrijker nog, de manier waarop ze
tot stand gekomen zijn, namelijk door bijna entomologische observaties over lange jaren - zouden de
betroffenen ernstig moreel bezwaar kunnen maken .
(Overigens geldt dit misschien nog het meest voor het
P1 . Meertens-instituut voor Volkskunde en Dialectologie, maar de negatieve impact op Ben instituut
brengt toch minder morele bezwaren met zich mee .
Bovendien kan men gemakkelijk laten ziet dat Dit
Bureau Ben specimen is van Het Bureau en met name
alle Wetenschappelijke Bureaus .) Die bezwaren zijn
ook geopperd . In minstens ~~n publicatie die mij
onder ogen kwam - Ben interview met Ben voormalige collega van Voskuil die in de cyclus Ben prominente rol speelt en er wat mij betreft niet eens zo slecht
vanaf komt - heeft die collega to kennen gegeven
toch wel verontwaardigd to zijn over de manier waarop dit alles in zijn werk is gegaan . Ik kan me voorstellen dat er bij anderen die er slechter vanaf zijn
gekomen, iets van Ben authentieke woede is opgekomen .
En daarmee ben ik terug bij mijn uitgangspunt en
'des Pudels Kern' : woede veronderstelt dat het subject van de woede direct in zijn belang wordt geraakt,
en Ben belang is in de sterke zin van het woord altijd
Ben reeel belang, iets wat je vooruit helpt in het leven,
iets wat positief bijdraagt aan je zelfbeeld, iets wat op
de den of andere manier deel uitmaakt van de echte

werkeliJ'kheid . Het is lets waarin J'e 9eschaad kunt
worden op allerlei manieren en door allerlei mensen
en handelin9en . De fi9uren uit Het Bureau kunnen
sociaal en psYchisch 9eraakt ziJjn in hun belan9en
door het boek. Het felt dat een mens een dra9er is
van belan9en 9ezondheidsbelan9en financiele
belan9en, psYcholo9ische belan9en en wat niet at
maakt hem kwetsbaar en velen zien hierin de oorspron9 van de moraal . Moraal is een moeizame
to9enkracht te9en deze kwetsbaarheid . 0p deze uit9an9spunten berust de morele discussie over de
9eoortoofdheid van Voskuils handelwi1'ze .
Maar de lezer van literatuur, voorzover hiJ ' of zi'1
niet samenvalt met een van de fi9uren in het boek ,
zoats in het 9eval van voornoemdo persoon, is in deze
zin onkwetsbaar. De lezer heeft 9een betan9 bi1j de
lectuur van het boek . Hi1j of ziJj wit het alleen lezen .
Door en bi1j die lectuur worden wet emoties aan9esproken maar die emoties ziJjn van het meer verfi1jnde
snort . ZiJ' ziJjn meestal een component van het ho9ere
beschouwende zelf, dat er - veelal ook voor de persoon zetf - een beetJ'e loses
J bi1jhan9t .
Ik denk biJj die ho9ere ik zou bi1'na ze99en : filosofische emoties eerst en vooral aan metanchotie een
stemming die toch voorat samenhan9t met een eindi9heidsbesef dat zich vaak sterk opdrip9t wanneer
we de anti- held of heldin van een boek op de een
of andere manier ten onder zien 9aan, of onbestemd
aan de existentiele horizon zien verdwi1jnen . Zoals
meestal het 9eval is in 9rote literatuur, die op de een
of ander manier niet tiJ'kt to 9edi1'en bij happy e ndings .
t k denk ook aan sYmpathie of medetiJjden in de vorm
die 9een enkele handelin9sbereidheid veronderstett
en die we sours kortstondi9 ervaren in de pubtieke
ruimte wanneer iemand iets 9slants doet biJj het uitstappen van de trein of wanneer iemand ziJjn kop1'e
koffie our9ooit . Maar voor woede ontbreekt de
9rondsla9 in de praktiJ'k die het lezen van de literatuur
is . Net als voor of9unst en hoo9cooed trouwens . Altemast zonden die voortkomen uit de koppetin9 die
iemand le9t tussen dat wat er in de werkeliJjkheid
9ebeurt en zi1jn ei9enbetan9, ziJjn zelfbeetd zi1jn prestaties . Dat verktaart waarom de retatie van zonden als
of9unst en hoo9cooed, met de prakti1'k van het lezen
en de postutaten ervan, zo moeizaam to to99en vatt .
En biJj de woede die een biolo9isch diep verankerde p rimaire emotie is al hetemaat niet .
Maar, zo zou men kunnen opperen, men kan toch
een hekel aan of zetfs een afkeer van een boek hebben . En is hekel of afkeer 9een zwakkere vorm van
woede? Het antwoord is nee . Hekel of afkeer is een

ervaring die teruggaat op het eigen waardepatroon,
de esthetische of literaire voorkeuren die iemand
heeft . Die hebben, dat zal ik niet ontkennen, betekenis voor de lezer en als een boek die ervaring teweegbrengt, kan dat zelfs veelbetekenend zijn en een bron
van de wat diepere vorm van zelfreflectie . Alhoewel
de meeste lezers daar helaas to weinig bij stilstaan en
liever meteen overgaan tot het lezen van boeken die
hen wet fascineren . Op deze schaal van readies van
negatief naar positief is onverschilligheid echter het
nietszeggende nulpunt, en woede komt er niet op
voor. Maar een hekel of afkeer is in de regel een
'theoretische' reactie, die niet al to sterk verbonden is
met de drang tot handelen die door de strikte zin van
moraal, deugd of ondeugd en zonde wordt verondersteld . Mensen aan wie je een hekel hebt, laat je links
liggen, en boeken ook . Afkeer leidt meestal tot weigering om ergens een praktische relatie mee aan to
gaan, met als interessante uitzonderingen de moderne gotisch-romantische houding waarbij kerkhoven,
rottend vlees, genadeloze dames en allerlei 'Fleurs du
Mat' een geheel nieuwe aantrekkelijkheid krijgen .
Woede echter heeft lets onontkoombaars voor de
praktijk, het dringt tot onmiddellijk handelen, tot
'acting out' en het wordt nauwelijks bemiddeld door
de verfijnde esthetische of morele waarden . Het is een
primitieve emotie, in de neutrale zin van het woord,
die dicht bij authentiek ligt en die direct verbonden is
met de gedachte dat mijn belang op het spel staat,
of op het spel is gezet door een ander die ik dat kan
aanrekenen . De echte lezer heeft geen talent voor
woede, en het ontbreken van dit talent onthult iets
over de ware aard van het lezen en van de lezer . Die
aard heeft twee kanten . Een psychologische en negatief to waarderen kant, die to maken heeft met het
verlangen naar vrijblijvendheid, om echte, reele verantwoordelijkheid to ontlopen, en naar een ruimte,
een andere wereld waarin fantasie, plezier en verbeelding de vrije teugel krijgen, ongehinderd door
moraal of plicht . De verwoede lezer is onvermijdelijk
een romanticus . De andere kant is een ethische en
positief to waarderen kant en heeft to maken met
belangeloosheid, met het felt dat de lezer in dezelfde ruimte, die door de schrijver is gecreeerd, los van
alle Platte strategie, belangenbehartiging en overlevingskunst, de kans krijgt om zijn vooronderstellingen
over mens en moraal, zijn waarden, to ijken aan die
van de schrijver (of de verteller, of de gempliceerde
schrijver of wat u maar wilt) .
Een bekend paradigms binnen de literatuurfilosofie begrijpt de interactie tussen boek en lezer als een
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juridisch proces . De lezer wordt door de schrijver in
de rol van een rechter geplaatst, die (natuurlijk impliciet) aan het einde van het boek een normatieve uitspraak moet doen over de karakters en de
handelingen van de hoofdfiguren in het boek . Een
literair sterk boek dwingt de lezer daarbij tot nuances,
tot afwegingen en bijna ongemerkt tot een attitude
van belangeloosheid die een rechter ex professo aanneemt, maar die voor de lezer een ideaal is . Een literair zwak boek stelt de lezer in staat om een
rechtstreekse koppeling to leggen met zijn eigen,
meestal vertrouwde, normen en waarden .
Overigens, en dit stelt mijn hele redenering wel op
de proef, is daar misschien niets mis mee, mits die
normen en waarden deugen . Mijn stelling is dat een
lezer die, met de woorden van Martha Nussbaum,
"finely responsible and richly aware" is, zijn vermogen om woedend to worden verliest . Maar het zijn
misschien de zwakke boeken die woedend maken en
de zwakke of beperkte lezers die wPl tot woede in
staat zijn . Een voorbeeld van het eerste : op de verontwaardiging en woede over de slavernij die Harriet
Beecher-Stowe met haar Hut van Oom Tom teweegbracht, valt historisch en moreel gezien weinig of to
dwingen . Een beter boek had waarschijnlijk minder
effect gebracht . Een voorbeeld van het tweede : de
woede van islamieten over Salman Rushdies Duivelsverzen laat iets zien over het onvermogen om het
lezen van literatuur als een autonome praktijk to zien

met haar eigen uitgangspunten .
Met deze laatste opmerking zijn we dan 'full circle' gekomen, want waar ik gesproken heb over 'de'
lezer, of de echte lezer, de veellezer, heb ik steeds een
historisch gezien tamelijk unieke en in ieder geval
moderne figuur op het oog gehad : de vrijzinnige,
moreel liberate, flexibele, ironische maar niettemin
naar zelfkennis, inhoud, complexiteit en diepgang
hunkerende literaat . Kortom, de lezers van Vooys .
Allen wat ik gemeend heb to moeten opperen, en
zeker deze gedachtegang over de woede, gaat niet
op voor andere lezers, zoals zij die zweren bij een religieus boek zoals de Bijbel of de Koran en daarom
gemakkelijk to grieven en to raken zijn - en dun ook
gemakkelijk woedend to krijgen zijn .
En daarmee eindigt deze cyclus, die begon met de
poging het religieuze concept 'zonde' nieuw leven in
to blazen en toe to passen op een niet-religieuze praktijk - het lezen - met de conclusie dat de klassieke
catalogue van zonden maar in beperkte mate zinvol
to gebruiken is voor de morele en emotionele context
van het moderne lezen . Ik troost me bij het besef van
deze deconfiture met de gedachte dat het de functie
van een column is om door relatieve waarheden achter grote stelligheid en een absolute toon to verbergen, tot verder nadenken to inspireren . Ik vond het
geen zonde van de tijd om deze reflecties veer to
schrijven .
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For I here throw down my gauntlet
Moraal en politiek in Mary Wollstonecrafts A Vindication of the Rights of Woman
Titia B/anksma

In het achttiende-eeuwse En9eland mocht een
vrouw tiJjdens een beschaafd 9esprek nooit to9en9esptoken worden . De heili9a re9els van de etiquette en de traditionele machtsverhoudin9en
tussen man en vrouw diende men alti1'd in acht to
houden . Het is dus weini9 verwonderliJ'k dat de
radicale opvattin9en over 9eli1'kheid die Mary Wollstonecraft 1759 verkondi9do, no9al wat ophef
veroorzaakten . Titia Blanksma toont, aan de hand
van Wollstonecrafts A Vindication of the Rights of
Woman het verband aan tussen Wollstonecrafts
moraalfilosofie en haar revolutionaire politieke
ideeen .
In de roerige periode tijdens de Franse Revolutie
publiceerde een Engelse vrouw een vlammend betoog
voor vrouwelijke emancipatie . A Vindication of the
Rights of Woman van Mary Wollstonecraft werd in
1792 uitgebracht in Engeland en kort daarna verschenen een Amerikaanse uitgave, twee vertalingen
in het Frans, ~~n in het Duits en ~~n in het Nederlands .'
In de Vindication bepleit Wollstonecraft een alternatief model voor de opvoeding van meisjes. Dit doet
zij op basis van haar ideeen over de vorming van de
volmaakte, volstrekt rationele en vooral deugdzame
mens . Haar opvatting van deugd - haar moraalfilosofie - uit zich in de Vindication in de vorm van kritiek
op allerlei sociaal-politieke en maatschappelijke
euvels . Het werk is dus niet strikt politiek gericht,
zoals de titel doet vermoeden, maar heeft eerder een
sociaal-maatschappelijke invalshoek . Wollstonecraft
ziet het recht van vrouwen in eerste instantie als het
recht op morele en intellectuele ontwikkeling en de
voorwaarden daarvoor zijn volgens haar een andere
opvoeding, een andere mentaliteit en ander gedrag van zowel mannen als vrouwen .
In haar betoog maakt Wollstonecraft veelvuldig
gebruik van moraalfilosofische argumenten . Zo
bespreekt ze haar overtuiging dat vrouwen en mannen dezelfde deugden moet worden bijgebracht . Ze
vindt onafhankelijkheid van het hoogste belang voor

de moraliteit en betoogt het nut van de deugdzame
mens voor de maatschappij . Toch is ze geen filosofe
en ze legt in haar boek niet uit, hoe ze precies tot
haar ethische overtuigingen komt . Waarom zijn
moraal en deugd eigenlijk zo belangrijk voor Wollstonecrafts verdediging van de rechten van vrouwen?
En waar kwamen de ideeen die zij hierover had eigenlijk vandaan? Om meet inzicht in Wollstonecrafts
opvattingen to krijgen, zullen in dit artikel de systematiek achter haar moraalfilosofische stellingen en de
consequenties ervan voor haar politieke denken in
kaart gebracht worden . Dit zal gebeuren aan de hand
van een overzicht van Wollstonecrafts leven, intellectuele achtergrond en werk, waarbij de Vindication
centraal zal staan .

Een feministische intellectueel avant la lettre
Mary Wollstonecraft werd op 27 april 1 759 geboren
to Londen . Haar jeugd werd overschaduwd door de
gewelddadigheden van haar alcoholistische vader, de
liefdeloosheid van haar moeder en verschillende verhuizingen door Engeland en Wales . Nadat zij enkele
jaren een betrekking als gezelschapsdame vervuld
had, richtte zij in 1 784 een school op in Newington
Green, een stadje iets ten noorden van Londen, waar
een Dissenter-gemeenschap gevestigd was. Ze leerde
hier Richard Price kennen, Engelands beroemdste Dissenter, die haar hielp haar (overigens grotendeels
autodidactische) ontwikkeling uit to breiden .
De Dissenters waren vrijzinnige protestanten, die
zichzelf los hadden gemaakt van de Communion of
the Established Church of England en daarom uitgesloten werden van belangrijke delen van het sociale
en politieke leven . Ze moesten dan ook voor hun
eigen onderwijs zorgen en er werden al snel 'Dissenting Universities' opgericht. Deze onafhankelijke universiteiten fungeerden als een vrijplaats voor de
ontwikkeling van allerlei radicale politieke ideeen . De
Dissenters stonden een maatschappij voor die 'natural
virtue' bevordert ; zij geloofden in de potentiele vol-
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maaktheid van de mens en wierpen zich op als verdedigers van allerlei onderdrukte groepen . 2 Deze
idealen sloten goed aan bij de ideeen van Wollstonecraft. Ze besteedde in Newington Green meer aandacht aan discussies met de Dissenters dan aan het
ondenwijzen van haar leerlingen .
Na sluiting van de school brak er een rusteloze
periode aan voor Wollstonecraft . Na enkele jaren, in
1786, had ze de meeste beroepen die de conventie
in het achttiende-eeuwse Engeland aan respectabele
vrouwen toestond, vruchteloos uitgeprobeerd . Ze was
gezelschapsdame geweest, lerares en gouvernante . In
deze betrekkingen voelde ze zich ondergeschikt en
afhankelijk . Ze beschreef de ongemakkelijke situaties
waarin ze zich had bevonden later als volgt : "Above
the servants, yet considered by them as a spy, and
ever reminded of her inferiority when in conversation
with the superiors." (Todd 1977, p . 1) Ze wilde vrij en
onafhankelijk zijn en besloot een poging to wagen
om als schrijfster haar brood to verdienen . De standen sekseverschillen, die ze zelf in de voorafgaande
jaren had ondervonden en overal om zich heen had
waargenomen, zouden een belangrijke inspiratiebron
vormen voor haar werk .
Na enkele redelijk succesvolle, maar nog wat
bedeesde semi-autobiografische en didactische publicaties, uitte Wollstonecraft in 1790 voor het eerst
haar politieke ideeen in een boek dat haar bekendheid en aanzien zou geven in de intellectuele kringen
waarin ze verkeerde : A Vindication of the Rights of
Men . Het was ~~n van de eerste van vele readies op
Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France, een pleidooi voor aristocratie en erfrecht .
Twee jaar later zou, aansluitend op haar eerste
politieke publicatie, haar meesterwerk A Vindication
of the Rights of Woman : with Strictures on Political
and Moral Subjects het ficht zien . De aanleiding voor
het schrijven van dit werk was het voorstel voor
onderwijshervorming dat de Franse politicus Charles
de Talleyrand-P~rigord in 1791 bij de Assemble
Nationale had ingediend . In dit voorstel bepleitte hij
verbetering van het onderwijs aan jongens, maar een
beperking van het onderwijs aan meisjes . 3
De laatste vijf jaar van Wollstonecrafts leven waren
uiterst turbulent. In 1 795 ondernam ze een - mislukte
- poging om zelfmoord to plegen, omdat haar minnaar haar ontrouw bleek to zijn . Twee jaren later, op
29 maart 1797, trouwde ze met de politieke filosoof
en literator William Godwin (1756-1836) . Het geluk
zou maar enkele maanden duren . Tijdens de bevalling
van haar tweede kind traden namelijk complicaties op
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en ze stierf op 10 September 1
In
1798 verschenen nog enkele geschriften uit haar nalatenschap,
waaronder de Wrongs of Woman, dat haar postuum
tot ~~n van de grondleggers van de politieke roman
maakte.

Sir John Opie, Mary Wollstonecraft

A Vindication of the Rights of Woman
Wollstonecraft wijdde tijdens haar leven in totaal vier
boeken aan de opvoeding van kinderen en met name
aan het onderwijs aan meisjes . Haar betrokkenheid bij
onderwijs en opvoeding kwam voort uit haar ervaringen als onderwijzeres en haar overtuiging dat het
karakter werd bepaald door omgeving en opvoeding .
Naast deze educatieve werken vormen ook haar politieke pamfletten een belangrijk deel van haar oeuvre .
Zo is A Vindication of the Rights of Men ~~n van de
eerste Engelse verdedigingen van de nieuwe politieke theorie van onvervreemdbare mensenrechten .
In A Vindication of the Rights of Woman combineerde Wollstonecraft haar politieke en opvoedkundige ideeen en werkte deze verder uit . Dit resulteerde
in de revolutionaire stellingen dat vrouwen recht heb-

ben op onderwijs dat gericht is op de ontwikkeling
van de ratio, en eveneens recht op werk dat hun
onafhankelijkheid schenkt . Wollstonecraft vond
onderwijs en werk vooral van belang omdat ze volgens haar de mogelijkheid vergrootten om deugdzaamheid to verwerven . De Vindication vormt
daarmee het brandpunt van de thema's in Wollstonecrafts oeuvre, en het is vooral dit werk geweest, dat samen met haar liefdesbrieven - de receptiegeschiedenis heeft bepaald .
De recensenten met radicale politieke overtuigingen waren bij het verschijnen in 1792 erg over het
boek to spreken . Men stemde in met de eis voor intellectuele gelijkheid, betere educatie en verandering in
gedrag . De meeste conservatieve bladen negeerden
de Vindication .4
Na haar dood concentreerde men zich steeds meer
op Wollstonecrafts levenswijze en minder op haar
geschriften . Zo verscheen er een stroom aan negatieve readies, die de receptie in de negentiende eeuw
zou bepalen . De toon werd in 1798 door Richard
Polwhele gezet, toen hij Wollstonecraft in zijn gedicht
'The unsex'd females' aanviel op haar onconventionele leven . Het beeld van losbandige vrouw was in de
hand gewerkt door de uitgave van de Posthumous
Works, met daarin de liefdesbrieven aan haar minnaar
en de openhartige Memoirs die Godwin over zijn
echtgenote had geschreven .ln het midden van de
negentiende eeuw had het beeld van Wollstonecrafts
leven de inhoud van haar werken zelfs dusdanig overwoekerd, dat haar naam tot een scheldwoord was
verworden voor diegenen die zich met vrouwenrechten bezighielden . De negentiende-eeuwse feministen
zorgden er dan ook angstvallig voor associaties met
haar to vermijden . Deze traditie van morele verontwaardiging is nooit geheel verdwenen . Recentelijk
nog betoogde Martien Kappers in De Gids de inconsistentie van de 'theorie en praktijk' van Wollstonecraft, op basis van een vergelijking tussen de ideeen
uit de Vindication en uit zijn verband gerukte citaten
uit haar Iiefdesbrieven . 5
Desalniettemin heeft de Wollstonecraft-receptie
Binds de eerste helft van de twintigste eeuw een ontwikkeling doorgemaakt waarbij steeds meer recht
gedaan werd aan haar werk . Er verschenen in de
jaren twintig voorzichtig enkele meer neutrale biografieen en artikelen en tevens een belangrijk en
beroemd essay van Virginia Woolf . Woolf zette in
haar essay de toon voor een positievere interpretatie
van Wollstonecrafts onconventionele levenswijze en
ideeen . Daarnaast uitte zij het vermoeden dat de ver-

onachtzaming van beide indications een gevolg was
van het feit dat "their originality has become our
commonplace" . (Woolf 1957, p . 86) Tijdens de tweede feministische golf in de jaren zeventig, kreeg de
receptie van Wollstonecraft een nieuwe impuls en
richting ; ze werd binnengehaald als boegbeeld en
grondlegster . In de feministische theorie kreeg Wollstonecraft een ereplaats als de eerste liberate feministische denkster en in de literatuurwetenschap werd
haar schrijverschap bestudeerd . Bij die bestudering
neemt de Vindication de belangrijkste plaats in .

De Vindication : revolutie op basis van moraalfilosofie
In 1 789 schreef Wollstonecraft in ~~n van haar recensies voor de Analytical Review: "Morality or religion,
for we use them as synonymous terms, is the soul of
all, the animating principle ." (Sapiro 1992, p. 48) Ze
vat moraliteit en religie hier dus als synoniemen op .
Dit kan ze doen, omdat ze geloofde in zowel een
rationele God als een rationele basis voor deugd . Over
haar geloof stelt ze namelijk: "I fear God! [ . . .] It is not
his power that I fear - it is not to an arbitrary will, but
to an unerring reason I submit ." Eveneens nauw verbonden met het concept van redelijkheid is haar
begrip van deugd . Ze vindt namelijk dat kennis en
deugdzaamheid het natuurlijke resultaat zullen zijn
van het gebruik van de rede en dat "it is a farce to
call any being virtuous whose virtues do not result
from the exercise of its own reason" . (Todd 1977,
p . 75)
De gelijkstelling van moraliteit en religie betekent
voor Wollstonecraft dat er een eenduidige en eeuwige standaard is voor de waarden waarop de deugden
gebaseerd zijn : "Surely there can be but one rule of
right, if morality has an eternal foundation ." Dit principe van deugdzaamheid is echter niet aangeboren .
Bij de geboorte zijn kinderen onwetend, en daarom
onschuldig, maar ze zijn daarmee nog niet deugdzaam . Een bewijs hiervoor vond Wollstonecraft in de
onsterfelijkheid : "If virtue be an instinct, I renounce
all hopes of immortality." Want als het leven op aarde
geen leerschool is om deugd to leren, dan heeft het
leven geen groter of toekomstig doel . Hieruit kan
weer afgeleid worden dat deugd uiteindelijk alleen
om zichzelf nagestreefd moet worden en niet om het
wereldlijk nut dat er eventueel uit voortvloeit . Wollstonecraft is er dan ook van overtuigd dat "virtue [ . . .]
must be loved for herself alone; or she will not take
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her abode with us" . BroilY 1992, p .201
De principes van deu9d ziJjn, zoals 9eze9d, niet
kant en klaar in de menseliJjke 9eest aanwezi9 en ze
moeten dus tiJ'dens het leven ontdekt worden . God
heeft daartoe de mens de rede mee9a9even : "every
being may become virtuous by the exercise of its own
reason ." Sapiro 1992, p .51 AIs een mens alleen met
behulp van de ratio deu9dzaam kan worden kan
deu9d niet intultief zi1jn, zoals biJjvoorbeeld Edmund
Burke 9eloofde .
Deu9dzaamheid staat dus voor Wollstonecraft niet
9eli1jk aan een impulsieve daad vanuit 9evoel . Ze stelt
het zelfs no9 scherper : "in the simplest duty, we are
often obliged to act contrary to the present impulse
of tenderness or compassion ." Gevoel is belan9ri1'k .
maar op zichzelf leidt het niet tot deu9dzaam 9edra9 .
De 9evoelens en hartstochten ziJjn eerder het materiaal waarmee de rede werkt our de morele rinci es
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uit to destilleren . Wollstonecraft definieert de deugd
menselijkheid' bijvoorbeeld als : "A virtue arising from
reflection, the result of pity settled into a principle by
reason ." In dit proces ziet ze de kern van wat de
mens tot mens maakt : "In what respect are we superior to the brute creation, if intellect is not allowed to
be the guide of passion?" (Brody 1992, p . 157)
Om deugd to bereiken moet men dus de eigen
rede als leidraad nemen . Daarom is onafhankelijkheid
van andere autoriteiten dan de rede, noodzakelijk
voor het bereiken ervan . Wollstonecraft vraagt zich,
net als de Dissenters en haar mentor Richard Price, af :
"How can a being be [ . . .] virtuous, who is not free?"
en ze stelt : "Independence I have long considered as
the grand blessing of life, the basis of every virtue ."
(Barker-Benfield 1989, p . 97)
De voorwaarden voor het bereiken van deugd zijn
volgens Wollstonecraft dus het volgen van de eigen
rede en de vrijheid die deze onafhankelijke daad
mogelijk maakt . Een derde voorwaarde is het uitvoeren van de plicht, want dit voorkomt dat men het
slachtoffer wordt van "enervating vices, merely from
idleness" . (Brody 1992, p . 144) De belangrijkste deugden die deze drie voorwaarden genereren zijn eerlijkheid, bescheidenheid en ongekunsteldheid . Ze noemt
daarnaast onafhankelijkheid en plichtsbetrachting
sours ook deugden, in plaats van voorwaarden voor
de deugd .
Op grond van deze Brie voorwaarden laat zich een
aantal verbanden vermoeden tussen Wollstonecrafts
opvatting van de deugdzame mens en de ideate
maatschappelijke en politieke verhoudingen . Met
deze en haar andere ideeen over deugd, bijvoorbeeld
de eenduidige standaard, de redelijkheid en het doel
ervan, bepleit Wollstonecraft bijna al haar politiekmaatschappelijke idealen . De vraag is nu, op welke
manier Wollstonecraft haar moraalfilosofie precies
met haar politieke overtuiging verbindt . Of liever : hoe
Wollstonecraft haar moraalfilosofische opvattingen
gebruikt bij het verdedigen van haar politieke ideeen .
Omdat Wollstonecraft van mening is dat de deugd
niet aangeboren is, maar iets is dat zich ontwikkelt tijdens het opgroeien, is de invloed van onderwijs en
maatschappij van groot belang voor het streven naar
deugdzaamheid : "Men and women must be educated, in a great degree, by the opinions and manners
of the society they live in ." Aangezien het bereiken
van deugd het hoogste doel van het menselijk
bestaan is, moet de maatschappij een zodanige vorm
hebben dat de mogelijkheid our de deugd to ontwikkelen maximaal aanwezig is . 6

Met behulp van dit idee stelt Wollstonecraft onder
meer de instellingen van monarchie en aristocratie
aan de kaak . Monarchie ziet ze als een systeem dat
het karakter van zowel de onderdanen als de
monarch corrumpeert . Het koningschap noemt ze bijvoorbeeld een "insuperable bar to the attainment of
either wisdom or virtue, when all the feelings of a
man are stifled by flattery, and reflection shut out by
pleasure!" (Brody 1992, p . 240 en 96) Met hetzelfde
revolutionaire elan beschrijft ze het erfelijk bezit als
een hindernis bij het bereiken van deugd : "Hereditary
property sophisticates the mind, and the unfortunate
victims to it [ . . .] swathed from their birth [are] unable
to discern in what true merit and happiness consist .
[They] stalk in masquerade ."~ In deze overtuiging is
Wollstonecraft waarschijnlijk gesterkt door Adam
Smiths Theory of Moral Sentiments . Zij noemt dit
boek in de Vindication met instemming waar ze het
heeft over de "general character of people of rank
and fortune" . (Brody 1992, p . 253)
Op een vergelijkbare manier zijn de machtsverschillen tussen man en vrouw van invloed op de
deugdzaamheid van het individuele karakter . Sommige aspecten van de positie van vrouwen worden aan
de hand van die van de koning verduidelijkt . Ze zegt
over de monarch en de vrouw: "his authority and her
sex ever stand between them and rational converse" vrouwen mochten in Wollstonecrafts tijd in een
beschaafd gesprek niettegengesproken worden .ln
een passage, die het midden houdt tussen psychologische duiding en politieke aanklacht, stelt ze : "Still
the regal homage which they receive is so intoxicating, that until the manners of the times are changed
[ . . .] it may be impossible to convince them that the
illegitimate power which they obtain by degrading
themselves is a curse ." (Brody 1992, p . 103 . Cursivering TB) Het onafhankelijke denken wordt dus door
vleierij in gevaar gebracht .
Wollstonecrafts overtuiging van het grote belang
van onafhankelijkheid voor de moraal, blijkt wel heel
duidelijk uit de volgende passage : "It is vain to expect
virtue from women till they are in some degree independent of men [ . . .] . Whilst they are absolutely
dependent on their husbands they will be cunning,
mean, and selfish ." (Brody 1992, pp . 252-253)
Verder is het van belang dat Wollstonecraft er
eveneens van overtuigd is, dat het principe van deugd
met behulp van de rede to ontdekken is : "As a moralist, I ask what is meant by such heterogeneous associations, as fair defects, amiable weaknesses, etc .? If
there be but one criterion of morals, but one archity-

pe of man, women appear to be suspended by destiny." (Brody 1992, p . 118) Zulke woordcombinaties
zijn onlogisch en kunnen dus niet ware deugden
beschrijven .
Ook maakt ze gebruik van haar overtuiging dat er
maar ~~n standaard voor deugd is . Er bestaat alleen
menselijke deugd, en daarom verwerpt ze de aan
sekse verbonden deugden : vrouwelijke deugden kunnen volgens haar niet verschillen van mannelijke
deugden . In een (mede) daardoor cruciale passage
van de Vindication zegt ze : "I wish to sum up what I
have said in a few words, for I here throw down my
gauntlet, and deny the existence of sexual virtues, not
excepting modesty. For man and woman, truth, if I
understand the meaning of the word, must be the
same ; [otherwise] virtue becomes a relative idea ."
(Brody 1992, p . 139) Ze wijdt het zevende hoofdstuk
van de Vindication aan de definiering van 'modesty'$,
omdat dit een deugd was die in haar tijd een volstrekt
andere betekenis had voor mannen dan voor vrouwen .
Wollstonecraft had moraliteit losgemaakt van
direct praktisch nut, omdat de ontwikkeling van
deugd volgens haar alleen gericht is op het perfectioneren van de onsterfelijke ziel . De vrouwelijke deugden kunnen daarom nooit vastgesteld worden op
basis van hun nut voor mannen . 9 Hiermee gaat ze in
tegen Rousseaus idee dat de vrouw bestaat om de
man to behagen . Rousseau had enkele decennia eerder in Emile (1762) gesteld : "The one should be active
and strong, the other passive and weak ; it is necessary the one should have both the power and the will,
and that the other should make little resistance . This
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principle being established, it follows that woman is
expressly formed to please the man ." (Brody 1992,
p . 135)
Met dit anti-utilitaire argument verwerpt Wollstonecraft ook de vrouwelijke deugden die James Fordyce en John Gregory in hun populaire educatieve
werken beschreven, zoals geduld, volgzaamheid en
flexibiliteit, want ook deze waren toegesneden op het
nut voor mannen, in plaats van op het volgen van de
eigen rede .
Wollstonecraft bespreekt in de Vindication ten
slotte, naast de verhoudingen tussen koning(in) en
onderdaan en tussen man en vrouw, nog een derde
maatschappelijke relatie : die tussen ouder en kind . In
hoofdstuk elf, getiteld 'Duty to Parents' trekt ze uit
het belang dat ze hecht aan vrijheid en gelijkheid de
volgende conclusie : ouders moeten niet altijd maar
gehoorzaamd worden omdat ze ouders zijn . Zolang
het kind zelf nog niet de principes van deugd heeft
ontdekt, moet het op het kompas van de ouders
varen . Als het kind echter zelf de deugd ontdekt,
hoeft het niet langer de ouders blind to gehoorzamen . Anders zou deze plicht immers niets zijn dan
een "arbitrary principle ; for what other name can be
given to the blind duty of obeying vicious or weak
beings merely because they obeyed a powerful
instinct" . (Brody 1992, pp . 267-268)
Wollstonecraft verdedigt dus met behulp van
moraalfilosofische argumenten telkens maatschappelijke verhoudingen die het best gekenschetst kunnen
worden als egalitair : "There must be more equality
established in society, or morality will never gain
ground [and] one-half of mankind [ . . .] will be continually undermining it through ignorance or pride ."
Eigenlijk usurpeert elke vorm van macht de troon die
is voorbehouden aan de moraal : "all power inebriates weak man ; and its abuses proves that the more
equality there is established among men, the more
virtue and happiness will reign in society ." (Brody
1992, p . 252)
Wollstonecraft gaat niet in op eventuele anarchistische implicaties van haar redenering, zoals haar
echtgenoot William Godwin wel deed . Haar ideaal is
een burgermaatschappij met genivelleerde bezitsverhoudingen en gelijke rechten voor elk individu . Dit is
onder meer of to leiden uit haar opvatting dat de
positie van de mannelijke helft van middenklasse de
meest ideate is, want "abilities and virtues are absolutely necessary to raise men from the middle rank of
life into notice" . (Brody 1992, pp. 126 en 253) Deze
groep wordt het minst aangetast door de corrumpe-
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rende effecten van onderdrukking en overheersing,
en om respect to krijgen, kunnen zij niet hun toevlucht nemen tot het tentoonspreiden van schoonheid of rijkdom, maar moeten ze deugdzaam zijn .

'Virtue' en 'corruption' in het Britse politieke
denken
Op basis van haar opvatting van deugd en de voorwaarden voor het bereiken daarvan, verwierp Wollstonecraft machtsverschillen tussen klassen, seksen en
generaties . Haar opvatting van deugd bracht haar tot
een egalitaire politieke overtuiging, die tevens liberaal
is in de achttiende-eeuwse betekenis van het woord :
de term liberalisme had in die periode nog vooral de
betekenis van het bekritiseren van de gevestigde
macht en traditionele denkwijzen, en het verdedigen
van principes van vrijheid en gelijke rechten .
Wollstonecraft was echter geen liberaal in de strikte betekenis van het woord . Ze hanteerde voor het
verdedigen van haar idealen namelijk een argumentatie die verschilde van die van de meeste achttiendeeeuwse liberalen . Dezen gebruikten bij het bepleiten
van vrijheid en gelijkheid begrippen die waren ontleend aan het juridisch vocabulaire : zij hadden het
vooral over rechtvaardigheid, bezit, belangen en het
contract tussen overheid en yolk . Wollstonecraft
beriep zich bij haar kritiek op de maatschappelijke en
politieke status quo veel meer op de oudere notie van
een staat die op het bereiken van individuele deugd
is gericht, en die andersom bestaat bij gratie van 'civic
virtue' .
De politiek historicus J .G .A . Pocock lokaliseert de
oorsprong van deze republikeinse opvatting in de Florentijnse Renaissance en herkent de Engelse vertaling
ervan in de Commonwealth-ideologie zoals die aan
het eind van de zeventiende eeuw en in de achttiende
eeuw werd verdedigd door radicale Whigs . Kenmerkend voor de Commonwealthmen, die Engeland tot
een 'community of virtue' wilden maken, was ten eerste hun pessimisme over de mogelijkheid tot sociale
en historische transformatie en ten tweede hun overtuiging dat het morele welzijn van het individu gelegen is in onafhankelijkheid . Het eerste element is
Wollstonecraft, als toeschouwer van de Revolutie, volkomen vreemd, maar het tweede is wet tekenend
voor haar gedachtegoed . Een derde kenmerk van de
Commonwealth-ideologie, het ideaal van de "release
of personal virtue through civic participation", is bijna
woordelijk in het meest politieke deel van de Vindica-

tion terug to vinden : "But in order to render their private virtue a public benefit, they [i .e . women] must
have a civil excistence in the State ." 10
Het gedachtegoed van de Commonwealthmen
heeft Wollstonecraft waarschijnlijk bereikt via de Dissenters . Drie van haar vrienden, Price, Priestley en
James Burgh, worden door de historicus G .1 . BarkerBenfield in zijn artikel 'Mary Wollstonecraft : Eighteenth-century Commonwealthwoman' aangemerkt
als "Dissenting Commonwealthmen" . (Barker-Benfield 1989, p . 100) De combinatie van Commonwealth-ideologie met de al eerder ter sprake
gekomen Dissenter-idealen verklaart de oorsprong
van een groot deel van Wollstonecrafts overtuigingen .
Zij gebruikte het vocabulaire en de idee~n van de
Commonwealthmen en de Dissenters echter om principes van gelijkheid to verdedigen, die radicaler waren
dan die van de meeste van haar tijdgenoten . Alleen
Richard Price en Thomas Paine verkondigden vergelijkbare idealen . Wollstonecraft verschilde echter van
hen in haar nadruk op het opheffen van het verschil
in rechten en mogelijkheden tussen man en vrouw,
en het verwerpen van arbitraire macht over kinderen .
Zij maakte dus een combinatie van aan de ene kant
liberate eisen van rechten en vrijheid, en aan de andere een pre-liberate argumentatie waarin moraliteit en
deugdzaamheid centraal staan . Wollstonecrafts
moraalfilosie leidde op die manier tot ~~n van de
meest radicale contepties van gelijkheid die is voortgekomen uit de Franse Revolutie .

Pocock et .a l . [ell .], The varieties of British political thought,
1500-1800. Cambridge 1993 .
Janet Todd [ell . and introd .], A Wollstonecraft Anthology.
Londen 1977 .
Virginia Woolf, 'Mary Wollstonecraft' . In : Virginia Woolf, The
common reader. Londen 1957 .

Noten
1
Van de vertalingen heb ik slechts de volgende bibliografische
informatie kunnen achterhalen : naar het Frans in 1792, in 1 797
door Ysebrand van Hamelsveld naar het Nederlands en door
Christian Gotthilf Salzmann naar het Duits .
2.
De gegevens over de Dissenters zijn ontleend aan BarkerBenfield 1989, p . 97, Van den Hooff 1995, p . 62 en Claire
Tomalin 1974), pp . 34 en 75 .

3.
Talleyrand stelt in zijn 'Rapport sur L' Instruction Publique' voor
om meisjes slechts tot hun achtste jaar onderwijs to geven .
(Van den Hooff 1995, p . 63)
4.
Voor meer informatie over de receptie van Wollstonecraft
verwijs ik naar Janes 1978, pp . 293-294 .

5.
Martien Kappers, 'Mary Wollstonecraft en de liefde : theorie en
praktijk' . In: De Gids 158 (1995), pp . 794-803 .

6.
Hiermee verdedigt Wollstonecraft dus een combinatie van environmentalisme en rationalisme : enerzijds hoeft de mere alleen
de eigen rede to volgen om deugdzaamheid to bereiken, anderzijds kan het gebruik van de rede tegengewerkt worden door
omgevingsfactoren . (Brolly 1992, p .102)
Sapiro geef aan dat'sophisticates' in Wollstonecrafts tijd de
betekenis heeft van 'bemvloedt door een misleidende denkwijze' . (Sapiro 1991, p . 86)

8.
Titia Blanksma studeert Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht
met als specialisaties cuituurgeschiedenis en Vrouwenstudies
Letteren .
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De bekneLde droom van
Elisabeth Eybers
Redbad Fokkema

Elisabeth EYbers' poezie ontstaat, in haar ei9en
woorden "uit PYn en afstandneem" . Haar persoonIi1'ke leed verwoordt ze in 9edichten, in de hoop dat
een lezer zich er misschien in zal herkennen . EYbers'
pi1'nli1'ke afscheid van haar moederland Zuid-Afrika
is dan ook het begin van een nieuwe dichterli1'ke
fase . In de studie Afstand en verbintenis van Ena
Jansen staat deze'Amsterdamse fase' centraal . Redbad Fokkema besPreekt in zi1jn bi1'dra9a zowel deze
studie, als EYbers' 9edichten en toont aan dat deze
poezie aan de 9rote Romantische traditie herinnert .
Op 31 mei 1961 landde de Zuid-Afrikaanse dichteres
Elisabeth Eybers op Schiphol . Dit was precies op de
dag dat Zuid-Afrika zich terugtrok uit het Britse
Gemenebest om als Republiek in steeds grater wordend isolement de apartheidspolitiek, begonnen in
1948, to intensiveren . Niet am die domme politiek
kwam zij naar Nederland, maar am redenen van particuliere card, namelijk am haar echtscheiding to verwerken . Ena Jansen ziet in haar studie Afstand en
verbintenis; Elisabeth Eybers in Amsterdam de emigratie naar Nederland als d~ cesuur in het dichterschap van Eybers . Het boek gaat slechts zijdelings in
op de poezie die v66r 1961 ontstond in Zuid-Afrika ;
het richt zich hoofdzakelijk op de tweede, Amsterdamse fase, omdat Eybers' poezie dan een thematische uitbreiding en een verruiming in publieke
belangstelling ondergaat . De ervaring van ballingschap geeft in deze face heviger spanning aan de zintuiglijke poezie, terwijl de gebreken van de ouderdom
(Eybers werd geboren in 1915) fascinerend voedsel
gaan geven aan ironiserende en humoristische observaties die tot op de dag van vandaag uit Eybers' weerbare pen vloeien . Sinds 1996 zelfs tweetalig : in het
Afrikaans, de taal van haar vader, en in het Engels, de
taal van haar moeder.
Omdat bij dit alles de verschillen in cultuur en taal
in het geding zijn ("selfs die geringste woord wat
emigreer / moet risiko en onbegrip trotseer"), was het
een goed idee van Ena Jansen - een Zuid-Afrikaanse
die Nederland goed kent - deze poezie in haar boek
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op liefdevolle wijze voor misverstanden to behoeden
door haar van woordverklaring en zinnig commentaar
to voorzien . En dat niet alleen voor Nederlandse
lezers, maar ook voor Zuid-Afrikanen die met Nederlandse omstandigheden onbekend zijn . Zij bespreekt
bovendien de marginale positie van de Zuid-Afrikaanse letterkunde in het Nederland van de jaren zestig,
die scherp contrasteert met de ruime bekendheid die
Eybers' poezie in de loop der jaren heeft gekregen .
(Gezien de verschillen tussen het Nederlands en het
Afrikaans in spelling, idioom, syntaxis en semantiek
die Ena Jansen bespreekt, is die populariteit opmerkelijk, zo niet ietwat verdacht .) Behalve een flink aantal recensenten laat zij ook Elisabeth Eybers zelf
uitvoerig over leven en werk aan het woord in een
collage van interviews . Het boek geeft al met al aan
de poezie een ruime, verhelderende context en biografische achtergrond .
Bij haar vertrek uit Johannesburg wilt Elisabeth
Eybers dat zij zich in Nederland ontheemd zou voelen, maar ook dat ze niet in een literair vacuum
terecht zou komen . Van Oorschot had in 1957
gedichten van haar uitgegeven die een goede ontvangst hadden gekregen op grand van hun verstaanbaarheid en ontroerende kracht . Eybers behoefde zich
wat dit betreft geen vreemde eend in de bijt to voelen . Dat haar redenen am Zuid-Afrika to verlaten van
persoonlijke aard waren, betekent overigens niet dat
zij nooit haar afkeuring over de apartheid heeft laten
blijken of dat zij als vrijwillig balling niet zou hebben
geleden onder de monomane Hollandse afkeer jegens
de politiek van haar vaderland . Van landverraad kon
en mocht men haar echter niet betichten, ook niet
toen zij in 1986 tot Nederlandse werd genaturaliseerd : zij bleef wonen in de taal van haar oorsprong .
Eybers vindt het van kortzichtigheid getuigen het
Afrikaans als apartheidstaal to zien; zij ziet die taal liever als een smeltkroestaal die een lange geschiedenis
achter de rug heeft en status en identiteit heeft verleend aan verschillende, ook minder bedeelde, bevolkingsgroepen . Bovendien werden de verordeningen
van het apartheidsbeleid ook in het Engels gepubli-

ceerd . Zij herinnerde hieraan in haar dankwoord bij
de ontvangst van de PC . Hooftprijs in 1991, precies
dertig jaar nadat zij in Nederland was gearriveerd .
Eybers was van plan tijdelijk to blijven, maar wilde de
ene onbesuisde adie niet door een tweede laten volgen . Langzamerhand acclimatiseerde zij en accommodeerde zij haar vaderstaal enigszins aan het
Nederlands . Gevraagd naar de mogelijkheid of zij ooit
in het Nederlands zou gaan schrijven, antwoordde zij
dat dat er niet van zal komen : Afrikaans is de taal van
haar bewustwording en is poetischer dan het Nederlands, soepeler en bondiger . Louter het geringer aantal lettergrepen van het Afrikaans noemde zij
prosodisch al winst.
De emigratie voegde een dimensie toe aan haar
poezie die al in een vroeg stadium uit was op een
wankel evenwicht tussen hoofd en hart, tussen hoop
en vrees, het persoonlijke en algemene, tussen chaos
en orde, tussen gevoel en verstand, tussen calvinistisch dogma en vrijdenkerij, bekrompenheid en ruimte . Tussen afstand en verbintenis, zo kan ook haar
verhouding tot Nederland en tot Zuid-Afrika worden
getypeerd, waarin zij haar ea/ans (1962) probeert to
vinden .
In haar poezie worden persoonlijke gevoelens en
ervaringen gestold in een taal, die uit is op communicatie en antwoord, op mogelijkheid tot identificatie
en herkenbaarheid . Uit de bundel Nuweling uit 1995
laat zich het gedicht "Liewe leser" lezen als een verontschuldiging opnieuw ons aan boord to komen met
ogenschijnlijk ego-centrisme :
Ja, ek weet hoe ek-sentries vertoon
my tuisgemaakte hee/al,
die were/djie wai ek bewoon,
my drang om dit steeds uit to stal
op so'n eenpersoonskaal - maar miskien
kan jy iets van jouse/f daarin lien?
Zo wonderbaarlijk is het dus niet dat haar poezie een
groot aantal lezers kent, zowel hier als aan de andere
kant van de evenaar. Haar poezie is als kamermuziek
waarvan zij schrijft dat die ons bewust maakt van wat
we allang weten . Eraan toegevoegd kan worden dat
die herkenbaarheid blijft charmeren door het voor ons
exotische karakter van de taal, die voor de nodige vervreemding van het bekende en gewone zorgt .
Ontstaan als de glanzende pare) uit de wond van
een nester handelen de gedichten via de aanpassingsmoeilijkheden als vanzelf over familie-relaties,

herinneringen en heimwee, verlangen en liefde, over
zwangerschap, moederschap en dichterschap . Op de
essentiele levensvragen geven de gedichten vaak een
wijs antwoord, waaraan zachtaardige ironie niet ontbreekt en sours enig moralisme niet vreemd is . Eybers
is (als domineesdochter) niet zelden scheutig in de
exegese van haar exempelen, wat de lectuur van haar
poezie eens to meer tot een aangenaam en nuttig
tijdverdrijf maakt, zonder dat ik wit suggereren dat
haar gedichten iedere gelaagdheid missen of een
oppervlakkige lezing toestaan . Een voorbeeld is een
vroeg Amsterdams gedicht, "Vriesweer" getiteld :
Net by die krom brug bly die water swan
maar verder slooi of flikker ales hard.
Die mooi bona eende buig en duik en trap
binnen die skuiling van die brug se kap .
'n Wye seemeeu, misties wit en grys,
dryf nader, aaael, land dan op die ys
en word 'n uitverkoren voe/ wat droog,
stelipoiig afkyk uit sy ronde oog.
Tenvyl sy maters saam eerbiedig kakel
nor aanbreek van 'n rydvak van mirakel
ver/aat 'n Petrus-eend die donker bong
en krabbel, voor by terugp/ons, lomp omhoog.
Aan dit gedicht wijdt Ena Jansen een paar bladzijden
om to laten zien hoe de anekdote van een meeuw,
die een bezoek brengt aan eenden in een wak onder
een donkere brug, oplicht als we de Petrus-eend (een
onbestaande snort) zien als een allusie op de poging
van de apostel Petrus in mislukte navolging van Jezus
over het water to lopen . De intertekst van Mattheus
verantwoordt de woorden "misties", "uitverkoren",
"eerbiedig" en "mirakel" en maakt het gedicht, dat
in eerste instantie berust op scherpe waarneming van
een winters tafereel, tot een ervaring van het gans
andere en tegelijk van de onmacht daaraan volledig
deel to nemen . Van belang is hierbij aan to tekenen
dat de geimpliceerde verschijning van het goddelijke
dan wet eeuwige in de tijd, een miraculeus moment
zonder eeuwige duur is : ijs smelt .
Dat de paradoxale ervaring van afstand en verbintenis een belangrijk fundament is van Eybers' poezie
in huiselijk, geografisch, politiek, psychologisch, erotisch en religieus opzicht, laat Ena Jansen in haar boek
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overtuigend zien .
Maar er is meer . Het veelvuldig kijken naar de
wereld met de aandacht en verwondering van een
kind, wiens ronde kijkers "nog die ewigheid onthou",
en de nuchtere eerbied voor de gewone dingen en
het alledaagse leven leveren geen triviale feitelijkheden op; in de beste gedichten van Eybers krijgt de
refledie het bevrijdende karakter van een visioen, een
epifanie, een openbaring, een hemelse herinnering of
een "ontasbre droom" . In deze zin is haar poezie van
een religieus (niet: godsdienstig) gehalte dat herinnert
aan de grote Romantische traditie, waarin de dichters
naar de woorden van William Blake (1757-1827) in
staat waren "To see a World in a Grain of Sand" .
Gestimuleerd door de Franse Revolutie (1789) waren
zij in hoge mate begaan met het collectieve menselijk
lot, ook al schreven zij uit de aandoeningen van het
eigen gemoed . Elisabeth Eybers geeft door haar menselijke visie aan particuliere lotgevallen naast een universele, ook een sterk sociale dimensie die concrete
contouren verschaft aan een aardse heilstaat van vrijheid, gelijkheid en broederschap . Uiteindelijk getuigen haar gedichten, paradoxaal genoeg, van eschatologische nostalgie zoals die uitgedrukt staat aan het
slot van "Posie" :
Van vo/gbare resep geen sweem,
tog word dit so - en anders nie gestook : uit pyn en afstandneem,
uit liefde en ironie uitsintuigsente, weggestop,
valutaloos, 'n droom geknel
onder 'n feite-siorthoop tot
dit ligwaarts we! .
Afstand en verbintenis van Ena Jansen is een stimulerend boek, dat gedeeltelijk gebaseerd is op haar dissertatie die zij in 1992 verdedigde aan de Universiteit
van de Witwatersrand to Johannesburg . Dat het boek
hier niet in het Afrikaans verschijnt, maar in het
Nederlands, roept de vraag op of de pozie van Elisabeth Eybers voor een goed begrip niet ook vertaling
zou behoeven . Vertaling zou echter het exotische en
subtiele karakter ervan verloren doen gaan en de op
scherp gestelde aandacht voor de interculturele
gedichten to niet doen, wat nadelig zou zijn voor de
poezie en de lezer al to zeer zou tegemoet komen .
Juist in de dubbele distantie als gevolg van vormgeving en taal schuilt de waarde van haar po~zie .
Bovendien heeft Eybers op latere leeftijd zelf als twee-
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de taal voor haar poezie niet het Nederlands gekozen,
maar het Engels ("iets van vroeger" - de cirkel is
rond) . Dat zegt genoeg : het schrijven of vertalen in
het Nederlands zou wellicht voor Elisabeth Eybers het
plegen van hoogverraad betekenen aan de talen van
haar oorsprong . Vertaling zou zeker een knieval zijn
voor wie "nie twee keer kyk / na iets waarop geen
waarmerk pryk" .
Ena Jansen, Afstand en verbintenis; Elisabeth Eybers in
Amsterdam . Amsterdam (Amsterdam University Press) 1998 .
368 blz . I 59,50 .

Redbad Fokkema is als docent verbonden aan de vakgroep
moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit Utrecht .
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Een waanzinnige
existentiele leegte
Een pornobioscoop . Alberta, de
eigenaresse van de bioscoop,
duvet al rokend en starend naar
het scherm een winkelkarretje volgeladen met kratten bier voor zich
uit . Harvey, een bezoeker, komt
even later binnen met een tafel,
een tapijt en een stoel . Dan komt
er een dronken zeeman binnen,
genaamd Dronken Zeeman, die
starend op een lijstje en wild
gebarend achterin gaat zitten . De
drie zitten en kijken naar de film .
Zeeman : "Dit is een gijzeling!"
Bovenstaand fragment is de
openingssc~ne van het toneelstuk
Cutup/Uppercut van Alex d'Electrique ; een theatergroep die van
absurditeiten en humor houdt .
Het geheel speelt zich of in een
pornobioscoop waar Alberta en
Harvey gegijzeld worden door een
dronken zeeman . Vreemd genoeg
vinden de gegijzelden het helemaal niet erg om gegijzeld to worden ; er is geen paniekreactie to
bespeuren . Veeleer is er sprake
van opluchting : misschien is dit
wel d~ manier om hun nietszeggende, saaie leven to ontvluchten!
De gegijzelden en gijzelaar verlekkeren zich dan ook, zij het voor
korte tijd, over het felt dat de buitenwereld ~indelijk aandacht aan
ze besteedt . Drie jaar later zitten
ze er echter nog steeds (een extreme vorm van Raffung tussen
scene 12 en 13) en de buitenwe-

reld is underhand vergeten dat ze
uberhaupt bestaan . De gijzeling,
waarvan ze hoopten dat het hun
een nieuw leven zou brengen vol
goud en glamour, eindigt (letterlijk) in een strontpaleis : Harvey
heeft de hele pornobioscoop
gevuld met zijn uitwerpselen .
Op het eerste gezicht lijken de
stukken van d'Electrique louter
nonsens to bevatten . De ene
bizarre situatie volgt de andere op
zonder dat er enige structuur of
rode draad aanwezig lijkt to zijn .
Conventioneel theater brengt
d'Electrique zeker niet, maar stukken die als los zand aan elkaar
hangen evenmin . Bij nadere beschouwing blijkt dat deze theaterstukken wel degelijk op een zeer
ingenieuze wijze in elkaar zijn
gezet .
Ko van den Bosch, die rinds
1988 de vaste schrijver van de teksten voor d'Electrique is, last zich
bij het schrijven van zijn toneelteksten inspireren door uiteenlopende zaken als tekenfilms van Tex
Avery, Monty Python, dadaisme,
B-films, Performance Art en allerlei
Europese (yolks-)verhalen . Bij de
repetities wordt er niet uitgegaan
van een vast script . Van den Bosch
tekent de contouren van personages, de verhaallijn, de thematiek
en stijl van het stuk ; de rest wordt
ingevuld tijdens de repetities . De
acteurs worden zo niet gedwongen zich aan to passen aan de
tekst; zij kunnen de tekst juist
naar hun hand zetten . Deze ma-

pier van werken in combinatie
met de uiteenlopende inspiratiebronnen your de toneelteksten
geeft aan dat een montagestructuur kennelijk bewust wordt nagestreefd . Deze montagestructuur
wordt in diverse aspeden van de
toneelstukken voortgezet .
Wat bij nadere beschouwing
van de indeling van de teksten
vooral opvalt, is de (schijnbaar)
willekeurige plaatsing van de sc~nes achter elkaar : de runes verschillen qua lengte drastisch van
elkaar, sommige runes bevatten
in het geheel geen tekst, andere
bestaan enkel uit ~~n of meerdere
monologen en weer andere bevatten flitsende dialogen . Er is
geen sprake van een logisch-chronologische volgorde ; men zou eerder kunnen spreken van een
collage-achtige structuur . Mede
door het felt dat de verschillende
scenes zo varieren ten opzichte
van elkaar, qua inhoud en vorm,
krijgt de voorstelling een ongelooflijke snelheid en wordt de
indruk van complete chaos, waar
de theaterstukken van d'Eledrique
bekend om zijn, gewekt . Als toeschouwer lijkt het of iedere rune
een andere zender op een tv-toestel is, waar men gedurende de
voorstelling tangs zapt; bij sommige kanalen wordt langer stilgestaan, ternrijl andere even worden
aangeflitsY en dan weer weggezapt .
De chaos die in de vorm van
de teksten heerst, wordt ook
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doorgevoerd in de enscenering
van de stukken . In het geval van
d'Eledrique is het niet ongewoon
dat zowel het decor, de attributen
als de personages z~lf steeds meer
verminkt en steeds chaotischer
worden naarmate het stuk vordert . Verschillende speelstijlen
(grotesk, ingetogen, sentimenteel,
absurd, et cetera) wisselen elkaar
in een ongelooflijk tempo af . Personages zijn niet duidelijk to
karakteriseren : ze zijn veranderlijk
als een blad aan een boom . Het
zijn veelal allusies op historische,
literaire of archetypische personen, die in de stukken een absurde vorm krijgen . De personages in
Het Periodiek Sysieem der E/ementen, een ander stuk van d'Electrique, lenen zich goed voor
een illustratie hiervan .
In Het Periodiek Systeem der
E/ementen is er sprake van een
personage dat Adolf heet, die met
bepaalde uitspraken en fascistoide
trekken sterk doet denken aan de
historische figuur Adolf Hitler . Verder gaat de vergelijking echter
niet op ; d'Electrique geeft het
publiek een duwtje in een richting, maar in de tussentijd zijn ze
alweer een geheel andere kant
opgegaan . Het Periodiek Systeem
der E/ementen speelt zich of in
een familiebedrijf dat chemisch
afval verwerkt . De vader ('Pa')
voelt dat zijn einde nadert en wijst
degene aan die zijn opvolger zal
worden : Hamlet. De meeste leden
van de familie zijn er niet blij mee
dat dit laffe ventje het bedrijf mag
gaan overnemen .
In dit toneelstuk, dat zijn
thema ontleent aan Shakespeares
Hamlet, spelen tien personages .
Het 'to be or not to be'-vraagstuk
is hier verworden tot "Hamlet met
het wijsneuzerige - 'ben ik er nou
wel of ben ik er nou nieY ." In het
verlengde hiervan komt Hamlet
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aan het einde van het stuk tot de
conclusie dat hij eigenlijk nog
geboren moet worden . Verder
praat Hamlet weinig en masturbeert veel ; de enige handeling
waartoe hij in staat is . Hij is een
karakterloze twijfelaar en heeft
veel weg van een slechte B-acteur .
De gestoorde oom Adolf wil een
krachtcentrale bouwen die op
haat loopt en wil daartoe het
haatdragende sperms van stervenden gebruiken . Hiertoe vermoordt hij Hamlet en verandert
het hele toneel in een groot
bloed- en spermabad . Een ander
personage in dit stuk heet Ophelia ; zij is echter nauwelijks to vergelijken met de Ophelia uit
Shakespeares Hamlet. Bij d'Electrique is zij de zus van Hamlet en
bovendien een terroriste die kleuters executeert.
Kortom, de personages in de
stukken van d'Electrique zijn eveneens 'gemonteerd'; een coherent
persoon en/ of conventioneel
personage zul je in deze toneelstukken niet aantreffen . Het is in
dit geval dan misschien ook juister
to spreken van zogenaamde
papieren personages' ; ze hebben
geen eigen (karakteristieke) psychologie . De personages komen
zo nu en dan tot een daad, maar
een motivatie is ver to zoeken of
is compleet absurd . Veelal is er
echter in het geheel geen sprake
van enige daadkracht ; vooral in
Cutup/Uppercut wordt deze zowel
geestelijke als lichamelijke impotentie benadrukt . Alberta en Harvey lijken aan het begin van het
stuk, dankzij de gijzeling, to kunnen ontsnappen aan hun saaie
nietszeggende leven, afgesloten
van de buitenwereld . De gijzeling
is dus gewenst, maar dan blijkt
dat de gijzelaar niet in staat is zijn
halfslachtige ondoordachte daad
door to zetten (wie gaat er immers

twee outcasts in een pornobioscoop gijzelen?) . Alberta, Harvey
en de Zeeman zitten vast in een
slaapverwekkend leven waar zelfs
een gijzeling niets aan kan veranderen . Gijzeling in een pornobioscoop : in alle opzichten een daad
die Been vruchten (af-)werpt.
Een ander element dat prominent aanwezig is in de stukken
van d'Electrique is een overdosis
aan geweld op het toneel . Mensen beuken op elkaar in, schieten
elkaar overhoop en snijden ledematen af, vaak zonder dat het
enige consequentie heeft . Noch
lichamelijk, noch geestelijk lijken
ze er enige gevolgen van to
ondervinden . Er wordt op een cartooneske wijze omgesprongen
met geweld . Zo gaat de Zeeman
(CuTuplUppercut) op een gegeven
moment sigaretten halen, komt
even later 'aan flarden geschoten'
terug en zegt vervolgens : "Het
was een scherpschutter in de
vorm van een sigarenzaak ." Waarop Alberta antwoordt : "Wat een
waanzinnige existentiele leegte ."
Deze dialoog illustreert eveneens het al eerder genoemde
associatieve karakter van de teksten . Vaak gaat het in wezen nergens over: er is nauwelijks sprake
van daadwerkelijke communicatie .
De woorden vloeien als het ware
uit elkaar voort zonder acht to
slaan op inhoudelijke verbanden .
Razendsnelle dialogen en teksten
waarin een personage van poetisch naar banaal, van filosofisch
naar absurd-ironisch schakelt zonder een duidelijke psychologische
motivatie . De montagestructuur
wordt op deze manier ook tekstinhoudelijk doorgezet : in de toneelstukken van d'Electrique zijn
autonome teksten associatief met
elkaar verbonden .
Ondanks deze onsamenhangend aandoende 'antistructuur'

wordt voornamelijk door middel
van de ondergangsthematiek, die
in alle stukken van d'Electrique
centraal staat, een eenheid gecreeerd . In dit perspedief ondersteunt de chaotische structuur
juist de thematiek . Het 'montagekarakter' dat in de verschillende elementen van het stuk
aanwezig is, zet de nihilistische
sfeer die de stukken uitstralen
kracht bij . Door het consequent
doorvoeren van deze montagetechniek in alle facetten van het
stuk, creeert d'Electrique dus
bewust het beeld van chaos en
ondergang . Het cultuurpessimisme dat evident in de stukken aanwezig is, wordt door zwartgallige
humor, grotesk vertoon van
geweld en gebruik van clich~matige personages en dito taalgebruik gerelativeerd . Tegelijk geeft
het juist een extra lugubere
dimensie aan de stukken en zijn
vitaliteit en ondergang hierdoor
onlosmakelijk met elkaar verbonden .
De wereld die wordt neergezet
is geheel nihilistisch : moraal, religie en waarheid zijn loze kreten .
God is in elkaar getrapt door zijn
eigen engelen (Cutup/Uppercut)
en de personages leveren een
oneindig gevecht tegen de
befaamde bierkaai : zij willen een
zinvol leven, maar kunnen het niet
krijgen . Het zijn alien kleine, onbeduidende mensen met hopeloos
grootse dromen . Meestal proberen de personages in de stukken
hun angst en onzekerheid to overschreeuwen . Zij willen of kunnen
niet (normaal) communiceren en
gaan geheel onverantwoordelijk
met hun leven om . De wereld
waarin de personages zich bewegen, ervaren zij als onbegrijpelijk
waardoor vervreemding ontstaat .
Er wordt op een zeer fysieke wijze
geacteerd waardoor het lichaam

sterk geaccentueerd wordt . ledereen wil groot en machtig zijn . Dit
komt onder meer tot uiting door
een grote nadruk op geweld en
veelvuldig gebruik van krachttaal .
De personages blijven vechten,
elke keer weer trekken ze ten strijde op het onmenselijke af . En dit
is slechts den van de aspeden die
de voorstellingen van d'Eledrique
zo afgrijselijk boeiend maakt .
Decor, muziek en objecten, zij
zijn als het ware de tegenspelers
van de verschillende personages
en hebben invloed op de loop van
het stuk : totaaltheater gevat in
een gestructureerde chaos . De
verschillende onderdelen die men
kan onderscheiden in de toneelstukken van d'Electrique blijken
met elkaar samen to hangen en zij
onderschrijven op die manier de
ondergangsthematiek .
In een meer recente productie
van d'Electrique, Disaster Musical,
is het nihilisme, met daaraan
gekoppeld de ondergangsthematiek, duidelijk de spit waar het stuk
om draait . Naarmate het stuk vordert, wordt het evident dat de
personages gevangen zijn in een
cyclisch bestaan . Zij maken onderdeel uit van een snort luguber
experiment waarin zij dezelfde
dag oneindig vaak moeten doormaken . De enige ontwikkeling die
er lijkt to zijn, is dat er steeds meer
verval optreedt . Hoewel het stuk
slechts ~~n dag uit die oneindige
herhaling laat zien, wekt d'Eledrique de indruk dat de personages,
het decor en de tekst per dag
steeds meer verminkt raken . Vooral in deze voorstelling wordt duidelijk dat het nihilisme in de
werelden die d'Electrique neerzet,
definitief is . In die zin is het dan
ook geen Nietzscheaans nihilisme :
er is geen betere toekomst 'voorbij de moraal' en het nihilisme is
hier allerminst 'het meest hoop-

voile alter spektakelstukken' . Alex
d'Electrique laat de mens in zijn
meest naakte, kleine, vorm zien :
een absurde vorm van 'Untermenschen' die alles proberen om
grootse, vrije geesten to worden
in een nihilistisch bestaan en daartoe geen enkel middel schuwen .
Alex d'Electrique is ~~n van de
meest fascinerende toneelgroepen
die Nederland op het moment rijk
is : theater balancerend op het
fijne lijntje tussen kunst en kitsch .
In zijn toneelstukken toont d'Electrique werelden die volkomen
instabiel zijn . De meest onmogelijke personages en objecten worden tegenover elkaar gezet en
leveren van het begin tot het
einde een doelloze strijd tegen
zichzelf en elkaar, met als eni9e
grond de afgrond . Een absolute
aanrader voor iedereen die niet
naar het theater gaat om een
gestructureerd, hapklaar toneelstuk voorgeschoteld to krijgen .
Anneke Jansen
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Het Faustboek van 1587
Het Faustmotief heeft zich in de
laatste eeuwen ontwikkeld tot
een belangrijk motief in de westerse literatuur. De basis hiervoor
werd gelegd in 1587, toen Die
Historic von D . Johann Fausien

het licht zag . Dit eerste Faustboek,
geschreven en gedrukt door de
Frankfurter boekdrukker Johann
Spies, werd een groot succes . Het
beleefde vele herdrukken en werd
al snel na zijn publicatie in Duitsland in verschillende talen vertaald . Grote betekenis voor de
wereldliteratuur kreeg het door de
Engelse toneelbewerking van
Christopher Marlowe . In de daaropvolgende twee eeuwen werd
de Fausttraditie door de verschijning van enkele - op zichzelf vrij
onbetekenende - werken overeind
gehouden . In 1750 (uidde Lessing
een nieuwe fase in ; met een
bewerking voor toneel, die overigens slechts fragmentarisch
bewaard is gebleven, pakte hij het
Faustmotief op en voorzag het
van een nieuwe inhoud . Faust
wend het symbool voor de naar
onbegrensde wetenschap en
onbeperkt genot strevende mens,
die zichzelf vrijelijk weet to ontplooien . De Faustproblematiek
wend vervolgens een geliefd
thema van verschillende auteurs .
Eon van deze auteurs was Goethe,
die veel can de bekendheid van
het Faustmotief heeft bijgedragen .
Een andere beroemde, meer
recente bewerking van het Faustmotief is het meesterwerk van
Thomas Mann, dat in 1947 verscheen .
Toen Johann Spies zijn Historic
schreef, baseerde hij zich op mondeling overgeleverde verhalen
over een zekere Faust, die ook
daadwerkelijk heeft bestaan . In de
eerste decennia van de zestiende
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eeuw leefde en in Duitsland namelijk een zeer bekende magier
onder deze naam . Deze 'historische' Faust kom je tegen in historische bronnen zoals oorkonden,
gedrukte berichten en in de literatuur uit zijn tijd . Hieruit blijkt dat
Faust rond 1480 in Knittlingen
wend geboren . Hij komt erin naar
voren als een astroloog en een
magische kunstenmaker, die op
zijn medemensen diepe indruk
maakte en op gespannen voet
stond met de autoriteiten . Hij
bezat veel natuurwetenschappelijke en geneeskundige kennis . De
toepassing van deze nog niet
algemeen geaccepteerde kennis
over natuurverschijnselen heeft
hem uiteindelijk de naam van
magier en zwartkunstenaar opgeleverd . Men dient hierbij to bedenken dat deze Faust leefde in de
overgangstijd van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd . De
ontdekking van Amerika en het
onderzoek van Copernicus hadden
het bestaande wereldbeeld omvergeworpen, maar tegelijkertijd bleven resten van het middeleeuwse
wereldbeeld nog voortbestaan .
Veel natuurverschijnselen konden
nog niet verklaard worden zonder
terug to vallen op het middeleeuwse (bij-)geloof . De doorgronding van natuurkrachten was een
streven dat de wetenschap dan
ook met het occultisme deelde .
Deze werden nog niet duidelijk
van elkaar onderscheiden en ook
bij Faust is de grens tussen zijn
natuurwetenschappelijke en occulte praktijken zeer vaag .
Als je de betekenis kent die het
Faustmotief in de loop den tijd
heeft gekregen, zul je verwachten
in Die Historic de geschiedenis van
een sinistere tovenaar to vinden,
die door zijn pact met de duivel
tot alles in staat is . Deze verwachting wordt slechts ten dele ver-

vuld . Faust verkoopt inderdaad
zijn ziel can de duivel in ruil voor
onbegrensde kennis en macht . In
het boek wordt vender duidelijk
gemaakt op welke manier hij de
hele wereld onderzoekt. Hij daalt
of in de hel en stijgt op naar de
hemel, bezoekt onbekende Ianden en beroemde steden, doet
voorspellingen, is in staat natuurverschijnselen to verklaren en kan
geesten oproepen . Toch zijn deze
verhalen niet bijster spectaculair.
Faust komt weliswaar als tovenaar
naar voren, maar de verhalen zijn
absoluut niet sinister, huiveringwekkend of intrigerend . Zij vormen in Die Hisioria dan ook niet
het gedeelte waar het om draait .
Het belangrijkste en tevens fascinerendste deel van het boek
wordt door de beschrijving van de
disputen die Faust met de duivel
voert . Het wekt misschien enige
verbazing dat deze disputen bijna
altijd over vragen van theologische
card gaan . Faust blijkt met prangende vragen over bovennatuurlijke zaken to zitten . Zo wil hij
weten wat de hel is, waar het
paradijs ligt en wat de duivel
gedaan zou hebben als hij als
mens was geschapen . Eigenlijk
zouden dergelijke vragen hem
niet meer mogen interesseren,
want Faust heeft het christelijke
geloof can God afgezworen .
Merkwaardig genoeg beantwoordt de duivel de vragen van
Faust vaak bijbelgetrouw. Faust
raakt erdoor in grote twijfel over
zijn losbandige levenswandel .
Vooral de beschrijvingen van de
hel die de duivel hem geeft, jagen
hem grote angst can . Soms staat
hij op het punt om zijn hele yendrag met de duivel ongedaan to
maken, boete to doen en terug to
keren tot het geloof . Hij blijft echter steeds weer een houding van
moedwillige verharding aanhou-

den, of hij knapt of op het besef
dat het voor hem niet meer
mogelijk is terug to keren, hoewel
hem herhaaldelijk het tegendeel
wordt voorgehouden . Het is tijdens de beschrijving van deze disputen dat het karakter van Faust
pas echt vorm krijgt. Een hopeloze
ziel wordt beschreven, een ziel die
tussen moedwil en verharding
enerzijds en berouw en angst voor
hel en verdoemenis anderzijds
heen en weer wordt geslingerd .
De waarde van Die Historic ligt
dan ook niet in de beschrijving
van Faust als magier, voor wie
menselijke grenzen geen belemmering meer zijn, maar veel meer
in de beschrijving van een wanhopig hart, dat niet meer in staat is
van een eenmaal gekozen weg
terug to keren . De schrijver van dit
Faustboek geeft can, waarom hij
het werk heeft geschreven :
"daraus jeder Christ zu lernen [ . . .]
Gott zu fiirchten, Zauberei,
Beschworung and andere Teufelswerke zu fliehen, so Gott ernstlich
verboten hat, and den Teufel nicht
zu Gast laden noch ihm Raum zu
geben wie D . Faustus gethan
hat" . Geen onderhoudende
geschiedenis dus, maar een ernstige waarschuwing can alle christenen . De literaire Faust, het
symbool voor de hedonistische,
moderne mens, is in Die Historic
dus slechts in de kiem aanwezig .
De geliefdheid van het Faustmotief in later eeuwen, is niet meet
toe to schrijven can de boodschap
die deze schrijver can zijn Faustboek wilde meegeven, maar de
populariteit die het boek direct na
zijn verschijning genoot, is ongetwijfeld w~l door de impact van
deze les to verklaren .
Anne Boonzaaijer

Pretpark Dali
Afgelopen zomer bezocht ik de
Spaanse stad Figueras . Deze stad
is vooral bekend vanwege het
museum van de beroemde surrealistische kunstenaar Salvador Dali
dat er gevestigd is . Dit museum het Museo Dali - was dan ook de
belangrijkste reden dat ik in de
hitte naar Figueras toog . Daar
aangekomen leek het wel of ik in
Kaatsheuvel was beland . Zoals
daar alle wegen naar de Efteling
voeren, voerde in Figueras elke
weg naar het Museo Dali . Het ligt
midden in het centrum en kondigt
zich can, nog voor het to zien is,
door een rij die op een zomerdag
bij een willekeurige attradie in de
Efteling niet zou misstaan . Er zat
weinig anders op dan can to sluiten, want de stad heeft, behalve
een heel contingent can surrealistische souvenirwinkels, verder niet
zo bijster veel to bieden .
Eerlijk gezegd wist ik totaal
niet wat ik van het museum
moest verwachten . De reisgids
beloofde in elk geval een kermisachtige sfeec Maar ja, hoe stet je
je zoiets voor : een museum als
een veredeld lunapark? Binnengekomen, bleek de werkelijkheid
aardig overeen to komen met wat
de reisgids voorspeld had . De
pretparkachtige eructing werd
allereerst veroorzaakt door de
drukte . Die was vooral beklemmend door de opzet van het
museum . Het is namelijk gevestigd in een oud theater dat Dali
speciaal voor het museum
opkocht en omwerkte tot zijn
magnum opus . Het museum is op
Been enkele manier publieksvriendelijk . De doorgangen zijn nauw,
irritante videocamera's zijn niet
verboden en enige mate van
structuur in het tentoongestelde
lijkt to ontbreken . Deze wanorde

verijdelt dat het museum is zoals
een museum zou moeten zijn : een
oase van rust waar het goed toeyen is en waar een bezoeker zich
kan vergapen can kunst . Het
Museo Dali is veel eerder een surrealistisch pretpark waar je met 25
peseta's een kunstwerk can kunt
zwengelen : je vindt er namelijk
mechanische kunstwerken die
alleen werken als je er geld ingooit .
Eigenlijk vormt het museum
een merkwaardige schakel tussen
het massavermaak en de avantgarde . De kunst van Dali is immers
zeer vooruitstrevend geweest,
maar leent zich - getuige de
gigantische bezoekersaantallen zeer goed voor een dagje uit . Misschien is dit exact het effect dat
Dali wilde sorteren met zijn museum, want eenzelfde vermenging
van massavermaak en avant-garde
is in zijn werk waar to nemen . Ik
zal dit laten zien can de hand van
een schilderij uit zijn vroegste
periode . Dali speelt in dit schilderij
met thema's en beelden uit de
wereld van Hollywood, een wereld
die op dezelfde manier massavermaak biedt als een pretpark . Deze
vorm van vermaak wil het publiek
vooral niet bruskeren, maar vertroetelen en paaien . luist uit deze
wereld, de wereld van ijsjes, cocacola en vertier in overvloed, haalt
Dali zijn materiaal voor het schilderij 'Shirley Temple, le plus jeune
monstre sacra du cinema de son
temps' uit 1939 .
Dali leent nogal rigoureus . Hij
gebruikt alleen het hoofd van
Shirley Temple, het befaamde
kindsterretje, alsof het meteen na
onthoofding bij de guillotine is
weggehaald . De enige film waarin
ik haar ooit zag acteren is The little princess. Shirley speelt hierin
Sarah, een meisje wiens rijke
vader dient in de Boerenoorlog .
Sarah wordt om die reden in een
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chique kosthuis ondergebracht
waar een, zoals later blijkt, archetypisch boze stiefmoeder de scepter zwaait . Op het moment dat
bericht wordt dat Sarah's vader is
omgekomen, komt de ware aard
van de eigenares van het kosthuis
boven . Manifesteerde zij zich aanvankelijk nog als een aardige petemoei, op het moment dat zij
beseft dat Sarah geen geld meer
bezit, valt het prinsesje uit de gratie en zijn de vervelendste klusjes
in het kosthuis voor haar. Overigens is het de kijker vanaf de eerste verschijning van de eigenares
van het kosthuis duidelijk dat haar
de schurkenrol is toebedeeld, en
net zo is het al snel duidelijk dat
het met Sarah allemaal goed zal
komen en dat haar kwelgeest het
onderspit zal delven . Aan het eind
van de film blijkt dan ook dat
Sarah's vader niet dood is . De
prinses krijgt wat haar toekomt en
de boze feeks, ofwel het kwaad,
wordt bestraft . De poetische
rechtvaardigheid wordt gewaarborgd en een perfecte Broom, een
idylle, wordt op een zilveren presenteerblaadje aangeboden .
Uit deze Broom haalt Dali zijn
materiaal om zijn eigen, perfect
gestileerde Broom gestalte to
geven . Het is het snort Broom Bat
op een aanstekelijke manier verontrustend kan werken, zoals een
enge of verwarrende Broom Bat
ook kan . Deze aanstekelijkheid is
inherent aan de aantrekkingskracht van het gevaar, Bat zeker
ook in Bit werk besloten ligt . Het
zou heel goed kunnen, Bat Bit
gevaar of deze dreiging inherent is
aan alle kunst die in onze ogen
vooruitstrevend of avant-gardistisch is . Waarin schuilt Bit 'gevaar'
nu precies in Dali's schilderij? Ik
stipte al aan Bat Dali een element
uit een voor hem ongewoon domein annexeert, het domein van
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Hollywood of van het massavermaak . Het lijkt erop Bat hij Bit
bewust doet, om lets to onthullen
over Bat vermaak . Dali prikkelt zijn
publiek, bruskeert het, want
eigenlijk wil het publiek de waarheid die hij in zijn Broom op een
presenteerblaadje aanbiedt, niet
zien .
Dali steelt van het massavermaak om en iets verontrustends
over to kunnen onthullen . Het element Bat hij steelt, voegt hij op
een onopvallende manier in zijn
werk in . Bij een eerste blik lijken
zijn schilderijen, en ook Bit schilderij, heel vermakelijk en uitsluitend vermakelijk . Het hoofd van
Shirley Temple op het lichaam van
een vrouwelijke leeuw geplaatst,
staat behalve enigszins charmant,
Ban ook heel grappig . Boven op
het hoofd, Bat uit het niets op het
lichaam gevallen lijkt to zijn,
plaatst Dali een vleermuis . Langzaamaan verwordt de aanvankelijke glimlach tot een grijns . Shirley
blijkt uit to groeien tot een macabere sfinx tegen een zo mogelijk
nog macaberder decor : een woestijn waarin zich het geraamte van
een schip bevindt, een verre stad,
een vrouw met een hoepel en een
verdwaalde heilige met een kind .
De schaduwen van deze figuren
zijn tang en grillig : de Bag nadert
zijn einde . De sfinx is echter zonder schaduw getekend en heeft
zich, getuige de haar omringende
botten, blijkbaar tegoed gedaan
aan een ander wezen in de woestijn . Shirley kijkt daarbij niet eens
verzadigd, maar eerder verdwaasd . Zij lijkt to beseffen Bat zij
niet helemaal op haar plek is .
Onderin het schilderij bevindt zich
een gekleurd bordje : "Shirley. . .at
last in Technicolor" . Dit bordje
onderstreept andermaal hoe bizar
de situatie is die Dali aan zijn
publiek ontvouwt .

Het gevaar waarover ik sprak,
schuilt voor wat Bit schilderij
betreft in de onthutsende presentatie van Shirley Temple . Dali
dwingt zijn publiek de geijkte, veilige herinneringen en opvattingen
over het kindsterretje aan de kant
to zetten en haar op een andere
manier to bekijken . Het publiek
wordt gedwongen haar als een
monster to zien . Het maakt niet
zo heel veel uit of Bit door Dali
bewust is gedaan om een kritisch
commentaar op het massavermaak to formuleren . De eventuele
'lezing' van het schilderij als zijnde
een haast politieke stellingname,
is voor nu een overbodige . Waar
het om gaat, is, Bat Dali grote yenwarning zaait in de belevingswereld van zijn publiek en speelt met
verwachtingspatronen . Het publiek wordt gepaaid met een grap,
maar vervolgens geshockeerd
door de 'gruwelijke' waarheid die
het schilderij herbergt .
Dali's artistieke vrijage met
Shirley Temple laat zien Bat de
tegenstellingen tussen avantgarde (Dali behoorde daar in de
tijd Bat hij Bit schilderij maakte
zeker nog toe) en het massavermaak lang niet altijd even absoluut zijn . De flirt van Dali met deze
vorm van vermaak zou anders niet
mogelijk zijn geweest . Dali voegt
het massavermaak op zulk een listige wijze in het hier besproken
werk in, Bat het gesorteerde
effect maximaal is . Shirley Temple
zal namelijk nooit meer dezelfde
zijn voor wie Bit schilderij aanschouwd heeft. Haar monsterlijke
kant is onthuld . Dit lijkt misschien
wat al to sterk uitgedrukt, maar ik
denk Bat het beeld Bat Dali toont
in ieder geval door mijn hoofd zal
spoken als ik de volgende keen
~~n van Shirley's films zal zien . Om
die reden lijkt het werk van Dali
op het eerste oog alleen curieus,

maar volgt na nadere vorsing een
onluisterend inzicht dat een idylle
bedrieglijk kan zijn .
Dali, een kunstenaar die zich
altijd al in het niemandsland tussen
absolute schoonheid en absolute
rommel, of tussen massavermaak
en avant-garde opereerde, weet
van een museum een theatraal
pretpark to maken . lets wat in
principe garant zou moeten staan
voor welbehagen blijkt zich tot
een bron van ergernis to ontpoppen . Het museum Dali bruskeert het
publiek . Dat juist Dali deze omslag
weet to bewerkstelligen, is natuurlijk niet zo vreemd : het lijkt er
sterk op dat deze dwaasheid met
voorbedachten rade aangebracht
is
Misschien is het hierom ook
dat de zalen die na de dood van
Dali aan het museum zijn toegevoegd, een beetje vreemd en misplaatst aandoen, alsof ze niet
passen in het grote plan van de
Spaanse kunstenaar. Deze zalen
zijn namelijk zoals museumzalen vanuit een conventioneel oogpunt behoren to zijn : rustig, overzichtelijk en
gestructureerd . Shirley Temple
hoort niet thuis op het lichaam
van een leeuw in de desolate
woestijn en Dali's kunst niet in een
museumzaal volgens het protocol .
Het museum volgens Dali is zoals
ook zijn kunst is : chaotisch en verontrustend, een pretpark dat er
alles aan doet om zo verwarrend
mogelijk to zijn . Het is echter wel
een pretpark Batik aan eenieder
die iets van de totale waanzin wil
proberen to begrijpen, van harte
kan aanbevelen .
Harold Konickx
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Een beetje zingen,
een beetje dansen
Interview met Sjoerd Kuyper
Floske Kusse en /nge Werner
Zeven april aanstaande viert SJ'oerd KuYper 1952
feest . Hi1' is dan officieel vi1'fentwinti9 1'aar schri1'ver.
KuYper be9on als dichter en heeft inmiddels ziJjn
sporen als kinderboekenschri1'ver ruimschoots verdiend ; zi1jn werk werd bekroond met verschillende
literaire pri1'zenr waaronder een Gouden Griffel .
Redenen 9enoe9 voor Floske Kusse en In9a Werner
om hem op to zoeken voor een interview . KuYper
aan het woord over het platteland r 9riezelen r
9eknuffel en de noodzaak van op 1'e rug zwemmen .
"Eerst, tang geleden, woonde Robin in de grote stad .
Samen met zijn mama en papa . [ . . .] Op een dag gingen ze verhuizen . [ . . .] Het nieuwe huffs stond in een
dorp . Robin kreeg een varken, een pet, een overall,
klompen, een hark en een schep . 'Zo,' zei mama . 'Nu
is Robin een boertje . ' " Dit zijn de eerste regels van
Robins zomer (1990), het eerste boek uit Kuypers
Robin-reeks . Robin verhuist van Amsterdam naar de
Kop van Noord-Holland, net zoals Sjoerd Kuyper op
jonge leeftijd het stadse voor het West-Friese Berkhout verruilde . Ook hij kreeg van zijn ouders een varken, een overall, klompen en een schep ; Kuyper bleek
een 'boertje' in hart en nieren . "Ik vind het altijd jammer dat ik Amsterdam achter mijn naam moet zetten
als geboortestad, ik heb er niets mee . Ik denk zelfs
wel eens dat ik ben opgehouden met studeren vanwege Amsterdam . Ik vond het er vreselijk, zo druk .
Bovendien was mijn faculteit gehuisvest in een
gebouw met zoveel verdiepingen dat ik mijn studie er
ook aan gaf wegens hoogtevrees." Een man van het
platte land .
Kuyper begon zijn schrijverscarri~re met een aantal
dichtbundels . Zijn eerste gedichten verschenen in zelf
gestencilde boekjes die Kuyper 's avonds laat in het
cafe verkocht, als de band uitgespeeld was . latere
bundels zoals de trilogie rond de jongen Klaas Kristiaan (1974-1977) en Batten & flamingo's (1982) werden gepubliceerd bij literaire uitgeverijen . Zijn
prozadebuut, Een k/eine jongen en z'n beer, kwam
uit in 1978 . In dit boek laat de auteur zijn gedachten
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gaan over zijn poetische ontwikkeling, inspiratiebronnen en poezieopvattingen . En na de interviewbundel
Het Nieuwe Proza (1978, samen met lohan Diepstraten) verscheen Kuypers eerste verhalenbundel De glazen kamer (1979) . Op zijn zesentwintigste had de
auteur al een aardig oeuvre opgebouwd aan poezie
en proza voor volwassenen . Toch is deze episode uit
zijn schrijversloopbaan de meeste mensen niet
bekend ; Kuyper heeft bij het grote publiek vooral
naam gemaakt met zijn werk voor kinderen en schrijft
tegenwoordig nauwelijks meer voor volwassenen .
"Die overgang ging eigenlijk heel toevallig en platvloers : gewoon om economische redenen," zegt Kuyper achteraf . "Mijn gedichten en verhalen kon ik
nergens slijten, behalve in die paar boeken . Het was
wel heel chique om uitgegeven to worden, maar dan
kreeg je je royalty's en dat was dat ; die opbrengsten
waren nihil . Toen kwamen er of en toe wat opdrachten binnen voor kinderoerhalen en dat deed ik er dan
naast . Ik was een dichter voor volwassenen, vond ik,
en zoals sommigen er reclamewerk bij deden, deed ik
er kinderwerk bij . Gewoon om geld to verdienen . Het
begon met de radioprogramma's Ko de boswachtershow en Radiolawaaipapegaai ( 1979) en langzamerhand begon ik die opdrachten voor kinderen echt veel
leuker to vinden ." En dat had z'n weerslag op Kuypers werk : kinderen en kinderthema's slopen ongemerkt zijn verhalen binnen . "Ik zie dat in mijn tweede
verhalenbundel, Het Zand (1987), kinderen steeds
meer een hoofdrol gaan krijgen . Het laatste verhaal
gaat over een Frans meisje in oorlogstijd en daar komt
tovenarij in voor. Volgens mij heb ik toen gezien dat je
daar in kinderboeken veel beter mee uit de voeten
kunt en dat kinderen zo'n sprookjesachtig thema ook
veel leuker vinden dan grote mensen ."

Een piramide van Griffels
Terwijl de nadruk kwam to liggen op teksten voor kinderen, steeg de waardering voor Kuypers werk . "Echt

veel waardering heb ik nooit gekregen voor mijn eerdere werk ; een leuke recensie hier en daar, maar ik
ben ook wel genegeerd . Ik bedoel, ik brak niet door
met mijn proza en poezie, daarmee zal de overstap
ook wel to maken hebben gehad ." Wat recensenten
als problematisch ervoeren in zijn werk voor volwassenen, komt volledig tot zijn recht in kinderliteratuur .
Een terugkerend thema in Kuypers vroege werk is bijvoorbeeld het weemoedige verlangen van een volwassen personage naar de verloren kindertijd en dit
werd door recensenten afgedaan als kitscherig en
sleets . In zijn kinderboeken echter, lost deze nostalgie
op : "Dan hoef je niet terug to blikken maar sta je er
middenin, je kunt door de ogen van een kind om je
heen kijken ." Weemoed wordt de visie van het kind .
Ook tovenarij, monsters en andere fantastische elementen werden in de volwassen kritiek niet op prijs
gesteld . "lemand als Hans Plomp heeft vreselijk leuke
fantastische verhalen geschreven, die zwabberen alle
kanten op, maar die werd ook niet echt gewaardeerd .
Er is in Nederland geen klimaat voor denk ik . Maar in
kinderboeken mag het wel ."
Het lijkt erop dat alles op zijn plaats is gevallen nu
Kuyper vrijwel alleen nog voor kinderen schrijft . "Ik
denk dat het gewoon kan gebeuren dat je een hele
poos iets doet waarvoor je niet bent voorbestemd . Ik
zou er geen enkel probleem mee hebben nu nog een
verhaal voor volwassenen to schrijven als ik er een
idee voor had, maar die komen niet meer . Ik heb
absoluut geen spijt van die beginperiode, maar op
een gegeven moment kreeg ik door dat kinderboeken schrijven misschien wel mijn hoofdbezigheid is en
dan zijn mijn gedichten dus gewoon leuke hobbyistische zijlijnen ." Naast de reeds genoemde Robin-serie,
waarvan Robin en Suze (1993) bekroond werd met
een Zilveren Griffel en Robin en God (1997) een Gouden Griffel kreeg, is Kuyper vooral bekend van zijn
televisieproducties voor de VPRO - Majesteit Uw ontbijt (1987) en De Freules (1990) - en de succesvolle
verfilming van Het zakmes (1981 boek, 1991 film
AVRO) . Ook de publieke opinie bevestigt Kuypers
gevoel in de kinderliteratuur helemaal op zijn plaats
to zijn : na ~~n Gouden en twee Zilveren Griffels, en
een Vlag en Wimpel, zijn er plannen om ook delen uit
de Robin-reeks to verfilmen en zal in de loop van dit
jaar De rode zwaan (1996) in de bioscoop to zien zijn .
Kuyper becommentarieert lachend zijn success "Nu
nog twee Vlag en Wimpels en ik kan er een piramidetje van bouwen ."
"Sinds Roald Dahl komt wat kinderen mooi vinden
en wat door volwassenen wordt gewaardeerd niet

meer overeen ." De Griffeljury bestaat in zijn geheel
uit volwassenen die kinderboeken vooral beoordelen
op hun literaire merites . Schrijvers als Toon Tellegen,
Joke van Leeuwen en Wim Hofman worden door
deze jury hoog aangeslagen, maar in veel gevallen
blijken kinderen een heel andere smaak to hebben .
"Annie M .G . Schmidt bijvoorbeeld heeft heel tang
moeten wachten op waardering uit officiele hoek, terwijl kinderen met haar boeken wegliepen . Inmiddels
heeft zij natuurlijk iedere denkbare prijs ontvangen,
tot de internationale Hans Christiaan Andersen-prijs
aan toe, maar het geeft to denken . Als ik een lezing
Beef op een school dan zeg ik altijd dat Annie mijn
inspiratiebron is . Dat is niet waar, maar ik vind dat kinderen haar moeten blijven lezen ." Om tegenwicht to
geven aan de Griffeljury is er een Kinderjury in het
leven geroepen . Alle kinderboeken die in een jaar verschijnen, worden het jaar daarop gelezen en kunnen
verkozen worden tot het beste boek van het dat jaar .
Zo wordt nu ook Kuypers verhalenbundel Alleen mijn
verha/en nam ik mee (1998) beoordeeld door de jury,
en : "Een prijs is altijd goed voor de verkoop : ouders
die een boek zoeken, kiezen eerder een bekroond
boek ."

Een vent met een 9rote zwee P
Kuypers poetische achtergrond komt hem nu goed
van pas : "Met poezie bezig zijn is een hele goede
opleiding voor het schrijven van kinderboeken . Je
ontwikkelt je taalgevoel en je leert ook heel economisch schrijven . In kinderboeken moet je natuurlijk
niet ontzettend uitweiden . Het kost me wel moeite
me in to houden, want ik vind het leuk om iets zo
mooi mogelijk to omschrijven, maar die uitweidingen
slaan ze over." Daarbij is Kuypers manier van schrijven ook heel ritmisch to noemen : "Vooral in mijn
Robin-boeken let ik op het ritme . Ik lees altijd alles
hardop voor aan mezelf, telkens als ik een bladzij of
heb zit ik to mompelen om to kijken hoe het loopt .
Bovendien h66r je veel eerder dat je een woord tien
keer in ~~n alinea gebruikt, dan dat je het ziet . Zo
krijg ik het mooi ; het moet een beetje zingen, een
beetje dansen, een bepaalde cadans hebben - en een
ritmische tekst is goed voorleesbaar, wat juist bij boeken voorjonge kinderen belangrijk is ."
Een ander opvallend stijlmiddel in Kuypers teksten
zijn de vele metaforen : "Ik vind het leuk om dat poetische taalgebruik onder de aandacht to brengen . Ik
stop altijd aardig wat beeldspraak in Robin ." Zoals in
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en Suze (1993, p . 15) : "[G]rijze wolken jagen
als paarden door de lucht, alsof een vent met een
grote zweep achter ze aan zit ." Kuyper denkt niet dat
dergelijk taalgebruik to moeilijk is voor kinderen : "Een
geslaagd beeld kun je ook tot je nemen als je acht
bent . Kinderen worden wat dat betreft altijd onderschat. In andere opzichten worden ze juist weer overschat . In stijl en taal kun je heel ver gaan, maar de
emotie moet wel aansluiten bij de emotie die kinderen aankunnen op een bepaalde leeftijd . De rode
zwaan (1996) kun je bijvoorbeeld technisch al lezen
als je acht bent, maar als het na vier of vijf bladzijden
blijkt to gaan over een jongen die licht aan het puberen is, dan is dat een thematiek die je als achtjarige
niet kunt navoelen ."
"Als je als kind goed leest, dan lees je een boek
niet, maar beleef je het ." Kuyper kiest dan ook expres
thema's die voor kinderen niet to zwaar zijn en zorgt
voor een goede afloop . "Kinderen kunnen er niet zo
veel mee als er aan het einde van een boek iemand
doodgaat; ik vind dat altijd een rotstreek . Je wordt in
het verhaal meegezogen, de ouders van dat kindje
dat erg ziek is bijvoorbeeld, worden tijdelijk jouw
ouders en dat zieke kindje wordt jouw broertje of
zusje, of je wordt het zelf . En dan gaat dat kind dood
en dan houdt het boek ineens op . Dan blijf je met
zo'n klap zitten van : ik mag niet meer mee doen ;
Been kans op rouwverwerking, je leven in dat boek
wordt ineens afgekapt ." Daar staat tegenover dat je
aan het einde van een fijn verhaal vaak ook nog niet
genoeg hebt gehad : "Daarom zijn mensen erg gek
op serieboeken . Ik krijg brieven van kinderen van vier
die vragen om meer Robin-boekjes : 'Mijn mama
schrijft dit voor me, wij hebben nu alle boeken van
Robin al drie keer gelezen, wij willen meer! PS . De
papa en de mama willen ook meer .' Echt schattig is
dat . Ik weet nu dat ik zeker verder moet met Robin ."
Robin

Kussen en knuffels
In de Robin-reeks bekiJ'ken we de wereld door de
o9en van een Jjon9etJ'e van vier dat op9roeit op het
platteland . Zo wordt in Robin en Suze de 9eboorte
van Robins zusJje beschreven en 9aat hiJ ' in Robins
zomer 1990 samen met ziJjn varken Knor op visite bij1
oPa en oma in de 9rote stall . "Ik beschriJ'f een Jjaar uit
een kleuterleven . Robin wordt no9 vi1jf, niet alleen om
een keer een ver1'aarda9 to kunnen vieren in een
boek maar ook om aan to 9even dat de ti1'd wel vooruit9aat • Robin is 9een stilstaand J'on9etJa, dat zie 1'e
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Voorkant van Robin en God (1997)

ook aan de seizoenen die elkaar opvolgen . Maar dat
gaat heel langzaam hoor, het kunnen wel tachtig
boeken worden ."
De avonturen die Robin beleeft, zijn gebaseerd op
Kuypers eigen jeugd . "De hoofdlijn is autobiografisch,
maar ik heb er heel veel bij verzonnen . Daarnaast zit
er veel van mijn kinderen in en heb ik een enkel voorval uit de jeugd van mijn vrouw in de verhalen verwerkt . Het nieuwste boek, Robin en opa (1998), is
geent op gebeurtenissen die plaatsvonden op 5, 6 en
7 februari 1957 ; een periode uit mijn jeugd, maar het
zou ook nu kunnen spelen . Er staat bijna niets in het
verhaal dat verwijst naar die tijd, behalve misschien
dat Robin in een krakkemikkig huffs woont, waar ze
ook ijsbloemen op de muren hebben in plaats van
alleen op de ramen . En ze hebben geen auto en Been
televisie ." In de boekjes over Robin krijgen de personen en herinneringen die Kuyper het meest dierbaar
zijn een plek. Het liefst had hij als illustraties tekeningen naar zijn eigen jeugdfoto's gebruikt, ware het niet
dat de uitgever daar niets voor voelde . Kuyper hoopt
dat voor de verfilming van de reeks een Robin gecast
wordt die even blond is als de schrijver zelf was in zijn
kleutertijd .
Sjoerd Kuyper is een familiemens . In al zijn kinderboeken zijn ouders en opa's liefhebbend en begripvol
en er wordt behoorlijk wat afgeknuffeld en gezoend :
"'Papa staat al to wachten,' zegt mama . 'Je bent erg
laat .' Ze knuffelt Mees stevig . Mees knuffelt zo goed
mogelijk terug . Dan stapt hij in zijn laarzen en schiet
in zijn jas . Papa geeft hem twee dikke zoenen . Nu zitten de wangen van Mees ook onder de scheerzeep .
[ . . .] Papa veegt de wangen van Mees schoon en geeft
Mees een klein kusje op de punt van zijn neus ." (Hei
zakmes, pp . 35-36) Kuyper realiseert zich terdege dat
hij op moet passen om niet to klef to worden, "maar
ook als ik op verzoek van mijn zusje - die altijd mijn
manuscripten keurt - wat kussen en knuffels schrap,
blijkt er nog genoeg warmte over to blijven" . In Kuypers boeken voor de wat oudere jeugd bevindt de
hoofdpersoon zich in een minder beschermd wereldje
dan dat van Robin en krijgt bijvoorbeeld to maken
met een moordende reuzenpad (Alleen mijn verha/en
nam ik mee) of een samenzwering tussen de hoofdmeester en een geniepig gemeenteraadslid (De
Schoolstrijd, 1997) . Ook deze verhalen lopen uiteindelijk goed af, maar de spanning loopt heel wat
hoger op dan in bijvoorbeeld Robins Zomer.

Kggg - kop eraf!
Koning Donald laat zich in Majesteit, Uw onTbijt
(1988) iedere morgen door zijn oude bediende ontbijt brengen : "'Eitje, Majesteit?' De koning laat zijn
gestrekte duim in een snel gebaar tangs zijn hats
gaan : kggg - kop eraf! [ . . .] De bediende slaat het
kopje van het ei . 'Is het gedaan, Grifhoorn?' 'Het is
gedaan, Majesteit .' " Een paar bladzijden later echter
laat de koning met hetzelfde gemak zijn zanger Horst
ombrengen : "Ik heb hem, kggg, laten onthoofden ."
Vrij gruwelijk, maar kinderen zullen hier niet wakker
van liggen, denkt Kuyper . "Dit is meer spel volgens
mij, het verhaal speelt zich in zo'n andere wereld of
dan kinderen kennen, dat het wet kan . Als de vader
van Robin, die schoolmeester is, twee kinderen de
harses afslaat, grijpt dat vast w~l heel erg in . Of als ik
Mees in Het zakmes onder de trein had laten
komen . . . Dat hadden ze niet gepikt . Als koning
Donald zegt : 'Kggg, kop eraf!', dan is dat leuk omdat
het ver van je of staat ; je stapt in een andere wereld
dan die van jezelf . In Robin probeer ik kinderen juist in
hun eigen, herkenbare wereld to laten ."
Griezelen is in . Een aantal kinderauteurs heeft zich
zelfs verenigd in het Griezelgenootschap, met als
voorzitter Paul van Loon . De schrijvers van dit genootschap brengen gezamenlijk bundels griezelverhalen
uit vol weerwolven, vampiers en geesten, maar publiceren ook afzonderlijk van elkaar in de serie 'de Griezelclubbibliotheek' . Deze verhalen lopen, in tegenstelling tot wat Kuyper graag ziet, niet altijd even
goed af . Een zusje verandert in een vampier en blijft
een vampier. Een ijdel meisje wordt vastgesmolten in
een plastic etalagepop en blijft voor altijd gevangen
in dit perfede lichaam (Griezellige feesidagen, 1994) .
Kuyper is het niet zo eens met zo'n naar slot, hoewel
hij zich realiseert dat kinderen smullen van dit snort
verhalen : "Bij mij zal het, als het even kan, altijd goed
aflopen . Ook Paul van Loon houdt toch altijd een
beetje iets van : kom op, we gaan erin! Wie durft doet
mee en aan het eind haal ik je er weer uit ook . Anderen gaan verder, die laten een kind nog wet eens in
een sprookje achter en dat vind ik niet zo prettig ."
Kunnen kinderen meer gruwelen en narigheid aan
doordat zij op televisie veel meer ellende zien dan voorheen? Kuyper weet het niet, "maar de vraag is of die
overdosis aan geweld in films en computerspelletjes een
goede ontwikkeling is of niet" . Kinderen blijven kwetsbaar : "Ook kinderen die veel geweldfilms kijken controleren 's avonds of er een beest onder hun bed zit ."
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Paul en Ibrahim
In het werk van Sjoerd Kuyper, Paul van Loon en een
andere kinderboekenschrijver, Jacques Vriens, zijn
over en weer verwijzingen to vinden naar elkaar en
naar gemeenschappelijke kennissen . Vooral naamgrapjes vallen op : "In De Grieze/bus 3 (1996) maakt
Van Loon meester Jacques, Jacques Vriens dus, hoofd
van de Sjoerd Kuyper-school . En groep 7/8 in mijn
boek De Schoolsirijd draagt namen van mensen met
wie ik vier jaar geleden naar Cura4ao ben geweest,
bijvoorbeeld Paul, Jacques, Anke [de Vries], en Hans
en Monique [Hagen] . Bij Vriens komt dan de schrijver
Sjoerd van Bakkum voor, naar de plaats waar ik
gewoond heb, en zo kom je ook Hans van Kortenhoef en Paul van Drunen tegen . Personages moeten
toch namen hebben en zulke intertekstuele grapjes
doen kinderen geen kwaad ."
Soms dragen personages wat exotischer namen
dan het goed-Hollandse Paul of Hans, maar Hassan
of Fatima speelt nooit de hoofdrol : "Mijn hoofdpersonen hebben altijd Nederlandse namen, omdat het
hovaardig zou zijn om to denken dat ik mij zou kunnen verplaatsen in een jongetje van Turkse afkomst .
We gaan regelmatig naar de Antillen en de kinderen
daar vragen altijd : 'Schrijf eens een boek over ons!'
En dan zeg ik altijd : 'Nee, dat kan ik niet .' Als concessie hebben Annemarie van Haeringen en ik nu een
boek gemaakt over een pelikaan die op de Antillen
woont, dat durf ik wel . Jacques Vriens was van plan
om daar vier maanden voor de klas to gaan staan
zodat hij zich echt in zou kunnen leven, dan zou hij
wel een boek durven schrijven met Antilliaanse personages ."
Het wordt anders wanneer Kuyper zijn verhaal
baseert op bestaande sprookjes of volksverhalen . In
de bundel Alleen mijn verha/en nam ik mee bijvoorbeeld zijn delen uit oudere, bestaande verhalen verwerkt . 'De valse vriend' is een bewerking van een
drietal Vietnamese vertellingen en in 'De wensen van
Gajes' zijn vage sporen terug to vinden van het
Vlaamse sprookje 'Het glazen mannetje' . Aan het verhaal 'Woorden van bloed' liggen traditionele Iranese
vertellingen ten grondslag en vanuit deze basis durft
Kuyper wel een Iranese jongen, Ibrahim, als hoofdpersoon aan het woord latent "Mijn naam is Ibrahim .
Twee jaar geleden ben ik gevlucht uit Iran . [ . . .] Ik
vluchtte en nam ~~n koffer mee . Dat lijkt niet veel,
maar in mijn koffer zit veel meer dan je kunt zien . In
mijn koffer zit Iran . Het hele land . [ . . .] Iran is een heerlijk land als je een kind bent . Mijn herinneringen zitten
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Sjoerd Kuyper. foto: Margje Kuyper

in de koffer, mijn dromen, de liedjes die ik zong . Als ik
diep snuff, ruik ik de heerlijke geuren van mijn jeugd .
Er zitten oude verhalen in de koffer, gedichten en
sprookjes ." ('Woorden van bloed', p . 31) De bundel
bevat ook verhaallijnen die voortkomen uit Kuypers
fantasies "Het gekke is wel dat je thema's die je echt
zelf bedacht hebt sours toch terugvindt in bestaande
verhalen . Dat moet iets to maken hebben met het collectieve onderbewustzijn en de archetypes van Jung .
Sprookjes hebben universele kenmerken ; een koning
heeft drie of zeven dochters, nooit vier . En als je een
verhaal begint met 'Er was eens . . .', dan moet je het
eindigen met 'en ze leefden nog lang en gelukkig' ."

Schri1'ven op ademlen9to
Bob Dylan en underground music waren begin zeventiger jaren van grote invloed op Kuypers poezie . "Ik
vond popmuziek heel spannend, dus dat boemboem-boem-boem . Verder was ik erg gecharmeerd
van de beat poetry, die een jaar of tien daarvoor populair was . Allan Ginsberg en Jack Kerouac bijvoorbeeld schreven op ademlengte; hun zinnen waren zo
lang als ze in ~~n keer konden uitspreken . Daar kwam
dus vanzelf cadans in, ritme . Walt Whitman had dat
ook . Poezie die tegen pop aan zit, dat wilde ik
maken . Ik wilde mijn gedichten dezelfde zeggingskracht geven als een liedje ."
Dit betekent niet dat al Kuypers poezie automatisch ook gezongen kan worden, "maar wel op een
bepaalde manier opgezegd - wat ik nooit durfde . Ik
heb eens een gedicht geschreven dat ik voor wilde
dragen op het Poetry International Festival in Rotterdam . Thuis kon ik dat fantastisch goed opzeggen,
heel snel . Net als Deelder en Chabot wilde ik het de
zaal in kwakken, maar uiteindelijk durfde ik het niet
op die manier en toen heb ik het helemaal verknald ;
de mensen h~3tten me allemaal . Ik had het gedicht
namelijk opgenomen op band, voorafgegaan door
een muziekfragment van The Who, en dat ben ik
gaan playbacken . Dat ging hartstikke goed, want het
is een grote zaal en ik stond ver weg op het podium .
Maar de tweede helft van het gedicht had ik mijn
vrouw laten voorlezen en dat playbackte ik ook, dat
vond ik geestig . lemand in de zaal giechelde, dus ik
dacht: nu hebben ze door dat het nep is, ik hoef niets
meer to doen . En toen ben ik gezellig een shagje
gaan roken, tenaijl het bandje doorspeelde . Dat vond
de organisatie geloof ik niet zo leuk, en toch had ik
me veel beter voorbereid en veel harder gewerkt dan
alle andere dichters . Maar mijn collega's vonden het
allemaal w~l leuk, hoor."
Succesvoller was zijn optreden op het Poetry International Kinderfestival begin maart 1998 . Kuyper
tong daar een aantal liedjes, waarbij hij zichzelf begeleidde op de gitaar. Eon daarvan was 'De Piemelgniep', over een universele angst van mannen en
jongens : door diep, donkey water zwemmen doe je
het liefst op je rug .

Alleen in de zee,
het water is koud
en donkey en zo diep .
En opeens ben ik bang,
want vlak onder mij,
daar zwemt. . . de Pieme/gniep!
Jongetjes van Neder/and,
zwem toch op je rug.
De Piemelgniep ligt op de loer
en hi] geeft nooii ieis terug!
Land in zicht land in zicht!
Ik ben gered, dus toch!
Land in zicht, land in zicht!
En . . . ik heb hem nog! (Wihoe!)
(Fragment uit: De Piemelgniep, verschenen ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 1998, met als
thema 'Van rijm tot rap' .)

'De Piemelgniep' is gemaakt als liedje . "Ik heb wet
meer liedjes gemaakt, maar die zijn begonnen als
gedicht. Daar zette ik dan een eenvoudige melodie
onder, bijvoorbeeld een oude blues - nooit bar origineel - en als je dat dan op jouw manier zingt en fraseert, klinkt het nog heel eigen . Altijd eerst de tekst,
dat is toch waar mijn kracht ligt, en dan pas de
muziek . Trouwens, als ik iemand anders vraag mijn
teksten op muziek to zetten, dan is er een goede kans
dat ik het toch niet kan spelen ; ik heb ~~n jaar gitaarles gehad en breek al snel mijn vingers op rare loopjes
en moeilijke akkoorden . Wat ik zelf bedenk, kan ik
moeiteloos spelen met drie grepen ." Hoe serieus wit
Kuyper zich gaan bezighouden met het schrijven en
zingen van liedjes? "Ik wit geen muzikant zijn, ik wil
kinderen of en toe op een leuke manier bezighouden .
Daar gaat het om ."
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Universiteit Utrecht

41

T~erenigiflg Utrechts

Unives'sttests~onds

Ben jij at lid van hot U-Fonds?
In Utrecht bestaat sinds 1886 de Vereniging Utrechts
Universiteitsfonds, kortweg de VUUF of U-Fonds . Dit is eon
zelfstandige vereniging, die opgericht is door vrienden van
de universiteit . Meestal zijn dat alumni, maar ook modeworkers en studenten zijn lid.
Doel van hot U-Fonds is bij to dragon aan de groei en bloei
van de Universiteit Utrecht .
Met hot geld van de loden stelt do Vereniging Bijzondere
leerstoelen in, verleent ze subsidies aan studenten-activiteiten, helpt studenten die in financile nood zitten, onderhoudt contacten met alumni, en stelt diverse prijzen in voor
bijzondere categorieen personeel, studenten en alumni .
Het U-Fonds is dus belangrijk, oak voor studenten en voor
studentenverenigingen . Om dit alles to realiseren heeft hot
U-Fonds moor leden nodig, zodat or moor geld beschikbaar
komt voor de universitaire gernoonschap . Oak als student
kan je daar aan bijdragen . Studenten zijn al lid vanaf f 10,-,
maar als je wilt, kan je ook moor geven. Word dus lid van
hot U-fonds!

Vereniging Utrechts Universiteitsfonds

Voor meet informatie kan je bellen met nummer 030 -153 80 25 .
Wdje als student meteen lid worden, meek den minimaal f 10 ;
over op rekeningnummer 69 96 64 438, C&E bank Utrecht of
Postbanknummer 14475.

Vooys 1 /Jaargang 17

56

Verzen als /eef
tocht. Over Gerrit Kouwenaar.
AL . Sdtemann

Gronin9en Historische Uit9everi' 1
1998 . 160 blz . 39 50 .
"Zo helder is het werkelijk
zeldeh ."
Op 9 augustus 1998 werd Gerrit
Kouwenaar 75 jaar. Ter gelegen-

heid daanran verschenen in oktober bij uitgeverij Querido he/der
maar grazer - een verzameling van
de bundels die gepubliceerd werden in de periode 1978-1996 - en
Kouwenaars nieuwe bundel een
glas om to breken . Daarnaast verscheen bij de Historische Uitgeverij van de hand van AL . Sotemann
de bundel beschouwingen Verzen
als leeftocht. Over Gerrit Kouwenaar als zesde deel in een prachti-

ge serie over poezie . Eerder
verschenen in deze serie delen
over J .H . Leopold, J .C . Bloem en
Hans Faverey. Sotemann is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde van de
Universiteit Utrecht en heeft vele
inmiddels klassiek geworden artikelen geschreven over poezie en
poetics . Een aantal van zijn
bekendste artikelen is in 1985
gebundeld in Over poetics en
poezie. Veel van de huidige hoogleraren moderne Nederlandse
letterkunde zijn bij Sotemann
gepromoveerd ; hij wordt dan ook
wel de 'godfather' van de neerlandistiek genoemd .
In Verzen als leeftocht zijn vijf
reeds eerder gepubliceerde
beschouwingen van Sotemann
over Gerrit Kouwenaar, versche-
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nen tussen 1975 en 1994, gebundeld . Ook bevat het boek een speciaal voor deze gelegenheid
geschreven beschouwing, waarmee de bundel opent . Het is de
meest uitvoerige bijdrage en gaat
over de vroege poezie van Kouwenaar en de biografische achtergronden daarvan . Voor wie het
werk van Sotemann kent, is dit
een enigszins verrassende invalshoek . Sotemann heeft zich
immers voornamelijk beziggehouden met tekstimmanente interpretaties en met poetics-onderzoek,
hoewel hij overigens ook een kleine biografie over 1 .C . Bloem heeft
geschreven . In deze eerste
beschouwing stelt Sotemann :
"Voor wie toe wil zien valt er ook
in [Kouwenaars] verzen heel wat,
zelfs heel veel, rechtstreekse menselijke betrokkenheid to ontdekken [ . . .] . Hij wordt to veel en to
vaak vastgenageld op uitspraken
als 'het gedicht als een ding', en
'alle persoonlijke tarra Bruit halen'
[ . . .] . Hij heeft vele gedichten
geschreven waaruit zijn gevoelens
voor zijn ouders, zijn broer, zijn
geliefden, zijn vrienden en zijn
hond ten duidelijkste spreken, en
men moet wel Ben eenzijdige visie
op zijn werk hebben om bij de
lectuur niet to ervaren hoe de
basis daarvan wordt gevormd
door Ben diepe emotionele geinvolveerdheid [ . . .] ." Maar heeft
Sotemann zelf ook niet Ben beetje
aan dat eenzijdige beeld meegewerkt met zijn tot nu toe vooral
op teksten en autonomistische
poetics gerichte artikelen? In ieder
geval verschaft hij de lezer met

deze beschouwing inzicht in de
biografische en historische context
van het vroege werk van Kouwenaar. Zo komen we onder meer to
weten dat Kouwenaar omstreeks
1950 Ben paar maal optrad als
'sinterklaas-sneldichter' in de Bijenkorf : "Dat betaalde aardig ."
Sotemann baseert zich onder
meer op de vele interviews die
Kouwenaar gegeven heeft . De
bibliografie vermeldt er maar liefst
veertig! En daar kan inmiddels
alweer Ben aantal aan worden
toegevoegd .
De derde beschouwing is Ben
uiterst scherpzinnige en inzichtelijke interpretatie van de cyclus 'le
po~te y. sur son lit de mort' . Handig is dat de tekst van het gedicht
uitklapbaar is, zodat men tijdens
de lectuur van het artikel telkens
het gedicht bij de hand heeft . De
titel is het onderschrift van Ben
foto van de Russische dichter Sergey Yesenin (1895-1925) op zijn
doodsbed . Zoals altijd interpreteert Sotemann zeer gedetailleerd
en verhelderend : hij keen iedere
steen om en elk woord en leesteken krijgen Ben betekenis en vaak
zelfs meerdere betekenissen . Sotemann verstaat als geen ander de
kunst om Ben interpretatie van
gecompliceerde poezie helder en
overtuigend uiteen to zetten .
In het vierde stuk, getiteld
'Gerrit Kouwenaar en de paradoxen van leven en dood', gaat
Sotemann in op de levens- en
wereldbeschouwing van de als
"anti-filosofisch en anti-metafysisch" bekend staande dichter
Kouwenaar . Sotemann geeft toe
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dat dit een "hachelijke onderneming" is . Desondanks beweert
Sotemann dat Kouwenaar een
"uitgesproken metafysisch dichter" is, of beter : "dat zijn werk in
hoofdzaak bestaat uit metafysisch
gerichte verzen" . Onder "metafysica" wordt dan niet verstaan
„
een verzameling niet voor toetsing vatbare uitspraken over
onzichtbare zaken" (volgens Kouwenaar "blabla"), maar : "het
pogen zich rekenschap to geven
van de grond-dimensies van het
bestaan : van zijn en niet-zijn, van
dood en leven, stof en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd, van
de menselijke identiteit" . Kouwenaar zegt in dit verband : "lets uit
de tijd pakken, dus eigenlijk iets
onsterfelijk maken, dat kan helemaal niet, maar niettemin wordt
het in elk gedicht weer geprobeerd . Poezie schrijven is vechten
tegen de bierkaai ." In een gedicht
zegt Kouwenaar het als volgt :
zo ontstaat taa/ o.a .
tegen beter weten onwetend
steeds weer, ontzettend
zinvol en zonder ooii
lets to bereiken Volgens Sotemann heeft Kouwenaar hier in vijf regels "zijn hele
uiterst complexe en fundamenteel
paradoxale inzicht in de glorie en in
het onvermogen van het dichten
en de poezie samengebald" . Net
als bij symbolisten als Mallarm~ en
Valery is voor Kouwenaar het einddcelvan de poezie onbereikbaar.
De vijfde beschouwing gaat
over 'De poetica van Gerrit Kouwe-
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naar' . Volgens Sotemann is Kouwenaar "een van de weinige Vijftigers die bereid en in staat gebleken
is tot reflecteren op zijn eigen
bezigheid als dichter, in interviews
en artikelen" . Op basis daarvan is
het mogelijk Kouwenaars versexterne uitgangspunten en doelstellingen in kaart to brengen .
Sotemann brengt de poeticale
opvattingen van Kouwenaar in verband met "de grote Europese traditie die de poetics van de laatste
eeuw beheersY', namelijk die van
de autonome poezie . Daarbij horen
namen als Mallarm~, Baudelaire en
T.S . Eliot . De laatste omschreef
poezie als "not a turning loose of
emotion but an escape from emotion" . En Kouwenaar heeft gezegd : "Ik streef naar 't losmaken
van het gedicht, de enige band
met mij moet zijn dat ik 't gemaakt
heb ." En : "[ . . .] die taal moet worden ontdaan, niet van persoonlijke
gevoelens of ideeen, maar van persoonlijke gebondenheid" . Kouwenaar gebruikt taal als 'materiaal' en
niet als 'hulpmiddel' . Poezie mag
ook niet al to simpel zijn : "je moet
het niet to gemakkelijk maken, dan
heeft het niets meer met poezie
van doen" . Het materiaal van de
dichter, de taal, is in beginsel ontoereikend . Kouwenaar spreekt van
"de leugenachtige en dubbelzinnige taal als creatief instrument" . Uiteindelijk gaat Kouwenaars poezie
over poezie. Kouwenaars opvattingen over poezie kunnen, wat de
Nederlandse literatuur betreft, vergeleken worden met die van Nijhoff. Sotemann geeft daartoe een
zeer lange, maar treffende, opsom-

ming van poeticale citaten van Nijhoff die in verband gebracht kunnen worden met Kouwenaars
poetics, zoals bijvoorbeeld : "Een
gedicht bestaat uit woorden, niet
uit gedachten ."
Sotemanns boek wordt besloten met de beschouwing 'Kouwenaar en Boutens' . Het betreft de
tekst van een tcespraak bij de opening van een tentoonstelling over
Kouwenaar in 1993 in het Letterkundig Museum . Datzelfde jaar
was er in hetzelfde museum een
grote tentoonstelling over PC . Boutens (1870-1943) . Op het eerste
oog lijken de dichters weinig met
elkaar gemeen to hebben, maar
Sotemann maakt in kort bestek
aannemelijk dat er tal van overeenkomsten zijn . Helaas zijn de portretten van Boutens en Kouwenaar
niet afgedrukt in het boek, anders
zou de lezer de opvallende uiterlijke overeenkomsten tussen deze
"twee indrukwekkend besnorde
figuren" kunnen zien . Maar dat is
slechts een bijkomstigheid . Kouwenaar en Boutens zijn indrukwekkende vakmensen, ze beheersen
hun 'm~tier' als weinig anderen; ze
zijn zich er allebei van bewust dat
taal ontoereikend is en dat het uiteindelijke doel van poezie niet to
bereiken is . Zo sprak Boutens van
spraaklooze gedichten" en "het
lied dat alles bijna / Zegt" . Voorts
zijn de gedichten van Kouwenaar
en Boutens niet gemakkelijk toegankelijk . Kouwenaar heeft hierover gezegd : "Poezie is in diepste
wezen altijd moeilijk, zij is dat altijd
geweest en zal het altijd blijven
[ . . .] . De lezer krijgt het evenmin
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cadeau als de dichter." Ten slotte
geldt voor beiden dat dichten het
summum is van menselijke activiteit. Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen Boutens en Kouwenaar.
Boutens is "een buiten-aardse
dichter, een christen-platonist die
zijn heil gesteld heeft op een rijk
der Schoonheid buiten en boven
deze wereld", terwijl Kouwenaar
een "eenvoudige heiden" is . Vanzelfsprekend ontkomt men er bij
dit snort globate vergelijkingen tussen dichters niet aan om in veralgemeniserende termen to spreken .
De werkelijkheid is uiteraard veel
gecompliceerder .
Het mope duidelijk zijn dat dit
boek voor liefhebbers van Kouwenaars poezie een must is . Maar het
is vooral ook onontbeerlijk voor
geinteresseerden in een interpretatieve benadering van literatuur . Ik
ben ervan overtuigd dat Sotemanns interpretaties een veel langere adem zullen hebben dan tat
van modieuze (bijvoorbeeld op
Bourdieu gebaseerde) sociologische
benaderingen van literatuur die
tegenwoordig meer in de belangstelling lijken to staan dan de tekstgerichte interpretatiepraktijk . Zoals
al eerder gezegd zijn de beschouwingen van Sotemann uitermate
scherpzinnig en verhelderend . Om
met Kouwenaar to spreken : "Zo
helder is het werkelijk zelden ."
Marco Goud
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Francisco Lasarte en Klaas Wellin9a, De eeuwi9a ontdekkin9 inleiding in de Spaans-Amerikaanse literatuur Bussum Uitgeveri1' Coutinho 1996 . 211 blz .
35,- .

Ontdekking SpaansAmerikaanse literatuur
laat op zich wachten
In 1959 verscheen de bundel Zuidbij uitgeverij
Het Spectrum, met werk van
auteurs als Horacio Quiroga, Arturo
Uslar Pietri en Manuel G31vez. "De
namen van de schrijvers zijn hier
zeker nauwelijks bekend", vermeldt de achterflap, "maar juist
door deze herkomst heeft de verhalenbundel al de aantrekkelijkheid
van het nieuwe en onontdekte ."
Inmiddels zijn we bijna veertig
jaar verder. De namen van de hierboven genoemde auteurs zijn misschien bij velen nog steeds
onbekend, maar dat neemt niet
weg dat er in die afgelopen veertig jaar veel is gebeurd met
betrekking tot de Zuid-Amerikaanse literatuur. We hebben de boom
gehad, de stormachtige verovering van Europa door nu wereldberoemde schrijvers als Gabriel
Garcia M~rquez en Isabel Allende .
De media besteden veel aandacht
aan de ontwikkelingen in LatijnsAmerika . Recent stond Chili nog
in de belangstelling vanwege de
affaire rond de Chileense generaal
Pinochet . Kortom, het Zuidamerikaanse continent is bekender
geworden en veel mensen zijn
meer interesse gaan vertonen in
Amerikaanse verhalen

de Spaanse taal en cultuur. Tegenwoordig is het niet vreemd om
enthousiast met de nieuwste
roman van Marquez thuis to
komen .
Ondanks deze ontwikkeling
kunnen we blijkbaar nog wet wat
bijlessen gebruiken . In 1996 verscheen namelijk De eeuwige ontdekking - inleiding in de
Spaans-Amerikaanse literatuur,
geschreven door Klaas Wellinga
en Francisco Lasarte . Het gaat de
auteurs niet zozeer om de ontdekking van Latijns-Amerika op zich,
maar om een verdieping van reeds
vergaarde kennis . "De rode draad
in dit boek vormt [ . . .] de ontdekking van de multiculturele werkelijkheid, waarin vooral de
Indiaanse, Spaanse en Afrikaanse
elementen een fundamentele rot
spelen", aldus het tweetal in hun
voorwoord . Het accent ligt
zodoende op "het specifieke van
de Latijns-Amerikaanse literatuur" .
In de loop van de geschiedenis
is Zuid-Amerika een smeltkroes
van volkeren en culturen geworden . De inheemse bevolking kreeg
to maken met invasies van Spanjaarden en Portugezen . De blanke
heersers importeerden na de verovering zwarte slaven en daarnaast beproefden Italianen,
Hollanders, Engelsen en Duitsers
hun geluk in de nieuwe wereld .
Door deze ontwikkelingen bestaat
de bevolking van het continent
tegenwoordig uit een mengeling
van Indiaanse, Afrikaanse en Europese elementen . Om deze vermenging in beeld to brengen
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verdiept Wellinga zich in de orate
traditie, de thematiek van de stad
in de literatuur en de beeldvorming over Latijns-Amerika . Lasarte behandelt in zijn hoofdstukken
het Afrikaanse aandeel in deze zo
veelzijdige cultuur en tevens de
doorbraak van vrouwen in de literatuur . In al deze hoofdstukken
wordt de literatuur telkens gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen ; vaak gebruiken
Lasarte en Wellinga een roman
om een bepaald breukvlak in de
geschiedenis aan to geven, of
laten zij omgekeerd zien dat een
bepaalde politieke of sociale ontwikkeling een bepaalde literaire
stroming teweegbracht .
Lasarte en Wellinga zijn beide
al minstens tien jaar verbonden
aan de Universiteit van Utrecht en
beschikken over veel relevante
vakkennis . Lasarte gaf eerst jarenlang les aan buitenlandse universiteiten . Tegenwoordig verzorgt hij
colleges in Utrecht over onder
andere het beeld van Latijns-Amerika in de film en Latijns-Amerikaanse poezie . Wellinga verdiepte
zich in de cultuurpolitiek van Nicaragua en geeft onder andere colleges over de Latijns-Amerikaanse
roman en Indianen . Het boek De
eeuwige ontdekking is, naast
allerlei andere publicaties en voorwoorden bij verhalenbundels, ~~n
van de meest recente 'grotere' uitgaven van beide wetenschappers .
De auteurs hebben er in dit
werk voor gekozen om de multiculturele werkelijkheid van het
continent thematisch aan to pakken . De verdeling in aparte the-
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ma's heeft als voordeel dat de
lezer ieder hoofdstuk afzonderlijk
kan lezen, zonder zich to verdiepen in andere behandelde onderwerpen . Lasarte en Wellinga
hebben zich tijdens het schrijven
zichzelf maar een beperkt aantal
pagina's per thema toegestaan en
de hoofdstukken zijn hierdoor
overvol . Deze afzonderlijke behandeling van de thema's werkt
bovendien verbrokkeling in de
hand . De bijdragen staan los van
elkaar, dwarsverbanden ontbreken
en sours benadrukt de ene auteur
lets als zijnde heel belangrijk, wat
door de andere auteur totaal niet
wordt genoemd .
Dit is bijvoorbeeld het geval
met de beschouwingen over de
emancipatie van de Indianen,
geschreven door Wellinga, en een
andere beschouwing, over de
emancipatie van de Afrikanen,
geschreven door Lasarte . Hoewel
de groepen niet helemaal met
elkaar zijn to vergelijken, vertonen
hun geschiedenis en situatie wet
degelijk veel overeenkomsten . In
beide gevallen gaat het our een
bevolkingsgroep die een onderdrukte minderheid is geworden en
door de eeuwen heen to kampen
heeft gehad met dwangarbeid,
racisme en armoede . Beide bevolkingsgroepen zijn aan het eind
van de negentiende en het begin
van de twintigste eeuw begonnen
met de herontdekking van de
eigen cultuur en geschiedenis .
Tegenwoordig proberen ze to
emanciperen en meer (politieke)
macht to verwerven . In de bijdrage van Wellinga staat onder meer

de emancipatiebeweging van de
Indianen centraal zoals die zichtbaar wordt in de literatuur. Hij
schrijft dat de ideeen van de
Romantiek en de invloed van
socialisten en marxisten zoals
Mari~tegui bijdroegen aan het
ontstaan van literaire stromingen
waarin de Indianen meer aandacht kregen . Deze stromingen,
het indigenismo en het later ontstane neo-indigenismo, gaven de
Indianen een eigen plek in de cultuur, waarna deze bevolkingsgroep in de huidige eeuw zelf het
woord konden nemen in romans
en getuigenissen . In het hoofdstuk
van Lasarte over de opkomst van
de Afrikaanse bevolkingsgroepen
doet hij min of meer hetzelfde,
maar noemt heel andere oorzaken
voor hun emancipatie in de literatuur. Volgens Lasarte kwam de
Afrikaanse emancipatie pas op
gang nadat de normen en waarden van de Westerse cultuur door
de verschrikkingen van de Eerste
Wereldoorlog in een crisis waren
geraakt . Pas toen gingen mensen
de blik naar binnen richten en zich
bezinnen op de eigen culturele en
literaire erfenis .
Bij het lezen van deze hoofdstukken kwamen bij mij talloze
vragen op . Om er slechts een paar
to noemen : Heeft de uit de emancipatiebewegingen ontstane literatuur kenmerken gemeen ; en zo
ja, welke? Heeft de opkomst van
de Afrikaner niet ook to maker
met de opkomst van het socialisme en communisme, in het bijzonder in het geval van Cuba? En
hoe is de invloed van de Eerste
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Wereldoorlog op de situatie van
de Indianen van invloed geweest?
We lezen er niets over. Het zijn
twee aparte hoofdstukken en
beide thema's raken elkaar op
geen enkele manier. Door deze
strikte scheiding ontbreekt de
rode draad .
Daarnaast doen de hoofdstukken op zich wat betreft opzet en
toon, denken aan collegereferaten . Namen, jaartallen en plaatsen
buitelen over elkaar heen terwijl
de lezer met grote stappen door
de geschiedenis wordt heengeleid .
Desondanks kun je in de tekst
proeven dat de auteurs zich sterk
betrokken voelen bij hun onderwerpen en met veel enthousiasme
boeken en schrijvers bespreken .
Helaas schiet de grote betrokkenheid bij het onderwerp sours door,
waardoor wetenschappelijke aanpak en persoonlijke betrokkenheid
elkaar nadelig beinvloeden ; vooral Wellinga heeft de neiging subjectieve waarde-oordelen to
geven . Zo noemt hij missionarissen bijvoorbeeld "paternalistisch"
en vertalingen krijgen zonder
onderbouwing het predikaat
"slechY" mee . Terwijl de argumenten uitblijven, moet je er als lezer
dan maar op vertrouwen dat deze
oordelen ook daadwerkelijk hout
snijden .
De thematische aanpak in De
eeuwige ontdekking brengt nog
een ander probleem met zich
mee : hier en daar ontbreekt de
context bij een roman of literaire
ontwikkeling . Eigenlijk moet de
lezer reeds over meer informatie
beschikken our de behandelde
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thema's to begrijpen en hun betogen goed to kunnen volgen . Een
dergelijke opzet strookt uiteraard
niet met het karakter van een
inleidend boek, waarbij kennismaking met het onderwerp voorop
behoort to staan . Dit probleem
komt het duidelijkst naar voren in
het hoofdstuk over stad en platteland in de Latijns-Amerikaanse
roman . Nadat heel kort de kloof
tussen stad en platteland is aangegeven, concentreert dit hoofdstuk zich op een hele serie
schrijvers die de stad hebben
gebruikt als decor voor algemeenliteraire thema's als eenzaamheid,
existentiele angst, vervreemding
en chaos . Ik kan me goed voorstellen dat bij de lezer de vraag
opkomt wat dit nog to maken
heeft met het aangekondigde
onderwerp van het hoofdstuk .
Daarnaast blijft de vraag, wat er
nu zo speciaal is aan de thematiek
van de stad in Zuid-Amerikaanse
literatuur nu onbeantwoord . Dit
onduidelijke hoofdstuk is een
gemiste kans, want er zijn niet
veel breed toegankelijke boeken
beschikbaar die de ideeen van
schrijvers over stad en platteland
belichten . Het zou interessant zijn
hier meer over to weten to
komen, maar net als je eraan
begonnen bent, is het hoofdstuk
al weer uit .
Desondanks ontstond er bij mij
juist door die beknoptheid en
door het duidelijke enthousiasme
van de auteurs een zekere nieuwsgierigheid naar meer informatie
over deze en andere thema's . Voor
een inleidende bundel is dat een

belangrijk pluspunt . Daarom is het
jammer dat er achterin het boek
geen goede bibliografie is opgenomen . Dit bemoeilijkt het verder
lezen en het opzoeken van andere
studies . Een inleidende bundel als
deze zou de lezer een zeker overzicht moeten verschaffen, zeker
als je de literatuur en de multiculturele werkelijkheid van een heel
continent wilt begrijpen . Dat overzicht wordt hier niet gegeven . De
lezer blijft zitten met een aantal
mooi en enthousiasmerend geschreven, maar op zichzelf staande hoofdstukken zonder enige
leidraad . Zodoende blijft de ontdekking nog wel even op zich
wachten .
Ingrid van Amels fort
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Rut9er KoPland, Mooi, maar dat
is het woord niet; Geschreven
9esPrekken met Esther Jansma,
Frank Koene9yacht, K. Michel,
Tonnus Oosterhoff, Martin
Reints. Amsterdam an Oorschot
1998 . 187 blz . 34 90 .

De intrigerende schoonheid van een open plek in
het bos
Poezie heeft jets magisch : je kunt
het lezen, maar dan staat er niet
wat er staat, je kunt het analyseren, maar altijd zal er iets zijn dat
je ontvlucht . Het is ongrijpbaar,
vragen oproepend die niet eenvoudig, of misschien wel helemaal
niet, to beantwoorden zijn : wat (s
poezie, wat maakt poezie tot
(goede) poezie? En : waarom kan
poezie ons ontroeren? Rutger
Kopland heeft zich in zijn boek
Het mechaniek der ontroering al
beziggehouden met die laatste
vraag, 'wat het toch is' dat poezie
zoiets als ontroering kan wekken .
In zijn nieuwste publicatie, Moot
maar dat is het woord niet, pakt
hij dit onderzoek weer op .
Deze bundel is een schriftelijke
weergave van een reeks hoorcolleges, waarin Kopland op zoek
ging naar de 'pseudo-persoon' in
een gedicht . Deze term stoelt op
twee uitspraken van de Engelse
dichter W .H . Auden, die stelt :
"The poem might be called a
pseudo-person" en "In a poem . . .
meaning and being are identical" .
Volgens Kopland is de pseudopersoon het gedicht zelf : een
soon ik, dat losstaat van de dich-
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ter : "De particuliere geschiedenis,
voor zover deze niet wordt verteld
door de pseudo-persoon, door het
gedicht zelf dus, is van geen
belang . Wat de echte persoon die
het gedicht schrijft heeft meegemaakt, is oninteressant . Gedichten
komen uit een brein en wat dat
brein doet op het papier met die
concrete' geschiedenis, dat is
interessant ." Het onderzoek van
Kopland bevindt zich aldus in een
wat schemerig gebied, dat het
midden houdt tussen een 'pure'
analyse en een ietwat biografisch
getint poetics-onderzoek, wat niet
alleen een redelijk originele, maar
ook een zeer interessante invalshoek is . Het geheel wordt echter
nog 'smeuiger' omdat Kopland de
dichters die hij bespreekt in staat
heeft gesteld to reageren op zijn
opmerkingen over hun werk .
Deze vijf dichters zijn Esther
Jansma, Frank Koenegracht, K .
Michel, Tonnus Oosterhoff en
Martin Reints . ledere bespreking
zit op eenzelfde manier in elkaar .
Op het eerste essay na, begint
ieder stuk met een op het eerste
gezicht niet aan poezie gerelateerde observatie of overpeinzing die
uiteindelijk zeer mooi aansluit op
het werk van de besproken dichter . Dat levert regelmatig een
nieuwe invalshoek ten opzichte
van het werk op . Zo begint
Kopland zijn bespreking van het
werk van Frank Koenegracht met
een cartoon . Hij beschrijft het
gevoel dat hij daarvan krijgt, zich
afvragend wat het nou is in de
tekening dat hij zo grappig vindt .
Daarna keert hij zich tot het

eigenlijke onderwerp, waarbij hij
zich hetzelfde afvraagt, namelijk
waarom hij de gedichten van Koenegracht zo leuk vindt . Het hoofdstuk over K . Michel begint niet
met een cartoon, maar met een
uiteenzetting over patafysica en
poetische wetenschap . Dit terugkerende proc~d~ zorgt ervoor dat
dit boek meer is dan alleen een
bespreking van gedichten ; het
behandelt zijdelings ook een aantal heel andere gebieden dat je
misschien niet direct met poezie
zou associeren . Dat maakt het
boek niet alleen afwisselend en bij
vlagen humoristisch ; het is zelfs
spannend om to zien wat het verband kan zijn tussen bijvoorbeeld
een cartoon en een vers .
Na deze inleidingen volgt de
bespreking van een gedicht . Eerst
wordt de titel onder de loep genomen en passeert een aantal
mogelijke betekenissen daarvan
de revue . Dan volgt een vrij nauwgezette bespreking op woordniveau . Zo wordt langzaam
toegewerkt naar een interpretatie .
Het knappe van Kopland is dat hij
dit doet op zo'n manier dat hij het
scala van betekenissen dat ~~n
gedicht kan behelzen intact last :
zijn analyse leidt slechts tot de
betekenis die een gedicht voor
hem kan hebben . In feite geeft hij
tegelijkertijd een analyse en een
overpeinzing . Dit getuigt van een
groot inzicht in de aard van poezie . Het bijzondere daarvan is
immers dat ~Ile mogelijke betekenissen gelijktijdig naast elkaar
kunnen en mogen bestaan, zodat
iedere lezer, binnen de grenzen

Vooys 1 / Jaargang 17

van de tekst, tot zijn eigen conclusie kan komen . Bovendien is
Kopland een begenadigd poeziebespreker. Hij is in staat om dusdanig to schrijven, dat het lijkt
alsof je niet langer een poezieanalyse tot je neemt, maar een
spannend verhaal, dat niet
gespeend is van filosofische uitweidingen .
Ook de antwoorden van de
dichters zijn de moeite waard om
to lezen, zij het om andere redenen . Het gevaar van een dichter
die ingaat op de vraag 'hoe komt
een gedicht bij jou tot stand?' is
namelijk dat hij of zij het gedicht
aan betekenis ontneemt, omdat
de dichter, als maker van het
gedicht, mogelijk gezien wordt als
'autoriteit' die 'wel zal weten
waarover het gaat' . Dit gebeurt
bijvoorbeeld, jammer genoeg, in
het eerste essay, waarin Esther
Jansma reageert op Koplands
overpeinzingen over haar werk .
Het gedicht dat Kopland heeft uitgekozen, lijkt to handelen over
een dode die moet worden losgelaten, maar Kopland laat in het
midden wat het nou precies zou
moeten betekenen . Hij geeft een
paar mogelijkheden, maar laat het
verder aan de lezer om er een
eigen betekenis aan toe to kennen . In haar stuk schrijft Jansma
echter, dat het gedicht geschreven
is naar aanleiding van de dood
van haar zoontje . Hoe tragisch dat
ook is, deze wetenschap doet het
gedicht geen goed . De betekenis
geschreven naaraanleiding van
overleden zoontje' zal nu prevaleren boven de andere mogelijke
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betekenissen, alhoewel de poezie
goed genoeg zou moeten zijn om
dit biografische feit to overstijgen .
Dan brengt Frank Koenegracht
het er beter vanaf . Deze dichter
ontwijkt het 'gevaar' op een briljante manier; hij beantwoordt
Koplands vragen door ze niet to
beantwoorden . De vraag was,
waarom deze poezie zo grappig
was . Koenegracht praat er
omheen, in de vorm van een aantal brieven aan Kopland . In plaats
van de vraag 'waarom schrijf je dit
snort gedichten?' to beantwoorden, schrijft hij over verschillende
ervaringen die hij heeft gehad : "Ik
zit bijvoorbeeld in mijn hoedanigheid als consulent psychiatrie in
een Algemeen Ziekenhuis to praten met een man die net wakker
is geworden na een zelfmoordpoging . Wij praten en praten en het
gesprek gaat moeilijk want de
man valt telkens in slaap . Net als
ik zit to bedenken dat ik beter een
ander keertje terug kan komen
hoor ik achter mij een stem die
zegt : 'wilt u uw voeten even optillen .' Achter mij stond een reusachtige in het blauw geklede
negerin die de vloer aan het dweilen was . Zo heb ik ook eens een
grote rode bal door een straat
zien stuiteren zonder dat er
iemand bij scheen to horen ."
Natuurlijk ontkomt ook Koenegracht er niet geheel aan om
Koplands vragen to beantwoorden . Daarom beschrijft hij een
denkbeeldig interview tussen hem
en Kopland, waarin hij Kopland
laat vragen : "[ . . .] maar dan blijf ik
toch met de vraag zitten of het

snort gedichten dat je schrijft iets
to maken heeft met je yak, de
psychiatrie" waarop Koenegracht
antwoordt : "Op oneven dagen
denk ik dat het er alles mee to
maken heeft, zo'n beetje als je
aangaf . Op even dagen denk ik
dat het er absoluut niets toe doet .
Wat is het vandaag? De veertiende geloof ik he ." Het antwoord
op de vraag : 'waarom zijn Koenegrachts gedichten grappig?' is dus
eenvoudig : hij is zelf grappig .
Aangekomen op dat punt van
het boek, waarin alle vijf de dichters hun zegje gedaan hebben,
kan de lezer bekropen worden
door een wat onbevredigd gevoel .
Goed, Kopland heeft vijf boeiende
analyses gegeven en de dichters
hebben gereageerd op de aan
hen gewijde beschouwingen,
maar het eigenlijke onderwerp,
het onderzoek naar het 'waarom'
en 'hoe' achter poezie, is niet veel
duidelijker geworden . Gelukkig
wordt het boek bestoten met
twee aulalezingen die Kopland
gehouden heeft . Dit is maar goed
ook, want nu wordt het boek
behalve interessant ook nog eens
erg leuk . Vooral de eerste lezing,
'Poezie als genotmiddel ; Variaties
op het thema god en genoY is de
moeite van het bestuderen waard .
Kopland begint deze beschouwing met de vraag die vele schrijvers al gekweld moet hebben :
waar moet ik het over hebben?
Hij besluit om God tot het onderwerp van zijn lezing to maken,
want : "God is een gat in de markt
voor sprekers . [ . . .] Want wanneer
spreken wij van een gat in de
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markt? Als mensen jets zoeken
dat er niet is, terwijl ze weten dat
er jets is dat ze zoeken . Een mooier onderwerp kan men zich eigenlijk als spreker met denken ."
Maar het echte thema is
natuurlijk het onderzoek naar de
poetische ervaring . Om zijn
betoog to illustreren haalt
Kopland een liedje aan dat hij
vroeger samen met zijn moeder
zong, en waarvan ik u de eerste
strofe niet wit onthouden :
Klein vogelijn, op groenen tak,
Wat zingt g'een /ustig lied!
Wij hebben in ons hee/e boek
Zoo'n vrolijk wijsje niet .
O, zeg ons, zeg ons, aardig beest,
Wie toch uw meesier is geweest
O zeg ons, zeg ons, aardig beest
Wie toch uw meester is geweest.
Natuurlijk is het onnodig om to
zeggen wie aan het eind van het
lied de meester blijkt to zijn . Aan
de hand van dit liedje probeert
Kopland de esthetische ervaring
die hem als kind ten deel viel, to
verklaren . Ook als volwassene kan
hij nog genot ontlenen aan dit
lied, maar dan om andere redenen, namelijk de herinnering aan
voorbije tijden . Zo komt hij op het
Egidiuslied, of liever een kleine
variatie daarop (klein vogelijn,
waar bestu bleven? / Mij langt na
di, gezelle mijn ;) . Met wat hij
daarover zegt, raakt Kopland aan
iets heel wezenlijks . Hij merkt op
dat als je het gedicht parafraseert,
er weinig ontroerends over blijft ;
'tot straks, hou een plaatsje vrij,
schaY zal slechts bij weinigen tranen in de ogen brengen . "Maar
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lees het, hoor het in de defining
van dit rondeel en het gaat door
je ziel : [ . . .] Het is niet de gedachte
dat er een God bef313staat, of een
eeuwig even, die de complexiteit
van dit lied uitmaakt, het is 'het
lied zelf' ."
De gedachte dat het in feite
weinig uitmaakt wat nu precies de
inhoud of zo u wilt de 'boodschap' van het gedicht is, maar
dat we in eerste instantie geraakt
worden door zoiets ongrijpbaars
als de woorden zelf, hun volgorde, de klank en het ritme lijkt me
een buitengewoon waardevolle
observatie (en niet alleen omdat ik
dat zelf ook al eens bedacht had) .
Daarmee is de vraag naar de poetische mechaniek natuurlijk nog
niet beantwoord, maar dat ligt in
de aard van het besproken beestje . Uiteindelijk onttrekt elk gedicht
zich aan een vaststaande definitie .
Waarschijnlijk kan de vraag naar
wat poezie is slechts 'op poetische
wijze' beantwoord worden : "Het
gaat in gedichten om iets dat niet
anders gezegd kan worden dan
met de woorden, de syntaxis, de
melodie en het ritme van het
gedicht, complex of eenvoudig,
stamelend of vloeiend, haperend
of melodieus . Het gedicht verwijst
met al deze middelen naar een
kern die niet kan worden uitgesproken, die 'er niet staat', maar
deze kern kan alleen bestaan door
wat er wel staat . De intrigerende
schoonheid van een open plek in
het bos kan alleen worden
beschreven met het bos eromheen ." En dat is poezie .
Mills van der Have
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De redactie van VooYs probeert steeds weer afleverin9en samen to stellen waarin net jets antlers
te9en de letteren en de literatuurwetenschap wordt aan9ekeken . In djt zomernummer van VooYs
wordt daarom ruim aandacht besteed aan onderwerpen die men onterecht - vaak ujt 9ewoonte en
9ewennin9 - vanzelfsprekend is 9aan achten of over het hoofd is 9aan zien .
In de diverse biJjdra9en wordt dan ook steeds opnieuw 9eprobeerd our de o9en van de lezer to
her- openen . Zo stelt Frank van Gestel in het hoofdartikel voor our de Histoorien van Hooft to 'vertales' in hedendaa9s Nederlands en inte9raal uit to 9even zodat de lezers met hun ei9en o9en de
p racht van dit meesterwerk kunnen aanschouwen . Dieuwke van der Poel leest een aantal
Middeleeuwse liederen vanuit 9enderPerspectief en Gaston Franssen belicht no9maals Vestdi1jks veel
becommentarieerde 9edicht'De uiterste seconde' .
Verder in dit summer een interview met In9mar He ze een Ji on9e . Utrechtse dichter . Uit het
9esprek met Karin Smeets bli1jkt dat hi1' een heel ei9en ki1jk op de moderne Nederlandse Poezie heeft .
Ook de recensies en duodecimo's blinken uit in helderheid en doorzichtigheld . Deze keer is er sPrake van een VestdiJk9ids die de lezers schitterende doorkiJ'k1jes last aanschouwen een dissertatie die
'het andere' duideli1jk in beeld bren9t en ten slotte het lucide, maar sours jets to doorzichti9e proza
van Tim Krabbe .
Tot slot is het hier de plasts our de nieuwe columnist Tom van Deel to verwelkomen en vertrekkend hoofdredacteur Jeroen KapteiJjns to bedanken voor zi1jn 1jarenlan9a bi1'dra9a aan VooYs . Beiden
veel succes 9ewenst .
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MonumentaLe vergeteLheid
Over de ongenaakbaarheid van Hoofts Histoorien 1
Frank van Gestel

Alleen al de aanblik van
de vele kloeke delen van
Hoofts Histoorien, doet
veel lezers in of9ri1'zen
het hoofd afwenden .
0pmerkeli1'k 9enoe9
wordt dit veelomvattende 9eschiedwerk tdch
9ezien als de kroon o p
het oeuvre van de Drost,
en zelfs 9eroemd als een
van de alley9rootste
werken uit de 9ehele
Nederlandstali9a literatuur9eschiedenis . Aan de
omvan9 van de
Histoorien kan het niet
alleen li99en, aan9ezien
de hedendaa9se lezer
wel de9eli1'k bereid is om
veel to lezen, 9etui9e
het succes van ii .
Voskuils cYdus Het
Bureau en A .F .Th . van
der Hei1'denstrilo9ie De
tandeloze t1i'd. Vol9ens
Frank van Gestel is de
impopulariteit van Hoofs
Histoorien eerder een
9evol9 van het 9ebrek
aan leesbare 1 toe9ankeIi1'ke edities van dit werk .
In zi1'n bi1'dra9a stelt hi'1
daarom voor om
11
een 9root werk
aento 9aen" .

De Neederlandsche Histoorien vormen het magnum opus van Pieter Corneliszoon
Hooft (15811647) . 2 Allerwe9 en oost
9 het warme lof en ho9e bewonderin9 .
Maar elezen wordt het niet . Nederlanders neerlandici induis open en masse
aan dit literaire monument voorbi1' en het meesterwerk drei9t in de vergetelheid
to raken . Het wordt hoo9 tiJ'd dat daar eens wat aan 9edaan wordt .
Twee 9ebeurtenissen in 1997 op het oo9 zonder onderlin9 verband, brachten
miJ' tot die overtui9in9 . In dat J'aar verschenen Livius' Zonen van Mars en Hannibal
voor de poorten . Twee mooi uit9e9even kloeke delen • een vertalin9 van no g
niet eens alle bewaard 9ebleven boeken . En niet 9oedkoop ook . Toch bli1'kt daar
een markt voor to zi1'n . Toe9e9even die zal wel voornameliJ'k bevolkt worden
door historisch geinteresseerden met uiteenlopende motieven en door oud-9Ymnasiasten op laren met een Iichte postal9ie naar de schoolbanken toes zi1' Livius
in het Latin
J konden lezen en toch alti1'd no9 nieuws9ieri9 naar meer dan de zelf
vertaalde fra9menten . Om een enorme opla9e zal het ook niet gaan, maar er
ziJ'n toch maar wel twee vertaalsters 1'aren Ian9 voor 9aan zitten en het resultant is
al Ii9t het niet in ho9e stnpels biJ' Bruna 9ewoon verkriJ'9baar . Terwi1'I we vriJ' toegang hebben tot een keur aan klassieke historieschri1'vers, hoewel merendeels
toch 9een literaire toppers, is het hoofdwerk van Hooft, als historicus zeker niet
de mindere van zi1'n klassieke voor9angers en literair wet hoo9 aan9esla9en 1 niet
in een toe9ankeli1'ke vorm beschikbaar' de Histoorien ziJ'n in feite voor vriJ'wel
iedereen een 9esloten boek .
Dat bleek ook biJ' de herdenkin9 van de 350ste sterfdag van Hooft in 1997 . In
Amsterdam luisterde op 21 mei een hele A9nietenkapel vol belan9stellenden
naar boeiende beto9en 9ebundeld in Jansen 1998 over onder andere zi1'n IYrisch
en dramatisch werk maar de aandacht voor het roza bleef be erkt tot een deel
van de brieven en tot Hendrik de Grote de laatst9enoemde bi1'dra9e met de
nadruk op historio9rafische aspecten . Antlers dan in de voordracht van Jan
Romein in 1947, toes Hoofts 300ste sterfda g werd herdacht 1 ontbraken de
Histoorien als zelfstandi9 onderdeel op het pro9ramma van de herdenkin9 . Ze
zouden zelfs 9eheel door afwezi9held 9eschitterd hebben als we niet op de tentoonstellin9 in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek de handschriften hadden kunnen bewonderen . ZiJ'n er, ofgezien van de historici ei9enliJjk no9 wel
vakmensen serieus met de Histoorien bezig? In elk 9eval is er voor zover mi'J
bekend - op Grootes 1995 na - recent 9een enkele studie verschenen met de
Histoorien als centraal onderwerp, en wat meer is : on9erustheid daarover viel in
mei 1997 niet to beluisteren .

Hooft en Clio
Zi1'n de Histoorien misschien niet het veronderstetde meesterwerk en hoe komen
we daar eigenlil'k bi1', als het niet 9elezen wordt ? Wordt de ma9istrale reputatie
misschien in stand 9ehouden doordat 9eza9hebbenden elkaars bewonderende
uitspraken erover bli1'ven herhalen? Of houden Nederlanders niet van grote epi-
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sche werken? Schuwen ziJ' misschien het monumentale in het al9emeen? En kunnen we ons daar dan maar niet beter bi1 ' neerle99en? AIIemaal vra9en die ik ontkennend meen to moeten beantwoorden .
Een ding is duideliJk . Hooft zelf beschouwde de Histoorien als zi1n levenswerk .
Toch berust ziJ'n faam in veler o9en allereerst op zi1n IYnek . Als Kees Fens hem in
de Volkskrant van 26 mei 1997 herdenkt . 9eldt ziJ'n homma9e, hoewel hi1' zich
welhaast togenstribbelend ook aan het proza 9ewonnen bliJ'kt to 9even vooral
de dichter . Het kost 9een moeite met zi1n bewonderin9 in to stemmen, maar dat
neemt niet we9 dat Hooft op het moment dat hiJj in een Lati1'nse brief aan Hu9o
de Groot van 19 mei 1618, brief 127 voor het eerst melding maakt van ziJ'n
voornemen een 9root contemporain geschiedwerk to wi1den aan de opstand van
de la9a landen te9en Filips II ziJ'n 9edichten tYpeert als " quisquiliae" 'afval' ,
'splinters') . Dat zullen we wel met een korreltJje zout moeten nemen want de
uit9ave van ziJjn verzamelde 9edichten die met ziJ'n 9oedvinden in 1636 verscheen wiJjst toch niet bepaald op totale verwerpin9 . Veelze99end was wel dat
hi1', druk bezet als hiJ' was met het "ri1jmeloos schri1'ven"brief 555), de verzor9in9 van die editie grotendeels aan anderen overliet . Hieruit en uit de 9e9even
kwalificatie bliJ'kt minstens dat hi1' het belan9 van ziJ'n IYriek relativeerde . En zodra

1.
Ik dank Ane Gelderblom, lia
van Gemert, Marijke Meijer
Drees, Gerard Nas, Els Stronks,
en de redactie van dit tijdschrift
voor de waardevolle suggesties
met betrekking tot eerdere versies . Resterende ongerechtigheden komen uiteraard niet
voor hun rekening .
z.
Vergelijk : Groenberg 1981,
p . 43 .

hiJj besloten had voortaan ziJjn aandacht vooral to richten op de directe voor9eschiedenis van zit'n ei9en tiJd, gof hi1j ook ziJ'n toneelwerk eraan . Artistiek 9esproken paste dat afscheid van vers en drama overi9ens uitstekend in een literaire
carriere die "alle kenmerken heeft van een literair pro9r mma dat wordt of9ewerkt
Duits 1998, p . 104 En daarin betekende de 9eschiedschriJ'vin9 9een
stap tern9 : het was inte9endeel het hoo9st 9eschatte literaire genre . In oudheid
en Renaissance was Clio bepaald niet de minste onder de muzen .
In het beeld van Hoofts letterkundi9a loopbaan dat wiJ ' voor o9en hebben
nemen poezie en toneel zo'n prominente plaats in dat we 9emakkeliJjk over het
hoofd zien, dat hiJ' meer dan de helft van zi1'n actieve literaire leven aan het
zwaarste genre van de 9eschiedschriJjving heeft 9ewiJ'd . Immers hi1j werkte weliswaar 'slechts' van 1628-1647 aan de Histoorien maar toen hi1' tien J'aar eerder
ziJn plannen ervoor kenbaar maakte moet hiJ' daar in 9edachten al Ian9 mee
bezi9 ziJ'n 9eweest . HiJ' was er de man niet naar onbezonnen een in9evin9 van het
moment als een serieus plan to presenteren to9enover een bewonderde 9eadresseerde als Hu9o de Groot die zelf aan 9eschiedschri1jvin9 deed en op wiens
advies en medewerkin9 hiJ' hoopte . Hooft besefte terde9e dat het om een veeleisende ondernemin9 9in9 .
Hoofts historische orientatie dateert al van ruim vbor 1618 . AI 1'on9 las hi1' de
9rote klassieke 9eschiedschriJ'vers . Zi1'n bio9raaf Brandt vermeldt Leeven, p . 10
bi1jvoorbeeld dat hi1' in ziJ'n 1jon9a 1'aren da9eliJjks eni9a uren besteedde aan de lectuur van PolYbins Caesar Suetonius en anderen . Later volgden Livius en Tacitus .
Uit de keuze van historische onderwerpen voor ziJ'n Geeraert van Velzen 1613
en Baeto 1617 spreekt dezelfde interesse . Deze toneelstukken stellen weliswaar
de 9eschiedenis in dienst van het uitdra9en van zi1jn staatkundi9a en maatschappeli1'ke denkbeelden maar dat was biJ' zi1'n klassieke voor9an9ers niet antlers en
harmonieerde ook met de historio9rafische opvattin9en van zi1'n tiJjd . Er loopt wat
dit aan9aat een ononderbroken li1'n van deze twee drama's naar Hendrik de
Grote en de Histoorien . Het eni9a verschil is dat Hooft na het toneel waarmee hi'1
een breder publiek dacht to bereiken op zoek 9in9 naar nieuwe we9en om zi1'n
politieke inzichten over het voetlicht to kri19en . Daarvoor koos hi1' een andere
doel9roep r het selecter publiek van verlichte re9enten en machthebbers want
die droe9en in zi1jn o9en de hoo9ste verantwoordeliJ'kheid voor het 9emenebest
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Zie oak : Van Tricht 1951,
p . 183 .

en daar wilde hij hen met kracht van doordringen . Daartoe bracht hij het zwaardere geschut van de geschiedschrijving in stelling .
Dat Hooft bovendien van nature een solide historicus was, blijkt ook uit het
feit dat hij zich grondig op zijn zichzelf opgelegde taak voorbereidde . Als vingeroefening is hij eerst aan een kleiner werk begonnen, zo meldt Brandt (Leeven,
p . 14), "om zyne pen in een andere maniere van schryven to oeffenen," en "om
een proef to neemen, hoe zich dat werk onder zyne handt zou vlyen" . Die proefneming ging niet over ~~n nacht ijs, want pas in 1 626 voltooit hij zijn proefstuk
Hendrik de Groie, acht jaar na de aankondiging . Zo'n lange aanloop heeft Hooft
nodig gehad om naar een omvangrijk werk als de Histoorien toe to groeien en
zichzelf ervan to overtuigen dat hij een dergelijke grote uitdaging aankon .
Het ligt voor de hand dat Hooft, naast veel andere dingen die hem in beslag
moeten hebben genomen (niet in het minst het verlies van twee kinderen en het
overlijden van Christina van Erp, zijn eerste vrouw), ook de tijd heeft genomen
om in de periode tussen 1618 en 1628 de materiele grondslagen voor de
Histoorien to leggen . 3 Hij heeft studie gemaakt van wat zijn voorgangers in de
beschrijving van het recente Nederlandse verleden (kroniekschrijvers als Bor en
Van Meeteren) hadden geregistreerd en is aan het werk geweest om andere
schriftelijke bronnen aan to boren, en inlichtingen van betrokkenen en ooggetuigen, via mondelinge overlevering bewaard, op het spoor to komen en to verifieren . In feite duurden voorbereiding en uitvoering van zijn project dus van
1618-1647 : bijna dertig van zijn 66 levensjaren . De laatste twintig jaar besteedde
hij en al zijn beschikbare tijd aan . Ook qua tijdsinvestering kan met recht van een
levenswerk worden gesproken .

Meer dan al ziJjn bronnen tesaam
4.
Ik zie er hier van of voor elke
vermelde bijzonderheid de herkomst to vermelden, behalve
wanneer ik citeer ; ik verwijs in
het algemeen naar de geraadpleegde literatuur .

De beoordelin9 van Hoofts inspann9
i'n en levert een zeer positief beeId oP . 4 T oen
de feitenbasis 9ele9d was en ziJjn zelfvertrouwen 9enoe9 9eri1'pt was om aan de
ho9e eisen van het hoo9ste genre to voldoen, schreef hi1' een literair werk dat al
zijn von9e overtrof en waar hiJ al zijn artistieke en intellectuele talenten in kwiJt
kon . Als historicus heeft hiJ de resultaten van zijn breed en 9edetailleerd histonsch
onderzoek nauw9ezet en naar waarheid voorzover hiJ' die kon achterhalen
9eraPporteerd . Hooft wint het van veel van ziJjn vak9enoten in ob1'ectiviteit en
oo9 voor samenhan9 r want hiJ' ordent niet alleen de feiten, maar is ook steeds o p
zoek naar oorzaken en 9evol9en . Zi1'n streven naar onparti1'di9held bli1jkt uit het
feit dat hi1' biJ' de bestuderin9 van de voor9eschiedenis van de Tachti9J'ari9a oorto9 ook de bronnen uit het Spaanse en katholieke kamp raadplee9t en last spreken r en dat hi1' wandaden be9aan door de opstandelin9en evenzeer to taken vindt
als de 9rootmoedi9held en heldhafti9held van to9enstanders to pri1'zen . Antlers
dan naar hedendaa9se opvattin9 stond naar renaissancistische maatstaven ob1'ectiviteit niet op 9espannen voet met pra9matisme : een vrucht van 9eschiedschri1'vin9 kon tevens dienst doen om politieke en maatschappeli1'ke ideeen to
illustreren en als vorstenspie9el to fun9eren . Zo was het biJ' Tacitus zo was het bi'J
Hooft . Zowel Hendrik de Grote als de Histoorien kennen een vorsteli1'ke held
wiens inzichten en laden tot voorbeeld en lerin9 strekken . De eerste twinti9 boeken van de Histoorien worden . 9e9even de rot van Willem van OranJ'e daarin
dan ook niet ten onrechte wet als het'EPos van den Prins' 9etYpeerd .
De 9eli1jknami9e bloemlezin9 stelt p . ix : "ZiJ'n boek moest meer worden dan
al ziJjn bronnen tesaam ." Dat 'meer' zit 'm niet alleen in 9ede9ener 9eschied-
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schri1'vin9, maar komt ook tot uitdrukkin9 in de hechte compositie en literaire
vorm9evin9 . Hooft had biJjna overal een vaste 9reep op de stof en wist de Ii1jnen
van zijn verhaal vast to houden en of to wikkelen . Bovendien za9 hiJ j kans daarbinnen to 9ehoorzamen aan de voorschriften van het genre : hi1 j bezondi9de zich
niet of nauweliJ'ks aan uitweidin9en die onvoldoende verband hielden met het
centrale thema en hanteerde de "vaste structuurelementen waarin de auteur zijn
rhetorische virtuositeit kan demonstreren . Voorbeelden daarvan zijn de k arakterschets . de beschriJ•v in9 van heroische 9ebeurtenissen als veldsla9en en tenslotte
als belan9ri1jkste de toespraak ." Duits 1998 . p . 104 Duits wi1jst der9eli1jke 'set
pieces' de term is van Burke 1969 aan in Hendrik de Grote bi1 ' het schriJjven
waarvan Hooft zich met name in deze drie cate9orieen tekst oefende . Deze
karakteristieke bestanddelen komen ook in de Histoorien in overvloed voor, naast
de spores van zijn vroe9ere handwerk : zo is er de toneelschri1jver in tern9 to yinden, en ook de schriJ'ver van brieven . En vooral is op elke pa9ina de dichter aanwezi9, in het ritme van zijn zinnen en in de ri1jkdom aan beelden en verbale
verscheidenheid . Ook in deze opzichten is er 9een breuk met de eerste helft van
zijn bestaan als letterkundi9e .
In de Histoorien zette Hooft al deze sti1fen en vormen in vervlocht ze virtuoos
met het historische materiaal en creeerde van daaruit een werk in een ho9er, in
Nederland no9 weini9 beoefend genre : een epos, met de omvan9, breedheid en
9edra9enheid van dies . En dat niet alleen : hi1 ' bren9t daarbiJ j op ei9en kracht een
proza tot stand dat Iaat zien dat het Nederlands niet alleen zoals hiJ j al had aan9etoond . 9eschikt was voor IYriek maar ook "riJk 9enoe9 was om op het 9ebied
der wetenschap . .] ruimschoots in alle behoeften to voorzien" TerweYKoopmans 1917, p . xv want "alle uitdrukkin9smiddelen van het Nederlands dienen hem zoals alleen een 9eoefend virtuoos door zijn instrument 9ediend
wordt" .Van Tricht 1951, p. 191
Hun artistieke kwaliteiten makes de Histoorien tot meer dan de som van de
bronnen en ze 9even ook uitdrukkin9 aan meer dan de som van Hoofts talenten .
In de veelzi1j di9held van dit werk uit zich de renaissancekunstenaar- de totale
Hooft . HiJ ' heeft er tot vlak voor zijn flood ondanks zijn slechter wordende
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gezondheid met voile inzet en grote geestelijke energie aan doorgewerkt . Het
handschrift toont de continue worsteling met vorm en formulering : hij past en
meet, wikt en weegt, schaaft en polijst, tot op het laatst . Wie eens wil ervaren
wat er to pas kwam aan de totstandkoming van dit gestileerde en compacte
proza, beveel ik de lectuur van Van Oostrom (1981) aan, waarin het proces aan
de hand van een fragment van het eerste boek op de voet wordt gevolgd . Het
handschrift laat ook zien hoe Hooft op basis van later beschikbaar gekomen
publicaties en nagekomen informatie met sours zelfs zeer uitvoerige omwerkingen en aanvullingen ingreep in de eigenlijk al voltooide tekst . Deze niet aflatende
zorg voor de kwaliteit van vorm en inhoud dwingt nog groter respect of bij de
constatering dat hij tevens tussen de bedrijven door talrijke juweeltjes van brieven
en de Rampsaligheden van de Uerheffinge van den Huize Medicis (1636) schreef,
en Boccalini's Nieumaren van Parnas uit het Italiaans en Tacitus' Anna/es en
Historiae, die hij naar gezag van Brandt (Leeven, p . 32) wordt aangenomen 52
maal gelezen heeft, uit het Latijn vertaalde en voltooide in 1636 .

Weerbarsti9 taal9ebruik
De hope waardering die spreekt uit de hierboven bijeengebrachte inzichten en
uitspraken, staat in onverklaard contrast met het felt dat de Hisioorien niet of
nauwelijks meer gelezen worden . Komt dat dan misschien doordat Hooft er in
hedendaagse ogen helemaal niet het toppunt van zijn kunnen mee bereikte? Of
vinden wij vandaag de dag eerder dat hij juist bij het ouder worden het zicht op
het niveau van zijn werk is kwijtgeraakt? Een half leven tang met de hoogst
mogelijke aspiraties een meesterwerk nastreven biedt tenslotte op zichzelf geen
garantie voor kwaliteit . Toch wordt de glanzende reputatie van de Histoorien in
feite door niemand misplaatst, onverdiend of overdreven gevonden . We behelpen ons weliswaar al een eeuw tang met bloemlezingen, maar die zijn in al hun
beperktheid natuurlijk wel aandacht blijven vragen voor de kwaliteiten van Hoofts
geschiedwerk en hebben ervoor gezorgd dat de belangstelling ervoor levend
werd gehouden . Dat in bloemlezingen uiteraard niet de onaantrekkelijkste fragmenten staan, doet daar niets aan af .
De verklaring voor de afstandelijke behandeling die de Histoorien ondanks de
erkende kwaliteiten in onze eeuw ten deel valt, moet gezocht worden in het taalgebruik van Hooft . Deze was er op dit punt zelf al niet gerust op . Zoals Verwijs en
Stoett concluderen : "de geleerde Drost besefte maar al to wel, dat niet alien
behagen zouden scheppen in zijn werk, en de gedrongene stijl, het overdreven
purisme, de verouderde kleur, die over het geheel ligt uitgespreid, de populariteit
zijner Historien in den weg zouden staan . En hij vreesde f •••1
afstooten dan aantrekken [ . . .] ." (Verwijs/ Stoett 1891, p . 14) En Brandt rapporteert uit Hoofts eigen tijd inderdaad : "'T is wel waar dat zommigen in 't eerste
eenigen we~rsmaak vonden in ryne zuivere Duitschheit en beknoptheit ; maar
een weinig oeffenings in 't leezen, en 't naaspeuren van zyne taalschikkinge,
maakte rynen styl in 't kort smaakelyk voor kiesche ooren ." (Leeven, pp . 26-27)
Misschien was 'een weinig oeffenings' voor de geletterden van toen voldoende
om in Hoofts taal ingewijd to raken, maar dat geldt zeker niet voor nu . Het
getuigt dan ook van gezonde werkelijkheidszin bij de samenstellers van de laatst
verschenen bloemlezing Gekast naar de konst (1977), om het zonnige optimisme
van de historicus Geyl to temperen, die niet zo zwaar tilde aan de zwaarte van
Hoofts proza voor de eigentijdse lezer : "Het vereist zeker studie om Hoofts taal
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tot in haar finesses to leren verstaan . Maar men heeft maar een beetJ'e ervarin 9 .
of zelfs maar wat 9oede wil en doorzettin9svermo9en nodi9, om hem uitstekend
to leren vol9en . . ." GeY11958, pp . 120-121 Gekast naar de konst pp . 7-8
stelt daar een heldere diagnose to9enover : "De ervarin9 van het les9even in
zeventiende-eeuws Nederlands leert ons . . . dat studenten de 9rootste moeite
hebben met het nauwkeuri9 verstaan van Hoofts taal ." Die ervarin9 deel ik maar
de serene op9ewektheid van de vol9ende voorspellin9 Gekast, pp . 8-9 valt daarto9enover dan weer moeiliJjk to be9ri1'pen : "wie hiervan 9aproefd heeft, zal het
niet kunnen laten alle 27 boeken van de Nederlandsche Histories to lezen ." Dat
vaste vertrouwen wordt door de realiteit beschaamd . De 9ewone lezer van vandaa9 vindt Hoofts taal9ebruik simpelwe9 to moeili1jk . En ook voor een modale
neerlandicus die als het 9oed is in ziJjn opleidin9 toch meer dan een achternamidda9 met zeventiende-eeuws in aanrakin9 is 9eweest . 9aat op tal van punten
toch ook al 9auw de zee to hoo9 . Leerzaam is het vol9ende praktiJk9eval .
Ti1'dens een in het voorJjaar van 1997 in Utrecht aan de Histoorien gewi1jd keuzecolle9e voor 9evorderde studenten kre9en de deelnemers aan het begin de
opdracht om thuis ieder een pa9ina to vertalen . ZiJ' wares zich door de instructie
bewust van de lasti9a task die hun wachtte hebben 9econcentreerder dan cursorisch 9elezen en hun bevindin9en met aandacht op schrift 9esteld . Het fra9ment'e hieronder uit het dertiende boek editie 1703
.575 rr . 4-7 illustreert
hoe 9emakkeli1'k er ook dan iets mis en zelfs verloren kan 9aan, zelfs als de tekst
inhoudeli1'k niet in9ewikkeld is . HiJ' bevat 9een wiJ's9eri9a bespie9ells9 of complexe redenerin9, maar beschri1'ft een stukJ'e van de veldtocht die Don Juan in
1 578 ondernam in het 9ebied rond Luik . Met Limbur9 wordt de stall Limbour 9
bedoeld . Eerst wordt 1 de on9inele tekst weer9a9even, dan 2 de door de student voor9estelde vertalin9 en tot slot 3 wat er naar mi1'n beste weten staat :
1 Limbur9h stond het eerste beuken niet af : blaazende de burghers hunnen
schrik den soldaaten in ; zulx dat zY verbaasdelYk oovergin9en, zonder
eeni9h verdin9 to maaken : uitgeze veerti9h, die op 't Slot weeken, volgende hunnen Ooverste. Deez'- een kloek en ervaaren krysman- was in
9eenen gebreeke van rynen plicht en vertoonde hun 't voordeel der plaatse houdbaar 9'enoegh, zoo zY den hunnen betrachten wilden .
(2) Limburg doorstond de eerste aanval niet, de burgers werd vrees aangejaagd door de soldaten, zodat zij verbijsterd ophielden zonder enige onderhandeling : na, zoals gezegd, veertig man die het slot verlieten, volgde hun
overste . Deze, een verstandig en ervaren krijgsman, verzaakte zijn plicht
niet en toonde hen het overwichi op de binnenplaats dai voldoende houdbaar was .
.3

Limburg doorstond het eerste kanonvuur niet omdat de burgers hun ontsteltenis op de soldaten overdroe9en, zodat die zich verbouwereerd zonder
eniga voorwaarde over9aven uit9ezonderd veerti9, die naar het Slot uitweken in het voetspoor van hun bevelhebber. Deze een deskundig en
ervaren militair,
eenszins
schoot
tekort in
g zi1 jn plicht en hield hun de gunsti9e Positie van de Plek voor, verdedi9baar 9'enoe9' indien zi] hun plicht
wilden vervullen .

De student heeft terecht het Woordenboek der Neder/andsche Taa/ opgeslagen
bij 'voordeel' en als verbijzondering van 'gunstige positie' daar 'overwicht (in mili-
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5.
Deze typenng dank

ik

aan

Geert Koefoed .

6.
Dat

is

de omvang van de eerste

twintig boeken in de druk van
1703 .
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tair opzicht' aan9etroffen maar dat past niet bijj de 'houdbaarheid' verderop .
De naamvalsvorm 'den soldaaten' in r . 2 is aan de aandacht ontsnapt, evenals
de biJjzondere samentrekkin9 van 'plicht' . Dat Iaatste zal er wel de oorzaak van
zi1'n dat in 2 de vertalin9 van de biJjzin aan het slot achterwe9a is 9elaten .
De betrokken student valt weini9 to verwi1jten : ook de andere deelnemers
be9in9en ver9eli1jkbare fouten . Het 9in9 in 2 in feite dan ook om een eerste
po9in9 tot conscientieus vertalen, want in het universitaire curriculum is daar niet
of nauweli1'ks plaats en aandacht meer voor . Hedendaa9se neerlandici hebben
over het al9emeen to weini9 in huffs om de vertalin9 van een stuk Histoorienwerkeli1jk tot een 9oed einde to bren9en .
Hoewel de door9ewinterde renaissancist met het 9eciteerde stuk1'e wel 9een
echte problemen zal hebben bliJjven er no9 9enoe9 plaatsen over waar Hooft
het ook de specialist buiten9ewoon moeiliJ'k maakt . Ook voor die passages geldt :
"Hoofts proza is 9een muziek om van het blad to spelen ." Vermeeren 1964 ,
pxiv Dat leidt er per saldo toe dat zelfs de 9eschoolde lezer er moeiliJjk toe komt
om de hele Histoorien to lezen . De verklarin9 daarvoor li9t in het 9ecombineerde
effect van twee factoren : naast het taal9ebruik ook de omvan9 van het werk .
Aan ieder afzonderliJ'k kan het niet li99en . De omvan9 verhindert de hedendaa9se lezer niet de vertalin9 van het omvan9ri1jke werk van livius to lezen, dus waarom zou dat bijj Hooft wel een probleem zi1jn? Door lasti9 taal9ebruik last een
ervaren lezer zich niet ontmoedi9en maar het li1'kt er toch sterk op dat de tekst
dan de 9rootte van een Ian9 9edicht of op zi1jn hoo9st een toneelstuk niet to ver
to boven moet 9aan wil dat 9een ernsti9a hinderpaal 9aan vormen .
Laat ik voor mi1jzelf spreken : als literair 9einteresseerde kan ik voluit 9enieten
van het poetisch 9ehalte van dit proza, van de ri1'ke metaforen, de alliteraties, de
stilistische hoo9stand1'es van het ritme . De vindin9ri1jkheid . 9eschakeerdheid en
ei9enzinni9held van het woord9ebruik vervullen de lezer met bewonderin9 .1e
ki1jkt ook met taalkundi9e o9en, 9eboeid toe hoe prachti9 'de zinnen zich ontrollen' 5 en hoe sierli1k ze, ook bij aanzienli1ke len9to sYntactisch op hun poot1es
terechtkomen . Maar als 1je leest zoals er 9elezen moet worden - en iedereen die
wel eens 9eprobeerd heeft een bladzi1'de Histoorien in hedendaa9s Nederlands
weer to 9even, weet wat ik bedoel - bespeur 1je ook dat 1'e om de paar woorden
op verrassende effecten bedacht moet zi1jn . Die vol9en elkaar in hoo9 tempo 0 p
en striJ'den zozeer om de voorran9 in de aandacht van de lezer, dat 1je wel heel
behoedzaam to werk moet 9aan om niets over het hoofd to zien . Kortom, er is
een niet aflatende volledi9e aandacht vereist om de ho9e dichtheid aan vormen ,
beelden en wendin9en op de voet to bli1'ven vol9en . Mi1jn ervarin9 is dat het zelfs
als Jje als 9etraind lezer wel een stoot1je kunt hebben moeili1'k valt die ononderbroken aandacht Ian9 op to bren9en . De fascinatie le9t het of te9en het besla 9
dat de schriJ'ver op de lezer le9t en ebt na een paar bladziJjden we9 . Het wordt
letterliJ'k van het 9oede teveel ; althans zo ver9aat het mi1' . Ik heb dan ook - het zijJ
hier node erkend - nooit meer gehaald dan een boek of vier . Ik ken o0k maar
heel weini9 mensen die ziJjn toe9ekomen aan integrate lezin9 . De behoefte is er
wel maar desondanks komt het er bijj vriJjwel niemand van . Het besef Ho0fts
uitermate 9ewikt en 9ewo9en proza zonder die 9econcentreerde aandacht tekort
to doen en het vooruitzicht die aandacht 9edurende minstens een dikke 900
dichtbedrukto p9ina's
a
6 ruim 550 woorden per pa9ina to moeten volhouden
om zi1jn historisch epos als 9eheel naar waarde to kunnen schatten heeft een
verlammende uitwerkin9 . Deze factoren versperren de we9 naar het episch e
9eheel dat Hooft componeerde .
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De beschikbaarheid van Hoofts werk
De herdenkin 9 van 1997 ljet zien dat de belangstelling voor Hoofts werk het
to9endeel van tanend is . Die belan9stellin9 wordt echter - opmerkeliJ'k 9enoe9 nauweliJ"ks 9edra9en door moderne al9emeen toe9ankeliJ'ke tekstedities .
Weliswaar verscheen in 1994 TuYnmans nieuwe tekstuit9ave van Hoofts IYrische
poezie en daarvoor past 9rote filologische erkenteliJjkheid maar de editie beperkt
zich ertoe de teksten beschikbaar to stellen zonder die via annotatie toe9ankeli1"k
to maken en beoo9t dus niet een groter en breder publiek in staat to stellen de
complete dichter Hooft to leren kennen . TuYnmans werk is to beschouwen als
een last resultant van een initiatief rond 1960 onder leiding van Hellin9a our het
volledi9e werk van Hooft wetenschappeliJ"k verantwoord uit to 9even . Hoewel de
ondernemin9 als 9eheel bleef steken, is een andere vrucht ervan Van Trichts
mooie driedeli9e uitgave, verschenen tussen 1976 en 1979, van de 1336
bewaard 9ebleven Brieven van en aan Hooft . Deze ziJjn wel ruim voorzien van
textuele en historische toelichtin9, maar ook daarmee is toch vooral de filoloo g
9ediend en niet de doorsnee belan9stellende lezer van Hoofts werk . Die schaft
zich in het algemeen 9een voor specialisten bestemde uit9aven aan . Hetzelfde
geldt voor een lezer die eens kennis wil nemen van de kleinere prozawerken
Hendrik de Grote en de Rampsaligheden van de Verheffin9e van den huize
Medicis . Wie zich de moeite wil getroosten kan deze teksten wel er9ens opdiepen maar de boekhandel heeft er 9een uit9aven van in voorraad en weet er
9 een besteladres voor to vinden .
On9elukki9 genoe9 staat het er niet veel beter voor met Hoofts toneelwerk .
Daar bestaan wel 9eannoteerde en in9eleide uit9aven voor een breder publiek
van ook van de vroege stukken sours zelfs verschillende edities maar die zi1jn in
een aantal gevallen no9al 9edateerd en in elk 9eval niet zonder meer verkriJ"gbaar" alleen de Granida kun J"e zo maar aanschaffen . Ook bloemlezingen uit de
Yriek zi1jn al 9eruime ti1"d uitverkocht .
Recent opgezette series hebben no9 niet in de ontstane leemtes voorzien .
Komt het werk van Hooft dan niet in aanmerkin9 voor een hertaling zoals de
Griffioen-reeks die nastreeft? Of omvat het sours 9een van de klassieken uit de
Nederlandse letterkunde waaraan de Alfa- en de Delta-reeks, en de Monuments
hterarra neerlandica 7 In de be9 roseIverklarin9n
e van hun editeurs ze99en onderdak to willen bieden? Dat kan ik me niet voorstellen . Als het toneelwerk en de
Yriek van Hooft het echter al niet tot een herverschi1'ning in een van deze series
hebben 9ebracht dan zal duideli1k zijn dat de Histoorien - die minder centraal in
de aandacht staan - weini9 kans maken in enigerlei vorm aan bod to komen ,
zelfs niet in de vorm van een uit9ave van fra9menten .
Toch is dat niet alts1d zo 9eweest . Tussen 1891 en 1977 heeft een flinke verscheidenheid aan bloemlezingen het licht 9ezien . Ze bevatten 9rotere of kleinere
fra9menten en waren ruimhartiger of kari9er van woordverklaring en historische
informatie voorzien . Gedurende de ofgelopen eeuw hebben ze beginnende neerlandici en andere belan9stellenden in staat gesteld zich op elementair niveau met
de Histoorien vertrouwd to maken . Daar zi1jn bloemlezingen ook primair voor:
our kennis to maken . AIs echtor ook hat tweede achterliggende doel bereikt
wordt en het proeven van stiJ'I, beeld, taal en verhaal inderdaad naar meer
smaakt stuit de 9wekte
e
trek op een dichte deur . Wie meer wil dan een beperkto selectie zonder zich eerst door duchtiga oefening Hoofts taaleigen eigen to
hoe ven maken, kan ner9ens terecht . Dit onthult in het geval van de Histoorien
een onbedoe d effect van de bloemlezin9 : het integrate werk bliJ"ft buiten beeld .
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7.
De Gnffioen-reeks verschijnt bid
Quendo, de reeks Alfa bid de
Amsterdam University Press, de
Delta-reeks bij diverse uitgevers. De Monuments hterana
neerlandica is een uitgave van
het Constantijn Huygens
Instituut voor tekstedities en
intellectuele geschiedenis, van
de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen . De series zijn hier
gerangschikt naar hun afnemende mate van popularisering .
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De dichter M . NiJ'hoff kwam in 1947 flog het dichtste biJ' . Hil' had de nadrukkeli1'ke bedoelin9 om de Nederlandse Histories "als 9eheel voor een zo 9root mo9eIiJ'k publiek toe9ankeliJ'k to makes" . NiJ'hoff 1947, p . ix . Cursiverin9 FvG Hi'1
plaatste daartoe de door hem 9ekozen fra9menten temidden van de samen9evatte overi9e episodes met als 9evol9 dat de lezer overzicht over het 9ehele verhaal houdt . HiJ ' verkleinde de last die de twinti9ste-eeuwse lezer ondervindt bi'J
het lezen van de zeventiende-eeuwse tekst door de spelling to moderniseren
een alinea-indelin9 aan to bren9en en een contemporaine interpunctie to hanteren . Maar zelfs dan bliJ'ft de paradox van elks bloemlezin9 : het is lets antlers dan
het hele kunstwerk het is meer niet dan wel Hooft .
Het is een verwarrende situatie . Aan de ene kant ben 1'e inmiddels voor ook de
recentste bloemlezin9 uit de Histoorien al aan9ewezen op de bibliotheek of het
antiquariaat, en makes zelfs nieuwe 9eneraties neerlandici er niet eens meer kennis mee . Aan de andere kant is er, voor zover dat in individuele gevallen toch
flog 9ebeurt . 9een bevredi9ends mo9eliJ'kheid om aan belangstelling voor het
hele werk to9emoet to komen . Zeker, er is een fotografische herdruk van Alle de
gedrukte werken vervaardigd die deel uitmaakte van het Hellin9a-project . Dit
9eldt dus ook voor de Histoorien, maar niemand heeft zover ik west ooit de task
ter hand 9enomen om op basis daarvan dit 9rote werk, al was het maar 9edeelteli J'k r to ontsluiten . De druk van 1703 die de herdruk ons als werktekst ter
beschikking stelt, kan in elk geval bezwaarliJ'k dienst does als leestekst voor de in
de hele Histoorien 9einteresseerde lezer van vandaa9 . Niet alleen most die het
dan zonder eni9e toelichting stellen, bovendien ontbeert de zeventiende-eeuwse
druk voor hedendaagse ogen een redeliJ'k lees9emak . En al zou er een ei9enti1'dse uit9ave bestaan die voor de hedendaa9se lezer wel de we9 effent om tot de
Histoorien door to drip9en de problemen die zelfs 9eschoolde lezers ondervinden
om ze in hun voile omvan9 to 9enieten worden er met door weggenomen . Is er
een uitwe9 uit deze togensprack? Ik desk het .

Het 9esloten boek heropenen
Als Hooft met het o0g op zil'n internationals faam en de verbreidin9 van zi1'n
ideeen het besluit had genomen ziJ'n verhaal in het Latin
1 to does verschiJ'nen ,
zoals hi1' bliJ'kens brief 483 inderdaad heeft overwo9en r in plaats van zijfl hart
to vol9en door in het Nederlands to schriJ'ven zou dat werk - ironisch 9enoe9 -

8.

Zelfs voor de Delta-reeks zou
de omvang hiervan een
bezwaar zijn . Maar als publicatie bij de uitgevers van onder
andere Livius onmogelijk blijkt,
bestaat misschien nog de
mogelijkheid van een digitale
uitgave .

aliasg in een hedendaa9se versie beschikbaar ziJ'n, net als recenteli1'k dat van
Livius . Het zal flu ook duideliJ'k zi1'n waar ik om het 9esloten boek weer to openen
op aanstuur : om nieuwe lezers to kriJ'9en, zouden de Histoorien in hedendaa9s
N ederlands vertaald moeten worden . 8
Ik zie, gageven de doelstellin9 hedendaa9se lezers to werven, niets in een
wetenschappeli1'ke editie met handschriftvarianten, plus historisch commentaar
en brede annotatie . Die zouden zo uitvoen9 moeten ziJn dat de toelichtin9 herhaaldeliJ'k de tekst zou 9aan overvleugelen en dat het lezen om de haverklap zou
moeten worden onderbroken . Aanpassin9en als in de NiJ'hoff-bloemlezin9 semen
dat bezwaar onvoldoende we9 en staan bovendien op 9espannen voet met de
filolo9ische eisen . Het is aan de andere kant echter ook niet onmiddelliJ'k duideliJ'k
waar we biJ' een vertalin9 precies aan moeten denken . Hebben we het over een
vri1'e bewerkin9 die ails sYntactische hobbels glad striJ'kt en die zonder al to veel
met het on9ineel rekenin9 to houden het verhaal in ei9entiJ'dse vorm en idioom
opnieuw vertelt? Die aanpak heeft in miJ'n o9en het bezwaar dat het resultant
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9een 'Hooft' meer is . Een tekst9etrouwe herscheppin9 dan? Daarbi1' zou - zo stel
ik mi1j voor - een hedendaa9se auteur zich 9eheel met de oorspronkeli1'ke tekst
vertrouwd moeten maken in de huid van Hooft moeten kruipen en zi1'n ei9en
werk Ian9duri9 opziJ' moeten zetten . Dit vereist een Wilmink Brandaan of Komri'J
Abele spelen van de Histoorien . Maar waar vind J'e zo iemand? Die zou bovendies toch eerst willen weten wat er in de zeventiende-eeuwse tekst nu ei9enli1'k
staat en dus de beschikkin9 willen hebben over Iexicaal en sYntactisch voorbewerkt basismateriaal dat ziJ'n bewerkin9 mo9eli1'k maakt . Waarom zouden de taalkundi9en die zulk basismateriaal moeten leveren niet in staat mo9en worden
9eacht op basis daarvan zelf een 9oed leesbare en ook no9 wetenschappeliJjk
verantwoorde vertalin9 tot stand to bren9en zeker als daarbiJ' ook letterkundi9en
en als ik zo ouderwets ma9 ziJn andere menses van 9oede smack bij' in de arm
worden 9enomen? Het is voor het vervaardi9en van zo'n basisvertalin9 dat ik
hier pleft . Dit type vertalin9 heeft no9 het biJjkomende voordeel dat ze niet alleen
als 9rondsla9 voor een herscheppin9 of een vri1'e bewerkin9 dienst kan does
maar ook, parallel of9edrukt met de on9inele tekst, deel kan uitmaken van een
eventuele wetenschappeliJ'ke editie .
Elke vertalin9 betekent uiteraard verlies in ver9eli1'kin9 met het on9ineel en
wie daar bang voor is moet er maar niet can be9innen . Wat miJ' betreft ik voel
er veel meer voor een bewerkin9 van de Histoorien tot stand to zien komen die
eni9suns bij' Hooft ten achter bliJ'ft, dan miJ' to schikken in een situatie die zi1'n
hoofdwerk tot ver9etelheid veroordeelt . Trouwens hoe 9root zou de schade bij1
deze canpak nu helemaal ziJ'n? Het karakter van de bedoelde basisvertalin9 zou
kunnen worden bepaald door het aloude 9Ymnasiale vertaaldevies : 'zo letterli1'k
als mo9eliJk, zo vri1' als onvermiJjdeli1'k' . Hoewel dat misschien niet altiJ'd zal leiden
tot een resultant met een op timaal literair elan en wel eens wat stiffJ1es of zelfs
stoffi9 zal uitpakken staat daar to9enover dat elke po9in9 Hooft zelf can het
woord to laten door respect- en 9ewetensvol dicht bij' liens tekst to bliJ'ven een
zekere waarbor9 biedt dat recht wordt 9edaan can ziJ'n sti1jl en ritme zonder dat
de hedendaa9se smack in woordkeus en zinslen9to de boventoon 9cat voeren .
Bi1j tekst9etrouw vertalen drei9t echter het 9evaar dat het resultant de ei9enschappen behoudt die Hoofts tekst nu Jjuist zo weerbarsti9 maken en hedendan9se lezers afschrikken . Om dat averechtse effect op de beoo9de leesbaarheid
to voorkomen ziJ'n dus canpassin9en nodi9, en preties daar li99en de problemen . Het zal bij j het vertalen al moeite 9enoe9 kosten iets van de metaforen en
alliteraties to redden o Iexicaal vlak de betekenisnuances van toes to ontdekken
en to bewares en een adequate vervan9in9 to vinden voor nieuwvormin9en die
alleen bijj Hooft voorkomen . Vind maar eens een niet-omschri1'vende weer9ave
voor een ad1'ectief als 'laakziek' '9enei9d tot kritiseren' . Het zal no9 wel lukken
om een bevredi9ende oplossin9 to vinden voor het bi1jstellen van Hoofts onrusti9e interpunctie . Het richtsnoer 'zo letterli1'k als mo9eli1k, zo vri1j als onvermiJ'deli1jk' echter- stelt de vertaler voor principiele beslissin9en als het 9cat om het al
dan niet on9edaan maken van to9enwoordi9 deelwoordconstructies . Het wordt
al lasti9er bij' de vraa9 wat to does met de voor Hooft zo tYperende samentrekkin9en waarvan 'hier zet men koffie en over' het standaardvoorbeeld is 9eworden en met de frequente vaak Ian9 door9ezette relatieve aansluitin9en . Elke
modus operandi voor het in9riJ'pen in Ian9a zinnen vol tussenzinnen en andere
tussenbeides en voor het coati9en van Ian99erekte tan9constructies hoeft hoe
de knopen ook worden door9ehakt niet op al9emene instemmin9 to rekenen
bij' de9enen can wie de ervarin9 ei9en andere oplossin9en can de hand heeft
9edaan . Getrouwe weer9ave en moderne leesbaarheid staan dikwiJ'Is hacks o p

13

Vooys 2 / Jaargang 17

elkaar . Het evenwicht bepalen tussen letterliJjk en vriJ j is allerminst een eenvoudi9e
opgave .
De meeste van deze problemen zi1'n niet specifiek voor Hooft maar biJ ' hem
doen ze zich wel in 9rote dichtheid voor en 9elden ze dus a fortiori. En hoe breder en diepr
e de kloof die moet worden overbru9d, hoe zwaarder de task van de
bru9genbouwer . Het is dan ook 9oed voorstelbaar dat omvan9 en kwaliteit van
de Histoorien niet alleen een hoge barriere vormen om ze als compleet kunstwerk to Iezen, maar eveneens om plannen to ontwerpen om ze in hun 9eheel
open to Ieggen . Zelfs de relatief bescheiden gedachte aan een basisvertalin g
getui9t dan ook al van drieste overmoed waar diepe schroom past . Kortom, wie
kriJ9
' 1e zo gek?

P .C . Hooft in 1642 . Gravure van A . Sijlvelt . .

Wie durft?
Ik heb al laten doorschemeren dat naar miJjn opvattin9 beter niet een eenlin9 aan
zo'n klus kan be9innen . Een der9eli1jke solo-ondernemin9 vraa9t om een schaa p
met vi1'f poten : taalkundi9e, letterkundi9e, historicus schriJ'ver en vertaalkundige
to9eliJ'k - een specialistische generalist . Voe9 biJj liens spreekwoordeliJ'ke zeldzaamheid de eis dat zo iemand ook nog bestand is te9en Ian9duri9 isolement en
voortdurende ontmoedi9ing, en het is duideliJ'k dat ik uiterst sceptisch 9estemd
ben over haar of zi1'n eventuele bereidheid zo'n 'werk aan to 9aan' . Als Jje het al
zou kunnen moet Jje het dan ook willen?
Om een vroege verdrinkin9sdood to voorkomen op redeli1'ke termiJ'n resultant
to boeken en kwaliteit to kunnen waarbor9en zou een redactieteam met voldoende deskundi9held biJ'eengebracht moeten worden . Ik denk daarbiJ, 9ege yen het primaire doel lexicale en 9rammaticale problemen uit de weg to ruimen ,
allereerst aan twee of drie taalkundi9a vertalers als kern . Ze zouden 9erecruteerd
kunnen worden uit de leefti1'dse cate9orie neerlandici die tiJjdens de opleidin 9
nog intensief heeft leren vertalen, en liefst met de ervarin9 in het onderwi1'zen
daarvan : oud MO-B-docenten biJjvoorbeeld . Daar topen er nu no9 een aantal van
rond en dat maakt dat het om to voorkomen dat er later allerlei wielen opnieuw
moeten worden uit9evonden, hoo9 tiJjd wordt voor de voorgestelde ondernemin9 . Ter wille van de continulteit zouden een paar Jjongere neerlandici die kern
moeten aanvullen . Hun profiel : taalkundi9 9eschoold of biJ' to scholen renaissancistische belan9stellin9 en liefst de nodi9e literaire flair . De leden van deze
kernredactie staan voor een reeks lasti9a al9emene en incidentele beslissin9en
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ple9en re9elmati9 overle9 en dienen als elkaars klankbord voor het oplossen van
lexicale en 9rammaticale vraa9stukken . ZiJ' houden een protocol bijj van beslissin9en en door9ehakte knopen indien van al9emene aard to publiceren als onderdeel van de verantwoordin9, en stellen 9ezamenliJjk conceptvertalin9en vast .
Daarnaast zouden zi1' 9emakkeli1'k en dus biJjna op afroep moeten kunnen tern9vallen op de assistentie van taal- letter-, 9eschied- vertaal- en andere deskundi9en . In deze krin9 kunnen ook de9enen worden 9evonden die biJ'voorbeeld
kunnen beoordelen of alleen Hoofts eerste twinti9 boeken of alle 27 delen aan
bod moeten komen en die tevens als meelezers hun aandacht widen
aan twee
1
bekommernissen : is het no9 9enoe9 'Hooft' wat eruit komt en hoe verhoudt zich
dat tot de leesbaarheid? Tot slot zou met het o09 op dit laatste tevens 9ezocht
moeten worden naar enkele representatieve beoo9de lezers uit de cate9orie van
9einteresseerde leken, opdat mo9eliJjke besmettin9 en vereenzelvi9in9 met de
Hooftiaanse schriJ'ftrant 9een kans kriJ'9t . En dan maar hopen dat deze drie soorten betrokkenen het eens worden en . . . bli1jven .
Om de uitvoerbaarheid van dit voorstel to beoordelen moeten mensen die
daar verstand van of ervarin9 mee hebben hun licht eens laten schi1jnen over de
eventuele doeltreffendheid van zo'n opzet . Als die of een andere effectief li1jkt .
moet onder o9en worden 9ezien wat er nodi9 is om het beoo9de team op de
been to bren9en . De kern van het antwoord is simpelwe9 : geld, voor materieel
en mensen in elk 9eval voor de kernredactie . In uitvoerin9 door on9ehonoreerde
vri1jwilli9ers schuilt het 9evaar van de vri1'bliJjvendheid en particulier hobbYisme
li1jkt mi1j een bedrei9in9 voor de continuiteit .
Een initiatief als flit sterft 9emakkeli1'k een zachte flood als het zich niet bij ' de
aanvan9 verzekerd weet van ervaren subsidie-aanvra9ers . Om mo9eliJ'ke financiele bronnen aan to boren moet daarom een beroep kunnen worden 9edaan
op voorstanders van het plan die de we9 weten in fondsenland . Ik heb zelf 9een
flauw idee of Jje Jje nu - om maar eens wat to noemen - zou moeten wenden tot
het Literair Produktiefonds of tot een bank die 9raa9 een mooi cultureel project
steunt waar hi1' met ere ziJ'n naam aan kan verbinden of flat 1je beter bij ' de staatssecretaris van cultuur kunt aanklopp en . Tussen haakes:
die zou 1'e natuurliJjk mooi
1
of is flat maar een naief idee) kunnen confronteren met de constatenn9 flat
het toch niet aan9aat een toestand to laten voortbestaan waarin het belan9ri1'kste
werk van de auteur wiens naam verbonden is aan de staatspriJ's voor Nederlandse
letterkunde aan de ver9etelheid ten proof bliJjkt to vallen en flat het dus op ziJjn
we9 li9t daarvoor over de bru9 to komen . De staatssecretaris komt er niet vanaf
met het 9ebaar om als het werk of is de makers met een equivalent van de zilveren kan en schotel to bedenken met behulp waarvan Frederik Hendrik zi1'n
secretaris HuY9ens aan H0oft ziJn dank voor de Histoorien let overbren9en . 9 AI
hoeft het niet zo 9enereus als bijj Mondriaan- onbekrompen steun voor een basisvertalin9 van de Histoorien zou wel een daad van culturele rechtvaardi9held ziJ'n .
Mi1' maakt het niet uit wie die stelt als het er maar van komt . Een paar liefhebbers van Hoofts 9eschiedwerk zouden natuurliJ'k wel voor de fondsenwervers
op pad 9aan en bijj wi1'ze van investerin9 alvast on9esubsidieerd hun bi1jdra9e kunnen leveren door deze verte9enwoordi9ers to voorzien van een tastbaar argument in de vorm van een proefstuk . DaarbiJ' doel ik op de vertalin9 van een boek
of een stevi9 representatief fragment . Die vervult dan de functie van prospectus ,
9eeft de potentiele 9eldschieters een indruk van de to leveren waar, demonstreert
wat er bij' komt kiJ'ken en laat zien flat het de subsidiezoekers ernst is . Als de
neerlandistiek zelfs flat niet voor elkaar zou kunnen kriJ9' en moeten we de hele
zaak maar ver9eten .

15

9.
Vergelijk : Meijer Drees 1993 .

Vooys 2 / Jaargang 17

Ik verwacht niet dat mijn voorstel onmiddellijk stormen van bijval zal oogsten . Af
en toe dringt zich de onbehaaglijke vraag op of het allemaal niet een beetje erg
hoog gegrepen is en of het niet de kenmerken draagt van een uit wereldvreemde liefhebberij geboren hersenschim . Dat zal dan wel blijken . Maar iemand moest
toch eens aandringen op het aangaan van deze uitdaging . Neerlandici - dat blijkt
uit het felt dat de letterkundigen een nieuwe literatuurgeschiedenis op stapel
hebben gezet - gaan niet zo gauw voor lets opzij . Daar put ik de hoop uit dat
mijn oproep niet vergeefs zal zijn . Zelf meld ik mij alvast graag aan voor de voorbereidende werkzaamheden en het lidmaatschap van de kernredactie . Wie durft
er nog meer?

Frank van Gestel is docent Taalkunde aan de Universiteit van Utrecht en aldaar verbonden aan
het Utrecht Institute of Linguistics OTL .
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Bi1 ' de vakgroeP Nederlands van de Universiteit Utrecht kun
1'e natuuriil'k gewoon overdaS in volti1'd Nederlands studeren .
Maar in Utrecht kan het ook 's avonds in deelti1'd . Het
studieProSramma biedt studenten een brede oPleiding in de
neerlandistiek met onderdelen vanuit de taalkunde, de letterkunde en de communicatiekunde . Daarbi1' komt een Sroot
deel van het Nederlandse cultuur8oed aan bod, van middeleeuwen tot mufti-media. Na een brede basisoPleiding kiezen
studenten uit een Sroot aantal sPecialisatiemoSelil'kheden .
Maar de vakgroeP verzorgt niet alleen de reSuliere oPleidin S
Nederlands . Er zi1'n ook 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 eigen interesse zoals Inleiding communicatiekunde, Publiekgericht schriwen,
J

WEDERKEREND ONDERWIJS is bedoeld voor ofSestudeerden
van de vakSroeP . De cursussen zi1'n sours sPeciaal voor alumni
ontwikkeld PAO-cursussen zoals Genderstudies in de neerlandistiek , sPecialisaties, zoals Re presentoties van ZuidelJi'k A frika,

Vrouwen en geletterdheid, Interculturele communicatie .
Medewerkers van de vak8roeP doen ook reSelmati S
CONTRACTONDERZOEK voor bedri1'ven en instellingen . 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 vakgroep
Nederlands is verkri1Sj baar bij ' Alex de JaSer,
telefoon 030-2536530 .

Proza- en Poezie-analyse, Inleiding in de Middelnederlandse
letterkunde. Deelnemers schuiven in de colleSebanken aan bij 1
studenten .
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Dansende maagden
Het liederenhandschrift Brussel, KB II 2631 1

Dieuwke van der Poel

"Nu hoert, is sal enen nYen sanc be9innen", zo zon 9
Suster Bertken in haar kluis aan de Buurkerk to
Utrecht, waar zij' in 1514 - na 1'arenlan9a vri1'willi9e
opsluitin9 - overleed . De Middeleeuwse 9eesteli1'ke
liederen zi1'n over het al9emeen in de IiteratuurwetenschaP o9enschi1'nli1'k al uit9ebreid 9einventariseerd en 9eanalYseerd . Toch bli1'kt dit veelzi1'di9e
materiaal steeds weer aanleidin9 to 9even tot hernieuwde bestuderin9 vanuit andere invalshoeken
tot 'enen nYen sanc', kortom . Dieuwke van der Poel
ki1'kt in haar bi1'dra9a naar een Middeleeuwse liederenverzamelin9 en vraa9t zich of in hoeverre deze
liederen als'vrouwenliteratuur' to tYperen zi1'n .
"3112 kilo rechtvaardi9held voor vrouwen" : zo werd
in VooYs 1613 de bloemlezin9 Met en zonder lauwerkrans . Schri'vende
vrouwen uit de vroegmoderne ti1 jd
J
1550-1850: van Anna Bins
1 tot Elise van Ca/car aan9 ekondi9d . De 9rote 9aleri1j van honderdviJjfti9 portretten van bekende en onbekende schriJjvende
vrouwen is niet alleen boeiend om wat we over deze
schri1jfsters to weten komen maar heeft een 9rote
meerwaarde door de 9ekozen literair-sociolo9ische
invalshoek die allerlei intri9erende vra9en rond het
literaire leven oproept . Het boek is natuurli1'k tevens
een formidabele uitda9in9 voor neerlandici die zich
met de perioden voor 1 550 en na 1 850 bezi9houden :
een uitda9in9 die des to actueler 9eworden is door
het initiatief van de Nederlandse Taalunie dat in de
komende 1jaren zal leiden tot een nieuwe Nederlandse
literatuur9eschiedenis . Hoeveel kilo zou de medioneerlandistiek kunnen biJjdra9en? Die vraa9 last zich
niet zo eenvoudi9 beantwoorden en het belan9riJ'kste
obstakel is dan no9 niet eens dat de omvan9 van het
onderzoeksproJ'ect bi1' aanvan9 weliswaar moeili1'k to
overzien maar in elk 9eval 9root is ook de
Lauwerkrans-auteurs werden verrast door de 9rote
hoeveelheid vrouweli1jke auteurs die zij' in de loop der
tiJjd wisten op to sporen .
Een lasti9er probleem is dat van de afbakenin9 .
Het is to voorzien dat het aantal to identificeren vrouweli1jke auteurs in het Middelnederlands veel en veel
lager zal uitvallen dan in de erop vol9ende periode .
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SchriJjvende vrouwen ziJ'n er in de Middeleeuwen
domwe9 niet zo heel veel 9eweest . We kennen zo'n
vi1jftien vrouweli1jke auteurs bi1 j naam Van der Poel
1997 . Dat aantal kan overi9ens no9 wel optopen ,
afhankeliJjk van de definitie van wat een auteur is : als
men streeft naar een inventarisatie van allerlei teksten
die door vrouwen 9eschreven ziJn . 9aan biJ'voorbeeld
ook prive-brieven tot het corpus behoren . In een verkennende inventarisatie van Middelnederlandse brieyen door Mikel Kors komen minstens viJ'f no g
onbekende vrouweliJ'ke scribenten voor het liJ'kt niet
toevalli9 dat 1juist in een niet-literair domein als de
brief meer vrouwenstemmen to vinden ziJn .
Daarnaast zi1'n er natuurli1jk heel veel Middelnederlandse teksten anoniem over9eleverd waarvan
een aantal zeer waarschi1'nliJjk van een vrouw afkomsti9 is . loch is de kans dat in deze cate9orie veel
schriJ'fsters verbor9en zitten, niet erg 9root : de meesto auteurs zi1jn herkenbaar als clerici mannen dus, die
hun scholin9 in een kerkeli1'ke instellin9 9ekre9en hadden . Voor vrouwen waren de mo9eli1jkheden om een
opleidin9 to kriJ'9en veel en veel 9erin9er, al ziJ'n er
altiJjd uitzonderin9en 9eweest die de re9el bevesti9en .
Een Middeleeuwen-Lauwerkrans zal dus niet eenvoudi9we9 rond auteurs 9e9roepeerd kunnen worden
maar daarmee ziJ'n de mo9eliJ'kheden om tot een der9eliJjk boek to komen zeker niet uit9eput. Vrouwen
speelden nameliJjk een belan9riJjke rol in het literaire
leven omdat zij' vaak de opdracht9eefsters voor schri1jvers in de volkstaal zi1n 9eweest : een fenomeen dat
wel vaker op9emerkt maar no9 Ian9 niet uitputtend
beschreven is.
Er zi1'n in principa twee terreinen waarop relatief
veel vrouwenstemmen to horen zi1jn : de 9eesteli1'ke
letterkunde en het lied . Het zal dan ook niet verbazen dat Jjuist op het sniJ'punt van beide terreinen meer
vrouwen aan het woord ziJ'n dan elders . Uit het einde
van de Middeleeuwen kennen we een 9rote hoeveelheld 9eesteli1jke IYriek die 9rotendeels in een vrouwenmilieu to plaatsen is . Wie nu denkt dat
onderzoekers zich in 9roten 9etale 9estort hebben o p
dit terrein waar het bronnenmateriaal in relatieve
overvloed aanwezi9 is, heeft het mis . De eerste en

laatste monografie die aan deze teksten gewijd is,
verscheen bijna een eeuw geleden, in 1906 : Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming
van J .A.N . Knuttel .z Het boek was, zeker in die tijd,
baanbrekend, en geldt nog steeds als de gezaghebbende beschrijving van de Middelnederlandse geestelijke lyriek uit de vijftiende en zestiende eeuw . Maar
tegelijkertijd werd het gebied ook afgesloten door het
boek : latere onderzoekers werden er niet door uitgedaagd tot verdere studie . Knuttels aanpak is primair
thematisch : hij heeft de teksten ingedeeld in groepen
als 'Kerstliederen', 'Marialiederen', 'Liederen op de

afkomstig uit nonnenkloosters, andere codices dragen de naam van een vroege bezitster, steeds een
vrouw, zoals Marigen Remen, Liisbet Ghoeyuaers en
Etheken Bernts dachter . De liederen hebben dus in
een publiekskring van vrouwen gefunctioneerd en zijn
mogelijk verzameld en afgeschreven in nonnenkloosters . Of het ook vrouwen zijn die de teksten gedicht
hebben, is lastig uit to maken .
Het loont de moeite om de handschriften als zelfstandige liederenverzamelingen to onderzoeken . De
afgelopen tijd heb ik mij vrij intensief met ~~n van die
bronnen beziggehouden : een handschrift met fonder
meer) 68 Middelnederlandse liederen, dat bewaard
wordt in de Koninklijke Bibliotheek to Brussel (signatuur II 2631) . Op dit handschrift wil ik me in het vervolg van deze bijdrage concentreren, waarbij ik
enkele aspecten zal bespreken die samenhangen met
de kenschetsing van deze verzameling als 'vrouwenliteratuur' .

Het aardse tranendal en de hemelse Iiefde

Zes geknielde vrouwen in aanbidding van het hoofd van
Chnstus . Luik, circa 1270-1280 .

vier uitersten' flood oordeel hel hemel en
'Inkeerliederen' en hiJj heeft aan elk thema een
hoofdstuk 9ewi1jd . Het effect daarvan is dat de
besproken handschrifteliJ'ke en 9edrukte bronnen o p
de lezer overkomen als een 9rote amorfe massa
waarin de contouren van de individuele tekstverzamelin9en onzichtbaar bliJ'ven .
In een lezin9 uit 1996 riep Hermina Joldersma o p
tot hernieuwd onderzoek naar deze liederen . ZiJj liet
zien dat er een 9roep van veertien handschriften
onderscheiden kan worden die als vrouwenhandschriften to karakteriseren zi1jn . ZiJ j noemde daarbiJ' niet
alleen de codices die Knuttel al besproken had maar
verbond aan dat corpus bovendien een aantal handschriften uit het Nederduitse taal9ebied dat evident
tot dezelfde 9roep behoort . In alle gevallen 9aat het
om liederenhandschriften die uit het milieu van de
Moderne Devotie komen . Sommi9e boeken ziJjn

Het Brusselse handschrift behoort tot de groep die
Joldersma als vrouwenhandschriften karakteriseerde,
maar het kan geen kwaad na to gaan welke argumenten hiervoor to vinden zijn . Joldersma baseert zich
op Knuttel : hij meende dat het handschrift gemaakt
was in een Tertiarissenklooster to Dordrecht (een
Tertiaris is een vrouwelijk lid van de lekentak van de
Franciscaanse orde) . Knuttels argumenten zijn echter
niet allemaal even hard . Heel belangrijk is de omstandigheid dat andere bronnen van het geestelijk lied in
de Late Middeleeuwen (waarin voor een deel dezelfde
teksten voorkomen) vaak in vrouwenkloosters to localiseren zijn . Een ander argument ontleent Knuttel aan
een aantekening die in het handschrift boven ~~n van
de liederen geschreven is (het is niet goed uit to
maken of deze van de kopiist(e) of een latere gebruiker afkomstig is) : "Dese dree navolgende liedekijns
heeft gedicht die dijt buck geschreven heeft ." Hierin
wordt de kopiist(e) dus geidentificeerd met de auteur,
maar of het om een man of een vrouw gaat, is niet
evident . Knuttel had daar minder problemen mee : hij
zei over de liedjes na deze aantekening : "De toon
waarop in deze drie tot Jezus gesproken wordt,
maakt het vrij zeker, dat ze van een vrouw afkomstig
zijn ." (p . 64) Bij lezing van de Brie teksten wordt wel
duidelijk wat in Knuttels ogen vrouwelijk was . In
'Jhesus mijn alre liefste heer' spreekt een ik Jezus toe
als geliefde ; de eerste strofe luidt bijvoorbeeld :
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Jhesus mi'n
J alreliefste heer,
Mi'n
J hart dat is tot u altoes.
Och dat is my tot u toe niet en ker,
Dat doen mi'n sonden en die werlt boes.
Vaer9heeftet my, schoen lief, des bid is di1;
Soe/aesseli'ck
heer, schoen liefki'n,
sift,
I
J
J war i'9'l
Ghi hout mi'n hartki Jjn in vroechden al.
Vaer9heeftet my, schoen lief, des bid is di,
Soelaesse/i jck heer
Er is hier een'ik' die Jezus aanspreekt als'mi1jn alreIiefste heer' en 'schoen Iiefki1'n' . Het central thema is
overi9ens niet zozeer de Iiefdesrelatie tussen de 'ik'
en Jezus als wel het felt dat de 'ik' zich volledi9 aan
Christus wil widen
en zich of wil keren van de wereld
1
om zo steeds voorbereid to zi1jn op de flood die onverwachts zal komen . Het tweede lied 'Och of is in den
hemel waer' 9eeft uitin9 aan het verlan9en naar de
hemel waar Jezus 'ons' zal kronen waar Maria onze
voorbidster is en de en9elen onophoudeliJk prachti 9
zin9en . Ook in het derde lied 'In liden 9root heb ick
verdriet' staat de to9enstellin9 tussen het aardse tranendal en de vreu9den van de hemel centraal . Het is
een samensprack tussen Jezus en de ziel- waarbijJ
Jezus de ziel cooed insp reekt door to wizen
op de
J
zeer 9rote vreu9den die in de hemel wachten- terwiJj l
de ziel zich beklaa9t over het bedro9 flat de wereld
biedt . DaarbiJj spreekt de ziel Christus als 9eliefde aan
strofe 3
Baet ['hu/p'] ende troest ende onderstant ['steun']
Gheer 'begeer'] is van u, minne/i'ke
1 heer,
U mi'n
J f'uw liefde' heeft my weest onbecant
Dat rout my uttermaten seer.
U min heeft my etcetera
Waarschi1'nliJjk vond Knuttel een vrouweli1jke toon in
de liefderi1jke manier waarin over Jezus 9esproken
wordt . Maar zo eenvoudi9 li99en de zaken niet : deze
verwoordin9 van reli9ieuze idealen past binnen het
9edachte9oed van de Moderne Devotie waarin een
intense aandacht voor en een liefdevolle relatie tot de
Verlosser in zi1jn menseli1'ke aspect centraal staan . Dat
9edachte9oed wordt vaak in de beeldentaal van de
bruiloftsthematiek uit het Hooglied uit9edrukt ook
de wereldverzakin9 is zo'n centraal thema, maar flat
terzi1jde . Beschri1'vin9en van een verlan9en naar de
hemelse Bruide9om naar Jezus als 9eliefde of op een
antler vlak schilderin9en van het vertederende
Christuskind als baby met koude voetJ'es in de kribbe
ziJjn niet exdusief feminiem, al is flat in ouder onder-
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Een monnik scherpt zijn pen .

zoek vaak gedacht . Het verband tussen 'toon' en gender is niet zo eenduidig is als het voor Knuttel was .
Met die constatering is echter nog niet de vraag
van tafel in hoeverre de liederenverzameling in een
milieu van vrouwen geplaatst kan worden . Om wat
vastere grond onder de voeten to krijgen, wil ik enkele criteria nagaan op grond waarvan deze liederen al
dan niet als vrouwenliteratuur gekenschetst kunnen
worden . Het gaat me dan vooral om informatie die
uit de teksten zelf gedestilleerd kan worden over
auteurs, publiek en thematiek .
Om met de auteurs to beginnen : op enkele plaatsen wordt iets gezegd over wie het lied heeft gedicht
of voor het eerst gezongen . Dat is bijvoorbeeld zo in
de laatste strofe van het lied 'Voerlanghen
Voerlanghen du doeste mijnre jongher hartge pyne'
(de woordherhaling in de eerste twee regels hangt
samen met de melodielijn) :
Die flit /iedeken in een in een heeft 9hedicht
Een maecht be9heer to wesen, to wesen seer 9hesticht
Een ma9het behoert to wesen oetmoedich ende reYn .
Och Jhesus wilt haer he/pen, haer crachten si'n
J so c/e Yn .
AY /aes, AY /aes, AY /aciJ; Vader ml]n
J
Een voentgen 'vonkJje'1 Uwer minnen ontstect flat herte
mi'n
J .
Hier wordt dus een anonieme maa9d als dichteres
9enoemd . Slotstrofen van flit type komen vaker voor
in liederen maar ze bieden over het al9emeen 9een
betrouwbare informatie over de maker van het lied .
De overleverin9 van de liederen 9aat voor een 9root
deel mondelin9 : het lied verbreidt zich doordat het
9ezon9en wordt . Daardoor kunnen er 9emakkeliJ'k
allerlei wiJ'zi9in9en in de teksten optreden en kunnen
bepaalde min of meer stereotype formulerin9en ,
re9els of strofen aan eerder 9ehoorde teksten worden toe9evoe9d . Dat 9eldt ook voor de vaker voor-

komende slotstrofen waarin een zanger 9enoemd
wordt : dat zi1jn zogenaamde WanderstroPhen die
mo9eliJjk al in de eerste versie tot het lied behoorden
maar even9oed er9ens in de levensloop van het lied
aan een bestaande tekst kunnen zi1jn 9aplakt .
Dat een verwiJ'zin9 naar de maker niet al to serieus
9enomen moet worden bliJ'kt eens to meer uit de
slotstrofe biJ' 'Druck heeft bevaen dat harte mi1'n`, een
lied waarin een ik-fi9uur, die in het opschrift 'een
dominicus broeder' wordt 9enoemd zich beklaagt
omdat hiJ' niet kan wennen aan de beperkin9en van
het leven binnen de order anders den hiJ' verwacht
had wil hi1' ei9enli1jk nag steeds het liefst plezier
maken en dansen . De refreinre9el vat dit kort maar
krachtig samen : 'Die cap en maeckt die monick niet' .
De slotstrofe luidt :
Mi'n
J sinnen toPen noch seer wilt .
Diet liedeken heeft ghemaeket,
En brootsack ['bedelzak'] woert hi' in
l si'n1 schilt .
Die werelt heeft hi' versaeket .
Hi'
J hoert seer 9heern en vrolick liet
Al is hi'
ewi'd']
1 nu een PaeP 9hewiet ['91
Die cap een etcetera
Het zal duideli1'k ziJjn dat dit slot helemaal past binnen
deze satire op kloosterlin9en in het al9emeen en
bedelmonniken in het bi1'zonder en dus ook 9een
betrouwbare informatie over de dichter biedt .
Er is een antler 9roepJ'e van veer liederen dat
9ekenmerkt wordt doordat de laatste strofe een soon
tern9blik biedt. Elk lied bevat een acrostichon met een
meis1'esnaam het9een 9eexpliciteerd wordt in de laatste strofe . Het meest informatief is 'Claer luchtich
hoech 9heboren', waarvan de slotstrofe luidt :
Katherine is 9heheten
Dit oversoete lief.
Ysbrandus, suldi weeten
Heeft dus haer naem bediet ['uit9ele9d'].
God 9on 'gunne'] hem beYd to samen
Te comen uut dit ellende
Mit see/en ende lichaem,
Daert vroechden is sonder eYde, sonder eYnde .
De beginletters van de negen voorgaande strofen zijn
inderdaad CATHERINA : zo is de slotstrofe in dit geval
onverbrekelijk verbonden met de rest en dus geen
Wanderstrophe. Ene Ysbrandus maakt zichzelf hier
bekend als de dichter . We hebben dus to maken met
een lied dat door een man, en v86r een vrouw

9emaakt is. In andere liederen ontbreekt de naam van
Ysbrandus maar worden op snort9eli1jke wiJjze de
namen van Duufken acrostichon : DUIFGEN SUSTEL
lees : SUSTER
Neeltgen acrostichon : NLTGN en
Aelt9en acrostichon : ALEIDIS 9enoemd .
Het vermelden waard ziJjn ook twee opschriften
waarin wordt aan9a9even wee een lied 'hier' voor het
eerst 9ezon9en heeft : "Dit is een gheesteliJjc liedekiJ'n
Ende heeft hier eerst gheson9hen Hille9ont
Aerontsdochter Cornelis Cornelissoens huusvrou Int
jeer ons Heren dusent CCCC hondert ende XCVII" en
"Dit IYedeki1'n heeft hier eerst gheson9hen miJ'nheer
die pastor van die Nvewee Kerck Meester Ariaen
Cornelis die brouwerssoen Int jeer ons Heren dusent
vi1jf hondert ende XXV" . Ook deze informatie is moeiliJjk naar waarde to schatten • alleen de genoemde
1jaartallen 1497 en 1525 ziJjn belangri1'ke 9a9evens
voor de daterin9 van het handschrift nameli1'k na
1525 . We zien dat als belangriJ'ke schakels in de mondelin9a overleverin9 een vrouw en een man een pastoor g enoemd worden de
~ laatste vermeldeng was
voor Knuttel reden om het handschrift in Dordrecht
to plaatsen omdat daar in de archieven een Adriaen
Brouwer c .q . een Adriaen Cornelisz . als pastoor van
de Nieuwe Kerk vermeld staat .
Voor zover ik weet ziJj n er twee liederen in de verzameling waarvan de auteur bekend is al staat de
naam niet in dit handschrift vermeld maar wel in
andere bronnen . Het lied 'Met vruechden willen wi
sin9hen' wordt toe9eschreven aan Johannes
Bru9man r de beroemde franciscaner prediker wiens
wellprekendheid spreekwoordeliJk geworden is . 3 Het
lied 'Die werelt heeft my in haer 9hewout' zou
9edicht zi1jn door Zuster Bertken, die zevenenviJ'fti 9
jeer van hear leven doorbracht in een kluis aan de
Buurkerk to Utrecht en daar enkele liederen r 9 ebedentractaten en een passieboek1'e schreef . 4
Samenvattend kan gesteld worden dat de gagevens in dit handschrift over de herkomst van de liederen tameliJ'k diffuus zi1jn : er worden zowel mannen als
vrouwen als dichters en zan9ers 9enoemd . Veer liederen zi1jn, bli1'kens acrosticha, voor vrouwen 9eschreyen . Bli1'kbaar ziJjn er niet alleen vrouwen betrokken
geweest bi1 j de ontstaansgeschiedenis van deze tekstep maar dat is no9 geen reden om het handschrift
voortaan niet meer in een vrouwenmilieu to plaatsen .
Het bli1'ft het meest zinvol het handschrift to zien
te9en de achter9rond van verwante Iiederenverzamelin9en . waarvoor de herkomst uit een vrouwenmilieu
vriJ' 9oed vast to stellen is op 9rond van biJ'voorbeeld
bezittersnotities . Te9en die achtergrond kunnen we
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vaststellen dat de kans dat het ook hier om vrouwen
gaat groter is dan de kans dat het om mannen gaat .

Die Salamoen niet sien en woude /aten :
HY dedese sluYten in vasten mueren .
Dese maechden beteikenen desee 9'uren .
Hi dese s/uten etcetera

Voor 1'on9e maa9den
7 Ghi maechden die bes/oten sift,

Het blijkt dat we in de problemen komen als we vrouwenliteratuur enkel opvatten als 'literatuur door vrouwen geschreven' . Maar bij een wat ruimere opvatting
van het begrip, waarin ook het publiek relevant is,
openen zich andere mogelijkheden . Wie de teksten
vanuit een genderperspedief leest, ziet keer op keer
dat een bepaalde publieksgroep vrij nadrukkelijk
wordt aangesproken, namelijk 'maagden', to interpreteren als vrouwelijke religieuzen . Een sleuteltekst
is het volgende lied (in het handschrift op F43v-44r) :

A! ist slot en9he, dat hert is wi't!
J
Want mindt 9hi anders dan God alleen
Soe verderft g hi die Godte/i'ke m(in 'liefde'] .
Want mindt 9'hi etcetera
8 Jiu lief wil hebben dat /of alleen .
Naerre vech ['een meer nabi'
J9 ele9en we9'] en weet
ik 9hen.
Dan met Heer Jhesus to treden int slot 'bes/otenheid
klooster']:
Hoe meerre benautheit Hoe naerre God .

Dit is een 9 heesteli'c
J lY edeki'n
J
1

Dan met etcetera

MiJn suete lief woent inden hemel

(1) Mi'n etcetera

Hoe seer verlant my nae hem!
Ic en mach hem sien, noch hoeren sPreken :
Die viant beni'ts
my 'de duivel verhindert het me
1
kwaadaardi9']
2 Dien boem, die bi den ve9hee 'we9' staet,
Hoe schoene vruchten dat hi laet.
seer luttel in si'nre
ti't
tift
HY
I
Omdat maer vee/ by 9aet ende iyt.
Hi brenct seer etcetera
3

Wat moe9hen dan doen die maechden 1'onc,
Die staen op hoeren eersten sAronck 'in de bloei van
hun J'eugd']?
Si si'n soe tedder van natueren
Ende wandelbaer ['onstandvasti9' tot alien uren .
Si si'n etcetera

4 Dina, dochter des PatrYercx,
Ghinc haer vermeYen op die merct .
A/ by haer g hesicht wort si' 1verleit,
Dat ['Zodat'] sY verloes haer suverheit ['maa9J
deli'kheld'].
A/ by etcetera
5 Wat mach dan si'n onder die coen,
Die meer huedt ['beschermin9'] hebben to doen
Dan reYnne maechden ombesmet
Die daer staen als /e/yen
wi't.
Dan reYne maechden etcetera
6 Dit si'n die costeli'ke eaten,
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Het kan wellicht Been kwaad eerst kort iets op to
merken over de wijze waarop de tekst genoteerd is .
Het lied begint met een kort opschrift en eindigt met
een herhaling van het eerste woord van de beginregel : op die wijze is in deze hele liederenverzameling
consequent aangegeven dat het lied afgesloten is . Bij
elke strofe worden de laatste twee repels bij het zingen gebisseerd (aangegeven door : 'etcetera') .
Inhoudelijk is het een boeiende tekst . In de eerste
strofe beklaagt een ik-figuur zich dat de geliefde (lees :
Christus) in de hemel is en dat de duivel ervoor zorgt
dat hij onbereikbaar is . Het vervolg van het lied vormt
als het ware een antwoord op die klacht : het legt uit
hoe je je moet gedragen als je Jezus nabij wilt zijn . De
tweede strofe maakt een onverwachte overgang en
beschrijft een boom die bij een weg staat en weliswaar mooie vruchten heeft, maar toch heel weinig
opbrengt, doordat de weg zo druk is . De derde strofe
lijkt to suggereren dat jonge maagden zich kunnen
spiegelen aan die boom ; hoe dat precies bedoeld is,
wordt verderop duidelijk . Ook kunnen zij een voorbeeld nemen aan Dina, de dochter van Lea en Jakob :
zij ping voor haar plezier naar de markt en verloor
daar haar maagdelijkheid . De moeilijk to interpreteren repel 'AI by haer ghesicht wort si verleit' lijkt to
suggeren dat zij daar zelf verantwoordelijk voor was,
wat vanuit een twintigste-eeuws standpunt op z'n
zachtst gezegd insinuerend is, als we deze versie van
het gebeuren vergelijken met de bijbeltekst die eraan
ten grondslag ligt : daarin wordt gezegd dat Dina ver-
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toegesneden is op een specifiek publiek, namelijk
jonge vrouwen die gekozen hebben voor de kloosterlijke staat : zij worden bemoedigd om to volharden in
deze levenswijze, ook als dat zwaar valt .
Deze toespitsing op religieuze vrouwen komt ook
elders in de liederenverzameling voor. Bij 'Die winter
die wil laten of blijkt al uit het eerder genoemde
acrostichon DUIFGEN SUSTER dat de vrouw aan wie
het gedicht wordt opgedragen een non is . Maar
bovendien wordt in de tekst een groep zusters expliciet aangesproken (strofe 13) :

t

ao

.vrt

doet er goed aan to volharden in de toewijding aan
God die in het'besloten' leven, in het klooster, gestalte krijgt . De conclusie moet zijn dat dit lied (dat voor
zover ik weet uit geen enkele andere bron bekend is)

aA .

u
~

e A

Lit ['berust'] u nu, waerde susteren mi'n,
J
Een torte tit1 to strrJden.
LYden heeft hier [namelijk
l op aarde] een tort termi'n
l
Om ewich to verbh1den,
Want daer en seldi niet meer li'den moe9hen :
Want God die heeft daer of9hedaen
Die tranen van haeren o9hen .

Liederenhandschrift.

kracht werd door Sichem de zoon van de Heviet
Hemor Genesis 34 :1-5) .
Het motief van de maa9den wordt door9etrokken
in de overi9ens tameli1jk duistere vi1'fde strofe . Dan
vol9t in strofe zes opnieuw een biJ'belse verwiJ° zin9 .; de
maa9den worden nameliJ j k in alle9orische zin op9e vat : ziJj ziJjn het kostbare vaatwerk dat Salomo niet
wilde tonen maar 9oed we9bor9 waarschiJ'nliJjk een
verwi1'zin9 naar de geheili9de voorwerpen die Salomo
in de tempel plaatste I Konin9en 7 :51)) . Hoewel de
eerste zes strofen van het lied no9al abrupto overgang en liken to bevatten is er toch een duideli1jke
overeenkomst tussen de boom Dina en de eaten van
Salomo : alle drie de beelden laten zien dat het beter is
drukte en openbaarheid to vermiJ'den . Dat het bi1 ' uitstek de maa9den zi1jn die zich hieraan dienen to spie9elen wordt expliciet verwoord in de laatste twee
strofen waarin 'Ghi maechden die besloten si1't' worden aan9esproken : ziJj kunnen eruit leren dat de
kloosterli1'ke staat het beste is en moeten zich exclusief widen
aan hun liefde tot God, ook al is dat moei1
liJ'k . Ze dienen zich echter to bedenken : 'Hoe meerre
benautheit Hoe naerre God' ! Dat is het antwoord dat
het lied 9eeft op de verzuchtin9 uit de eerste strofe :
wie zich ver verwi1'derd voelt van de hemelse Geliefde ,

De 'waerde susteren mi1'n' worden aan9espoord om
nu een korte tiJ'd to li1jden : een eeuwi9e bliJjdschap zal
dan 'daer' de belonin9 ziJjn het motief van de 9ewiste
tranen is ontleend aan 0penbarin9en 7 :17 en 21 :4) .
De voor9aande strofen van dit Ian9e lied schilderden
uit9ebreid hoe mooi en vreu9devol het daar - nameliJ°k in het hemelse vaderland - is . Van maa9den wordt
daarbi1j apart melding 9emaakt strofe 5
Ghelu, wiJjt, root siet mense op 9aen
Die bloemkens

J

suverli'ke,

Daerin die maechden sPelen 9' aen,
Si'
ruken lusteli"cken
.
1 namelijk
l 'de bloeme t'es']
1
J
Si'
'de maa9den'] Plucken ende maken scone
1 [name/i'k
l
cransen,
Die op haer hoefden lustich 'mooi'] staen
Als si j mit Jhesus dansen .

De maa9den zullen van de hemelse bloemen kransen
maken en deze dra9en als ziJj met Jezus dansen . De
krans elders ook 'kroon' 9enoemd heeft hier een
dubbele betekenis. De bloemenkrans is bi1 ' uitstek het
hoofdsieraad van een bruid : de krans duidt in dit lied
dus aan dat de maa9den bruid van Christus ziJjn in
de bekende aan het Hoo9lied ontleende, beeldtaal .
Te9eli1'kerti1'd is de krans of kroon het zinnebeeld van
de eer die men zich door een overwinnin9 verwerft .
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In die zin krijgen de maagden met de krans de beloning voor hun aardse strijd . 5
Bij nadere beschouwing blijkt het motief van de
maagden die in de hemelse zaligheid met Jezus dansen, tamelijk prominent to zijn in het handschrift : het
komt in zo'n zeven liederen voor, het meest uitgebreid in het volgende lied (waarvan het laatste gedeelte niet is overgeleverd, er is een blad uit het
handschrift verloren gegaan (na F35v) . Het is het lied
dat volgens het al eerder geciteerde opschrift 'hier'
voor het eerst gezongen is door Hillegont
Aerontsdochter .
1

"Hier boven in den hemel
Daer woent mi'n soete lief
Ende is bin hier beneden,
1st dat met groot verdriet.
Och, mocht is by hem comen,
Mi'n
l 1lijden soude my vromen,
Als is ontbonden bin j'ver/ost van het aard
se /even'] .
Och etcetera"

z "Nu hoert, verweende siele,
Hier boven in den thron 'hemel',
Daer singhen a//e die enghe/en
Van Jhesus' minne schoen .
Maria 9aet daer aen den daps,
Die maechden dra9hen den rosencrans,
Daer op een 9u/den croen .
Maria 9'aet daer etcetera
3 Die lieve maecht Maria
Is daer die conin9hinne
Ende alle die reYne maechden
Die si'n van haeren ghesin .
Die Priesteren ende die moniken,
Die susteren ende die kanunniken,
Die sellen bi haer si'n.
Die Priester ende etcetera
4 Davidt muter herPen
SPe/t voer die maechden smal,
Die /X cooren der en9he/en
DieI'ube/eeren al.
Soe comen alle die maechden,
Die dat cransken dra9hen,
Ende /oven heer Jhesus al .
Soe sin9'hen a/ die maech etcetera
5 Dan coemt der sie/en en9hel
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~tn botcth nna

ketuantaRerbDiGtalj . 6dpi
tcnt~odcggefi~epto~~ltt~gltfu~tll~R
echercht

Suster Bertken, Een boecxken van dye passie
('s-Gravenhage 227 G 46) .

ons

liefs heeren

Ende brentse voer den croen .
"Heer Jhesus, croen der maechden,
Gheeft deser sie/en haer loon .
Si heeft so vee/ghe%den
Om uven . . .]"

Ook dit lied vangt aan met een ik-figuur die de grote
afstand tot de hemelse geliefde verwoordt . Vanaf de
tweede strofe krijgt deze 'ik', die een 'verweende
siele' blijkt to zijn, antwoord uit de hemel . Het is een
uitgebreide beschrijving van al de heerlijkheden die
daar zijn, waarbij de maagden zeer prominent aanwezig zijn : zij dansen onder leiding van Maria,
getooid met rozenkrans en kroon (strofe 2) en behoren tot de hofhouding van de koningin Maria, evenals
priesters, monniken, zusters en kannuniken (strofe 3) ;
David speelt zijn harp voor de maagden die Jezus
loven (strofe 4 ; volgens vs . 4 'comen' alle maagden,
maar de herhaling van dit vers aan het einde van de
strofe bevat een interessante variant, namelijk 'singhen', hetgeen impliceert dat de maagden deelnemen aan het 'jubeleeren' van de engelen) . In de laatst
overgeleverde strofe (5) vraagt de engel Jezus to belonen voor het lijden dat de ziel omwille van Hem op
aarde heeft doorstaan . Het lied bemoedigt maagden
om to volharden in dit 'jammerlike dal' (zoals de
aarde elders genoemd wordt) : de beloning die haar

wacht is immers van een biJ'zondere heerliJ'kheid .
Het motief van de maa9dendans komt ook in
andere bronnen voor en zou een uit9ebreidere studie
verdienen maar dat valt buiten het bestek van deze
bidr9
a e . 6 WeI wil ik no
n9 geen Iaatste tekst citeren, die
in dit kader interessant is omdat deze 9rote overeenkomsten maar ook opmerkeliJ'ke verschillen met het
zo1'uist 9eciteerde lied vertoont . Het is afkomsti9 uit
een handschrift dat naast Lati1'nse teksten tevens
9edichten r liederen, spreuken en exempelen in het
Middelnederlands bevat en waarschiJjnliJ'k aan het eind
van de vi1'ftiende eeuw 9eschreven is . Het behoorde
tot het boekenbezit van het klooster Ter Noot Gods
to Ton9eren Bel9isch Limbur9 . een mannenklooster ,
dat vanaf 1432 was aan9esloten bij' de Con9re9atie
van Wmdesheim .
Een lid9en van den reYnderen meechden ende cierhei
van haren dansen
1 Jhesus coninc over al, die sid in sinen throne;
Maria sittet a! daer by, vri edel ende scoene,
Daer voren g aet een danseki'n,
1 dat 9aet so we! to
voete,
Daer so sin9hen dY en9helkil'n so meni9herhande
noten .
2 Joncfrouwen gaen aen desen daps met haren scone
cransen,
Dat is een !of der reYnicheit, sY 9aen aen
engelschen dansen ['dansen van en9elen' .
Vier en twintich oudermans 8 die temPeren
'stemmen'] hoer strenghen,
Daerna allet danseki'n
l maket hore sPringhen.
3 Her David metter herPenclanc, die gaet by desen
danse,
Alle heYli9he bor9'here die vo!9hen daerna zwansen
['dansen' ,
Pausen ende bisscoPpen ende daertoe martelaren,
Coninghen ende ridderen ende alle belYeren .
4 Daer ricken soete blomkens van menigherhande
crude,
Daer sin9hen scone vo9he!kens met meni9herhande
9helude,
Dat 9'heen man 9heweten kan hoe 9root daer is die
mlnne :
We! hem die daer comen sal, hoe mach hem
s1r n to sinne.
5 Her Jhesus selve schenket wi'n hen allen minnenlike ,

Hi gaet voeraen dat danseki'n,
1 voer a! oetmoedelike,
Si treden na hem desen daps, hen tot der ierarchYenDaer sinct men herde scone sanc met sueter
melodYen.
6 So wie nu leeft in droevlcheit, die coemt tot desen
danse
Ende breket zuete blomekens van Jhesus scone
crane,
Dat 9aet voer alle zueticheit die hierYeman bekande .
Nu he!P ons Jhesus Christus tot desen heYli9he lande .
Dit lied vertoont duideliJ'ke overeenkomsten met de
eerder behandelde liederen : het is een schilderin9 van
de hemel daar zin9en en9elen en dansen 1jonkvrouwen met een krans ; David s eelt o zin harp ; er i s
een opsommin9 van cate9orieen mensen die in de
hemel zi1jn .• de setting is als van een locus amoenus en
het 9eheel client ter bemoedi9in9 van de9enen die
than, op aarde teneer9esla9en zi1'n in het handschrift is bij ' 'droevlcheit' strofe 6 vers 1 'reYnicheit'
9eschreven : als die lezin9 wordt 9evol9d, richt het lied
zich met name op de9enen die een kuis leven li1'den .
Maar naast deze overeenkomsten valt vooral een
9root verschil op, nameli1'k dat in deze tekst vrouwen
9een speciale aandacht kri1'9en of9ezien van de
'J'oncfrouwen' in twee re9els uit de tweede strofe . In
het perspectief van de eerder behandelde liederen is
dat zeer opmerkeliJ'k . Uit het opschrift bli1'kt dat de
maa9dendans als 9a9even wel bekend was : het heeft
er clan ook alle schiJ'n van dat we hier to maken hebben met een motief, afkomsti9 uit vrouwen)Yriek, dat
aan9epast en of9ezwakt is om het 9eschikter to
maken om to functioneren in een mannenmilieu .

Naar een Lauwerenkrans van de Middeleeuwen
In deze biJjdra9e heb ik 9aprobeerd de Iiederenverzamelin9 uit handschrift II 2631 op verschillende manieren to bezien als vrouwenliteratuur . Niet alle
invalshoeken bleken daarbi1' even succesvol . Aan de
ene kant bevatten de meeste Middelnederlandse
handschriften met 9eesteliJ'ke liederen aanwiJ'zin9en
dat ze uit vrouwenkloosters afkomsti9 ziJ'n, of ei9endom zi1'n 9eweest van een vrouw, maar zulke indicaties ontbreken in dit 9eval . Ge9evens over de makers
van de liederen ziJ'n er meestal niet en waar wel lets
bekend is bleek het om zowel mannen als vrouwen
to 9aan . Het meest vruchtbaar was de studie van de
thematiek en het 9elmpliceerde publiek dat daarmee
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verbonden is : een aantal teksten uit het handschrift
bleek toe9esneden to zijn op vrouweli1jke reli9ieuzen .
Bi1' een kleine verkennin9 van het maa9dendansmotief in verzamelhandschnft uit een mannenklooster to
Ton9eren kwam bovendien naar voren dat er duidelike
J verschillen waren in de uitwerkin9 .
In een toekomsti9 boek dat de rol van vrouwen in
het literaire bedri1'f in de Middeleeuwen wil belichten ,
ma9 de hier besproken Iiederenverzamelin9 niet ontbreken . Het zou een 9emiste kans zijn als zo'n boek
zich alleen zou richten op met name bekende vrouweli1jke auteurs : ook anonieme teksten die mo9eli1jk
door een vrouw 9eschreven zijn of die zijn toe9esneden op een vrouwenmilieu zouden behandeld moeten worden . Het veld is voor de Middeleeuwse
periode moeili1'k of to bakenen r maar ook wordt duideli1k dat deze invalshoek relatief onbekende teksten
naar voren haalt die zeker bestudenn9 waard zi1n . En
daarom ondanks alle haken en o9en moet die
Middeleeuwen-Lauwerkrans er 9ewoon komen!

Kerkhervorming . Rotterdam 1906 [ongewijzigde herdruk
Groningen etc . 1974] .
D .E . van der Poet, 'Vrouwelijke auteurs in de Middelnederlandse
letterkunde, Een verkenning' . In : Nederlandse letterkunde 2
(1997), pp . 208-227 .
R . Schenkeveld-van der Dussen [hoofdred .], Met en zonder lauwerkrans . Schnjvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 101850: van Anna Bins
I tot Elise van Calcar . Amsterdam 1997 .
P . VerheYden, 'De maa9dendans', in : Handelingen van den
Melchelschen Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst 27
(1922), pp . 89-116 .
G .G . Wilbrink, Das geistliche lied der Devotio Moderna . Emn
Spiegel niederlandisch-deutscher Beziehungen . Nijmegen 1930 .

Noten
1.
In deze bijdrage heb ik gebruik kunnen maken van matenaal uit
het college Wat zongen de nonnen?, dat ik samen met Hermma
Joldersma in het cursusjaar 1998-1999 aan de Rijksuniversiteit
van Utrecht heb gegeven . Graag wit ik haar en de deelnemers
aan het college van harte bedanken : Sanne van Diejen,
Geurette Franken, Nienke van Geest, Trudy van Halderen, Rmke
Klouwen, Else Marlies Schaftenaar, Marjolein van Slooten,
Helmut Stubbe, Esther Verhoeven, Marike van Zessen en Corien
Zweistra .
2.

Dieuwke E . van der Poel is als docent Middelnederlandse letterkunde verbonden aan het Onderwijsinstituut Nederlands van de
Universiteit Utrecht .

SPK, mgo 190. Zie ook Knuttel, pp . 322-323 .
4
Deze toeschrijving berust voornamelijk op het opschrift in het
liederenhandschrift Berlijn, SPK, mgo 190 : "Dit liedekijn heeft

Literatuur
Luc Indestege, Middelnederlandse geestelijke gedichten, liederen, rijmspreuken en exempelen . Uitgegeven naar een pas ontdekt handschrift van het einde der 15de eeuw, afkomstig uit
het Windesheimer klooster'Ter Noot Gods' to Tongeren .
Antwerpen etc. 1951 [overdruk uit de Verslagen en mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en
letterkunde] .
H . Joldersma, "Geestettjke' en 'wereldlijke' liederen . Enige
aspecten van het handschrift Brussel MS II, 2631' . In : F . Willaert
[red.], Veelderhande liedekens. Studies over het Nederlandse
lied tot 1600. Symposium Antwerpen 28 februari 1995 [1996] .
Leuven 1997 .
M .M . Kors, 'Een gesprek met afwezigen . Een eerste verkenning
en inventarisatie van de Middelnederlandse prive-brief' . In :
Queeste 4 (1997), pp . 127-141 .
J .A .N . Knuttel, Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de
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Daarnaast is van belang : Wilbrink 1930 .
3.
De toeschrijving komt voor in het liederenhandschrift Berlijn,
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ghemaect Baert Buster, die dusenarinne tUtrecht" (zie Knuttel,
p 360) .
5
Zie MNW 3, 2129, s .v . crone en WNT 8, 100, s.v, krans, in de
Bijbel : I Petrus 5 :4 en Openbaringen 2 :10 .
6
Zie ook : Verheyden 1922 .
7
Het handschrift draagt als signatuur Brussel, KB, IV 421 ; de
Middelnederlandse teksten zijn uitgegeven door Luc Indestege .
8.
De 24 oudsten worden beschreven in Openbanngen 4 .

Over den poezy!
Why? It's poetry

Tom van Deel

Willem Jan Otten was op de of9elopen Nacht van de
Poezie in Utrecht de eni9e dichter die zijn 9edichten
uit het hoofd op zee . HiJ' had de honden in zijn broekzakken 9estoken en stond midden op het toneel- de
versre9els riep hiJ' bedachtzaam op uit zijn 9eest zo
klonken ze althans uit zijn mond . Het was een dapper o treden dat maar een enkele keer ha erde en
het publiek de extra sensatie bezor9de van een dichter die zich hardop voor een voile zaal zijn 9edichten
staat to herinneren .
De mooiste voordracht uit het hoofd die ik ooit
heb 9ehoord was afkomsti9 van Joseph BrodskY . Hi'1
stond in de aula van de Lutherse Kerk in Amsterdam
met geheven hoofd de o9en dicht- zijn poezie to zin9 en een antler woord is er niet voor . Het had jets
we9 van kerk9ezan9, maar dan van de Gre9oreaanse
snort een letur9ische incantatee . Het leek er veel o p
dat zijn 9edichten voor hem 9rotendeels uit klank
bestonden : aan de betekenis ontste9en klankma9ie .
loen ek hem, later op de midda9, op een parti1'tJ'e van
uit9everi1' De Bezig e Bi' vroe9 waarom hiJ' zijn werk op
deze manier 'zon9', antwoordde hi1' kort en bondi 9
"Why? It's poetry."
is no9 een andere Nederlandse dichter die bliJ'kbaar vindt dat J'e poezie niet moet voorlezen maar
moet belichamen : Nachoem M . WiJ'nber9 . Hem heb
ik althans toen hiJ' voor zijn bundel Geschenken ruim
een J'aar 9eleden de Herman GorterpreJ's kree9 l uet het
hoofd zijn Ian9a en door 9een ri1jm of metreek 9ebonden 9edichten horen uitspreken . Een mirakel . Ottens
poezie bezit no9 allerlei tradetionele verstechnische
ei9enschappen waar het 9eheu9en houvast aan
heeft maar die van WiJ'nber9 le1'kt be1' uitstek voorleespozie onherennerbaar, meer lets voor het oo9 dan
voor het nor.
Van de dichters van de Iaatste teen J'aar vind ik
Wi1'nber9 een van de interessantste . Hi1' heeft een
onvervreemdbaar ei9en sti1'I en zijn poezie is volstrekt
verstoken van eni9erlei nee9in9 tot IYreek . ZeJ'n debuut
uit 1989 De simulatie van de schepping, bestaat uit
een verzamelin9 verhaaltJ'es, vreemde verhaalt1'es weliswaar maar toch . Het anekdotische element is sindsdien aanwezi9 9ebleven in deze poezie, maar

aanzienli1'k bemoeiliJ'kt door sprin9ere9held, inklinkin 9,
onto9ische verbanden en colla9etechniek . Er valt vaak
maar weini9 touw aan vast to knopen .
Je hoort vaak mensen ze99en dat 9edichten die ze
niet be9riJ'pen of waar ze in welke zin dan ook 9een
vat op kunnen kriJ'9en niet to waarderen zouden ziJ'n .
Daar ben ik het helemaal niet mee eens . Be9rip is bi'J
poezie-appreciatie niet het doorsla99evende criterium . Ik kan tot op de da9 van vandaa9 be9ripsmati 9
vaak nauweliJ'ks uit de voeten met de 9edichten van
Hans FavereY, maar ik vind ze zonder uitzonderin 9
schitterend en niet zelden aan9riJ'pend . Een niet helemaal hiermee onver9eliJ'kbaar effect sorteren de
9edichten van Wi1'nber9 bi1' mi1' . Ik wil hiermee natuurIi1'k niet beweren dat be9rip net zo 9oed achterwe9e
kan bli1'ven maar het is in Iaatste instantie toch niet
bepalend voor de waarderen9 .
Met driehonderdvi1'fti9 9edichten, verspreed over
zeven bundels is Wi1'nber9 in teen J'aar ti1'd een van de
meest productieve dichters met Leo Vroman en loon
lelle9en . Daarnaast heeft hi1' een roman 9eschreven
die ik een poetische essaYroman zou willen noemen ,
9etiteld LandschaPsseks, waarin wel veel landscha p
maar eerliJ'k 9eze9d neet zo heel veel seks voorkomt .
Wel staan er viJ'ftien 9edichten in en misschien no g
wel meer, als proza vermomd on9eveer zoals
Vroman het deed in zijn roman Het carnarium . Zo trof
ik biJ'voorbeeld deze tekst aan, die ik nu voor de 9ele9enheid in Wi1'nber9se versre9els overt Yp
lemand be/ooft zijn
1 stervende vrouw
dat hi'
l een 9oed vakman een afbee/din9 zal laten maken
van haar lichaam. Na haar dood zal hi'
hi] dan
naast de afbeeldin9 9aan li99en en die omarmen.
Hi' za/ haar naam een aanta/ ma/en fluisteren
en hiJ zal minder bedroefdziJ n .
lemand bindt een hertengewei vast
op het hoofd van een 1a9er en /aat de lager
door zi'n ei9en honden verscheuren . De honden
b/i'ven
daarna onrusti9J anken totdat hi'J
1
een /evensecht Aortret van de l'a9er 9eschilderd heeft
waarvoor de honden 9aan /i9'9en en in s/aaA vallen.
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lemand schildert een stilleven van een vacs

"Hi1' werkte tot een bepaald verhaal niet meer I dich-

met een aantal bloemen die sPoedi9 sterven

ter biJ' een 9eheim kwam ." Het komt mi1' voor dat de

en zegt dat dit geen stilleven is

dichter op een ver9eli1'kbare manier aan het werk is .

maar een /andschaP.

In de woorden van Wi1'nber9 in het interview levert de
wereld our ons heen problemen op, waarvoor in de

In de kritiek is WiJ'nber9s poezie niet opvallend gunsti9 ontvan9en . De meeste critici wisten niet 9oed

wordt 9ezocht . Het 9edicht is 9eslaa9d als het zo

poezie naar min of meer bevredi9ende oplossin9en

raad met zi1'n 9edichten • ze raakten inhoudeliJ'k het

dicht mo9eliJ'k biJ' het 9eheim is kunnen komen, een

spoor biJ'ster of vonden wat er beweerd werd to vaa 9 .

patroon over een deel van die onbe9riJ'peli1'ke wereld

te onhelder. Kenneli1'k strookte deze poezie niet met

heeft weten to le99en lets in kaart heeft 9ebracht

wat zi1' 9ewend waren als poezie to beoordelen . De

van het onbekende .

anekdote uit de be9inJ'aren van Wi1'nber9 werd steeds

Er ziJ'n er een paar die 9aprobeerd hebben lets

raadselachti9er en abstracter, de onherkenbaarheid

meer dan oppervlakki9 door to drin9en in Wi1'nber9s

nam toe en het be9rip verstomde navenant .

9edichten . Hans Groenewe9en is van menin9 dat

WiJ'nber9 zelf heeft nauweli1'ks commentaar 9ele-

deze 9edichten 'Ie9endarische anekdotes' ziJ'n, in de

verd op zi1'n ei9en werk lets wat wel eens als eye-

zin die Martin Buber van de Chassidische le9enden

opener kan fun9eren . Wel heeft hi1' zich al in 1990 ,

aan dat be9rip 9eeft. Het ziJ'n po9in9en our met de

uit9elaten over het verband tussen zi1'n bezi9heden als

methode van de Ie9endarische anekdotiek verbanden

wetenschapper - hi1' is een 9apromoveerd econoom

zichtbaar to maken . Aan9ezien er, zo meent

en doceert aan de Universiteit van Amsterdam en de

Groenewe9en . 9een door een 9emeenschap 9edeel-

Erasmus-Universiteit - en als dichter . HiJ' zei toen : "Ik

de Ie9endarische wereld meer bestaat, moet WiJ'nber 9

doe 9raa9 onderzoek als econoom, jurist of bedriJ'fs-

die zelf scheppen in de hoop dat men hem hierin vol-

kundi9a en in wezen is dat niet verschillend van miJ'n

9en kan en wil .

onderzoek als dichter . Dat betekent nadenken theo-

Een andere liefhebber van WiJ'nber9s poezie is col-

rietJ'es bouwen en weer afbreken . Poezie is een mooie

le9a-dichter Tonnus Oosterhoff, al evenzeer een bui-

manier our na to denken . En als J'e een probleem lets

tenbeent1'e in de Nederlandse poezie . Hi1' vindt dat

dichter bi1 ' een oplossin9 hebt 9ebracht dan heb 1'e

Wi1'nber9s 9edichten "vertellen over een catastrofale

sours een 9edicht ." Ook zei hi1' : "Poezie is miJ'n instru-

binnenwereld" en ver9eli1'kt ze met die van Telle9en

ment waarmee ik probeer de wereld our miJ' heen lets

een ver9eli1'kin9 die miJ' zeer J'uist toeschi1'nt . Als eni9

beter to be9ri1'pen . Een bevredi9end patroon over een

en cruciaal verschil tussen beiden ziet hi1' het felt dat

stuk1'e van de wereld le99en kan het toppunt van

Telle9en rechtstreeks over die catastrofale binnenwe-

schoonheid zi1'n . Het moet kortom kloppen ."

reld vertelt en dat Wi1'nber9 "in zi1'n kleuri9a, met

Dat zit'n uitspraken die een van zi1'n vroe9e 9edichten in de herinnerin9 bren9en uit zi1'n debuut :

personages of9eladen en vindin9ri1'ke vertelsels de

De verteller Rabbi Nachman

wordt vanuit een wonin9 drin9end op de ruit 9etikt .

dekkin9 hoo9" houdt .
Hi1' Iicht dat laatste toe met een mooi beeld : "Er
'Kom even binnen!' Een persoonli1'ke kwestie? Maar

Rabbi Nachman at 's avonds alleen en daarna

als de lezer door de voordeur binnen9aat, verlaat de

zette hi' het bord (meestal nauweli'ks
aangeraakt)
J
buiten de deur van z1i'n kamer en sloot de deur .

bewoner haasti9 het huffs aan de achterkant ."

Hi' werkte totdat een bePaald verhaal niet meer
dichter bi'
1 een geheim kwam en sprak het nacht9ebed

zie naar een steeds 9rotere anonimiteit, abstractie en

daarna uit. sours meerdere keren in een nacht .

Oosterhoff doelt hier op de ontwikkelin9 in deze poeafstandeliJ'kheid .
Overi9ens doet Oosterhoff ons no9 een aardi9e
su99estie aan de hand door zichzelf to afficheren als

Hi' vroe9 een vriend de PaPieren met aantekenin9en

een poezielezer die 9evoeli9 is voor zinnen : "Een

to verbranden na zi'n
1 dood . Rabbi Nathan deed dit .
Een week na zi'n
l dood. Hi'
l lieP met de paPieren

9edicht is voor mi1' al mooi als er een schitterende zin
uit opstaat ." En hi1 ' 9eeft als voorbeeld een zin uit het

naar een Plasts in het woud en verbrandde de halve

9edicht 'Bokser' in Wi1'nber9s bundel Lan9zaam en

9eheimen en driekwart 9eheimen op die Plasts tot as .

zacht: "ZiJ'n moeder is snel maar zi1'n vader is Ian9zaam I en hi1' wordt ook Ian9zaam ."
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Ik sprokkel een handvol van zulke prachtige zinnen
uit de bundel Geschenken :
Hi'
1 slaat een raam kaA of en valt zi'n
J vuist achterna
door het 9las.
Een vlucht vogels
dwars door de /ucht
als uit een hand 9eworAen .
Ik open een fles champagne, een betere fles dan eerst,
en verontschuldi9 mi'J no9maals.
lemand, last iemand mi"n
1 hand nemen, mi'nJ vin9ers in
een mond doen .

Het zi1'n deze intri9erende en sterk 9eformuleerde zinnen - vra9ende informatieve, bespie9elende anal ische
aradoxale meditatieve humoristische
beschri1jvende, 9eemotioneerde zinnen - waaruit de
poezie van Wi1jnberg is op9etrokken . Ze vormen de
bouwstenen van hoo9st merkwaardiga taalbouwsels
en doen mi1j denken aan de eenzame, gebeitelde zinnen die Gerrit Krol 9ebruikt voor wat hiJ' noemt zi1'n
'epische balladen' de Ian9a prozagedichten uit De
kleur van Gronin9 en en andere verhalen en Vi'f vin9 ers van dezelfde hand . Wie dit snort klare zinnen
weet to schri1jven en er 9edichten mee maakt die hun
9eheimen maar met moeite priJs9even kept het diepzinni9a raadsel van de oppervlakte en be9riJpt wat
poezie is .

Ik versta 1'e niet 9oed, met wiens dood bedreig1 e mi'?
1

HINDERICKX & WINDERICKX
ANTIQUARIAAT
In- en verkoop van Nederlandse
en buitenlandse literatuur in
bijzondere uitgaven en
eerste drukken
Oude Gracht 234
3511 NT Utrecht
tel. 030 - 2322771
Openingstijden :
ma. `/m yr. 11 .OOu-18 .OOu
zat. 11 .OOu-17 .OOu
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Met geLatenheid te duLden
Over Simon Vestdijks'De uiterste seconde'

Gaston franssen

Over sommi9a 9edichten Taken de critici nooit uit9epraat . Men denke bi1'voorbeeld aan de li1'vi9e
bundels waarin - vaak zeer uiteenlopende - interpretaties van slechts een 9edicht zi1'n bi1'een9ebracht zoals In deze weidsche vlucht de konin 9
CheoAs (1983) over leopolds CheoPs, of Nooit za g
ik Awater zo van nabi1' (1981 over Ni1'hoffs Awater .
Ook het 9edicht 'De uiterste seconde' van Simon
VestdiJ'k nodi9t uit tot interpretatie en discussie . Het
zou de moeite waard zi1'n our de vele teksten rond
dit 9edicht in een band to verzamelen . In ziJ'n bi1'dra9a neemt Gaston Franssen deel aan de discussie
rond 'De uiterste seconde' . Alvorens hi1', met behul p
van een model voor structuuranalYse, een nieuwe
lezin9 van het 9edicht voorstelt, last hi1' de voor9aande interpreten no9maals aan het woord .
Over het werk van Simon VestdiJ'k 1898-1971
spreekt men door9aans eerder in termen van kwantiteit dan in termen van kwaliteit . De dichter Adriaan
Roland Hoist verzuchtte eens in verbazin9 over de
indrukwekkende literaire productiviteit van deze
schriJjver : "Wat ma9 het raadsel van uw arbeid
wezen? . . . 0 GiJ, die speller schri1jft dan God kan
lezen i. "1 A .L . Sotemann schriJjft in een recensie van de
liJvi9e dichtbundel Gestelsche liederen 1949 dat hi'J
al eni9szins vertrouwd was met VestdiJ'ks 9edrevenheld "maar wanneer deze auteur een nieuwe bundel 9edichten van 350 pa9ina's last verschiJ'nen ,
waarvan bovendien wordt mee9edeeld dat de 274
erin op9enomen verzen in de loop van een half J'aar
werden 9eschreven, kriJ'9t men toch wel weer sterk
het 9evoel voor een raadselachti9 fenomeen 9aplaatst
to ziJ'n
Sotemann 1949, p .505
0p interPretatief 9ebied is men eveneens no9 niet
over VestdiJjk uit9espToken . Zi1n 9edicht 'De uiterste
seconde' behoort waarschiJ'nli1'k tot de meest besProken 9edichten uit de Nederlandse letterkunde . Het
verscheen voor het eerst in 1944 in de clandestien uit-
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9e9even bundel De uiterste seconde die vi1'f 1'aar later
werd herdrukt als tweede afdelin9 van Gestelsche liederen . Aanvankeli1'k bleef het 9edicht door zowel critici als letterkundi9en onop9emerkt maar sinds H .U .
Jessurun d'Oliveira er een uit9ebreid essay aan wiJ'dde ,
9eeft het re9elmati9 aanleidin9 tot discussies in de
Vestdi1'kstudie . Martin Hartkamp, de bezor9er van de
Verzamelde 9edichten van Vestdi1'k, stelt in zi1jn biJjdra9e : "inmiddels kan 9een Vestdi1jkminnaar, sterker :
kan 9een poezieminnaar meer our De uiterste seconde heen ." Hartkamp 1985, p .17 In dit artikel zal het
9edicht no9maals aan de orde komen . 0p basis van
de voor9aande interpretaties enerziJ'ds, en tekstanalYtische 9e9evens anderzi1jds zal ik proberen een nieuwe
interpretatie to 9even van 'De uiterste seconde' :
De uiterste seconde
Voor Ans
1

Dood9aan is de kunst our levende beelden
Met evenveel 9elatenheid to dulden
Als toen zIi nog hun rol in 't leven speelden
Ons sours verveelden en nochtans vervulden .
j

5

10

15

Hierstond ons huis ; hier liep zli" met de honden ,;
Hier maakte zJi' de bruine halsband los ;
Hier hebben wi'
J de stinkzwammen 9evonden 0p een beschutte Alek in 't sParrenbosch .
Dood9aan is niet de aangl
ri'pende 9edachte Dat zJi' voortaan alleen die Paden 9aat, Want niemand is alleen die of kan wachten
En niemand treurt die wandelt lap9s de straat Maar dat dit alles was: een werk'li'kheid,
Die duren zal tot de uiterste seconde
Dit is de ware wedlooP met de ti'd:
J
De halsband los- en zi"
J met de twee honden .

Vestdijk met Ans Koster-Zijp en de beide honden .

VestdiJjks gedicht 9aat over "een problematiek - leven
en sterven - die ons alien aangaat"Hartkamp 1985 ,
p . 18), zoveel is zeker . De verschillende interpreten
echter, hebben no9al uiteenlopende opvattin9en over
de Precieze aard van deze problematiek . Vol9ens
sommi9en is 'De uiterste seconde' "een van VestdiJjks
vele doodsbezwerin en"Hartkam 1985, . 26 ;
Ti99es 1991, p . 57) ; volgens anderen 9aat het
g edicht over "de konfrontatie met de waarheid dat
de werkeliJjkheid van het PersoonliJ'ke bestaan eindi 9
is en maar zolang duurt als het leven" d'Oliveira
1967, p . 131,; weer anderen beweren dat er eerder
sPrake is van een "aanvaarding van de dood"
Bronzwaer 1990. P . 74 dit in to9enstelling tot een
bezwerin9 . En ook over de betekenis van 'de uiterste
seconde' r . 14 verschillen de commentatoren van
menin9 . Waar de ene interPreet stelt dat dit "natuurIi1jk het moment is waarop men Ii1'feliJ'k sterft"
Hartkamp 1985, p .21 daar duidt de andere dit ti1'dstie als "het einde van de ti1'd als kate9orie, de volheld der ti1den . Er is kortom nauweli1ks sprake van
conveygerende interpretaties .
De uiteenloPende meningen zi1jn een 9evolg van
de uitzonderliJjke 'dichtheid' van Vestdi1jks 9edicht .
Aan het begin van ziJjn essay constateert lessurun
d'Oliveira zeer terecht : " Het zal de meeste lezers
van VestdiJ'ks poezie wel overkomen ziJ'n, dat zij' liens
9edichten speller lazen dap voor hun be9rip ervan
wenseliJ'k was . De prosodische vaart van het 9edicht
wordt 9estremd door de hoge eisen die het aan het
bevattin9svermogen van de lezer stelt ." d'Oliveira
1967, p . 100 Om inzicht to verkri19en in 'De uiterste

seconde' de totstandkoming van de verschillende
interpretaties en over to 9aan tot een nieuwe lezin 9 .
is het dus raadzaam our het 9edicht 'Ian9zaam' to
lezen . Of, in d'Oliveira's woorden : "Voet1je voor voetJje maar."

De toevalli9held van hetverhaal
AI vanaf de eerste regel van het gedicht is de opzet
van de dichter duideliJ'k : hiJ' probeert het 'dood9aan'
to definieren . 3 De dichter 9aat echter niet recht o P
zi1jn doel of maar probeert - al formulerend - ziJjn
onderwerp via een omwe9 to benaderen : dood9aan
is een bepaalde no9 niet nader omschreven 9ebeurtenis waarin men 'de kunst' zal moeten leren our
'levende beelden I Met . . . 9elatenheid to dulden' .
Om nader bi1' de kern van het vraagstuk to komen
leeft de dichter zich volkomen in de situatie van een
stervende in : er wordt nameliJjk aan9a9even dat de
'levende beelden' vroe9er 'nog hun rol in 't leven
speelden' . Deze rol spelen zijj nu ti1'dens het schri1'ven
van het 9edicht- bliJjkbaar niet meer . Dat is een essentieel 9a9even, want hoewel deze beelden 'Ons sours
verveelden' 'vervulden' zijj ons . De beelden hadden
een functie in het leven en vormden daardoor de
inhoud van het bestaan . Die functie zi1jn zijj echter verloren .
Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen de
beelden uit de werkeliJjkheid en die uit de herinnerin9 .
d'Oliveira stelt dat er s rake is van een "ontko elfin
van de twee werkeliJjkheden van het bestaan, de
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levende beelden van de ervarin9 en van de herinnerin9" .d'Oliveira 1967, p . 135-; ook WYnia 1984, p .
126 De kunst van het dood9aan is cm deze - nu
overbodi9e - beelden desondanks met 'evenveel 9elatenheid to dulden' als toen zi1 j no9 wet een rot in het
leven speelden .
In de tweede strofe worden de 'levende beelden'
9econcretiseerd tot een wandelin9 in een sparrenbos .
Vol9ens d'Oliveira wordt hier "het leven in het verleden 9eretroJ'ekteerd . . . . Dit vindt ziJjn uitdrukkin9 in
het 9ebruik van 9rammatikale verledentiJ'dsvormen ."
d'Oliveira, p . 123 De beelden uit het verleden trekken als het ware aan het oo9 van de stervende voorbiJ" . 4 De 9 ebeurtonissen in het bos zi1jn allesbehalve
triviaal of willekeuri9 : biJj VestdiJ'k wordt in de woorden van Kees Fens "het 'verhaal' IYrisch bi1'na per
re9el zo op9eladen dat de anekdote de toevalli9held
van het verhaal verliest" . 5 Een 'huis' is immers de
p lasts waar men woont en waar ''t leven' zich
afspeelt ; de 'honden' zouden kunnen verwiJ'zen naar
de honden die Hekate, een Griekse 9odin die door9sans met de onderwereld 9eassocieerd wordt alti1jd
ver9ezellen . Ti99es 1991, p . 57 De sYmbolische
ondertoon klinkt het sterkst door in de re9els 7-8 :
'stinkzwammen' verspreiden nameli1'k "een lucht van
verrottenis die . . . aasvlie91'es aantrekt . De zwammen
hebben dus een onmiskenbaar doodssYmbolische
waarde ."d'Oliveira 1967, p .126 Een 'sparrenbosch'
daarentegen is alti1jd 9roen en zou voor het leven kunnen staan . Kortom : haast terloops wordt in deze strofe de onverwachte ontdekkin9 van de dood in de
kern '0p een beschutte plek' r . 8 van het o9enschi1'nli1'k eeuwi9durende leven op prachti9e wiJ'ze verwoord . 6
Toch heeft de dichter no9 steeds 9een definitie
9e9even van wat dood9aan preties is . In de derde
strofe probeert hi1' het opnieuw, nu via de omwe9 van
de ne9atie . De essentie van dood9aan is niet de
9edachte dat 'ziJj' achterbliJ'ft en verder in eenzaamheld door het leven zal 9aan 'Dat ziJj voortaan alleen
die paden 9sat' . d'Oliveira stelt dat de 9edachte aan
de nabestaande "wet toe9elaten maar als minder
wezenliJ'k verworpen" wordt . d'Oliveira 1967, p .127
G . Otterloo sluit zich in ziJjn interpretatie hierbi1 ' aan
en constateert dat "VestdiJ'k een harde heelmeester
[is], die zich in deze re9els van alle sentimentaliteit ten
opzichte van de achter9ebleven weduwe ontdoet" .
Otterloo 1977, p .17
Zowel d'Oliveira als Otterloo besteden echter to
weini9 aandacht aan de vorm en 9rammaticale ti1jd
van de derde strofe . De 'paden' en de 'straat' spie9e-
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len immers de beelden van de wandeling door het
sparrenbos . Aangezien de vrouw 'wandelt' tangs de
straat, is zij nog steeds in leven . Voor h~~r spelen de
'levende beelden' dus nog altijd 'hun rol in 't even' .
Dit verklaart waarom deze gedachtegang door de
dichter van de hand wordt gewezen : het mag dan
wet een 'aangrijpende gedachte' zijn, maar zij brengt
hem niet nader bij de kern van het doodgaan . Het
ping er juist om dat de levende beelden geduld moeten worden als zij hun rot niet meer spelen .
De slotstrofe van 'De uiterste seconde' is bepalend
voor de interpretatie van het gedicht als geheel . De
negatie in het derde kwatrijn voorspelt dat de dichter
in de laatste regels de ware aard van het doodgaan
eindelijk uit de doeken zal doen . (Zie ook d'Oliveira
1967, p . 129) Daarnaast is het echter ook de meest
ambigue en complexe strofe van het hele gedicht ; dit
leidt ertoe dat de diverse lezingen opeens sterk uiteen gaan lopen .
Allereerst de interpretatie van de slotstrofe door
d'Oliveira . Volgens hem slaat 'dit alles' (r. 13) terug
op de wandeling uit de tweede strofe . Vervolgens
wijst hij erop dat men repel 13 op twee manieren kan
lezen : df met 'was' als koppelwerkwoord (zodat 'een
werk'lijkheid' terugslaat op 'dit alles'), of met 'was'
als zelfstandige hoofdwerkwoordsvorm (zodat 'dit
alles was' een 'werk'lijkheid' is, waarmee de stervende geconfronteerd wordt) . Hij maakt echter peen
keuze tussen beide lezingen . Het woordje 'Dit' (r . 15)
verwijst volgens d'Oliveira naar de slotregel . Hierover
merkt hij op : "Er gaat een ongemeen suggestieve
werking uit van de enigmatische slotregel . Geen voor
poezie gevoelige lezer kan zich onttrekken aan de
gewaarwording dat er iets beslissends in plaatsvindt,
maar het is niet eenvoudig aan to geven waardoor
deze indruk wordt gevoed ." (d'Oliveira 1967, p . 122)
Niet alle critici zullen, zo zal blijken, het wat dit betreft
met hem eens zijn . Uiteindelijk komt d'Oliveira tot de
volgende interpretatie : "De halsband is dan ook
bevestigd om de nek van de ik . [ . . .] In de uiterste
seconde gaat de halsband los, wordt de werkelijkheid
ontbonden . [ . . .] Maar vbbr het zover is, speelt zich, in
diezelfde uiterste seconde, de wedren met de tijd af .
[ . . .] In deze wedstrijd wordt alle werkelijkheid nog
~~nmaal vergaard voordat zij reddeloos teloor zal
gaan ." (d'Oliveira 1967, pp . 134-136)
Het essay van d'Oliveira over 'De uiterste seconde'
is lange tijd een gezaghebbende interpretatie
geweest . Nog in 1983 stelt bijvoorbeeld Gerben
Wynia : "Over 'De uiterste seconde' heeft lessurun
d'Oliveira reeds het nodige geschreven . Wat daaraan

nog toe to voegen?" (Wynia 1983, p . 125) Toch is
d'Oliveira's interpretatie niet bevredigend . Zo leest hij
de repels 9-13 als 'Doodgaan is niet de aangrijpende
gedachte dat [ . . .], // Maar [doodgaan is] dat dit alles
was : [ . . .]' : een nogal kromme en implausibele constructie, naar mijn mening . Verder stelt d'Oliveira dat
de 'werk'lijkheid' wordt ontbonden en in de uiterste
seconde nog eenmaal wordt vergaard . Dit is echter
niet in overeenstemming met het 'dulden' van de
'levende beelden' (r . 1) . Immers, 'dulden' betekent 'de
aanwezigheid toelaten' : de 'werk'lijkheid' is dus nog
steeds aanwezig . Ten slotte strookt 'gelatenheid' (r .
2) niet met d'Oliveira's voorstelling van een "pijlsnelle
ren" . (d'Oliveira 1967, p . 136)
G . Otterloo stelt een andere lezing voor. Hij sluit zich
grotendeels bij d'Oliveira's interpretatie aan, maar
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H andschrift van 'De uiterste seconde' .

geeft een afwijkende lezing van de slotregel . De ware
wedloop met de tijd, volgens Otterloo, is de poging
van de dichter om 'op tijd' to leven : "Het gaat om het
'beleven' van de beelden van het dagelijkse leven, om
het 'op tijd' leven waarover Vestdijk een jaar eerder
in Het eeuwige te/aat (1941) geschreven had . [ . . .] Op
tijd zijn betekent volledig waarnemen, wat op zijn
beurt met de herinnering verband houdt . leder kent
het verschijnsel dat bepaalde, schijnbaar onbelangrijke

momenten zich in ons geheugen gegrift hebben,
doordat wij op zo'n ogenblik ontvankelijker, minder
bekommerd, gelatener waren, dan normaal het geval
is . Zo'n momentaan beeld wordt verwoord in de laatste repel ." (Otterloo 1977, p . 18) Echter, ook
Otterloos lezing voldoet niet. Het blijft onduidelijk hoe
men de laatste strofe precies dient to lezen . Daarnaast
geeft Otterloo niet aan waarom de 'levende beelden'
uit de eerste strofe niet langer 'hun rol in 't leven'
spelen . En ten slotte : hoewel d'Oliveira - naar mijn
mening terecht - er al op wees dat de slotregel een
centrale rol lijkt to spelen in het gedicht, is deze bij
Otterloo slechts een willekeurig beeld .
Volgens de lezing van Martin Hartkamp dient men
de slotstrofe als volgt to lezen : "De repels 13 tot en
met 15 [horen] bij elkaar en [zij] moeten als volgt worden gelezen : 'De ware wedloop met de tijd is dat dit
alles, een werk'lijkheid die duren zal tot de uiterste
seconde, was .' [ . . .] Het woordje 'Dit' in repel 15 slaat
terug op repel 13 en 14 en wijst niet - althans niet in
de eerste plaats - vooruit naar repel 16 ." (Hartkamp
1985, p . 21) Dit leidt bij Hartkamp tot een interpretatie waarin de ware wedloop met de tijd niet het
doodgaan is, maar het leven dat 'was' tot op het
moment dat de dichter schrijft en dat duren zal tot
het moment dat hij zal sterven : "De ware wedloop
met de tijd is niet het doodgaan . Ik herhaal : dat is het
niet, zoals zeer duidelijk aangegeven wordt door
'Maar' aan het begin van repel 13 en door 'Dit' aan
het begin van repel 15 . Niet dot (alles wat is gezegd
in repel 1 tot en met 12) maar dit (wat ons wordt
meegedeeld in repel 13-14) is de ware wedloop met
de tijd . De ware wedloop met de tijd is niet het doodgaan, maar het leven ." (Hartkamp 1985, p . 22)
Hartkamps lezing van 'De uiterste seconde' is echter problematisch . Wat repel 13 betreft, sluit hij zich
aan bij de 'kromme' lezing van d'Oliveira . Verder wijst
de dichter volgens Hartkamp "alles wat is gezegd in
repel 1 tot en met 12" in de slotstrofe af . Daarmee
zou hij dus eveneens terugkomen op de gedachtegang in de repels 1 tot en met 8, wat hoogstwaarschijnlijk niet het geval is . Tevens negeert Hartkamp
de functie van de dubbele punt in repel 15 en laat hij
het woordje 'Dit' (r . 15), in tegenstelling tot eerdere
interpretaties, terugverwijzen in plaats van vooruit . 7
Tot slot maakt ook Hartkamp zich nogal gemakkelijk
van de laatste repel af: "De slotregel, die nog ter sprake komt, voegt niets aan de betekenis toe, is 'slechts'
een samenvattend beeld [ . . .] . Anders gezegd : de laatste repel is zowel de eerste als de laatste repel van 't
gedicht : poetisch onmisbaar, maar voor de betekenis
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Hierboven ziJjn de verschillende lezin9en van 'De uiterste seconde' uiteen9ezet . De meeste interpretatieproblemen bliJjken in de slotstrofe voor to komen . De
meeste critici ziJ'n het wat betreft de eerste drie strofen in g rote rote linen wel met elkaar eens . Toch bliJ'ven
er vra9en onbeantwoord . Wat is de betekenis van de
'rol' die de 'levende beelden' speelden? Wat betekent
ei9enliJjk 'de wedloop met de tiJ'd'? Gaat het 9edicht
nu over het accepteren van de dood of is het 1juist
een doodsbezwerin9? En : waarom wekt het beeld uit
de slotre9el zo'n "unheimische 9evoel biJ j de lezer
op"? d'Oliveira 1967, p . 131 Aan de hand van een
nieuw interpretatievoorstel denk ik deze vra9en to
kunnen beantwoorden .

Het smakeli1'kste van de visch

Vestdijk in 1939 .

van het 9eheel niet wezenli1'k van belan9Hartkam p
1985, p . 21
Als eni9e stelt Wim Ti99es in ziJ'n interpretatie van
VestdiJ'ks 9edicht een meer plausibele lezin9 voor van
de re9els 9-13 : "dood9aan is deal dan niet aan9riJjpende 9edachte dat 'dit alles' nameli1jk dat9ene
waarvan de tweede strofe eni9e voorbeelden bevat
was . Daarmee lost hiJ d Oliveira s probleem van de
'kromme' constructie op . Ti99es leest het 9edicht vervol9ens als een doodsbezwerin9, merle aan de hand
van de beroemde paradox van Zeno van Elea over de
wedloop tussen Achilles en een schildpad .
Voor9esteld wordt nameliJjk om het 9edicht to lezen
als een wedloop tussen de herinnerin9 en de dood ,
waarbiJ j de dood de herinnerin9 nooit zal kunnen
inhalen : "Flitst immers in deze seconde het hele leven
aan de stervende voorbiJ, dan zal dat beeld de uiterste
seconde zelf moeten insluiten die op haar beurt weer
datzelfde beeld bevat en zo kri19t men een 'raise-enabYme' . . . waardoor men in zekere zin onsterfeli1'k
is ." Ti99es 1991, pp . 56-57 Het voordeel van Ti99es'
lezin9 is dat er een plausibele lezin9 van re9el 13
wordt 9e9even . Er zi1jn echter ook twee nadelen : ten
eerste is de retatie tussen de paradox van Zeno en de
'9elatenheid' uit de eerste strofe allerminst voor de
hand li99end ; ten tweede doet ook Ti99es de slotre9el of als een "willekeuri9e herinnerin9" Ti99es
1991, p .58 , terwi1j l hier toch meer aan de hand liJ'kt
to zi1jn .
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n Strijd
en vlucht op papier 1939 schreef Vestdi 1jk :
1
"In de drie-eenheid klank-beeld-9edachte is het beeld
de middelmoot en de middelmoot is het smakeliJ'kste
van de visch . De beelden die in De uiterste seconde' 9ebruikt worden dienen dus nauwkeuri9 bekeken to worden : zij' zi1jn zeker niet zomaar 9ekozen .
Over de functie van een beeld in een 9edicht ze9t
Vestdi1jk : "Wie een dichterliJjke ver9eli1'kin9 of een
metafoor 9ebruikt 9eeft daarmee stilzwiJ'9end to kennen lets to willen verduideli'ken dat op zichzelf minder
duideli1jk is dan dat9ene waarmee het ver9eleken
wordt ." VestdiJjk 1991, p .220 Wellicht ziJ'n de beelden uit 'De uiterste seconde' de sleutel tot dat9ene
wat de dichter stilzwi19' end wil verduideliJjken .
De interpretatie die ik voorstel sluit zich - wat
betreft de eerste drie strofen - deels aan biJ ' de verschillende lezin9en zoals die hierboven uiteen9ezet
zi1'n . De dichter is op zoek naar een definitie van het
dood9aan . In de eerste strofe maakt hiJ j een onderscheid tussen het beleven en het herinneren van
'levende beelden' . Het verschil tussen beide betreft
'de rol' die zij j 'in 't leven speelden' . De tweede strofe
presenteert verscheidene schiJjnbaar willekeuri9e
beelden die biJ j nader inzien een duideli1jke metaforische waarde hebben : de dichter, no9 steeds op zoek
naar het wezen van het dood9aan 'verduideliJjkt' met
deze scene de ontdekkin9 van de dood in de kern van
het leven . In de derde strofe bli1jkt dat de essentie van
het dood9aan niet de 9edachte aan het leed van de
nabestaande is aan9ezien haar leven no9 wel door
levende beelden wordt vervuld .
Wat de slotstrofe betreft vol9 ik in eerste instantie
de lezin9 van Hartkamp : 'dit alles' slaat tern9 op de

beelden uit de tweede strofe, terwijl men regel 13
dient to lezen als 'Maar dat dit alles, een werkelijkheid die duren zal tot de uiterste seconde, was' . Het
woordje 'DiY echter, verwijst - in tegenstelling tot
Hartkamps mening - v66ruit naar de slotregel . Het
beeld uit de slotregel interpreteer ik als een icoon van
het thema van het gedicht : het gedicht is geen
doodsbezwering, maar handelt juist over de onontkoombaarheid en de aanvaarding van de dood . Dit
komt tot uitdrukking in de metaforische slotregel en
de opbouw van het gedicht . Ik zal dit toelichten aan
de hand van een analyse van de twee beelden uit de
laatste strofe .
Om to beginnen is er het beeld van de wedloop
met de tijd . Vestdijk probeert lets to verduidelijken
met deze metafoor : bepaalde semantische kenmerken van het concrete begrip 'wedloop' worden overgedragen op het abstracte begrip tijd . (Zie Lakoff
1993, p . 212) In 'De uiterste seconde' is het beeld van
de wedloop gebruikt om iets over de werking van de
tijd tijdens het sterven to kunnen zeggen . Er is sprake
van een wedstrijd tussen de personificatie 'tijd' en een
ik-figuur, die in het gedicht overigens niet expliciet
aan de orde komt. Het begrip 'wedloop' impliceert
dat het verstrijken van de tijd een gelijktijdige, parallelle beweging is van zowel de tijd, als van de ikfiguur . Deze wedstrijd is voorlopig nog onbeslist : in
regel 15 staat immers 'Dit is de ware wedloop met de
tijd' . Toch is duidelijk dat de tijd de wedloop zal winnen, aangezien de 'uiterste seconde' - het moment
waarop de tijd de ik-figuur zal verslaan - zich al aankondigt .
Als deze competitie nog onbeslist is, maar wel duidelijk is dat de ik-figuur aan de verliezende hand is,
kan dit alleen maar betekenen dat de tijd vbbr ligt in
de wedloop : de tijd snelt voort, terwijl de ik-figuur
achterblijft in het verleden . Het even van de ik-figuur
speelt zich met andere woorden niet meer of in het
heden . Dit verklaart dan ook waarom de 'levende
beelden' hun 'rol' in het leven niet meer spelen . Deze
rol hadden zij namelijk toen de ik-figuur de tijd nog
kon bijbenen, toen hij nog in het heden leefde .
Men dient de eerste strofe, in dit licht bezien, als
volgt to lezen : de werkelijkheid is in 'de uiterste
seconde' in de vorm van 'levende beelden' nog steeds
aanwezig, maar deze hebben hun rol in het leven verloren en zijn nu nog slechts herinneringen . Met enig
berouw wordt vastgesteld dat men vroeger verveeld
werd door deze beelden, zodat ze slechts met gelatenheid to dulden vielen . Achteraf blijkt echter, dat zij
de kern van het bestaan vormden : zij vervulden het

leven . Tijdens het doodgaan vervalt deze vervulling en
kan de stervende deze beelden alleen nog als herinneringen dulden . Doodgaan is de kunst our dit inzicht
to accepteren . De beelden uit de tweede strofe sluiten aan bij deze lezing : tijdens de wandeling wordt
de dood in het hart van het leven ontdekt . Daaruit
blijkt dat de ik-figuur de wedloop met de tijd aan het
verliezen is . In het licht van deze interpretatie krijgt de
laatste regel van het gedicht een zeer bijzondere betekenis .
Er is ontegenzeggelijk iets vreemds aan de hand
met het beeld uit de slotregel . d'Oliveira noemde het
een "suggestieve", zelfs "enigmatische" regel . Deze
regel neemt dan ook een centrale plaats in deze interpretatie in . Men kan 'De halsband los' namelijk lezen
als een metafoor voor het losgaan van de functionele
band die de beelden aan het leven bond . Ze zijn als
het ware losgelaten door het leven en daarmee herinneringen geworden . Daarnaast kan men de
opbouw van het gedicht zien als een weerspiegeling
van zijn betekenis . Om dit to verduidelijken zal er een
analyse worden gemaakt van de opbouw van het
gedicht met behulp van het model voor tekstanalyse
PISA, zoals uiteengezet door Ted Sanders en Caret
van Wijk in hun artikel 'PISA - A procedure for analyzing the structure of explanatory texts' . 10
Sanders en Van Wijk beogen met PISA het natuurlijke leesproces zo dicht mogelijk to benaderen . Het
model deelt een tekst allereerst op in segmenten,
zogenaamde clauses (minimale teksteenheden die
door een werkwoord gedomineerd worden) en gaat
na of de verschillende clauses nevengeschikt danwel
ondergeschikt aan elkaar verbonden worden . In dit
geval zou men 'De uiterste seconde' als volgt kunnen
segmenteren :
(1) Doodgaan is de kunst om levende bee/denl
Met evenvee/ ge/aienheid to du/den/ Als toen
zij nog hun rol in 't /even spee/den,l Ons sours
verveelden, en nochtans vervulden .
[2] Hier stood ons huffs
;
[3] hier liep zij met de honden ;
[4] hier maakte zij de bruine halsband los ;
[5] pier hebben wij de stinkzwammen gevonden,l
Op een beschutte p/ek in 't sparrenbosch .
[6] Doodgaan is niet de aangrijpende gedachte,l
Dat zij voortaan alleen die paden gaat (6a] Want niemand is alleen die of kan wachten,
(6b] En niemand treurt die wandelt tangs de straai, [6c] Maar dat dit a/les was : een werk'lijkheid,/ Die
duren za/ tot de uiteate seconde;
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[7] Dit is de ware wedloop met de tijd:
(7a] De halsband los,
[7b] en zij met de twee honden .
De 9ehele eerste strofe vormt clause [1] . ZiJ ' bestaat
immers uit een zin met als kern 'Dood9aan is . . . to
dulden' . Men kan het zinsdeel 'Als . . . vervulden' zien
als een snort bepalin9 van 9radatie bi1' 'evenveel' .
Clauses 2 3 en 4 spreken voor zichzelf . In 5
wordt '0p een beschutte plek in 't sparrenbosch'
9elezen als een nadere bepalin9 van 'hier' . 6 heeft
als kern 'Dood9aan is niet de . . . 9edachte' .
Aan9ezien 6a het nevenschikkende voe9woord
'Want' bevat zou men verwachten dat deze clause
nevenschikkend wordt verbonden aan [6] . Aan9ezien
men 6a en 6b echter als ar9umentatieve uitbreidin9en kan lezen worden beide clauses in de structuur onder9eschikt verbonden aan [6] . Clause 6c
zou men als een a arte clause kunnen inter reteren
maar vanwe9a de lezin9 van deze re9els als 'Maar
flood9aan is de aan9riJ'pende 9edachte flat flit alles
was : . . . ' is deze onderschikkend aan clause 6 verbonden . 7 loopt vooruit op de slotre9el, die in twee
dwarsverbonden clauses wordt op9edeeld als 9evol 9
van het nevenschikkende voe9woord 'En' .
Het PISA-model inte9reert nu de clauses in een
tekststructuur. DaarbiJ' spelen verwi1jswoorden, h ierarchische positie en relatiemarkerin9en een belan9riJ'ke
rol . 11 De PISA-analyse b9int
e
met een omschri1jvin 9
van het topic het onderwerp van de tekst en daarna
vol9en twee aan het topic verbonden discourse schemes : een action-line en een property-line . Dit zijn de
twee mo9eli1ke or9anisatiestrate9seen die men in een
tekst kan toepassen respectieveliJ'k een beschri1'vende
of statische strate9ie en een verhalende of dYnamische strate9ie . Het model verbindt nu elke afzonderlike
J clause aan deze discourse schemes zodat er een
schematische tekststructuur ontstaat . In het 9eval van
VestdiJ'ks 9edicht ziet die structuur er als vol9t uit :

Er is in de structuur van het 9edicht een vraa9teken
bli1'ven staan : het is nameliJ'k niet duideli1'k waar [7][7b] aan verbonden moeten worden . Deze woord9roep is niet identiek aan 'dit alles' uit 6c want deze
verwiJ'zin9 refereerde immers aan de 'levende beelden' uit de tweede strofe . Evenmin kan [7]-[7b] aan
de clauses 3 en 4 verbonden worden want deze
worden 'af9esloten' door [6] . Met betrekkin9 tot het
PISA-model betekent dit 'af9esloten ziJ'n' dat de informatie uit deze clauses niet meer 'beschikbaar' is in de
9edachten van de lezer . Deze clauses staan in de tekst
ei9enliJ'k niet op de 9oede plek . Ze behoren eerder
er9ens in de buurt van de clauses [2]-[5] to staan .
Om de laatste drie clauses tdch in de structuur
van de tekst to inte9reren, zou de lezer de informatie
uit [2]-[5] moeten reactiveren of zelfs reconstrueren .
Joost Schilperoord en Ted Sanders stellen in hun artikel 'Pauses cognitive rhythms and discourse structure
an emperical study of discourse production' dat der9eli1jk reactiveren en reconstrueren van informatie
9epaard 9aat met pauzes tiJ'dens de sprackproductie :
"The main underlying process reflected by pauses
must be the process of retrieving, that is activating
information in order to express that information verbally and connect it coherently to the growing discourse ." Schilperoord en Sanders 1997, p .254 Het
is to verwachten flat hetzelfde 9eldt voor het lezen
van een tekst : indien de lezer informatie moet reactiveren of reconstrueren wordt de leestiJjd aanzienliJ'k
verlen9d . Het leesprotes wordt bemoeili1'kt, 9edeautomatiseerd en flit leidt in het 9eval van 'De uiterste
seconde' flan ook tot het verwarrende unheimische
of su99estieve effect van de slotre9el . 12
0p bovenstaande wiJ'ze kan men inzicht verkriJ9en
in het effect van het beeld uit de slotstrofe . No g
belan9riJ'ker is echter, flat deze analyse duidelijk
maakt flat het 9edicht 'De uiterste seconde' in zijn
vorm zijn betekenis weerspie9elt : de structuur van het
9edicht is een icoon van het thema . De beelden in de

Topic = Doodgaan
Action line
Property line
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6b]

[6c] [6d] [7] [7a] [7b]

slotstrofe staan nameliJjk niet op hun Jjuiste plek in de
tekst en hebben daardoor niet meer de functie die zi'J
zouden moeten hebben net zoals de beelden in de
werkeli1'kheid niet meer hun rol in het leven spelen ,
maar ziJ"n los9elaten door het leven . De lezer van de
tekst kan deze beelden nu ziJ ' hun functie hebben
verloren slechts met 9elatenheid dulden . In die zin
ondersteunt deze analyse de voor9estelde interpretatie van 'De uiterste seconde' als een aanvaardin9 van
de dood .

Het ei9enli1'ke domein van de dichter
In de periode dat Vestdijk 'De uiterste seconde'
schrijft, begin jaren veertig, is hij gijzelaar in het kamp
Sint Michielsgestel . Daar werkt hij niet alleen aan de
gedichten die hij later in de bundel Gestelsche liederen zou opnemen, maar geeft hij tevens lezingen over
de techniek van poezie . Deze lezingen werden na de
oorlog uitgegeven onder de titel De g/anzende kiemcel . Wellicht hebben Vestdijks opvattingen over de
poezie hun weerslag gehad op het primaire werk dat
hij in deze periode schreef . Als dat zo is, zou men 'De
uiterste seconde' tevens als een poeticaal gedicht
kunnen lezen . 13 Daarvoor moet echter eerst worden
vastgesteld, wat Vestdijks opvattingen over beeldspraak zijn .
In De g/anzende kiemcel besteedt Vestdijk uitzonderlijk veel aandacht aan de betekenis van 'het beeld'
in de poezie . Hij stelt dat de dichter met behulp van
een "direct beeld" een beschrijving kan geven van
een zintuiglijke impressie . Echter, "geheel anders
wordt het proc~c~de, wanneer de dichter een zintuiglijke impressie met iets vergelijkt; dit 'iets', kan een
gedachte, een gevoel, maar zelf ook weer een zintuiglijke impressie zijn" . (Vestdijk 1991, p . 169)
Voorgesteld wordt om in dit laatste geval van een
vergelijking, beeldspraak, of van een metafoor to
spreken . Vestdijk slaat de metafoor nogal hoog aan :
"De dichterlijke beeldspraak [ . . .] is het eigenlijke
domein van de dichter, bepaalt vaak grotendeels de
waarde van zijn poezie, en zeker de charme ervan ."
(Vestdijk 1991, p . 171)
Als Vestdijk vervolgens probeert om het verschil
aan to geven tussen het 'directe beeld' en de 'beeldspraak', blijkt dat 'De uiterste seconde' wellicht een
poeticale lading zou kunnen hebben : "Bij een vergelijking treedt dus een symbolische of analogische
betrekking op tussen twee elementen, het symbool
en het gesymboliseerde ; bij het directe, ongecompli-

ceerde beeld ontbreekt deze betrekkin9 . Het is duideliJ'k, dat in het 9eval van de ver9eli1jkin9 het beeld
een veel meer formele of dienende of 'technische'
rol to vervullen kriJ9' t dan wanneer het uitsluitend om
zichzelf wordt 9a9even ." VestdiJj k 1991, p . 170 In
dit citaat komt de 'rol' die beelden 'vervullen' tern9 .
Deze 9a9evens in acht nemend en het betrekkend o p
het 9edicht, kan 'De uiterste seconde' nu worden
9elezen als een 9edicht over de poezie : dood9aan is
de kunst om beelden to dulden die niet anger een
rol spelen . En aan9ezien de dichterliJjke beeldsprack
het ei9enli1'ke domein van de dichter uitmaakt is
dood9aan dus de kunst om het echec van de dichterlike
J beeldsprack to dulden en het poetische domein
to verlaten . De kunst met andere woorden om in to
zien dat ook de poezie niet is op9ewassen te9en de
dood .
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194)
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Zie Tigges 1991, p . 55 . Er zijn verschillende opvattingen over de
juiste interpunctie van re9el 13 . Tigges schrijft : 'Maar dat dit
alles was : een werkelijkheid, [ . . .] .' Gerrit Komrij stelt in De
Nederlandse poezie van de negentiende en de twintigste eeuw
in 1000 en enigegedichten(Amsterdam 1996 12 [1979], p . 653)
voor om to lezen : 'Maar dat dit alles was een werkelijkheid,
[ . . .] .' In mijn interpretatie gebruik ik de versie van Hartkamp,
zoals opgenomen in Vestdijks Verzamelde gedichten .

9.
Noten
1
A . Roland Hoist en Simon Vestdijk, Swordplay- wordplay: kwatnjnen overweer . 's-Graveland 1950, p, 16 .
2
Zie de interpretatie van 1 .J . Oversteegen in het 'Naschrift' van
lessurun d'Oliveira 1967, p . 136 .
3
Ook Wim Tigges spreekt van een "definitie" (Tigges 1991, p .
54) en d'Oliveira wijst op een "volgehouden definitorische
opzet" . (d'Oliveira 1967, p .121)
4.
Volgens d'Oliveira parafraseert Vestdijk hier de gemeenplaats
'zijn leven flitst als een film voorbij' (d'Oliveira 1967, p .124), en
Tigges stelt dat de presentatie van de beelden "doet denken
aan een vertoning van een serie foto's (foto 1 ;'hier stond ons
huffs' ; foto 2 : 'hier lisp zij met de honden', enzovoort)" . (Tigges
1991, p. 56)
5
Kees Fens, 'Vestdijk ter herinnering' . In : Kritisch Akkoord 1972,
pp . 118-124 . Geciteerd in : Van der Paardt 1983, p. 93 .
6.
Zie voor de symboliek uit de tweeds strofe ook Tigges (1991, p .
58) en Hartkamp (1985, p . 21) .
7
"[De dubbele punt] heeft namelijk als specifieke functie flat het
een uitleg of uitwerking aankondigt van iets uit de onmiddellijk
voorafgaande zin . Door flit karakter impliceert de dubbele punt
[ . . .] flat de crop volgende informatie met de voorafgaande een
functionele eenheid vormt in de context ." (Onrust e .a . 1993, p .
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Simon Vestdijk, Stnjd en vlucht op papier . Maastricht 1939, p .
22 . Geciteerd in : Bekkering 1990, p . 93 .
10 .
De procedure die PISA hanteert is overigens tekstspecifiek . De
hier gehanteerde vorm van PISA is geschikt voor "explanatory
text about a person or a human production (e .g ., a historical
figure, a national holiday, a piece of art, or a technical instrument)" . (Sanders en Van Wijk 1996, p . 99) Vestdijks gedicht valt
binnen deze categoric teksten : de dichter geeft immers een
definitie van het begrip 'doodgaan' .
11
Voor de nadere details omtrent de werking van PISA verwijs ik
naar Sanders en Van Wijk 1996.
12 .
In zijn dissertatie Aspects of literary comprehension . A cognitive
approach wijst Rolf Zwaan, daarbij verwijzend naar het
Russische formalisms, op dit effect : "A prediction about the
reading rate for literary text can be derived by transforming
Shklovsky's well-known notion of defamiliarization .
Defamiliarization, according to Shklovsky, impedes the kind of
perception automized by linguistic and social conventions ."
(Zwaan 1993, p . 38)
13 .
De Ridder wees al op een poeticale lezing van 'De uiterste
seconde' . Hij is echter van mening dat'de wedloop' plaatsvindt
tussen de kunst en de flood, met de kunst als winnaar . (De
Ridder 1986, p . 54)

Hoofs koket of boers vLoekend
Het vrouwbeeld in de Ivens saga

Katrin Luthi

Het leven van een Middeleeuwse scribent was allesbehalve saai . Inte9endeel zelfs want bi1' hat bewerken van een lied een sproke of een saga, moest hi'1
hat hoofd bieden aan diverse complexe kwesties . Hi'1
diende rekenin9 to houden met de wensen van ziJ'n
publiek en zi1'n opdracht9avers aan hat hof, maar
to9eliJ'kerti1'd stand hi1' onder de invloed van culturate ontwikkelin9en, zoals de opkomst van een
nieuwe, hoofse literatuur en een nieuw, biJ'behorend vrouwbeeld . Katrin Luthi toont in haar bi1'dra9e aan dat deze to9enstri1'di9heden hun sporen
hebben na9elaten in hat werk van de scribent .
Daartoe maakt zi1' een ver9eli1'kin9 tussen de roman
Le chevalier au lion van Chretien de TroYes en een
Oud-Noordse vertalin9 van dit werk, de Ivens saga .
In de Middeleeuwen is er in Scandinavia een reeks
interessante verhalen uit verschillende Europese bronnen in de lokale talen Oud-Noords Oud-Noors OudZweeds vertaald . In hat Oud-Noords zi1'n deze
verhalen riddaraso9ur (saga's van de ridders)
9enoemd . Door betere contacten met hat Europese
continent raakten uiteindeli1jk ook de Scandinaviers
onder de invloed van de hoofse literatuur, die vanuit
FrankriJ'k al eerder 9rote delen van Europa had veroverd . De protagonist van deze literatuur is steeds de
beschaafde ridder, die zich uit'Iiefde' 'hoofse minne'
aan een op een voetstuk 9eplaatste, maar voor hem
erotisch onbereikbare vrouw onderwerpt . HiJ' vecht
steeds voor haar en voor de 9oede zaak .
Voor een Middeleeuwse Scandinavier was dit idea
lets vreemds . In de inheemse literatuur van die tiJ'd
bi1'voorbeeld de 9edichten uit de Edda of de vroe9e
Oud-Noordse saga's) 9eldt nameli1'k een heel ander
ideaal van zowel kriJ9' ers en hat vechten als van de
vrouw en de verhoudin9 tussen man en vrouw . De
ons onbekende Scandinavische vertalers van hoofse
literatuurwisten dat hun publiek hetverhaal nietzou
be9rilpen of niet echt zou kunnen waarderen als ze
hat woord9etrouw zouden vertalen . Het vertalen is
daarom tevens een aanpassen aan Scandinavische

verhoudin9en en aan stereotypes uit de inheemse literatuur 9eweest . Plaatsen in de tekst waar din9en zi1jn
veranderd of we99elaten, 9even aan dat deze zaken
in Scandinavia waarschiJjnli1'k onbekend of on9ewenst
waren .
In dit artikel wit ik vooral onderzoeken welke veranderin9en de vertalers of bewerkers hebben aan9ebracht met betrekkin9 tot vrouweli1'ke figuren . Ik
ver9eliJ'k daarvoor de roman Le chevalier au lion of
Yvain van de Fransman Chre'tien de Troyes 1 met d e
Oud-Noordse vertalin9, de Ivens saga, die rond hat
midden van de dertiende eeuw aan hat Noorse
konin9shof tot stand is 9ekomen . Zo kan hat beeld
van de vrouw in de Scandinavische Middeleeuwen
worden belicht : hoe za9 hat Noorse publiek de rotten
van meesteres en dienares? Hoe dacht men over de
liefde en hat huweliJ'k? En wat vond men van erotiek?
Hoe moest de ideate vrouw eruit zien? Wat was passend voor haar en wat niet? Deze sociaal-historische
vra9en tracht ik aan de hand van hat verhaal van de
Ivens saga to beantwoorden .

De Ivens saga : avontuur, verdriet en liefde
Iyen, een dappere ridder aan hat hof van konin 9
Artus staat centraal in de Ivens saga . Samen met
Guinievre de vrouw van de konin9, en in 9ezelscha p
van een reeks beroemde ridders verneemt hiJj op een
da9 hat piljnliJjke verhaal van zi1jn vriend Kalo9renant ,
die door een onbekende ridder is versla9en .
Iyen trekt er vervol9ens in zi1'n eentJ'e op uit om de
schande van ziJ'n vriend to wreken . Hi1j vecht te9en de
onbekende ridder totdat die dodeliJk 9ewond ziJ'n
kasteel invlucht . Iyen achtervol9t hem, maar raakt in
hat kasteel met ziJ'n paard tussen twee valhekken
in9eklemd . HiJ j kan ontsnaPpen door de hulp van de
slimme dienares Luneta . Deze houdt Iyen in hat kasteel van de onbekende ridder verbor9en .
Vanuit ziJjn schuilplaats ziet Iyen op een 9oede da 9
een mooie vrouw : hat is Laudine de weduwe van de
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ridder (die inmiddels aan de hem door Iyen toegebrachte wonden is overleden) . Iyen wordt meteen verliefd . Luneta krijgt met veel mooie praatjes voor elkaar
dat ook haar meesteres Laudine in de roemrijke Iven
geinteresseerd raakt en zelfs verliefd op hem wordt,
ofschoon hij haar echtgenoot heeft gedood .
Uiteindelijk trouwen de twee, maar als dappere
ridder trekt Iven gauw weer op avontuur uit . De
belofte om na een jaar weer naar zijn vrouw terug to
keren, houdt hij niet . Bedroefd zegt Laudine haar liefde voor hem op en Iyen wordt vervolgens uit liefdesverdriet waanzinnig .

De ongelukkige Iyen echter, lijdt onderwijl nog steeds
can zijn liefde voor Laudine . Als deze na een tijdje
bang wordt omdat ze al lang zonder mannelijke
bescherming leeft, roemt Luneta de dappere ridder
met de leeuw . Hij zou Laudine zeker goed kunnen
verdedigen . Het probleem is alleen zijn liefdesverdriet .
Laudine belooft uiteindelijk can haar dienares dat zij
alles zal doen om de onbekende ridder met zijn
geliefde to verzoenen - niet wetend dat zij dat z~lf is .
Zo worden zij op het eind weer herenigd .

De sociale positie : dienares en meesteres

De ridder met de leeuw (Princeton University
Library, Garret 125, f . 56v) .

Iven leeft Ian9a tiJ'd als een naakte wildeman in de
bossen totdat de dienares van een andere Dame
Dame Norison, hem vindt en hem met een 9epeeskrachti9e zalf weer biJ' zinnen bren9t . Iyen bevecht nu
eerst voor Dame Norison een aanvaller en stort zich
dan in een reeks avonturen . HiJ' refit het leven van een
Ieeuw, die zi1jn vriend wordt en voor9oed aan zi1jn
ziJ'de zal bli1'ven ; hi1' stri1'dt te9en een revs die het land
zal vernieti9en als hi1' niet de dochter van een slotheer
kriJ9t,• en ten slotte vecht hi1' ook voor Luneta die
intussen biJ' Laudine in on9evade is 9evallen omdat zij1
vol9ens haar meesteres schuld heeft aan de verbroken liefde tussen haar Laudine en Iyen . Laudine weet
niet dat het Iyen is die voor haar dienares vecht maar
zi1j bewondert de dappere ridder met de Ieeuw .
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Het is interessant om, met betrekking tot de sociale
positie van de vrouwelijke personages, de Ivens saga
to vergelijken met het 'origineel', Le chevalier au lion .
Net zoals in Le chevalier is de vrouwelijke protagoniste van de /vens saga een dienares . In de Oud-Noordse
tekst is zij de enige vrouw die een naam heeft gekregen : Luneta (deze naam is uit het Franse verhaal overgenomen) . Luneta verschijnt in veel meer
hoofdstukken dan haar meesteres (in het Frans
Laudine genoemd) ofschoon Laudine de echtgenote
van hoofdpersoon Iven is . Vaak is Luneta degene die
een bepaalde verhaalhandeling bewerkstelligt . Zo
praat zij net zo lang in op haar meesteres totdat deze
verliefd wordt op Iven, hoewel zij hem nooit heeft
gezien . Zij is het ook die tegen Iyen zegt dat de
bedroefde Laudine hem nooit meer wil zien . Aan het
eind van het verhaal is het weer Luneta die de echtgenoten dwingt zich to verzoenen . Zo ligt de gehele
loop van het verhaal, dat zich rond de wisselende
gevoelens van Laudine en Iven afspeelt, uitsluitend in
de handen van de dienares Luneta .
Deze vertelwijze is opmerkelijk, aangezien er in de
inheemse Scandinavische literatuur slechts zeer zelden een dienares als protagoniste verschijnt . Dienaren
blijven hulpfiguren die nooit een belangrijke rol spelen, en in saga's wordt doorgaans verteld over de
handelingen van vrije boeren . En ook zijn vrouwen in
Oud-Noordse saga's zelden zo belangrijk voor de handeling als Luneta is . Zij vloeken misschien wel zb hard
dat de mannen wel wrack moeten nemen voor een
bepaalde misdaad als ze niet voor lafaards uitgemaakt
willen worden, maar zij zijn nooit voor de gehele verhaallijn belangrijk door zelf actief to handelen . En als
ze een keer actief zijn, dan is dat veelal niet om to
tonen hoe daadkrachtig de Uslandse vrouwen zijn,
maar om to laten zien hoe slecht de mannen weten
wat er moet gebeuren . In Oud-Noordse saga's heb-

ban de actieve deelname en de woorden van een
vrouw vaak de functie our aan mannen to laten zien
dat zij' veal laffer ziJjn dan vrouwen - en dat is de ergste beledi9in9 voor een Scandinavische man . 2
Wat verder opvalt is dat Luneta een zeer summa
meld is. ZiJ' verschiJ'nt net zoals in hat Franse on9ineel
als 'raad9eefster' van haar meesteres Laudine . Dit
beeld vormt een compleet contrast met hat beeld van
andere vrouwen in de Oud-Noordse saga's, die vaak
als stereotype personages of9ebeeld worden en die
door hun onhandi9held en domheid een antler tot
handelen driven
. De Oud-Noordse bewerker heeft
J
niets veranderd aan hat felt dat Luneta ondanks haar
verstandi9held een vrouw is, maar anders dan in de
brontekst maakt hi1j niet met zo veal woorden duideli1jk dat zij' een dienares is . De Oud-Noordse tekst wekt
ei9enliJjk bi1'na nooit de indruk dat Luneta een klasse
beneden haar meesteres en de ridders staat .
Inderdaad kende men in Noorwe9en in die tiJ'd
no9 niet zulke vaste scheidin9en tussen adel en vri1'e
mannen en vrouwen . Er is in de Iven saga dan ook
een duideli1'ke onzekerheid waarneembaar over hoe
de aanspraakvormen van de personages vertaald zouden moeten worden . In hat Oud-Franse Le chevalier
au lion is hat niet alleen vanzelfsprekend dat de diepares haar meesteres en de ridders met 'u' aanspreekt maar ook dat de meesteres en de ridders
te9en bedienden en hun echt9enoot alti1'd 'u' ze99en .
De Iven saga 9ebruikt in hat eerste 9eval de 1'i1'-vorm .
Laudine ze9t alti1jd '1'i1'' te9en haar dienares Luneta, en
ook Iven tutoYeert de bediende . Maar in hat our9ekeerde 9eval bliJ'kt de Oud-Noordse vertalin9 verre
van consequent : Luneta en ook de dienares van
Dame Norison ze9gen sours Inderdaad 'u' tegen hun
meesteres maar 9ebruiken in de vol9ende zip biJ'voorbeeld alweer'Jji1'' . Ook to9enover de machti9a ridder Iyen wisselt Luneta tussen 'u' en 'J'iJ'' . BliJjkbaar
vond de Oud-Noordse bewerker hat vreemd dat
Luneta en Laudine die als vriendinnen met elkaar
our9aan elkaar niet met '1'i1'' zouden aanspreken . Aan
de andere kant is hat mo9eliJ'k dat de vertaler hat
p ubliek lets van de hoofse zeden wilde leren . In ieder
geval was hat voor de vertaler, anders dan voor de
schri1'ver van hat Franse on9ineel heel natuurli1jk dat
de ho9ere klasse iemand uit een la9ere klasse alti1'd
met 'Jji1j' aanspreekt .
Dat Luneta als dienares zo belan9ri1'k voor de Iven
saga is hoeft echter niet to betekenen dat men in
Scandinavia vond dat dienaressen belan9ri1'ke mensen
waren . Het onverschilli9a behouden van een dienares
als prots9oniste duidt er mi1'ns inziens eerder op dat

men in de no9 niet zo verfi1'nd in9edeelde Noorse
maatschappiJ' alleen een onderscheid tussen lourpe
boerenmeiden en beschaafde vriJ'e vrouwen maakte .
De summa Luneta ward misschien eerder 9ezien als
een helpende vri1'e vrouw dan als een meld . De onzekerheid over wie nu wie moat tutoYeren wiJjst hier
zeker op .

Stark rouwen of snel trouwen
Laudine de meesteres van Luneta en echtgenote van
de ridder Iven is minder actief dan haar dienares .
Maar van haar 9evoelens verneemt hat publiek 1juist
hat meest van alle personen in hat verhaal . Niet alleen
de 9evoelens die zij' daadwerkeli1jk ervaart zi1jn
beschreven maar ook wordt melding gemaakt van
wat zij' uiterli1'k aan 9evoelens last zien our daar lets
bepaalds mee to bereiken . Dit is opmerkeli1'k, want
over hat algemeen hebben Oud-Noordse saga's er
geen boodschap aan our meer complexe karakters
.
manneliJ'ke of vrouweli1'ke in detail to beschriven
1
Heller 1958, p . 67 Daarom moeten de wisselende
9evoelens van Laudine hat Noorse publiek zeker
op9evallen zi1'n .
Het personage Laudine is tevens interessant
omdat uit dit personage de verschillende rollen die
een vrouw ten opzichte van een man kan aannemen .
of9eleid kunnen worden . Laudine toont zeer sterke
9evoelens die nooit zo in een tYpisch Oud-Noordse
saga zouden worden verteld . Voor hat eerst zien wi'J
een vrouw als rouwende weduwe : Laudine valt flauw,
huilt en barst biJ'na van verdriet en zij ' wil zich zelfs
wur9en en Never haar echt9enoot in de dood vol9en
dan alleen verder leven . In lislandse saga's worden
biJ'na nooit 9evoelens beschreven . Wanneer er een
echt9enoot dood9aat, huilt een vrouw meestal meer
our aan de verwanten to tonen dat er wraak moat
worden 9enomen dan our haar 9evoelens voor de
dole to tonen . De kleurri1jke rouwscene in de Iven
saga is dus heel duideliJjk ontleend aan hat OudFranse stereotype van een rouwende vrouw . De OudNoordse bewerker heeft hat biJjna woord9etrouw
over9enomen - alleen dat Laudine voor de ziel van
haar overladen man bidt is we99elaten . Misschien
had de bewerker, hat Noorse publiek of de Noorse
konin9 plats op met christeliJ'k reli9ieuze vermanin9en?
Dat Laudine na de be9rafenis van haar eerste echt9enoot Iven al zeer snel wil zien kan zowel in de
Oud-Franse als in de Oud-Noordse tekst als manziek
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worden 9einterpreteerd . Omdat de Oud-Noordse
bewerker de passages stark heeft in9ekort bli1jkt de
Oud-Noordse Laudine no9 een beet1je wispelturi9er to
zi1'n dan haar Franse voorbeeld . Misschien was hat in
Scandinavia in de bovenlaa9 van de maatschappiJ' ook
heel 9ewoon dat een weduwe snel weer 9in9 trouwen en was de periode van rouw om de overledene
to eren niet zo belan9ri1'k als de vervan9in9 van de
belan9ri1'kste werkkracht in een huishouden .
Inderdaad wordt in Oud-Noordse saga's hat huweliJjk
vaak om materiele redenen 9esloten . Maar in daze
saga is Laudines reden voor haar plotselin9a verliefdheld op Iven slechts zi1jn dapperheid en niet, zoals in
hat Franse on9ineel hat felt dat zi1' vooral een man
nodi9 heeft om haar bedrei9de ma9ische bron to verdeli9en dit wordt in de Oud-Noordse vertaling wel
door Luneta 9eopperdJ maar haar override
meesteres
1
liJ'kt er zelf niet eens aan to denken .
Het is in de saga's niet erg belan9ri1jk wat een
vrouw van haar toekomsti9e echt9enoot denkt en
liefde hoeft er tussen de trouwenden helemaal niet to
zi1jn ~• vrouwen kunnen zelfs te9en hun wil worden uit9 ehuweli1'kt . Zo is er in de Ivens saga een scene waarin Iyen als belonin9 voor een heldendaad de dochter
van een slotheer kri19' t aan9eboden . Iven antwoordt
echter, dat God niet mo9a toelaten dat hi1 ' haar o p
die manier zou 'kopen' 'kaupa' in hat Oud-Noords ,
hat woord dat in saga's normaal 9esproken bi1j hat
sluiten van een huweli1jkscontract wordt 9ebruikt . Dit
wiJ'st erop dat ook de Noorse bewerker - misschien
onder de invloed van de kerk of ook van de hoofse
cultuur - de wil van de vrouw toch wilde noemen als
lets belan9riJ'ks voor hat huweliJjk .

Wie heerst in de liefde?
Een verhaalelement dat voor hat Noorse publiek zeker
helemaal vreemd was is dat van de hoofse minne de
amour courtois. Een dappere man die zich aan een
vrouw onderwerpt? De bewerker moest hier een tussenwe9 zien to vinden . Hi1' vol9t dus op enkele plekken hat Franse on9ineel Iven ze9t biJjvoorbeeld te9en
Laudine dat hi1 ' alles zal 9oedkeuren wat zi1' met hem
wil doen maar zwakt de intensiteit een beet1'e of
Laudine antwoordt dat zi1j no9 nooit zo'n man heeft
ontmoet en dat zi1j hem niet wil dwin9en zich op die
manier aan haar to onderwer en . 0 vallend is dat de
Noorse Laudine zelf ze9t dat ze aan alle wensen van
Iyen 9ehoor wil 9even 'omdat 1'i1' mi1'n hear bent', lets
wat haar Franse aquivalente niet ze9t . Daze plek in
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hat verhaal wordt vaak 9eduid als een verwi1'zin9 naar
de klerikale afkomst van de bewerker, omdat de uitsprack de machtsverhoudin9en tussen man en vrouw
weer9eeft zoals die beschreven staan in de biJ'bel . In
ieder 9eval 9aat Ivens liefde voor Laudine in de OudNoordse tekst niet zo ver als in de Franse . Terwi1'I de
Franse Yvain voor Laudine zou willen leven en sterven zou de Oud-Noordse Iyen dat alleen met haar
doen . Kretschmer 1982, p . 180 e .v . Aan de hand
van de beschri1'vin9 van de relatie tussen Laudine en
Iyen wordt dus duideli1'k dat de vertaler met de situatie van de amour courtois moeite had : of hiJ' be9ree p
niet dat uitdrukkin9 9even aan dit onderwerp een
taken van beschavin9 en niet van lafheid was of hi'1
vond dat hat idea van hoofse liefde to ver afstond van
wat ziJ'n publiek 9ewend was . Bli1'kbaar vond de vertaler hat tevens een beetJje vreemd dat de liefde t ussen man en vrouw lets zeer sterks kan zi1'n . In hat
Franse on9ineel 9eeft Laudine aan Iyen nameli1'k een
ring die hem aan haar zou herinneren, en hem daardoor stark zou maken . De Oud-Noordse bewerker
be9reep bliJ'kbaar niets van de psYcholo9ische dimensie en maakte de ring kortwe9 tot een toverrin9 die
kracht 9af .
Niet alleen de psYcholo9ische dimensie, maar ook
de erotiek ward door de bewerker 9eschrapt . Vooral
in de scene waarin een dienares de naakte en verdwaasde Iyen o windt wordt hat verschil tussen de
Franse en de Oud-Noordse versie opvallend : de Franse
dienares 'beki1jkt' de naakte man heel Ian9, terwiJ'I de
Ivens saga in daze episode niet duideliJ'k wil maken
dat Iyen no9 steeds naakt is en alleen maar vertelt dat
de dienares Ian9 moest 'nadenken' . De Oud-Noordse
vrouw'maakt daarop de bus met de zalf lee9', terwi1'I
de Franse dienares de naakte man 'over ziJ'n hale
lichaam' en 'uitvoeri9' met de 9eneeskrachti9e zalf
'bestri1'kt' .
De veranderin9en die de bewerker in de relatie
tussen Iyen en Laudine heeft aan9ebracht duiden
erop dat hat in de Scandinavische maatschappiJj niet
9ewoon was dat een sterke dappere man zich aan
een vrouw onderwierp . De liefde als sterke motivatie
voor de stri1'd bliJjkt ook onbekend te zi19
n eweest . H et
schrappen van erotische scenes kan tevens batekenen
dat men erotiek voor hat publiek hat Noorse hof ni et
9epast vond . Het is echter waarschi1jnliJ'ker dat een
preutse 9eesteli1'ke de vertalin9 of ten minste een
bewerkin9 van de Ivens saga maakte aang ezien OudNoordse literatuur in hat geheel niet van seksualitoi t
9espeend is.
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Handschrift van Yvain. (Paris Bibliotheque Nationals, fr . 1638, Peirre Sala, f . 13v).

De ideate vrouw
Beide vrouwen in de Oud-Noordse versie, Luneta en
Laudine, tonen duidelijk dat zij een goede naam en
goede zeden belangrijk vinden . Zij doen dat opvallend
veel vaker dan het in het Franse origineel gebeurt . Zo
vreest de Noorse Laudine aan het eind van het verhaal meer dat zij 'haar goede naam zal schaden' als
zij nu haar eed breekt, dan dat het 'tegenover God
een slechte daad' is meineed to plegen (zoals de
Franse tekst vermeldt) . De riddarasogur werden waarschijnlijk primair vertaald om aan het Noorse publiek
het juiste gedrag aan het hof en tegenover de koning
to tonen . Zo zouden de Noren naar continentaal voorbeeld tot goede hoofse zeden worden opgevoed . Op
deze opvoedende functie duidt ook het feit dat de
onbeleefde opmerkingen van de slechte ridder Kaai
tegenover koningin Guinievre in het Oud-Noordse
verhaal zijn afgezwakt, en dus niet meer zo beledigend zijn .
Het hebben van een goede naam is in de OudNoordse saga's altijd heel belangrijk ; het zijn voornamelijk vrouwen die bezorgd zijn om de naam van de
familie . Judith Jesch omschrijft de vrouw in Oud-

Noordse saga's als "the fierce guardian of her family's
standing and honour, the voice of conscience that
reminds men of their duty" . (Jesch 1991, p . 189) De
eer van een personage in de saga's is belangrijk vanwege het oordeel van de omgeving ; voor de figuren
in de Franse ridderromans was eer echter iets dat voor
God nagestreefd moest worden . De Ivens saga volgt
dus net als andere saga's nog steeds het meer
heidense, 3 en niet het hoofse concept van eer .
Alle bovengenoemde zaken worden aan de hand
van de personages Luneta en Laudine bijzonder duidelijk . Voor het ideaalbeeld van de vrouw in de Ivens
saga kan men echter ook andere figuren bekijken,
figuren die slechts op de achtergrond verschijnen . Op
een slot zijn het vaak vrouwen die eventuele gasten
bedienen . En ook dit bevestigt misschien de hang
naar goede zeden : een Bast wordt alleen door de
hoogst geplaatste vrouw bediend . Net als in de Franse
Yvain wordt een ideate vrouw meestentijds als mooi,
maar ook vaak als fatsoenlijk beschreven . Daar waar
de Franse tekst hierbij ook hun intellectuele vorming
vermeldt, daar spreekt de Oud-Noordse tekst liever
van fatsoen . In de meeste IJslandse saga's worden
symphatieke vrouwenfiguren echter niet alleen mooi,
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maar ook verstandi9 9enoemd - het valt daarom des
to meer op, dat de Ivens saga dit nooit doet .
Misschien kan dat worden verklaard door de vooral
opvoedende functie van de riddaraso g ur : het belan9ri1jkste is fatsoen al het andere is vanzelfsprekend of
komt op een tweeds plaats .
Een ne9atieve manier om jets over het ideaalbeeld
van de vrouw to ze99en is haar to bekritiseren als zi'J
antlers is of lets op een andere manier doet . Er wordt
in de Ivens sa9a , net als in de Franse Yvain, geze9d
dat vrouwen 9een wapens zouden moeten dra9en lets wat ook in de Oud-Noordse saga's a
Is prvers
a
4
wordt 9ezien . Zie ook : Jesch 1991, p . 178 e .v . De
bewerker van de Ivens saga 9eneraliseert biJ het bekntiseren opvallend vaak en benadrukt hoe slecht vrouwen in het al9emeen zi1'n, wanneer hi1j ei9enli1'k een
persoonli1jke font van Laudine heeft ontdekt . De
Franse tekst is daarin niet zo overhaast ; hier worden
de karakters no9al ironisch behandeld en worden zij 1
op die manier bekritiseerd, maar toch niet zo sterk en
9 eneraliserend als dat in de Oud-Noordse tekst
9ebeurt . 0pvallend is ook dat terwiJI de Ivens saga
vrouwen d .i . Laudine vooral koppi9held verwiJt, de
inheemse Scandinavische Iiteratuur veel meer vrouweliJke fouten vermeldt : vrouwen zi1n daar bovendien
vaak stom verraderli1'k en wraakzuchti9 .

Een nieuwe Iiteratuur met nieuwe stereotypes
Over het al9emeen bliJkt de Ivens saga in haar vrouwbeeld het midden to houden tussen het Oud-Franse
on9ineel en de stiJi van inheemse verhalen zoals bi1jvoorbeeld de Oud-Noordse saga's) . De vrouw in het
Oud-Franse voorbeeld staat met haar 9evoelens haar
voor de handelin9 belan9riJjke activiteit en haar verschillende rollen meer in het middelpunt dan in de
meeste Oud-Noordse saga's het 9eval is . Wat de verhouden9 tussen meesteres en dienares en tussen man
en vrouw betreft, bliJ'kt dat de bewerker zich daar niet
bi1' het Oud-Franse on9ineel wilds aansluiten, omdat
ofwel dat hem niet beviel- ofwel dat hi1 ' zich er niet bi'1
kon aansluiten omdat hiJ' het niet be9reep . Vaak zi1jn
o zulke laatsen karakteristieken van Oud-Noordse
saga's tern9 to vinden . De Duitse professor Edith
Marold 9eeft hiervoor als reden dat de bewerker vanwe9e verzet op 9road van het inheemse waardesYsteem wilds uitwiJ'ken . Marold 1982, p . 164 Het is
ook opvallend hoe in de latere Oud-Noordse Iiteratuur
vrouwen en 9evoelens meer in het centrum van de
belan9stellin9 staan dan in eerdere saga's bi1'voor-
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beeld in de laxdoela saga) . Daarbij hebben continentale literaire invloeden zeker een rol gespeeld . (Jesch
1991, p . 198)
De hoofse cultuur bracht ook een nieuw soon literatuur met nieuwe vrouwelijke stereotypes (die uiting
gaven aan gevoelens, zwakheid en behoefte aan
bescherming) naar de bovenlaag van de Scandinavische maatschappij . De vraag of dit de positie van
werkelijk bestaande vrouwen in het dagelijkse leven
heeft beinvloed, kan aan de hand van alleen literaire
bronnen echter niet worden beantwoord .

Katrin Luthi studeert Vergelijkende Germaanse Filologie aan de
Universitat Zurich in Zwitserland en werkt aldaar als assistente
Scandmavische Taalwetenschap .
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Een idee van Tim Krabbe
'Spannend maar zonder diep9an9' . ledere keer als literaire critici een recensie widen
aan het
J
werk van Tim Krabbe komt het o p
hetzelfde neer . Zo concludeert
Hans 'Geheim da9boek' Warren
naar aanleidin9 van Krabbes
Vertra9in9 : "Tot het laatste
moment houdt de schriJjverJ'e aandacht gevan9en . . . . Krabbe toont
opnieuw dat hi1' een vakman is .
Maar zi1'n werk mist de noodzaak
de inzet de diep9an9 van ware
literatuur." En Onno Blom van de
Volkskrant stelt naar aanleidin g
van de verhalenbundel De
Paardentekenaar: "Veel meer dan
de ontknopin9 valt erin Krabbes
verhalen niet to ontdekken . Toen
ik De Paardentekenaar dichtsloe9 .
was er 9een verrassende 9edachte
of intri9erende zin in miJ'n hoofd
bliJ'ven han9en ." Beide recensenten winden er geen doek1'es om :
Krabbes literatuur kept een chronisch 9ebrek aan ideeen en daarom is de literaire waarde van ziJ'n
werk gering .
Een aantal kenmerken van
Krabbes werk versterkt de ne9atieve beoordelin9 door de literaire
kritiek. Zo is zi1jn 'oeuvre' Ian9a tiJ'd
niet al to omvangrilk geweest ,
waarmee Gerrit KomriJ j op le9endarische wi1'ze de spot dreef . Deze
boutade van de dichter/criticus
wordt door Krabbe zelf in een
interview van Henri de BY voor
HP/de Ti1'd in herinnerin9 gebracht : "KomriJ' vertelde een keer
in een interview dat hiJ' in Portugal
een heel dun pakketJ'e ontvin g,
waarop hil' zei : 'Dat zal het verzameld werk van Tim Krabbe wel
zi1'n .' " Komri1' client inmiddels een

antler slachtoffer to kiezen voor
dit literaire pla9eriJ't1'e misschien is
Voskuil een 9eschikte kandidaat
aan9ezien Krabbe sindsdien een
behoorli1jk aantal nieuwe werken
heeft uit9e9even .
Een tweede kenmerk van
Krabbes literatuur ziJjn de ongebruikeli1'ke wegen die hi1 j erin
bewandelt . Zo verwerkte Krabbe
zi1jn ervarin9en als obsessief seniorenwielrenner in de novelle De
renner en de bundel 43
Wielerverhalen . Vbbr het einde
van de J'aren zeventi9 was de
sport 9rotendeels een tabula rasa
in de Nederlandse literatuur. Door
de wielerverhalen van Krabbe en
door columnisten als Nico
Scheepmaker en Jan Mulder is de
sport vandaa9 de dag een - ziJj het
mar9inaal - literair thema 9eworden . Krabbe is daarmee een van
de eerste Nederlandse schri1'vers
9eweest die een kruisbestuivin 9
tot stand hebben gebracht tussen
de high culture van de literatuur
en de low culture van de sport.
Ook het genre waarin Krabbe
het liefst schril'ft - de literaire thriller - is on9ebruikeliJjk in de
Nederlandse literatuur . In to9enstelling tot de An9elsaksische Ianden ziJjn er in Nederland duideliJ'ke
scheidslit'nen tussen de 'ontspannende' thrillers en de 'artistieke'
literatuur . Natuurlitjk zi1'n er spannende literaire boeken en goed
9eschreven thrillers, maar uiteindeli1'k weet men in het boekenbedri1jf een boek meestal zonder veel
moeite in een van beide categorieen onder to brengen . Tim
Krabbe is een schri1'ver die deze
overzichteli1'ke indelin9 doorkruist wat natuurli1'k een 9arantie is voor
veel verwarrin9 en daaruit voort-

komend rumoer . Zo wei9erde het
Fonds der Letteren een financiele
biJjdra9a voor Het gouden ei vanwe9e de 'te 9erin9a literaire kwaliteiten' en protesteerden enkele
thrillerauteurs toen de literaire
schri1'ver Krabbe met Vertra9in g
'hun' Gouden Strop in de wacht
sleepte .
Krabbe zelf beschouwt zi1'n
werk als literatuur en richt in interviews
zi1n
piJ'len
de
op
Nederlandse literatuurkritiek die
9een waarderin9 voor het goede
verhaal" heeft . Het dedain voor
ziJjn werk wordt vol9ens Krabbe
veroorzaakt doordat hiJ' spannende . 9emakkeliJ'k leesbare en voor
veel mensen aantrekkeli1'ke boeken schriJjft . In het interview van
De BY ze9t hi1' daarover: "Een
veel voorkomend misverstand is
zeker ten aanzien van miJ', dat lets
dat aan de oppervlakte boeiend is,
daarom ook oppervlakkig moet
ziJ'n ." In een interview voor Vri'1
Neder/and van Elma DraYer voe9t
hi1' daaraan toe : "Ik voel me verwant met de J'onge Hermans . . .
In heldere beeldende taal spannende verhalen vertellen waarvan
J'e zeker weet dat ze diep9an 9
bevatten . Dat is wat ik bbk wil . De
o ervlakte moet boeiend zi'n en
togeliJjk een vermoeden 9even van
diepte ." Volgens Krabbe heeft zi1'n
werk geen gebrek aan ideeen
maar ziJjn die volledi9 9etransformeerd tot verhaal . Ideeen die niet
functioneel ziJ'n voor de verhaalliJ'n
ziJjn biJ' hem dan ook uiterst zeldzaam zoniet afwezig . Krabbe is
van mening dat een spannend
verhaal geen literaire terzi1'des verdrag9t, ook al zouden die door
een bepaalde cate9orie lezers en
critici 9ewaardeerd worden . In
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een interview van Pascal Verbeken
voor De Standaard ze9t Krabbe
wat dit voor zil'n werkwiJ'ze betekept : "Voor een schri1ver betekent
dit dat 1'e thema helder moet zi1'n
en dat het beperkte aantal zetten
dat J'e doet r alleen uit het thema
ma9 voortkomen . Ne9enti9 procent van miJ'n schri1'fwerk zit preties in die economie ."
Voor een 9root lezerspubliek is
Krabbes literaire soberheid 9een
bezwaar - misschien is het voor
hen zelfs een aanbevelin9 -r want
zi1'n laatste drie boeken ziJ'n 9rote
successes 9eworden . Ho9e verkoopciJjfers en buitenlandse uit9ayen liken
net zo bi1' zi1'n romans to
1
horen als het accent ai9u biJ' zi1'n
achternaam . Uit9everiJ' Bert Bakker
9eeft voor Krabbes 9rootste succes Het 9ouden ei een verkoopci1jfer van 60 .000 en van het in 1997
verschenen De 9'rot zi1'n inmiddels
ook al 35 .000 exemplaren verkocht . Van het eerste werk ziJ'n
vertalin9en verschenen in onder
meer Amerika r Groot-Brittannie
Frankri'k Italie en Japan, en ook
voor het tweede werk zi1'n de buitenlandse uit9evers warm 9elopen .
Het zou interessant ziJjn om to
zien of buitenlandse critici dezelfde bezwaren hebben te9en
Krabbes werk als de meerderheid
van hun Nederlandse vakbroeders .
Zouden Warren en Blom een
Amerikaanse En else Franse
Italiaanse of 1apanse 9eestverwant
hebben? 0p deze vraa9 zal nu
9een antwoord komen, omdat ik
zelf lets in wil bren9en te9en het
oordeel van beide recensenten .
'lets in willen bren9en' dat klinkt
niet als de opmast voor polemisch
vuurwerk maar eerder als een
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aanzet tot nuancerin9 . Daarmee is
het een 9oed 9ekozen formulerin9r want nuanceren is preties
wat ik wil does .
Het volledi9 weerle99en van wat
Warren en Blom beweren kan en
wil ik niet . Zelf valt mi1' ook op dat
Krabbe ziJ'n van een fantastisch
plot voorziene romans kari9 literair aankleedt . Qua stiJ'I r maar
zeker ook qua verhaal wekken ziJ'n
boeken de indruk met een fileermes bewerkt to zi1'n . In sneltreinvaart leidt Krabbe de plot naar
een ontknopin9 r de - al dan niet
overbodi9e - ballast ontbreekt in
het 9eheel . Deze indruk van
Krabbes werk verschilt niet van
wat Warren en Blom constateerden . Alleen za9en ziJ' dit als een
voorbeeld van Krabbes ideeenarmoede en daar ben ik het niet
mee eens . De doelmati9held van
Krabbes stiJ'I en de sterke sturin 9
van de lezer die zi1jn boeken kenmerkt vind ik wel behoorliJ'k irritant . Als lezer word J'e nauweliJ'ks
de kans 9eboden zelf lets to ontdekken en word Je 9eacht nieuws9ieri9 en radend naar de
on9etwiJ'feld verrassende afloop aan het hand1'e van de schri1'ver
mee to topen .
De oorzaak van dit alles is dat
Krabbe ziJ'n ideeen van 'het schriJ'yen als tomponeren' en 'de plot
als een schaakprobleem' of en toe
wat erg ver doorvoert . HiJ' is zich
hier zelf van bewust want in het
interview voor De standaard ze9t
hi1j daarover : "Als ik er na Het
gouden ei op vooruit ben 9a9aan ,
dan komt dat preties omdat ik
heb 9eleerd dat een zekere slordi9held ma9 en misschien wel
moet . . . . In De 9rot heb ik een
paar din9en 9estopt die maar

indirect met het thema verband
houden ." In ieder 9eval heeft de
doelmati9held van stiJ'I en verhaal
vol9ens miJ' niets to makes met
een ontbreken van aansprekende
ideeen over de wereld de mens
en het leven van die mens op de
wereld .
Het zou to ver 9aan om van
een ideeenriJ'kdom to spreken r
maar Krabbes werk kept wel
de9eli1'k ri1'ke ideeen . De romans
Het 9ouden ei r Vertragin9 en De
9rot maar ook de verhalen uit De
Paardentekenaar bliJ'ven na lezin 9
in het 9eheu9en 9e9rift . Dit is niet
alleen vanwe9e de plot, maar ook
omdat bepaalde thema's bliJ'ven
intri9eren . Een sterk punt van de
wiJjze waarop Krabbe met deze
ideeen om9aat r is dat ze helemaal
9einte9reerd zi1'n in het verhaal .
Niet de schri1'ver,r maar het verhaal
bren9t lets naar voren . Een 9oed
voorbeeld hiervan is Krabbes fascinatie voor de menseliJ'ke 9eest r
die Krabbe onder meer in ziJ'n succesroman Het 9ouden ei heeft
9ethematiseerd . In een interview
van Yvonne Kroonenber9 voor de
Haa9se post ze9t Krabbe daarover : "Daarin komt een man voor
die . . . mentale oefenin9en doet
en hi1' trekt er de consequenties
uit . Hi1j wil weten hoever hi1' kan
9aan en tot ziJjn ei9en verbazin 9
bliJ'kt hi1j tot het einde to kunnen
9aan . Hi1' ziet dat als een wetenschappeli1'k experiment . Zo iemand
fascineert me ." Waartoe dit op de
proef stellen van het 9eweten
leidt zal 9een lezer van Het gouden ei ver9eten . Een ander
9edachte-experiment is het overschriJjden van 9renzen . In De rots ,
een verhaal uit De Paardentekenaar beklimmen een vader en

een zoon op vakantie een ho9e
rots . Als de vader niet o let staat
ziJ'n zoontJ'e op het rand1'e van een
diepa of9rond . Hi1' trekt ziJ'n zoontJje we9 van de rand . Later bekent
de J'on9en dat hi1' - als ziJ'n vader
hem niet beet9epakt zou hebben
9espron9en zou ziJ'n om "te
weten hoe het er in de hemel uit
ziet" .
Een andervaak tern9kerend en
uiterst opvallend thema in
Krabbes werk is de ontmoetin9 .
Mensen kriJ9' en met elkaar to
maken raken elkaar kwi1't en
komen elkaar weer te9en . Krabbe
li1'kt enorm 9efascineerd door eerste kennismakin9en . Een eerste
liefde een eerste vriendscha p,
maar ook een eerste contact dat
iemand in het noodlot kan storten . Zelfs no9 9roter liJ'kt Krabbes
fascinatie voor het na J'aren weer
vereni9d worden van mensen .
Wat is er 9eworden van dat eerste
vriendinnetJ'e is dat slimme klas9enootJje een 9eleerde 9eworden
en dat 1'ochie uit de buurt dat niet
wilde deu9en een misdadi9er? De
personages van Krabbe hechten
en laten los hechten opnieuw en
laten ook weer opnieuw los . Het
leven als een 9rote botsautobaan
waarop allerlei mensen hard danwel zacht met elkaar in aanrakin 9
komen . Stilstaan is niet mo9eliJk .
alles is voortdurend in bewe9in9 .
Voor hen die bliJ'vend biJ' elkaar
willen horen is er slechts de dood
als toevluchtsoord .
Het stramien van 'ontmoetenkwi1jtraken-tern9zien' Ii9t aan veel
verhalen van Krabbe ten 9rondsla9 . In De Paardentekenaar, een
bundelin9 van Krabbes beste verhalen . ziJ'n enkele aansprekende
voorbeelden to vinden . In

Stanneke 9aat de hoofdpersoon
0p onderzoek uit om to achterhalen wat er van ziJ'n 1'eu9dvriendinnetJe 9eworden is . In Full-Prof ziet
een voormali9e beroeps9okker
een oude colle9a tern9 die wel
van black-jack ziJ'n even heeft
9emaakt . In De matador ontmoet
een toerist weer de stierenvechter
met wie hiJj Jjaren eerder op een
vakantie zo 9ezelli9 was om9e9aan . Alleen is de man nu in functie als rechter van de ETA en
veroordeelt hiJ' de toerist vanwe9e
spions9a ter dood . In Twee pelgrims ziet een in de liefde bedro9ene ziJjn oude 9eliefde en de
man aan wie hiJ' haar verloor,
tern9 op een 'sentimental journey'
in Siena . In De muur 9aat het om
een oud-verzetsman die hemel en
aarde bewee9t om zi1'n naam o p
een plakkaat tussen die van zi1jn
om9ekomen kameraden 9aplaatst
to kriJ9en . UiteindeliJ'k komt hiJj om
het leven doordat het plakkaat
met alle namen biJ' een on9eluk
ziJ'n hoofd verbriJ'zelt . In de dood
zi1jn alle leden van de verzets9roe p
weer biJ' elkaar 9ekomen .
Dat Iaatste is ook het centrale
element in Het 9ouden ei . Dit
inmiddels klassiek 9eworden verhaal draait om de verdwiJ'nin9 van
een vrouw . 0p we9 naar ZuidFrankriJjk raakt Saskia spoorloos bijJ
een benzinestation waar haar
vriend Rex bi1' de auto wacht . Zi'J
keert niet meer tern9 en haar
9eliefde bliJjft haar wanhopi9 zoeken . Uiteindeli1jk komt Rex na
Jaren in contact met de9ene die
verantwoordeliJ'k is voor haar verdwiJ'nin9 . Deze man belooft hem
hetzelfde lot to laten onder9aan
als Saskia . Ook Saskia en Rex vinden elkaar tern9 in de dood : zij1

sterven beide op dezelfde manier .
In deze roman speelt het visioen
van het 9ouden ei een 9rote rol .
Het komt voort uit een nachtmerrie die Krabbe als kind had . In het
interview van Yvonne Kroonenber9 vertelt hi1j : "Ik ben wel bang
voor het thema van het verhaal
dat er 9een dood is en dat het
einde die tocht in Het 9ouden ei
zal ziJjn . DatJ'e niet kunt sterven en
eeuwi9 eenzaam moet ziJ'n ."
Maar to9eliJjkertiJ'd wordt in de
roman de mo9eliJjkheid open9ehouden dat twee 9ouden eieren
in een oneindi9 heelal elkaar
raken waardoor de isolement veroorzakende schalen breken . De
twee 9eliefden bereiken dan werkeli1'k eenheid een eenheid die in
het leven niet to vinden is .
In het meesterliJ'ke De 9rot is
het idee van de ontmoetin9 alomto9enwoordi9 aanwezi9 . Het verhaal draait om drie mensen en
hoe zijj op een dood9ewoon
vakantiekamp biJ' elkaar komen .
Twee J'on9ens worden vrienden
een van de twee wordt verliefd o p
een meisJ'e . Een overweldi9ende
liefde en een onverbrekeliJ'ke
vriendschap . Maar het een zit het
antler in de we9 . De drie mensen
worden uit elkaar 9edreven . Hun
levens waaieren uiteen, in verschillende richtin9en, over de hele
wereld . Uiteindeli1jk is de vriend
ervoor verantwoordeliJjk dat de
hoofdpersoon een verkeerde we g
inslaat maar Jjuist op die verkeerde we9 hervindt hi1' zi1'n liefde .
Vlak voor de dood hen overvalt
zijn zij weer samen .
De levens van deze drie personages Iaat Krabbe door elkaar
topen, uit elkaar topen en in elkaar
overlopen . Een verhaal dat een
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beeld 9eeft van de onwaarschiJ'nIiJjkheid van veel alledaa9se werkeIiJ'kheid . Waarom 9ebeuren de
din9en zoals ze 9ebeuren? "Een
kind o een strand akt een
handvol zand en 9ooit het we9 .
Hoe 9root was de kans dat die
zandkorrels no9 eens bi1' elkaar
zouden komen voor een hoopJ'e
zand? Nul . Maar hoe 9root was
dan duizend 1jaar 9eleden die kans
9eweest? Ook nul . loch waren ze
biJj elkaar 9ekomen . Er was lets
9ebeurd wat niet had kunnen
9ebeuren . Zo was het met apes .
Een voetstap die werd 9ezet, een
druppel die uit een kraan viel een
vo9el die op een tak 9in9 zitten nooit meer zou het preties zo
9ebeuren nooit had het kunnen
9ebeuren ." De9rot, p . 163
Het zijn er niet veel in het werk
van Krabb~ maar ze zijn er wel .
Ideeen die er toe doen thema's
die een lezer aan het denken zetten . Wat miJ' betreft is Krabbe niet
alleen een vaardi9a vakman die
zijn lezers een spannend verhaal
weet voor to schotelen maar ook
een schriJ'ver met belangwekkende Ideeen . Alleen zou hiJ' met dat
Iaatste wel wat 9uller mo9en ziJ'n .
Jeroen Kapl
tei jns
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Fantasie aan het woord
In de Volkskrant verschiJ'nt iedere
woensda9 'de allermooiste foto
van de wereld' . Deze rubriek biedt
lezers de mo9eli1jkheid hun lievelin9sfoto in to sturen en to laten
analYseren door Volkskrant-redacteur Johan de Vos . Aan de hand
van de technische ei9enschappen van de foto Iaat De Vos zijn
fantasie de vri1je loop en construeert hiJj een mo9eliJ'k verhaal achter de foto . De veelal alledaa9se
familiekiek1jes sti19en boven zichzelf uit door de poetische verhalende kracht van de interpreet .
Een foto9rafisch beeld heeft
onmiskenbaar de macht onze fantasie to prikkelen en verhalende
creativiteit to stimuleren . De Vos
bezit het vermo9en met behul p
van aanwezi9e voorstellin9en
nieuwe to vormen .
Literatuur is biJ j uitstek een
medium dat drift
J op de aanwezi9held van dit scheppend vermo9en . De schriJ'ver moet het echter
stellen zonder het of9ebakende
terrein van een foto9rafisch beeld .
De fantasie is voor de schriJ'ver het
voertui9 om zijn doel to bereiken :
het creeren van een nieuwe fantastische wereld van taal . Het is
dan ook niet verwonderliJ'k dat het
belan9riJ'ke verbeeldin9sinstrument fantasie vaak ook als thema
in het werk tern9keert . Vooral in
Jjeu9dliteratuur komt de fantasie
als thema vaak voor . Voor kinderen is dit onderwerp vooral aansprekend r aan9ezien fantasie een
manier is om met de bean9sti9ende werkeli1jkheid om to 9aan en
deze hanteerbaar to maken . Dit
kan zowel leiden tot een hernieuwde confrontatie met de wer-

keli1'kheid als tot een vlucht hieruit .
De Duitse romancier en parttime antroposoof Michael Ende
concretiseert deze tweedelin9 op
ma9istrale wi1'ze in zijn roman Die
Unendliche Geschichte 1979 . In
het eerste deel van het boek zoekt
het hoofdpersona9a Bastiaan
Balthazar Boeckx zijn toevlucht in
het fictieve ri1jk Fantasia terwi1jl hi'1
in het tweede deel de confrontatie met de realiteit moet aan9aan .
Het raamwerk van Die Unendliche
Geschichte is het verhaal van het
kleine dikke 1jon9etJ'e Bastiaan . 0 p
de vlucht voor een aantal klas9enoot1'es duikt hiJj een antiquariaat
in waar de zonderlin9a ei9enaar
hem aanspreekt . Bastiaan vertelt
hem dat de kinderen hem pesten
omdat hiJ' een fantast is die verhalen namen en woorden verzint
die helemaal niet bestaan .
Wanneer de antiquair even we g
is ziet hiJj een boek li99en met de
titel Het oneindi9e verhaal. HijJ
wordt door dit boek aan9etrokken, grist het van de tafel en rent
ermee we9 . HiJj zoekt zijn toevlucht op de le9e zolder van zijn
school en be9int to lezen . Het verhaal van de 9ebeurtenissen in
Fantasia is 9edrukt in 9roene letters en wordt of en toe onderbroken door rood 9edrukte stukken
waarin de lezer tern9keert naar
Bastiaan op zolder : naar de 'werkeliJ'ke' wereld .
Evenals Bastiaan wordt de lezer
mee9ezo9en in de dramatische
9 ebeurtenissen van Fantasia een
wereld die zijn bestaansrecht ontleent aan de aanwezi9held van
fantasie . In het land Fantasia heersen 9rote problemen . De moederfi9uur van Fantasia de Kleine

Keizerin, van wiens leven heel
Fantasia afhangt, ligt op sterven .
De grote-mensenwereld maakt
zich schuldig aan verwaarlozing
van de fantasie en Ende voorziet
een gemeenschappelijke geestelijke leegte . Ende verwoordt dit in
zijn verhaal als het 'Niets', een
zwart gat dat Fantasia opslokt .
Het Niets overwoekert de pracht
van het landschap en moet een
halt toegeroepen worden .
Een kleine buffeljager, Atrejoe,
wordt ingeschakeld om een
geneesmiddel voor de Kleine
Keizerin to zoeken . Er volgt een
zwerftocht door heel Fantasia en
uiteindelijk komt hij aan bij drie
toverpoorten . Hij weet heelhuids
door de eerste poort heen to
komen . De tweede poort is een
toverspiegel, die degene die
ervoor staat zijn ware innerlijk
toont . Atrejoe ziet in de spiegel
een jongen op een zolder die een
boek zit to lezen : de twee werelden grijpen op elkaar in . Om
Fantasia van de ondergang to redden moet een mensenkind geloven in de fantastische taalwereld .
Alleen als Bastiaan de Kleine
Keizerin een andere naam geeft
en daarmee bewijst nog to geloven in Fantasia, kan Fantasia
nieuw leven in worden geblazen .
Ende onderstreept zijn filosofie
met een snort postbus 51-slogan :
verbeter de wereld, begin bij
jezelf .
Helaas blijkt Bastiaan nog
steeds niet in staan to zijn om zich
helemaal over to geven aan de
fantasie, ondanks zijn vlucht uit de
harde realiteit : "'Je hebt genoeg
gedaan, Atrejoe,' antwoordde zij
ode Kleine Keizerin, RF&MK] . 'Zou
je willen gaan rusten?' 'Nee, nog

niet . Eerst zou ik de 9oede afloo p
van mijn verhaal willen meemaken . Als het zo is als u ze9t, als ik
miJjn opdracht vervuld heb - waarom is de redder dan no9 altiJ'd niet
hier? Waar wacht hi1' no9 op?'
'Ja ' zei de Kleine Keizerin zacht1'es 'waar wacht hiJ' no9 op?'
Bastiaan voelde hoe zi1jn handen
klam werden van oPwindin9 . 'Dat
kan ik toch niet ' zei hil 'lk weet
toch helemaal niet wat ik doen
moet. En misschien is de naam die
ik bedacht heb we/ helemaal de
9oede niet. " p . 155
Wanneer Bastiaan uiteindeli1jk
zi1jn verzet op9eeft belanden we
in het tweede 9edeelte van het
boek . Bastiaan maakt nu deel uit
van het oneindi9a verhaal en kan
Fantasia herscheppen door zi1jn
wensen uit to spreken en haar een
naam to 9even . Bastiaan trekt een
wereld binnen die hiJ' zelf heeft
9eschapen . Hi1' wordt steeds overmoedi9er en hoo9moedi9er wanneer hiJj merkt dat hi1' almachti9 is .
De realiteit verdwi1'nt Ian9zaam uit
zi1jn herinnerin9 totdat hiJ' zelfs ziJjn
ei9en naam is ver9eten . Ende
waarschuwt ons op deze wi1'ze om
J'e niet to verliezen in een fantasiewereld . UiteindeliJ'k moet . 9esterkt
door de fantastische ervarin9 van
Fantasia de confrontatie met de
'echte' wereld op9ezocht worden .
Ende laat 9een misverstand
bestaan over zi1jn poeticale opvattin9en . De antiquair van wie
Bastiaan het boek had 9estolen
bren9t de boodschap van het verhaal onder woorden : "Er zi1jn
mensen die nooit in Fantasia
komen en er zijn ook mensen die
het we! kunnen maar die daar
voor alti Jjd bli'ven
J . En dan zijn
1 er
no9 een Paar die naar Fantasia

gaan en weer ierug komen . Zoals
ill. En die maken beide were/den
gezond . " (p . 389)
Het visuele hulpmiddel van de
groene en rode passages (de rode
zijn hier cursief gedrukt) verduidelijkt de scheiding tussen de wereld
waarin Bastiaan het verhaal leest
en de wereld waarin het verhaal
speelt . Dat Ende de twee werelden echter ook in elkaar laat overlopen, komt tot uitdrukking in het
hoofdstuk 'De Oude Man van de
Wandelende Berg' . Dit hoofdstuk
fungeert als schakel tussen beide
delen van het boek . Ende speelt
hier met de verschillende lagen die
hij aanbrengt in Die Unendliche
Geschichte. De lezer leest immers
een boek over een jongen die een
boek leest, waarin dit boek weer
beschreven wordt .
Om het noodlot dat Fantasia
zal treffen of to wenden, gaat de
Kleine Keizerin in dit verbindende
hoofdstuk de confrontatie aan
met de Oude Man van de
Wandelende Berg . Hij is de enige
in Fantasia die Bastiaan zich aan
zijn belofte kan laten houden de
Keizerin een naam to geven .
Alleen de Oude Man kan de lezer
(lees : Bastiaan) bewust maken van
het feit dat deze deel gaat uitmaken van de verhaalwereld, op het
moment dat het oneindige verhaal ter hand wordt genomen . De
taak van de Oude Man bestaat er
namelijk uit alle gebeurtenissen in
Fantasia op schrift to stellen . Nu
het oneindige verhaal door het
Niets eindig dreigt to worden, kan
alleen een lezer met zijn scheppende fantasie de vicieuze cirkel
doorbreken, het gevaar doen
keren en Fantasia laten herleven .
Ende confronteert Bastiaan, en
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daarmee de lezer, met ziJjn ei9en
onvermo9en volledi9 op to 9aan
in een verhaal : "Wat daar verteld
werd was zijn
J ei9en verhaal! En
dat stond in Het oneindig e verhaal. Hi,
1 Bastiaan- kwam als
figuur in het boek voor. En tot nu
toe had hi'
l 9 edacht dat hi]
1 het
alleen maar /as . En wie zou zeg9en wie het op dit o9enblik ook
zat to lezen en ook dacht alleen
maar een lezer to zi1'n - en zo
steeds verder, tot in het oneindige ." p . 172
Wanneer de Oude Man in ziJ'n
verhaal opnieuw vertelt van het
bezoek van de Kleine Keizerin aan
hem, ziet Bastiaan in dat zi1jn aanwezi9held in Fantasia onvermi1'deIi1jk is : "En weer 9in9 ziJj op we g
om de Oude Man van de
Wandelende Berg to zoeken weer
klom ziJj Ian9s de Iettertra p
omhoo9 en 9in9 het ei binnen en
weer had het hele 9esprek plaats ,
woord voor woord dat die twee
met elkaar gevoerd hadden en dat
ermee eindi9de dat de Oude Man
van de Wandelende Berg Het
Oneindi9e Verhaal weer be9on o p
to schriJ'ven en to vertellen
en
het zou eeuwig doorgaan . Het
was volstrekt onmo91
eli"k dat er
lets aan het verloo P der din 9en
veranderen kon . Alleen hih,
Bastiaan kon in91
ri pPen . " p . 173
Daarmee is de over9an9 9emaakt
naar het tweede 9edeelte van het
oneindi9e verhaal . Bastiaan r het
eni9e mensenkind in Fantasia is
nu in staat werelden to scheppen
door het vertellen van verhalen en
het benoemen van ziJjn fantasie .
Ende wil in het tweede 9edeelte
van het boek duideliJjk maken dat
de fantasie onbe9rensde coo9eli1jkheden kept . Met behulp van taal
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echter, kan Bastiaan de onbe9rensdheid inperken en zi1jn fantasie concretiseren . Ende wiJjst er
dus op dat fantasie onlosmakeli1jk
verbonden is met taal ; taal is een
noodzakeliJ'ke voorwaarde voor de
fantasie en haar heilzame werkin9 . Alleen woorden kunnen
werelden scheppen en overbren9en op anderen . Ende rechtvaardi9t schri1jven dan ook als de eni9e
manier om de fantasie to redden
en deze tot leven to wekken .
Helaas schuilt er ook 9evaar in
het verwoorden van wensdromen :
Bastiaans 9oddeli1jk en scheppend
taalvermo9en doet hem meer en
meer de realiteit uit het oo9 verliezen . Daarnaast verliest hiJj de
controle over de treaties die uit
zi1jn fantasie ontsproten zi1jn . De
on9elukki9ste
wezens van
Fantasia het alti1'd huilende wormenvolk Acharai
verandert
Bastiaan in een bonte verzamelin 9
van lachende clowneske motten .
Bastiaans goede bedoelin9en ten
spi1t, loopt de hele situatie uit de
hand : de motten be9innen hun
levenswerk to vernielen en keren
zich zelfs te9en hun schepper .
De overmoed en kracht die
Bastiaan normaal9esproken ontbeert bezit hi1j wel in Fantasia
met als 9evol9 dat hiJj de confrontatie met de werkeli1'kheid uit de
we9 9sat . Het wordt duideliJjk dat
het verkeerd afloopt wanneer
Bastiaan zelfs ziJ'n ei9en naam ver9eet . De pri1js die hiJ' voor zi1'n
hoo9cooed moet betalen is hoo 9
Bastiaan drei9t zichzelf in to sluiten in het oneindi9e verhaal . Net
op tiJjd komt hi1' tot inkeer en met
behulp van zi1jn herwonnen zelfvertrouwen en de vrienden die hi'J
in Fantasia heeft 9emaakt slag9t

hi1j erin ziJjn normale bestaan onder
o9en to zien . De fantasie heeft
een louterende werkin9 op het
9ewone leven . Bastiaan realiseert
zich weer waar hi1j werkeliJ'k is en
verlaat ziJjn ivoren toren op de zolder van de school .
De succesvolle verfilmin9 van
het oneindi9e verhaal uit 1984
The Neverending Story liJjkt aan
to sluiten bi1j de morele les die
Ende de lezer 9eeft maar ne9eert
het taalfilosofische aspect en de
9elaagdheid van Die Unendliche
Geschichte volkomen . Re9isseur
Wolf9an9 Petersen Das Boot, In
the Line of Fire richt zich voornameli1jk op het eerste 9edeelte van
het boek en voe9t aan het slot
van de film de wi1jze les van de
confrontatie toe zonder uit to
werken waarom Bastiaan deze
wel moet aangaan . In het boek
wordt de confrontatie met het
9ewone leven 9emotiveerd in het
tweede deel dat overi9ens ook
verfilmd is onder de veelze99ende
titel The Next Chapter 1990 en
ei9enliJ k, zoals veel sequels net
eens het vermelden waard .
Bastiaans vlucht in Fantasia leidt
onvermiJjdeli1jk tot problemen
zoals met het wormenvolk
Acharai en hiJj realiseert zich net
op ti1jd dat hi1j niet op zi1'n plasts is
in Fantasia . Die Unendliche
Geschichte is voor Hollywood
vooral een 'Bildun9sroman' . Het
scharnierhoofdstuk 'De Oude Man
van de Wandelende Berg' wordt
ontweken door vlucht en confrontatie in een film to stoppen . Endes
lofzan9 op de taal wordt overstemd door een simplistische en
door de re9isseur zelf toe9evoe9de weer9ave van Bastiaans worstelin9 met de werkeliJ'kheid . 0 p

de rug van de geluksdraak, een
figuur uit Fantasia, vliegt Bastiaan
naar de echte wereld om zijn
vroegere kwelgeesten als een
echte man het hoofd to bieden .
De verschijning van de geluksdraak jaagt zijn belagers de stuipen op het lijf en ze vluchten nu
weg voor Bastiaan, in plaats van
Bastiaan voor hen . Taal kan beide
werelden nog gescheiden houden, maar in de film is de fantasiedraak in hetzelfde beeld, dat
wil zeggen in dezelfde ruimte,
aanwezig als de pestertjes .
Interessant is dus dat met deze
scene de dubbele laag of twijfel
over fantasie en werkelijkheid van
Fantasia teniet wordt gedaan .
Biedt Die Unendliche Geschichte
nog de suggestie dat Fantasia een
dagdroom van Bastiaan is, de film
laat geen twijfel bestaan over
Fantasia's realiteit . In een
Hollywood-vereenvoudiging van
het verhaal kunnen de beide
werelden niet over elkaar heen
schuiven . In de slotsc~ne wordt er
een keuze gemaakt voor ~~n van
beide lezingen . In The Neverending Story wordt met behulp
van kunstgrepen getracht het

metatalig vernuft van Ende om to
zetten in beeld . Het spel met taal
dat het boek zo intrigerend
maakt, komt in de film meestal
gekunsteld over . De makers hadden meer gebruik moeten maken
van de specifieke kenmerken die
voor het medium film karakteristiek zijn . Het enige moment dat
de film erin slaagt de subtiele
ambiguiteit van de roman to
benaderen, is het moment waarop Bastiaan met een schreeuw
ingrijpt in de gebeurtenissen van
het verhaal dat hij leest . Op deze
manier weet geluid een brug to
slaan tussen de in de film zo duidelijk gescheiden werelden .
De verfilming van Die Unendliche Geschichte maakt in ieder
geval wel duidelijk dat Endes lofzang op de fantasie niet los to
zien is van het medium waarin hij
deze heeft weergegeven . Ende
wekt de indruk fantasie als hoogste goed to waarderen, terwijl hij
eigenlijk het bestaan van Fantasia
niet los kan zien van het woord .
Het scheppend vermogen van taal
maakt het mogelijk fantasieen
gerealiseerd to zien . Het scharnierhoofdstuk 'De Oude Man op de

Wandelende Berg' onthult de
ware aard van Endes filosofie .
Wanneer fantasie niet verwoord
en dus in taal omgezet wordt (bij
voorkeur door een nude schrijver
in zijn ivoren toren hoop op een
berg), zal deze krachteloos blijven .
De ode aan de fantasie is misleidend . De triomf van taal boven
fantasie komt naar voren in de
dialoog tussen de Kleine Keizerin
en de Oude Man : "'Alles wat er
gebeurt schrijf je op?', zei ze .
'Alles wat ik opschrijf gebeurY,
was het antwoord . 'Jij en ik en
heel Fantasia', vroeg ze, 'is dat
allemaal in dit boek opgetekend?'
'Zo is het niet . Dit boek is heel
Fantasia en U en ik ." (p . 168) De
ware schepper onderscheidt zich
door zijn taalvermogen en juist
dankzij deze dwingende zeggingskracht van Endes taal neemt hij
ons de mogelijkheid uit handen
ons eigen Fantasia to creeren . " 'Dan is het Oneindige Verhaal dus voor iedereen anders?'
'Dat zou ik we/ denken . " (p . 390)
Rens Fromme en Marieke Kuyper
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„Universiteit Utrecht
cUniversiteits
Tjereniging
Utre"ts

onds

Ben 1'i1' al lid van het U-Fonds ?
In Utrecht bestaat sinds 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 ziJ'n dat alumni, maar ook medewerkers en studenten ziJ'n lid .
Doel van het U-Fonds is biJ' to dra9en aan de 9roei en bloei
van de Universiteit Utrecht .
Met het geld van de leden stelt de Vereni9in9 Bi1'zondere
leerstoelen in, verleent ze subsidies aan studenten-activiteiten, helpt studenten die in financiele nood zitten, onderhoudt contacten met alumni, en stelt diverse prijzen in voor
biJ'zondere care9orieen personeel, studenten en alumni .
Het U-Fonds is dus belan9ri'k,
J 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 J'e char aan biJ'dra9en . Studenten ziJ'n al lid vanaf f 10,-,
maar als J'e wilt, kan J'e ook meer 9even . Word dus lid van
het U-fondsl

UaiverdteIt Uteecht
Vereniging Utrechts Universiteitsfonds

Voor meer informatie kan je bellen met nummer 430 .253 80 25 .
Wit je als student meteen lid worden, mask dan minimaal f 10,over op rekenin9nummer 69 96 64 438, C&E bank Utrecht of
Postbanknummer 14475 .
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Poezie is het zeehondje van
de Literatuur
Interview met Ingmar Heytze
Karin Smeets

Het literaire leven in de Domstad Ii1'kt als nooit tevoren to bloeien . Utrecht is de laatste J'aren de domicilie 9eworden van talri1'ke 1'on9e talenten, waaronder
Ruben van Go9h, Lernert En9elberts en In9mar
HeYtze . Deze laatste opereert hoofdzakeli1'k in het
openbaar : hi1' is re9elmati9 to vinden op festivals en
schri1'versavonden . Onlan9s no9 had hi1 ' de eer om
de befaamde Nacht van de Poezie of to sluiten met
een voordracht uit ei9en werk . Karin Smeets had
een 9esprek met deze dichter over ziJjn speciale
band met Utrecht, ziJjn plaats in de literaire traditie
en over het verschil tussen hardlopen en poezie
schri1jven .

De 1'on9e dichter Ingmar He ze is re9elmati9 schri1'vend aan to treffen in Utrechtse cafes . In diezelfde
stall or9aniseert hi1' talloze literaire optredens r van
hemzelf en van anderen en ziJjn bundels De allesvrezer 1997 en Sta o en wankel 1999 verko en
behoorliJ'k 9oed . HeYtze is het apicentrum van de
Utrechtse literaire scene . Naar alle waarschi1'nliJ'kheid
zal hiJ' onmiddelliJ'k protesteren te9en deze omschriJ'vin9 . want He ze loopt over van enthousiasme voor
het werk van allerlei 9eneratie9enoten . In ziJjn bundel
De allesvrezer 1997 nam hiJ', wellicht biJ' wiJ'ze van
zelfportret het 9edicht'Schri1'ver in cafes' op :
Schrijvea in cafes
Hi] zit Te schrijven in cafes
zoals hij tangs terrassen loopt:
kwispelend van ongemak .
Overa/ besmuiki gelach
dat ritselT in zijn oven.
Hi] zoeki zijn tafels achterin .
Graag was hi] een kameleon
die wegvalt tegen het behang,
maar liever nog een rookwolk
die verdwijnt in de Gauloises

of een vlieg die onopvallend
hangt aan het plafond .
Hi] bidt dat hi] niet wordt herkend.
Vervolgens is hi] diep gegriefd
dai niemand schijnt to weten wie hi] is .
Hi'
1 9'aat een uur voor sluitin9sti'd.
I
Achter ziJ n hielen daalt direct
een schemer van gezelli9held .
Het 'publieke leven' dat He ze leidt speelt zich vooral in Utrecht af . Zi1'n bekendheid is vermoedeli1'k tot
deze stall beperkt . "Het zal toch vooral Utrecht ziJjn . Ik
schri1'f er in het openbaar en door mi1'n optredens ben
ik een snort visitekaart1'e van uit9everiJ' Kwadraat
9eworden . Succes en erkennin9 ziJj n natuurliJ'k belan9ri1'k voor me maar niet essentieel . Ei9enliJ'k ziJjn het
maar een paar honderd mensen voor wie ik het allemaal doe ."
Uit het colofon van HeYtzes bundels spreekt
Utrechts chauvinisme : alle medewerkersr van de foto9rafe tot en met de schilder die de afbeeldin9 voor
het omsla9 verzor9de r wonen in Utrecht en hebben
die gekoesterde stall achter hun naam vermeld staan .
En de uitgeveri1' natuurliJ'k . 'ia! Ik heb bewust 9ekozen voor een kleine Utrechtse uitgever, overi9ens
nadat ik eerst was of9ewezen door een 9rote
Amsterdamse . teller 1'aar kwam ik via de priJ'svraa9 in
de Meulenhoff Poeziekalender . Redacteur Till Y
Hermans vroe9 vriJ'bli1'vend om meer werk . Toen heb
ik het manuscript van De allesvrezer 9estuurd .
Maanden en maanden later kree9 ik bericht : 'Helaas
voor u r gaan we u niet uit9even .' Ik vond het vooral
'helaas' dat ik al die ti1'd verspild had, en no9 steeds
9een uit9ever had . Toen kwam Kwadraat ."
Het bli1'kt voor een succesvolle 1'on9e dichter niet
eenvoudi9 om 9oed in ziJjn levensonderhoud to voorzien . "Met 9edichten alleen lukt dat niet alleen in
combinatie met 1'ournalistiek werk . Maar de balans is
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snel zoek . Als je lekker verdient in de journalistiek heb
je geen tijd meer om gedichten to schrijven . En als je
goed de tijd neemt om to dichten, heb je peen droop
brood meer op de plank . De afgelopen jaren heb ik
veel pech gehad, zowel fysiek als mentaal . Door een
reisfobie kost het me veel moeite om op to treden . Ik
had een ideate baan voor halve dagen als redacteur
van Trajectum, het weekblad van de Utrechtse
Hogeschool . Tot ik RSI kreeg en moest stoppen . Zo
kwam ik in een relatief riante regeling van de
Ziektewet terecht; ik mocht niet werken en had peen
geldzorgen . Toen kwam het succes als dichter. Het
lijkt wet een groot kosmisch plan . Inmiddels moet ik
weer hard werken voor de kost ."
In de afgelopen twee jaar heeft Heytze twee bundels uitgebracht . "Als het moet, kan het schrijven van
een bundel in ~~n jaar, maar twee of Brie jaar lijkt me
toch comfortabeler . Een vijf jaar oude whisky stook je
tenslotte ook niet in twee jaar ." Hoewel steeds vermeld is dat Sta op en wankel Heytzes derde bundel is
en De allesvrezer zijn tweede, is de eerste enigszins in
mysterieen gehuld . "In 1989 heb ik bij Stichting Lift
de bundel Alleen mijn kat app/audisseert uitgebracht.
De a/lesvrezer is echter voor mijn gevoel mijn debuut .
Ik heb een valse start gemaakt, ik was to jong, het
was nog een hobby . Maar ik kreeg de kans en dacht :
waarom niet? Dat is leuk om later aan de kleinkinderen to laten zien . Ik had nooit gedacht dat ik dichter
zou worden . Die bundel bestaat nu eenmaal, heeft
een ISBN, is opgenomen door de Koninklijke
Bibliotheek, et cetera . Ik kan er dus niet om heen .
Maar het is peen beste bundel, dat kan ik je verzekeren ."
Heytze last wat persreacties zien op Sta op en
wankel. Collega-dichter Ruben van Gogh die in 1996
bij Prometheus debuteerde, besprak zijn bundel voor
het A/gemeen Dagblad. Van Gogh schreef : "Ingmar
Heytze schrijft aangename, toegankelijke gedichten
met een zwaar aangezette melancholische ondertoon ." Als je bedenkt dat er jaarlijks 17 .000 nieuwe
titels verschijnen op de Nederlandse markt, heeft
Heytze peen klagen over de hoeveelheid aandacht die
hij van de pers ontvangt . Aan veel boeken wordt
peen letter gewijd . "Ja, dat toont meteen het belang
aan van goeie connecties," grijnst Heytze . "Maar
vriendschap leidt niet automatisch tot enthousiaste
kritiek," voegt hij onmiddellijk toe, "het is eerder
andersom : enthousiasme voor elkaars werk leidt tot
vriendschap ."
"Binnenkort word ik met Ruben van Gogh, Hagar
Peeters en Mustafa Stitou door Arie van den Bergh
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geinterviewd in De Balie in Amsterdam . Ik lath me
gek, in Amsterdam, in het hot van de leeuw, door een
recensent van de NRC!" Heytze vindt het vooral grappig . Maar waarom denkt hij dat juist zij gevraagd
zijn? "Tja, de zeilen staan onze kant op . We zijn leuk,
en je kunt ons ook bij elkaar zetten . Dat geldt ook
niet voor iedereen," lacht hij . Voor Heytze staat zijn
succes niet op zichzelf . Hij noemt ook Menno
Wigman en Lernert Engelberts, twee andere dichters
met wie hij zich verbonden voelt . "We zijn als generatie doorgebroken . Ik vind het prettig : je bent niet
alleen en samen sta je sterk . In De Balie worden we
vol bombarie aangekondigd : 'voor het eerst in dertig
jaar is er een nieuwe generatie dichters opgestaan' ."
Deze manier van aankondigen heeft volgens Heytze
to maken met de eerzucht van critici : "Als ze je niet
willen slopen, willen ze je ontdekken . Poezie is eigenlijk het zeehondje van de literatuur . Het wordt neergeknuppeld of doodgeknuffeld ."
De suggestie dat hij misschien wet uitgenodigd
wordt vanwege zijn succes, wuift hij weg . "Er zijn verschillende vormen van success bij de critici in de vorm
van goede besprekingen, bij optredens, en in de verkoop van je bundels . De mediamachine is als een
stoomwals : ze rijdt over je heen en dan weer verder .
Die aandacht is wet verslavend . . . Als een recensent
me positief bespreekt, is dat goed voor mijn eerzucht .
Maar als ik een brief krijg van een zeventienjarige
scholiere die mijn bundel op haar literatuurlijst zet,
dan raakt dat mijn gevoel ." Is dit zijn missie, een
poging om de poezie weer onder de mensen to brengen? "Ik vind dat er meer poezie gelezen moet worden en ik denk dat mijn bundels heel goed zijn om
mee to beginnen . Maar ik schrijf niet ter meerder glorie van mezelf . Ik schrijf ook niet omdat ik zo'n aardig mens ben . Maar het schrijven pelf, als het goed
gaat, maakt mijn leven waardevol ."
Heytze is niet to betrappen op narcistische trekjes .
Maar van valse bescheidenheid lijkt hij ook peen last
to hebben . "Ik ben een van de beste vijftien jonge
dichters van Nederland . Waarom zou ik bescheiden
zijn? Niemand van mijn generatie is binnen tien
weken toe aan de herdruk van zijn dichtbundel .
Natuurlijk speelt ook mee dat mijn bundels goedkoop
zijn (f 19,90) en er mooi uitzien . Maar het kan altijd
beter . En ik zeg jonge dichters . Bovendien kan ik er
van die vijftien zo een paar noemen die ik veel beter
vind . De keerzijde van bekendheid is dat het zich ook
tegen je kan keren . Bij de laatste Nacht van de Poezie
kreeg ik harde kritieken . Je wordt een naam waarop
geschoten map worden . Sommige mensen zijn

9eschrokken wanneer ik hard rea9ear . Ze hadden een
beeld van me 9evormd op basis van miJjn 9edichten .
En een dichter is zachtmoedi9 ."
In veal van He zes 9edichten klinken andere dichtars door . Lang niet allemaal zachtmoedi9e dichters :
het varieert van Gerrit Achterber9 en Paul van
Ostai1'en tot De Ra99ende Manna . De titel van het
hierna weer9e9even 9edicht uit HeYtzes bundel Sta
op en wankel 1999 doet va9eli1jk denken aan een
vers van Paul Verlaine die de bewuste re9el overi9ens
aan Arthur Rimbaud ontleende .
11 pleut sur les villes
Het miezert oude meis1'es
uit een le9e wodkafles .
Het druppelt lege glazen
uit mijn vingers op het zeil .
Het regent le9e jackpots iedereen naar de 9evan9enis
en niemand meer lan9s START:
Het plenst tranen van het lachen
uit mi 1"n o9 en uit mijn
1 hart.
"Dichten betekent voor miJj dat ik hat eeuwi9e zoek
in het banale . Zo kree9 ik een 9eweldi9e inval toen ik
maar niet 9eholpen ward in een elektronicazaak in
een drukke winkelstraat, terwi1i steeds andere mensen wel aan een nieuw apparaat warden 9eholpen .
Of andersom het banale zoeken in het eeuwi9e .
Daarna is het een kwestie van afwerken ." Het klinkt
alsof iedereen na hat vol9en van een schrifteliJjke cursus van He ze hat dichten op hoo9 niveau onder de
knie zou kunnen kriJ9en . Maar het is niet zi1jn bedoelin9 zo'n cursus op touw to zetten : "Ik vind die van
Willem Wilmink heel 9oed . Ook het Handboek voor
plezierdichters van Drs. P . omvat alles wat 1je maar zou
willen weten . Dus ik zie geen task voor mi1' we99ele9d op lit 9ebied ."
He zes visie op het maken van 9edichten is uitermate pra9matisch : "Dichten is niet in9ewikkeld, maar
hat 9aat net als biJ' koken om hat racept . Als 1'e
iemand alleen de in9redienten 9eeft en erbiJ ' ze9t :
mask borsl't', dan lukt dat nooit . Het racept is het
belan9ri1'kst ." De 1jon9ste bundel Sta op en wankel is
veal serieuzer van toon dan De allesvrezer. Staat
humor echte erkennin9 in de we9? "Poezie en humor
kunnen elkaar bi1jten, " vindt He ze . "Stel 1'e hebt een

Ingmar Heytze . foto : Job Bedet .

9oeie oneliner. Dan zet 1je er no9 dertien re9els voor
en dan heb Jj e een sonnet . Ofwel : een vla9 op een
modderschuit of nog er9er : een vla9 vol molder . Ik
wil meer een scheidin9 maken tussen poezie en amusement . De oneliners spaar ik even op, dus zi1jn ze niet
in Sta op en wankel terecht9ekomen ."
Trouw recensent Peter de Boer za9 in He ze een
9eestverwant van Piet Paalt1jens : "het leven valt voor
een 'bleeke 1jon9elfin9' niet mee" . HeYtze : "We hebban allebei een strakke heldere stiJjl en een 9rappi9e,
romantische pose . Verder slaat het helemaal nergens
op . Piet Paalt1jens! Maar als Jje schri1jft : 'Het miezert
meisJ'es', dan vraa9 1e er kenneliJ'k om ." Ook al is hi1j er
zelf kenneliJjk niet zo bliJ ' mee- de men9elfin9 van
melancholia en ironie zwaar en Iicht die zo karakteristiek is voor He zes 9edichten, kan inderdaad loan
denken aan de Snikken en 9rimlach1jes van Piet
PaaltJ'ens 1867 :
Wel meni9maal zei de melkboer
Des morgens tot haar meld:
'De stoe p is weer nat.' Och hi1] wist niet
Dat er 's nachts op die stoep was 9 eschreid .
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Nu dat hi' en de meld het niet wisten Dat was minder; - maar dat zi'
Er hoe9enaamd niets van vermoedde ,
Dat was wel hard voor ml] .
Wie Heytzes bundels leest, kan nauwelijks ontkomen
aan de indruk dat meisjes en verlangen naar liefde
belangrijke inspiratiebronnen zijn, zo niet essentiele
voorwaarden voor zijn poezie . Kan Ingmar Heytze
gelijktijdig dichter zijn en gelukkig zijn? Hij reageert
ietwat gepikeerd : "Als ik ergens gelukkig van word,
is het van de handeling van schrijven zelf . Men hoeft
zich dus geen zorgen to maken . Mensen die altijd
roepen : 'Het leven is fantastisch', zijn ofwel heel
naief, of ze liegen . Er zijn voor mij heel verschillende
dingen die het leven waardevol maken, zoals daar zijn
meisjes en drank . Ook leren is altijd goed, en gebruik
maken van je talenten . Dat is een aardige ontsnapping aan de onzin van het leven . " Hij denkt even .
"Maar misschien is zo tegen de wereld aankijken
alleen al een blijk van de 'wankele dichterlijke ziel' .
De mens zit ergens tussen aap en god en probeert er
iets van to maken . De een gaat met een fles in een
portiek liggen, de ander legt een weergaloze postzegelverzameling aan en een volgende schrijft gedichten ."
Het beeld van de dichter, zuchtend in zijn spreekwoordelijke zolderkamertje, zit Heytze niet lekker : "Ik
schrijf poezie met mijn hersens . Ik ben niet goed in
het verwerken van emoties . Mijn emoties verwerk ik
wel met een boksbal, een optreden of een eind hardlopen . Maar het uiten van emoties in poezie - dat is
voor mietjes . Dan wordt het therapeutisch . 1e moet
een behoorlijk gedicht niet gaan misbruiken door er
dagboekleed in to verwerken . 1e gaat toch ook niet
achter de ramen zitten omdat je zo nodig seks wil?
Het mag wel emoties oproepen bij wie het leest, dat
is wat anders ."
Zoals wel meer schrijvers heeft Heytze een zeker
wantrouwen ten aanzien van de neerlandistiek . Hij
studeerde Algemene Letteren en volgde zijn vakken
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vooral bij Nederlands . De literatuurwetenschap noemt
hij de zedenpolitie van de literatuur . "Ik zie niet precies wat de kunde in letterkunde is en al helemaal
niet wat de wetenschap in literatuurwetenschap is .
Een belangrijke taak van de neerlandistiek is volgens
mij in ieder geval niet om anderen to inspireren tot
Propria Cures-achtig gepuber in de marge, maar om
ze enthousiast to maken voor literatuur . Utrechtse
neerlandici als Fabian Stolk en Thomas Vaessens zijn
op zo'n manier met hun yak bezig . Je ziet trouwens
steeds meer bij promovendi dat ze hun proefschrift
mooi presenteren en oog hebben voor de overdracht
naar het publiek . Dat is belangrijk ."
Maar als de overdracht naar de lezers zo belangrijk is, hoe zit het dan met het handjevol mensen voor
wie hij het allemaal doet? "Het gaat mij dan bij voorkeur om mijn poezie, en niet zo zeer om mijn hoofd .
Herkend worden is wel leuk, maar ik moet er niet aan
denken om een snort Sylvia Millecam to worden . Met
een dichter loopt het gelukkig zo'n vaart niet . Het
allermooist is om een goed bewaard geheim to zijn .
Dat kenners zeggen : 'dat moet je eens lezen' . Ik
schrijf al veertien jaar . Ik dicht omdat ik een dichter
ben . Zo simpel is het . Ik ben trots op de goede recensies die Sta op en wanke/ gekregen heeft. Toch vormen ze geen enkele garantie dat ik ooit nog een
behoorlijk gedicht op papier krijg . Nederigheid is
belangrijk . Succes is ballast want verwachting is de vijand van de inspiratie . Dichten is steeds iets nieuws
maken en dat kan niet als je met jezelf bezig bent . Je
moet doen wat natuurlijk voor je is . Degene die de
100 meter wint, wil lopen . Ik heb het dichten onder
de leden, dat gaat niet over door 'even' gelukkig to
zijn in de liefde . Het is een wezenlijker onderdeel dan
wat ook . Geluk in de liefde is belangrijk voor de persoon Ingmar Heytze maar is niet van invloed op de
dichter . Mocht toch blijken van wel, dan vind ik heus
wel weer inspiratie ."

H

d

h
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Evert van der Starre, Vestdijk
over
Frankrijk.
Zutphen
(Walburg Pers) 1998 . 211 blz . f
39,50

Een eigenzinnige gids
Het oeuvre van VestdiJjk verte9enwoordi9t een uit9estrekt 9ebied, dat
door9aans eerst verkaveld wordt,
alvorens het tot object van studie
wordt 9emaakt . De titels van sommi9e mono9rafieen, 9ewiJ'd aan zijn
werk, verraden dit al . Zo schreef
Rudi van der Paardt: Over de Griekse
romans van Simon Vestdijk
1 (1979)
en R .F.M . Marres : De vertelsituatie
en de hoofdmotieven in de Anton
Wachter cY clus van S. Vestdijk
l
(1983) . Daarnaast bestudeerde P .
Kralt de terse romans van Vestdi1jk in
Door nacht en onti'd (1983) en zijn
historisch proza in De toverbron
(1988) .

Evert van der Starre, emeritus
hoo9leraar in de France taal- en letterkunde, heeft hier nu een kavel
aan toe9evoe9d in de vorm van de
studie Vestdi1 k over Frankrijk
J . Gezien
de achter9rond van de auteur verbaast deze titel niet, maar toch is hi'1
misleidend . Het boek last nameli1'k
enerzi1'ds een belan9riJ'k deel van
Vestdi1'ks
bemoeienissen
met
Frankri1jk onbesproken doordat de
bundel Gallische facetten (1968), die
voor driekwart uit een reeks essays
over France auteurs bestaat betrekkeliJ'k weini9 aandacht kriJ'9t .
Anderzi1'ds biedt VestdiJjk over
Frankrijk meer clan de titel belooft
doordat Van der Starre moeite heeft
zijn onderzoeksterrein of to bakenen . In zijn 'Voorwoord' merkt hi'1

op, dat in het oeuvre van VestdiJjk
nauweliJ'ks 'France romans' zijn to
onderscheiden . Wat client daar
immers onder to worden verstaan?
De filosoof en de sluiPmoordenaar
(1961) en De hotelier doet niet meer
mee (1968) spelen op Franc 9rond9ebied, maar zijn bevolkt met veel
personages van buiten de 9renzen .
Om9 ekeerd heeft De leeuw en zi'n
huid (1967) Venetie als plaats van
handelin9, maar is de verteller een
Fransman . Een personage met de
France nationaliteit vertolkt een prominente rol in De vuuraanbidders
(1947), terwiJ'I in een aantal andere
romans uitsluitend naar de France
literatuur wordt verwezen .
De diffuusheid van het be9ri p
'France roman' bren9t Van der
Starre ertoe een "thematische aanpak" to kiezen . (p . 8) Daarmee is het
probleem niet op9elost, dock slechts
ti1'deli1'k ontlopen, het9een zich zal
wreken bi1' de conclusies die de
auteur uit zijn onderzoek trekt .
In het eerste hoofdstuk, 'Een literaire vadermoord', bespreekt Van
der Starre de verhoudin9 van
Vestdi1jk tot zijn literaire leermeester
Du Perron in verband met de France
literatuur, met name Stendhal . Du
Perron wantrouwt Vestdi1'ks kennis
van het Franc - ten onrechte wat de
passieve beheersin9 van deze taal
betreft - en heeft een la9a dunk van
de in FrankriJjk 9esitueerde novellen,
zoals 's Konin9s poppen' en 'Parcaux-Cerfs' die zijn pupil in het begin
van de 1'aren derti9 schri1'ft . Van zijn
kant koestert Vestdi1jk reserves
to9enover Stendhal, een auteur die
Du Perron mateloos bewondert als
een toonbeeld van inte9riteit . In de

latere romans van Vestdi1jk, bi1jvoorbeeld De leeuw en z1i'n huid, is het
oordeel over Stendhal niet onverdeeld positief . In De hotelier doet
niet meer mee, een historische
roman over de mo9eli1'ke tern9keer
van de door Stendhal vereerde
Napoleon uit 9evan9enschap, spelend in Stendhals 9eboortestad
Grenoble, wordt deze France auteur
zelfs niet 9enoemd, opvallend
9enoe9 . Deze roman bli1'kt Vestdi1jk
in een interview met Theun de Vries,
hem kort na de voltooiin9 van het
boek of9enomen 'ver9eten' to zi1'n .
Van der Starre heeft sterke troeven
in handen, als hiJ' spreekt van een
literaire moord die VestdiJjk plee9t
op zijn mentor Du Perron .
Het tweeds hoofdstuk is 9ewiJ'd
aan 'Nationals stereotYpen' . Van der
Starre constateert dat Vestdi1jk in De
toekomst der religie (1947) niet historiserend to werk 9aat, maar
boventi1'deliJ'ke reli9ieuze tYpen
onderscheidt . Dezelfde tYpolo9ische
insla9 kenmerkt zijn essaYistiek, als
daarin volkeren of rassen ter sprake
komen . In zijn romans is het beeld
minder eenduidi9, merle door de fictionele inkledin9 . Zo oordeelt de verteller van De vuuraanbidders
ne9atief over de Fransen in het al9emeen, maar de slechts ei9enschappen van de Fransman die zijn zuster
verleidt, worden daarmee niet expliciet in verband 9ebracht.
'De 9etui9e' is de titel van het
derde hoofdstuk waarin Van der
Starre aandacht vraa9t voor deze
naar zijn menin9 door de VestdiJ'kstudie verwaarloosde fi9uur in
het werk van Vestdi1jk . HiJ' behandelt
verschillende facetten van deze
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9estalte door hem to contrasteren

no9al discutabel en roept dan ook

9evol9trekkin9en heeft bereikt,

met onder meer de toeschouwer, de

tal van vragen op . Wat heeft, om

merkt Van der Starre relativerend

merleplichti9e, de vreemdelin9 en

een enkel voorbeeld to noemen, de

de martelaar. Vervol9ens bespreekt

sceptische houdin9 to9enover het

op : "Dit perspectief heeft echter wel
zijn beperkin9en doordat ik alleen

hi1 ' de rol van de 9etui9a in De filo-

schri1'verschap in de tweeds fase to

de ontwikkelin9 in de romans ben

soof en de sluiPmoordenaar, De

maken met de absentie van nationa-

na9a9aan, en dan nog alleen in de

leeuw en zijn huid en De hotelier

ls stereotYpen, met twi1'fel aan het

doer niet meer mee .

belang van de 9etui9e voor de

'Franse' ." (p . 185) Inderdaad zijn de
9edichten van Vestdi1'k nooit, en de

Het vierde hoofdstuk, 'We9 met

schri1'ver en met de impliciete kritiek

essays to hoof en to 9ras 9ebruikt,

ma Damman', vormt het sluitstuk

die 9suit zou worden op Stendhal in

om en opvattin9en uit to destilleren

van het boek . Daarin gaat Van der

over Stendhal, nationals stereotY-

Starre op zoek naar het beeld van

De ziener (1959)? De knoop die hier
wordt 9ele9d, is allerminst stevi9 .

de schriJ'ver, zoals dit vooral uit

Dan zwi19
' ik no9 over de analyses,

Vestdi1'ks'Franse romans' naar voren

waaraan Van der Starre zijn ontwik-

komt. HiJ' condudeert dat dit beeld

kelin9sli1'nen ontleent .

alien9s ne9atiever wordt in9ekleurd

De beschri1'vin9 van VestdiJ'ks verhoudin9 tot Du Perron, met

lekeuri9e is, die slechts zeer ten dele

en baseert op deze ontwikkelin 9
een periodiserin9 van Vestdi1'ks

Stendhal als toetssteen, vind ik het

waarvan Van den Starre de evolutie

romanoeuvre . In de eerste fase,

sterkste deel van het boek . Het

topend van begin 1'aren derti9 tot

naspsurf . Er is, anders 9eze9d, 9een
dwin9end verband tussen het Franse

pen, de 9etui9e en het beeld van de
schniJ'ver . Daar komt bi1' dat de
beperkin9 tot de 'Franse romans' ,
een va9a cats9orie, een uiterst wilwordt 9emotiveerd door de thema's

halverwe9a de J'aren vi1'fti9, huldi9t

9eeft de 9edachte in dat Freud no g
sprin9levend is . Minder 9oed onder-

Vestdi1'k een idealistische kunstopvattin9 : het literaire werk stelt de

bouwd acht ik de anders ontwikkelin9sli1'nen die Van der Starre meent

optreden van de 9etui9e of het
beeld van de schriJ'ver. (Een situatie

schri1'ver schadeloos voor wat de

waar to nemen . HierbiJ' doet zich

die en niet overzichteli1'ker op wordt,

realiteit hem onthoudt . Daarop vol9t
een fase be9rensd door de 1'aren

bovendien de complicatie voor dat

doordat de auteur, waar het zo uit-

hi1 ' in de 9edeelten over Stendhal en

komt, ook 'niet-Franse romans' als

1956 en 1965, waarin deze idealisti-

nationals stereotYpen, anders dan in

Teru9 tot Ina Damman (1934 en De

sche visie scheurt1'es be9int to vertonen : de schri1'ver wordt be1'e9end

de hoofdstukken over de 9etui9a en

onmog1
eli'ke moord (1966) in zijn

het schri1'verschap, essaYistisch werk

betoo9 betrekt.)

met scepsis en ironie . In de derde

in de beschouwin9 betrekt . Het is

Hier doet zich bovendien weer

fase ten slotte, wordt het ides van

het in het 'Voorwoord' 9esi9naleer-

een le9itimatie door het schriJ'ver-

9evaarli1'k de op verschillende wizen
J
verkre9en uitkomsten vervolgens

schap vaarwel 9eze9d .

aan elkaar to relateren .

roman zowel een roman kan zijn die

element in Vestdi1'ks romans en het

de bezwaar 9elden dat een 'Franse'

Van der Starre koppelf deze ont-

Er is meer kritiek mo9eliJ'k op de

in Frankri1'k spself (De hotelier doet

wikkelin9 aan de drie thematische

keuze van de teksten, waaruit Van

niet meer mee , als een roman met

linen
die hi1' in de vooraf9aande
J
hoofdstukken heeft 9etrokken door

der Starre zijn periodiserin9 van

een Franse verteller (De leeuw en

Vestdi1'ks romanoeuvre afleidt .

zi'n huid), als een roman waarin een

het werk van Vestdi1'k : de toene-

Enkele malen benadrukt hi1' "het

lerares Frans aan een leerlin9 een

mends kritiek op Stendhal de wis-

door Stendhal 9eboekstaafd verhaal

stereotYpen en de verminderende

aanvechtbare" (p . 139) en het "r1i'keli1'k speculatieve" (p .173) van zijn
interpretaties . Deze sYmpathieke

betekenis van de 9etui9e . De veron-

bescheidenheid neemt niet we9 dat

personage Franse literatuur leest (de

derstelde verwevenheid van de in

de basis van zijn conclusies erg wan-

trilo 9 ie

totaal vier 'rode draden' dunkt mi'J

kel is . Over de wi1'ze waarop hiJ ' zijn

Slin9eland) . In het laatste 9eval trekt

selende hanterin9 van nationals
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over ridderli1'kheid vertelt (De ziener)
of een roman waarin een vrouweli1'k
SYmfonie van

Victor

Van der Starre wel zeer verre9aande
condusies over het schriJ'verschap nameliJ'k dat dit niet tot zelfkennis
zou leiden - uit het da9boek van
Stan Vastenou . Dit klemt to meer,
daar in de trilo9ie een echte auteur
optreedt, aan wiens doen en laten
weini9 wordt ontleend voor het
beeld van de schriJ'ver .
Evert van der Starre doet in
Vestdi'k
l over Frankri'k
l een moedi 9e
po9in9 het imposante romanoeuvre
van Vestdi1'k to periodiseren . Daarbi'1
kriJ9' en de latere romans, die er in de
literatuurbeschouwing bekaaid of
plegen to komen, relatief veel aandacht . Dit valt to waarderen evenals
de verrassende inzichten die de studie sours biedt en de heldere stiJ'I
waarin zij' is 9eschreven . In ziJ'n opzet
is hiJ' echter niet 9eslaagd. De willekeuri9a selectie van het materiaal en
de niet zelden aanvechtbare interp retaties leiden tot resultaten, waaraan slechts een beperkte waarde
kan worden toe9ekend . Daaraan
wordt no9 verder afbreuk 9edaan
door het 9ebrek aan samenhan g
tussen de verschillende ontwikkelin9sli1'nen die de auteur meent to
kunnen trekken .
Het romanoeuvre van Vestdi1'k
vormt een uit9estrekt territorium,
dat wel is ver9eleken met een
9eber9te . Van der Starre Ieidt ziJ'n
lezers door dit 9ebied Ian9s on9ebruikeli1'ke en sours onbe9aanbare
paden . Daardoor ver9ast deze
ei9enzinni9a 9ids hen nu en dan o p
interessante doorki1'k1'es . Vaker echter zullen zij' zich afvra9en waar zijJ
zich in hemelsnaam bevinden .
G .F.H. Raat

Nico van der Side
1
Het literaire experiment:
Jacques Derrida over literatuur.
Amsterdam/Meppel Boom
1998 .311 blz . 65 -

Derrida eindelijk duidelijk
Nuchterheid schiJ'nt een van de
karakteristieken van de Nederlander
to zi1'n . Die nuchterheid zou tenminste een verklarin9 kunnen zi1'n voor
de lauwe receptie die de taalvirtuoos
Derrida ten deel is 9evallen in ons
land . Zowel ziJ'n taalfilosofische tekstep als zi1'n literatuurbeschouwin9en zi1'n in een sti1'I 9eschreven die
op sommi9a punten our een 9ezonde dosis relativerin9 vraa9t . Derrida's
taalfilosofische teksten zil'n in literatuurwetenschappeli1'ke
krin9en
eni9szins courant : De !a grammatoto9ie of enkele artikelen uit
L'Ecriture et la difference zi1'n
bekend maar zelfs in deze teksten
wordt er onorthodox met het
wetenschappeli1'k discours our9espron9en . Derrida blinkt uit in het
9ebruiken van va9a termen, hi1 ' lardeert zi1'n teksten met cursiverin9en
en andere visuele trucs, zoals het
doorstrepen van woorden, en hi' 1
9riJ'pt, voor het vinden van benodi9de nieuwe woorden, 9ere9eld tern 9
naar het Grieks . De lezer die dit to
serieus neemt, mist het speelse element van deze teksten en maakt het
zichzelf erg moeili1'k .
Waar deze speelse, maar doordachte sti1'I in de meer wetenschappelil'ke teksten al opvalt, is hi1' in
Derrida's literatuurbeschouwin9en
over hoofdzakeliJ'k experimentele,
moderne auteurs, overduideli1'k aan-

wezi9 . De auteurs die Derrida
behandelt, zoals Genet, Pon9a en
Mallarme, schri1'ven zelf 9eenszins
makkeli1'k, maar Derrida doet er als
exe9eet 9raa9 no9 een schepJ'e
bovenop . Zonder eni9a kennis van
hetzi1' de beschreven auteur, hetzi'1
andere teksten van Derrida worden
deze beschouwingen al snel onleesbaar . Waarschi1'nli1'k merle dankzi'J
die ondoordrin9baarheid zi1'n deze
teksten van Derrida weini9 tot niet
bekend in Nederland : ti1'd dus our de
deur open to 9ooien en licht in de
duisternis to scheppen . En dat is preties wat Van der Side
1 met zi1'n
proefschrift Het literaire experiment:
Jacques Derrida over literatuur heeft
9edaan . Hi1' heeft het, zoals de titel
en ondertitel duideli1jk maken, over
de Derrida die over literatuur schri1'ft,
en probeert recht to doen "aan de
9rilli9a intellectuele avontuurliJ'kheld" van Derrida's literatuurbeschouwin9en . Zonder daarbi1', zoals
Derridianen 9ewoonliJ'k per definitie
9enei9d zi1'n, die obscure en 9rilli9e
sti1'I van de leermeester over to
nemen . Deze keuze voor een uitle99ende stiJ'I, die voor een proefschrift
overi9ens voor de hand li9t, is niet
alleen het bewi1's dat Van der Side
1
daadwerkeliJ'k weet waar hi1' het
over heeft, maar levert vooral een
zeer verdiensteliJ'k proefschrift o p
dat ons stof voorschotelt waar we
no9 weini9 mee bekend zi1'n .
Voordat hiJ ' aan het echte werk
be9int het behandelen van
Derrida's literatuur-beschouwin9en,
9 aat Van der Side1 in zi1'n eerste
hoofdstuk in op de taalfilosofie van
Derrida : voorlopers die Derrida duideli1'k beinvloed hebben worden

59

Vooys 2 / laargang 17

aan9ehaald (Heide99er, Bataille,

doordat het in eerste instantie ver-

uiten . De uitda9in9 zit hem in het

levinas)

die

wiJ'st naar andere si9nifiants, waar-

9ewoonli1'k met de naam Derrida

van het verschilt (en dit is de tweede

felt dat J'e niet anders dan met taa/
kunt ze99en hoe of wat het 'ande-

9eassocieerd worden, passeren de

betekenis van differer) . Het woord

re` is . Het woord differance (met

revue . Van der Side
heeft al deze
1
concepten rondom een sleutelcon-

'tafel' verwi1'st dus niet naar het con-

een 'a' in plasts van een 9ebruikeliJ'-

cept 'tafel', maar verschilt in eerste

ke 'e') verwi1'st naar een manier om

cept 9eplaatst, nameli1'k 'het ande-

instantie van andere si9nifiants als

met de middelen die J'e noodzakeli1'-

re' . Onder 'het andere' moeten we

'stoel', 'kast' of 'wafel` . Als verhel-

kerwiJ's moet 9ebruiken toch no9 zo

dan dat9ene verstaan wat buiten

derende parallel kunnen we de ver-

ver mo9eli1'k to komen : van de con-

het bereik van onze concepten Ii9t :

wiJ'zin9 naar het woordenboek

"dat9ene wat on9edacht bli1'ft, dat-

nemen : ook een woordenboek lukt

ventie afwi1'ken zonder meteen volstrekt onbe9riJ'peliJ'k to worden .

9ene wat 9een object kan zijn van

het niet uit de taal we9 to komen,

Derrida's

een kennend bewustziJ'n, dat9ene

terwi1'I dat in eerste instantie toch

weer9even van het 'andere' is nu

wat 'er is' maar niet bevat kan wor-

het doel li1'kt (wat
den, naar welke

betekenen woorwerke/i'kheden
ver1

preties het onderwerp van Van der

den, dat9ene wat ontsnapt aan de
9reep van onze concepten" . (p . 12)

Sides
proefschrift : J'uist in zijn literal
tuurbeschouwin9en heeft Derrida

Taal verwi1'st vol9ens Derrida niet

wizen
ze?) : een lemma wordt
J
immers niet 9edefinieerd door een

naar een werkeli1'kheid die buiten de

concept, maar door andere woor-

taal staat, maar 9eeft 1'uist vorm aan

den, die zelf elders op hun beurt

In het tweede hoofdstuk wordt

onze perceptie van die werkeli1'k-

verklaard worden door weer andere

held . HierbiJ' baseert hi1' zich op de

woorden, enzovoorts . Betekenis

eerst no9 specifieker in9a9aan o p
'het andere' in de kunst . Hier komt

tekentheorie van Ferdinand de

wordt dus eindeloos uit9esteld en

Derrida's literatuuropvattin9 aan

Saussure . De Saussure postuleerde

tekens zijn niet meer dan een spoor,

bod : de literatuur wordt vol9ens

het teken als een combinatie van

een 'trace' dat verwi1'st naar wat er

Derrida 9ekenmerkt door een 'non-

een 'si9nifiant' (het akoestische ,
materiele teken) en een 'si9nifie',

niet is . Ze 9even het afwezi9e de

thetische' sti1'I . Om 'het andere' weer

schi1'n van het aanwezi9e . Betekenis

to 9even 9ebruikt een schriJ'ver

het concept dat erachter Ii1'kt to l9
i-

is dus lets wat niet vaststaat en dat

nameliJ'k 9een ar9umenten, maar

9en . De verbindin9 van si9nifiant en

slechts aan een context 9ebonden

9ebruikt hiJ ' een bepaalde sti1'I die

si9nifie is echter volstrekt arbitrair

tot stand komt .

en

de

be9rippen

reoccu atie met het

zijn best 9edaan om zo dicht mo9eli1'k bi1''het andere` to komen .

"het andere

als

anders

wil tonen" .

(`tafel' heeft totaal niets to maken

Deze opvattin9 verklaart waarom

met het materiele object waar het

Derrida de taal 9raa9 als een spel

(p . 127) Dit in to9enstellin9 tot de
filosofie, die er een 'thetische' sti1'I

naar liJ'kt to verwi1'zen), en berust vol-

ziet: als eenduidi9held toch onmo-

op nahoudt, een meta-taal, een taal

ledi9 op conventie . Derrida 9sat no g

9eliJ'k is, kun 1'e beter op9aan in het

over een

verder in zijn redenerin9en en komt

spel van het meervoudi9e . Vandaar

van Derrida is tevens de stiJ'I die men

uit bi1' zijn 'differance'-concept . Dit

ook zijn fascinatie voor het 'andere' .

tern9 kan vinden in de experimente-

dubbelzinni9e woord zipspeelt o p

Het'andere` ontsnapt aan de beper-

le, moderne literatuur. De beschou-

de twee betekenissen van het Franse

kin9 en van de taal ;~ het is to sin9u-

win9en die Derrida over deze

woord 'differer', nameli1'k 'uitstellen'

tier om zich

door al9emene

literatuur 9eschreven heeft, zijn zelf

en 'verschillen van' . Een woord, of

concepten to laten vertalen en

wat sti1'I betreft eveneens non-the-

beter, een si9nifiant, verwi1'st niet

vraa9t om creativiteit, 1'uist vanwe9e

tisch en wellicht daardoor bbk 'lite-

naar een buiten-tall9a werkeli1'kheid,

die beperkin9 . Ik denk dat iedereen

rair . Na deze even duideliJke als

naar een concept of si9nifie, maar

wel eens dit manco van de taal

noodzakeliJ'ke inleidin9 komen we

stelt definitieve betekenis uit (dit is

heeft 9evoeld bi1'voorbeeld wanneer

terecht in het omvan9riJ'ke derde

de eerste betekenis van differer ),

J'e probeert 1'e verliefde 9evoelens to

hoofdstuk, dat in feite de kern van
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taal . De non-thetische sti1'I

deze dissertatie vormt .

beschouwin9 over de teksten van

voor het snort teksten waar het in

In dit hoofdstuk bli1jft er, na een

Genet . Men kan zich afvra9en waar-

dit proefschrift om 9aat . De Man

9efundeerde selectie van materiaal,
alsno9 een indrukwekkende list
J aan

om He9el en Genet op der9eli1'ke

maakt voor zijn analyses namelijk

wi1jze 'behandeld' worden . De ver-

9een specifiek onderscheid tussen

titels en auteurs over die een voor

klarin9 hiervoor is dat Sartre de tek-

filosofische en literaire teksten, daar

een de revue p asseren . Van der Side
J
beperkt zich tot zeven schri1'vers o p

step van Genet ooit to9enover de

waar Derrida dat duideli1'k wel doet .

dialectiek van He9el stelde, een

wie Derrida - hetzi1' in mono9rafieen,
hetziJ' in Ian9ere essays - zijn ei9en-

0

In Van der Sides
proefschrift zien
1
we dat dit onderscheid zelfs essen-

fi9uurli1'ke uitdrukkin9 kri1'9t . De titel,

tieel is .

zinni9e licht heeft laten schi1'nen :

Glas, het Franse woord voor doods-

Artaud, Mallarme, Genet, Blanchot,

klok verwi1jst naar een van de

Pon9e, Celan en Joyce . Het 9ezelschap is, zoals u ziet, 9emeleerd : er

hoofdthema's van Genet, de flood,

In het besluit vat Van der Side
1
het 9eheel samen en probeert hi'1
eveneens een antwoord to vinden

maar ook naar Bataille, die een

op de vraa9 in hoeverre Derrida nu

is toneel, er is poezie, en er is proza .

9edicht met deze titel heeft 9eschre-

van belan9 is voor de theorie en de

En flat is ook orate9enze99eli1'k de

yen . Derrida ziet nameli1'k overeen-

ilrakti1'k van de Iiteratuur-interpreta-

charme van flit hoofdstuk : niet

komsten tussen Bataille en Genet :

tie . Een "uit9ewerkte methode"

alleen wordt de lezer, wederom, o p

beiden waren mateloos 9e'inte-

hoeven we van Derrida niet to ver-

aan9ename

contact

resseerd in traps9ressie en redeloos-

wachten, maar flat is ook niet waar

9ebracht met Derrida zelf, maar

wiJ'ze

in

ositie die in deze kolommen een

held . Bataille komt ook op een

Derrida's verdienste li9t . Aan9ezien

een

andere manier in de tekst aan bod :

een veral9emeniserende) methode

breed scala aan interessante Iitera-

de doodsklokken van Genet hebben

'het andere' nooit zou kunnen 9riJ'-

tuur voorbi1' . Dit is natuurliJjk een

nameliJ'k klepels nodi9 om to kun-

pen - en dus bi1' voorbaat nutteloos

compliment voor Derrida

- hijJ
schreef immers over ze, of beter, hi'J
schreef ze over op zijn manier, maar

pen klinken en het (weliswaar

is - 9aat Derrida zelf ook meer de

archaische Franse woord voor kle-

ex erimentele karat op, zoals de

pel is 'batail' . Derrida heeft het dus

schriJ'vers die hi1' bestudeert . Derrida

het is eveneens een compliment

over het werk van Genet, maar zon-

voor Van der Side,
die flit imposan1
to geheel aan moeiliJ'k doordrin9ba-

der eni9e voor de hand li99ende

schri1'ft zelf Iiteratuur, een stellin 9
waar ik het persoonli1'k volledi9 mee

re auteurs aan heeft durven kaarten .

van het oeuvre vaak zonder bladziJ'-

Bovendien vra9en Derrida's teksten,

denummers of zelfs zonder verwi1'-

zoals Van der Side
J zelf ook zegt,
net zo zeer om het nodi9e uithou-

zin9 naar een titel . Dit zijn maar een

bovendien komt er

en passant

to9ica : hi1' citeert uit alle uithoeken

eens ben . "L'essai s'avoue presque
un roman" schreef Barthes in de
ti1'd flat Derrida zijn Glas schreef :
zelfs het essay bliJ'kt literair to worden . De Iiteratuur is er om de ter-

step het in 1974 9epubliceerde

paar voorbeelden van de sterk sub1'ectieve, associatieve manier waaro p
Derrida to werk 9aat in zijn teksten .

G/as, over het werk van de auteur

In het vierde hoofdstuk, 'Derrida

Genet kan dienen als illustratie van

en Paul de Man', probeert Van der

Van der Side weet de stof erg

Derrida's werkwi1'ze. Glas 9eeft bij1
de eerste doorbladerpo9in9 een ver-

Side
een misvattin9 die binnen de
1
literatuurwetenschappeli1'ke kris9en

9oed to bren9en . De teksten die hij1
behandelt, zijn van een uitda9end

warrende indruk : naast elkaar staan

de ronde doet recht to zetten : vaak

niveau . In het besluit 9eeft Van der

twee kolommen, in verschillende let-

worden de teksten van De Man op

tertYpes 9edrukt . In de linkerkolom

een li1'n 9ezet met die van Derrida

Side
to kennen flat de teksten van
1
Derrida "ter9end moeili1'k" zi1'n,

staat commentaar op He9el, in de

(of andersom) . Dit is voor sommi9e

maar flat ze daardoor ook J'uist inte-

rechterkolom, die eveneens 9rotere

teksten misschien mo9eli1'k, maar, zo

en kleinere stukken wit bevat, de

beweert Van der Side,
zeker niet
J

ressant worden voor de 9eduldi9e
lezer . De verbor9en verwi1'zin9en

din9svermo9en . Een van zijn tek-

9ende ondoor9rondeliJ'kheid, 'het
andere' van het bestaan to tonen,
en niet aan to tones .

61

Vooys 2 / Jaargang 17

naar Bataille en de tYpo9rafie in Glas

en to9eli1'kertiJ'd respect afdwin9t .

Thomas Vaessens, Circus Dubio

laten zien hoe ver Derrida 9ant : deze

Een kritische opmerkin9 aan-

teksten vra9en van de lezer inderdaad 9eduld en doorzettin9svermo-

9aande de sti1'I is hier misschien toch
op zi1'n Plasts : het derde hoofdstuk

& Schroom; Nijhoff, Van
Ostaijen en de mentaliteit
van
het
modernisme .

9en, en in sommi9a 9evallen zelfs

bestaat uit zeven para9rafen, die in

Amsterdam/Antwerpen

toe9eefli1'kheid . Desalniettemin west

felts allemaal los van elkaar to lezen

Arbeiderspers) 1998 . 267 blz .

Van der Side
deze va9a stof aan1
trekkeliJ'k to houden . ZiJ'n manier van

ziJ'n . Deze opzet heeft als 9evol9 dat

I 49,50 .

(De

presenteren is mi1'ns inziens preties

Van der Side
1 of en toe eni9szins in
herhalin9 valt . Dit overkomt hem

wat Derrida's teksten nodi9 hebben :

eveneens in de eerste twee hoofd-

hi1' behoudt een 9apaste kritische

stukken, waarin hi1' vooral de meer

afstand, maar heeft toch 9enoe9
overtui9in9skracht . Dit proefschrift

abstracts ideeen misschien net lets

Ni1jhoff en Van OstaiJjen behoren

to redundant uitle9t. Overi9ens staat

onbetwist tot de bekendste dichters

bli1'ft daardoor zowel voor de ken-

dit de duideli1'kheid naoit in de we9 ;

ners als voor de 9e'interesseerde

als 1'e het over iemand als Derrida

van het Nederlandse taal9ebied . Dat
is voor ons, anno 1999, heel van-

lezer interessant : de kenner zal de

hebt, is extra uitle9 niet per definitie

zelfsprekend . Maar hoe komt het

eerste twee hoofdstukken hoofdza-

een overbodi9e luxe .

ei9enliJ'k dat hun poezie al die J'aren

keli1'k 1'a-knikkend (dit is niet knikkebollend!) doornemen, om in het

Van der Side
J heeft met zi1'n dissertatie duideli1'k weten to maken

dat ziJ' schreven al to verwachten dat

derde hoofdstuk, de kern van het

dat Derrida wel de9eli1'k lets to bie-

hun werk zo '9root' zou warden?

bask, kennis to maken met een

den heeft voor literatuurweten-

Thomas Vaessens 9sat in zi1'n disser-

vorm van Iiteratuur die van oar-

schappers . Maar minstens even

tatie Circus Dubio & Schroom o p

sprang niet erg toe9ankeliJ'k is ; de

verdiensteliJ'k is het felt dat hiJ' met

zoek naar een antwoord op deze

9einteresseerde lezer, van zi1'n kant,

dit proefschrift bewezen heeft dat

vragen .

wordt op kundi9e wi1'ze in aanrakin 9

'Derridiaan ziJ'n' en '9oed en overtui-

Toen ik de dissertatie voor het

9 ebracht met stof die een verstandi9e uitle9 zowel verdient als hard

9end uit kunnen le99en' elkaar niet

eerst za9, vroe9 ik me of hoe NiJjhoff

Ian9er uitsluiten .

en Van OstaiJjen er zo 9ebroederliJ'k

nodi9 heeft . Het resultant is een
proefschrift dat 9etui9t van respect

De onttovering van de
wereld

heeft overleefd? En viel het in de tiJ'd

naast elkaar in terecht zi1'n 9eko-

Dennis van den Broek

men . NiJjhoff is de dichter met de
autonome

literatuuropvattin9 .

lemand die zich verzette te9en de
uitdrukkin9 van de ei9en 9emoedstoestand in Iiteratuur, te9en een
Iiteratuur zoals de Tachti9ers die
schreven, en iemand die contrasteert met ti1'd9enoten als Dirk Caster
en Wies Moens, die Iiteratuur in
dienst stelden van de maatschappiJ' .
Bi1 ' Van OstaiJjen zie ik de speelse layout van ziJ'n vroe9e poezie voor me
en denk ik aan een meer rebels
fi9uur die zich verzette te9en de
wereld van zi1'n ti1'd en zich aansloot
biJ'
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de historische avant-garde .

Weliswaar debuteerden beiden in
1916 - de eerste met De wandelaar,
de tweede met Music-Hall - maar
verder liken
de verschillen 9roter
1
dan de overeenkomsten .
Het lezen van Vaessens' dissertatie bren9t deze karakteriserin9 aan
het wankelen . HiJ ' haalt haar niet
onderuit, maar door op een andere
manier naar beide dichters to ki1'ken
bren9t hi1 ' meer en meer hun overeenkomsten aan het licht . Niet het
literaire debat, maar het evens- en
wereldbeschouweliJ'ke debat stelt hi' 1
centraal . Gaandewe9 weet Vaessens
de lezer ervan to overtui9en dat
Nijhoff en Van OstaiJ'en in wezen
dezelfde ideeen hebben over de
aard en functie van literatuur en de
rol van de dichter .
Het boek be9int met een
beschriJ'vin9 van de tiJjd waarin
Nijhoff en Van OstaiJ'en debuteerden . Hoewel, beschri1'vin9? De eerste pa9ins oo9t druk : de vele
lettertYpes, opschriften en afficheachti9e kaders dansen de lezer to9emoet . Een enkele zin, uiterst kort,
en vooral veel opsommin9en . In layout en tekst 9eeft Vaessens aldus
een beeld van de tiJ'd . "Is dit revue?
Cabaret? Literatuur? Cinema?
Toneel? Circus? Het Lunapark? Je
weet het niet; ziet slechts dat alles
vooral esprit nouveau wil ademen .
5pektakel is het, 9evoed door een
aanstekeli1'ke, maar verwoestende
ener9ie ." (p . 2) Met deze woorden
sluit de flitsende opening van deze
dissertatie .
Het ziJ'n - zo lezen we verder - de
literatoren van de historische avantgarde die het hoo9ste woord voeren . Deze hemelbestormers noemt

Vaessens "de literaire linker9roep" .
(p . 12) Nijhoff en Van Ostai1'en
nemen vol9ens hem een veel minder
florissante plasts in het heersende
literaire klimaat in : "Het liJ'kt
onwaarschi1'nli1'k : het media9enieke
spektakel is no9 niet op drift of daar
komen twee van die ouweli1'ke tYpen
de zaak met een 9eweldi9a sti1'Ibreuk verstoren - niet voor lets dat
nb9 frisser, no9 ener9ieker of no 9
nieuwer is, maar voor lets dat literaire en andere tradities in ere houdt ."
(p . 11) Hier zi1'n we aan9ekomen bi' 1
het uit9an9spunt van de dissertatie :
in hun ti1'd heeft het er alle schi1'n
van dat Nijhoff en Van OstaiJ'en het
niet'9aan halen' . Maar naarmate de
J'aren voorbi1 ' 9aan raakt 'literair
links' uit de ti1'd en achteraf bezien
ziJ'n 1'uist die 'ouweli1'ke tYpen' de
9roten 9ebleken . Met hun debuutbundels be9int wat we nu 'modernistische poezie' noemen . En dat
heeft alles to maken met de tiJ'd9eest, met de moderniteit waar zi'J
middenin staan en met de wereld
zoals die nu 9eworden is .
De tiJ'd waarin Nijhoff en Van
Ostai1'en leefden tYpeert Vaessens als
de periode van de moderniteit en hi'1
beschriJ'ft haar als een periode van
over9an9 . Als product van de
Verlichtin9 nam in de loop van de
ne9entiende eeuw'rationaliteit' een
steeds rominentere lasts in . In de
twinti9ste eeuw is de moderne
wereld in een verder gevorderd stadium en de wetenschap en technische vooruit9an9 hebben reeds hun
vruchten of9eworpen . Beide dichters
zien deze positieve kant van de ontwikkelin9en in en beseffen dat ze
zelf ook deel uitmaken van de ratio-

nele cultuur . Maar ze vinden dat de
balans is door9esla9en ; de rationele
orde ervaren ze als beklemmend . De
mechanische wereld is sterker dan
de ziel en dat 9sat in hun o9en to
ver . In zo'n wereld is 9een plasts
voor zaken als emotie, verbeeldin 9
en het irrationele, waaraan de mens
bok behoefte heeft . En 1juist deze
zaken willen zi1 ' met hun schriJ'ven
opnieuw een plasts 9even in de
maatschappi1' . ZiJ ' proberen "de onttoverin9 van de begin twinti9steeeuwse wereld" (p . 146) to
compenseren met or9anische creativiteit, emotionele ervarin9, mYstiek
en 9rensoverschri1'din9 . Beiden staan
dus ambivalent to9enover de nieuwe wereld .
Aldus voelen Nijhoff en Van
OstaiJ'en zich als dichter 9eroepen to
bemiddelen . In de dYnamische
wereld moeten zi1 ' steeds weer hun
positie bepalen . Vaessens verwiJ'st
naar Gimmick van Joost Zwa9erman
en Der Tod in Venedi9 van Thomas
Mann om deze stellin9 to verhelderen . De kunstscene uit Gimmick en
Gustav Aschenbach uit Der Tod in
Venedig worden to9enover elkaar
9eplaatst; plotselin9 9sat het bi1 ' de
lezer da9en waar Nijhoff en Van
Ostai1'en thuishoren . Gustav
Aschenbach heeft een hele ho9e
opvattin9 van het dichterschap . Als
Freddie Oerzan9 uit Gimmick zi1'n
eveneens relatief hoo99estemde
artistieke idealen last bliJ'kenl is hi'1
een 'verliezer' . De kunstenaars in
Gimmick leven bi1 ' het motto 'miJ'n
ideaal is twee keer modaal' .
Schri1'ven doe J'e voor de lol en voor
de poen, zo 9eldt bi1'voorbeeld ook
voor Ronald Giphart . En daartusse-
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fin, zo stelt Vaessens, in een tiJ'd van
stormachti9e ontwikkelin9en en een
over9an9 naar een andere wereld,
moeten Ni1'hoff en Van Ostaijen hun
plasts bepalen : "Ni1'hoff zweeft net
als Van OstaiJ'en, er9ens tussen twee
identiteiten in . De ne9entiendeeeuwse grandeur van Aschenbach
heeft hi' niet meer, maar een mediaheld als Giphart is hi1 ' natuurli1'k ook
nag niet ." (p . 110)
Ni1'hoff en Van Ostaijen presenteren zich raadselachti9 en ambivalent . In flit kader is de titel van de
dissertatie veelze99end : Circus
Dubio & Schroom duidt op de circusachti9e wereld waarin Ni1'hoff en
Van Ostaijen zich 'in dubio' en 'met
schroom' presenteren : ze drukken
zich uit in to9enstriJ'digheden en stellen zich verdekt op - of in de woorden van Vaessens : "Hun verdedi9in 9
is de maskerade . In plasts van de
borst vooruit to steken verstoppen
ze zich ; 9even ze rond1'es dichterli1'ke
persoonsverdubbeling we9 ." (p . 41
De context van flit citaat betreft hun
verdedi9in9 te9en de meerderheid
van toile9a-schri1'vers die 'dienstbaarheid' bepleft .
De karakteriserin9 van moderniteit als 'over9an9sti1'd' su99ereert
behalve een voor9aande periode
oak een vervol9periode . In het slothoofdstuk '2016' words daarom de
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li1'n door9etrokken naar onze ei9en
ti1'd, met zi1'n multiculturele samenlevin9 en open9ebroken 9renzen . Nu
wordt duideliJ'k vol9ens Vaessens
waarom Ni1'hoff en Van Ostai1'en .
ondanks de schiJ'n die zi1' in hun ti1'd
te9en zich hadden, de twinti9ste
eeuw hebben overleefd : "in de opener samenlevin9 van vandaa9 kri1'9en auteurs de bemiddelende rol die
de modernisten ambieerden min of
meer in de schoot 9eworpen . . . . Zi'1
[Ni1'hoff en Van Ostai1'en, HJ] ziJ'n
be9onnen met bemiddelen tussen
de culturele en intellectuele sferen
die zich in de huidi9e wereld met
elkaar moeten zien to verstaan ."
(pp . 230-231 )
Het meest biJ'zondere aan deze
dissertatie is wel de opvallend pop ulaire presentatie . De structurerin9 is
op biJ'zondere wi1'ze verzor9d . De
dissertatie kept keuri9 een inleidin 9,
middenstuk en slot, maar zonder
deze dro9e termen to 9ebruiken . In
kadert1'es worden de hoof dstukinleidin9en 9apresenteerd . In combinatie met hoofdstuktitels als
'Popappeal of snobsppeal', 'Wat
well9 tiert' of 'De polder betoverd ,
mo9eli1'kerwi1's' vormt flit een mooi
9eheel, flat zich bovendien 9oed
last be9riJ'pen . Sours drei9t de wens
de bevindin9en leuk to presenteren
echter al to zeer to winnen van de

feiten : het eerste hoofdstuk heet
'1916', het laatste'2016' . AI met al
een mooi 9eheel, no9 extra aan9ezet met de slotzin : "Ook nu no9, nu
het doek van 1916 al bi1'na een
eeuw 9eleden 9evallen is ." (
p . 231
)
Hier worden de 'aren wet heel vlot1'es op een voile eeuw of9erodd .
Saaiheid is de flood van de literatuur en de Iiteratuurwetenscha
moet Vaessens 9edacht hebben . Zi1'n
sti1'I is uitermate vlot en toe9ankeliJ'k ;
hi1' schri'ft
allesbehalve hoo9dravend .
J
Hi1' citeert niet, maar 'schri1'ft over'
ze9t vervol9ens : "Ik weet niet hoe
het de toehoorders desti1'ds is ver9aan, maar ik be9riJ'p hier ei9enli1'k
niet veel van" (p . 39 en snuffelt in
zi1'n 9rootvaders spullen als hiJ' lets
wit weten over de 9ezan9en van de
Rooms-Katholieke mis .
Vaessens' op de brede context
9erichte bilk heeft een dissertatie
op9eleverd die de moeite waard is ,
en een meer flan mar9finale aanvullin9 9eeft op wat reeds over Ni1'hoff
en Van Ostaijen 9eschreven is .
Daarbi1' toont hiJ' zich een schri1'ver .
ZiJ'n stiJ'I en presentatie enthousiasmeren en maken Circus Dubio &
Schroom tot een interessant en plezieri9, leesbaar boek .
Helen lochems
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Herinner mi'.
l Ik heb mi1] neer9eschreven
op de rand van nu en daarna en toes
In deze re9els schri1jven we de wens om herinnerd to worden toe aan het IYrisch ik ; wie kan immers
- op welke 9ronden - met zekerheid ze99en dat we deze 9edachten aan J .W. van der Zant alias
Hans Andrews mo9en toekennen? In dit dubbelnummer balanceert VooYs op de rand van felt en
fictie : brieven da9boeken en auto bio9rafieen van verschillende schri1jvers staan centraal .
Het hoofdartikel is dit keer op9ebouwd wit twee delen : Leon van Schoonneveldt laat aan de
hand van de theorie van de Franse taal filosoof Derrida zien hoe het poststructuralisme een interpretatiekader kan bieden voor Nabokovs auto bio9rafische roman The Real life of Sebastian Knight .
In het erop vol9ende artikel schetsen Gert-Jan Johannes en Rudolf Dekker de 9eschiedenis van
e9odocumenten met daarbi1 j aandacht voor de literaire en de historische kanten . Verder komt in dit
nummer Anne Frank - met haar da9boek - in een artikel en een recensie aan bod bespreekt Wim
Berkelaar Van Stratens bio9rafie over W.F. Hermans en neemt Emanuel Overbeeke de wit9esproken
levenssti1jl van MatthiJjs Vermeulen onder de loep .
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Het ware Leven?
De (auto) biografie gedeconstrueerd . . .
Lion van Schoonneve/dt

Schri1'vers bestaan bi1' de
9 ratie van taal : zonder
taal kunnen zi1' niet werken . Te9eliJ'kerti1'd zor9t
de taal vaak voor moeiIi1'kheden : hoe is dat ene
idee, dat Pakkende beeld
of die beschri1'vin9 van
een situatie adequaat in
woorden weer to 9even?
In het vol9ende tweeluik
Iaat Leon van Schoonneveldt
zien hoe I
ructuralisten
als De Man en Derrida
om9aan met de verhoudin9 tussen taal en werkeli1'kheid en tussen taal
en metataal . Vervol9ens
toont hi1' aan dat het
Poststructuralisme een
9oed interpretatiekader
biedt voor enkele fictionele (auto)bio9rafieen
van Nabokov, daar waar
het modernistische kader
tekortschiet .

1.
Lejeune 1979, p . 14 .
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DEFINITION: R~cit retrospectif en prose qu'une personne reelle fait de sa
propre existence, lorsqu'elle met 1'acceni sur sa vie individuelle, en particulier
sur I'histoire de sa personalii~ . ~ ( Definitie : retrospectieve vertelling in

proza die een persoon uit de realiteit maakt [op basis] van zijn eigen
bestaan en waarin hij het accent legt op zijn persoonlijke leven en in
het bijzonder op de geschiedenis van zijn persoonlijkheid .)
Deze kernachti9e omschri1'vin9 van het genre autobio9rafie is afkomsti9 uit een in
1975 verschenen studie- 9etiteld Le pacte autobio9raphique, van de Franse
Iiteratuurwetenschapper Philippe LeJ'eune . 0p het eerste 9ezicht is het, in al haar
eenvoud- een accurate definitie die strookt met de 9an9bare en al9emeen
9eaccepteerde opvattin9en over de aard van het genre . Bovendien is het een
productieve definitie in die zin dat zi1' - het mo9e duideliJ'k zi1jn - zonder al to veel
moeite om9ezet kan worden in een evenzeer accurate be9ripsbepalin9 van het
zuster9enre van de autobio9rafie : de bio9rafie . Deze productiviteit is 9ele9en in
het felt dat LeJ'eunes definitie het schriJ'ven van een autobio9rafie in feite herleidt
tot een interpreterende activiteit waarbi1' slechts drie componenten een rol spelen :
een interpreterend subject une personne reelle een to interpreteren object (sa
propre existence sa vie individuelle- sa personalite en het p roduct van de interpreterende activiteit recit retrospectif en prose) . De interpreterende handelin 9
die het schriJ'ven van een bio9rafie is bestaat uit dezelfde drie componenten
waarvan het to interpreteren object echter een andere invullin9 kri1'9t wellicht
ten overvloede : niet de ei9en existence en personalite maar die van een andere
personne reelle vormt het object van de bio9rafische interpretatie .
Le1'eunes definitie van de autobio9rafie weerspie9elt impliciet de traditionele
hermeneutiek en interpretatietheorie : de interpreet kept zi1jn onderwerp, een
bepaalde tekst met behulp van de wetenschappeliJ'ke metataal van de
interPretatie een taal die zich met precisie uitlaat over taal een eenduidi9e
betekenis toe - een betekenis die reeds in de to interpreteren tekst besloten li9t en maakt deze aan een bepaald lezerspubliek kenbaar door middel van een
nieuwe in de metataal 9estelde tekst . De autobio9raaf zou vol9ens Le1jeune niets
antlers doen : op basis van zi1jn ei9en herinnerin9en die tall9 van aard zi1jn
beschriJjft hi1' ziJjn ei9en levensloop . 9eeft hiJj een duidin9 aan zi1jn object, een
interpretatie die hiJj weer9eeft in een al dan niet literaire metataal . De bio9raaf
doet mutatis mutandis o basis van herinnerin en van derden anekdotes
da9boeknoties et cetera ook tall9a obJ'ecten preties hetzelfde met de
levensloop van ziJn bio9raphee .
Wanneer we echter, zoals onder anderen de Amerikaanse literatuurwetenschapper Paul de Man 9edaan heeft de taalfilosofische assumptie die zoweI aan
Le1'eunes definitie van de autobio9rafie als de daarvan of9eleide definitie van de
bio9rafie ten 9rondsla9 li9t vanuit een poststructuralistische inv a shoek
beschouwen dan bliJ'ken beide opeens uiterst problematisch . Het uit9a n9spunt
van een der9eliJjke traditionele definitie van de auto bio9rafie verond erstelt
immers een een-op-eenverhoudin9 tussen taal en werkeli1'kheid . De interpreterende
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. . . in de fictionele auto biografieen van Vladimir Nabokov

Als poststructuralistische opvattingen over interPretatie en bet op de taalfilosofie van de Franse filosoof acaues Derrida geschoolde deconstructivisme in
het biJjzonder bet genre van de auto biografie `oPzadelen' met de oPvatting dat
er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen de taal en de werkeliJ'kheid - een
oPvatting die zowel een epistemologisch als een ontologisch punt van kritiek
op bet traditionele en in wezen positivistische beeld van bet genre behelst 1 dan is bet bet postmodernisme dat deze opvatting vormgeeft in cultuu~roducten
zoals de literatuur. Wanneer ik in bet nu volgende betoog enkele van Nabokovs
fictionele auto biografieen in verband breng met tbeorieen over bet postmodernisme en de Poststructuralistische rote ~ retatietheorie > dan doe ik dat niet
om aan to tonen of vast to stellen dat die teksten al dan niet in obJ'ectieve zin als
postmodernistisch moeten worden gekwalificeerd . Een dergeliJ'ke kwalificatie is
miJns inziens theoretisch onmogeliJk,; bet zou een ontkenning ziJn van de
poststructuralistiscbe gedacbte dat termen of concepten geen definierende
begrippen ziJjn, maar heuristische instrumenten. Een dergeliJ'ke ontkenning past
natuurliJk niet in een artikel dat zich bezighoudt met bet deconstructivistische
Poststructuralisme . `Het Postmodernisme' heeft geen referent in de realiteit
maar is een discursieve constructie . Ik bePerk miJj er dan ook toe slechts enkele
van Nabokovs fictionele auto biografieen en een in bet biJ'zonder in een
postmodernistisch kader to plaatsen, omdat ik meen dat die benaderingswiJ'ze
relevant is voor betgeen ik een Plausibele roterPretatie van die teksten acht . Fen
ander roterpretatief kader zal een andere - wellicht even plausibele - rote~retatie
tot gevolg hebben .
Waarom en met welk recbt nu enkele van Nabokovs romans bestemPelen
als fictionele auto biografieen? Omdat een groot aantal to bescbouwen is als
een in meer of mindere mate verhulde biografie of autobiografie van een romanverteller of fictioneel personage . NatuurliJ'k is i volgens LeJ'eunes definitie elke
roman een fictionele auto biog rafie, elke roman verbaalt immers een deel van
bet 1even van ziJjn hoofdpersoon . Waar bet miJ ' hier echter om gaat, is bet feit dat
in veel van Nabokovs teksten de activiteit van bet scbriJ'ven van een auto biografie expliciet gethematiseerd en gedramatiseerd words . Zo trachten de
vertellers en protagonisten van zowel The Gi t als The Real Lie o Sebastian Knight
een biografie to schriJjven over resPectieveliJ'k bun vader en stiefbroer en biedt de
gevangenisstraf die verteller-Protagonist Humbert Humbert in Lolita uit moet
zitten voor zeden- en andere misdriJ'ven hem de gelegenheid ziJjn levensverhaal
asn bet papier - en de lezer - toe to vertrouwen . De verteller van Pnin heeft zich
tot doel gesteld bet leven van bet titelPersonage to beschriJ'ven en Look at the
Harlequins bevat de `memoires' van een Russische schriJ'ver die in ballingscha P
1eeft . En zo is een groot aantal van Nabokovs romans to lezen als auto biografie
goschreven door een romanverteller of over een romanPersonage kortom als
fictionele auto biografie . Maar er is meer aan de hand met Nabokovs fictionele
auto biografieen . Niet alleen thematiseren of dramatiseren ziJ ' de activiteit van
bet schriJ'ven van een auto bio afie, ziJ' reflecteren ook op bet genre . En wel op
zo'n manier dat ziJ' de auto biografie onthullen als fictioneel werk . En bet is
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1
Immers : onder invloed van wat
Derrida differance noemt, zijn
de to interpreteren objecten
van een (auto)biografie, de
talige expressies die het eigen
leven of dat van een ander
weergeven, per definitie niet in
hun totaliteit in de metataal
van de interpretatie to vatten
en dus onkenbaar (epistemologisch kritiekpunt) en vervaagt
het onderscheid tussen die
talige objecten en de metatalige
commentaren daarop (ontologisch kritiekpunt) .
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autobio9raaf kan zijn !even zoals dat 9eweest is, en zijn persoonli1jkheid zoals die
door dat !even 9evormd is interpreteren en vastle99en door middel van de taal .
Hetzelfde 9eldt uiteraard voor de bio9raaf en het !even en de persoonliJ'kheid van
het onderwerp van zijn bio9rafie . De taal li9t dus onwrikbaar in de realiteit verankerd . De taal is een trapspgrant medium, een venster waardoor de auto bio9raaf naar de werkeli1jkheid van zijn ei9en !even of dat van een antler kan kiJ'ken
zonder dat het 9las in dat venster die werkeliJjkheid op wat voor wiJjze dap ook
vervormt of kleurt.

De ontmaskerin9 van de autobio9rafie
Het hierboven 9eschetste en in wezen positivistische taalbe9rip dat aan
mimetische definities van het auto bio9rafische genre ten 9rondsla9 Ii9t, is, zoals
9eze9d, verre van onproblematisch voor poststructuralisten als De Man . In zijn
opstet 'Autobiography as De-facement' uit 1979 opent hi1j de frontale aanval o p
een der9eliJ'ke'referentiele' taalopvattin9 in relatie tot het genre waar de titel van
het stuk naar verwiJjst . Hi1' ontkent in krachti9e termen dat autobio9rafische
teksten zouden behoren tot wat hiJj noemt een "simpler mode of referentialitY"
en bestriJjdt dat het genre zou verwiJjzen naar "actual and potentially verifiable
events in a less ambivalent way than fiction does" . De Man schriJjft in een
bevlo9en passage :
But are we so certain that autobiography depends on reference- as a photograph depends on its subject or a realistic p icture on its model? We assume
that life produces the autobiography as an act produces its consequences, but
can we not suggest, with equalljustice, autobiograp hical project may itself
produce and determine the life and that whatever the writer does is in fact
governed by the technical demands of selfportraiture and thus determined in
all its asp ects- by the recourses of his medium? And since the mimesis here
assumed to be o perative is one mode of fig uration among others- does the
referent determine the figure or is it the other way around: is the illusion of
reference not a correlation of the structure of the figure, that is to say, no longer clearly and simply a referent at all but something more akin to a fiction
which then however, in its own turn acq uires a degree of referential productivity? De Man 1979, pp .920-921
In de visie van De Man moet het antwoord op al deze retorische vra9en
uiteraard 'nee' luiden . Wanneer de kern van bovenstaande bewerin9 echter als
een valide redenerin9 wordt op9evat is De Mans bewerin9 als 9eheel zijn
antireferentiele taalopvattin9, ook van toepassin9 op het genre van de biografie
en zelfs bezien in een breder perspectief, op elke interpretatieve activiteit . Wat
De Man hier in feite postuleert is de idee van een fundamentele breuk tussen
de realiteit enerzi1'ds en de taal anderziJ'ds . Hi1' ziet de taal niet als een middel om
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hierom dat deze teksten van Nabokov bezien kunnen worden in bet licht van
bet literaire postmodernisme en de poststructuralistische interPretatietheorie .
Het literair-wetenschappeliJjk discours rond bet Postmodernisme werd vanaf
bet erode van de Jjaren zeventig beheerst door de radicale twiJjfel aan de kenbaarheid van de werkeliJjkheid en bet vermogen van de taal om deze werkeliJjkheld to beschriJjven, een situatie die to vergeliJjken is met bet epistemologische
punt van kritiek dat de poststructuralisten plaatsen biJ j de traditionele kiJjk o p
bet genre van de auto biografie zie biJjvoorbeeld : Bertens en D'baen 1988, p .
37) . Tbeoretici van bet literaire postmodernisme als James Mellard en Charles
Russell noemen Nabokov als auteur in wiens werk dit kenmerk van bet postmodernisme duideliJjk naar voren komt . En met recht, zoals we nog zullen zien .
In de J'aren tachtig neemt bet debat merle onder invloed van bet dan in zwan g
geraakte deconstructivisme een andere wending met bet verschiJjnen van twee
belangriJjke studies : Brian McHale's Postmodernist Fiction 1987 en Linda
Hutcheon A Poetics o Postmodernism : History, Theory, Fiction 1988 .1k wil mijJ
bier vooral bezighouden met bet eerstgenoemde werk . McHale onderscheidt bet
literaire postmodernisme van bet modernisme op basis van bet aan Roman
akobson ontleende concept van de `dominant' . Modernistische teksten worden
gekenmerkt door een epistemologische dominant, postmodernistische teksten
door een ontologische dominant . Met andere woorden : terwiJjl in modernistische literatuur vragen met betrekking tot kennis en kenbaarheid centraal staan ,
thematiseert en evoceert Postmodernistische literatuur Jjuist ziJ jnsvragen als
"Which world is this? . . . What is a world? What kinds of world are there . . .
and how do they differ?,; What happens when different kinds of worlds are
placed in confrontation, or when boundaries between worlds are violated? . . .
and so on ." McHale 1987, p .10 TerwiJjl Mellard en Russell bet postmodernisme
dus verbinden met de Prangende vraag of de mens de werkeliJ'kheid kan kennen
en met taal kan beschriJjven, koppelt McHale deze epistemologische twiJjfel Jjuist
aan bet modernisme . Daarmee schriJjft hiJj bet radicaalste punt van kritiek - bet
ontologische - van de poststructuralistische rote~retatietheorie exclusief toe aan
bet Postmodernisme . Hutcheon doer jets vergeliJjkbaars, ziJj bet in een andere
bewoording, biJjvoorbeeld wanneer ziJj als een structureel kenmerk van postmodemistische literatuur de nevenschikking van literaire tekst en literair-theoretische
metatekst aanwiJjst . Toch verwerpt ziJj McHales strikte onderscheid als to rjgide 2
VolSens McHale laten de teksten die Nabokov gedurende de "middle years of
his American career" schreef een duideliJjk overgang zien van een modernistische, epistemologische naar een postmodernistische ontologische dominant
McHale 1987, p . 18) . Deze verschuiving zou zich dus of beginnen to tekenen in
de roman die Nabokov vanaf het midden van de Jaren viJjftig publiceerde, met
bet eerder genoemde Lolita 1955 als beginpunt . l k ben bet met McHale eens
da t de kritische houding ten opzichte van binaire oPposities als feit en fictie
explicieter aanwezig is in `latere' fictionele auto biografieen als Pale Fire 1962
of Look at the Harlequins 1974 maar naar miJjn menin g thematiseert ook een
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2.
Hutcheon 1988, zie bijvoorbeeld p . 14 voor haar ideeen
over de nevenschikking van
tekst en metatekst en p . 50
voor de afwijzing van
"'either/or ' terms" .
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2.
Verhandelingen over deze
onderwerpen zijn to vinden in
respectievelijk G/as, L'age de
Hegel en La verite en peintre.
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die prelin9uistische realiteit simpelwe9 weer to 9even, maar als een instrument
dat de werkeliJ'kheid een bepaalde structuur ople9t, dat de realiteit als het ware
vorm9eeft . De werkeli1'kheid zelf wordt tall9 . Antlers 9eze9d : in plaats van to
stellen dat de literaire taal waarin de autobio9raaf zijn eigen even en
porsoonli1'kheid beschriJ'ft en de bio9raaf die van een antler individu een
trapsparant venster is waardoor de werkeliJ'kheid kan worden bekeken meent
De Man dat het 9las in dat venster die werkeli1'kheid niet alleen vervormt en
kleurt maar ook bepaalt en vorm9eeft .
Om De Mans ideeen over het antireferentiele karakter van de taal en het
genre van de auto bio9rafie in een bredere taalfilosofische en interpretatietheoretische context to plaatsen wend ik miJj nu tot het werk van de Franse filosoof
Jacques Derrida dat aan de wie9 stond van een richtin9 of stromin9 binnen de
Iiteratuurwetenschap die 'deconstructionisme' 'deconstructivisme' of kortwe 9
'deconstructie' 9edoopt is . Deconstructie behoort tot wat Hans Bertens en Theo
D'haen aanduiden als de academische, poststructuralistische variant van het
postmodernisme waarbiJ' < naast Derrida onmiddelli1'k de namen van
Jean-Fran4ois LYotard Gilles Deleuze en Michel Foucault vallen Bertens en
D'haen 1988, p . 7) . Hoewel Derrida in eerste instantie filosoof en 9een literatuurwetenschapper of -criticus is hebben zijn ideeen vanaf de vroe9a 1'aren
zeventi9 een 9rote invloed 9ehad op de Iiteratuurwetenschap in Europa . De
Vereni9de Staten vol9den al snel waar Iiteratuurwetenschappers als Jonathan
Culler Barbara Johnson J . Hillis Miller Geoffrey Hartman en ook De Man een
door Derrida's deconstructie 9einspireerde vorm van poststructuralistische literatuurkritiek ontwikkelden .
Hoewel ik Derrida in het vervol9 van dit betoo9 relatief stabiele taal filosofische ideeen zal toekennen client op9emerkt to worden dat zijn denkbeelden zich
in een voortdurende staat van fluctuatie bevinden . De eni9e rechtvaardi9in9 van
het valseliJ'k toedichten van een 'vaststaande' theorie van de 'derrideaanse'
deconstructie kan dap ook zijn dat het mi1j beter in staat stelt duideliJjk to maken
om welke redenen de eerder uiteen 9ezette mimetische definities van de
auto bio9rafie vanuit poststructuralistisch oo9merk niet meer steekhoudend zijn
en om in het andere deel van dit artikel to laten zien op welke wi1'ze de
poststructuralistische interpretatietheorie als het ware 'weerspie9eld' wordt in de
fictionele auto biografieen van Vladimir Nabokov . Bovendien zal ik miJ' bi1' de
behandelin9 van Derrida's filosofie beperken tot zijn taalfilosofie . Hoewel deze
een centrale plaats in zijn denken inneemt beslaat zijn wi1's9eri9 werk ook
belan9riJ'ke publicaties over andere en uiteenlopende onderwerpen als het 9ezin
de onderwiJ'spolitiek en de schillerk unst .De
2 nadruk die ik leg op de taalfilosofische component komt voort uit de invalshoek van waaruit ik hier het genre van
de auto bio9 rafie beschouw ~; die van de interpretatietheorie en het felt dat de
poststructuralistische ideeen over interpretatie in het al9emeen wortelen in
Derrida's taalfilosofie .
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groot deel van de vroegere werken als The Gift (1936, in 1963 door de auteur
zeif in bet Engels vertaald en The Real Lie o Sebastian Knight 1941 - teksten
dus die volgens McHale een epistemologische dominant zouden hebben en dus
binnen bet kader van bet literaire modernisme bezien zouden moeten worden wel degeliJ'k vragen over de ontologische status van bet genre van de auto biografie . In dit opzicht schaar ik miJj dus achter Hutcheons kritiek dat bet
onderscheid tussen een modernistiscbe epistemologische dominant en een
Postmodernistische ontologische dominant to rigide is . Om deze bewering to
onderbouwen zou uiteraard een groot aantal van Nabokovs yroege teksten
uitvoerig geanalYseerd moeten worden . Voor een dergeliJjk onderzoek ontbreekt
op deze plaats de ruimte . Bovendien zou bet voorbiJgaan aan de centrale vraa g
van dit betoog . Om nu een eerste aanzet to geven tot een uitgebreidere
tekstanalYse van Nabokovs vroege werk in bet licbt van was McHale een ontotogische dominant noemt, en om togeliJjkertiJjd to later zien op welke manier
ook Nabokovs vroege teksten in bet algemeen de ideeen van deconstructie en de
Poststructuralistische inte~
retatietbeone `weerspiegelen', wil ik g
miJ ' in bet vervol
van deze uiteenzetting voornameliJjk richten op The Real Lie o Sebastian Knight .

The real life or perhaps we both are someone whom neither of us knows
De titel zeif geeft bet al aan : The Real Lie o Sebastian Knight draait om bet lever
van Sebastian Knight . En niet zomaar om `bet' lever van Sebastian Knight, maar
om zijn echte lever in al zijn facetten : de titel suggereert waarbeid en volledigheid . De verteller van de roman - zijn naam komt de lezer nooit to weten, maar
hiJj words een keer aangesPToken met `V' - probeert een biografie to scbriJ'ven
over zijn balfbroer Sebastian Knight een Engelse schriJ'ver van enige naam en
reputatie . Het resultant van deze Poging is bet boek dat de lezer in zijn harden
beefs : The Real Lie o Sebastian Knight .
Net als een literair interPTees tracbt V een betekenis to extraheren uit de
`teksten' die hiJj `leest' . In dit geval zijn die `teksten' in concreto de verbalen en
anekdotes over zijn halfbroer die de andere romanpersonages hem verteller .
Om tot een definitieve interpretatie van bet lever van Sebastian Knight to
komen, plaatst V al deze informatie naast elkaar, in de verwachting dat op deze
manier een coherent en volledig beeld verkregen words . In V's eigen woorden :
"It is as if a painter said : look here I am going to show you not the painting of a
landscape, but the painting of different ways of painting a certain landscape,
and I trust their harmonious fusion will disclose the landscape as I intend you
to see it ." Nabokov 1959, p .95 Een manier om Sebastian Knight to `schilderen'
is de manier waaroP Helen Pratt dat doet, een andere is de manier waarop zijn
stiefmoeder V's moeder dat doet > weer een andere is de manier waarop de eerste
Knight-biograaf, zijn uitgever Goodman, dat doet, enzov0ort . In de traditione1e
visie op bet genre van de biografie zou deze harmonieuze fusie inderdasd een
representatie van bet ware lever van Sebastian Knight op1everen . Th e Reall Life
L o
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De oneindi9a onbepaaldheid van betekenis

3.
Derrida 1967, p . 409 .
Cursivering in het origineel .
Het hoofdstuk waar ik hier
voortdurend uit zal citeren ('La
structure, le signe et (e jeu
daps le discours des sciences
humaines') is oorspronkelijk
een Engelstalige redevoering
gehouden tijdens een conferentie in Amerika in 1966 . De
tekst markeert het begin van
bet poststructuralisme . Het
Engelse origineel, getiteld
'Structure, Sign and Play in the

Het'poststructuralistische' van deconstructie is 9ele9en in het radicaal doordenken
- en daarmee 'corri9eren` - van tYPisch structuralistische noties . In zekere zin is
Derrida's taalfilosofie dan ook een radicaliserin9 van de voor het structuralisme zo
tYperende ideeen van de Zwitserse taaltheoreticus Ferdinand de Saussure . Aan
De Saussure ontleent Derrida onder andere de centrale termen si9nifiant
betekenaar en si9nifie betekenis die samen het tall9e teken vormen . Hoewel
ook voor De Saussure de relatie tussen het tekens Y steem en de realiteit arbitrair is,
vormen bi1' hem betekenis en betekenaar een stabiele eenheid . EnerziJ'ds kan een
teken slechts dan als teken werkzaam zi J n r wanneer de betekenaar betekenend
is dat wit ze99en : een betekenis oproept . Anderzi1jds is de betekenis niet een
substantie die los van de tekens waarin zi1 9evat is kan bestaan . Beide kunnen
dus vol9ens De Saussure, slechts bestaan binnen een relatie waarin elk van beide
een element is . Deze stabiliteit is voor Derrida verdwenen en wet om twee redenen .
Ten eerste drag9t elke betekenaar in Derrida's optiek 'sporen' van alle andere
betekenaars in zich mee . Betekenaars zi1jn onlosmakeli1'k met elkaar verweven .
De relatie tussen betekenaar en betekenis wordt op deze wi1jze duideli1jk
problematischer dan die bi1 j De Saussure was, vol9ens wie een betekenaar simpelwe9 betekenis kri19t omdat hi1 j ne9atief verwi1jst, dat wit ze99en : verschilt van alle
andere betekenaars . In Derrida's optiek echter, maakt J'uist verwevenheid van
betekenaars dat elke betekenaar afzonderliJjk zich constitueert vanuit het spoor
van alle andere betekenaars dat hi1 ' met zich meedraa9t . De betekenis van elke
betekenaar wordt zo dus noodzakeli1jkerwiJjs ontleend aan een comPlexe interactie
van alle betekenaars binnen het betekenende sYsteem . Dit sYsteem waarin elke
betekenaar per definitie is in9eschreven noemt Derrida 'tekst' . Een der9eliJjke
veelomvattende definitie van tekst impliceert dat 9een enkel element binnen
het sYsteem slechts naar zichzelf kan verwiJjzen ; elk element is immers op9enomen
in het weefsel van differenties en sporen die zi1jn betekenis bepales . Een concept
of be9riP dat bi1j zichzelf - dat wit ze99en : onafhankeliJjk van de taal - aanwezi 9
zou zi1n, zonder dat het zelf no9 op een of andere wi1jze als betekenaar zou functioneren wordt door Derrida si9nifie transcendantal 9enoemd . Deze 'transcendentate betekende' kan 9ezien worden als een al9emeen 9eldi9e, obJjectief
aanwezi9e r externe 'norm`, of zoals Derrida schri1jft in L'ecriture et la difference
1967 : "un centre . .] un point de presence . .] une ongine fixe" . HiJ' vervol9t :

Discourse of the Human
Sciences', is onder andere to

Ce centre avait pour fonction non seulement d'orienter et d'equilibrer, d'organiser la structure - on ne peut en effet Penser une structure inorganisee mais de faire surtout que le principe d'or9anisation de la structure limite ce
que nous pourrions appeler le J'eu de 1a structure. 3 Dit centrum had niet alleen
de functie de structuur to sturen en in evenwicht to bren9en to or9aniseren een on9eor9aniseerde structuur is inderdaad ondenkbaar - maar moest er
vooral ook voor zorgen dat or9anisatieprincipe van de structuur een beperkin9 ople9de aan wat we het spel van de structuur zouden kunnen noemen .

vinden in ; D . Lodge [red .],

Modern Criticism and Theory;
A Reader, pp . 107-123 . De
Nederlandse vertaling is van de
hand van Dennis van de Broek .
Ik dank hem hartelijk voor zijn
medewerking en bereidheid
mij to laten citeren uit nog
ongepubliceerd matenaal .
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Sebastian Knight drukt de lezer echter met de news op de onmogeliJjkheid van

het komen tot een dergeliJjk harmonieus samensmelten . Reeds vroeg in de tekst
melds V met behulp van dezelfde picturale metafoor dat Sebastian Knight
gekenmerkt worth door een "inability to fit into . . . any kind of picture" Idem ,
p . 44) . Deze opmerking is to lezen als een vooruitwiJjzing naar het slot van de
fictionele biografie waar V zich in de laatste zin de onkenbaarheid van het
onderwerp van ziJjn biografie liJjkt to realiseren : "Perhaps we both are someone
whom neither of us knows" . De lezer is dan > na alle gaten in Sebastian Knights
levensbeschriJjving die V niet heeft kunnen invullen inmiddels tot een vergeliJjkbare conclusie gekomen : V's epistemologische zoektocht is mislukt en was
vanaf het begin gedoemd to mislukken . Hier zien wiJ j de epistemologische kritiek
van de poststructuralistische interpretatietheorie op de traditionele auto biografie terng . Ook voor V's tekst die pretendeert als een feiteliJk > coherent
betekenisgeheel naar de roman werkeliJjkheid to verwiJjzen is er geen ontsnapPen
aan het onbepaalde spel van vergliJjdende betekenissen : het ware leven van
Sebastian Knight zal nooit aan het licht komen .

Fictie in het kwadraat
Maar ook het tweede deconstructivistische punt van kritiek dat binaire opposities
als feit en fictie ontkracht, is aanwezig in de vroege fictionele auto biografieen .
McHale bespreeks alleen Nabokovs latere romans in het licht van ziJjn concept
van de ontologische dominant . En met recht : veel van die latere fictionele
auto biografieen vertonen inderdaad overduideliJjk rechtstreekse en meer
obscure verwiJjzingen naar het leven van hun empirische auteur, waarbiJj deze
autobiografische verwiJjzingen nimmer onProblematisch ziJjn . Nooit is de vraa g
simpelweg `tot op welke hoogto is deze tekst of deze verwiJjzing autobiografisch?'
maar veeleer `op welke wiJjze is dat het geval?' Wederom een Paar voorbeelden .
Bepaalde aspecten uit de levenslooP van onder anderen Humbert Humbert
Baron R, uit Transparent Things, en in hogere mate uit die van het titelpersonage
van Pnin en Kinbote uit Pale Fire vertonen overeenkomsten met Nabokovs eigen
leven, zoals beschreven in ziJjn autobiografie Speak, Memory
~' en door ziJjn verschillende biografen . 0p de laatste pagina van Pale Fire dreigt Kinbote zelfs to
transformeren in een figuur die Nabokov zelf zou kunnen ziJjn : "I may assume
other disguises other forms but I shall try to exist . I may turn up yet, on another
campus as an old happy,
PPY,healthy, heterosexual Russian . . . " - of in Pnin, die
zelfs zelf even oPduikt in deze roman . Ada en Look at the Harlequins leveren ook
mooie voorbeelden op . Zo is daar in eerstgenoemde roman wederom een quasiautobiografisch Nabokov-surrogaat in dit geval Van Veen geheten, in wiens
wereld bepaalde elementen uit `onze' emPirische werkeliJjkheid terngkeren, maar
op een vervormde manier . Pale Fire biJjvoorbeeld, is in Ada de naam van een
racepaard en vrouwen dragen rokken in het model Lolita . Zowel de autobiografie als de bibliografie van Vadim alweer die `V' ; dis soorf taalspelletJes met de
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Wanneer dus de derrideaanse notie van tekst " un systems daps lequel le
si9nifie central on9inaire ou transcendantal, nest J'amais absolument present
hors dun systems de differences" Derrida 1967, p .411 de afwezi9held van
een transcendentaal betekende im liceert is de betekenis die aan een betekende
wordt toe9ekend niet beperkt door een der9eliJjke absolute norm . Deze
oneindi9e onbeperktheid in betekenis duidt Derrida aan als'spel' : "L'absence de
si9nifie transcendantal etend a I'infini le champ et le 1'eu de Ia signification" (Idem) .
De notie van de oneindi9held van dit spel staat in nauw verband met de
tweeds reden waarom Derrida de rinci isle eenheid van betekenaar en
betekenis ontkent: het zi1jn voor hem onderlin9 verwisselbare be9rippen . Als een
betekenaar slechts betekenis kriJ9' t door het verschil met alle andere betekenaars ,
dap berust vol9ens hetzelfde principa de betekenaar van de verkre9en betekenis
weer op ziJ'n relatie met alle andere betekenaars . Binnen het spel van differenties is een betekenis die slechts naar zichzelf verwilj st een transcendentale betekende immers een onmo9eli1jkheid : hiJ' verwi1'st per definitie naar andere
elementen . In die zin bekleedt elks betekenis alti1jd de postitie van een betekenaar. De betekenis van een betekenaar bliJ'kt dus opnieuw een betekenaar to zi1'n ,
die o zi'n beurt weer een betekenis heeft die weer een betekenaar is enzovoort waardoor een circulaire keten ontstaat : nooit zal er een betekenis komen
die niet weer een betekenaar kan worden . Elk teken betekent een antler teken is
een teken van een teken . Zo ontstaat een doorverwiJjzen dat eindeloos is : de
betekenis van de betekenaar wordt voortdurend verschoven kan door de afwezi9held van een transcendentale betekende per9ens door verwi1'zin9 in de realiteit
verankerd worden .
De taal als tekensYsteem is niet Ianger het vervormin9svriJ'e, trapsparante
venster op de prelin9uIstische realiteit r er is slechts het hierboven beschreven
eindeloze spel van verschil en uitstel dat Derrida aanduidt met het onvertaalbare
neolo9isme differance . Dit woordspel omvat de ultieme copsequenties van het
hierboven beschreven betekenismechanisme : het belichaamt zowel de
Saussuriaanse differentie - het France homoniem differer in de zin van
'verschillen', met difference als of9eleid zelfstandi9 naamwoord - als het ides van
eindeloos uitstel - differer in de betekenis van 'uitstellen' zonder ofgeleid
zelfstandi9 naamwoord .
Twee inter retaties van inter retatie
Deze abstracts taalfilosofische ideeen hebben uiteraard 9evol9en voor de
concrete prakti1'k van het interpreteren . Immers wat op9aat voor het mechanisms
van de betekenistoekennin9 van elks betekenaar afzonderli1'k. 9eldt ook voor de
interpretatie van complexere tall9e constructen . In 'La structure, le si9ne et le Jjeu
daps le discours des sciences humaines' stelt Derrida voor om een onderscheid to
maken tussen twee interpretaties van het be9rip 'interpretatie' zelf . Hi1 j stelt twee
definities van de aard van de interpretatieve activiteit op die liJjnrecht to9enover
elkaar staan :
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namen van personages komt nog vaker voor uit Look at the Harlequins vertoont
niet alleen overeenkomsten met die van Nabokov zelf, maar bevat daarnaast
auto biografisch materiaal afkomstig van personages uit andere roman . Zo
vertoont Vadims roman uit 1939 of was het 1940 ? , getiteld See under Real, geliJjkenis met The Real Lie o Sebastian Knight, zit er duideliJjk materiaal uit Pale Fire
in dit fictieve werk verweven en overschriJ' dt de "old, happy, healthy, heterosexual Russian" Pnin wederom een ontologische en biologische grevs door
terng to keren als Dr . Olga Repnin, de protagonist van Vadims geliJjknamige
roman . Ontologische grenzen worden met voeten getreden en keer op keer versmelt `the real life of Vladimir Nabokov' met de verzonnen levens van ziJjn
romanpersonages .
Een dergeliJjke ontkrachting van binaire opposities als feit en fictie, waarheid
en onwaarheid bli'ft
J echter - in togenstelling tot was McHale beweert - niet beperkt
tot de latere fictionele auto biografieen waar de hierboven gebruikte voorbeelden
aan ontleend ziJjn . Ook in The Real Lie o Sebastian Knight sPeels Nabokov een
vernuftig spel met ontologische grenzen . Geheel in overeenstemming met de
genreconventies van de schriJjversbiografie laat V in de loop van ziJjn biografie
het oeuvre van Sebastian Knight de revue passeren . Dit oeuvre bestaat uit de
roman The Prismatic Bez el , Success Lost Prop erty en The Doubtful Asp hodel en
de verhalenbundel The Funn y Mountain, die naast het titelverhaal de verhalen
`Albino's in Black' en `The Back of the Moon' bevat . Sebastian Knights teksten
fictie en vanuit ons `absolute' standpunt zelfs `fictie in het kwadraat' vertonen
oPvallende overeenkomsten met de biografie die V schriJjft non-fictie, althans in
de romanwerkeliJjkheid .

Wallowing in the morass of parody
De oPbouw en structuur van Sebastian Knights debuutroman, The Prismatic
Bezel, biJjvoorbeeld, weerspiegelt in bepaalde asPecten de opbouw en structuur
van The Real Lie o Sebastian Knight zelf. The Prismatic Bezel begint, in de woorden van V als een "rollicking parody . . . of a detective tale" . In een ofgelegen
pension words de kunsthandelaar G . Abeson flood aangetroffen in ziJjn kamer .
HiJj is vermoord en natuurliJjk is een van de elf andere gasten de dader . Een
Londense detective wordt gebeld om de lokale politie to assisteren biJ j het onderzoek, maar hiJj laat op zich wachten " . . . owing to a series of mishaps his car
runs over an old lady and then he takes the wrong train)" . In de tussentiJjd
worden alle gasten, inclusief een toevallige voorbiJganger - een oude man
genaamd Nosebag die zich op het tiJjdstip van het misdriJjf toevallig in de lobby
beyond - onderwo~en aan verhoren en natuurliJjk bliJjken er bloed verwantschaPpen to bestaan tussen de verschillende gasten . Vvervolgt ziJjn beschriJjvin g
van de roman :
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ll Y a . . . deux interpretation de I'interpretation de la structure du si9ne et
du 1jeu. L'une cherche a dechiffrer reve de dechiffrer une verite ou une ongine
echappant au jeu et a I'ordre du si9ne, et vit comme un exil la necessite de
I'interpretation . L'autre- qui n'est plus tournee vers I'ori9ine- affirme le jeu et
tente de passer au-dela de I'homme et de I'humanisme le nom de 1'homme
etant le nom de cet titre qui, a travers I'histoire de la mesaphYsique ou de
I'onto-theologie, c'est-a-dire du tout son histoire- a reve la presence pleine ,
le fondement rassurant I'ori9ine et la fin du ljeu . Idem, p . 427 Er zi1'n dus
twee interpretaties van de interpretatie de structuur, het teken en het spel . De
een probeert droomt ervan een waarheid of een oorsPron9 to ontci1jferen die
aan het spel en aan de orde van het teken ontsnapp~
en ; de interpretatie onder9aat de noodzaak van de interpretatie als een verbannin9 . De antler, die niet
Ian9er gericht is op de oorsPron9, bevesti9t het spel en probeert voorbiJ j de
mens en het humanisme to 9aan want de naam van de mens is de naam van
het wezen dat door de 9eschiedenis van de metaf Ysica of van de onto-theoto9ie heen, dat wil ze99en door het 9eheel van zi1n 9eschiedenis heen
9edroomd heeft van de voile aanwezi9held de verzekerende basis, de oorspron9 en het einde van het spel .
f

De eerste interpretatie van interpretatie die Derrida 9eeft komt in g rote rote linen
overeen met het traditionele beeld van de hermeneutiek zoals dat spreekt uit
Le1jeunes definitie van het genre van de autobio9rafie . Er wordt 9etracht een enkele
'waarheid' to 'ontci1jferen' r tot een vaststaande betekenis to komen die allesverklarend
is en daardoor het spel van de spelfin9 in de interpretatie elimineert . De tweede
interpretatie van interpretatie - een definitie van deconstructie in een notendop neemt Jjuist dit spel als uit9an9spunt door de mo9eli1jkheid van het vaststellen van
die tine 'waarheid' to ontkennen . Uit het weefsel van onontwarbaar met elkaar
verbonden ziJjnde betekenaars en betekenden kan nooit en to nimmer een 'waarheld' definitief en in haar totaliteit ontrafeld worden . Betekenaars zaaien naar alle
kanten betekenissen uit zodat het komen tot een eenduidi9e betekenis of totalitaire interpretatie - en ik 9ebruik'totalitair' hier in de zin van 'het 9eheel omvattend' een hopeloze illusie is . VerwiJjzend naar ziJjn noties van spel en differance schri1jft
Derrida over deze onmo9 elijkheid en nutteloosheid van interpretatieve totaliteit ;
La totalisation peut titre lu9tie impossible daps le style classique : on evoque
alors !'effort empiriq ue d'un suet
l ou d'un discours fini s'essoufflant en vain
apres une richesse infinie qu'il ne pourra I'amais maitriser I1 Y a trop et plus
qu'on ne peut dire. Mais on peut determiner autrement la non-totalisation :
non plus sons le concept de finitude comme assignation a I'empiricite mais
sons le concept de Jjeu . Si la totalisation alors n'a plus de sens ce n'est pas
parce que !'infinite d'un champ ne peut titre couverte par un regard ou un
discours finis mais parce que la nature du champ - a savoir le lan9a9e et un
langa9e fini - exclut la totalisation : ce champ est en effet celui d'un 1jeu ,
c'est-a-dire de substitutions infinies daps la cloture d'un ensemble fini . Ce
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The gradual melting p rocess continues until the numbers on the doors are quietly
wiped out and the boarding-house motif is painlessly and smoothly replaced by that
o a country-house, with all its natural implications . And here the tale takes on a
stran%e beauty. The idea o time , which was made to look comic detective losing his
way. . . stranded somewhere in the night), now seems to curl up and all asleep .
Now the lives o the characters shine forth with a real and human significance and
G. Abeson'% sealed door is but that o a forgotten lumber door. A new plot, a new
drama utterly unconnected with the opening o the story, which is thus thrust back
into the region
~ o dreams , seems to struggle for existence and break into light . But at
the very moment when the reader eels quite sae in an atmosp here o pleasurable
reality and the grace and glory
~'
of the author's p rose
lofty
seems to indicate some lofty
and rich intention there is a grotesque knocking at the door and the detective
enters . Idem, p .78
0p dat moment "we are again wallowing in the morass of parody" en weer tern g
in "the region of dreams" . Het ondervragen van de verdachten words voortgezet ,
tot het stoffeliJ'k overschot van G . Abeson verdwenen bliJ'kt to ziJ'n . De roman
eindigt natuurliJjk met "the old gag of making the most innocent-looking person
turn out to be the master-villain" . De oude Nosebag bliJjkt, ontdaan van zijn
valse baard niemand minder dan het slachtoffer zelf to ziJ'n . Als enige verklarin g
voor zijn handelen geeft G . Abeson annex Nosebag let wederom op het spel
met de taal ; we hebben hier to makers met een palindroom dat "one dislikes
being murdered" .
Een met de opbouw van The Prismatic Bezel ver%eliJ'kbare drieledige
structuur - hoewel niet exact van parodie via realisme terng naar parodie - kan
ternggevonden worden in V's biografie van Sebastian Knight . De eerste twaalf
hoofdstukken van The Real Lie o Sebastian Knight vormen was narratieve techniek en stiJ'1 betreft een geheel . De lezer kriJ'gt hier een mix voorgeschoteld van
het verslag van V's zoektocht naar het ware levers van Sebastian Knight en een
chronologische serie van analePses flashbacks waarin zijn halfbroer zelf ten
tonele wordt gevoerd in episodes uit zijn levers . Net zoals dat gebeurt in het eerste parodierende deel van The Prismatic Bezel worden hier `verdachten' de vrienden kennissen en roman% en verhalen van Sebastian Knight ondervraagd door
een `detective' V teneinde een `mYsterie' to ontrafelen het ware levers van
Sebastian Knight) . De hierop volgende viJ'f hoofdstukken echter, maakt V geen
gebruik van de afwisselende verteltechniek die de voorafgaande hoofdstukken
kenmerkte . De hoofdstukken dertien tot en met zeventien concentreren zich
op V's zoektocht naar de geheimzinnige vrouw met wie Sebastian Knight in
Blauberg verbleef, en vormen zo, zowel was narratieve techniek als inhoud
betreft als het ware een aparse sectie binnen The Real Lie o Sebastian Knight .
In de hoofdstukken achttien tot en met twintig keert de verteller V . ten slotte
weer terng naar de verteltechniek van de eerste twaalf hoofdstukken : een mix
van het verslag van het `onderzoek' en de verklaringen van de `verdachten' . Met
betrekking tot deze globale overeenkomsten kan de transformatie van pension
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champ ne permet ces substitutions infinies que parce qu'il est fini c'est-a-dire
Parce qu'au lieu d'etre un champ inePuisable- comme daps l'hYPothese
classique au lieu d'etre trop grand, it lui manque quelque chose, a savoir un
centre qui arrete et fonde le 1jeu des substitutions . (Idem, p . 423) (In de
klassieke stiJ'I kan de totalisatie als onmo9eli1'k beschouwd worden : men denke
dan aan de empirische po9in9 van een subject of van een eindi9 discours dat
tever9eefs alle moeite doet een onbe9rensde ri1'kheid to bereiken die het nooit
zal kunnen beheersen . Er is teveel om to ze99en en meer dan men kan
ze99en . Maar J'e kunt de non-totalisatie ook antlers definieren : niet meer met
behulp van het concept van eindi9held als toekennin9 aan de empirie maar
met behulp van het concept van spel . De totalisatie heeft dan 9een zin meer,
niet omdat de oneindi9held van een domein niet bedekt kan worden door
een eindi9e blik of een eindi9 discours r maar omdat de natuur van het domein
- nameliJ'k de taal en een eindi9a taal - totalisatie uitsluit: dit domein is inderdaad dat van een spel, dat wil ze99en van oneindi9a substituties in de 9eslotenheid van een eindi9 9eheel . Dit domein maakt die oneindi9e substituties
alleen maar mo9eli1jk doordat het eindi9 is dat wil ze99en, doordat het
domein niet onuitputteliJ'k is zoals in de klassieke hYpothese r doordat het
domein niet to 9root is maar doordat er lets aan het domein ontbreekt ,
nameli1jk een centrum dat het spel van de substituties stopzet en instelt .
Een deconstructivistische leeswiJ'ze van een 'tekst' laat zien dat die 'tekst' 9een
centrum . 9een 'waarheid' bevat dat die 'tekst' zelf voortdurend ontsnapt aan
het keursli1jf van welk interpretatief kader dan ook en dat dit oneindi9e spel niet
overkomen kan worden . Toe9espitst op het genre van de autobio9rafie stelt De
Man in navol9in9 van Derrida dan ook : "The interest of autobiography [ . . .] is not
that it reveals reliable self-knowledge - it does not - but that it demonstrates in a
striking way the impossibility of closure and of totalization that is the
impossibility of coming into being) of all textual systems made up of tropolo9ical
substitutions ." De Man 1979, p .922
Samenvattend alsmede om het verband tussen de derrideaanse taalfilosofie
en de poststructuralistische interpretatietheorie enerziJjds en het onderwerp van
het bi1'behorende artikel - de fictionele auto bio9rafieen van Vladimir Nabokov anderziJ'ds duideliJ'k to maken wil ik het bovenstaande tern9bren9en tot twee
fundamentele kritiekpunten die het poststructuralisme en het deconstructivisme
in het bi1'zonder, het traditionele, positivistische beeld van de hermeneutiek, zoals
dat spreekt uit mimetische definities van het genre van de auto bio9rafie zoals
die van leJ'eune , doen verwerpen .
Het eerste punt van kritiek is epistemolo9isch van aard : als een ondubbelzinni9a relatie tussen taal en werkeliJ'kheid een hopeloze illusie is als differance
verhindert dat er ooit er9ens een 'ware' en totale betekenis ontstaat, is elke
zin9evende activiteit die een volledi9e en sluitende interpretatie beoo9t .
9edoemd to mislukken . Deze antimimetische taalopvattin9 maakt het de mens
ook onmo9eli1'k om op een betekenisvolle manier over zichzelf en anderen to
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naar buitenhuis en de onthulling van de verwantschap tussen de verdachten in
The Prismatic Bezel in verband worden gebracht met de onthulling van de ware
identiteit van Nina de RechnoY in het buitenhuis van Madame Leclerf .
Bovendien heeft V's biografie een even onverwachte aflooP als The Prismatic
Be z el . Net zoals bet slachtoffer uit The Prismatic Bezel, G . Abeson, aan bet einde
van Sebastian Knights roman voort bliJ'kt to hebben geleefd in Mr . Nosebag, zo
komt V aan bet einde van ziJjn biografie tot de conclusie dal ziJjn stiefbroer
voortleeft - ziJ' bet op een raadselachtige, minder letterliJjke manier dan dal in
Sebastian Knights roman bet geval is : "Try as I may, I cannot get out of my part :
Sebastian's mask clings to my face the likeness will not be washed off. I am
Sebastian or Sebastian is I or perhaps we both are someone whom neither of us
knows" Idem, p . 173 . Cursivering van miJ . Door een dergeliJjk overschriJjden
van de ontologische grevs words de samenvatting van The Prismatic Bezel die V
geeft als bet ware een reflexief commentaar op ziJjn eigen tekst .
DergeliJ'ke ontologische manoeuvres komen veelvuldig voor in The Real Life
o Sebastian Knight . Gebeurtenissen, situaties en zelfs personages worden van
bet ene ontologische niveau overgeplaatst naar bet andere . In hoofdstuk derlien biJjvoorbeeld, ontmoet Vin de trein naar Blauberg een zekere Mr .
Silbermann die hem van grote hulP is biJ' ziJjn zoektocht naar de geheimzinnige
vrouweliJjke metgezel van Sebastian Knight in Blauberg . Wie is deze "little man
with bushy eyebrows" die ziJjn bolhoed afzet "disclosing a pink bald head
scratches his big nose" knipoogt zodat "his small moustache bristled" en ziJjn hoed
weer opzet terwiJjl "his Adam's apple rolls up and down"? Idem, pp . 104-107
De lezer kriJgt bet g evoel hem al eerder ontmoet to hebben . En inderdaad ;~ vergeliJjk
de bovenstaande beschriJjving van Mr. Silbermann met V's beschriJ'ving van ziJ'n
favoriete personage uit Sebastian Knights werk Mr . Siller uit `The Back of the Moon':
You remember that delightful character in it `The Back o the Moon' LvS - the
meek little man waiting or a train who helped three miserable travellers in three
different ways? This Mr. Siller . .1 makes his bow, with every
~ detail o habit and
manner, palpable and unique - the bushy eyebrows and the modest moustache, the
sot collar and the Adam's apple `moving like the bulging shape of an arrased
eavesdropper', the brown ey es, the wine-red veins on the big strong nose . . . the
little black tie and the old umbrella . . . the dark thickets in his nostrils the
beautiful surprise o shiny perfection when he removes his hat . Idem, p . 86

In hoofdstuk dertien van The Real Lie o Sebastian Knight passeert deze Mr . Siller
een ontologische grevs : hiJ' stapt van bet fictieve station uit `The Back of the
Moon' als Mr. Silbermann in een trein in de realiteit alwaar hiJ j een vierde "miserable traveler" de helpende hand biedt .
Jets dergeliJ'ks gebeurt op grote schaal biJj V's zoektocht naar Nina de
RechnoY in de hoofdstukken dertien tot en met achttien en in Sebastian Knights
laatste roman The Doubtful Asp hodel . In hoofdstuk achttien somt V de personages uit The Doubtful Asphodel op :
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sp reken of to schriJ'ven . Immers als wi1' over onszelf of anderen nadenken en
schrilven, zoals gebeurt bi1 j de activiteit van het schriJjven van een auto bio9rafie ,
maken wiJj noodzakeliJ'kerwiJs 9ebruik van taal zodat een 'waar' beeld van ons
eigen 'ik' of dat van een antler nooit kan ontstaan . Het to interpreteren object is
dus per definitie on9riJpbaar en onkenbaar .
Deze stellin9 slaat om in het tweede, radicaler punt van kritiek dat
ontolo9isch van aard is : als een allesomvattende interpretatie een onmo9eli1jkheld is als de werkeli1jkheid nooit volledi9 weer9e9even kan worden door middel
van taal en er nooit een eindpunt aan een protes van interpretatie kan en ma g
komen clan client elke afzonderli1'ke interpretatie van de werkeli1jkheid ook weer
einter reteerd to worden zodat er een nieuwe inter retatie ontstaat die o
haar beurt weer 9einterpreteerd moet worden et cetera ad infinitum ,
simpelwe9 omdat elke interpretatie'gemaakt is van taal' . Dit alles maakt dat het
strikte onderscheid tussen noties als waarheid en onwaarheid felt en fictie tekst
en metatekst dat definities zoals die van Le1jeune impliciet maken, vervaa9t tot o p
het punt dat de tomponenten niet meer van elkaar to onderscheiden zi1jn .
Immers als bli1'kt dat zelfs de nauwkeuri9ste wetenschappeliJ j ke metataal die
wordt geacht een tall9 object in de werkeli1jkheid volledig to verklaren en to
door9ronden of de feiteliJjkste weer9ave niet voor een eenduidiga interpretatie
vatbaar is komen der9eli1jke opposities op de tocht to staan .
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We follow the gentle old chessPlay er Schwarz, who sits down on a chair in a room
in a house, to teach an orphan boy the moves o the kni g ht ,; we meet the at
Bohemian woman with that grey streak showing in the fast colour o her cheaply
dyed hair ; we listen to a pale wretch noisil y denouncing the policy o oppression to
an attentive plainclothes man in an ill-famed public-house. The lovely tall prima
donna steps in her haste into a puddle, and her silver shoes are ruined. An old man
sobs and is soothed by a sot-liPP ed girl in mourning. Professor Nussbaum a Swiss
scientist shoots his young mistress and himself dead in a hotel room at half past
three in the morning. Idem, p . 147

BiJ' een vergliJ'king tussen de Personen voor de lezer personages) die V in de
romanwerkeliJ'kheid van The Real Lie o Sebastian Knight tegen het liJ'f looPt en
deze personages in The Doubtful Asphodel sPringen de overeenkomsten onmiddelliJ'k in het oog . Wanneer V in PariJ's een bezoek brengt aan "Pahl Pahlich
RechnoY" heeft deze biJ' het begroeten van V een schaakstuk in zijn hand - een
zwart paard knight om precies to zijn - en bliJ'kt hiJ' bezig to zijn zijn neefJ'e
schaakles to geven . Later ontmoet hiJ' een "fat elderly woman with waved bright
orange hair, purplish Jjowls and some dark fluff over her painted lip" : Madame
Lydia Bohemski oftewel "the Bohemian woman" uit Sebastian Knights roman .
Weer later staPt Helene von Graun - de togenhanger in de `realiteit' van
Sebastian Knights fictieve prima donna - biJ' het uitstaPPen van een auto in een
modderPoel . En zo heeft elke persoon die V in de hoofdstukken dertien tot en
met achttien tegen het liJ'f loopt een fictief equivalent in The Doubtful Asphodel .
Door dergeliJ'ke ontolo ~'sche sPelletJ'es g aat V's beschnjving van de roman realiteit en daarmee zijn gehele biografie zozeer op een fictie Jliken dat de twee
begriPPen - realiteit en fictie - inwisselbaar worden.

Het sPel en de twiJ'fel als interpretatiekader
Uiteraard heb ik niet willen `bewiJjzen' dat Vladimir Nabokov de poststructuralistische interPretatietheorie rechtstreeks in zijn fictionele auto biografieen
verwerkt of gedramatiseerd zou hebben . Vanuit het traditionele, Positivistische
standPunt is dat, was de vroege teksten zoals The Real Lie o Sebastian Knight
en een groot deel van de latere betreft, zelfs onmogeliJ'k . Ook heb ik niet willen
`aantonen' dat de radicale twiJjfel aan de mimetische mogeliJjkheden van de taal
die tYPerend is voor het deconstructivistische poststructuralisme met zijn
tweevoudige kritiek op traditionele definities van het genre van de auto biog rafie - definities waar een even traditioneel beeld van de hermeneutiek uit
sPreeks - in temPoreel oPzicht zijn literaire voorloPers heeft gehad in de
schemerzone tussen het literaire modernisme en postmodernisme naast
Nabokov zou daarbiJ' biJjvoorbeeld gedacht kunnen worden aan Jorge Luis
Borges . Zoals eerder opgemerkt staan dergeliJ'ke redeneringen haaks op de
uitgangspunten van het deconstructivisme .
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Wat ik wel heb willen laten zien is dat - in togenstelling tot McHales oPvattingen - de Poststructuralistische interPretatietheorie met haar kenmerkende cornbinatie van radicale ePistemologische twiJ'fel en sPel met ontologische
grenzen een goed interPretatiekader voor de vroege auto biografieen van
Nabokov in het algemeen en The Real Lie o Sebastian Knight in bet biJjzonder is .
Deze Postmoderne invaishoek maakt bet mogeliJjk vragen aan deze teksten to
stellen die binnen een ander kader - biJjvoorbeeld dat van bet modernisme zoals
McHale dat gebruikt - niet gesteld zouden worden . De Poststructuralistische
oPvattingen over roterPretatie die voortvloeien uit de taalfilosofische ideeen van
Derrida maken bet met andere woorden mogeliJjk zinnige uitsPraken to doen
over The Real Lie o Sebastian Knight die McHales interPretatiekader van bet
modernisme niet kan oProePen .

Leon van Schoonneveldt studeert Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht,
met als specialisaties Moderne Westerse Letterkunde en Literatuurwetenschap .

Literatuur

Hans Bertens en Theo D'haen, Hetpostmodernisme in de literatuur. Amsterdam 1988 .
Jacques Derrida, Positions . Parijs 1972 .
Jacques Derrida, L'ecriture et la difference . Parijs 1967 .
Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism . History, Theory, Fiction. Londen 1988 .
Susan Fromber9, 'The Unwritten Chapters in The Real Life of Sebastian Knight' . In : Modern
Fiction Studies XIII (1967), pp . 427-442 .
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique . Parijs 1979 .
Paul de Man, 'Autobiography as De-facement' . In : MLN 94 (1979), pp . 919-930 .
Brian McHale, Postmodernist Fiction . Londen 1987 .
Vladimir Nabokov, The Real Life of Sebastian Knight . Norfolk 1959 [19411 .
Els Schrover, Deconstructie en literatuur . Muiderberg 1992 .
Robert Smith, Derrida andAutobiography, Cambridge 1995 .
DabneY Stuart, Nabokov; The Dimensions of Parody. Baton Rouge en Londen 1978 .

21

Vooys 3/4 -laargang 17

Het egodocument :
stiefkindje of oogappeL?
Gert-Jan Johannes en Rudolf Dekker

Lan9e ti1'd werden a9odocumenten beschouwd als
een mar9inaal literair genre en als een historische
bron van twi1'felachti9a waarde . De of9elopen
decennia kri19' en a9odocumenten echter steeds
meer serieuze aandacht van onderzoekers uit
verschillende wetenschappen . Een stroom van
mono9rafieen, artikelen en tekstedities plaatst de
diverse onder deze noemer 9ebrachte tekstsoorten
in het middelpunt van de belan9stellin9 . In dit
artikel 9even Gert-Jan Johannes en Rudolf Dekker
een beknopt overzicht van de kwesties die thans
spelen en van topend onderzoek op dit 9ebied .
De Nederlandse bi1jdra9a aan de theorievormin9 over
e9odocumenten is tot op heden vriJj beperkt
9ebleven . Dit is opmerkeliJ'k : het was immers de
Nederlandse historicus Jacques Presser die een halve
eeuw 9eleden de term e9odocument introduceerde .
Hi1j hield een warm pleidooi voor het 9ebruik en de
bestudenn9 van dit snort teksten . 1 Er bestond
kenneli1'k behoefte aan een meeromvattend en
neutraler be9rip waarmee zowel autobio9rafieen ,
da9boeken brieven als diverse andere verwante
teksten konden worden aan9eduid . Kortom : teksten
waarin de auteur expliciet schri1jft over ei9en handelen en 9evoelens . Niet alleen Pressers vak9enoten
9in9en de term gebruiken ; de term e9odocument
werd 9emeen9oed en als zodani9 op9enomen in de
Van Dale .

lien Jjaar later introduceerde de Franse literatuurwetenschapper Philippe LeJj eune een antler be9rip in
de theorievormin9 rond de autobio9rafie dat
eveneens snel op9an9 maakte : het'autobio9rafisch
pact' Le1jeune 1975 .Ook voor brieven da9boeken
en der9eli1'ke bestaat er, evenals bi1' fictionele teksten
een impliciete afsprack tussen schriJver en lezer : in het
9eval van het 'autobio9rafisch pact' houdt dit in dat
de schri1'ver, de verteller en de hoofdpersoon een en
dezelfde persoon ziJjn .
De behoefte aan de overkoepelende term
e9odocument was des to 9roter omdat de traditionele
genre-indelin9en en genre-hierarchieen in de
post moderne tiJjd steeds meer in twi1'fel werden

Vooys3/4-Jaargang 17

22

9etrokken . De vanzelfsprekende scheidin9 tussen de
feiten van het 9eschiedverhaal en de fictie van de
literaire tekst is vervaa9d . In dit licht is het niet
verwonderli1'k dat het van oudsher dubieuze, hYbride
genre van het autobio9rafische 9eschrift aan prestige
heeft 9ewonnen . Ook is men zich bewuster 9eworden
van de verwantschap met een andere tekstvorm
waarin een individu centraal staat : de bio9rafie . De
9eschiedenis van de autobio9rafie is nauw verbonden
met die van de bio9rafie . le9eli1jk is er meer cog
gekomen voor het verschi1'nsel dat de auteur van een
bio9rafie zichzelf proJjecteert in zi1jn tekst . Dat laatste
9ebeurt in sommi9e recente bio9rafieen zelfs bewust .

Van Confessiones tot Confessions en verder
De traditionele literatuurwetenschap heeft zich vanuit
een chronolo9isch-teleolo9isch perspectief, vooral
met de autobio9rafie bezi99ehouden . Het ontstaan
van de moderne autobio9rafie wordt 9eplaatst in de
tweede helft van de achttiende eeuw, met JeanJacques Rousseaus Confessions als een vroe9 en
tevens invloedri1jk voorbeeld . In feite vol9den
literatuurhistorici vaak blindelin9s Rousseaus ei9en
openin9sre9els : "Ik 9a lets ondernemen dat nooit
eerder is 9edaan en dat als het eenmaal is
uit9evoerd niet zal worden na9evol9d . Ik wil aan mi1jn
medemensen een mens laten zien zoals hi1j werkeli1jk
is en die mens dat ben ik zelf ." Wel werden vaak de
Confessiones van kerkvader Au9ustinus als voorloper
in de beschouwin9 betrokken . Ook si9naleerde men
aanzetten in de periode tussen Au9ustinus en
Rousseau met name in de Italiaanse Renaissance
Benvenuto Cellini en Gerolamo Cardano en in
Protestants En9eland John BunYan . Maar in deze
visie is de autobio9rafie als zelfstandi9 genre pas rond
1800 door9ebroken . Als bi1jkomend bewi1's werd
aan9evoerd dat de term autobio9rafie rond die ti1jd
pas in9an9 vond in verschillende talen - inclusief
maar vri1j Iaat het Nederlands .
De criteria cm van een autobio9rafie to mo9en
spreken r werden tot voor kort no9al strikt en

beperkend 9edefinieerd . Dit houdt in dat wat de
vorm betreft een autobio9rafie alleen in proza kon
worden 9eschreven . Het felt dat er een Ian9e traditie
bestond om het ei9en leven in dichtvorm to
beschriJjven werd 9ene9eerd . In Nederland is die
Yrisch-autobio9rafische traditie onder meer verte9enwoordi9d in Jacob Cats' 'Twee en tachtigjarig even
van zi1n 9eboorte of tot ziJjn dood toe' met als meer
obscure voor9an9 er het Memoriaal ofte mi'n
I
levensraYlijsinghe van Harmanus Verbeec q r onlan 9 s
uit99ven
e e door Jeroen BIaak . 2 Wat de inhoudeliJke
criteria betreft werd 9esteld dat de autobio9rafie een
zoektocht moest ziJjn naar het ei9en ik vaak
9eschreven onder invloed van een crisiservarin 9
waarbi1 j de auteur 'zichzelf ontdekt heeft' . We vinden
deze laatste opvattin9 over de autobio9rafie onder
meer tern9 biJ j de eerder9enoemde Philippe LeJjeune .
In dit snort definities wordt het autobio9rafisch
schri1jven 9ereduceerd tot een zeer specifieke en
tiJd9ebonden verschiJ'nin9svorm, die haar bloei
beleefde in de ne9entiende en vroe9e twinti9ste
eeuw . In de literatuurtheorie wordt hier de term
'moderne autobio9rafie' voor 9ebruikt en no9 steeds
is dit het model dat velen voor o9en staat wanneer
het 9ant over autobiorafisch
schnJ"ven . 3
9
Als zodanig werd het ontstaan van de moderne
autobio9rafie 9ezien als schrifteliJjke neersla9 van wat
9enoemd werd de 'ontdekkin9 van de individuele
identiteit' ti1jdens de Verlichtin9 . De autobio9rafie zou
het resultant zi1jn van een voortschriJj dend proces
van individualiserin9 . Een proces dat ti1jdens de
Renaissance was in9ezet, maar dat in de loop van de
achttiende en ne9entiende eeuw de Europese cultuur
in haar 9eheel 9in9 bepalen . Deze opvattin9 sloot aan
bi1j het werk van historici als Jacob Burckhardt ,
Wilhelm DiltheY en Geor9 Misch- die de voortschri1jdende ontplooiin9 van het individu in e9odocumenten
wilden traceren . Misch's Geschichte derAutobi~'raPhie
werd het voorbeeld voor veel antler ideeen-historisch
onderzoek waarbiJj opvalt dat het steeds weer dezelfde schriJjvers zi1'n die onder de Joep werden 9enomen 4 Er heeft zich een canon 9evormd : be9innen d
met Au9ustinus en via Rousseau en enkele andere

achttiende-eeuwers zoals Gibbon Franklin Goethe
uitkomend bi1j schriJ'vers als Sartre en Leiris .
Inmiddels is dit beeld van de autobio9rafie als onderdeel van een 'triomf van de westerse individualiteit'
op essentiele onderdelen aan revisie onderhevi9 . Ten
eerste is er in de recente theorievorming veel aandacht
9ekomen voor de mo9eli1jkheid dat die triomf van
de westerse individualiteit zelf niet meer dan een
historisch-narratieve constructie zou kunnen ziJn, een
constructie waaraan auteurs van autobio9rafische
9eschnften hebben bi19edragen . Daarmee zi1n ook
hier weer vra9en naar het ultieme onderscheid tussen
felt en fictie naar de achter9rond 9eschoven .
Onderzoekers zi1jn bovendien tot het inzicht
gekomen dat ook het autobio9rafisch schri1jven niet
zozeer een kwestie van reconstructie is als wel van
constructie Porter 1996 en Folkenflik 1993 . Het 'zelf'
zoals de auteur dat presenteert, was er no9 niet voor
het schri1'ven maar ontstaat in elk 9eval ten dele
ti1'dens en door het schriJ'ven zelf . Dit inzicht 9roeide
merle onder invloed van de ontwikkelin9 van de
autobio9rafie in de twinti9ste eeuw zoals to zien is
bi1j auteurs als Sartre Dumas Robbe-Grillet die een
voort9aande 'literariserin9' vertoonde . Aanvankeli1'k
werd hieroP 9erea9eerd met de lens 'de dood van de
autobio9rafie' . De stortvloed aan beschouwin9en
over dit thema 9of critici de schampere observatie dat
die dood in elk 9eval funk wat werk verschafte aan de
literatuurwetenschappeli1jke dood9ravers .
Te9enwoordi9 be9int het inzicht to overheersen
dat het niet zozeer de autobio9rafie zelf is die is
overleden maar een bepaalde verschi1jnin9svorm
daarvan namelijk de moderne autobio rafie zoals
die vooral in de ne9entiende eeuw floreerde . Dit
inzicht is no9 versterkt door sociaal-historisch
onderzoek, 9enderonderzoek en etnische studies die
constateerden dat e9odocumenten van arbeiders
vrouwen en etnische minderheden op belan9ri1'ke
punten verschillen van de canonieke autobiografische 9eschriften . Ook dit wiJjst erop dat de moderne
autobio9rafie slechts een bepaalde vorm is uit
het totaal aan mo9eliJ'kheden om autobio9rafisch to
schri1jven . Het beeld van de moderne autobio9rafie als

23

Vooys 3/4-Jaargang 17

genre berust in feite op een cirkelredenerin9 : een
beperkt corpus teksten is uit het 9eheel aan a9odocumenten 9elicht en bestempeld als 'autobio9rafie`
waarna vervol9ens allerlei autobio9rafische 9eschriften die niet aan dit beeld voldeden . 9eheel terziJ'de
9eschoven of 9emar9inaliseerd werden . Handhavin 9
van dit beeld is niet Ian9er aan de orde nu in het
Iiteratuur wetenschappeliJ'k en literair-historisch
onderzoek de traditionele genre-afbakenin9en en hierarchieen steeds minder relevant ziJ'n . Dit biedt
ruimte voor meer 9enreneutraal onderzoek naar historische e9odocumenten als fundamenteel 'literaire'
teksten - 'literair' niet in de evaluerende zin maar in
de zin dat ze een bepaalde retorische of narratieve
structuur bezitten .

De constructie van de reconstructie
In de 9eschiedwetenschap is eveneens sprake van een
sterk 9roeiende waarderin 9 voor e 9 odocumenten . 5
En ook bi1' historici is twi1jfel 9erezen over de 9an9bare
teleolo9ische benaderin9 in de traditie van Misch . De
meest fundamentele kritiek is 9eleverd door Michael
Mascuch in zi1jn recente Origins of the Individualist
Self Mascuch 1997 . HiJ' ziet autobio9rafisch schriJjven
als een culturele praktiJ'k waarbi1j de tekst een Publiek
vertoon van de ei9en identiteit, de 'self-identity', is .
Met een beroep op de socioloo9 Ervin9 Goffman en
de filosoof Charles Taylor meent Mascuch dat het
concept 'self-identity' flexibel multi-interpretabel en
historisch bepaald is . BiJ' de 'individualistische
zelf-identiteit' moeten we denken aan iemand die
zichzelf ziet als autonoom in staat is zi1jn ei9en leven
to bepalen, en die ook bewust 9ebruikmaakt van de
middelen die er ziJjn om de ei9en identiteit naar
buiten to bren9en . Een van de belan9riJ'kste middelen
is vol9ens Mascuch, de autobio9rafie . Beide ,
persoonliJ'kheid en tekstvorm ziJ'n vol9ens hem een
product van de achttiende eeuw . Mascuch sluit
hiermee overi9ens wel aan biJ ' ideeen van Misch . Zo
benadrukt hiJ' de samenhan9 met de opkomst van de
roman . Ook wi)jst hiJ j erop dat de moderne autobio-
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9rafie 9ezien kan worden als een 9eseculariseerde
versie van de reeds Ian9er bestaande, door
Au9ustinus 9einspireerde bekerin9s9eschiedenissen .
En hi1' benadrukt net als veel literatuurhistorici het
belan9 van vrouweliJ'ke auteurs . Juist vrouwen
konden als relatieve buitenstaanders in de zin dat zi'J
minder 9ebonden waren aan vastli99ende literaire
vormen, 9ebruikmaken van het vooralsno9 meer
vormvri1'e genre van de autobiografie .
De zienswiJjze van Mascuch tast weliswaar de
traditionele canon aan maar sluit in g rote
rote linen n o9
aan bi1' het verhaal van de 'triomf der westerse
individualiteit' . Andere historici hebben 1"uist biJ' het
be9rip individualiserin9 zelf vraa9tekens 9ezet . Z 0
heeft Hu9o ROlin9 er onlan9s op 9ewezen dat de
ne9entiende en twinti9ste eeuw naast individualisering een niet minder sterke tendens tot
collectiviserin9 ken den . 6 Hi1 wijst op politieke en
utopische ideeen uitmondend in collectivistische
ideologieen als communisme en fascisme stromin gen
waarin elk individualisme Jjuist werd te9en9a9aan .
De wens om buiten de canon to kiJ'ken was ook
sterk biJ' mentaliteitshistorici die Binds enkele
decennia vooral op zoek ziJ'n naar a9odocumenten
van '9ewone' mensen . Dit onderzoek heeft nieuwe
inzichten op9eleverd over de aard van het betreffende
genre . TerwiJ'l ideeen-historici het individualistische
karakter van e9odocumenten benadrukten bli1'kt dat
de meeste da9boeken en autobio9rafieen werden
9eschreven ten behoeve van de kinderen van de
auteur. E9odocumenten vormden een bru9 tussen
9eneraties ze moesten continulteit 9aranderen . Ze
werden dus eerder 9eschreven vanuit een - met de
middeleeuwen 9eassocieerd - familiebewustzi1'n, da n
vanuit een modern individualiteits9evoel . Een
Nederlands voorbeeld is het dagboek dat de H aagse
schoolmeester David Beck in 1624 bi1M eld voor ziJn
drie kinderen . Hi1j schreef voor ieder een kopie uit
Beck 1993) .
Er is veel 9ediscussieerd over de kwestie van de
representativiteit van e9odocumenten . Dat probleem
wordt vaak op9elost door meerdera tok sten naast
elkaar to le99en . In h et licht van recente

theorievormin9 heeft deze discussie veel van haar
relevantie verloren . Historici zoeken immers veel
minder dan vroe9er naar al9emeen 9eldende
waarheden . Men is meer 9einteresseerd 9eraakt in de
individuele belevin9 van het verleden .
Terzelfder tiJjd heeft de to9enstellin9 tussen
e9odocumenten en overheidsbronnen veel aan
scherpto in9eboet . Omdat de meeste 9eschiedschri1vin 9
zich Binds de ne9entiende eeuw ontwikkelde binnen
het kader van de nationals Staten werd aan de
schrifteli1'ke neersla9 van het staatsvormin9protes een
bi1jna absolute betrouwbaarheid toe9ekend . Juist de
laatste 1'aren is het besef door9edron9en dat off iciele
bronnen sours sterker van de werkeliJ'kheid afwiJjken
dan onofficiele . Recente olitieke schandalen zoals
Watergate, zi1jn daar voorbeelden van . Wie thans de
Russische 9eschiedenis van deze eeuw zou schri1'ven ,
uitsluitend op basis van overheidsarchieven zou zich
volstrekt belacheli1jk maken . Ook de Nederlandse
9eschiedenis, meent men to9enwoordi9, zou zonder
e9odocumenten 9oeddeels on9eschreven bliJ'ven . Een
dergeliJ'ke visie 9aat echter no9 wel uit van een
absoluut waarheidsidee . Meer radicals theoretici hebben
dat nu 1juist zelf ter discussie 9esteld .
Onder invloed van structuralistische en
postmoderne theorievormin9 is er nameliJjk ook in de
historiografie meer aandacht 9ekomen voor het felt
dat elk beeld van het verleden niet alleen een kwestie
van reconstructie is maar principieel ook een kwestie
van constructie . In het postmoderne denken wordt de
narratieve constructie zelfs 9ezien als de eni9e
werkeli1'kheid en worden vroe9ere waarheidsclaims
van de historio9rafie verworpen . In dit licht bezien
vervaa9t het onderscheid weer tussen egodocumenten en andere bronnen . Een benaderin9 die het verhaal en de constructie centraal stelt maakt de
scheidsliJ'nen tussen de particuliere visie van auteurs
van e9odocumenten enerzi1jds, en de officiele
9etui9enissen en documenten anderziJjds, minder
scherp . Er is minder aandacht voor de vraa9 wat de
historische waarheid is en meer voor de vraa9 hoe
beelden van het verleden totstandkomen en hoe de
retorica van het 9eschiedverhaal werkt . In die visie ziJjn

egodocumenten steeds meer volwaardige bronnen
geworden naast alle andere .
Kenmerkend voor het moderne sociaal-historisch
onderzoek - en vergelijkbaar met de ontwikkelingen
binnen de literatuurwetenschap - is de laatste tijd de
neiging de term egodocument in steeds ruimere zin
to gebruiken, en er bijvoorbeeld ook verhoren van
gevangen misdadigers toe to rekenen . Voor alle
contemporaine historici geldt daarnaast dat het taboe
op het gebruik van het woord 'ik' in de tekst, zo
typerend voor de traditionele wetenschappelijke
geschiedschrijving, verminderd is . In Frankrijk bloeit
de zogenaamde ego-histoire op . Dit zijn geschriften
van historici die hun eigen geschiedenis opschrijven
en publiceren . In Nederland is dat nog ongebruikelijk,
al heeft Presser reeds het voorbeeld gegeven, en heeft
L. de Jong met zijn memoires zelfs een publiekssucces
geboekt (Slihcer van Bath 1998 ; Kossmann 1998 ;
Venwey 1994) .

Schaamt u voor uwe vaderen niet
In historische handboeken op het 9ebied van de
Nederlandse letteren is tot nu toe weini9 tot 9een
aandacht aan e9odocumenten besteed . Af9ezien van
de studies over de autobio9rafie door PSpi9t . over
het da9boek door G . Kalff 1'r., en de studies van meer
al9emene aard van S . Dresden en A .M .J . Chorus, is er
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weinig verschenen . 7 Er is inmiddels wel een
Werk9roep Biografie die het Biografie Bulletin
uitgeeft . De activiteiten beperken zich vooralsno 9
voornameli1jk tot gedachtevormin9 rond de
traditionele bio9rafie van '9rote mannen en vrouwen' .
De idee dat Nederlanders weini9 over zichzelf
schreven en dat voorzover er e9odocumenten zijn
9eschreven die angstvalli9 door de familie 9eheim
worden gehouden, is diep9eworteld . Theod . Jorissen
beklaa9de zich hier een eeuw 9eleden al over
Jorissen 1893, pp . 53-78) . HiJ' vernam of en toe uit
de kraut dat er familiepaPieren aan een archief waren
9eschonken en dat er dan 9ewoonliJ'k tweeerlei werd
bi19evoe9d : "dat zeker no9 tal van belan9ri1 j ke
papieren voor onze 9eschiedenis van 9ewicht in het
bezit van particulieren ziJn, en dat de over9aye van
zulke stukken aan archieven of bibliotheken zeer to
wenschen is" . Maar zoiets wordt door de lezer snel
vergeten schreef Jorissen en hi1j voegde daaraan toe :
"trouwens het is een uitzonderin als het ubliek
van deze belan9ri1jke papieren lets meer hoort" .
Kortom "het historisch leven van ons yolk is nul" . Hi'1
besloot met de oproep : "Durf voor den da9 komen ;
schaamt u voor uwe vaderen niet . . . . Hebt de trotsch
der En9elsche aristocratic die zich niet schamen, dat
ook de missla9en en dwalin9en van haar vaderen tot
de historic des yolks behooren!" Er is sindsdien wel
wat maar niet veel veranderd . Onlan9s constateerde
U . Rosenthal hoo9leraar bestuurskunde, in de Volkskraut 13 februari 1999 no9 eens dat er teleurstellend
weini9 memoires zijn van Nederlandse politici .
0pvallend is daarente9en de grote belangstellin 9
in Nederland voor het autobio9rafische aspect van
literatuur. Sinds Jj aar en da9 houden genootschappen
die zich widen
aan de bestudering van schri1'vers als
1
Bilderdi1'k . Multatuli en VestdiJ'k, zich voornameli1'k of
zelfs uitsluitend bezi9 met het verzamelen van
bio9rafische details . Sommi9e hedendaa9se auteurs
bekla9en zich over de talloze interviewers die
uitsluitend geinteresseerd zijn in de vraa9 of bepaalde
voorvallen in een roman 'echt 9ebeurd' ziJjn . Andere
auteurs zoals Connie Palmen en J .J . Voskuil spelen
hier Jjuist op in door voortdurend to benadrukken dat
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hun romans over ware personen en 9ebeurtenissen
gaan . Er circuleren li1'st1'es van personen in Het Bureau
en dat de titel van Palmens roman LM . lets to maken
heeft met Ischa MeiJjer is maar al to bekend . Toch valt
zelfs biJ' auteurs als Voskuil en Palmen sours lets van
onbeha9en to si9naleren . Met eni9a irritatie, maar
voorzichti9, our hun lezers niet voor het hoofd to
stoten, proberen ze to laten zien dat hun literaire
scheppin9en toch wel wat meer zijn dan slurpele
afdrukken van de werkeli1jkheid . Er li99en literaire
strate9ieen van selectie schiftin9, vervormin 9 .
structurerin9 in ruimte en tiJd, retorische presentatie
aan ten 9rondsla9 . Ook als sleutelromans zijn hun
boeken toch meer dan alleen foto9rafische afbeeldin9en
van de werkeli1jkheid .
Voor het literaire aspect van het autobio9rafische
heeft niet alleen het leespubliek- maar ook het
literaire onderzoek vaak opvallend weini g
belan9stellin9 . Naast talloze studies waarin het
liefdesleven van Multatuli wordt uit9eplozen of
waarin tot op de cent wordt uit9erekend hoe 9root
het befaamde kastekort van Lebak nu ei9enliJjk was
staat maar heel weinig onderzoek naar de structuur
van Max Havelaar en naar de retorische strate9ieen
die Multatuli toepaste our de 9ebeurtenissen uit zijn
leven een literaire vorm to 9even . Zo mo9eliJ'k no g
minder aandacht is er voor het felt dat elke vorm van
autobio9rafisch schri1jven in wezen een kwestie van
literaire presentatie is . Er is een zo 9oed als totaal
9ebrek aan meer algemene studies naar de retorica
van de brief, het dagboek of de autobio9rafie . Zeker
waar het 9aat our 9eschriften van mensen die niet tot
de canon van de 9rote namen behoren .
Binnen de Nederlandse geschiedschri1jvin9 heeft de
groeiende belangstellin9 voor e9odocumenten tot nu
toe vooral 9eleid tot aansporin9en deze bron to
9ebruiken in toekomsti9 onderzoek . Historici zijn zich
wel bewust 9eworden van de literaire aspecten van
zulke teksten en van de sours overschreden grenzen
met fictie maar de 9emiddelde lezer bliJ'ft verwachten
dat een egodocument authentiek is . Wie een
autobio9rafie leest die achteraf nep bli1'kt to ziJn, voelt
zich nog altiJjd op het verkeerde been 9ezet . Dat zou

in elk 9eval kunnen 9elden voor de lezers van Geert
Maks bundel Oo9getui9en van de vaderlandse
geschiedenis . Daarin heeft hiJ j een versla9 op9enomen
van de arrestatie van Prinses Wilhelmina bijJ
GoeJ'anverwellesluis . De passage komt uit het in 1882
verschenen Uit de gedenkschriften van een voornaam
Nederlandsch beambte . Kort na het verschiJ'nen heeft
de eerder9enoemde Jorissen het werk echter al
ontmaskerd als een vervalsin9 Dekker 1983, pp . 220226 . In handboeken wordt meestal vooral
9 ewaarschuwd . "Getoetst aan andere bronnen en in
het al9emeen met voorzichti9held en kritische zin
9ebruikt heeft deze documentatie niettemin sours
on9inele betekenis en steeds waarde als secundaire
en aanvullende bran", luidt de conclusie van de
para9raaf 'E9odocumenten' in de studie De ware
geschiedschrilj ver. ApParaat voor de nieuwste
9eschiedenis . door P. LuYkx . H .J .C Termeer en J .P.A .
van Vu9 . Ook wordt vaak 9esteld dat e9odocumenten per definitie niet representatief ziJjn - dit dus in de
aanvechtbare veronderstellin9 dat representativiteit
van 9root belan9 is voor historisch onderzoek . In
recente historische studies, zoals die van Sandra Bos
over het 9ildewezen wordt desondanks vaak o p
e9odocumenten 9ewezen als bronnen die het
onderzoek verder kunnen bren9en Bos 1998) .
Een 9roeiend aantal uit9e9even teksten onder
meer in de reeks E9odocumenten van uit9everij1
Verloren, bevordert deze ontwikkelin9 . Maar voordat
deze ontsloten bronnen op9enomen kunnen warden
in het onderzoek zullen literatuur historici zich er
meer rekenschap van moeten 9even hoe zi1 j met
der9eliJjke teksten our9aan . De inventarisatie van
e9odocumenten tot 1814 heeft een sterke impuls
9e9even aan het 9ebruik van zulke teksten in
literair historisch onderzoek . Voorbeelden van zulk
onderzoek zi1'n de studie van Arianne Ba99erman naar
het lees9edra9 van het Jjon9etJje Otto van Eck
Ba99erman 1997, pp . 129-134 van Jeroen Blaak
naar de Ieefomstandi9heden van de Amsterdamse
ambachtsman Harmannus Verbeecq Blaak 1999 , pp .
1-19 van Florence Koorn naar vrouweliJj ke reli9iositeit
op basis van de autobio9rafie van Elisabeth Strouven

Koorn 1996,
. 87-109 van Herman Roodenbur
naar seksualiteit en opvoeding Roodenbur9 1985 ,
pp518-539 , van Luuc Kooi1'mans naar vriendscha p
KooiJ'mans 1997~ KooiJ'mans 1996, pp . 59-69 van
Judith Pollmann over 9odsdienst rond 1600 Pollmann
1999 en van Moniaue Stavenuiter naar ouderdom in
da9boeken Stavenuiter 1993) .

Elk nadeel heb zi1'n voordeel
"Elk nadeel heb zi1jn voordeel" zoals de voetbalfilosoof
Johan CruiJjff het uitdrukt . Dat de bestuderin9 van
e9odocumenten in Nederland no9 in de kinderschoenen staat biedt on9ekende mo9eliJjkheden voor 9einteresseerde onderzoekers . Er valt no9 veel to
ontdekken to analYseren en to bediscussieren . Het
Iaat zich niet aanzien dat deze teksten ooit al hun
9eheimen zullen pri1s9even . Immers, e9odocumenten
bli1jven door hun veelvormi9held en persoonliJjk
karakter een ei9enzinni9 type tekst . En niet alle
schri1jvers ziJ'n zo cooperatief als men verwachten zou .
Wat dat betreft is het duideli1jkste statement
of9e9even door Willem BilderdiJk, die ziJjn korte
autobio9rafie be9int met de onver9eteli1jke woorden :
,, Het leven is mi1J van zolan9 miJ' heu9t, pi1'nli1k, lasti 9,
en ledi9 9evallen . De meeste bi1jzonderheden heb ik
al vroe9 9etracht to ver9eten en ik ben hierin voor
een 9root 9edeelte schoon minder dan ik wenste ,
9eslaa9d ." TYdeman 1853, p .29

Gert-Jan Johannes is verbonden aan de Faculteit der
Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam ;
Rudolf Dekker aan de Faculteit der Historische en
Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit van
Rotterdam . Be/den zijn redacteur van de serie Egodocumenten .
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UitgebLust nihiLisme
Over W.F. Hermans zijn bio9raaf, zzijn bewonderaars en zijn critici

Wim Berkelaar
Vier J'aar na zijn dood is W .F . Hermans flog steeds
onderwerp van discussie . In De revisor ontketende
Oek de Jon9 in 1998 een polemiek over Hermans'
wereldbeschouwin9 . 0pmerkeli1'k 9enoe9 rept Hans
van Straten in de eerste 9rote bio9rafie over
Hermans met 9een woord over De Jon9s aanval .
Van Straten schreef een feitenbio9rafie, waarin hi' J
9ewaa9de interpretaties schuwt . Historicus Wim
Berkelaar bespreekt de bio9rafie en valt Oek de
Jon9 bi1' in zijn kritiek op Hermans, al deelt hi1' diens
9odsdienstiga ar9umentatie niet.

Wie een bio9rafie schri1'ft over Willem Frederik
Hermans weet dat hem wat to wachten staat . Een
9eneratie intellectuelen, geboren in de Jjaren veerti 9
en vi1'fti9, is diep9aand door Hermans beInvloed en
za9 reikhalzend uit naar een bio9rafie over de
schriJjver . Journalist en letterkundi9e Hans van Straten
moet weini9 vertrouwen in die lezers hebben 9ehad .
De omsla9 van zi1jn bio9 rafie Hermans. Zi"n
1 tijd.
l Zijn
I
werk. Zi jn leven bevat een curieuze verwi1'zin9 naar de
ontvan9st van zijn enkele 1jaren eerder verschenen
Ievensbeschri1vin9 van Multatuli . Met een vinni9e steek
onder water naar Hu9o Brandt Corstius schri1jft Van
Straten of is het uit9everi1j Aspekt? : "Binnen acht
maanden was dit boek of tot er9ernis van een
meneer die zich al in 1983 voor dit werk had
9emeld, maar nooit een letter op papier had 9ezet ."
Van Straten doet hiermee een po9in9 in de
voetsporen van Hermans to treden . Die herinnerde in
verscheidene artikelen over Multatuli vaak aan
Brandt Corstius' nooit in9eloste belofte een bio9rafie
over 'de man van Lebak' to schriJjven . Mocht Van
Straten de hoop hebben 9ekoesterd eventuele critici
voor to zijn door erop to wiJjzen dat hi1j tenminste de
eerste biografie van Hermans schreef en daarom
waarderin9 en respect verdiende dan is hiJj bedro9en
uit9ekomen .
De critici vielen massaal over hem heen . "Van
Stratens bio9rafie is hoo9steps een bouwdoos vol
losse onderdelen" schreef Arnold Heumakers in NRC
Handeisblad van 12 maart 1999 . Ton Anbeek
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oordeelde in VriJ Nederland 13 maart niet minder
kritisch : "Van Stratens IevensbeschriJ'vin9 van Hermans
laat vooral een indruk van verbrokkeldheid achter ."
Ook Aleid TruiJ'ens was het knip- en plakwerk van Van
Straten niet opt9aan . In de Volkskrant van 12 maart
kraakte ze de IevensbeschriJjvin9 of en sprak de
verwachtin9 uit dat "voor wie belan9 stelt in de
schri1jver . . . ooit hopeliJjk een echte literaire
bio9rafie zal worden 9eschreven" . De beste kritiek
kwam van Jan Hanlo-bio9raaf Hans Renders . Hi'1
constateerde in Het Parool van 12 maart dat Van
Straten beter een boek had kunnen schriJjven onder
de titel Mi'n
1 belevenissen met WFH : "Hi1j had
dan 9ewoon kunnen ze99en : zo herinner ik het me
en als het niet waar is dan moet de bio9raaf het
maar rechtzetten ."
Waarom heeft Van Straten dat niet 9edaan?
WaarschiJjnli1'k is de in9ewikkelde relatie tussen Van
Straten en Hermans de oorzaak . Ze Ieerden elkaar
begin Jjaren viJjfti9 kennen . Van Straten was dichter
en secretaris van het letterkundige ti1'dschrift Podium
waarvan Hermans korte ti1jd redacteur was . TerwiJjl
Hermans in de 1jaren vi1'fti9 en zesti9 carriere maakte
in de wetenschap en zich zou ontwikkelen tot
een van de belan9ri1jkste naoorlo9se schriJjvers werd
Van Straten journalist biJ' Het Vri'e
1 Volk en een
9root kenner van de Nederlandse Iiteratuur . Ze hadden
9ere9eld contact bezochten literaire biJ'eenkomsten
en Iieten de kinderen biJ j elkaar Io9eren . De 9oede
verstandhoudin9 tussen Van Straten en Hermans
be erkte zich echter niet tot het louter sociale vlak ;
het was Van Straten die Hermans de tip 9of zijn
polemieken in ei9en beheer uit to 9even . Het zou
het begin vormen van een reeks die zou uit9roeien
tot Mandari1jnen op zwavelzuur . Begin jaren
ne9enti9 kwam een einde aan de vriendschap . Van
Straten zelf heeft in verschillende interviews weduwe
EmmY Hermans aan9ewezen als de ware schuldi9e
aan de breuk . Zi1j zou niet 9ediend zijn 9eweest
van een door Van Straten samen9estelde bloemlezin 9
erotische poezie . Het Ii1jkt echter no9al onwaarschi1jnli1jk dat dit de eni9e reden voor de verwi1'derin9 is
9eweest . Ook Hermans' minachtin9 voor de 1journalistiek

'hoernalistiek' en hun verschillende literatuuropvattin9en hebben hieraan biJ9edra9en .
Als Van Straten zi1jn ambivalence verhoudin9 tot
Hermans als uit9an9spunt had 9enomen voor ziJjn
bespie9elfin9en was de kritiek waarschiJjnli1jk milder en
welwillender 9eweest . Nu riep hiJ ' de kritiek over zich
of kritiek die hiJ' zich behoorliJjk heeft aan9etrokken .
Vlak voor het boek verscheen hield Van Straten zich
no9 9root . 0p een vraa9 of hiJ ' ne9atieve kritieken
niet vreesde antwoordde hiJ' dat de kritiek hem
niet zou deren . "Hoe meer publiciteit miJjn boek kriJ'gt ,
hoe beter voor mezelf en voor mi1'n uit9ever ." Maar
nadat de eerste storm van kritieken over hem heen
was 9etrokken zei hij j aan9esla9en te9en Onno Blom
van Trouw 18 maart : "Ik ben met straatvuil be9ooid ."
Toen Blom hem vroe9 of hiJ' dit niet had kunnen voorkomen door een boek to schriJjven over ziJjn vriendschap met Hermans, verwees Van Straten naar het lot
van Tonnie Luiken . Deze tra9ikomische oprichter van
de WFH-verzamelkrant was 9edwon9en tot het betalen
van de som van f30 .000,-, nadat hi1' na de dood van
Hermans op 27 april 1995 een Sterfboek had samen9esteld met materiaal dat EmmY Hermans onwel9evalli9 was . Bob Polak een nauweli1'ks minder
dweperi9e bewonderaar, trof eerder al eenzelfde lot
toen hiJj enkele roofdrukken publiceerde en aan
Hermans f20 .000,- moest betalen .
In dit licht is de angst van Van Straten be9riJpeli1jk .
Doodzonde is het echter wel ; Hermans moet hem
tiJjdens hun 1jarenlan9e vriendschap tientallen brieven
hebben 9eschreven . Het wrin9t temeer nu er na
Hermans' dood boeken verschiJjnen als dat van
Ares Koopman en Cathrien van Ommeren- die geen
angst tonen voor de erven Hermans . In hun
overi9ens flinterdunne Een ontmoetin9 met de
Tovenaar 1996 ziJ'n verschillende brieven van de
schriJjver opgenomen, die hiJ' enkele maanden voor
ziJjn dood aan Koopman heeft 9eschreven . Angst lijkt
dus niet de eni9e reden waarom Van Straten van citaten uit brieven heeft of9ezien . Het heeft er veel van
we9 dat hijj dat ook als verraad aan de vriendscha p
beschouwde .

WE . Hermans

Schoolmeestersbloed
De 'waarschuwin9' vooraf, waarin Van Straten
'door9ewinterde Hermansianen' er alvast o p
voorbereidt dat hijj 'krasse blunders' in het werk van
Hermans zal signaleren, heeft diezelfde Hermansianen
on9etwi1'feld 9eirriteerd . Maar wie het werk van
Van Straten kende was niet v erbaasd . A I in de
aforismenbundel De omgevallen boekenkast deed
Van Straten uit9ebreid uit de doeken welke details in
Hermans' romans niet klopten . De kritiek dat Van
Straten zich in deze passages schuldi9 maakt aan
overdreven schoolmeesteri1 j is terecht voorbeeld :
Hermans laat een van ziJn personages in De donkere
kamer van Damokles met een ballpoint schri1'ven terwi1jl dat schriJjftui9 in Nederland noch En9eland
in 9ebruik was tiJ'dens de oorlo9 . Maar daar staat
to9enover dat 1'uist Hermans deze kritiek uitlokte .
Zelf be9ifti9d met schoolmeestersbloed- was Hermans
nooit to beroerd anderen to wi1jzen op hun fouten .
Daar kon C . Buddin9h' van meepraten . Befaamd is
de vernieti9ende besprekin9 die Hermans in NRC
Handelsblad van 29 september 1978 aan de
da9boeken van de dichter wi1jdde . 1 In een vraa99esprek met Max Pam verklaarde Hermans naderhand
dat hijj alti1jd rekenin9 hield met een 'super-Hermans' ,
een man die hem 9enadeloos op zi1jn fouten zou
wi1 zen . 2 Nu kan Van Straten onmo el
9Jik een su per Hermans' worden 9enoemd hijj is wel een van de
weini9en die Hermans' fouten heeft trachten to
corri9eren . Het heeft de vriendschap Ian9e tiJjd niet
in de we9 9estaan . In 1988 tiJ'dens een vraa99esprek
met Wilbert Smulders in Utrecht, sprak Hermans
weliswaar niet zonder spot maar toch ook met
waarderin9 over Van Straten als kenner van zi1jn
werk . 3
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Literaire menin9sverschillen Ii1'ken intussen de belan9ri1'kste oorzaak van de verwiJ'derin9 to zijn 9eweest .
Van Straten oordeelt tweeslachti9 over Hermans' literaire opvattin9en . EnerziJ'ds bewondert hi1' Hermans
als een van de 9rootste naoorlo9se Nederlandse
schri1'vers, anderziJ'ds is Hermans' ki1'k op Iiteratuur
hem vreemd . Hoeveel romans en 9edichten Van
Straten in de loop der tiJ'd ook heeft 9elezen ,
zijn voorkeur 9aat uit naar het e9odocument .
Autobio9rafieen en da9boeken hebben zijn voorkeur.
Als het maar 'uit het leven 9e9repen' is . Van Straten
zoekt de mens achter de kunstenaar. Het ma9 9een
wonder heten dat hiJ ' zich heeft op9eworpen als
bio9raaf van Hermans na eerdere levensbeschri1'vin9en
van Multatuli en de schilder H .N . Werkman . Welke
verschillen er ook tussen de drie kunstenaars zijn vast
to stellen al vallen vooral tussen Multatuli en
Hermans de overeenkomsten op - alledrie kenden
een turbulent leven dat minstens zozeer de aandacht
trok als hun werk . Wie de boeken leest kri19' t de
indruk dat Van Straten vooral door de persoon achter
de kunstenaar is 9eboeid . Hi1' 9sat als het ware als een
detective to werk en probeert biJ' de benaderin9 van
hun werk to ontdekken wat overeenkomt met de
werkeliJ'kheid en wat niet . Van Straten zoekt niet naar
de vorm maar naar de vent - om de beladen termen
to 9ebruiken .
Hermans en het'beschaafde nihilisme'
Hermans le9de daarente9en de nadruk op de vorm
en heeft zoals bekend van de bestri1'din9 van de
Forum-erfenis zijn literair program 9emaakt. HiJ' werd
daarbiJ' 9edreven door een wirwar van motieven . Zo
wordt zijn afkeer van Menno ter Braak door velen ,
ook door Hans van Straten in verband gebracht met
de flood van zijn zuster Corrie . ZiJ' liet zich na de
capitulatie op 14 mei 1940 doodschieten door haar
ruim twinti9 1aar oudere neef en minnaar Pieter Blind
die daarna zelfmoord plee9de - op dezelfde da9 flat
Menno ter Braak flit deed . Hoewel Hermans elk
verband ontkende, zijn er in zijn werk met name
in de roman Ik heb alti'dl geli1'k wel de9eliJ'k
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verwi1'zin9en to vinden naar beide 9ebeurtenissen . In
elk 9eval bleef de zelfmoord van Ter Braak een
J'arenlan9a obsessie voor Hermans ; keer op keer
kwam hiJ' erop tern9. Zo vaak zelfs dat zijn voormali9e
vriend RudY Kousbroek vond dat Hermans 'wartaal'
be9on uit to slaan de Volkskrant, 28 april 1995 .Ook
van Ter Braaks'beschaafde nihilisme' moest Hermans
niets hebben . Ter Braaks pleidooi voor de 'honnete
homme' werd door Hermans verschillende keren
belacheliJ'k 9emaakt . De pretentie dat intellectuelen
een Iaatste bastion konden vormen te9en domheid
en barbari1 ' kon op Hermans' hoop rekenen . In zijn
rauwe en naakte nihilisme was hoo9uit plasts voor
mededo9en met de weerloze mens .
Maar Hermans' belan9ri1'kste bezwaren te9en Ter
Braak en Du Perron golden hun literaire opvattin9en .
ZiJ' zochten de persoonliJ'kheid in de Iiteratuur en
hechtten minstens zozeer aan het da9boek en de
autobio9rafie als aan de roman . Hermans heeft zich in
de loop der J'aren steeds sterker te9en die opvattin9en
9ekeerd . Autobio9rafieen en da9boeken beschouwde
hiJ' als dubieuze genres waarin wel waarheid wordt
9esu99ereerd terwiJ'l die in werkeliJ'kheid wordt verzwe9en of waarover wordt 9elo9en . "Romanschri1'ven
is wetenschap bedriJ'ven zonder bewi1's . . . . Een roman
hoeft niet to streven naar waarheid maar naar waarschi1'nliJ'kheid en deze waarschiJ'nli1'kheid moet hi'1
ontlenen aan zichzelf' schreef Hermans in 1958 in
zijn bekende opstel Expenmentele romans' . 4
Overi9ens bleef vooral Du Perron hem zijn even
Ian9 fascineren . In 1947 sprak hiJ' over Du Perron als
'leermeester' een omschri1'vin9 die hiJ' voor Ter Braak
n00it zou 9ebruiken . 5 En ook al zette hi1' Du Perrons
autobio9rafische roman Land van herkomst o p
zwavelzuur Hermans bleef door de schri1'ver ervan
6
9eboeid . Van Straten spreekt verontwaardi9d over
Hermans' heimeliJ'ke po9in9 in 1991 Iiefdesbrieven
van Du Perron to bemachti9en . Hermans zou zich
slechts te9en Du Perron hebben of9ezet omdat hi'1
niet tot liens epi9onen wenste to worden 9erekend .
,, Het is 1'ammer flat Du Perron toen niet meer leefde ,
want hi1' zou hem om deze kinderachti9held
on9etwiJ'feld harteli1'k hebben uit9elachen" schriJ'ft

Van Straten 9rimmi9 p . 107 . Het is mo9eliJ'k, maar
in elk 9eval onthult deze 9rimmi9held no9 eens de
to9enstellin9 tussen Van Straten en Hermans : waar
Van Straten een overi9ens ei9enzinni9e epi9oon van
Forum is 9ebleven bevriJ'dde Hermans zich van de
erfenis van Ter Braak en Du Perron in de wetenscha p .
alleen zo een ei9en plaats in de literatuur to kunnen
creeren .

Geen ha9io9rafie
Gezien hun verschillende literaire opvattin9en ma g
het een wonder heten dat Van Straten en Hermans
bevriend raakten . Van Straten heeft zijn literaire
voorkeur in elk 9eval niet onder stoelen of banken
9estoken . In 1962 deed hiJ' Hermans het voorstel een
serie vraa99esprekken to voeren, waarin 9esproken
zou moeten worden over Hermans' leven en
schriJ'verschap . Het voorbeeld van die interviewreeks
ontleende Van Straten aan de 9esprekken die de
door hem sterk bewonderde autobio9raaf Paul
Leautaud begin 1'aren viJ'fti9 had 9evoerd met Robert
Mall et . Waarom stemde Hermans toe? Niet omdat
hiJ' Leautaud bewonderde : hiJ ' moest niets van deze
door Forum-e p i 9onen bewonderde 'theetante'
hebben . Mo9eli1'k heeft iJ'delheid Hermans bewo9en
op Van Stratens voorstel in to 9aan . Met het o09 0 p
de bio9rafie is de vraa9 wat Van Straten in Hermans
heeft 9ezien minstens zo interessant, want dat valt
daaruit niet 9oed op to maken . Van Straten spreekt
zuini9 over Hermans' werk en eindi9t zelfs in mineur.
Omdat Hermans nooit is door9ebroken in het
buitenland su99ereert Van Straten dat hiJ ' om die
reden niet de 9rootste Nederlandse schri1'ver van zijn
tiJ'd kan worden 9enoemd - een curieuze redenerin9 .
Een ha9io9rafie heeft Van Straten bepaald niet
9eschreven . Gelukki9 niet want Hermans is biJ' zijn
leven al 9enoe9 omrin9d door talentloze bewonderaars
als de onnozele Ed Popelier en het on9eleide prol'ectiel
Kees Helsloot een man die de reputatie van Hermans
eerder kwaad dan 9 oed heeft 9 edaan . s Maar de
vraa9 is wel wat Van Straten ertoe bewo9en heeft

deze dikke pit to schriJ'ven . Van Straten vat Hermans'
literatuur als een schoolmeester samen en toont zich
niet 9einteresseerd in het werk van Hermans-exe9eten
als Donald Betlem Frans A . Janssen of Wilbert
Smulders . Zi1'n literaire desinteresse spreekt vooral uit
zijn besprekin9 van De donkere kamer van Damokles .
Hi1' last hun analyses de revue passeren om to
concluderen : "Maar als alle theorieen te9en elkaar
we9vallen wat bli1'ft er dan over? Een speurdersroman
met een dramatische afloop, meer niet ." p . 327 Een
onthutsend eenvoudi9a 9edachte over een zo ri1'k en
knap boek . Misschien mocht van Van Straten niet
antlers worden verwacht aan9ezien hi1' Binds decennia
de wetsprekende pleitbezorger van de vent in de
literatuur is .
Heeft Van Straten de vent Hermans dan 9oed
beschreven? In de eerste hoofdstukken slag9t hiJ ' er
redeliJ'k in de beklemmende sfeer op to roepen van het
benauwende bur9ermans9ezin waarin Hermans
op9roeide . Ook de beschriJ'vin9en van de oorlo9s1'aren van de aanvankeli1'k student Hermans zijn
uitstekend evenals die van Hermans' relatie tot zijn
schoonfamilie . Maar een krachti9e tYperin9 van de
driJ'fveren van Hermans 9eeft Van Straten niet . HiJ' bliJ'ft
vooral steken in een beschriJ'vin9 van Hermans'
rumoeri9 optreden in de literaire wereld . En zelfs dan
bliJ'f1'e als Iezer achter in het besef lets to missen . Van
Stratens beschri1'vin9 van Hermans' entree in de
naoorlo9se literatuur is weliswaar boeiend maar wie
Piet Calls' onlan9s verschenen De vrienden van
weleer heeft 9elezen het derde deel van zijn
literatuur9eschiedenis aan de hand van literaire
tiJ'dschriften tussen 1941 en 1951 weet hoeveel hi1' Iaat
li99en . 9 Calls heeft daarin onder meer de verlopen
vriendschap tussen Hermans en Morrien beschreven
aan de hand van hun briefwisselin9 . HiJ' citeert lusti 9
uit brieven van Hermans en 9eeft zo een veel 9edetailleerder beeld van Hermans' stellin9name in de literatuur in de eerste J'aren na de oorlo9 .
Vanaf zijn beschriJ'vin9 van het protes rond Ik heb
alti'd
eli'k maart 1952 liJ'kt Van Straten elke po9in
l9
91
tot interpretatie van Hermans' persoonli1'kheid to
hebben op9e9even . HiJ' citeert steeds uit9ebreider uit
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krantenverslagen r recensies en interviews zonder
9reep to kri19en op de persoon Hermans . Niet dat
zoiets een eenvoudi9e op9ave is, maar hiJ j Iaat ook
kansen li99en . In zijn hiervoor 9eciteerde recensie in
NRC Handelsblad van 12 maart constateert Arnold
Heumakers een to9enstellin9 tussen de bohemien en
burger Hermans . De bohemien zette zich zijn hele
leven of zowel te9en de brave re9enten uit de 1jaren
vi1jfti9 als te9en de provo's uit de Jjaren zesti9 en
zeventi9 maar eiste als burger respect - ook van hen
die hi1' bestreden had . Heumakers voert die karaktertrek
terecht tern9 op zijn opvoedin9 en constateert dat
Van Straten niets met die to9enstellin9 doet . Zo is het
voortdurend : Van Straten beschriJ'ft het even van
Hermans, hi1j interpreteert het nauweli1jks .

Materialistische banvloeken
De bio9rafie is om die reden een 9emiste kans .
Interessanter is de opmerkeli1jke Kellendonklezin9Zi"n
l
mute was een harpli r die Oek de Jon9 op 16 februari
1998 in NiJjme9en hield . De Jon9 9eeft in twinti 9
pa9ina's een aanzet tot een interpretatie van de
samenhan9 tussen leven en werk van Hermans r die
bij Van Straten ontbreekt . ° Een interpretatie die er
niet om lie9t . De Jon9 waardeert Hermans als een
9root schriJjver : hi1j heeft met zijn nihilistisch
wereldbeeld een tiJdperk beheerst en tal van nu
toonaan9evende schriJ'vers onder wie A .F.Th . van der
Hei1jden beinvloed . Vol9ens De Jon9 wordt Hermans'
aantrekkin9skracht bepaald door het wereldbeeld dat
uit zijn werk spreekt . Het wereldbeeld zou het
innerli1jk drama van Hermans verbeelden . Het treft de
adolescent De Jon9 "als een bliksemschicht" . Rond
zijn twinti9ste beschouwt De Jon9 het materialisme
als superieur aan concurrerende, vooral 9odsdiensti9e wereldbeschouwin9en . Maar nu vindt De Jon g
Hermans' uitspraken " pompeus" . De Jon9 zet Hermans
neer als een kanselredenaar die de wereld al to Ian 9
met zijn materialistische banvloeken is bliJven bestoken .
De vervelin9 treedt bi1' De Jon9 be9in 1jaren
zeventi9 in . HiJj is het " 9edram, het 9esar ,r het
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9eschoolmeester r, dat eeuwi9e zich tekort 9edaan
voelen" zat . In die tiJjd moet De Jon9 zich ook
hebben ontworsteld aan de wur9ende 9reep van
Hermans' wereldbeeld . Hermans' harde kritiek o p
9odsdienst en metafYsica de kern van zijn wereldbeschouwin9 stelt vol9ens De Jon9 weini9 voor.
Hermans polemiseerde met Hollandse christenen r
zonder acht to slaan op reli9ieuze filosofen en dichters
als Emmanuel Levinas of Paul Celan . Hermans r zo
9aat De Jon9 verder, is bovendien zelf een
9elovi9e - maar dan in het to9isch positivisme . Zi1jn
denkbeelden zouden 9edateerd zijn en zelfs door de
Io9isch positivisten zelf 9edeelteliJ'k zijn verworpen . De
Jon9 kan, zo schri1'ft hi1', het wereldbeeld van Hermans
alleen no9 maar serieus nemen als obsessie . ZiJjn
conclusie is dan ook vernieti9end : Hermans' mensbeeld
is dat "van een zwart9alli9e manneli1jke intellectueel" .
Dat wereldbeeld zou elke "wiJjsheid" missen r "wi1jsheid
die de betrekkeli1'kheid van de din9en ziet . . . . De
wiJ'sheid die niet alles wil weten en beheersen . De
wi1jsheid die lacht en spot en Iiefheeft ."
Het was alsof De Jon9 heili9schennis had 9eplee9d .
zo verontwaardi9d werd er op zijn artikel 9erea9eerd .
Kees Fens liet zich in de Volkskrant van 6 maart weer
eens als Iiteratuurpaus kennen door elke discussie uit
de we9 to 9aan en to volstaan met de constaterin9 :
over literaire wereldbeelden valt niet to twisten" .
Nadat De Jon9s lezin9 in 1juni 1998 in De revisor was
9epubliceerd r schreef de dichter Peter Swanborn o p
28 Jjuli in de Volkskrant : "Hermans kriJ9t een trap na ."
Swanborn 9in9 niet in op de kritiek van De Jon 9 .
maar speelde de bal eenvoudi9 tern9 naar de criticus.
"Hermans kriJ9' t een trap na van de leerlin9 die zijn
meester voorbiJj denkt to zi1n, maar die in werkeliJjkheid
no9 niet de wiJjsheid heeft om zich neer to le99en bij1
het simpele felt dat de ontwikkelin9 van Hermans niet
de zi1jne was" r schreef Swanborn die zo elke serieuze
discussie handi9 maar ook laf ontweek .
Dat Oek de Jon9 een brandende kwestie heeft
aan9esneden staat wel vast . Voor het eerst rinds
Hermans' flood is een schri1jver op9estaan die
fundamentele kritiek levert op flit 'onwi1jze' oeuvre .
De uit9ebreide en diep9ravende studies die tot no g

toe over Hermans zijn 9epubliceerd belichten zijn
opkomst als schri1'ver, de ontstaans9eschiedenis en
opbouw van zijn romans en novellen en beschri1jven
zijn literaire opvattin9en . Die studies zijn door9aans
9eschreven door bewonderaars van wie fundamentele
kritiek niet mocht worden verwacht . Zonder De
revisor zouden we vermoedeliJjk niet hebben 9eweten
hoe de lezin9 van De Jon9 bi1j hen zou zijn 9evallen .
Het literaire ti1jdschrift vroe9 enkele liefhebbers en een
Hermanskenner om een reactie . Tot eer van Wilbert
Smulders de kenner, moet 9eze9d dat hi1 ' het meeste
werk maakte van een weerwoord aan De Jon9 . 11
Smulders bestreed de 9edachte als zou Hermans
hebben willen afrekenen met 9odsdienst en
metafYsica . Hermans zou aldus Smulders, wel te9en
confessionaliteit" 9eloof als vaststaande waarheid
zijn - maar sommi9en van zijn romanpersona9es
traden op als "heili9en" als lieden die het felle licht
van de Verlichtin9 de wetenschappeli1jke revolutie
konden verdra9en zonder to vluchten in de schaduw
die de traditionele reli9ie biedt . Vol9ens Smulders zou
nuchterheid" het wereldbeeld van Hermans
kenmerken . Nuchterheid die hiJ j herkende in de
9lasheldere filosofie van de vroe9e Ludwi 9
Wittgenstein, maar 9een nuchterheid zonder
bewo9enheid . Met hefti9e bewo9enheid trok
Hermans ten stride
te9en humbug en bedro9 . Zi1jn
1
stri1jd te9en de 1joodse Ieu9enaar en charlatan Friedrich
Weinreb die ti1'dens de Tweede Wereldoorlo9 tal van
lot9enoten in handen van de Duitse bezetter had
9espeeld maar na de oorlo9 intellectuelen als Renate
Rubinstein en Aad Nuis wist to misleiden door to
su99ereren dat hiJj een verzetsstri1jder was 9eweest
kan daarbi1' een hoo9topunt worden 9enoemd .
Smulders betoo9t terecht dat Hermans hier in
werkeli1jkheid za9 9ebeuren wat hi1' had verbeeld in
zijn novellen en romans .

Van scheppend nihilisme naar uit9eblust nihilisme
Wittgenstein en Weinreb als twee to9enpolen in
Hermans' universum - het is een interessante en

overtui9ende visie op de schriJ'ver . Maar het is 9een
antwoord op de kern van De Jon9s kritiek ; Hermans'
wereldbeeld zou na verloop van ti1jd aan filosofische
en literaire ze99in9skracht hebben in9eboet en no g
slechts kunnen worden 9ewaardeerd als zijn
hoo9stpersoonliJjke '9evecht' . Zo maakt Smulders het
De Jon9 9emakkeli1'k to antwoorden ook al omdat
Smulders Hermans als eerli1'k en oprecht bestri1jder van
leu9en en bedro9 veel to braaf voorstelt . 12 Terecht
vraa9t De Jon9 zich of waar het sarcasme de 9eli1jkhebberi9held en de vernieti9in9sdran9 van Hermans
bli1jven . Maar De Jon9 zou zich op zijn beurt mo9en
realiseren dat hi1j Hermans postuum overvraa9t . Een
eerli1jk en to9eliJ'k 9emeen stri1jder te9en de kon9si
rond Weinreb een oprecht en to9ell1k 9emeen polemist
in het al9emeen een zwart9alli9, haatdra9end en
elik 9evoeli9 en meedo9end romancier - is dat niet
to91
9ecompliceerd en boeiend 9enoe9? De Jon9 stelt dat
Hermans' wereldbeeld "door persoonliJ'k bepaalde
eenzi1jdi9held" zijn "overtui9in9skracht" heeft verloren .
Dat is onzin . Zonder de 9eobsedeerde . 9efrustreerde en
over9evoeli9e Hermans zou liens wereldbeeld nooit
zijn ontstaan . Die 'persoonliJ'k bepaalde eenziJ'di9held'
maakt er 1juist de kracht van uit . lets antlers is of
iemand zich in lit wereldbeeld wil of kan herkennen .
De Jon9 ondermiJ'nt zijn betoo9 met zijn vraa 9
naar 'wi1jsheid' en imPliciete maar niet mis to
verstane pleidooi voor ten minste be9rip voor
reli9ie . Het maakt hem kwetsbaar voor kritiek zelfs al
is het kritiek van een primitieve dweper als Marc
Schoorl . Verontwaardi9d over de kritiek op zijn idool ,
9in9 Schoorl in De Groene Amsterdammer van 10
maart 1999 wild maar krachteloos tekeer. De Jon g
werd we99ezet als een 9elovi9e die niet serieus hoeft
to worden 9enomen . Jammer 9enoe9 last De Jon g
zich met zijn reli9ieus 9einspireerde pleidooi voor
wi1jsheid ook to snel we9zetten . Door zich o p
Hermans' 'persoonliJjk bepaalde eenzi1jdi9held' to
fixeren last hiJ j een belan9riJjke kwestie li99en .
Er li1jkt nameli1'k een verband to bestaan tussen
Hermans' consequent door9evoerde nihilistisch
wereldbeeld en het onmiskenbare verval van zijn
literatuur in de J'aren tachti9 en ne9enti9 . Het is alsof
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Hermans' verbluffende creativiteit zelf slachtoffer
werd van dat consequente wereldbeeld . Zi1jn
zwart9alli9held en wraakzucht, voor zi1jn vertrek uit
Nederland zo subliem verwoord werden na 1973 niet
meer in toom 9ehouden . De polemische opstellen in
Door 9 evaarlijke
9ekken omrin9d 1988 en Malle
J
Hu9o 1994 waren 9een schim meer van de meesleende olemieken in het eerste deel van
Mandari1 nen op zwavelzuur 1963 . De oorspronkeli1'ke
a9ressie was veranderd in de veron9eli1'kte
verbitterin9 van een vroe9 oude man . En zi1jn
spannende r intri9erende romans en novellen werden
na 1973 op9evol9d door in het beste 9eval satirische
romans Onder Professoren en in het slechtste 9eval
Ruisend gruffs tot een verzamelin9 flauwiteiten . Het
is 9een toeval dat Hermans' romans en novellen uit
de J'aren tachti9 en ne9enti9 veel minder worden
bestudeerd dap die van voor 1973 - het IiJ'kt een
stilzwiJ9' ende erkennin9 door Hermans-bewonderaars
dat het latere werk niet Ian9er de moeite waard is .
Hermans' voorti1jdi9 uit9edoofde creativiteit staat
niet op zichzelf . Ook de hem zo verwante Celine
schreef na liens meesterwerken Reis naar het einde
van de nacht en Dood op krediet vriJ'wel 9een werk
van betekenis meer. ZiJjn meeste romans van na de
oorlo9 blinken uit in zelfbekla9 en bitterheid . Grote
literatuur was het toen al Ian9 niet meer. De Jon9 had
er beter aan 9edaan de vin9er to le99en op lit
verband tussen consequent nihilisme en creatieve
impasse in plasts van Hermans' 'persoonliJjk bepaalde
eenzi1'di9held' aan to vallen . Door ziJjn betoo9 to
kruiden met een roep om relativerende 'wiJ'sheid' en
om be9rip voor metafYsica wekt hi1 ' onbedoeld een
verkeerde indruk . Want literatuur kan heel 9oed
zonder relativerende 'wiJ'sheid' of metafYsica zonder
onmiddelli1'k in zwart9alli9 nihilisme to vervallen .
SchriJ'vers als Thomas Mann en Harry Mulisch al ziJjn
holisme ten spiJt 9eloven ook per9ens in . Hoo9steps
in zichzelf - dat ma9 in het 9eval van Mulisch wel een
understatement worden 9enoemd . En toch zi1jn hun
ook op latere leefti1d 9eschreven boeken no9 van
hoo9 niveau . Hun nihilisme is dra9ell1k en in het 9eval
van Mulisch zelfs op9ewekt . TerwiJ'I consequent
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nihilisme de creativiteit op de lange duur vernietigt .
Bij Hermans heeft de creativiteit lang geduurd . Dertig
jaar schrijver van grootse literatuur, maar toch is hij de
laatste twintig jaar ingehaald door zijn eigen,
consequente nihilisme . Het aanvankelijk 'scheppend
nihilisme' werd uitgeblust nihilisme .
De interpretatie van De long kan ik dus niet in zijn
geheel onderschrijven . Maar het blijft zijn verdienste
ten minste een interpretatie to hebben gegeven die
tot nadenken stemt . Van Straten komt daar in zijn
vuistdikke biografie niet aan toe . Zelfs de interpretatie
van De Jong vermeldt hij niet . De zeshonderd
pagina's die Van Straten nodig heeft voor Hermans'
levensverhaal lezen als de bijlagen van een zaterdagkrant : er staat veel in, het is vlot opgeschreven maar
het beklijft niet.
Hans van Straten, Hermans . Zijn tijd . Zijn werk. Zijn
leven . Soesterberg (Uitgeverij Aspekt) 1999 . 606 blz .
f 79,90
Wim 8erkelaar is historicus en redacteur van het Historisch
Nieuwsblad, Hierin schreef hij eerder over de Weinreb-affaire.
Daarnaast publiceerde hij onder meer over het existentialisme
en over schendingen van het oorlogsrecht tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Noten
1.
Kort daarop raakte Buddingh' in een diepe geestelijke crisis .
Vaak is de indruk gewekt dat de ineenstorting van Buddingh' to
wijten was aan Hermans' recensie . Buddingh's weduwe Stientje
heeft dat ontkend . Buddingh' verkeerde al in een crisis toen het
artikel van Hermans werd gepubliceerd . "Daar bovenop kwam
Hermans . Als dat stuk niet in die penode was gevallen, had
Kees het na een paar dagen kunnen relativeren . Maar als je al
zo depressief bent, kom je er veel moeilijker overheen ." Ageeth
Scherphuis, 'Stientje Buddingh', de uitverkorene van de dichter' .
In : Vrij Nederland, 21 mei 1994 .
2.
Max Pam, 'Ik ben een dominee met een lege kerk' . In : Frans A .
Janssen [red .] Scheppend nihilisme. Interviews met Willem
Frederik Hermans . Amsterdam 1983, pp . 335-356 . Aldaar
p . 336 .

3.

Wilbert Smulders, "Als een kei in je ziel" . Een vraaggesprek
met Willem Frederik Hermans', In : Wilbert Smulders [red .]
Verboden toegang, Essays over het werk van Willem Frederik
Hermans . Amsterdam 1989, pp . 229-275 . Aldaar p . 232 .

4.
W .F . Hermans, 'Experimentele romans' . In : Het sadistische universum. Amsterdam 1964, pp . 106-111 . Aldaar pp . 108-109 .
5.
W .F . Hermans, 'E . du Perron als leermeester' . In : Criterium 5
(1947) pp . 177-189 .
6.
W .F . Hermans, 'Proeve van rustig lesgeven' . In : Mandarijnen op
zwavelzuur . Parijs 1985 (1964), pp . 41-56 .
7
De gesprekken werden pas in 1995 gepubliceerd onder de titel
Ze zuilen eikeis zaaien op mijn graf . Teruggevonden gesprekken
uit 1962 met Willem Frederik Hermans .
8

Zie: Ed Popelier, Willem Frederik Hermans . Nijmegen/Brugge
1978 ; Ronduit genant is het werk van Kees Helsloot . Als voorbeeld mag De maat is vol. W.F. Hermans en zijn critici
(Amsterdam 1990) dienen,
9.
Piet Calis, De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948. Amsterdam 1999 .
10 .

Oek de long, 'Zijn mute was een harpij . Over het wereldbeeld
van Willem Frederik Hermans' . In : De revisor 1998 nr .2, pp . 626 . AIIe citaten hieruit afkomstig .
11
Wilbert Smulders, 'Het charisma van een nuchterling . Over het
wereldbeeld van Willem Frederik Hermans' . In : De revisor 1998,
nr . 3 . pp . 30-42 .
12 .
Oek de long, 'Antwoord aan Kuijper, Pott en Smulders' . In : De
revisor, nr . 3 . pp . 78-82 .
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Het ik zijn anderen
De poetische identiteitscrisis van Fernando Pessoa
Milla van der Have
Dat er auteurs zi1jn die onder pseudoniem boeken
publiceren terwiJ'I ze daarnaast een ander leven leiden, ma9 bekend verondersteld worden . De
Portu9ese dichter Fernando Pessoa 9in9 echter verder . HiJ' schreef naast ziJjn ei9en poezie het werk van
drie andere, door hemzelf 9ecreeerde persoonliJ'kheden : zi1jn heteroniemen . In haar artikel 9eeft Milla
van der Have een nadere beschouwen9 van het verschiJ'nsel heteronYmie bi1' Pessoa, en 9aat zi1' in op de
verschillende heteroniemen en hun poezie .
Tenslotte wie is wie in de verwarrin g
van een veinzen dat bi jna
J niet veinst
en dat met draden van geslepenheid
talloze persona's
weeft in onduideli"ke vormen
van een breekbare Pessoa?
Carlos Drummond de Andrade
Geruime ti1j d al ziJjn literatuurwetenschaPpers ervan
doordron9en dat een 9edicht en de maker ervan als
twee Iosstaande entiteiten moeten worden
beschouwd . Vandaar dat het niet 9ebruikeli1jk is om
poezie to beschouwen als e9odocument, een
benaming die over het algemeen gereserveerd wordt
.1
voor dag boeken brieven en autobi9rafieeen
o
Desondanks kan het in sommige 9evallen zeer
interessant zi1jn om toch deze on9ebruikeliJ'ke
invalshoek to kiezen . Dat geldt zeker voor de
Portu9ese dichter Fernando Pessoa 1888-1935 . Zi1jn
gedichten laten zich nameliJ'k- tot op zekere hoogto
wel degeli1jk classificeren als egodocumenten
vooropgesteld dat we die term niet al to letterliJjk
nemen en de betekenis ervan ietwat verbreden . Ik 9a
hier uit van het be9rip 'egodocument' als een tekst
waarin het be9rip 'ego' niet noodzakeliJ'kerwiJ's dat
van de schriJ'ver of 'identiteit' centraal staat . Een
egodocument is in het knder van dit artikel, niet tanger een geschrift waarin een schriJjver ziJjn zielenroerselen en andere privezaken blootgeeft, maar een
document waarin de schriJjver zich bezi9houdt met
het'ik' het'zelf' kortom met identiteit .
De reden dat J'uist Pessoa's werk in dit opzicht zo
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intrigerend is is ziJjn ei9en preoccupatie met het
be9rip 'identiteit' een thema dat een centrale plaats
in zi1jn werk inneemt. Minstens net zo belan9riJjk li1jkt
mi1j echter het 9e9even dat Pessoa naast zi1jn ei9en
poezie ook het werk van drie andere, niet bestaande
dichters schreef, zi1jn zogenaamde heteroniemen . Ik
wil eerst het begrip heteronYmie van eni9a uitle 9
voorzien l om vervol9ens de verschillende heteroniemen en hun werk to bespreken . In deze besprekin 9
zal het thema van deals problematisch ervaren
identiteit centraal staan .

En dit alles is vreemd, zoals alles
Pessoa schreef naast ziJjn eigen werk de zo9enaamde orthonieme 9edichten het werk van drie andere
niet bestaande dichters : Alberto Caeiro Ricardo Reis
en Ivaro de Campos . De poezie van deze dichters
noemt men de heteronieme poezie en henzelf de
heteroniemen . 2 Het is verleideliJk, maar bezi1den de
waarheid om deze heteroniemen to beschouwen als
een wat ver doorgevoerde vorm van pseudoniemen .
Een heteroniem is meer dan een pseudoniem : "Een
pseudoniem is een andere naam voor het ei9en ik ;
een heteroniem is een ei9en naam voor een ander
ik ."Pessoa 1995, p .221 Pessoa zelf omschreef het
als vol9t : "Een pseudoniem werk is van de auteur in
ziJjn ei9en persoon behalve in de naam waarmee hij 1
het ondertekent; een heteroniem werk is van de
auteur buiten zi1jn eigen persoon is van een compleet
door hem 9efabriceerd individu, zoals het geval zou
ziJjn met de woorden van elk willekeuri9 personage in
elk willekeuri9 door hem geschreven toneelstuk ."
Pessoa 1995, p . 221 De heteroniemen van Pessoa
staan dichter bi1j het be9riP 'alter-ego' maar ook dat
is niet het 1juiste woord . Alberto Caeiro, Ricardo Reis
en Ivaro de Campos ziJjn 9een andere Pessoa's het
ziJjn daadwerkeliJjk verschillende individuen die zich
van elkaar en van hun bedenker onderscheiden door
verschillen in temperament, uiterli1k, wereldbeeld
poetica en schri1'fsti1'I . Zo ziJjn biJjvoorbeeld de
gedichten van Ricardo Reis zeer dassicistisch terwi1jl

Ivaro de Campos daarente9en futuristisch 9etinte
9edichten schri1jft.
Het raadselachti9e van Pessoa's heteronYmie is de
vraa9 waar deze 'personages' vandaan kwamen en
met welke reden zi1' bedacht of ontstaan ziJjn . Wares
zi1 j bedoeld als een poetisch spel een maskerade, of is
er heir sprake van een 9eestesstoornis en lied Pessoa
aan een snort meervoudi9 persoonli1jkheidssYndroom
dat zich uitte in poezie? Voor beide verklarin9en, de
poetische en de psYchische, zi1'n ar9umenten aan to
dra9en en Pessoa zelf heeft on9etwi1jfeld met een
9root 9enoe9en, aan de verwarrin9 be1'9edra9en door
dan weer de ene dan weer de andere mo9eli1jkheid
to ondersteunen . 3
Hoewel Pessoa nooit erg ziJ'n best heeft 9edaan
om hit publiek to laten 9eloven dat ziJjn heteroniemen
werkeliJ'k bestaande dichters wares kon hi1 j er of en
toe wel intens van 9enieten om menses voor de 9ek
to houden met behulp van die heteroniemen . Ook
Pessoa's ei9en benamin9 voor ziJjn heteronYmie hit
'drama em 9ente' oftewel hit drama in de mess,
wiJjst in de richtin9 van hit poetische toneel spel . d e
doelbewuste maskerade waarbiJ j de heteroniemen de
door Pessoa 9eleide marionettes zi1jn .
Anderzi1jds zi1jn er ook vile aanwijzin9en voor de
psYchische theorie niet in hit minst de bemoeienis
die een van de heteroniemen nameli1k Ivaro de
Campos, had met hit priveleven van ziJjn schepper. Hij1
9in9 uiteindeli1jk zelfs zover dat hiJj Pessoa's
verloofde brieven schreef, waarin hi1j haar onder
andere sommeerde de relatie met Pessoa to verbreken . 4
Somme9en waaronder Pessoa's biograaf Angel
Crespo, veronderstellen dan ook dat De Campos in
eider 9eval ten deli verantwoordeliJ'k is 9eweest voor
hit stuklopen van de verlovin9 . Pessoa was zelf de
eerste aanhan9er van de psYchische verklarin9 . Hi'1
veronderstelde dat de heteroniemen voortkwamen uit
zi 1n hYsterone urasthanie'S ; anderen houden h et o p
narcisme of schizofrenie .
De vraa9 naar hit ontstaan van de heteroniemen
is een vraa9 die onmo9eliJ'k to beantwoorden valt en
uiteindeli1'k zelfs slit relevant is : "De neuroticus
onder9aat zi1jn obsessies de kunstenaar beheerst en

transformeert ze ."(Paz
1990, p . 12 On9eacht
of de heteroniemen
nu hun ontstaan vonden in de neuroses of
obsessies van hun
schepper, of wellicht
voortkwamen uit zi1'n
Silhouet van Pessoa
occulte opvattin9en
over hit bestaan van
meerdere 'ikken' felt is dat Pessoa er in is 9eslaa9d
ze to transformeren tot kunst . "Ver9eten dat Caeiro ,
Reis en Campos poetische treaties ziJn, is to veil ver9eten . Zoals elke creatie, ziJjn die dichters ontstaan uit
een spel . Kunst is spel . . . onder andere . Maar zonder
spel 9een kunst ."Paz 1990, p . 13
Pessoa had meerdere 'terreinen' waarop hiJ j zi1jn
heteroniemen kon inzetten bi1jvoorbeeld ter
ondersteunen9 van ziJjn theorieen over poezie . In
verschillende artikelen die hi1' schreef voor literaire
tiJjdschriften voorspelde Pessoa de komst van een
su per-Camoes', 6 die Portugal weermee zou stuwen
in de literaire vaart der volkeren . De poezie van deze
super-Camoes' zou 9ekarakteriseerd worden door
"hit va9e, subtiele en hit tomplexe"Pessoa 1995,
p230 daarnaast 9ekenmerkt door hit zoeken naar
een tronscendantole werkeli1jkheid . 7 August
Willemsen stilt in hit nawoord van zi1jn vertalin9 van
Pessoa's 9edichten r dat Pessoa niets minder deed dan
een pro9ramma schriJ'ven voor ziJjn ei9en poezie en
dat de 'super-Camoes' moist bestaan uit Pessoa en
zeJ'n heteroniemen . Vol9 ins Willemsen zijn de heteroneemen ontstaan uit de noodzaak om "de poezie bij 1
to theorie to voe9en ; plotselen9 . . . 9aat hem hit lecht
op : de verschillende theorieen verschillend laten
verwoord door verschillende fictieve dichters" Pessoa
1995, p .233 .
Maar de heteroniemen hadden no9 meer functees
dan alleen de ondersteuneng van verschillende
theorieen . Zoals reeds in de inleidin9 vermeld werd
is edenteteet een zeer belan9reJ'ke notie in hit werk van
Pessoa . De dichter worstelde ziJ'n gehele even met de
vraa9 'Wee bin ik?' 9etui9e de vol9ende aantekenin 9
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Ik weet niei wie ik ben, welke ziel ik heb . Als ik
oprecht spreek, weet ik niet met welke oprechiheid ik spreek . Ik ben op gevarieerde wijze een
ander dan een ik van wie ik niet weet of hi]
bestaat (of hi] die anderen is) . Ik heb opvattingen
die ik niet heb . Mij brengen verlangens in vervoering die ik afwijs . [.1/k voel me veelvormig . Ik ben
als een vertrek met onte/bare fantastische spiegels
die door valse weerkaatsingen een unieke vorige
werkelijkheid verwringen die in Been van alle en
a/le zit. Zoals de pantheist zich boom voe/t en zelfs
bloesem, zo voel ik ml] verschillende wezens . Ik
voe/ ml] vreemde /evens leiden, incompleei in mij,
alsof mijn wezen deelneemt aan alle mensen, in
ieder incompleet, via een gehee/ van niet-ikken,
die zijn samengevai in een vals ik . (Geciteerd in :
Crespo 1988)
Ongetwijfeld hebben de heteroniemen ook een
belangrijke fundie als weergave van de verschillende
persoonlijkheden die ~~n mens in zich kan
waarnemen .
Kort samengevat kan de heteronymie van Pessoa
mijns inziens het best omschreven worden als een
'poetisch meervoudig persoonlijkheidscomplex' met
het besef dat het voor alles een literair doel dient . Uit
welke obsessies of interesses van de dichter ze zijn
voortgekomen, doet niet terzake . Ze zijn tot kunst
getransformeerd en dienen daarna een op zijn minst
tweeledig doel ; enerzijds het uitvoeren van een
literair programma, oftewel het worden van een
super-Camoes' en anderzijds het in kunst weergeven
van de problematiek van de identiteit . "En zo dienen
deze gedichten van Caeiro, van Ricardo Reis en van
Qlvaro de Campos to worden beschouwd . Men moet
in geen daarvan ideeen of gevoelens van mij zoeken,
want vele ervan drukken ideeen uit die ik niet
aanvaard, gevoelens die ik nooit heb gehad . Men
moet ze eenvoudig lezen z6 als ze zijn, hetgeen
trouwens is zoals men moet lezen ." (Pessoa 1995,
p . 249)
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Het eni9e mYsterie is dat er zi1jn die denken over
het mYsterie
Alberto Caeiro was de oudste van de heteroniemen
en werd door hen alien, inclusief Pessoa, beschouwd
als hun leermeester : "Caeiro is de zon, en om hem
heen draaien Reis, Campos en Pessoa zelf . Allen
dragen ze kleine deeltjes ontkenning of onwezenlijkheid in zich : Reis gelooft in de vorm, Campos in de
gewaarwording, Pessoa in de symbolen . Caeiro
gelooft in niets : hij bestaat ."$
Dat geloven in niets is het kenmerk bij uitstek van
Caeiro's poezie, die door de andere heteroniemen
frequent wordt omschreven als 'heidens' . 9 Een van
Pessoa's biografen, Angel Crespo, ziet Caeiro als de
grondlegger van een nieuw paganisme, waaraan
volgens hem erg veel behoefte was onder de
modernistische kunstenaars . Wat Caeiro echter van
andere modernistische kunstenaars onderscheidt, is
dat hij de mythe of andere niet-christelijke gebruiken
of verhalen niet gebruikt of thematiseert, 10 maar ze
eenvoudigweg negeert . Zijn paganisme bestaat uit de
ontkenning van alles wat riekt naar een vorm van
metafysica . Caeiro's poezie bestaat in feite alleen uit
observaties van de natuur en de felle ontkenning daar
meer in to zien dan er is, zoals andere mensen
volgens hem veelvuldig doen : "Een bloem bijvoorbeeld,
heeft die schoonheid? / Is er sours schoonheid in een
vrucht? / Nee : ze hebben kleur en vorm / En ze
bestaan, meer niet" (Pessoa 1995, p . 97) .
Volgens Crespo bestaat Caeiro's dichtwerk uit de
uitdrukkingen van lyrische gewaarwordingen zonder
verder een systeem in die gewaarwordingen aan to
brengen . Daar valt echter het een en ander tegen in
to brengen . De natuur is in deze poezie Been object
dat lyrische ontboezemingen oproept zonder verdere
gevolgen . De natuur dient als middel our een
bepaalde geestesgesteldheid weer to geven . De
bloemen in bovenstaande strofen bijvoorbeeld,
worden niet vermeld omdat de dichter op dat
moment onderhevig was aan een door die bloemen
opgeroepen lyrische gewaarwording . Ze worden
gebruikt our het idee van schoonheid onderuit to

halen . In feite is Caeiro's poezie een Ian9a aanklacht
te9en elk sYsteem te9en elk idee te9en alles wat niet
zintui9liJ'k waarneembaar is . Het is een pleidooi om
de din 9en to zien zoals ze ziJ'n . 11 Het hele werk van
Caeiro is een weer9ave van ziJjn wereldbeeld en van
ziJjn opvattin9en r van wie hiJ' is aan9ezien Caeiro
ei9enliJ'k alleen maar bestaat uit zi1'n opvattin9en en is
erop 9encht om andersdenkenden to overtui9en van
het 9eli1'k van de dichter.
Het 9edicht 'V' Pessoa 1995, pp . 85-89 is een
van de vele waarin Caeiro's opvattin9en expliciet
worden verwoord . Het 9edicht be9int met het onderuithalen van de metafYsica er is immers "metafYsica
9enoe9 in denken aan niets" . De dichter verklaart dat
hi1j het onzin vindt om ideeen over de din9en to
hebben . HiJjzelf denkt daar niet over na, "want het
zonlicht is meer waard dan de 9edachten I Van alle
filosofen en van alle dichters" . Het gedicht 9aat
verder door elke keer een abstract 9e9even
'Scheppin9 der Wereld', 'Innerli1'ke zin van het
Heelal' to9enover een concreet natuurliJjk verschi1jnsel
to zetten zoals zonlicht of bomen . Daarna komt de
dichter to spreken over God en alhoewel hi1j be9int
met het bestaan van God to ontkennen "Ik 9eloof
niet in God omdat ik hem nooit heb 9ezien" eindi9t
het 9edicht niettemin biJjna als een credo : "En ik
noem hem maanlicht en zon en bloemen en bomen
en ber9en, I en ik hem hem lief zonder aan hem to
denken I En ik desk mi1 ' hem door to zien en to
horen I En ik 9a met hem op ieder uur" .
De poezie van Caeiro is bovenal zintui9li1jk . Het
eni9a wat bestaat is dat wat 1je ziet : "Want de Natuur
heeft 9een binnen ; I Anders was zi1 9een natuur"
like waarnemin g
Pessoa 1995, p . 101 . Deze zintui91
is ook het eni9e wat de mens doet bestaan . Sterker
no9 : vol9ens Caeiro is bestaan het eni9a wat een
mens zou moeten doen . Een mens zou tevreden
moeten ziJjn met dat wat hi1 j waarneemt en hiJj moet
er geen diepere 9edachten aan ontlenen . De
o vattin en van Caeiro bestaan kortom uit de
opvattin9 dat het nonsens is om er opvattin9en op na
to houden en dat J'e 9ewoon moet even, in eenheid
met de natuur.

Lo9ischerwi1jze voorkomt deze instellin9 van Caeiro
zi1'n 9eloven in niets en de pro9rammatische opzet
van ziJn poezie dat hi1j zich veel bezi9houdt met het
be9rip identiteit. Voor hem is identiteit in principe ook
helemaal niet lets wat problematisch kan zi1'n, omdat
het niet bestaat . Hi1' heeft alle problemen van het
bestaan tern99ebracht tot lets zeer eenvoudi9s en
basaals : het bestaan bestaat uit bestaan 12 "De din9es hebben 9een betekenis : ze bestaan ."Pessoa
1995 . p . 107 In slechts een 9edicht geeft Caeiro toe
dat zelfs hi1' of en toe worstelt met het bestaan : "1a
zelfs mi 1', die alleen van leven leeft I Bezoeken r
onzichtbaar, de Ieu9ens der menses I Met betrekkin 9
tot de din9en I Met betrekkin9 tot de din9en die
eenvoudi9we9 bestaan . 11 Hoe moeiliJjk is het 1jezelf to
zi1jn en slechts het zichtbare to zien ! "Pessoa 199,
p97

Doe afstand en wees konin9 van 1'ezelf
De opvattin9en van Ricardo Reis het tweede
heteroniem vertonen eni9e overeenkomsten met die van
Caeiro aI schuwt Reis het intellect niet inte9endeel .
Ook Reis betoo9t dat alleen de uiterli1'ke werkeliJ'kheid
kenbaar is maar anders dan Caeiro ontkent hiJ' niet
dat er ook no9 een innerli1jke werkeliJ'kheid is . Voor
Reis is er wel de9eli1jk een mYsterie van het bestaan
maar dat wenst hiJj to ne9eren .
Vol9ens August Willemsen is het werk van Reis de
"rationaliserin9 van het intultieve werk van Caeiro"
Pessoa 1995, . 237 . Evenals Caeiro wordt Reis
bestempeld als een pa9anist maar het pa9anisme van
Reis is duideli1'k klassiek 9eorienteerd . ZiJ'n verzen
zi1'n classicistisch van aard en 9einspireerd op de odes
van Horatius . 13 Bovendien is Reis een fatalist in ziJn
optiek is alles onderschikt aan het Fatum en kan de
mens niets anders doen dan alles rusti9 Ian9s zich
heen to laten 9liJjden . Deze stoici1'nse houdin9 komt in
veel 9edichten van Reis tern9 : "zolan9 het leven mijJ
niet moe maakt f Iaat ik I het leven Ian9s miJ' 9aan I
zolan9 ik slechts dezelfde bliJjf"Pessoa 1995 ,
p .135) .
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No9 een overeenkomst met het werk van Caeiro en
misschien wel de belan9riJjkste is dat ook de poezie
van Reis veelal client als voertui9 voor ziJ'n overtui9in9en . In veel 9edichten is boven9enoemde stoici1jnse
levenshoudin9 impliciet het onderwerp . 9etui9e het
9 edicht 'De rozen uit de tuinen van Adonis' Pessoa
1995, p . 131 . Daarin verklaart de dichter de rozen uit
Adonis' tuin lief to hebben omdat ze zo vluchti9 zi1'n .
omdat ze "op de da9 dat zi1' 9eboren I Worden o p
die da9 ook sterven ." De dichter spoort ziJjn toehoorder, Lydia en daarmee dus ook zi1jn lezers aan om
het voorbeeld van de rozen over to nemen : "Maken
wiJj zo ons leven tot een da9 I Onwetend Lydia, uit
vri1je wil" . Uit het 9edicht spreekt vooral het besef dat
het menseliJ'k bestaan een zeer vluchti9e aan9elegenheld is en dat de mens zich daar alleen maar biJj neer
kan le99en . Verzet heeft geen zin : "De nacht is voor
en naIDe spanne die wiJ' duren" .
Een opvallend verschil tussen Caeiro en Reis is dat
de laatste het be9rip identiteit wel de9eliJ'k
thematiseert . Evenals Pessoa maakt Reis melding van
het bestaan van meerdere ikken :
In ons leven tallozen
Ik weet niet als ik denk
Of voel wie denkt of voel t.
lk ben de plasts slechts waar
Gevoeld wordt of 9edacht.
lk heb meer dan een ziel
Meer ikken dan ikzelf.
En niettemin bests ik
Voor a//en onverschilli9 .
Hen mask ik stilt ik spreek .
De kruisgl
ewi ze impulsen
Van wat ik voel of niet voel
Twisten in wie ik ben .
lk ken hen niet. Zi'
l zwi"9en
1
Tot wie ik mi'
I ken : ik schnjf.
Pessoa 1995, p . 145
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Maar meer dan melding maken van dit 9e9even doet
Reis ook niet . Hi1' stipt het probleem aan zi1jn
stoicisme dwin9t hem echter om het verder maar to
ne9eren en zi1'n fatalisme schenkt hem de overtui9in 9
dat er toch niets aan to doen is .
Reis is net als Caeiro iemand die zi1'n reddin 9
hoopt to vinden in een sYsteem J in een 9eloofsovertui9in9 . Ook hi1j hoopt dat een der9eli1jk sYsteem een
wapen kan zi1'n te9en de fra9mentatie van werkeli1'kheid
en individu die hi1' ervaart . De wereld van Reis is een
wereld waar in principe orde en harmonie heersen
niet toevalli9 ei9enschappen die bi1' de klassieken in
hoo9 aanzien stonden . Dat rigide sYsteem doordrenkt met klassieke filosofie en reli9ie, vormt een
bolwerk te9en en een schuilplasts voor de 'echte'
wereld waar het mYsterie van het ZiJ'n schuilt .

Ik houd er niet van bi1' de arm 9apaktte worden
Ivaro de Campos is de meest expressieve van de
heteroniemen . Bi1j hem is de stoiciJjnse houdin9 van
zowel Caeiro als Reis totaal afwezi9 . Bovendien is hijJ
de9ene die zich het meest met de bestaande werkeli1'kheid heeft bemoeid . Hi1' men9de zich in het
liefdesleven van ziJ'n schepper en bracht hem bovendien in moeiliJjkheden door een vlammend politiek
manifest to schriJjven dat door de autoriteiten niet
9 ewaardeerd werd .
Evenals Reis schreef De Campos oden, maar deze
ziJjn in het 9eheel niet classicistisch . ZiJ'n 9edichten ziJ'n
expressief en topen vaak over van emotie zonder echter
Yrisch van aard to zi1jn . De Campos' werk is eerder vol
van woede en frustratie waaraan luidkeels uitin 9
wordt 9e9even . ZiJ'n 9edichten zi1jn onte9enze9liJ'k
futuristisch en vertonen meer verwantschap met het
werk van Whitman 14 dan met de poezie van de andere
heteroniemen .
Identiteit is bi1j De Campos een uitermate belan9ri1'k
9e9even . De meeste 9edichten 9aan over wat hiJ j is
wat hi1j zou willen ziJn, over zi1'n verlan9ens en emoties .
De thematiek van de meerdere ikken neemt hier een
belan9riJjke plasts in : "Ik? Maar ben ik dezelfde die hier

heeft 9eleefd- en hier is tern99ekeerd I En weer is
tern99ekeerd en no9 een keer? I En weer een keer
is tern99ekeerd? I Of zijn wi1j allemaal het Ik dat ik
hier was of wiJj hier waren"Pessoa 1995, p . 173 . De
grote vraa9 waar De Campos zich mee bezi9houdt is
de vraa9 naar het ei9en ik . Poezie is voor hem vooral
een versla9 van zijn zoektocht naar het zelf .
In to9enstellin9 tot de andere heteroniemen 9aat
De Campos wel op zoek naar wat werkeliJ'kheid is en
of er uberhaup t wel een werkelijkheid is . Deze
zoektocht han9t bi1j hem zeer nauw samen met het
zoeken nasr het zelf . 1 5 In het begin veronderstelt hi j
dat de werkeliJjkheid Ii9t in de 9ewaarwordin9en, dit
uit zich in exPressionistische poezie . De CamPos 9aat
op zoek naar de realiteit die schuilt in de 9ewaarwordin9 . wat hi1j wil doen door "alles to voelen op alle
wizen"
Pessoa 1995, p . 178 . Dit op9aan in alles
J
levert 9een eenheid oP, maar een verscheuring van
het ik . In zijn 9edichten uit zich dit vaak in het beeld
van iemand die verscheurd of vermorzeld wordt door
machines .
In zijn latere werk 9elooft De Campos niet meer in
de werkeliJ'kheid van de zintui9en maar vraa9t hi1j zich
zelfs of of hiJjzelf ei9enli1jk wel werkeliJ'kheidswaarde
heeft . Immers als de werkeli1jkheid niet 9evonden kan
worden door middel van de zintui9en hoe werkeli1'k
zijn dan die zintui9en en de9ene die ermee waarneemt? Deze problematiek wordt 9ethematiseerd in
het 9edicht'Si9arenhandel' Pessoa 1995, pp . 177187) . Aan het begin van het 9edicht wordt de
toestand van de dichter 9eschetst : "Ik ben niets . I Ik
zal nooit lets zi1jn . I Ik kan ook niet lets willen zi1jn . I
Af9ezien daarvan koester ik alle dromen van de
wereld ." De dichter staat voor het raam van zijn
kamer en ki1jkt naar buiten naar de straat . In zich
voelt hiJj een dilemma tussen de uiterli1jke werkeli1jkheld die van de si9arenwinkel aan de overkant en de
innerli1jke werkeli1'kheid, die van zijn dromen waarbij1
de vraa9 is wat werkeli1jk is en wat niet . De dichter
ervaart een 9evoel van versla9enheid omdat hijJ
9 efaald heeft niets bereikt heeft .
Onderhuids schemert er echter een heel ander
9evoel l een 9evoel van uniek ziJjn : "En ik schriJjf deze

9eschiedenis om to bewi1jzen hoe subliem ik ben ."
Het 9edicht eindi9t met een ver9eliJjkin9 tussen de
si9arenhandelaar aan de overkant en de dichter.
Beiden zullen sterven en alles wat zi1j nalaten de een
een uithan9bord de ander zijn verzen zal uiteindeli1jk
ver9aan en andere mensen zullen door9aan met het
maken van uithan9borden en verzen . De dichter
bereft de eindeloosheid en vol9ens hem de zinloosheld hiervan : "Steeds het een to9enover het ander I
Steeds het een zo zinloos als het ander I Steeds het
onmo9eli1jke zo stompzinni9 als het werkeliJ'ke" .
Dan 9aat een man de si9arenhandel binnen en de
dichter rookt een si9aretJ'e, wat hem erg oplucht : "En
in de si9aret voel ik de bevri1'din9 van alle 9edachten I
en in een passend en 9evoelvol o9enblik 9eniet ik I
De bevri1'din9 van alle sPeculaties I En het besef dat
metafYsica een 9evol9 van zich niet lekker voelen is ."
Dan verlaat de klant de winkel . De dichter herkent
hem als "Steven zonder metafYsica" kortom als
iemand die zich verder niet zo drukt maakt om het
leven, zoals de dichter wel doet . De dichter en Steven
9roeten elkaar, waardoor de dichter weer vervalt in
zijn oude 9emoedstoestand : "Hi1' zwaaide naar me
en ik riep Da9 . Steven!, en het universum I Kree 9
voor miJ' zijn vorm weer zonder hoop noch ideaal en
de Si9arenhandelaar 9limlachte ." Het dilemma bliJjft
uiteindeliJ'k onop9elost .

Karikatuur van Pessoa door David Levin (1972)
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Vri1' wil ik ziJjn en onoPrecht

De poezie van Fernando Pessoa zelf noemt men de
orthonieme poezie . Er zi1jn interpreten die voorstellen
om deze poezie eveneens to beschouwen als de poezie
van een heteroniem : "In reality, Pessoa-Himself was
as much a heteronym as all the others were . More
accurately, he represents the void left within the man
as poet after the flight of the other selves ." De Sena
1982, p .25 De dichter Pessoa-zelf wordt 9ezien als
de dichter van het 'niets' . Uit ziJjn 9edichten komt
vooral de maskerade naar voren de onmo9eli1jkheid
om de persoon achter het 9edicht to benaderen .
"Het doet er weini9 toe of we voelen wat we
uitdrukken ; het is voldoende dat we het 9edacht
hebbende, 9oed weten to veinzen het 9evoeld to
hebben . " 16 Het veinzen is een motief dat redeli1'k vaak
voorkomt in de orthonieme poezie . Dat wordt expliciet verwoord in het vaak aan9ehaalde . 9edicht
'AutopsYcho9rafie' : "De dichter wendt slechts voor. I
hiJj veinst zo door en door" Pessoa 1995, p .43 . In
een ander 9edicht wordt duideli1k 9emaakt waarom
de dichter moet veinzen : "AI wat ik doormaak wat
ik Broom I Wat mi1j ontvalt en miJj ontbreekt, I Is als
het ware een balkon I Dat op lets antlers uitzicht
9eeft . I Dat and're is wat schoonheid 9eeft"Pessoa
1995, p .45 . Kortom, het is de task van de dichter
om alles to kunnen beschriJjven alsof hiJ' het zelf
9evoeld heeft zonder dat hiJ' het zelf 9evoeld heeft
"Voelen? Is voor wie leest!" een idee dat eni9e
overeenkomst vertoont met De Campos' uit9an9spunt "Alles voelen op alle wizen"
. Maar Pessoa zelf
1
hoeft niet alles 9evoeld to hebben zolan9 hiJ j het
maar kan veinzen : de dichter lie9t de waarheid .
Een ander veel voorkomend be9rip in deze poezie
is de idee van 'de dichter als medium' . De dichter
wordt 9ezien als iemand die van gene zi1jde zi1jn
9edichten kri19t in9e9even . Hi1' is zelf niet de9ene die
ze schri1'ft, maar slechts het door9eefluik : "Als bode
van een onbekende konin9 I volbren9 ik va9e
opdrachten van ho9erhand . I MiJj klinken zonderlin 9 .
zonder verband I De plotse woorden die miJj op de
lippen komen . . ." Pessoa 1995, p .25 Dit mediumscha p
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stelt de dichter in staat om profetisch getinte gedichten to schrijven . Zo heet de enige bundel die Pessoa
tijdens zijn leven publiceerde Mensagem, wat'boodschap' betekent . In deze bundel wordt de oude
Portugese mythe over een verdwenen koning die
terug zal keren, weer nieuw leven ingeblazen . 17
Veel van de orthonieme gedichten behandelen het
thema van de identiteit . Regelmatig geeft de dichter
aan dat hij zichzelf niet is en zichzelf niet kent, omdat
hij uit zovelen bestaat . Omdat hij zoveel personen
in zich voelt, heeft hij het gevoel eigenlijk niemand
to zijn : "Vandaag, ik zeg het u, wil ik duurzaam /
Beseffen dat ik niemand ben" (Pessoa 1995, p . 49) .
De gedichten zijn voornamelijk een weerslag van het
falen dat hij voelt. Begrippen ats vermoeidheid, een
verlangen naar rust, slaap en zelfs de dood komen
dan ook vaak voor, evenals het afstand willen doen
van het vermoeiende aardse leven .
Deze drie veel voorkomende thema's, de dichter
als veinzer, de dichter als medium en de ervaring van
het vele personen zijn, hangen met elkaar samen, met
als scharnierpunt de zin : "niet mijn, niet mijn is mijn
gedicht" . Inderdaad is het gedicht niet langer van de
dichter, want hij heeft alle daarin verwoorde emoties
geveinsd en is zelf als zodanig uit het gedicht
verdwenen . Evenmin is het zijn eigen gedicht omdat
hij het heeft doorgekregen ; hij heeft slechts als
medium gefungeerd . En tot slot is het gedicht bovenal
een weergave van de problematische ervaring van de
identiteit, een weergave van het gevoel zoveel
anderen to zijn . Als het gevoel van een eenduidige
identiteit ontbreekt, kan het gedicht ook niet 'eigen'
zijn . Er is immers niets 'eigens' voor deze dichter .
Geen wonder dat de realiteit in deze poezie niet
langer ervaren wordt als realiteit, maar als een schimmenspel . Wat overblijft, het enige wat echt is, is het
gevoel gefaald to hebben en het verlangen naar
vergetelheid, naar niet-denken : "Achter mij heb ik
gelaten / Wat ooit liefde was of leven / wat 'k ooit
daarvan heb verlangd - / Het is vergeten, niet gebleven . / In de schaduw van de Berg Abiegno / Rustte
ik want ik had het opgegeven" (Pessoa 1995,
p . 55) .

Gedachten • plotselin9 9elukki9, in 9edachten
"Dichters hebben 9een bio9rafie" stelt Ocatvio Paz :
"hun bio9rafie zi1'n hun 9edichten" Paz 1990, p .5 .
In het 9eval van Pessoa 9aat dit zeker op : hiJ' had
9een bio9rafie hiJj leefde een ronduit saai even dat
bestond uit werken o een kantoor, drinken en
schriJ'ven . Maar hiJj leefde zi1jn werkeli1'ke even in zijn
poezie die dus met recht ziJ'n bio9rafie ma9 heten .
En in die bio9rafie wordt een enkele vraa9 vanuit
verschillende kanten aan9edra9en r onderzocht en ,
vooral . 9eproblematiseerd . De vraa9 naar het ik de
aloude vraa9 : 'Wie ben ik?' waaraan dan wordt
toe9evoe9d : 'want ik ben er zovelen' .
Joanna Courteau stelt r in haar essay 'The `1quest for
identity in Pessoa's orthonYmows poetry', dat het werk
van Pessoa dat wil ze99en Pessoa inclusief zi1jn
heteroniemen een 9rote po9in9 is om een stem to
9even aan alle stemmen die hi1' in zich ervaart :
"Pessoa attempts to give voice to the tribesmen
within" met als uiteindeli1'k doel de stem van het
ware zelf to vinden in deze kakofonie van persoonliJ'kheden . Maar omdat een der9eliJ'k doel zich nooit zal
laten verwezenli1jken, wordt het stem 9even aan de
stemmen vooral ervaren als frustrerend . Vol9ens
Courteau is de orthonieme poezie dan ook bedoeld
als weersla9 van die frustratie en as weer9ave van de
"
alienation of the true self" die eveneens ervaren
words biJ' de po9in9 om 1'uist dichter bi1' het echte zelf to
komen . Door alle persoonli1jkheden to laten spreken
hoopto de dichter nader bi1 ' het zelf to komen . Maar
het werkt 1juist verwarrend en hi1 j raakt alleen maar
verder verwi1'derd van het zelf dat hiJj zoekt .
Het is zeer zeker waar dat de orthonieme poezie
reflecterender van aard is dan die van de heteroniemen
en dat het ei9en falen veel explicieter 9ethematiseerd
wordt . Maar ook de heteroniemen vooral De
Campos r reflecteren op de ei9en identiteit en het
'velen ziJ'n' . Wat Pessoa trachtte to bereiken met zi1'n
heteroniemen 9aat vol9ens miJ' verder dan het 'stem
9even aan de stemmen' . Zowel hiJ'zelf als de heteroniemen zi1'n 9eobsedeerd door identiteit en werkelikheid
1
en 9een van beide wordt als eenheid ervaren .

ledere dichter rea9eert op ziljn ei9en manier op dit
9e9even . Caeiro en Reis houden zich het minst bezi 9
met identiteit en richten zich op de werkeli1jkheid . Zi'J
ziJjn de9enen die ei9enli1jk wei9eren het probleem
onder o9en to zien en hun verwoordin9 ervan
9ebeurt dus tussen de re9els door . Voor Caeiro is er,r
zoals we 9ezien hebben r uiteraard 9een probleem r
omdat er voor hem niets bestaat buiten dat wat
zintui9li1'k waar to nemen is . Voor hem is de werkeli1'kheid het eni9e wat werkeliJ'k is . Reis weet dat er
r
een mYsterie' is, maar verkiest het to ne9eren . Hij1
doet krampachti9e po9in9en de werkeliJjkheid als
coherent to ervaren maar intussen siJpelen wel kleine
aanwi1jzin9en voor de problematische identiteit door
zi1n 9edichten zoals het al eerder aan9ehaalde : "Ik
heb meer dan een ziel I Meer ikken dan ikzelf" .
Pessoa en Ivaro de Campos 9eloven daarente9en
niet meer in een coherente werkeli1'kheid . Voor hen is
de wereld een 'schimmenspel' . Beiden hebben
zich 9ericht op het probleem van de identiteit, en
proberen dat in al zi1jn facetten to beschri1jven . Van alle
heteroniemen verwoordt De Campos het probleem
het meest expliciet en biJj hem komen ook de frustratie
en het 9evoel 9efaald to hebben duideliJ'k naar voren .
Bi1j Pessoa ontbreekt de woede van De Campos over
de falende zoektocht bi1' hem heerst een snort
melancholische berustin9 . Allebei hebben ze, in
to9enstellin9 tot Caeiro en Reis . 9een overkoepelend
sYsteem dat hen in staat stelt de verwarrin9 het hoofd
to bieden . Zi1 9aan 9eheel op in hun vele zelven en
vele 9edachten en hebben het 9evoe) verscheurd to
worden door die vele zelven zodat er uiteindeli1'k
niets of niemand overbli1'ft : "Hoe dikwijls heb ik mijJ
9ebo9en I Over de put die ik veronderstel to zi1'n I AI
blatend 'Ah!' om een echo to horen I Zonder meer
to horen dan dat wat ik za9-"Pessoa 1995, p .203 .
Ook al liken
de heteroniemen en hun schepper
J
zich o9enschiJ'nliJ'k met verschillende din9en bezi9 to
houden uiteindeli1'k hebben zij j alien eenzelfde
probleem : zij' ervaren zichzelf r en dus de werkeli1'kheid
niet Ianger als coherent en eenduidi9 . Deze twee
be9rippen han9en nauw samen : als het zelf niet meer
als echt wordt ervaren wordt de werkeli1jkheid ook

45

Vooys 3/4 -Jaargang 17

minder echt en andersom : "Reality not only depends
on the self that perceives, but the self that ervieves
also depends on reality." Courteau 1982, . 102
Voornoemde problematiek is kenmerkend voor
vri 1jwel ails modernistische kunstenaars r niet alleen de
twJfel aan de kenbare werkeli1kheid r ook het worstelen
met de kenbaarheid van het ik . 0ppervlakki9 9ezien r
is de overeenkomst tussen Pessoa en zi1jn tiJ'd9enoten
al aan to wJzen in de titel van een van zijn boeken .
1k is een ander r, wat en waarschi1'nliJjk niet toevalli 9r
een zeer duideliJ'ke verwiJ'zin9 is naar het bekende
'j'est un autre`- indusief de on9rammaticaliteit . Maar
ook op diepere niveaus zi1jn de overeenkomsten to
vinden . De ltaliaanse auteur Pirandello was ook met
der9eli1jke vra9en bezi9 . Maar waar Pirandello deze
vraa9 stelde met betrekking tot de anderr, 'hoe kan ik
een eenduidi9 individu zi1jn als iedereen miJj antlers
ervaart?' r daar richt Pessoa de vraa9 naar binnen :
'hoe kan ik een eenduidi9 individu ziJjn r als ik miJ'zelf
steeds als een ander ervaar?'
Deze vraa9 heeft hiJ 9ethematiseerd in zijn werk
en door zi1jn heteroniemen to scheppen . Daarmee is
hiJ'r naar miJ'n mening r een stap verder 9e9aan clan
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Noten
1
Men zou natuurlijk kunnen stellen dat een gedicht nooit geheel
los staat van zijn maker en dat er derhalve altijd autobiografische 'sporen' in to ontdekken vallen, maar dat is een discussie
die ik hier niet aan wl zwengelen .
z
Pessoa had overigens nog meer heteroniemen, waaronder prozaschrijvers .
3
Bijvoorbeeld door zijn elkaar tegensprekende verklanngen over
het ontstaan van de heteroniemen ; de ene keer zei hij ze

4.
"Van mijn kant raad ik Uedele aan, als intieme, oprechte vriend
van de nietsnut [Pessoa, MvdH] met wiens boodschap ik mij met
zelfopoffenng belast, het geestesbeeld dat u zich wellicht heeft
gevormd van het individu wiens afspraak dit redelijk witte
papier teniet doet vast to pakken en dit geestesbeeld in de
gootsteen to gooien aangezien het materieel onmogelijk is dat
gerechte Lot to doen toekomen aan de gefingeerde menselijke
eenheid met we het zou corresponderen als er gerechtigheid i n
de wereld bestond ." Geciteerd in : Crespo 1998 .
5.
Pessoa in zijn brief aan Adolfo Monteiro, de zogenaamde heteroniemenbrief . Geciteerd in : Pessoa 1995, p . 242 .
6.
Camoes was de nationals dichter van Portugal .
Dit snort theorieen zijn bijzonder kenmerkend voor Pessoa . Zo
ontwikkelde hij bijvoorbeeld ook enkele literaire stromingen,
waaronder het interseccionismo, "dat zijn naam ontleent aan
een meetkundige techniek : de intersectie of snijding van vlakken, in dit geval vlakken, of niveaus, van werkelijkheid en
bewustzijn" . Pessoa 1995, p . 231 .
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8.
Paz 1990, p .14 .Overigens kan men bij tit snort stellige uitspraken altijd kanttekeningen maken . Uiteindelijk gelooft Caeiro wel
degelijk in iets : hij gelooft tat het mysterie niet bestaat, hij
gelooft in het niet geloven in het mysterie .
9.
De heteroniemen hebben veel geschreven over elkaars werk .
10
Zoals Eliot bijvoorbeeld wel doet .
11
En hoe de dingen volgens Caeiro zijn, is vrij eenvoudig : ze
bestaan en verder niets . Vandaar tat vooral de filosofie het
moet ontgelden in zijn gedichten .
12
Een beetje in de trant van Duchamps uitspraak : "Er zijn geen
oplossingen want er zijn geen problemen ."
13 .
Een bundel van Reis heeft tan oak de titel Oden .
14 .
Door De Campos zelf trouwens ook expliciet naar voren
gebracht in zijn gedicht 'Groet aan Walt Whitman' .
15
Immers, wie temidden van zijn vele ikken het echte, werkelijk
bestaande coherente zelf zoekt, worth vroeg of laat ook geconfronteerd met de vraag of er een 'echte' coherente werkelijkheid bestaat .
16
Postuum gepubliceerde brief, Prado Coelho, Diversidade, p .
102 . Geciteerd in : Pessoa 1995, p . 250 .
17
Deze legende had betrekking op koning Sebastian, die verdween tijdens een rampzalig verlopen veldslag . Sindsdien deed
het verhaal de ronde tat Sebastian (evenals koning Arthur) zou
terugkeren op het moment tat Portugal hem het hardste nodig
had .
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Het be9rippenpaar alfa-beta
intri9serf de universitaire studentenbevolkin9 in ho9e mate . Als
alfa's en beta's elkaar to9enkomen
in de kantine van hit sportcentrum of in de woonkamer van
de studentenflat vol9en steevast
dezelfde 9esprekken . Het meest
ur9ente 9espreksonderwerp bliJjkt
nest hit fundamentele verschil in
wetenschapsbeoefenin9 tussen de
natuur- en 9eesteswetenschappen ,
maar hit weekrooster . De scheikundi9e in spe somt met een
veron9eliJ'kt 9ezicht een biJjna
oneindi9e r1i' colleges en practica
op, terwiJjl de aankomend muziekwetenschapper opbiecht slechts
acht uurtJ'es per week college te
topen . Vervol9ins weten alfa's
altiJjd weir to melden dat beta's
alleen maar achter computers
zitten nest weten wat er in de
wereld to koo is nest kunnen
spellen en communicatief zwak
zi1jn . En daaraan vooraf9aand
of daaropvol9end beweren beta's
met 9rote stelli9held dat alfa's
luier, dommer en in elk 9eval
minder bekend met de neeuwste
technolo9ische ontwikkeling en zijn .
Het is opvallend dat de studies
van de 9esprekspartners minder
snel onderwerp van 9esprek zijn
dan allerlei zaken om die studies
heen . Slechts de vraa9 of de
alfawetenschappen ei9enliJjk wel
wetenschappen ziJn wordt door
de beta's als discussespunt op9e voerd verder wordt over de
inhoud van de studies weeni 9
uit9ewesseld . De reden hiervoor is
dat de studie van de een voor de
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ander vaak een bastion van
onbekendheid vormt . NatuurliJ'k
zijn er best beta's to vinden die de
poezie van K . Michel lezen en
9einteresseerd zijn in hit sYmbolisme zoals er ook alfa's zijn die
wiskunde fascinerend vinden en
nests liever doen dan aan hun
computer knutselen . Voor de
9rote meerderheid 9eldt echter :
waarover kun J'e met elkaar praten
als de een slechts twee J'aartJ'es
VWO-natuurkunde heeft 9shad
terwiJjl de ander de literatuur heeft
leren 'kennen' uit Prisma-uittrekselboeken?
Het onbe9rip tussen studenten
van beide richtin9en is een van de
vile mo9eliJjke voorbeelden
waaruit bli1'kt dat de denkwerelden
van de alfa- en betawetenschappen
door een diepe kloof 9escheiden
zi1jn . Het is daarom zo curieus dat
in de literatuur - een belan9riJ'k
onderzoeks9ebied van de alfawetenschappen - beta's een voorname partiJ' meeblazen . De
scheikundi9e Primo Levi de
natuurkunde9e C .P Snow en in de
Nederlandse literatuur de fYsisch
9eo9raaf W.F . Hermans zijn heir
exponenten van . Is de literatuur
van deze schri1'vende natuur
wetenschappers antlers dan die
van hun kunstbroeders met een
alfa-achter9rond? Wat betreft
Hermans concludeert de Bel9ische
literatuurwetenschapper Baudoin
Yans in zijn studie De God
Bedro9en Bedro9en de God dat
"Hermans tracht rationaleteit en
a-rationaliteet' . . . in zijn werk
eni9szins uit elkaar to houdin . Dit
bliJ'kt vooral hieruit dat de zengevends dimensie van zijn oeuvre

9rotendeels met zijn fictioneel
werk samenvalt terwiJ'I hit kritisch-rationalistische facet van zijn
denken in zijn essays to voorschi1jn
treedt" . Yans constateert dat
Hermans in zijn essays naar voren
treedt als een beta maar zich in
zijn romans beduidend minder
rationeel - en dus beduidend meer
alfa - betoont . Transformeert de
beta in een alfa wanneer hiJ' hit
domein van de literatuur
betreedt?
Recent verschenen van twee
Nederlandse schriJ'vers autobio9rafische werken aan de hand
waarvan meer to vertellen is over
de to9enstellin9 alfa-beta in de
literatuur. In 60000 uur. Een
autobiografie kiJ'kt Gerrit Krol
tern9 op zijn birospsleven in
dienst van de KoninkliJ'ke/Shell en
haar werkmaatschappiJj de NAM .
In Een boekenkast op refs .
Persoon/i'ke
kroniek 1998 last
1
Boudewi1jn Buch de lezer een 1'aar
uit zijn liven meereizen . Computerpro9rammeur en sYsteemanalist Krol is een voorbeeld van
een schri1'vende beta de obsesseeve
globetrotter en boekenverzamelaar Buch een rasechte alfa . 0 p
welke manier beschri1'ven deze
auteurs met een zo afwi1jkende
achter9rond hun liven en wat is
hun houdin9 ten opzichte van
kennis?
Krols boek heeft een wonderliJ'ke titel die naar zijn totals
aantal arbeedzame uren als
Konenkle1'ke/Shell-werknemer
verwi1jst . De ondertitel luedt 'een
autobio9rafie' en is in dit verband
ei9enliJ'k no9 veil opmerkeliJ'ker.
Krol beschri1jft immers slechts zijn

Illustratie Marijke van Veldhoven

carriere terwiJjl in een autobiografie
normaal9esproken
meerdere
aspecten van een persoonliJjke
9 eschiedenis aan bod komen .
Uit9everi1
Querido
heeft
onderkend dat het merendeel van
het lezerspubliek zich biJ ' een
autobio9rafie
wat
anders
voorstelt . 0p de achterkant wordt
daarom een minicolle9e over de
autobio9rafie 9e9even en wel in
een ook bi1j voetballers erg
9eliefde stiJ'I als Jje naar Juventus
kunt moet Jje fiat doen, anders
ben Je 9ek : "Je kunt op vee
manieren een autobio9rafie
schriJjven . Je kunt het hebben over
de Iiefdes in 1je leven, over Jje
reizen . J'e gedachten . J'e ontdekkin9en

als wetenschapper. Je kunt Jje
leven als kunstenaar beschri1'ven
1je leven als voetballer . . . Gerrit Krol
beschreef ziljn leven in de informatics
Qua structuur is 60000 uur
9een indrukwekkend boek : de
eerste hoofdstukken van de
autobio9rafie
zi1jn
boeiend ,
waarna het een hele tiJjd beduifiend minder wordt our naar het
einde toe weer wat interessanter
to worden . Deze slipgerbewegin 9
wordt veroorzaakt doordat vooral
de grote proJjecten die Krol onderneemt tot de verbeeldin9 spreken .
De eerste zes hoofdstukken van
het boek 9aan over zo'n project .
Begin Jaren zeventi9 treedt Krol in

dienst van de NAM
een
werkmaatschappiJ' van de Koninklike/Shell
die het 9asveld van
J
Oost-Gronin9en exploiteert . Krol
initieert biJ' dat bedriJ'f de automatisenn9 van de exploitatie van het
aard9as dat Nederland in de 1'aren
zesti9 en zeventi9 zoveel welvaart
heeft gebracht .
Deze eerste helft van het boek
bevat veel passages waarin
Krol specifiek op de technische
achter9rond van zi1jn werk ingaat
en die ziJjn sours lasti9 to be9ri1pen
en vaak niet boeiend . Als 9eheel
ziJjn deze zes hoofdstukken echter
zeer intri9erend . Een klassiek
patroon Ii9t ten 9rondsla9 aan dit
verhaal over de automatiserin 9
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van de asex loitatie . lemand
kriJg' t een idee wil dit tot uitvoer
bren9enmoet de nodi9e
obstakels overwinnen
kri'J9t
broodnodi9e hulp en samen met
zijn helpers slag9t hiJ j er uiteindeli1jk in zijn plan tot voltooiing to
bren9en . Ei9enli1jk li1'kt dit 9edeelte
van het boek op een J'on9ensboek . bi1jvoorbeeld een deeltJje uit
de Kameleonreeks of de Euro 5reeks . Jon9e menses met nieuwe
ideeen weten lets tot stand to
bren9en ondanks de to9enwerkin9 van conservatieve ouderen
met macht.
In het tiende en elfde hoofdstuk wordt over Krols tweede
9rote project verteld en ook deze
9eschiedenis is uitermate herkenbaar. Krol presenteert zich daarin
als een oudere werknemer die al
een ti1jdJe 9een 9rote successes
heeft behaald en al Ian9 door
nieuwe Jjon9e honden is voorbiJj9estreefd . No9 eenmaal wil deze
'oude wi1jze man' zijn waarde
bewi1jzen en hiJj kriJ'9t weer een
'Idee' . HiJj wil een 'Data Atlas' van
het 9ehele bedriJ'f samenstellen ;
alle sYstemen die in de multinational
9ehanteerd
worden ,
beschriJjven en tot elkaar relateren :
"Als ik alle sYstemen beschreven
had inclusief hun in- en uit9an9en, was ik klaar. Dus : convergent, uniek volledi9 en ook no g
leesbaar. En drag9baar."
Geheel in de sti1'I van W .F.
Hermans de bekendste Nederlandse beta-schriJjver, voe9t Krol
aan het verhaal een 'Epiloo9' toe
waarin hi1j versla9 doet van een
mislukkin9 . Waar Hermans zijn
romanpersona9es bedrogen liet
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uitkomen daar doet Krol in deze
autobio9rafie versla9 van zijn
ei9en desillusie . Het door Krol
op9ezette sYsteem voor het
9asveld dat hi1j als een van de
hoo9topunten in zijn loopbaan
beschouwt bliJ'kt een onvolkomenheid to bevatten . De weerbarsti9e materie van het enorme
9asveld is zelfs met behulp van
wiskundi9e modellen en computers niet afdoende in kaart
9ebracht . De illusie een kloppend
sYsteem vervaardi9d to hebben is
niet Ianger houdbaar. Een schrale
troost voor Krol is dat de9ene die
da9eli1'ks met het sYsteem werkt
zegt : "Ik laat het mooi zo ."
Het autobio9rafische 9ehalte
van 60000 uur is niet 9root . Voor
een literatuurliefhebber is het
interessant om to weten to komen
dat de schriJjver Krol ook een
9lansri1jke loopbaan in de informatica heeft 9ehad . Maar verder
komt de lezer over de persoon
Krol ei9enli1jk niet veel to weten .
Hier schuilt ook voor een 9edeelto het beta-element van Krols
autobio9rafie in . Krol verhaalt
uit9ebreid over allerlei technische
bi1j voorkeur wiskundi9e problemen maar houdt de beschri1jvin 9
van zijn persoonliJjke geschiedenis
uiterst summier . Re9elmati 9
kriJ9' t de lezer passages als
de nu vol9ende voor9eschoteld :
"Mathematisch wordt de putcapaciteit weer9e9even door een
Ii1jn schuin naar beneden en de
capaciteit van de dro9er door een
li1'n schuin omhoo9 . De paradox
wordt op9elost op het sniJpunt
van beide linen,
het is nameli1'k
1
hetzelfde gas . " Zo precies als Krol

zo'n
wiskundi9
probleem
beschriJjft, zo onscherp is het beeld
dat hiJj van zichzelf 9eeft . Krol
vindt het plezieri9 om met de
auto door kleine Gronin9se dorptjes to ri1jden, kan met de ene colle9a 9oed en met de andere slecht
overwe9 en heeft in een bepaalde
periode elke ochtend op weg naar
kantoor last van "een 9rote zwarto hond . . . die naar me 9romde
en me aan9evlo9en zou zijn als
zijn bazin hem niet telkens stevi 9
aan de liJjn had 9ehad ." Veel meer
informatie over zichzelf 9eeft Krol
niet .
De persoon Krol komt no g
eni9szins tot leven in enkele
aforismen die als wandspreuk o p
een
kantoor
niet
zouden
misstaan : "Ver9aderen is een
vorm van verval" en "'n Plant
maakt het 9ezelli9 op kantoor.
Vooral als hi1j al maandenlan 9
flood in de pot staat. Teken flat er
9ewerkt wordt ." De enige passage
waarin de lezer het 9evoel kri1' 9t
dicht biJj Gerrit Krol to komen is
die waarin Krol zijn entree in de
literatuur beschri1jft . "Ik maakte
m'n tafel schoon en be9on . Ik
schreef . De ramen stonden open ,
ik rook de vrieslucht in de straten .
Ik hoorde de kinderen spelen en
schreeuwen - voor het eerst in
m'n leven . Ik schreef en schreef en
als in een versnelde film : de knoppen brakes open de ene na de
andere ."
Zo weinig als Gerrit Krol over
zichzelf schriJjft, zo onvoorstelbaar
veel doet Boudewi1'n Buch flat .
Niet alleen is Buchs boek veel
dikker - Krol beschriJ'ft 60000 uur
in 114 pa9ina's Buch 8760 in 286 - ,

bovendien beschriJjft Buch vri1jwel
uitsluitend zi1jn ei9en belevin9swereld . In Een boekenkast op reis het tweede deel uit de 'eindevan-het-millennium-reeks' van
Prive-domein - heeft Buch een 1jaar
Ian9 ziJ'n leven 9eboekstaafd ,
waarbiJj hiJj weini9 oo9 heeft voor
de buitenwereld . De actualiteit
van het 1jaar 1998 is bi1jvoorbeeld
ver to zoeken in Bucks dagboekaantekenin9en,; of en toe maakt
Buch een notitie over de LewinskYaffaire maar daar bliJjft het biJj . Het
beeld dat uit Bucks da9boek
spreekt, is dat van een enorm
9 edreven boekenverzamelaar, die
als een razende Roeland boekhandels bibliotheken en muses over
de hele wereld in- en uitloopt . Een
Jjaar Buch betekent onder meer
Zuid-Afrika de U .S .A . Duitsland
OostenriJk . FrankriJk . Italie, maar
ook de coelacanth de 9ebroeders
Von Humboldt de dodo de
Bonaparte-familie de Boerenoorlo9 en vooral veel Johann
Wolf9an9 von Goethe .
Bucks kennis over deze - en
een onafzienbare rj~ andere onderwerpen
is enorm
en
bewonderenswaardi9 . Interessant
zi1jn die delen van het da9boek
waarin hiJj vol passie schriJjft over
de onderwerpen waarover hij1
boeken verzamelt . Daarnaast
beschri1jft Buch kleine alledaa9se
taferelen die vaak erg 9eesti9 ziJjn ;
een ontmoetin9 met Adriaan van
Dis waarbi1 j beide auteurs vreseli1j k
schmierend een 'ruzie' bile99en
1
bi1jvoorbeeld . Maar ook de opnames van een reclamespotJ'e voor
Lassie en Bucks balsturi9e optreden in Groentemans Plantsge

p asseren de revue . Ook leuk en

met veel humor beschreven is
Bucks verliefdheid voor Panda
een lid van zi1jn televisieploe9 .
Vaak echter ziJjn Bucks da9boeknotities irritant . Als volbloed
romanticus doorspekt Buch ziJ'n
da9boekaantekenin9en met klein
leed van persoonli1'ke aard . Het
eten is nooit 9oed ziJ'n diverse
crews stellen hem teleur, personeel van boekhandels muses en
bibliotheken doet vervelend te9en
hem, hi1j heeft 9een vrienden et
cetera . Zo fascinerend als Buch is
wanneer hi1' over zi1n passies
schriJjft, zo vermoeiend is Buch
wanneer hi1' zeurt .
0pvallend is het enorme aantal
aankopen dat Buch doet . Het li1'kt
erop dat hi1j alleen 9elukki9 is o p
het moment dat hiJ' boeken- cd's ,
cd-roms Goethe-theelepeltJ'es en
andere voor zi1jn verzamelin9en
interessante ob1jecten aanschaft .
[en beschri1jvin9 van een da 9
bestaat biJj Buch voor minstens de
helft uit een 1list met aan9eschafte
boeken en andere zaken . Buch
li1jkt daardoor op een door9esla9en materialist - zi1j het dan in
culturele waren - en roept ook
associaties op met een depressieve
huisvrouw, die haar bedompto
flat1je ontvlucht r de stall in9sat en
te9en zessen met zwaar beladen
boodschappentassen tern9keert .
De materie - een Goethe-cdrom of een voordeelverpakkin 9
ultra9ewit - als balsem voor de
ziel . Zonder alle 9edra9in9en van
Buch als alfa to betitelen - daarvoor is de auteur to weini9 exemplarisch -, is het duideli1'k dat hij1
iemand is met een enorme

voorliefde voor het 9eschreven
woord . Het boek staat biJj hem in
huizenhoo9 aanzien, li1jkt zelfs een
heili9 voorwerp to zi1jn . De onderwerpen waarin Buch 9eInteresseerd is . 9etui9en ook van een
alfa-achter9rond . Buch is vooral
9efascineerd door historische en
literaire onderwerpen . Zi1'n natuurhistorische belan9stellin9 valt hier
eni9szins buiten ware het niet dat
die vooral 9evoed wordt door
romantische' onderwerpen als de
dodo en de coelacanth . De of9estudeerde neerlandicus filosoof
en 9ermanist slurpt alle informatie
over voor hem interessante onderwerpen op . Het even is voor hem
een voortdurende J'acht naar meer
lezen meer zien meer weten .
NatuurliJ'k past niet alle kennis in
ziJ'n hoofd en daarom dienen zo
veel mo9eli1jk boeken een plaats1"e
in zi1jn bibliotheek to kri19en .
Bucks enorm uit9ebreide bibliotheek over een veelheid aan
onderwerpen is ziJ'n papieren
9eheu9en .
Hier toont zich een 9root verschil met de manier waarop betaschri1'ver Krol to9enover kennis
staat. Krol is niet op zoek naar zo
veel mo9ell1k, maar probeert de
essentie to vinden . Krol probeert
inzicht in de wereld to kriJ9en
door reductie door het vervaardi9en van een sYsteem een model .
Een sYsteem waarmee een 9i9antisch aard9asveld met al ziJn putten overzichteliJjk beheerd kan
worden daar zoekt hi1j naar. Een
handzaam boek1ee met daarin alle
sYstemen van een multinationaal
bedri1jf als Shell samen9ebracht ,
dat 9eeft hem voldoenin9 . [en
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reden voor Krol om in 1957 to solliciteren naar een functie biJ' het
laboratorium van de KoninkliJ'kelSheII was de Mark IV, een
9rote wetenschappeliJ'ke computer : "Ik dacht dat als ik aan die
machti9e computer zou werken ,
mi1' de 9eheimen van de rede zouden worden 9eopenbaard . Naar
analo9ie van de bouw van atomen moest de waarheid kunnen
worden uit9edrukt in kleinste eenheden in nullen en enen ."
Voor de een betekent kennis
een 9rachtenpand van kelder tot
nok 9evuld met boeken, voor de
ander nullen en enen . Waar de
een het zoekt in belezenheid
zoekt de ander het in de to9ica .
Het ene 9eldt voor Buch en de
9 emiddelde alfa r het andere voor
Krol en de 9emiddelde beta . Buch
en Krol tonen dat zo'n to9enstellin9 ook in de Iiteratuur tot uitdrukkin9 kan komen . Allereerst
door hun beider levensbeschri1'vin9en - die van de boekenverzamelaar versus die van de
computerpro9rammeur en systeemanalist - maar ook door de
vorm waarin zi1' die 9e9oten hebben . Krol vertelt een sober verhaal
in een zakeliJ'ke sti1'I, waarin 9een
woord to veel staat hoo9uit die
passage over de opdrip9eri9e
hond had no9 9eschrapt kunnen
worden terwi1'I Buch de lezer
overstelpt met wetenswaardi9heden . De titels van beide boeken
ziJ'n al veelze99end ; Krol reduceert
een hele Ioopbaan tot de uren die
hi1' eraan besteed heeft, terwiJ'I
Bucks Een boekenkast op rein
associaties oproept met een
om9evallen boekenkast .
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Evenals Krols autobio9rafie kept
ook dit stukJ'e een apiloo9 . Een
huffs9enoot die natuurkunde studeert wil bovenstaand betoo 9
wel eens lezen . ZiJ'n reactie : "Maar
dat is toch totaal niet wetenschappeli1'k wat J'e doet . Je vergeIi1'kt zomaar twee boeken met
elkaar. 1'e zou viJ'fti9 boeken van
schriJ'vers met een beta-achter9rond naast vi1'fti9 boeken van
schri1'vers met een alfa-achter9rond moeten le99en" . En wat
ze9t zo'n alfa dan : "Dat zou 9oed
ziJ'n 9eweest voor een dissertatie
maar dit is veel leuker."

leroen Kapl
terns

Wie kiest is nooit zonder
verlangen
In de ban van de ring zou nooit
9eschreven zi1'n, als Tolkiens uit9ever naar aanleidin9 van het succes
van De Hobbit 1932 hem niet
had 9esmeekt om no9 een boek
met 'meer hobbits' . De Hobbit
was voor Tolkien niets meer dan
een tussendoort1'e- een verhaal dat
hi1' schreef voor ziJ'n kinderen, dat
9epubliceerd werd en ook biJ' volwassenen op een enthousiaste
be9roetin9 rekenen kon . Maar
terwiJ'I het publiek hem no9 prees
werkte Tolkien vender aan andere
verhalen waarmee hi1' al be9onnen was in de Ioop9raven van de
Eerste Wereldoorlo9 . Verhalen
over Elfen verzonken koninkriJ'ken
en verloren paradiJ'zen, die postuum uit9e9even zouden worden
onder de naam De Si/man/lion
1977 . Toen hi1' uiteindeli1'k 9ehoor
9of aan de belles van zi1'n uit9ever,,
vervlocht hi1' deze beide werken
met elkaar zo ontstond een van
de meest succesvolle boeken van
de twinti9ste eeuw, een combinatie van het speelse 'hobbit'-verhaal met de serieuzere en
hoo9dravender 'elfen'-verhalen .
Het werd een enorm succes . Het
verhaal wekte in veel mensen een
9root enthousiasme, dat in de
1'aren zesti9 een hoo9topunt
bereikte toen hippies rondliepen
met spandoeken, waarop 9eschreyen stond : 'Gandalf for president' .
In de loop den 1'aren is In de
ban van de ring 1955 vanuit vele
invalshoeken en eveneens met
een on9ebreideld enthousiasme ,
van inter retaties voorzien ; van
'intertekstuele' interpretaties die

het verhaal zien als een variant
van Wa9ners Nibelun9en-saga
waar tenslotte ook een ring in
voorkomt tot interpretaties die
van Tolkien een '9een9a9eerd'
schri1jver maken en het boek
beschouwen als metafoor voor
het 9evecht te9en de nazi's . Er is
echter maar weini9 aandacht
9 eweest voor de in het werk aanwezi9e thematiek, een thematiek
die zich niet beperkt tot In de ban
van de ring alleen, maar die ook
in de andere boeken van Tolkien
die over 'Middenaarde' 9aan
een centrale plaats inneemt .
Middenaarde is nameliJjk meer dan
een 'op zichzelf staande' fantasiewereld ; deze wereld kent een
9eheel ei9en 9eschiedenis die
be9int in De Silmarillion en eindi9t
met In de ban van de ring . Deze
9eschiedenis wordt 9edomineerd
door een steeds weerkerend
motief : de keuze tussen het
Goede en het Kwade .
Nu is deze keuze in vri1jwel elk
fantasy-verhaal een zeer 9ebruikelike.
maar zelden wordt deze zo
1
uit9ewerkt als bi1j Tolkien . Het
Goede en het Kwade en de positie die iemand ten opzichte van
deze twee be9rippen inneemt ,
worden meestal vanzelfsprekend
9eacht zodat de held kan beginnen met het 'echte' werk : de
queeste . BiJj Tolkien is er echter
sprake van meer dan alleen een
simpel kiezen tussen 9oed en
kwaad . Aan zi1jn verhalen li9t een
filosofie over het wezen van 9oed
en kwaad en over het ontstaan
van het Kwade ten 9rondsla9 .
Deze be9rippen zi1jn nameli1j k- in
te9enstellin9 tot de voorstellin 9
van zaken in veel andere fantasy-

verhalen, niet eenvoudig to definieren, omdat zij to zeer met
elkaar vervlochten zijn : het Kwade
was namelijk niet altijd kwaad en
het Goede kan ook ten kwade
gekeerd worden . Slechtheid van
nature bestaat niet bij Tolkien ;
zelfs Melkor en Sauron, de kwade
genieen uit respectievelijk De
Si/man/lion en In de ban van de
ring, zijn in den beginne niet
slecht van aard . Zij 'ont-garden'
door hun verlangen tot overheersing van andere wezens . Het
Kwade vervalt tot het kwaad door
hoogmoedigheid, arrogantie,
machtswellust, kortom, door een
volledige concentratie op datgene
dat goed is voor het ik . Het Goede
daarentegen richt zich meer op de
ander dan op zichzelf . Het Goede
kent dan ook geen neiging tot
dominantie en laat eenieder in zijn
waarde .
Deze nuancering van begrippen heeft tot gevolg dat het
motief van de keuze tussen goed
en kwaad in Tolkiens verhalen op
de voorgrond komt to staan . Het
is een keuze tussen egoisme en
het 'groter goed', waarbij de
eigen verlangens opgeofferd moeten worden . leder wezen wordt
hier uiteindelijk mee 9econfronteerd . Het Goede doet, in tegenstelling tot het Kwade, geen
enkele poging deze keuze to beinvloeden, onthoudt zich zelfs van
raadgevingen, ook als daar expliciet om wordt gevraagd . Voor de
goede wezens staat het vrij om
to bepalen aan wiens kant men
staat . Het attribuut bij uitstek
van de goede wezens van
Middenaarde is dan ook hun
geloof in de vrije wil . Het Kwade

daarente9en 9ri1pt alle mo9eli1jke
middelen aan om de ander met
dwan9 of verleidin9 aan haar zi1jde
to kriJ9en . Vooral die verleidin 9
vormt een belan9ri1'k wapen . Elke
keuze die wordt in9a9even door
e9oisme of hoo9cooed, leidt
onherroepeli1'k tot de 'val' . Wie
valt komt terecht in de klauwen
van het Kwade dat wil zeg9en in
de klauwen van Melkor of
Sauron verliest daarmee zi1jn individualiteit en wordt een willoze
slaaf, beroofd van zi1jn of haar
ei9en verlan9ens . Vandaar dat
Melkor en Sauron constant po9in9en doen het e9oisme en machtsdromen aan to wakkeren zijJ
winnen daar immers letterliJ'k
zielt1jes mee .
De verleidin9 kriJgt onder meer
9estalte in de vorm van be9erenswaardi9e 1'uwelen,; de silmarillen
uit de gelijknamige De Si/man/lion
en de 'Ring van macht' uit In de
ban van de ring. De 1'uwelen roepen in personages allerlei slechte
verlan9ens op : machtswellust ,
e9oisme vele vormen van hebberi9held . Slechts wie 9oed van hart
is wie oo9 heeft voor anderen en
9een behoefte tot overheersin g
voelt kan de verleidin9 weerstaan . Deze ob1'ecten en de verleidin9 die ziJj verte9enwoordi9en ,
vormen de spit van de verhalen . In
De Silmarillion bliJjft de thematiek
van de keuze impliciet : de silmarillen roepen nameliJjk no9 9een duideli1'k omschreven machtshon9er
o maar 'slechts' hebzucht . De
silmarillen ontketenen 9een verIan9en tot overheersin9, maar
enkel een wil tot hebben ten
koste van alles. Daarente9en is het
belan9ri1jkste thema van In de ban
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van de ring on9etwiJjfeld de verleidin9 . Het hele boek draait om
passages waarin een personage
voor de keuze tussen 9oed en
kwaad 9esteld wordt een keuze
die altiJjd uit9elokt wordt door de
Rin9, die in feite niets meer is dan
een sYmbool van machtswellust .
ledereen die in het boek de kans
kri19' t om de Ring in zijn bezit to
kriJ9en ziet zichzelf - al is het
maar even - als heerser over de
wereld in de vorm die het meest
bi1' hem of haar past . Zo ziet Sam

een eenvoudi9e tuinman zich als
9rote tuinman-kri19er die de hele
wereld tot tuin zal maken . En de
9oede tovenaar Gandalf realiseert
zich dat de Ring hem probeert to
verleiden doordat het Jjuweel
appelleert aan zijn medeli1jden
voor wezens die minder machti 9
zijn dan hiJjzelf . Gandalf doorziet
de truc echter en beseft dat hijJ
uiteindeli1'k niets 9oeds tot stand
zal bren9en door zich de Ring toe
to ei9enenen, maar op zijn beurt
ook een kwade macht zal worden .

De9ene die toe9even aan de verIan9ens die de Ring in hen aanwakkert, 9aan onvermiJjdeli1jk hun
onder9an9 to9emoet aan9ezien
hun visioen niets meer dan een
Iuchtspie9elfin9 is . Wie toegeeft
aan de verleiden9, komt vroe9 of
Iaat in de macht van Sauron de
maker en meester van de Ring . ZijJ
die de verleiden9 weten to weerstaan kunnen dat doen dankzij1
edelmoedi9er 9evoelens als medeIiJ'den Iiefde of nederi9held . Wie
wordt bloot9esteld aan de Ring
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ziet in feite altiJjd de twee kanten
van de medaille de 9oede en de
slechte maar slechts weinigen
hebben na de overweldi9ende
verlokkin9en van het Kwade no g
oo9 voor de goede kant die
meestal wat magert1jes afsteekt na
visioenen van wereldoverheersin9 .
VriJjwel alle belan9riJj ke personages kriJ9en op een gegeven
moment to maken met die verleidin9 en moeten hun door de
Ring op9eroepen machtshonger
weerstaan of er aan ten 9ronde
9aan . Het boek is nameli1jk niet
9espeend van eni9 moralisme ;
aan het einde kri19t iedereen loon
naar werken . Diegenen die
bezweken zijn voor de verleidin g
worden daar vri1jwel onmiddelli1'k
voor 9estraft of liever 9eze9d : zij1
ondervinden de nadeli9e 9evolgen
van hun ei9en beslissin9 . Dit
9e9even kan mooi 9eIllustreerd
worden aan de hand van het
effect van de Ring op twee '9eli1'kwaardi9e' bezitters ervan : Gollum
en Bilbo . ZiJ' zijn 9eli1jkwaardi g
omdat ze beide hobbits zi1'n, waardoor hun 'natuurli1jk weerstand'
tegen de verleidin9 in principe
9eli1jk is . Gollum raakt 9eheel 'in
de ban van de Ring' ; hiJ' is vriJ'wel
niet meer in staat onderscheid to
maken tussen zijn ei9en ik en de
Rin9 . zijn 'liefste' . Gollums verval
kept ook een fYsieke component:
hi1j is niet meer herkenbaar als het
wezen fiat hi1' oorspronkeli1'k was
maar is een sliJ'meri9 en sissend
schepsel 9eworden . Zi1jn 'zelf9ekozen' lot is dan ook tra9isch : hi'1
stort met zijn 'liefste' in de
of9rond r waarmee hi1 ' ook no g
eens onbewust het 9oede einde
van het verhaal bewerkstelli9t : o p

het moment supreme is de held
van het verhaal niet in staat zijn
missie to volbren9en omdat ook
hi1' bezwi1'kt voor de verleidin9 .
Gollum pakt hem de Ring of, maar
struikelt dan en valt met de Ring,
waardoor deze wordt vernieti9d .
0p Bilbo daarente9en heeft de
Ring een veel minder kwaadaardi 9
effect, het enige noemenswaardige 9evol9 ervan is fiat hi1j een zeer
ho9e leefti1jd bereikt . Maar Bilbo
heeft de Ring nooit 9ebruikt voor
minder nobele doeleinden . Integendeel : "It was Pity that stayed
his hand . Pity, and Mercy : not to
strike without need . And he has
been well rewarded Frodo . Be
sure that he took so little hurt
from the evil and escaped in the
end because he began his
ownership of the Ring so . With
Pity. . . MY heart tells me that he
has some part to play Yet for
good or ill before the end,; and
when that comes the pity of Bilbo
may rule the fate of many. " Door
zijn wei9ering om to doden als
het niet strikt noodzakeli1jk is
heeft Bilbo niet alleen zichzelf
gerect maar ook de 9oede afloo p
van de hele 9eschiedenis veili99esteld . Uiteindeli1jk is het de door
hem 9espaarde Gollum die - per
on9eluk - de Ring vernietigt en
daarmee de wereld van de boosaardi9e Sauron verlost .
De keuze voor het Goede
bergt, kortom, alti1jd een belonin 9
in zich die uiteindeli1jk to verkiezen is boven de winst van het
Kwade ook al is fiat op het
moment van de keuze zelf niet
duideli1'k . En fiat moet ook wel ,
want antlers zou de keuze voor
het Goede niets meer zijn dan de

hoop op een beloning . Dat is biJjvoorbeeld het geval met Bilbo die
op het moment fiat hiJj besluit
Gollum niet to doden niet weet
fiat hi1' daarmee uiteindeli1jk de
wereld refit . De keuze voor het
Kwade daarente9en is alti1d 9ebaseerd op een ordinair drogbeeld :
Jj uist de ultieme keuze voor het ik
heeft uiteindeliJ'k de verdwi1'nin 9
van datzelfde ik tot 9evol9 .; de
Ring slokt de persoonliJjkheid o p
en het individu verwordt tot niets
meer dan een schimmi9a slaaf, in
plaats van heerser over de wereld .
Dat geldt mutatis mutandis, zelfs
voor de Meester van de Ring,
Sauron wiens totale macht over is
9e9aan op de Ring . Om de kracht
van de verleidin9 onweerstaanbaar 9root to maken heeft hiJj veel
van zijn oorspronkeliJjke krachten
over9edra9en aan de Ring . Maar
het neveneffect daarvan is fiat ook
hiJj nu afhankeliJj k is van de Ring ;
als de Ring wordt vernieti9d .
wordt ook zijn maker vernieti9d .
Ook de Meester van de Ring blijkt
uiteindeliJ'k een slaaf van de Ring
to zi1jn .
Milla van der Have
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De deur tussen kunst, Literatuur
en Leven staat wijd open
Interview met Leo Jansen en Hans Lui1j ten ,
editeurs van de brieven van Vincent van Go9h
Sonla van Stek en Marielle van Gelderen

Wordt to9enwoordi9 de corresPondentie van
Vincent van Go9h voornameli1'k beschouwd als een
kunstenaarscorresPondentie, het 9rootste deel van
zijn leven echter, was Van Go9h 9een kunstenaar en
liet hi1' zich in zijn brieven uit over alledaa9se
9ebeurtenissen, zichzelf en wat hem bezi9hield .
Son1'a van Stek en Marielle van Gelderen sPraken
met de editeurs van Van Go9hs brieven over deze
markante schilder en schri1'ver, over zijn brieven
en over de to verschi1'nen 9eannoteerde brievenuit9ave .
De oorspronkeli1'ke correspondentie van Vincent van
Go9h 1853-1890 moet uit ruim tweeduizend
brieven hebben bestaan . Hiervan zijn er on9eveer
ne9enhonderd bewaard 9ebleven, • circa achthonderd
zijn van Van Go9h zelf, waarvan de meeste 9ericht
zijn aan zijn broer Theo zijn ouders en zijn kunstbroeders Anthon van Ra and Emile Bernard en Paul
Gau9uin . Deze correspondentie alsmede die van zijn
broer Theo, zijn ouders, andere familieleden en
vrienden is reeds op9enomen in verschillende edities ;i
de meest recente verscheen in 1990 .
De neerlandici Leo Jansen en Hans Lui1jten verbonden aan het Van Go9h Museum en het
ConstantiJjn HuY9ens Instituut voor tekstedities en
intellectuele 9eschiedenis - bereiden sends eind 1994
een nieuwe r wetenschappeli1'ke editie voor. Een
nieuwe editie bliJ'kt wenseli1jk : de behoefte aan
betrouwbare afschriften is 9root en de brieven zijn
no9 nooit stuk voor stuk becommentarieerd . Er zal zo
weini9 mo9eli1jk in de brieven worden in9a9repen .
want de bedoelin9 is om ze zo authentiek mo9eli1jk
weer to 9even . Van alle brieven zowel de
Nederlandse on9eveer tweederde als de Franse
zullen En9else vertalin9en worden op9enomen . Het
achterhalen van personen het identificeren van
kunstwerken en het thuisbren9en van citaten zal
moeten leiden tot een completer en 9enuanceerder
beeld van de schri1'ver en schilder. Jansen : "Het beeld
wordt 9edifferentieerder. Steeds meer aspecten van
zijn leven worden zichtbaar en zijn beter to verklaren
omdat ze meer context en contour kri19' en ."
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Met name een 9oed inzicht in de cultuurhistorische
context in dit 9eval het ne9entiende-eeuwse leven in
Nederland en Frankri1k, de om9an9svormen en
gebruiken binnen de familie Van Go9h en in het kunstenaarsbestaan is van belan9 en kan vele passages
verhelderen . Vaak heeft een lezer die kennis ook
node9 om toespelfin9en en reacties to kunnen be9ri1'pen . Jansen : "Je leert Van Go9h steeds beter kennen .
Dat is niet alti1jd in zijn voordeel, maar dat betekent
wel dat 1'e al die facetten die aan een 9edachte9an 9
zitten beter onderscheidt . En dat 1je dun de riJjkdom
ervan steeds beter doorziet. Door al die Jjaren met die
brieven bezi9 to ziJn, be9ri1p ik steeds beter waarom
ze zo enorm veel 9elezen worden zo immens popu lair zijn en na verloop van ti)'d zo`n betekenis hebben
9ekre9en . In het begin vond ik ook dat Van Go9h een
bewo9en leven heeft 9eleid en dat hiJj mooie din9en
ze9t . Maar het is veel meer : het 9aat over kunst, het
9aat over literatuur, het 9aat over het leven, het 9aat
over de stri1'd, het 9aat over God . Allen zit er in ."
Lui1jten : "Je kunt er vaak zo veel uithalen . Net als bi'1
romans kun 1'e ook deze brieven op verschillende
manieren lezen . Dat komt door hun ri1jkdom en door
de talri1'ke, onderlin9e verbanden ."
Deze 9elaa9dheid bren9t echter ook met zich mee
dat lezers er dikwiJjls in lezen wat ze willen lezen .
Jansen : "Dan worden bepaalde uitspraken of ideeen
vanuit voorop vast9esteld perspectief bekeken . En
aan9ezien er veel kanten aan zitten kun 1je Van Go9h
vanuit meerdere perspectieven lezen . Alleen veel
mensen hebben de behoefte die andere kanten to
ver9eten . Sterker no9, Je kunt din9en lezen of denken to herkennen die helemaal niet bedoeld zi1jn . Dan
doe J'e die brieven weini9 recht . 0p het moment dat
Je puur voor de herkennen9 leest, moet 1je even vergeten dat 1'e die brieven leest als brieven van Vincent van
Go9h . Dan lees 1je ze alleen maar als een spiegel
waarin 1'e Jjezelf zo ziet als Jje eruit wilt zien ." Niet dat
Jansen en Lui1jten een persoonliJjke leeswi1'ze veroordelen ; iedereen leest immers op zijn of haar manier .
Maar om de brieven 9oed to kunnen interpreteren
is een ob1jectieve editie met nauwkeuri9e transcripties
en zakeliJjke annotaties onontbeerli1jk .

Teru9 naar wat er staat
De voor9aande uit9aven van Van Go9hs brieven
waren niet altiJjd even betrouwbaar : delen werden
we99elaten r er waren fouten in de afschriften of men
moderniseerde de teksten en vertaalde de Franse
brieven ten behoeve van een leeseditie voor een 9root
publiek . Omdat eerdere edities onvolledi9 ziJ'n of
no9al wat fouten bevatten is men be9onnen met
een 9eheel nieuwe transcriptie van alle brieven . Het
uiteindeliJjke streven is de lezer zo preties mo9eli1'k to
laten zien hoe Van Go9h zi1jn brieven schreef .
Daarnaast moeten de annotaties ervoor zor9en dat
men die informatie ter beschikkin9 heeft die nodi9 is
om de brieven zo 9oed mo9eli1'k to be9riJ'pen en in
hun verband to kunnen plaatsen . Dat niet alles zal
kunnen worden thuis9ebracht, was voor de aanvan 9
van het project al duideli1'k . Bepaalde stukJ'es uit de

Vincent van Gogh, Zelfportet met gnjze vilthoed

puzzel vooral daterin9en van brieven, zullen vermoedeliJ'k bli1ven ontbreken .
Vol9ens LuiJjten gaat transcriberen hand in hand
met annoteren : "Vaak weet Je pas hoe een
tekstplasts 9elezen moet worden op het moment dat
1je buiten het museum bent 9aan zoeken in archieven
of bibliotheken : als J'e de precieze naam van Van
Go9hs Haa9se catechisatieleraar hebt 9evonden, als
1je de prent vindt met 1juist dit onderschrift dat de
benamin9 verklaart die Van Go9h 9eeft of als 1je een
citaat thuis kunt bren9en in het werk van een Franse
auteur en merkt dat die veronderstelde 't' toch een
'I' moet zi1n, of ziet dat er 9een 'tout' maar 'taut'
staat . Er ziJ'n bi1jvoorbeeld doorlopende reeksen van
titels waar 9een komma's in staan en waarbi1j j1e Jje
afvraa9t om hoeveel kunstwerken het 9sat . Bi1j een
titel als Late zon Winterlandschap kan een werk
bedoeld zi1n, maar het kan ook zi1jn dat Van Gogh
van twee werken 9echarmeerd was : een Late zon en
een schilderi1j Winterlandschap . Je weet pas waaraan
hi1' refereert als 1je die schilderi1'en op een ri1jtJje hebt
staan en ze kunt thuisbren9en . Vaak ook is het de
vraag waar een citaat begint of ophoudt . Van Go9h
liet aan- en afhalin9stekens meestal achterwe9e en
biJ' bi1j belcitaten biJjvoorbeeld denk J'e : 'is hier Van
Go9h aan het woord of haalt hiJj de biJ'bel aan? Is
deze tYpische woordkeuze van hem zelf of is het een
9edeelte uit de Beri1jmde Psalmen of de Evan9elische
Gezan9en?' En dan bliJjken er bi1j nadere beschouwin 9
meer tompilaties tussen to zitten dan J'e zou
denken ."
"In het verleden werd vaak 9eze9d dat Van Go9h
zich ver9ist of foutief citeert maar dat weet Ja pas als
J'e de 9eraadplee9de bron ernaast hebt . In de ne9entiende eeuw kunnen per editie nameliJk 9rote
verschillen optreden en we zien dan dat een
aanvankeliJjk als font beschouwde aanhalin9 in 1juist
die ene vaak 9oedkopa uit9ave voorkomt ." Jansen
vervol9t : "Toch kun 1'e Van Go9h wel op ziJ'n woord
nemen . HiJ' ver9ist zich wel eens hi1' forceert zich wel
eens om lets to ze99en, maar dan heb Jje ook in de
9aten dat hi1j zichzelf overschreeuwt . WiJ j vermoeden
heel sterk dat Van Go9h ei9enliJjk nooit opzetteliJ'k
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onwaarheid sPreekt . Hi1j zal niet ze99en dat hi1 j lets
9edaan heeft terwiJi dat niet zo was . Hi1 j zal hooguit
din9en niet vermelden . Er zijn din9en bekend over
het 9edra9 van Van Gogh, bi1jvoorbeeld dat hi'J
zichzelf 9eselde in een zeer religieuze periode van zijn
leven, of dat hi1j op een wandelstok sliep om zichzelf
to piJjnigen . Dan legde hi1 j een stok op zijn bed ; een
matras had hiJj waarschiJjnliJjk sowieso al niet veel to
luxe . Of hiJj bleef 's nachts buiten . Dat zijn dingen die
we alleen van anderen weten en die natuurliJ'k wel
inzicht geven in zijn 9edra9, maar waarvan 9een
enkel spoor in de brieven is terng to vinden ."

bi1'na niet . Het liJjkt er sterk op dat sommi9e dingen
bewust niet zijn overgeleverd . De brieven zijn
re resentatief voor be aalde eriodes maar niet voor
Van Go9hs gehele leven", voegt Jansen toe .
Theo is ook degene die de meeste brieven
bewaart . Dit doet hiJ' niet met het o0g op het
schildersleven van zijn broer, want Theo gaat pas last
in de talenten van zijn broer 9eloven . Dat Theo alleen
zor9 zou hebben gedragen voor de brieven met het
oog op de toekomstige schilderscarriere van zijn
broer, is een m he . Jansen : "Theo is een bewaarder.

e

Brieven : emotionele en materiele ballast
In de collectie van het museum bevinden zich vele
honderden brieven die geschreven zijn door
9ezinsleden waarin over allerlei details belan9riJ'ke
informatie to vinden is . Behalve in Van Go9hs ei9en
brieven zijn er lacunes in deze familiecorresPondentie .
Leemtes biJjvoorbeeld uit de piJ'nli1jke Periode dat
vader Van Go9h zijn zoon naar het 9ekkenhuis van
Gheel drei9t to sturen . Ook uit de Boring9e-Periode ,
wanneer Van Gogh als evangelist onder de arme
miJjnwerkersbevolkin9 steeds minder 9oed stand weet
to houden ontbreken er brieven .
Hetzelfde
eldt voor de tiJ'd dat hi1j
9 in Paris
1 bi1' zijn
broer woont maar dat heeft een andere reden want
"dan spreken ze elkaar en hoeven ze niet to
schriJ'ven . Dan zijn we het zicht kwi1jt op wat er
allemaal gebeurt . Dit zien we trouwens ook in ti1 j den
waarin er wel volop wordt geschreven maar ze
elkaar tussendoor treffen . Dan worden de echt
ersoonli'ke intieme din en bes roken die buiten de
correspondentie zijn 9ehouden . 'FiJjn dat giJj hier
waart Theo . Goed dat we het er over gehad
hebben .' Waarover in hemelsnaam? denk 1je dan"
aldus LuiJjten . "Vincents correspondentie bestaat
voornameli1jk uit wat hiJj aan Theo schriJjft . We zouden
natuurli1k grag9 veel meer brieven van zijn broer
hebben 9ehad het zijn er een kleine veerti9 . want
reacties op Vincents uitin9en en 9edra9 hebben we
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Brief aan Theo met schets

Als Jje de brieven van zijn moeder 9elezen hebt dan
weet Jje dat die niet zijn bewaard omdat ze zo
bi1'zonder ziJjn . Van zijn zus1'e is ook veel via Theo's
nalatenschap overgeleverd ." Niet iedereen in de
familie ging zo zorgvuldi9 om met ontvan9en post .
Lui1jten : "Vincent leidde een heel antler even . Hij is
vaak verhuisd en zal in de periode toen hiJ j in een
inrichtin9 zat veel zijn kwiJt9eraakt . Er9ens schri1jft hij1
ook dat hi1j brieven heeft verbrand . Het zijn nu
eenmaal persoonliJjke documenten met 9evaarli1jke
mededelin9en over 1je ei9en of andermans leven . HijJ
had een soon zwerversbestaan en zijn spullen zaten
in een pgar kisten . Als hiJj weer eens naar elders
vertrok dan ging hiJj zelf naar zo'n nieuwe Plasts toe
en llet zijn spullen nakomen . De door9sans wekeliJjks

verstuurde brieven zullen niet allemaal ziJjn
mee9enomen toen Van Go9h naar En9eland gin g,
respectieveli1jk binnen En9eland verhuisde naar
Dordrecht 9in9, in Amsterdam woonde in de
Boring9a, Brussel Etten Den Haa9< Drenthe< Nuenen
enzovoort . Die brieven aan hem moeten er9ens ziJjn
bli1jven li99en, ziJjn we99e9ooid of op9esla9en omdat
het ballast was bi1j alle verplaatsin9en ." Theo kan in
to9enstellin9 tot zi1jn broer, ook extra redenen 9ehad
hebben om brieven to bewaren . LuiJj ten : "Vincent
stuurde hem vaak tekenin9en briefschetsen om to
laten zien waar hi1j mee bezi9 was . iemand als Theo
die zelf ook in de kunsthandel werkzaam was zal de
betekenis van der9eli1jke brieven hebben onderkend ."
Jansen relativeert : "Hoewel ze toch altiJjd weer deel
uitmaken van een hoop brieven waar helemaal 9een
schetsJjes in voorkwamen . Zonder die tekenin9et1jes
had hi1j ze ook bewaard ."

Mecenaat en re9ie
Vanaf het moment dat Theo ziJjn broer in 1881
financieel 9aat ondersteunen, vertonen Vincents
brieven een bepaald stramien : ze worden met 9rotere
re9elmaat 9eschreven en bevatten steevast
bedankJjes voor het ontvan9en geld . Ook le9t hi1', o p
ei9en initiatief, rekenschap of van het9een hi1j met het
geld heeft 9edaan . 0p deze manier kriJ9t de
correspondentie tevens een zakeli1'ke kant : Theo
stuurt geld, Vincent stuurt de door hem 9emaakte
kunstwerken in het begin voornameli1jk tekenin9en ,
later ook schilderiJjen . HiJ' vindt dat Theo door deze
financiele ondersteunen9 zich de ei9enaar van de werken ma9 beschouwen . Aldus bliJjken de omstandi9heden de correspondentie voor een belan9ri1jk deel to
bepglen : indien Theo niet Vincents vaste sponsor was
9eweest waren er on9etwiJjfeld aanzienli1'k minder
brieven 9eschreven en zou de inhoud een 9eheel
andere kant uit ziJ'n 9a9aan .
Zoals Theo een deel van de correspondentie
dicteerde door zi1n 9eldzendin9en, zo is het opvallend
hoe de familie het 9edra9 van andere familieleden

beinvloedde door ze - vanaf een afstand - to adviseren to waarschuwen to berispen of to cor- ri9eren .
"Je kunt zien hoe het 9ezin en de familie
9ere9isseerd worden door die brieven" ze9t Lui1jten .
"Gedra9 wordt 9emanipuleerd door de wi1jze waarop men elkaar onophoudeliJjk opdrachten 9eeft . Men
zit elkaar erg dicht op de hued over wat wel en niet
verantwoord is . Families worden 9emobiliseerd o p
het moment dat iemand uit de bocht drei9t to raken .
Dat beeld vend ik interessant los van het felt of
iemand nou wel of 9een kunstenaar is . Want bi1j egodocumenten denk 1je vaak dat het vanuit ons perspectief pas aardi9 is op het moment dat Jje ook
alleen maar in dat e9o, in die 'ik' . 9einteresseerd
bent . Terwiljl steeds vaker bliJjkt dat die brieven als cultuurhistorisch document ook belan9wekkend zi1jn : ze
ze99en veel over de ti1d, over de om9even9, over de
om9an9svormen ." Jansen vult aan : "0p dat moment
zou 1je naast de brieven van de familie Van Go9h
9rag9 andere correspondenties le99en . Niet van
Kneppelhout maar 1juist van een 9ewoon 9ezin . De
familie Van Go9h kwam niet uit een ruimdenkend
artistiek milieu dat is evident . Maar Jje moest Jje wel
ontwikkelen, )e hoorde to lezen,; er waren meer
din9en in de wereld en het was 9oed om een beet1je
to reizen als 1'e maar weer snel en on9eschonden
tern9 op het nest kwam . Vader Van Go9h was daarbi1' de aan9ewezen man om de kinderen to sturen ,
hun 9edra9 to beoordelen . HiJj is heel nadrukkeli1jk in
het 9even van raad dat wil ze99en : bevelen in de
verpakkin9 van een 9oede raad -'Jjon9en . 'e
l weet wel
dat ik het 9oed met 1je bedoel' - maar intussen ze9t
hiJ' dan wat Theo wel en niet moet doen en hi1' zal
Vincent niet veel antlers hebben benaderd . Daarnaast
was de brief in die tiJjd vanzelfsprekend een wezenli1jk medium als J'e een beetJje uit elkaar woonde . Het
was de manier om elkaar op de hoo9to to stellen . En
als 1'e dan in een 9ezin zit zoals de Van Go9hs - een
familie waar men heel 9rag9 heel vaak hoorde hoe
het ermee 9in9, of Jje J'e 1jas wel droeg als het koud
was hoe het met de ziekte van oom of tante gin g,
dan is die briefwisselin9 als een terrein met bewaakte
camera's waar het moeiliJjk is buiten beeld to bliJjven ."
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Je wilt ziJ'n 9angen na kunnen 9aan
Behalve over Van Go9h zelf, zi1'n in de brieven veel
wetenswaardi9heden over omstanders to vinden : de
neef die niet wil deu9en, de tuinman die als model
optreedt en het uiterli1'k van de koster van de
Amsterdamse Oosterkerk . Ook deze o9enschiJ'nliJ'ke
onbenulli9heden ziJ'n belan9ri1'k voor het be9riJ'pen
van de persoon Van Go9h, want : "1'e wilt 9raa9" ,
zoals LuiJ'ten verklaart "weten te9en wie hiJ ' sprak bi'1
wie hi1' aan tafel zat, wat hi1' aan de muur had
han9en, wat voor tiJ'dschriften hiJ ' in zi1'n handen had ,
welke muses hi1' bezocht en wat daar dan hin9 . Je
wilt ziJ'n 9an9en na kunnen 9aan, kunnen zien waar
hiJ' zich mee inliet ."
In Van Go9hs 9eschriften wordt behalve ziJjn
psYcholo9ische ontwikkelin9 ook ziJ'n ontwikkelin9 als
kunstenaar zichtbaar. Jansen zet uiteen wat voor
ei9enzinni9a en 9edreven persoonli1'kheid Van Go9h
was en ook dat 1'e zo mooi kunt vol9en hoe hiJ' een
kunstschilder van formaat is 9eworden . "Als J'e ziet
waar hi1' vandaan komt als 9ewoon J'on9etJ'e uit de
klei tot iemand met behoorliJ'k wat ba9a9e . Van
iemand die diep reli9ieus denkt to moeten zi1'n, tot
iemand die een snort vriJ'denker is maar er toch
reli9ieuze denkwi1'zen op na houdt ."
Van Go9h werd in ziJ'n latere even een
onafhankeliJ'ke denker, met een metafYsische
wereldbeschouwin9 . Terwi1'I hiJ' dan een haast
pantheIstische opvattin9 heeft ziJ'n allerlei reli9ieuze
thema's in ziJ'n schilderwerk en tekenin9en no9 steeds
belan9ri1'k : "HiJ' bliJ'ft prenten van Delacroix en
Rembrandt kopieren en maakt er nieuwe schilderiJ'en
van . Traditionele onderwerpen verbeeldt hi1' in nieuwe kunstvormen . Binnen die nieuwe kunstopvattin 9
horen christeli1'ke, BiJ'belse ideeen, die vroe9er richtsnoer in het da9eliJ'kse leven waren en die nu worden
9etransformeerd tot moderne kunst . Dat zi1'n fascinerende ontwikkelingen" vindt Lui1'ten . En hiJ' vervol9t :
,, Het 9sat om nude wi1'n, maar wel in nieuwe leerzakken . Als J'e die ontwikkelin9 biJ' Van Go9h vol9t ,
zou 1'e hem een pleitbezor9er van het modernisme
kunnen noemen . De driJ'fveren van iemand worden
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duideli1'ker als J'e weet met wie hiJ' in contact komt ,
wat hi1' voorstaat, waardoor en door wie hiJ ' zich last
inspireren f welke positie hi1' in de kunstwereld wil
innemen et cetera . Dat maakt dat 1'e beter be9ri1'pt
waarom hiJ' op een bepaalde manier rea9eert, handelt
en schildert of welke boeken hiJ ' bewondert . Want
voor literatuurhistorici is toch ook de literaire kant
interessant. En dan bedoel ik niet alleen Van Go9h als
briefschri1'ver, maar zeker ook de manier waarop hi' 1
met literatuur om9sat en daarvan versla9 doet in zi1'n
brieven . Als J'e biJ'voorbeeld de da9boeken van de
zeventiende-eeuwer David Beck leest waarin hi'J
opmerkt 'ik heb Jacob Cats' Self stryd 9elezen', schiet
ik daar weini9 mee op . Dat hiJ' het 9elezen heeft ,
zoals zovele tiJ'd9enoten . 9eloof ik wel . Van Go9h
doet vaak lets met wat hi1 ' leest : zet zich er te9en of
9eeft aan of hiJ' sympathiseert met personages en
waarom . En dat vind ik ei9enli1'k veel aardi9er, J 'e kri1'9t
een directe leesreactie ."
Uit opmerkin9en in zi1'n brieven over wat hiJ ' 9elezen
heeft of aan het her lezen is valt op to maken dat
Van Go9h bi1'na alles aan ziJ'n eigen werkeli1'kheid relateert en voortdurend romanpersona9es ver9eliJ'kt met
zichzelf of met mensen uit ziJ'n om9evin9 . Ook refereert hiJ' aan passages ter rechtvaardi9in9 van ei9en
handelswi1'zen : als een romanfi9uur 9eli1'ksoorti9e
keuzes heeft 9emaakt- kan hi1' concluderen dat hi'1
1'uist heeft 9ehandeld . Jansen : "De deur tussen kunst
literatuur en leven staat wiJ'd open . HiJ' 9sat met literatuur om alsof die zeer direct over de werkeliJ'kheid
9sat . Hi1' haalt alles naar zichzelf toe dat is voor hem
9een enkel probleem . Vooral vanuit de naturalistische
romans kan dat 9emakkeliJ'k, maar hiJ' doet hetzelfde
vanuit de meer romantische poezie . Als hi1' zelf bewo9en is neemt hiJ' die romantische poezie volstrekt
letterli1'k . AanvankeliJ'k leest hiJ ' veel En9else en
Amerikaanse christeliJ'ke 9edichten, later France
romantische hoewel hun makers op dat moment al
niet meer als moderne dichters 9ezien kunnen worden . Toen waren Mallarme en Verlaine al Ian9 bezi9 .
Die moderne poezie kom J'e in ziJ'n brieven helemaal
niet te9en . Walt Whitman, wel redeli1'k modern is een
uitzonderin9 J maar die was weer ethisch geladen : hi'1
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was een apostel, een zendeling in de manier waarop
hij zich tot de lezer richt . Whitman heeft een visie to
verkondigen, terwijl de moderne poezie juist veel minder boodschapperig is . De symbolistische poezie kom
je opmerkelijk genoeg ook niet in Van Goghs brieven
tegen . Terwijl hij, midden jaren tachtig, in Parijs, het
wervelende centrum van de kunstwereld, zit ."

Door de filter van zi1'n ei9en opvattin9en
In april 1882 raadt Vincent ziJ'n broe r aan om een
9estuurde tekenin9 in 'een klein eenv oudi9 9n1s
prise-partout' to zetten omdat ze volgens hem daarin het beste tot uitdrukkin9 komt . Van Gogh doet dot
voorstel 1juist in de periode dat hi1' de bio9rafie
Gavarni : Uhomme et I'oeuvre 1873 van J u es en
Edmond de Goncourt leest . Hierin staat dat Gavarni
iemand ooit preties ditzelfde advies had 9e9 even . Het
is kenmerkend voor de manier waarop Van Go9h zich
liet voeden door de din9en die hi1 ' l as . Dit 'van buiten
naar binnen halen' van informatie, i deeen en opvattingen bli)'kt biJj Van Go9h een re9elmati9 tern9kerend
principa to zi1'n . Niet dat hi1' klakkeloos overneemt wa t
hi' leest maar zodra hi1' er9ens van over tui9d is
drag9t hi1' zo'n idee ook zelf uit . Wat niet wil zeg 9 en
dat hi1' weini9 oorspronkeliJ'ke fideeen zou hebben ,
want hi' bren9t ook na een verwerkingr
spoces, veel
eigen opvattingen naar buiten . Jansen : "Som s gaan
ze een op een tern9, maar hi1' was ei9enwiJs 9enoe 9
om het to doen zoals hijj het zelf wilde . Als hi1' Gavarni
leest en hiJ' bren9t het 9elezene letterliJjk zo nasr buiten dan meent hi1' het wel . HiJ' had zich er even9oed
tegen kunnen verzetten . In een brief zal hiJ' nooit een
oPvattin9 zomaar herhalen . HiJ' zal haar alti)'d - zeIfs
als ze letterli)jk is - eerst door de filter van zi'Jn eigen
opvattin9en laten 9aan voordat hij j ze weer naar buiten bren9t ."
Een van de winstpunten van de editie zal dan ook
moeten ziJ'n dat erin aan9e9even wordt in hoeverre
Van Go9h citeert en wanneer sprake is van ontlenin 9,
toespelfin9 of aanPassin9 . Lui1'ten : "Er wordt, zoals ik
al zei wel eens beweerd dat Vincent ver keerd citeert
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of zich ver9ist . Terwi1jl 1'e v ask kunt zien dat hi1 lets
bewust aanpast . HiJ ' 'internaliseert' h et, maakt het
zich ei9en . Dat zie J'e ook aan hoe hiJ ' met de Bi1bel
omgaat : die past hi) voor eigen gebruik aan zodani 9
dat duideli)'k wordt wat voor hem de k rn is .e . . , waarop Jansen inhaakt : " . . .want hiJ' weet heel 9oed wat
er staat en als hiJ het niet weet dan zoekt hi1 het w el
op . Wat ik alti)jd een typerend voorbeeld van dit aanprisen vend is dat hi1 - in de Pepode waann hiJ zeer
9eza9s9etrouw en reli9ieus is en het pad van de predikanten op wil - nadrukkeli1'k in een p a a r oaten die
hiJ aan reli9ieuze 9eschnften ontleent, he t woord
'haat' vermi1jdt . Heel opvallend . We hebben twee of
dne plaatsen waar een tekst geheel conform de bron
is maar bi)j het woord 'hate' en 'hair' doet hijj ie is
anders . Hi1 wil het woord niet 9ebruiken dat vin dt hij
kenneli)jk niet gepast ." Lui)'ten : "Of hijj titeert een
tekst op een moment dat het slecht gaat met Theo, in
die passage staat lets over zelfmoord maar dat aat
hi1' wel wiJ'seliJ'k we9 . Hi1' ziet er dap maar van of h et
complete citaat to 9even ."

Publiek of prive
Hoezeer Van Go9hs brieven to9enwoordi9 ook worden 9aprezen in de tiJ'd dat hi1' ze schreef, was hiJ' ni et
bezig met die 'persoonsoverstiJ'9ende' waarde . Hi'1
schreef ze voor prive-doeleinden en er is per gens
sprake van dat hi1 ze zou willen publiceren . Met de
brieven van Francesco Petrarca of Gerard Reve biJ'voorbeeld li9t dat anders : ziJ schreven ze wel de9e li)'k met het o0g op publicatie . Zo bevatten Rev es
brieven in Nader tot U persoonli)'ke ontboezemin gen
die dusdani9 9estileerd zi1n dat het duideli1k wor dt
dat ze niet voor een persoon maar voor een grot er
publiek bedoeld ziJ'n . "Die staan in een Ianga traditi e .
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Ook Petrarca's brieven waren boodschappen aan
anderen maar tevens 9eschreven met het o09 0 p
bekendmakin9 . Ook veel andere schri1'vers schreven
da9boeken met het hele duideliJ'ke bewustziJ'n dat er
wel eens een uit9ave van 9emaakt kon worden, of
no9 tiJ'dens hun leven of na hun flood . Ook waren en
zijn er mensen die doorsla9en voor zichzelf bewaren ;,
meestal een teken flat de schriJ'ver in elk 9eval wil
weten wat hiJ' zelf 9eschreven heeft of flit doet in de
veronderstellin9 er later lets mee to kunnen", aldus
Lui1'ten .
Net zoals Flaubert de meeste van zijn brieven voor

bi1'hield staan in bepaalde brieven da9boekachti9e
9edeelten . Uiteenlopende 9emoedstoestanden
komen in verschillende registers naar boven en laten
zien dat Van Go9h zijn brieven nu en dan als uitlaatklep 9ebruikt . Het moment van de da9 waarop Van
Go9h schriJ'ft, bepaalt meer dan eens de toon . Hi1' is
er zich van bewust zijn humeur zo nu en dan de toon
van de brief to laten bepalen . LuiJ'ten le9t uit : "Dan
zie 1'e Van Go9h preties op die 9revs komen als hi' J
zoiets ze9t als : 'Ik heb J'e 9eschreven J'uist wat mi1 ' in
de pen kwam . Je moet het me niet kwali1'k nemen
misschien is het niet allemaal even helder .' Of hiJ' ze9t

zijn directe adressaat schreef, deed ook Van Go9h
flat . Over politieke en publieke kwesties, waar de
Fransman zo vaak over schreef, is in Van Go9hs brieyen echter niets tern9 to vinden . Van Go9h is egocentrischer en sterker 9ericht op zijn ei9en
belevin9swereld . "Maar" waarschuwt Jansen, "ook
hier li9t het 9evaar van de achterafconstructie op de
loer : J'e moet altiJ'd een onderscheid maken tussen wat
wi1' nu lezen en wat de schriJ'versintentie was . Vincent
houdt niets opzetteliJj k buiten hi1' haalt niets opzetteli1'k binnen hi1 ' was wie hi1j was en het was niet voor
ons bedoeld . Het was in de eerste plaats voor Theo
bedoeld ." Beide editeurs zijn het erover eens flat Van
Go9h zich in zijn brieven niet manifesteert als literator
zoals de 9enoemde voor9an9ers die veel bewuster
'literaire' brieven schreven .
Hoewel Van Gogh veel over zichzelf schreef, kunnen zijn brieven niet 9ellJk9esteld worden aan een
da9boek want : "als iemand lets over zichzelf schriJ'ft ,
is het een snort da9boek maar 1'e kiest als briefschri1'ver - zo 9oed als wanneer Jje een roman of een
9edicht 9 aat schriven
- voor een publiek . Ook al wil 1'e
J
het niet weten het is er toch . Je kiest voor een brief,
dus voor een boodschap aan iemand anders . En in
een da9boek kies Jje voor een boodschap aan 1jezelf of
zelfs voor helemaal niemand en flat maakt een 9root
verschil . Je schriJjft in een da9boek op wat 1'i1' voor
J'ezelf wilt bewaren, en in een brief aan een ander wat
J'e wilt flat die ander van 1jou weet" , merkt Jansen op .
Hoewel het zo 9oed als uit to sluiten is flat Van Go9h
zelf naast zijn uit9ebreide briefwisselin9 een da9boek

te9en Theo : 'Je moet zelf het kaf maar van het koren
zien to scheiden .' Dat kan een indicatie zijn flat hi'J
dikwi1'Is na een Ian9a da9 intensief werken in een
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snort roes zijn wel en wee heeft 9enoteerd . Maar het
9eeft tevens aan flat hiJ ' zich ervan bewust is flat hi'J
normaal9esproken zelf het kaf van het koren scheidt
alvorens aan een brief to be9innen . Hi1' weet wel
de9eli1'k flat het Theo is die de inhoud van de envetoppe tot zich neemt . Als het echt puur voor zichzelf
was 9eweest zoals bi1' een da9boek was zo'n zinnetJ'e
er nooit in9ekomen ."

Een normale correspondentie
Laat Van Go9h zich in brieven aan Theo of en toe
funk 9aan to9enover andere familieleden is hiJ' veel
tern9houdender en beleefder. Niet alleen de stiJ'I verschilt maar ook de onderwerpen waarover hi'J
spreekt varieren afhankeliJjk van de9ene tot wie hi' J
zich richt . Aan Theo schriJ'ft hiJ' veel over literatuur,
over zijn bezi9heden als schilder en over zijn kunstopvattin9en . In brieven aan zijn ouders zijn het veelal
familiaire aan9ele9enheden die besproken worden en
waarnaar 9einformeerd wordt . En als zijn vader overli1'dt verdwi1'nt een belan9ri1'k aspect . LuiJ'ten : "Eerst is
vader het ideaalbeeld dan 9aat hi1' zich te9en hem
afzetten en als hi1' is 9estorven dan valt er niet veel
meer to bevechten met vader en hoeft hi1' daar met
Theo dus niet meer over to spreken . Bovendien verlast hiJ' in 1 885 Nederland, waarna familiekwesties er
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voor hem minder toe doen ; of tante MietJj e nou wel
of 9een bulkpiJj n heeft maakt in Arles niet zo veel
meer uit ." Later in zijn leven neemt het aantal brieyen van hen ook af . iansen : "HiJj heeft dan weini 9
contact met zijn vroe9er zo vertrouwde familie . In zijn
vroe9e brieven is het in elke brief 'doe de 9roeten aan
die en de 9roeten aan die' en dat verdwi1'nt helemaal
dat is allemaal overbodi9 9eworden . HiJ j heeft z'n
ei9en leven 9evonden . Maar ik heb de indruk dat de
noodzaak van het schriJjven voor hem steeds dezelfde

is 9ebleven : hi1j heeft behoefte aan contact .
Gedurende vri1'wel zijn hele leven heeft hiJ j weini 9
vrienden, laat staan echt persoonli1jke vrienden . Die
brieven zijn daarom een manier om het met Theo
over persoonli1j ke zaken to hebben . Later bliJjken zijn
onderwerpen veranderd want dan moet hiJj ook zijn
ideeen over zijn passie voor het schilderen kwiJjt ."
Het is moeiliJjk aan to 9even hoe representatief de
correspondentie van de familie Van Go9h is, en dan
met name de briefwisselin9 tussen de beide broers .
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Ver9eliJ'kbare ne9entiende-eeuwse correspondenties
zijn niet over9eleverd zodat een of9ewo9en oordeel
over de omvan9, de mate van uitzonderliJ'kheid, of
misschien wel 9ebruikeli1jkheid, nauweli1jks valt to
g even . De brieven van kunstenaars als Alexander Ver
Huell en Gerard Bilders aan hun beschermheer zijn
nameli1'k vanuit een 9eheel andere achter9rond
9eschreven .lansen : "Van Go9hs corresPondentie als
9eheel is nauweli1jks een kunstenaarscorrespondentie
to noemen behalve de brieven die hi1j schri1'ft met
enkele bevriende kunstenaars • dan heb 1je het over
een 9oede honderd brieven aan kunstbroeders . De
rest is aan z'n broer. Zeker als hi Jj schilder is, houdt het
een beet1je het midden tussen een kunstenaarscorrespondentie en een normale correspondentie ." Het
verschil moet vooral 9ezocht worden in de ter sprake
9ebrachte onderwerpen .lansen : "In de eerste periode tot aan z'n ei9en schilderscarriere hebben zijn
brieven niets met schilderen to maken . Hi1' praat wel
veel over kunst maar niet vanuit het idee dat hi1jzelf
kunstenaar is . Hi1j ontwikkelt 9een - althans niet
bewust - artistieke ideeen over kunst . Die heeft hi'1
wel maar die hebben we allemaal die kunnen ook
in een brief komen- en zo deed hiJ' dat ook . Pas als hi'1
kunstenaar is. 9aat hi1j actief aan die ideeen sleutelen ."
Bepaalde opvattin9en die voortkomen uit zijn even
als schilder laten zich 9oed verklaren te9en de achter9rond van brieven uit de ti1'd waarin Van Go9h no g
niet schildert. Behandelde onderwer en en uits raken
uit de volledi9e correspondentie 9even inzicht in de
wiJ'ze waarop deze autodidact to werk is gagaan en
vormen een repoussoir voor wat komen 9aat . Ze zijn
het versla9 van een uitermate 9edreven schri1jver, die
meer bli1jkt to zijn dan een kunstenaar alleen .
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Werken om niet dom te bLijven
Anne Frank en haar dagboeken
Gerrold van der Stroom

Otto Frank, de vader van Anne, overleed in 1980 .
Datzelfde J'aar werden de hand9eschreven da9boekaantekenin9en van ziJ'n dochter aan het
Ri1'ksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD)
over9edra9en . Otto Frank had dit materiaal bi'J
testamentaire beschikkin9 aan het Instituut
vermaakt . Gerrold van der Stroom was toenterti1'd
wetenschappeliJ'k medewerker van het RIOD .
"Eigenli1'k was ik daar een vreemde eend in de bi1't",
zegt hi1' daarover, "want ik was niet of9estudeerd in
9eschiedenis, maar in Nederlandse taal- en letterkunde . Ik had mi1' toen, in de vroe9a 1'aren tachti9,
als neerlandicus verbonden aan een wetenschaPpe like
editie van werk van P .C . Hooft . De ideeen die
1
ik voor de uit9ave van Hooft had ontwikkeld
kwamen nu 9oed van pas bi1' het werk aan de
da9boeken van Anne Frank ." Tezamen met Harry
PaaPe, de directeur van het Instituut, en colle9a
David Barnouw vormde Van der Stroom het team
dat de volledi9a uit9ave van De Dagboeken van
Anne frank zou maken . 1
In 1997 stopten neo-nazi's in Londen pamfletten in
de 1jon9ste bestseller van het beroemde da9boek van
Anne Frank . In die pamfletten werd de moord o p
mil1'oenen Jjoden ontkend : het zou een 1'oodse
zwendel zi1'n
UK News, March 16, 1997 .
Decennialan9 hadden neo-nazi's en hun trawanten
het op het da9boek van Anne Frank voorzien- maar
na de zo9enaamde wetenschappeli1jke editie van
Annes da9boek uit de 1aren tachti9 hielden zi1j zich o p
lit front redeliJjk koest wat uiteraard ook de
bedoelin9 was . Voor het Instituut waren er twee
redenen om die wetenschappeliJ'ke editie uit to 9even :
in de eerste plasts was er de wetenschappeli1'ke
noodzaak - het publiceren van een belan9wekkende
historische bron -, in de tweede plasts waren er mastschappeli1jke overwe9in9en omdat vanuit oud- of
neo-nazistische zi1jde aantiJ9in9en te9en de
authenticiteit van het da9boek of zelfs de schri1jfster
waren 9elanceerd . Zo althans hebben wiJj het toen in
het 'Woord vooraf' van het uiteindeli1j ke boek - De
Da9boeken van Anne Frank hierna : De Dagboeken -

9eformuleerd . Ik sta no9 steeds achter die woorden
maar voor miJj speelde no9 een derde aspect een rol .

Zal ik ooit lets 9roots kunnen schri1'ven?
Ik heb het uit9even van De Dagboeken alti1'd 9ezien
als het ultieme eerbetoon aan de schriJjfster Anne
Frank . Als een schriJver het on9eluk heeft 9ehad J'on 9,
of in elk geval plotselin9, to overli1'den dan heeft hi'J
9een ti1jd om de manuscripten to schiften en dat wat
hem niet beviel to vernieti9en . Alles - riJ'p en 9roen valt in handen van anderen die er dan naar 9oeddunken over menen to kunnen beschikken .
De erven kunnen
het werk natuurliJjk
alsno9 we99ooien
of als zi1j beseffen
dat het een 9root
schriJjver betreft ,
het postuum uit9even zelfs te9en
de wens van de
schepper in . Het
na9elaten werk van
Franz Kafka biJjvoorbeeld werd
tegen liens wil
9epubliceerd in plasts van vernieti9d . Want biJj de
werkeliJ'k 9roten van de wereldliteratuur is uiteindeliJ'k
elk fragment van hun hand van belan9, wat dan ook
vroe9 of Iaat op9enomen wordt in hun Verzameld
Werk . Dit 9ebeurde zowel met het werk van Hooft
ShelleY als van Kafka .
Ten dele 9eldt lit eveneens voor Anne Frank . Zoals
bekend werden Anne en haar familie op 4 au9ustus
1944 na verraad door de Duitsers 9earresteerd . Zi'1
hadden toen meer dan twee Jjaar onder9edoken
9ezeten in het zo9enaamde achterhuis van het pand
aan de Prinsen9yacht 263 to Amsterdam . Door de
plotselin9e overval van de Sicherheitsdienst heeft
Anne uiteraard 9een kans 9ehad haar manuscripten
to sorteren . Die kans heeft zi1 j naderhand ook nooit
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meer 9ekre9en omdat zij' in maart 1945 in het
concentratiekamp Bergen-Belsen stierf. Het ma9 een
wonder heten dat haar da9boeken bewaard 9ebleven
ziJjn . Da9boeken in het meervoud- want Anne schreef
twee versies van haar da9boek De Da9boeken ,
pp . 69-90) .
Anne be9on haar da9boek op haar dertiende verJ'aarda9 . 12 J'uni 1942 . Eind 1942 was dat vol . Meer
dan een 1'aar later schreef ziJj : "Vader heeft toch weer
een nieuw da9boek voor me op9espoord ." De
Da9boeken, p . 444 Het is ondenkbaar dat Anne in
dat tussenli99ende 1jaar 1943 9een da9boek heeft biJj9ehouden . WiJj moeten ervan uit9aan dat dat deel
verloren is 9e9aan . Er vol9t no9 een derde da9boek
dat looPt tot en met 1 au9ustus 1944, drie da9en
voor haar arrestatie . Deze drie delen vormen tezamen
haar eerste versie . WiJ' hebben dit versie a 9enoemd .
In maart 1944 had de minister van Onderwi1's ,
Kunsten & Wetenschappen van de Nederlandse re9erin9 in Londen G . Bolkestein - de 9rootvader van Frits
- het Nederlandse yolk via Radio-Oran1je voor9ehouden :

Geschiedenis kan niet alleen geschreven worden
op 9rond van officieele bescheiden en archiefstukken . Wit het na9 eslacht ten voile beseffen was wijJ
als yolk in deze 1jaren hebben doorstaan en zi'n
1 to
boven g ekomen , dan hebben wi'1juist
de
eenvouI
di9e stukken nodi9 - een da9boek brieven van
een arbeider uit Duitschland een reeks toespra ken
van een predikant of priester Eerst als wiJ] er in sla9en dit eenvoudige, da9J
ell jksche materiaal in overstetp ende hoeveelheid bi l"een to bren9en, eerst dan
zal het tafereel van dezen vnjheidsstrJi d 9 eschilderd
kunnen worden in voile diepto en 9laps.
De Dagboeken, p . 69

Om dit mo9eliJjk to maken zou er een "nationaal centrum" - het latere RIOD - worden op9ericht .
,, NatuurliJjk stormden ze allemaal direct op miJjn da9boek at" , schreef Anne Frank een dag later naar aanleidin9 van deze uitzendin9 . En zijj vervol9de : "Stet 1je
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eens voor hoe interessant het zou zi1jn als ik een
roman van het Achterhuis uit zou 9even aan de titel
alleen zouden de mensen denken dat het een detective-roman was" . De Dagboeken, p . 594 Een week
later schreef ziJj :
Ik moet werken om niet dom to bliJ wen, om vooruit to komen om 1journaliste to worden, want dat
is was ik will Ik weet dat ik kan schrliwen, een paar
verhaaltJ"es zi'n
J 9oed- m'n Achterhuis-beschriwinJ
9 en humoristisch veel uit m'n da 9boek spreeks ,
maar. . . of ik werkeliJjk talent heb dat is no9 to
bezien . . . . Maar en dat is de grote vraa g zal ik
ooit lets g roots
roots kunnen schri wen?
De Da9boeken, p . 602, p .604
No9 later vertrouwde zijj haar da9boek toe :
le weet allan9 dat m'n liefste wens is dat ik eenmaal Jjournalists en later een beroemde schnjfster
zal worden . Of ik deze 9rootheids- waanzin! nei9in9en ooit tot uitvoerin9 zal kunnen bren9en dat
zal no 9 moeten bli'ken
maar onderwerp en heb ik
J
tot nu toe nog wel. Na de oorlo9 wil ik in ieder
9eval een boek 9etiteld "Het Achterhuis" uitgeven,
of dat lukt bli'ft
ook no9 de vraag- maar m'n da 9l
boek zal daarvoor kunnen dienen .
De Da9boeken, p . 661
Het is uit haar ei9en da9boek dus wel duideli1jk wat
zijj wilds . En dan na "heel veel overpeinzin9en" ,
schriJjft zijj dat zijj be9onnen is aan Het Achterhuis : "In
m'n hoofd is het al zover of als dat het of kan maar
in werkeli1'kheid zal het wel heel wat minder 9auw
9 aan r als het wel ooit afkomt ." De Dagboeken, p . 667
Het zou nooit afkomen maar toen zijj op die fatale
au9ustusda9 werd 9earresteerd was zijj toch al heel
ver met haar tweede versie die zijj overduideli1jk voor
publicatie had bestemd . De tweede versie beslaat
meer dan 300 dichtbeschreven bladzi1jden en loopt
vanaf haar dertiende ver1jaarda9 in 1942 door tot in
maart 1944 . Uit het bovenstaande bliJjkt dat er dus
twee versies van de da9boeken van Anne Frank
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bestaan maar beide zijn incom leet : van de eerste
on9 ekunstelde versie a ontbreekt het deel 1943, van
de tweedevoI
,
wassen 2 versie b ontbreken de laatste
vier maanden .
Otto Frank overleefde Auschwitz en keerde naar
Amsterdam tern9 . Daar kree9 hi1j de manuscripten
van zi1jn dochter in handen . Vanzelfsprekend las hij1
die en zo las hiJ j dus ook over Annes verlan9en om
een boek to publiceren . HiJj besloot uiteindeli1jk to proberen die wens in vervullin9 to laten 9aan . Hi1j zat met
twee incomplete versies die hiJj evenwel op on9ehoord vakkundi9e wi1jze tot een smeedde waarbi1 j hij1
uiteraard Annes tweede versie als basis nam . 3 Z0 ontstond nood9edwon9en een derde versie, versie c .
Otto Frank heeft niets aan de teksten van Anne toe9evoegd - laat daarover 9een misverstand bestaan .
Deze derde versie heeft naderhand als Anne Frank :
The Diary of a Young Girl de wereld veroverd .

Aanvallen 9aPareerd
Teru9 naar de wetenschappeliJjk uit9ave . 0p verzoek van het RIOD onderzocht het Gerechteli1jk
Laboratorium van het ministerie van Justitie handschrift, papier, inkt enzovoort van de manuscripten .
Het Laboratorium concludeerde dat zowel de eerste
als de tweede versie zonder twi1jfel door Anne Frank
in de 1'aren 1942 1943 en 1944 zi1n 9eschreven . Het

volledi9e rapport omvat meer dan 250 bladziJden .
Aan de wetenschappeli1jke editie is daarom een
samenvattin9 toe9evoe9d om de 9einteresseerde
lezer kennis to laten nemen van de belan9n1kste resultaten De Da boeken
. 121-186).
De postume publicatie van Annes da9boek door
haar vader was antlers dan biJ j Kafka, dus zeker niet
te9en haar wil . Inte9endeel zelfs . Maar het was
9ezien het formaat van de schriJjfster Anne Frank niet
meer dan to9isch dat daar uiteindeli1k ook een wetenschappeliJke editie naar de handschnften op zou volgen . De Nederlandse wetenschappeli1jke editie
verscheen in 1986 onder de titel De Da9boeken van
Anne Frank . Hierin hebben David Barnouw en ik alledrie de versies opgenomen : a b en c opdat de lezer
kan zien hoe deze zich tot elkaar verhouden . Zo heeft
Anne Frank haar Verzameld Werk 9ekre9en dat haar
als schri1jfster toekomt . Inmiddels is het boek in het
Duits het En9els Frans en Japans vertaald .
Een van de voornaamste redenen om tot een
wetenschappeli1jke publicatie over to 9aan, was het
felt dat er vanuit vileine krin9en aanvallen op de
authenticiteit waren 9elanceerd . Er verschenen vooral
in de 1jaren zeventi9 9eschriften met als titel Anne
Frank Diary - A Hoax?, Anne Frank's Ta9ebuch - Der
Grosse schwindel. De Da9boeken, pp . 99-119 Door
de wetenschappeli1ke editie kon deze lieden wellicht
de mond worden 9esnoerd . En inderdaad, na het verschiJjnen van die uit9ave stond de authenticiteit
onomstoteli1jk vast en verstomden de aantiJ9in9en
9oeddeels . Het boek heeft aan zi1jn doel beantwoord .
Het was tien Jjaar Ian9 rusti9 op dit front, totdat enkele Jjaren 9eleden in Londen onrustbarende pamfletten
opnieuw op doken . Het is dus zaak waakzaam to bli1
yen . Vol9ens mi1 j zou opsporing en voor9eleidin9 van
schriJjvers en verspreiders van der9eliJjke pamfletten
ongetwiJjfeld tot een veroordelin9 leiden . In Duitsland
biJjvoorbeeld is de wetenschappeliJjke editie door de
rechter als bewiJjs van de echtheid van Annes da9boek
9eaccepteerd en dat heeft 9eleid tot een protes dat
resulteerde in de veroordelin9 van de aan9eklaa9de .
In cassatie leidde deze zaak naderhand op formele
9ronden tot seponerin9 .

67

Vooys 3/4-Jaargang 17

Maar dit terziJ'de . De vraa9 die ik hier aan de orde
wilde stellen, is of de wetenschappeli1'ke editie ook
aan haar derde functie voldoet : is het een volledi9e
documentatie van leven en werk van een 9root
schri1jver? Dat is to betwiJjfelen want Anne Frank heeft
de wereld niet veroverd als schriJjfster, maar als heili9e .

Amerikaanse echtpaar Goodrich-Hackett er in de
1jaren vi1jfti9 van maakte . Internationaal gezien is dit
zeker het 9eval maar men ver9eet daarbi1j dat Annes
boek naar Nederlandse maatstaven in het begin helemaal niet slecht verkocht . Na een half 1jaar was er een
tweede druk nodi9, een herdruk die on9etwiJjfeld niemand had verwacht en daarop vol9den no9 eens vier
drukken tot 1955 . Maar het is on9etwiJjfeld waar dat

Een akeli9a 9edachte

Broadway en Hollywood Anne Frank tot een ster hebben 9emaakt . In het theaterstuk en in de film leren
we Anne kennen als een levenslusti9, vroli1jk meis1je ;

Het succes van de door Annes vader 9epubliceerde
versie van het da9boek kept ziJn 9eli1jke niet . Er ziJjn
inmiddels wereldwi1jd 25 mil1'oen exemplaren in 55
talen verkocht . Dit bliJjft verbazen . Waarom heeft het
boek zo'n succes? Er ziJ'n meer Jjoodse kinderen die in
de Tweede Wereldoorlo9 een da9boek biJjhielden en
sommi9e daarvan ziJ'n ook 9epubliceerd : Dawid
Rubinowicz Yitschak Rudashevski Moshe Flinker, va
HeYman . Geen van hun da9boeken heeft zo'n impact
9ehad als dat van Anne terwi1i we uit haar da9boek
toch ei9enli1jk maar weini9 leren over de holocaust de
EndlOsun9, de Shoah of hoe men die rampspoed ook
benoemt . We worden niet 9econfronteerd met "the
Nazi horrors at their worst" Rosenfeld 1993, p .89 .
"The eventual encounter with the persecutors and
the physical destruction itself are not part of her narrative" aldus recent een aantal Amerikaanse 9eleerden . 4 Er is echter ook 9eopperd dat J'uist dit heeft
bij9edra9en tot hasr succes . 5
Dat is een akeli9e 9edachte maar verwerpen durf
ik haar niet . Juist daarom is op bladziJjde 62 van de
wetenschappeliJjke editie een 9ruweliJjke foto
of9edrukt van stap els liken
in Bergen-Belsen, van
J
"faceless frozen agony" Rosenfeld 1993 . p . 86) . Ik
vond - en vind - dat die of9ri1'seli1'ke foto op9enomen
moest worden omdat die de ware tra9edie van Anne
Frank boekstaaft . ZiJ' kwam onder erbarmeli1jke
omstandi9heden aan haar eind omdat zijj Jfoods was .
Dit essentiele punt li1'kt echter naar de achter9rond to
zi1n verschoven .
Er is ten aanzien van het 9i9antische succes van
Annes da9boek terecht op9emerkt dat dit vooral to
danken is aan het toneelstuk en de film die het
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dat is zijj vast ook 9eweest, maar de Anne die ons
6
worst voor9eschoteld is 9rotendeels ont-Joodst' en
daarom kan iedere toeschouwer zich met haar identificeren . Een zmnet1 e als "WhyY do
d Jews suffer?" werd
door Goodrich-Hackett 9ewi1jzi9d in : "Why do people
suffer?" . Daarmee worst voorbi19a9aan aan de ei9enliJjk tra9edie van Anne Frank : een levenslusti9, vroliJjk
meis1je dat werd vermoord vanwe9e haar Jjoodse
9eboorte .
Het is moeili1jk to verteren dat het succes van haar
boek to danken zou ziJ'n aan het felt dat de daadwerkeli1jke nazi-horror buiten beeld bliJjft en dat het
toneelstuk en de film hun succes op hun beurt to
danken hebben aan het felt dat er nauweliJjks aandacht is voor de 1jodin Anne . Want wat kunnen we
dan van haar 9eschiedenis leren? Van wat is Anne
Frank dan wel het sYmbool? Annes da9boek leert ons
vri1jwel niets over de ei9enli1jke holocaust : het eindi9t
aan de poort van de kampen . Het toneelstuk en de
film bren9en een glamour-actrice voor het voetlicht
die niet 1foods is dit 9eldt niet alleen voor de actrice ,
maar ook voor de rol . Dat Anne Frank voor velen het
sYmbool van de 1jodenvervol9ing is, komt vast omdat
de Amerikaanse actrice Millie Perkins haar in de film
zo innemend heeft vertolkt . Ik ben 9enei9d aan deze
twee verklarin9en voor het succes veel waarde to
hechten en dat stemt miJ ' niet vroli1jk . 8
Wat bli1jft er dan over van haar da9boek? Genoe 9,
nameliJk een bi1zonder 9oed 9eschreven boek . 9 Anne
beschriJjft het in wezen saaie leven van acht mensen
0p 55 vierkante meter zonder dat het ook maar een
moment verveelt wat o zichzelf al een restatie van

formaat is . Deze beschri1jvin9en 9even intermenseli1'ke
relaties weer, het gaat over adolescentie, over ontluikende en teleurstellende Iiefde meer dan dat het over
de holocaust gaat .

Anne Frank is business

Annes schuiladres wordt 1'aarli1jks door zo'n 800 .000
mensen bezocht Anne Frank Stichtin9 . Versla9 over
1998, p . 3) . Het zogenaamde Anne Frank Huis bliJ'ft
daarmee wat bezoekersaantal betreft het derde
museum van Amsterdam achter het RiJ'ksmuseum en
het Van Gogh Museum . Het Anne Frank Huis, in de
woorden van Alvin Rosenfeld directeur Joodse
Studien aan de Universiteit van Indiana "has emerged over the decades as one of Western Europe's
10
most popular shrines„ .
Shrine mausoleum, is dat
wel het 1juiste woord? Natuurli1k, we kunnen spreken
over "Stratford the shrine of Shakespeare" , maar ik
vraag miJ' of of Rosenfeld het zo bedoeld heeft .
Waar ze ongetwiJjfeld niet gelukkig zi1n 9eweest
met Rosenfelds woordkeuze is in die shrine in dat
mausoIeum 11 zeIf : Prinse9rach
n
t 263, Amsterdam .
Daar zetelt de Anne Frank Stichtin9 die zich statutair
ten doel heeft gesteld het Anne Frank Huis in stand
to houden, "zomede het uitdragen van de idealen ,
aan de wereld na9elaten in het Da9boek van Anne
Frank" aldus artikel 1 van de Statuten .
Er is de of9elopen J'aren veel over deze Anne Frank
Stichting to doen 9eweest omdat vol9ens sommi9en
deze stichtin9 eerder een uiterst linkse politieke macht
verte9enwoordigde dan dat zi1 j Annes idealen uitdroeg . De Stichtin9 waarschuwt haar 800 .000 Jjaarli1jkse bezoekers te9en de gevaren van fascisme en
racisme, zi1j heeft een ei9en arbeidsbureau voor
allochtonen ziJ 9eeft aan de topende band politiekcorrecte Iespakketten voor scholen uit en heeft een
prachti9e, reizende tentoonstelling in de aanbiedin 9
die zi1j intussen aan werkeliJ'k elke wereldstad heeft
verkocht.
Wat is het beeld van Anne Frank flat de Stichtin 9
die haar naam drag9t, voor o9en staat? Een voor-

beeld . De Anne Frank Stichtin9 wees een verzoek van
de Nederlandse EmmY award-winnaar WillY Lindwer
af. Deze cineast had nameliJk gevraagd om informatie
over de laatste zeven maanden van het even van
Anne Frank : de maanden in de concentratiekampen
Lindwer 1992 . De Stichtin9 antwoordde evenwel dat
dit niet zou passen in het door de Stichting voor9estave beeld van Anne Frank . Daar ziet men Anne het
liefst als universeel sYmbool van een verlangen naar
vrit'heid dat bovenal hoop moet uitstralen . Anne is vol9ens de stichting niet per se een historisch slachtoffer
van de nazi's . Haar waarde is daarmee tern99ebracht
tot een sYmbolische waarde van onschuld en hoop .
WillY Lindwer kree9 dan ook 9een enkele medewerkin9 van de Anne Frank Stichtin9 KRO-TV, Reporter ,
"Anne's erf9oed" 1995 . Verbi1'sterend 9enoeg overigens want 1'uist die laatste maanden van Anne Frank
- in Auschwitz en in Bergen-Belsen De Da9boeken ,
pp . 57-67 - vormen de essentie van haar 9eschiedenis .
Vanzelfsprekend zal geen zinnig mens ontkennen
dat het waarschuwen te9en de 9evaren van racisme ,
fascisme en onderdrukkin9 nuttige zaken ziJ'n . Maar
het opzetteli1jk we9laten van het slothoofdstuk van
het korte leven van Anne Frank draggt niet biJ' tot dit
nobele streven . Het 9renst aan 9eschiedvervalsin9 .
Naast de Anne Frank Stichtin9 bestaat en het Anne
Frank Fonds . Dit Zwitserse fonds moet 9oed onderscheiden worden van de Amsterdamse stichting : de
stichtin9 drag9t op haar 9eheel eigen wiJjze de idealen
van Anne Frank uit ; het fonds beheert het co pY ri9 ht . 12 De revenuen van de verkoop van Annes da9boek stromen naar de Zwitserse bankrekenin9 van
het fonds dat daarmee goede doelen ze9t to ondersteunen . 13
Tot voor kort verviel het auteursrecht vi1jfti9 1aar na
de flood van een auteur inmiddels uit9ebreid tot
zeventig Jaar . Anne Frank stierf in 1945 en dus zouden de inkomsten van het Anne Frank Fonds na 1995
we9vallen . Om flit to ondervan9en besloot het fonds
een nieuwe herziene versie op de markt to brengen ,
de zo9enaamde d-versie . De Duitse vertaalster Mir1jam
Pressler nam de oorspronkeli1jke boekuit9ave de al
9enoemde versie c tot leidraad en plukte uit de
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wetenschappelijke editie nag eens dertig procent
extra . Die dertig proecnt extra onthullen vol9ens het
persbericht van de Engelse uit9ever Viking van februari 1997,
. . a new depth to Anne's dreams irritations
hardships and passions. . . . The new edition will
reveal what Otto Frank Anne's father, edited out
of the first edition - her curiosity about sex, and
some sharp-eyed portraits of her fellow prisoners .
Anne emerges more human more vulnerable and
more vital than ever - first and foremost a teenage
girl rather than a flawless symbol .
De eerste boekuitgave heet nu in de terminologie van
het Anne Frank Fonds de 'editie-Otto Frank' copyright 1947, de nieuwste heet de 'editie-Otto
Frank/Mir1'am Pressler' copyright 1991 .0p deze wiJ'ze
ziJ'n de inkomsten van bet Anne Frank Fonds tot ver
in de volgende eeuw verzekerd . 14
Deze zogenaamde d-versie is inmiddels in het
Duits < het Nederlands het Frans en het Engels
beschikbaar. De Duitse uitgever Fischer 9eeft het
Anne Frank Tagebuch de ondertitel 'Einzi9 autorisierte
Fassung' mee . Men vraa9t zich natuurli1jk of door wie
die d-versie dan wel 9eautoriseerd is . Uiteraard niet
door Anne hooguit door het Anne Frank Fonds . De
Amerikaanse uitgever DoubledaY presteert het zelfs
om het 'de definitieve editie' to noemen Anne Frank
The Diary of a Young Girl: the definitive edition wat
natuurliJjk onzin is want dat is de wetenschappelijke
editie . Ook de En9else kraut The Times za9 wel brood
in die nieuwe versie en Publiceerde haar begin dit 1jaar
als feuilleton onder de koP : "Anne Frank uncensored .
First stirrings of love revealed in the suppressed parts
of the diary" .(The Times January 13, 1997 Ik benadruk het nag maar eens : in de wetenschappelijke editie is niets "suppressed" - 9ecensureerd of weg9elaten ,
en er is dan ook niets nieuws to bekennen behalve
het besef dat Anne Frank tot een industrie is verworden .
0p de vraa9 of Anne Frank 'business' was ,
antwoordde de Amerikaanse theatera9ent Flora
Roberts zonder gene : "Yes Anne Frank is business ."
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Het vie) me no9 mee dat ze niet zei : 'Big business'
want zi1j onderhandelde over de rechten met sterren
als Steven Spielberg en Barbara Streisand KRO
"Anne's erf9oed" 1995) .

Groot schriJ'fster en gedeponeerd handelsmerk
De Amerikaanse emerita-hoogleraar literatuurwetenschap Laureen Nussbaum wil Annes eigen tweede
versie versie b apart op de markt bren9en omdat
dat recht zou doen aan de bedoelingen van Anne
Nussbaum 1995 . Dat mo9e zo ziJn, maar zoals ik al
zei heeft Anne die tweede tekst niet kunnen voltooien vanwege haar arrestatie ; het stuk dat ziJ' wel of
heeft kunnen ronden is al inte9raal beschikbaar in de
wetenschappelijke editie .
Ik vind Nussbaums pleidooi verder ook niet on9evaarli1k, want de tekstgeschiedenis van Annes da9boek is o zich al betrekkelijk complex, en ik vrees dat
wanneer daar nu weer een nieuwe loot aan wordt
toegevoegd dit ammunitie aan kwaadwillenden zal
verschaffen . MiJjn ei9en optreden als 9etui9e-deskundi9e inzake de authenticiteit van Annes dagboek voor
het Land9ericht Hamburg in 1989 heeft miJj wel
g eleerd dat deze lieden alleen door de rechter to
'belehren' zi1jn . Wel heeft Nussbaum er terecht o p
gewezen dat Anne haar eerste versie met enorm veel
vakmanschap heeft herschreven Nussbaum 1994 .
Tot diezelfde conclusie kwam in 1996 Rachel FeldhaY
Brenner van de Universiteit van Wisconsin in een bi1jzonder boeiend artikel in Modern Judaism . ZiJ j vindt
het dagboek "a work of art" Brenner 1996. p . 109) .
Norma Rosen in Writing as a Woman and a Jew in
America beweert ten slotte : "Anne's two versions
offer proof where no further proof was needed : she
was a real writer, absorbed in the task of translating
her world into words ." Rosen 1992 .84 Nussbaum
Brenner en Rosen konden tot hun conclusies geraken
op grand van de wetenschappelijke editie .
Jaren voor die uitgave was de dichter en schriJjver
John Berryman "amazed that the artistic and ethical
qualities of the text had been virtually ignored" en hij J

vroe9 zich of "whether Anne Frank has had any
serious readers" BerrYman 1976, p . 92) . Die vraa 9
kan nu 9elukki9 bevesti9end worden beantwoord en
het stemt tot 9rote tevredenheid dat de wetenschappeliJjke editie dan eindeliJ'k toch ook de door mi'J
9eformuleerde derde functie be9int to vervullen : het
ontsluiten van bronnenmatenaal van een 9root
schri1jfster die onmiskenbaar deel uitmaakt van de
wereldliteratuur.Anne Frank is inmiddels ook al
onderwerp 9eworden van vrouwenstudies en is door
het wetenschap
peliJjk
J
feminisme omarmd . 15
nne Frank is voortiJj di9 aan haar eind 9ekomen
en dat lot deelt ziJj met andere 9rote schriJjvers . Ik
noemde er aan het begin al enkele ziJ het dat haar
lot vele malen 9ruweliJ'ker is 9eweest . Ik was en bli1jf
van menin9 dat de Staat der Nederlanden met de
publicatie van de wetenschappeliJke editie recht heeft
9edaan aan de schriJjfster Anne Frank . Dat de naam
'Anne Frank' intussen een 9edeponeerd handelsmerk
is geworden net als 'Coca Cola', 'IBM' of 'Michael
Jackson' doet daar niets aan af .
Gerrold van der Stroom was jarenlang verbonden aan het
Rijksmstituut voor Oorlogsdocumentatie, waar hit onder meer
co-editeur was van De Dagboeken van Anne Frank .

Anne Frank, De Dagboeken van Anne Frank . Ingeleid door
Harry Paape, Gerrold van der Stroom en David Barnouw .
's-Gravenhage I Amsterdam 1986 .
Anne Frank, Anne Frank Tagebuch . Fassung von Otto H . Frank
and Mirjam Pressler. Einzig autorisierte and erganzte Fassung .
Frankfurt 1991 .
Anne Frank, The Diary of a Young Girl: the definitive edition .
Otto Frank and Mirjam Pressler [eds.] . New York 1995 .
Anne Frank Stichting, Verslag over 1998, Amsterdam 1999 .
Dick van Galen Last I Rolf Wolfswinkel, Anne Frank and After:
Dutch Holocaust Literature in Historical Perspective .
Amsterdam 1996 .
P .C . Hooft, Lyrische poezie. Nieuwe tekstuitgave door
P. Tuynman, bezorgd door G.P. van der Stroom . 2 delen .
Amsterdam 1994 .
Guus Kuijer, Hetgeminachte kind . Amsterdam 1980 .
Philippe Lejeune, "L'histoire vraie du Journal d'Anne Frank" .
In : La Revue des Livres pour Enfants, no 153 (automne 1993),
pp . 47-59 . Oak als : Philippe Lejeune, "Comment Anne Frank a
reecrit le Journal d'Anne Frank" . In : Le Journal personnel, sons
la direction de Philippe Lejeune. Nanterre 1993, pp . 163-179 .
Willy Lindwer, The Last Seven Months of Anne Frank . New
York 1992 .
Laureen Nussbaum 1994, "Anne Frank" . In : Kristiaan Aercke
[ed .] Women Writing in Dutch . New York I London 1994 .
Laureen K. Nussbaum 1995, "Anne Frank, schrijfster" . In : De
Groene Amsterdammer, 23 augustus 1995 .
Sylvia Patterson Iskander, "Anne's Reading" . In : Children's
Literature Association Quarterly, Vol . 13, No . 3 (Fall 1988), pp .
137-141 en "Anne Frank's Autobiographical Style" . In :
Children's Literature Association Quarterly, Vol . 16, No . 2
(Summer 1991), pp . 78-81 .
Norma Rosen, "The Fate of Anne Frank's Diary" . In : Accidents
of Influence. Writing as a Woman and a Jew in America . New
York 1992, pp . 81-86 .
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Noten
1.
De Dagboeken van Anne Frank 1986 .

11 .
Het woord mausoleum in deze context is van de Nederlandse

2
"Anne Frank reecrit le journal de ses treize ans avec la maturite
de ses quinze ans, et avec fart dun romancier qui salt faire une

columnist Max Pam, "Het mausoleum van Anne Frank" . NRCHandeisbiad, 14 juli 1993 (met coda in NRC-Handelsblad, 6

'exposition' ." In : Lejeune 1993, p . 53a .

12
De kop "Er was voor iedereen een Anne Frank, maar de Anne
Frank Stichting heeft de copyrights" van het artikel van Eva

3
Versie c "montre [ . . .] qu'Otto Frank a su faire, litterairement et
humainement, un travail admirable en menant B son terms la
reecriture et le montage qu'Anne avait entrepris, daps I'esprit
meme ou ells I'avait entrepris" ; versie c "represents, de la part
d'Otto Frank, un travail remarquable de talent et de sensibilite" .
In : Lejeune 1993, p . 51b, 58a .
4.
Brenner 1996, p . 105 . Vergelijk : Rosen 1992, p . 81 en Brenner
1997 .
5.
Dresden 1991, p . 239 en Van Galen Last/Wolfswinkel 1996, p .
14.
6.
Rosenfeld 1991, p . 252, m .n . p . 257, p . 272 . Rosenfeld 1993,
p. 88 . Rosenfeld verder over Anne Frank : "The Americanization
of the Holocaust" . Commentary, June 1995, pp . 35-40, i .c . 3738 ; "The Anne Frank We Remember" . Dimensions, Vol, 5
(1989), No. 1, pp . 9-12 . Jacqueline Berke, Director Centre for
Holocaust Study, drukte het als volgt uit : "The play is an offensively sentimentalized and pervasively dejudaized version of the
original text ." In : Berke [s .d .], p . 4 .
7,
Min of meer recent schreef Edward Alexander : "The playrights
[. . .] thought that, in order to make Anne Frank's story conducive to the greatest happiness of the greatest number, she had to
be stripped, as far as possible, of her specific Jewish identity ."
In : Alexander 1994, p . 53 .
8.

Rensman en Jos Palm in Historisch Nieuwsblad, maart 1996, pp .
4-7 is dan ook niet geheel juist .
13
Kort na de conferentie in Londen (waar ik een lezing gaf die ten
grondslag ligt aan dit artikel) schreef het Anne Frank Fonds mij
in brieven van 18 augustus en 1 September 1997 over de charitatieve en culturele activiteiten van het Fonds ; in 1997 was hier
een bedrag van 270 .000 Zwitserse franken voor uitgetrokken .
Het "Anne Frank Medical Fund for the Righteous" is "the largest single beneficiary and receives about 25% of the above-mentioned sum . The purpose of this Medical Fund is to help the
Righteous (honoured by Yad Vashem) who risked their lives
trying to help or save Jews during the Holocaust . Many of these
people are now aged and sick and live under difficult circumstances in the former Soviet Block countries, particularly
Poland ."
14 .
Overigens is rondom de verienging van de beschermingsduur
van het auteursrecht wel enige polemiek in de juridische vaktijdschriften ontstaan . Zie : lnformatierecht/AMl 19 (1995), pp . 3-8,
pp . 47-51 .
15
Waaldijk 1993 en De Costa 1996 (Het woord seksualiteit in de
ondertitel is op verzoek van de uitgever toegevoegd) .
Ook de boeken die Anne las en die dus op haar schrijverschap
van invloed zouden kunnen zijn geweest, zijn inmiddels in kaart
gebracht . Zie : Patterson Iskander 1988 en 1991 .

In een overigens sympathiek essay merkt de Amerikaanse dichter/schrijver John Berryman (1914-1972) op : "That the book is
by a young girl - an attractive one, as photographs show - must
count heavily in its sentimental popularity" . Berrynman 1976,
p . 92 .
9.
Guus Kuijer was de eerste die nog voor de wetenschappelijke
editie over Anne Franks "literaire prestatie" en over "een meesterwerk" schreef . Kuijer 1980, p . 35 .
10.
Rosenfeld 1993, p . 87 .Ook James E . Young gebruikt het woord
shrine in zijn opstel "The Anne Frank House : Holland's
Memorial 'Shrine of the Book' ." In : Young 1994, pp . 131-137 .
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zelfstandi9a vereni9in9, die op9ericht is door vrienden van
de universiteit . Meestal zi'n dat alumni, maar ook medewerkers en studenten zi1'n lid .
Doel van het U-Foods is bi1j to dra9en aan de 9roei en bloei
van de Universiteit Utrecht .
Met het geld van de leden step de Vereni9in9 BiJ'zondere
leerstoelen in, verleent ze subsidies aan studenten-activiteiten, helpt studenten die in financiele nood zitten, onderhoudt contacten met alumni, en stelt diverse priJjzen in voor
biJ'zondere cate9orieen personeel, studenten en alumni .
Het U-Foods is dus belan9riJ'k, ook voor studenten en voor
studentenvereni9in9en . Om dit alles to realiseren heeft het
U-Foods meer leden nodi9, zodat er meer geld beschikbaar
komt voor de universitaire 9emeenschap . Ook als student
kan J'e char aan biJ'dra9en . Studenten ziJ'n al lid vanaf f 10,-,
maar als 1'e wilt, kan 1'e ook meer geven . Word dus lid van
het U-fondsl
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Postbanknummer 14475 .
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Ex cathedra in aLLes
De egodocumenten van Matthijs Vermeulen

Emanuel Overbeeke
"De melodie is een in tonen uit9esproken 9emoedsbewe9in9 ." Deze uitsprack zou een muzikale
Tachti9er niet misstaan hebben . Het is dan ook niet
verwonderli1'k dat MatthiJjs Vermeulen de man
achter deze uits rack, AI hops Die enbrock,
beschouwde als zijn 'maitre spirituel' . Diepenbrock,
die men zou kunnen zien als de 'huiscomponist' van
de Tachti9ers, heeft zich echter niet duideli1'k uit9elaten over zijn leven buiten de muziek . Dit in to9enstellin9 tot zijn beschermelin9, die hiermee een
unieke positie inneemt op het 9ebied van de
e9odocumenten 9eschreven door componisten .
Vermeulen heeft zijn hoo9stpersoonli1'ke zieleroerselen uit9ebreid beschreven en zijn brieven 9etui9en van een 9rote behoefte zijn gevoelens to uiten .
Emanuel Overbeeke last zien dat Vermeulen niet
alleen in zijn composities, maar ook in zijn brieven
zijn 9emoedsbewe9in9 uitspreekt .
E9odocumenten van Nederlandse componisten en
musici zijn in deze eeuw betrekkeliJjk zeldzaam . Met
een e9odocument bedoel ik hier een document waarin de maker nadrukkeliJjk en uit9ebreid in9aat op de
ei9en zielenroerselen en dat niet per se voor publicatie bestemd hoeft to ziJjn . De stellin9 dat e9odocumenten de 9evoelens van de maker etaleren en dat
componisten hun diepste 9evoelens eerder uiten in
hun muziek dan in hun 9eschriften liJ'kt 9ezien deze
weini9e e9odocumenten niet onge9rond . De brieven
en documenten van AIphops Diepenbrock biJjvoorbeeld vullen weliswaar tien li1jvi9e delen maar 9aan
overwe9end over artistieke kwesties . De keuze die
Diepenbrock maakt op tekstueel 9ebied voor zijn
vocale composities 9even een beter beeld van de persoonliJjkheid van deze comPonist . Van de autobio9rafie van Jan van Gilse, geschreven aan het einde van
zijn leven, weten we uitsluitend uit zijn bio9rafie dat
deze bestaat . Van Gilse had als postume spreekbuis
zijn weduwe Ada die kort voor haar flood een boekJje opendeed over het conflict, flat haar man met
Willem Pi1P' er had tussen 1918 en 1922 . De briefwisselin9 tussen Willem PiJ'per en Simon VestdiJjk is voor
vi1jfenne9enti9 procent 9ewi1jd aan hun sYmfonisch
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drama in wording Merlin
l . De overi9e vi1f procent is
9evuld met beschouwin9en over componisten en een
enkele persoonliJjke ontboezemin9 . Hans Henkemans
en Theo Olof schreven ieder een klein boek1je en Geza
Frill schreef een 9root boek waarin petite histoire vermen9d is met pikante beroepsanekdotes .
PiJp' er toont zich meer in zijn toelichtin9en en
schetsen bi1j zijn composities vocaal en instrumentaal .
Hoe interessant al deze teksten ook zi1n, ze zijn alle
met wellicht als eni9e uitzonderin9 het boek van Ada
van Gilse interessanter als bron van informatie over
muziek en het muziekleven dan over het zielenleven
van de componisten .

Door het 9eweld van zijn verlan9en
Dat li9t antlers biJj de 9eschriften van MatthiJjs
Vermeulen 1888-1967 . Van hem verschenen postuum twee boeken met brieven : Het en/9e hart in
1991 en Mi'n
1 9eluk, mi'n
l liefde in 1995 . Vermeulen
trok kort voor de Eerste Wereldoorlo9 de aandacht
door zijn opmerkeli1j ke kritieken waarin hi1j zich inzette
voor de moderne muziek, geen enkel ontza9 toonde
voor 9evesti9de reputaties en literatuur aanwendde
als een van zijn belan9riJjkste wapens . TiJjdens de
Eerste Wereldoorlo9 maakte hi1j zijn debuut als componist . In de veronderstellin9 dat hi1 j buiten Nederland
als componist meer succes zou hebben vertrok hij1
kort na de oorlo9 naar FrankriJk, waar hi1j echter als
componist nauweli1'ks bekendheid verwierf en moest
leven van zijn kritieken . Ti1jdens en kort na de Tweede
Wereldoorlo9 schreef hiJj brieven die later 9epubliceerd zouden worden . Daarnaast be9on Vermeulen
in de 1jaren vi1jfti9 aan een autobio9rafie, die echter
onvoltooid en on9epubliceerd bleef . In 1946 vesti9de
hi1j zich opnieuw in Nederland waar hi1j muziekmedewerker werd voor De Groene Amsterdammer . Tevens
werd hiJ' productiever als componist . Vermeulen overleed in 1967 .
De publicatie van beide brievenboeken kwam om
twee redenen niet als een verrassing . De bio9rafie floreert de Iaatste tien 1jaar als nooit tevoren en biJj de

besprekin9 van kunstwerken 9aat de belan9stellin 9
vaak eerder uit naar wat de kunstenaar heeft 9einspireerd dan naar wat hi1 j met deze inspiratiebron
9edaan heeft . Daarnaast is de publicatie de voorlaatste stap in het proces van canoniserin9 van de comonist Vermeulen . Het bedoelde eind unt van dit
proces was 1997 . Ton Braas publiceerde in dat Jjaar
zijn proefschrift De sYmfonieen en de kamermuziek
van Matthils Vermeulen : P oetica en com p ositie en
Door het 9
van zi"n
lewd
verlangen . Een bio9rafie van
Matthis
Vermeulen
.
Het
Holland Festival program1
meerde Vermeulens volledige oeuvre, dat enkele
1jaren daarvoor compleet op cd was uit9ebracht .
Vermeulens 9eschriften over muziek zijn echter al
1jaren louter antiquarisch verkri19baar . 1

Nooit gas tern9nemen
Hoe liJjvig Braas' bio9rafie ook is en hoeveel nieuwe
informatie ze ook 9eeft ze bevesti9t het beeld dat
reeds ti1j dens zijn leven van de componist bestond .

Mathijs Vermeulen 1953

MatthiJjs Vermeulen was een voorbeeld van het snort
kunstenaar dat leefde voor zijn werk het9een hi1j za9
als een uiterst persoonli1jke expressie van zijn 9edachten- en 9evoelsleven . Het modernistische instinct om
het werk niet automatisch op to vatten als een directe
vertalin9 van 9ebeurtenissen uit het 9evoelsleven
van de maker, was de componist een 9ruwel . Voor
hem was de bevri1jdin9 van het innerli1jk vuur, de
creatie van vervoerin9 en het verlan9en naar een
betere wereld essentieel voor de kunst . In zijn
publieke en prive9eschriften in zijn composities en als
redenaar meed hiJj de to9ische opbouw, redeli1jkheid ,
behaa9zucht en de we9 van de minste weerstand .
Zonder eni9e gene koos hiJj voor de overdriJjvin9, overrompelfin9 en overmeestering . De man die als 1jon9en
priester wilde worden en in het seminarie biJ' de
Jjezuieten in de muziek zijn ware roepin9 ontdekte
schreef, componeerde en sprak ex cathedra .
Matthi1's Vermeulen maakte in 1907 zijn entree in
het Nederlandse muziekleven als muziekcriticus bi1j het
katholieke da9 blad De Tijd.
1 Zi1jn teksten trokken de
aandacht door hun zeer persoonli1jke sti1jl en zijn
pleidooi voor de moderne muziek . Een van zijn eerste
enthousiaste lezers was de componist Diepenbrock
1862-1921 die met hem bevriend raakte en hem
een plek bezor9de bi1j De Amsterdammer, de
voorloper van De Groene Amsterdammer, ook toen
al een vriJplaats voor onafhankeli1jke onconventionele
9 eesten .
In deze sfeer voelde Vermeulen zich uitstekend
thuis . HiJj stelde zich in zijn 9eschriften allerminst
bescheiden op en had weini9 last van tradities en
9ebrek aan kennis en tact . Zi1jn menin9en uitte hi1j in
zeer bloemri1jke taal en in een mitraillerende
opeenvol9in9 van steeds sterker wordende beelden
waarmee hiJj de lezer onontkoombaar wilde
verpletteren . Hi)j verafschuwde een klassieke opbouw
van inleidin9, expose onderbouwin9, afwe9in9 van
argumenten conclusie en eventueel een veni1jni 9
staartJje . Een conclusie in zijn betoo9 kan overal staan ,
ar9umenten ontbreken veelal en maken plaats voor
stilistisch spervuur. Gevoel voor proporties maakt
plaats voor 9evoel voor de macht van het moment .
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Een voorbeeld van deze aanpak is dit citaat uit zijn
boek De Twee Muzieken, 9eschreven ti1jdens de Eerste
Wereldoorlo9, waarin Vermeulen zijn ei9en oorlo 9
voerde door de Franse muziek schaamteloos op to
hemelen en de Duitse muziek op enkele tourPonisten na volledig neer to sabelen .
Ik sta al Jti "d weer verbaasd over de wonderli "ke
en
l
qewi
lj de reserve der fransche componisten . Als
Strauss of Schi/fin9s
met lets beziq
zil n, staan hunne kranten bil] het eerste bedriJ al
vo/ bekendmakin9~
en ; biI] het tweeds bedriI'f
komen de interviews~J
bi het derde de qeschillen,
de contractbreuken de processen met de schoonmoeder ongelukken met de virtuozen de opzienbarende keuze van het orchest de ramingen van
het fantastische honorarium de aankondiqing van
9rillige of revo/utionnaire orchest-machines, en de
viljfmaa/ verhoo9de pl
ri zen der plaatsen . 0 p den
daq der uitvoering is de partituur 9edrukt, ook in
arranqementen-; dan verschi J"nt de onvermildeli1jke
en overbodiq e 'leidraad' der 'jonqe
/ieden, die over
1
u schriJ wen', zooa/s Strauss-ze/f het uitdrukte en
's avonds words het succes naar alle landen 9etelegrafeerd. Zi'I achtervolqen u met hunne boekdefen ; de obscuurste criticus kri
l9 t eene p artituur
thuis 9estuurd our beschouwingen to houden over
l er worden overeenkomsten 9es/oten met
al/e mo9J
ell "ke instellinqen al/e moqJ
e/i jke direqenten overa/ words het stuk gespeeld en besproken .
Zoo is daar de kunstenaar impresario,; een circusdirecteur verbetert hem 9een enke/e truc,; men
west nest meer de scheidsliJjn tusschen kunst en
commercialisme ; waar begins de eene, waar houdt
de andere op en welk effect of we/ke emotes is
nest-gehonoreerd en qevonden buiten het /awaai
en de reclame? De Twee Muzieken, p . 112
of

Weingartner

pauze . In een meerdeli9e tekst kan de lezer tussen de
delen tot rust komen en most de schri1jver even gas
tern9 nemen . Vermeulen wilds zelfs nest even gas
tern9nemen . Mateloos was hiJj echter absoluut nest .
HiJj west preties hoe hiJ' een overdoses moest doseren .
ZiJn 9evoel voor maat en retoriek was feilloos zijn
our9an9 ermee bewust onklassiek .

Oneni9held onder dire9enten

ff

f

den

stiff,

Het einde van het citaat is vri1 ' willekeuri9 9ekozen .
Het 9ehele boek nest alleen dit fragment, is een
Iange stroom van beelden zonder begin, einde, conclusie of ar9umentatie . De bests teksten van
Vermeulen zijn eendeli9e uitbarstin9en zonder adem-
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De rePutatie van de criticus Vermeulen had uiteraard
9evol9en voor de waarderin9 van de componist ,
zeker toen bleek dat hi1j in zijn composities mutates
mutandis hetzelfde nastreefde als in zijn 9eschriften ,
met name in zijn sYmfonieen . Ook de comPonist
Vermeulen hekelt de klassieke opbouw van een stuk
met een vaststaand patroon van spanning en ontspannin9. zowel op 9rote als op kleine schaal . Evenals
zijn teksten staan zijn composities onder constants
hoo9spannin9 . Om dit effect to bereiken maakt hi'1
9ebruik van de pofYmelodiek het geli1jktiJjdi9 optreden
van verschillende melodieen die meestal nest to9eli1jk
be9innen en einde9en, die sours verschillende maatsoorten hebben en die nest altiJ'd 9oed to onderscheiden zi1'n . Luisterend naar zijn muziek, met name naar
zijn sYmfonieen, west men daardoor al snel nest meer
waar men zich in de structuur van de compositie
bevindt . Het einde kan elk moment komen maar het
kan ook no9 een kwartier op zich laten wachten . En
als het komt is het eerst schrikken en daarna overtui9d worden . Vermeulens 9evoel voor structuur en
retoriek is evenals in zijn teksten nest vol9ens het
boeke 1 en schi1jnbaar louter intuitief, maar altiJjd onberispeliJjk en effectief . Net als zijn bests teksten zijn zijn
bests composities biJjna alti1'd eendelig . Weliswaar zijn
de sYmfonieen op9ebouwd uit diverse texturen de
kortste duurt al achttien minuten maar dat wil no g
nest ze99en dat men kan spreken van momenten van
spanning en ontsPannin9 ; hoo9uit van bli1j vende
intensiteit met afwisselin9 van middelen .
Hoewel de premiere in 1919 van Vermeulens
Eerste sYmfonie vol9ens de componist zo slecht was

dat hiJj de uitvoerin9 later niet serieus wilde nemen
had hi1j de smack to pakken 9ekre9en . Kort na deze
premiere voltooide hi1 ' zijn Tweede sYmfonie die hijJ
voorle9de can Willem Men9elber9, die enerziJjds door
Vermeulen in zijn artikelen zwaar was bekritiseerd
vanwe9e zijn conservatieve smack wat Men9elber 9
zeer 9oed wist maar anderziJ'ds zo beroemd was dat
elke Jjon9e moderne componist bliJj was met een uitvoerin9 door deze diri9ent . Men9elber9 liep echter
niet over van enthousiasme voor de Tweede sYmfonie
van Vermeulen en liet zich kritisch uit over het werk .
Zowel componist als diri9ent konden zeer slecht
te9en kritiek en Vermeulen keerde Nederland dan ook
de rug toe . Hi1j verkeerde in de i1'dele hoop dat in
Frankri1'k het muziekleven hem beter 9ezind zou ziJjn .
HiJ j emi9eerse in 1922 naar Frankri1jk waar echter prominente diri9enten als KoussevitzkY en Monteux zijn
werk in niet mis to verstane termen afwezen . Tussen
de wereldoorlo9en hield hi1j zich in leven met het
schriJjven van artikelen over veelal niet-muzikale
onderwerpen . In deze periode componeerde hij 1
amper al was zijn muziek in Nederland zeker niet
onbekend en kwam hi1 bi1 ho9e uitzondenn9 naar
Nederland . Een van die uitzonderin9en was in 1939
de premiere van zijn Derde sYmfonie in Amsterdam
door het Concert9ebouworkest onder leidin9 van
Eduard van Beinum in 1939 . Vermeulens 9edra9 rond
deze 9ebeurtenis spreekt boekdelen over de persoon .
Eerst was er on9eloof over het felt dat iemand lets in
zijn muziek za9, vervol9ens de klacht dat hiJj zijn refs
naar Amsterdam moest bekostigen van geld dat hi'J
verdiend had met zijn niet-muzikale werkzaamheden
en daarna bli1jdschap omdat Van Beinum Men9elber9s
en Monteux' on9eli1jk had can9etoond : Vermeulens
muziek bleek uitvoerbaar en klonk 9oed .
Ook ditmaal begon Vermeulen direct na een uitvoerin9 can een nieuw werk . Vanaf deze premiere
was Van Beinum een van Vermeulens beste vrienden .
De diri9ent leidde na de oorlo9 biJj het
Concert9ebouworkest de premieres van de Vierde en
Tweede sYmfonie en zou ook die van de Zesde hebben 9ediri9eerd als hi1' niet voorti1jdi9 was overleden .
Na Van Beinums flood in 1959 was een van

Vermeulens eerste zorq en : wie dirigeert nu mi1'n
Zesde? Vermeulen was een uit9esproken narcistische
persoonli1jkheid die het verdomde can wie of wat
dan ook concessies to doen . Vandaar zijn wereldvreemde optimisme over een 9oede toekomst als
componist in Frankri1'k na 1920 . Toen hi1' het laatste
1'car van zijn leven ernsti9 ziek was even daarvoor
was zijn Zevende sYmfonie uit9evoerd door het
Concert9ebouworkest onder Bernard Haitink een uitvoerin9 waarvan de componist zelfs thuis op de radio
vanwe9e zijn ziekte niets had kunnen horen en zijn
zoon in 9rote haast van Frankri1jk naar Nederland was
over9ekomen was zijn eerste opmerking te9en zijn
vermoeide en verontruste zoon : "luister naar miJjn
sYmfonie" .
Vermeulen was liever componist dan criticus . Dat
deze wens 9een werkeli1j kheid werd had een zeer
praktische reden : van kritieken kon men eni9szins
leven van componeren niet . ZiJjn wereldvreemdheid
op dit punt demonstreerde hiJ', toen hiJ j in 1945 uitle9de waarom hiJj in 1920 naar Frankri1jk was vertrokken . "Ik had mi1 ' alle we9en of9esneden in Holland .
. . Ik 9ing toen naar Frankril'k, in 1921 . Ik kon een
1'car leven van geld dat vrienden biJ' elkaar scharrelden .
Ik 9in9 zonder relaties . Ik heb nooit relaties 9ewild .
lets van mi1jn woestiJn9eest is mi1' alti1jd bi19ebleven . Ik
meende dezelfde kansen to hebben als Hone9ger,,
Milhaud mi1jn andere ti1d9enoten ." Het actiefst als
componist was Vermeulen na zijn pensionerin9 als triticus .
Vermeulens muzikale middelen waren voor een
groot deel een moderne interpretatie van de
Nederlandse pofYfone componeersti1jl uit de
Renaissance Josquin was de naam van een van
Vermeulens muzikale helden : de belan9ri1j kste
Nederlandse componist uit de Renaissance .
Vermeulen vernoemde zijn zoon naar deze componist . In zijn expressie was de componist echter een
onvervalst romanticus . Met die expressie maakte hij1
in het anti-romantische en zakeli1jke neoclassicistische
muziekklimaat dat na 1920 in Frankri1jk bon ton was
9eworden temidden van Hone99er Milhaud en zijn
andere tiJd9enoten 9een enkele kans . Ook op dat
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punt was hi1j eerder narcist dan realist . Toen hi1j eenmaal besefte dat de tiJdgeest hem niet 9unsti9 9ezind
was rea9eerde hi1j niet door eni9erlei concessie to
doen maar door zich uiterst ne9atief uit to laten over
9or StravinskY, het 9rote voorbeeld voor alle neodassicisten .
Muziek was voor Vermeulen de uiting van de ziel
van de maker en ziJjn ti1jd . ZiJjn sYmfonieen 9of hiJj veelze99ende ondertitels . De tweede, 9eschreven kort na
de Russische Revolutie kree9 de ondertitel 'Prelude a
Ia nouvelle Jjournee' . Vermeulen wilde deze sYmfonie
opdra9en aan Lenin, die zoJjuist de Russische Revolutie
had ontketend . Zi 1jn Vierde sY mfonie waaraan hij1
direct na de Franse capitulatie in 1'eni 1940 begon
noemde hi1 ' 'Les Victoires', daarmee aan9evend dat
het 9oede uiteindeliJjk zal ze9evieren . De ondertitel
van de Vijfde
sYmfonie , 'Les lendemains chantants' ,
l
ontleende Vermeulen aan een brief van een Franse
verzetsman, 9eschreven vlak voordat de Duitsers hem
zouden fusilleren .

Van AnnY naarThea
Vanuit de houdin9 van on9ebroken kracht, afkeer van
ironie en relativerin9 en zeker zelfrelativerin9 en
9eloof in een betere toekomst ook op de donkerste
momenten ontstonden Vermeulens beide 9epubliceerde e9odocumenten . Het enige hart bevat brieven
9eschreven tussen 1 september 1944 en 1 september
1945 en 9ericht aan AnnY van Hen9st ziJ'n eerste
vrouw, die op 7 september 1944 overfeed . In de stetli9e en irreele zekerheid binnenkort biJj haar to zullen
zi1jn en het aardse leven to kunnen verlaten- nam hijJ
afscheid van onder meer zi1jn oede kennis Thea
Diepenbrock . Deze rea9eerde op ziJjn afscheidsbrief
waarna bi1j de componist de wil tot even terugkeerde .
Hi1j werd verliefd op haar, maar pas nadat hi1j zich
ervan overtui9d had dat zi1'n liefde voor Thea 9een
afbreuk deed aan zi 1jn liefde voor AnnY. Min
1 9 elukmijn liefde bevat brieven 9eschreven tussen 26 mei
1945 en 12 1'uli 1946 en ziJ'n 9ericht aan Thea die o p
8 au9ustus 1946 Vermeulens tweede vrouw zou wor-

den . Kort daarop vesti9de hi1j zich in Amsterdam .
Vermeulen heeft even overwo9en zi1jn brieven aan
zi1jn eerste vrouw to publiceren . 0p 10 september
1945 schreef hiJj over deze brieven aan Adriaan
Roland Hoist : "Tussen veel overbodi9s 9eli1 j k men in
alle da9boeken vindt heb ik mi1, zonder dat dit ook
maar eni9ermate in miJj n bedoelin9 la9, een compleet
en zeer rationeel beredeneerd 9oddeliJjk sYsteem
9econstrueerd dat miJ persoonlilk, een in alle opzichten to9ische en IYrische voldoenin9 9eeft ." Dit sYsteem werkte hiJ j kort daarop uit in ziJ j n boek Princiepen
der Europese muziek dat in 1946 verscheen en waarvoor hiJj twee 1jaar later de J .M . MeulenhoffpriJjs kree 9
voor het beste essay op het 9ebied van het culturele
leven . Daarmee was de dran9 our ook de persoonli1jke
notities to publiceren komen to vervallen . Dat hi1j dit
menseli1j ke sYsteem 9oddeli1j k noemt tYpeert de man
voor wie muziek een heili9 vuur was .
Het is lasti9 de brieven to beoordelen, omdat niet
alle brieven compleet zi1jn over9eleverd . De eenrichtin9scorrespondentie tussen Vermeulen en AnnY is
aides de uit9ever in het nawoord inte9raal of9edrukt .
De bezor9 ster van Mi"n
l geluk mi1jn liefde Odilia
Vermeulen dochter van Vermeulen en zi1jn tweede
vrouw, heeft daarente9en de brieven van haar aan
hem niet opgenomen en de brieven van hem aan
haar niet allemaal en niet geheel compleet op9enomen . Voor die in9reep 9eeft zi1j in de verantwoordin 9
drie ar9umenten . De bundel zou zonder coupures
minstens drie keer zo dik zijn 9eworden de huidi9e
omvan9 bedraa9t 550 bladzi1jden Vermeulen schreef
sours twee of drie brieven per da9 een wat vreemd
argument) en de retourpost liet sours 9eruime tiJjd o p
zich wachten waardoor herhalin9en onvermi1jdeliJjk
werden een plausibel argument dat niettemin
afbreuk kan doen aan de structuur van de brieven .
"De bekortin9en zi1jn niet in de leestekst aan9e9even
our deze niet onrusti9 to maken" aldus de bezor9ster .
Die opmerkin9 knaa9t . Vol9ens Odilia Vermeulen
betreffen de coupures "vooral losse mededelin9en
van personen die met het verloop van de correspondentie niets van doen hebben . . . ." Door deze selectie
wil Odilia de nadruk le99en op Vermeulens relatie met
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ziJjn twee vrouwen en ziJjn menin9en over muzikale

Niet verrassend voor iemand die biJ'na een kwart

kwesties . De 9evol9en daarvan zi1jn dat de lezer allerlei

eeuw in FrankriJ'k woodde, is dat diverse brieven

informatie mist en evenmin kan oordelen over dat wat

9edeelteli1k, sommi9e zelfs compfeet 9esteld zi1jn in

Vermeulens 9eschriften zo uniek maakt : ziJjn volstrekt

het Frans . Vermeulen was een taalpurist en de zeer

ondo9matische en soevereine om9an9 met structuur.

weini9e taalfouten in ziJjn brieven ziJjn bi1jna alle 9alli-

Het

nieuwe element in dit onderdeel van

Vermeulens oeuvre is uiteraard de informatie over de
gersoon ziJj het alleen in anekdotische zin . De kunstenaar Vermeulen die meende dat het werk de uitin 9
moet zi1j n van een inni9 persoonliJjk vuur,r leefde bliJjkens de brieven naar zi1jn overtui9in9 . De anekdotes
dat wil ze99en bio9rafische wetenswaardi9heden

cismen . Alle correcte Nederlandse woorden die hij1
9ebruikt maar die men zelden 9ebruikt zi1jn ontleend
aan het Frans .
Het felt dat hi1' in zi1jn on9epubliceerde e9odocumenten over zichzelf schriJjft in dezelfde stiJ'I als hi1j in
ziJn 9epubliceerde 9eschriften over muziek van colle-

in
ziJjn e9odocumenten zi1jn weliswaar nieuw, maar

ga's schriJ'ft l vooral naarmate het betoo9 met 9root-

bevestigen het beeld van de componist als een hyper-

aardse voor hem vaak hinderliJ'ke afleidin9en zal

expressieve narcist en romanticus . Door het uitbreken

nauweli1jks bevreemdin9 opwekken . Neem het begin

van de oorlo9 verloor Vermeulen de inkomsten uit ziJjn
9eschriften . HiJ j moest aan geld komen en wilde to9e-

van de brief aan AnnY van 6 december 1944 . Hun
zoon 1osquin is dan zoJjuist overleden . Wat nu vol9t, is

liJjk werken aan zi1jn Vierde sYmfonie . Dat laatste kon

voor Vermeulen een 9emiddelde alinea .

se meeslepende visies minder verstoord wordt door

dankziJj een onverwachte gift van Thea Diepenbrock
in 1941 . HiJj werkte dan ook onverstoord aan zi1jn
compositie terwiJjl to9eli1j kertiJjd de familiespannin9en
funk opliepen :

Liefste, lJ
i ] die me Josquin geschonken hebt, moet
ik hem vaarwel ze99'en? Alles is zo 9oed geweest
tussen ons. Zo 9oed als een zomerse we9 in de

Ik laat me per slot deze woorden ontvallen : 'Je
AnnY E. O] weet dat ik eindeli"k
componeren kan .
1
Vind lje 't werkelijk
nodi9 zulke stompzinni9e
J
ruzies to ensceneren voor een zaak van hetJjaar
nul? AlsJje dat niet be9l
ri ppt, wat ben 1"e dan ei9enlijk
in lmijn leven komen does .' Daarop barstte zi"l
1
in tranen uit. Ik had sPI
ift van mi'n
woorden, lk zei
J
haar mijn
ift. Doch zi"
wilde
niets
meer van mi'J
l spl
l
weten . lk had haar fi9 uurlijk en letterlijk
een doodJ
steek toe9ebracht . 1k heb honderden Pogin9en
gedaan- ook de schiJ jnbaar meest vernederende ,
om mijn
1 foot to rep areren . Zi"
J wilde niet . 3
Na haar flood topen zi1jn brieven aan haar over van
liefde en verlan9en bi1j haar to zi1n, ook al was het
huweli1jk de laatste Jjaren vol9ens hem niet zeer 9oed .
Van enige zelfkritiek en besef van ei9en fouten Je9ens

morg en wanneer men wandelt in dat heerli'k licht
waarvan de schaduw no9' 9een schaduw is en dat
om elke boom han9t elijk
9l
een aureool. Alles is zo
9oed tussen ons 9eweest zo duurzaam, zo eenvoudi9. zo ri'k
aan simpele vreug de zo ri'k
J
1 aan
kalme stifle voldoening, en zo onveranderli'k als
het heldere water van een fontein in 't bos . Samen
hebben wJi ons verheu9 d over zo onnoemli jk
l veel
ding en
en en alti "d in die 9laps van liefde welke van
1iou kwam . Wanneer J'ullie daar9finds no9 9eheu9en hebt aan de aarde- hiJ] behoeft niets to vergeten . Waar ook hi1' 9elukki9 is zonder miJ', geen
enkele herinnerin9 kan hem storen . Elk uur is verblijdend
9 eweest tussen ons verblijdend
als'tzinJ
1
9 en der vo9els wanneer de zon op9aat, en elk uur
was onver9eteli'k
voor ons, onverg etelijk
J
J als elk
wakker worden der ziel onver9 eteli"k
omdat ik flat
J
zo 9ewild hebben . Moet ik daarvan scheiden?

AnnY is vooral sprake in zi1jn brieven aan Thea . Het
citaat over de 'doodsteek' komt uit een brief aan zi1jn
tweede vrouw.
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De stiJi van flit citaat is in wezen dezelfde als die van
De Twee Muzieken . Ook in ziJ'n e9odocumenten

schriJ'ft Vermeulen over muziek alsof hi1 j een to publiceren kritiek schri1jft . [en antler voorbeeld is een brief
van 22 april 1946 . De 9epubliceerde tekst bevat drie
alinea's . Het briefhoofd meldt ons dat het 's avonds
10 uur is . De tweede alinea luidt :

dat werd over9enomen door Vermeulens postume
pleitbezor9ers die 9raa9 de 9eniale componist to9enover de kortzichti9e en foute diri9ent plaatsten .
Ti1jdens de Tweede Wereldoorlo9 bezocht AnnY een
concert van Men9elber9 in Paris
1 .

Maar 't is middernacht liefste . Ik ben later be9onnen omdat ik de Radio no9 open9edraaid had,
wat ik een poos niet deed . Ik woo Verklarte Nacht
van Schonber9 en 't Pianoconcert van Allan
Rawsthorne horen . Als 1je een echt Wagnerafkooksel wilt hebben meet lje bi1
] die Schonber
g
zi'n . Dan houd ik meet van Puccini! Rawsthorne
diri9eerde zelf. Twee snelle delen in het idiote
moderne ritme van machinale Polichinelle, geen
spoor van idee ; als hi ] '9evoelig ' wordt heeft hil]
niets dan burgerli"ke sentimentele banaliteiten ; en
een langzaam deel vol9ePropt met slecht 9ecamoufleerde academismen . Veel 1azzinvloeden en
9een greintle P ersoonli]kheid.
Hoe is 't mo91
eli"k
1
dat de hele wereld in een richtin9 verzeilde die niemand bevredi9t en die niemand amuseert zelfs!
Een toer om daarte9en op to tornen .

Weet l'e Thea- E
.0], ik kan iemand als
Men9elber9. wat ik hem ook to verwi'ten
heb en
I
in welke fouten ik hem ook zie verdwalen nooit
geheel afvallen en er zal alti'd
1 lets in mi1 9loeien
wat sterk op een snort van liefde li"kt
omdat hi]l
1
een der zeer weinig en is die onder zi jn musici met
dwan9, met tirannie en ondanks hunzelf, de
bekla9enswaardi9en een sprankl'e van het heilige
vuur heeft willen en weten to wekken en to redden . Zelfs nog in
fouten als e9ocentrist- en in
verzwakkin9en van nude man hoot ik no9 met
verrukkin9- dat hi]
J een der uiterst weini9en is die
weet hoe het meet en die in muziek hetzelfde
vuur zoekt dat sommigen vinden in God. En ook
voor mi ]l is muziek en God al tiJ "d identiek 9eweest.
zijn

zli n

Voorbi1' de tweede fase
BiJj een der9eliJjke passage hoop Je uiteraard, dat de
bezor9stet 9een van haar vaders uitsptaken over colle9a's heeft achter9ehouden . Daarnaast 9eeft deze
passage duideli1jk aan waarom Vermeulen als componist ti1jdens het interbellum in Frankri1'k 9een serieuze
kans maakte .
Le9t men de e9odocumenten naast de bio9rafie
dan bli1jken er veerspelbare overeenkomsten en
opmerkeliJjke verschillen aan het licht to komen . Uit
de bio9rafie van Braas weten we dat Vermeulen na
sYmfonie in 1945 Ian e
de voltooiin van zi jn Vi"fde
1
tiJjd niet wist wat hi1j moest doen . Informatie over zi1'n
da9eliJ'kse beslommerin9en 9of Vermeulen niet veel in
zi1jn brieven aan Thea .
In zi1jn bio9rafie citeert Braas op p . 525 een brief
9

J

9

van Vermeulen vermoedeli1jk aan Thea in ieder 9eval
zonder bronvermeldin9 en to interessant om to missen . De brief nuanceert het harde oordeel dat
Vermeulen zou hebben 9ehad over Men9elber9 en

In J'anuari 1967 in de tiJ'd dat J'on9e Nederlandse componisten als Peter Schat Jan van Vli1'men Reinbert de
Leeuw en Louis Andriessen a9eerden te9en het in
hun o9en conservatieve programmabeleid van het
Concert9ebouworkest in 1969 voerden zi1j actie onder
de naam 'De Notenkrakers' . 9teep Vermeulen voor
de laatste maal naar de en . Die tekst4 o pent aldus :
Wanneer de barre ziekte mi1] niet bi"na
alle vermo1
9ens voorloPi9 ontnomen had zelfs de reuk, de
smack het 9ehoor de sprack,a l1
bi ]na alles behalve een vaste wil een onverminderd vuur een goed
oo9 en een heldere 9eest ware ik zeker op 14
december naar de vet9adering to Amsterdam
9e9aan waar 9edebatteerd werd over het Programma-beleid van het Concert9ebouworkest en
zou ik er 9ezegd hebben wat hier nu vol9t .
Dames en heren . . .,
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Die Iaatste drie woorden, 9ecursiveerd door de componist, zijn tYperend voor de man in al zijn hoedani9heden : Vermeulen was ex cathedra in alles .
Bovenstaande uitval aan het adres van de 'opstandi9en' is illustratief voor Vermeulens reputatie ti1jdens
en na zijn leven . De componist die 1jaren moest wachten voordat diverse van zijn composities werden uit9evoerd r verdedi9t het orkest dat zich tiJjdens zijn
leven meer voor zijn werk heeft in9ezet dan alle
andere Nederlandse orkesten bi1' elkaar. Daarmee
bekritiseerde hi1j uit9erekend de componisten die
direct na zijn dood zich nadrukkeli1'k voor zijn werk
zouden inzetten, die daarbi1 j uitgerekend het concert9ebouworkest verweten dat het to weini9 voor
Vermeulens muziek zou hebben 9edaan . Te9eli1jkertiJ'd
lieten ze zich als componisten niet of nauweliJjks
inspireren door Vermeulen . Hun streven naar canoniserin9 van Vermeulen is daarmee een schoolvoorbeeld
van de receptie9eschiedenis in haar tweede face . Wat
in de eerste face zeer wordt beJjubeld, wordt in de
tweede meestal bekritiseerd of Jjuist andersom zoals
biJj Vermeulen sinds zijn dood . Vermeulens 9edrevenheld en ener9ie als componist werd door de
Notenkrakers wel bewonderd maar zijn composities
werden niet na9evolgd .
In het muziekklimaat sinds 1970, 9 edomineerd
door de Notenkrakers en het literaire klimaat waarin
vanaf circa 1985 veel aandacht voor de bio9rafie en
daarmee het e9odocument bestond konden
Vermeulens brievenboeken uitstekend 9edi1jen . Ze
bevesti9en het beeld van de componist zoals
Vermeulen en de Notenkrakers dat za9en : tameliJjk
miskend, zeer bewust van ei9en kwaliteiten en niet
9ehinderd door Hollandse zuini9held . In dat Hollandse
klimaat werden de extatische 9eschriften dan ook als
opmerkeli1jke buitenbeent1jes onthaald .
Deze actuele windrichtin9en leiden echter de aandacht of van het9een Vermeulens 9eschriften en composities onder meer zo ti1'dloos en opmerkeli1jk maakt :
zijn volstrekt soevereine en ondo9matische omgan 9
met s tructuur. A I las hiJ' vol9ens zi1jn bio9raaf 9raa 9
bio9rafieen en al vond hi1j het nodig zijn hart uit to
st0rten in zeer barokke ontboezemin9en die hi1j in
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1945 zelfs wilde publiceren hilj was voldoende kunstenaar om over de bio9rafie aan Thea to kunnen
schri1jven : " . . . bi1jna nooit . . . wint de creatieve persoon erbi1j wanneer wiJ j hem kennen in zijn da9eliJjkse menseli1jke intieme verschi1'nin9 . . . . en zelfs hoe
minder wiJ' van hem weten des to beter 9ewoonli1'k" .
4 1anuari 1946 . Vermeulen moest niets hebben van
StravinskY's Poetique musicale, 9een e9odocument ,
wel een artistieke 9eloofsbeli1'denis : "het toppunt van
verwaand, protseri9, maar zeer handig pedantisme"
26 april 1946) .
De tweede uitsprack is be9riJ'peliJ'k en verhullend .
Vermeulen de Hollandse DionYsos, hield niet van
StravinskY's apollinische muziek sinds 1920 : hi1j vond
die steriel en koel . Deze Apolio en DionYsos hebben
echter een < voor beiden essentiele ei9enscha p
gemeen : hun moderne en onklassieke om9an9 met
vorm . Een overeenkomst die Vermeulens pleitbezor9 ers trouwens onderkenden . Daarom zou het de
receptiegeschiedenis vooruit helpen om Vermeulens
ondo9matische vormen die de 1juiste vorm zijn voor
zijn boodschappen los to denken van hung' etourmenteerde inhoud en zeker van hun bio9rafische context . Niet ieder 9etourmenteerd en artistiek wezen is
daarmee een 9root kunstenaar en men hoeft niet per
se to li1jden om toch 9oede kunst to kunnen maken .
Ook al 9aat het om e9odocumenten de on9ecoupeerde brieven zijn vooral belan9ri1j k als inspiratiebron
voor creatieve architecten .

Emanuel Overbeeke is muziekwetenschapper en publiceerde
eerder over Chopin en Anna Enquist.

Literatuur
T. Brags, Door het geweld van zijn verlangen, een biografie van
Matthijs Vermeulen . Amsterdam 1997 .
T. Brags, De symfonieen en de kamermuziek van Matthijs
Vermeulen : poet/ca en compositie . Amsterdam 1997 .
M . Vermeulen, De Twee Muzieken, Leiden 1918 .
M . Vermeulen, Het enige hart. Amsterdam 1991 .
M . Vermeulen, Mijn geluk, mijn liefde . Amsterdam 1995 .

Noten
1.
De titels van zijn boeken en gebundelde opstellen over muziek
zijn : De Twee Muzieken (Leiden 1918), Klankbord (Amsterdam
[1929]), De Eene Grondtoon (Amsterdam [1932]), HetAvontuur
van den Geest (Amsterdam 1947), Princiepen der Europese
muziek (Amsterdam 1949), De muziek dat wonder (Den Haag
1958) en De stem van levenden (Arnhem 1981) .
z
De drie overzichtswerken van Nederlandse muziek geschreven
tijdens het interbellum wijden alle aandacht aan zijn werk :
S . Dresden, Het muziekleven in Nederland sinds 1880
(Amsterdam 1923, pp . 117-119), P . Sanders, Moderne
Nederlandsche componisten (Den Haag 1930, pp. 30-31) en H .
Badings, De hedendaagsche Nederlandsche muziek (Amsterdam
1936, p . 52) . Laatstgenoemde is de kortste van de drie en degene met de meeste onjuistheden .
3.
Deze woordenwisseling, die plaatsvond op 15 augustus 1940,
onthulde hij in zijn brief aan Thea Diepenbrock van 22 februari
1946 .
4.
Aanvankelijk verschenen in De Groene Amsterdammer van 21
januari 1967 . Later opgenomen in een speciaal nummer van De

Girls (Amsterdam

1967, pp . 66-67) onder de titel 'Achter de
muziek aan : bet concertgebouworkest ter discussie' .
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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 deelti1'd) . Het
studieProgramma biedt studenten een brede oPleiding in de
neerlandistiek met onderdelen vanuit de taalkunde, de letterkunde en de communicatiekunde . Daarbi1j 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 sPecialisatiemogelil'kheden .
Maar de vakgroeP verzorgt niet alleen de reguliere oPleidin g
Nederlands. Er zit'n oak mogeliJ'kheden voor bi1'voorbeeld cantractonderwijs, wederkerend onderwi1js en contractonderzoek
Wie CONTRACTONDERWIJS vol , kan uit het bestaande aanbad zelf de colleges kiezen die aansluiten bij' de eigen interesse zoals Inleiding communicatiekunde, Publiekg ericht schnjven,
Proza- en Poezie-analyse, Inleiding in de Middelnederlandse
letterkunde . Deelnemers schuiven in de collegebanken aan bij1

studenten .
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WEDERKEREND ONDERWIJS is bedoeld voor ofgestudeerden
van de vakgroeP . De cursussen zi1'n sours sPeciaal voor alumni
ontwikkeld PAO-cursussen zoals Genderstudies in de neerlandistiek , sPecialisaties, zoals Representaties van Zuideli'kJ A frika,
Vrouwen en geletterdheid. Interculturele communicatie .

Medewerkers van de vakgroeP doen oak regelmati g
CONTRACTONDERZOEK voor beddjven en instellingen . Daarbij
wordt bi1'voorbeeld advies uitgebracht over het verbeteren
van de communicatie in organisaties .
Informatie en documentatiemateriaal over de Utrechtse oPleiding Nederlands en over andere activiteiten van de vakgroe P
Nederlands is verkrijgbaar bij Alex de jager,
telefoon 030-2536530.

Edith
Koenders,
Hans
Christiaan Andersen . Nooit ri"k
l,
nooit tevreden nooit verliefd .
Amsterdam I Antwerpen
De Arbeiderspers 1998 .
275 blz. f 49 90 .

Gezucht en jeremiades
"Het is niet erg om in een eendenhof 9eboren to zi)nr als Jje
maar in een zwanenei hebt 9ele9en ! " Dit citaat - of komsti9 uit
het bekende sprookJ'e van Hans
Christiaan Andersen 'Het Ieli1'ke
1'on9e eend1je' - is tYperend voor
de houdin9 van de verteller van
het verhaal . Andersen portretteerde zichzelf 9raa9 als de zwaan in
een eendenhof, omdat hi1' zich
schaamde voor zijn nederi9 bestaan . Want hoe 9raa9 hi1j ook
wilde 9eloven dat milieu er niet
toe deed en inborst wel, op vele
momenten in zijn leven 9of
Andersen to kennen dat zijn
afkomst hem toch dwarszat . Zi1'n
9eld9ebrek had tot 9evol9 dat hij1
vaak afhankeliJjk was van de goodwill van menten uit zijn om9evin 9
om hem financieel biJj to staan .
Een afhankeliJ'kheid die hiJ' maar
moeili1jk kon verkroppen en die
leidde tot veel frustraties . Maar
ook als hi1' op latere leefti1jd roYaal
9aat verdienen aan zijn sprookJjes
en zelfs ri1k 9enoemd kan worden
is Andersen no9 steeds onzeker
over zijn financiele situatie ~; hij1
kan maar niet 9eloven dat hi'1
zich aan zijn eendenhof heeft
onttrokken .

De sprookJ'es van Andersen kennen een 9root publiek . Velen zullen
het positief in9estelde
sprookJje over het leliJjke eend1je
dat uit9roeit tot een prachti9e
zwaan en no9 wet de mooiste
van alle zwanen) kennen . Dat er
achter de positieve levenswiJjsheid
- in het sprookJje verbor9en - een
pessimistische man schuil9aat is
een intri9erende kwestie . Als lezer
hoef J'e echter niet to verwachten
dat Edith Koenders deze aan de
orde stelt in haar bundelin9 van
brief- en da9boekfra9menten van
Andersen . Het weini9 informatieve voorwoord 9eeft aan dat de
e9odocumenten van Andersen
slechts ziJjdelin9s uitle9 en/of commentaar meekriJ9' en van de editeur. Wanneer er wet sprake is van
commentaar wit dit wet eens verrassende zaken opleveren : o p
bladzi1jde achttien voe9t Koenders
een aantat woorden toe aan de
tekst van Andersen . Zij verantwoordt dit ats vol9t : "Andersen
kan zich de woorden kenneli1jk
niet herinneren die daarom door
de vertaatster Koenders R . K . zijn
toe9evoe9d ." Het is echter niet
duidetiJjk waar de tekst van Andersen over9aat in die van Koenders .
De bundelin9 bevat drie procent
van alte brief- en da9boekfra9menten van Andersen die in boekvorm beschikbaar zi1n, zo staat in
het voorwoord . Waar Koenders
haar keuze op baseert, bli1'ft vaa9 .
0p bladzi1jde twaalf ze9t ze wet :
', Zoals iedere selectie is ook deze
9edoemd incompleer en sub1'ectief
to zi1jn ." Nu is dat een waarheid

als een koe maar etke selectie is
er9ens op 9ebaseerd . Gelukki 9
btijkt dat ook hier het 9eval : de
selectie moet in chronoto9ische
vol9orde een impressie 9even van
Andersens leven . Dit is een voorbeeldi9 streven, ondanks het felt
dat het leven van Andersen niet
daverend interessant is of daarbij1
op een mooie manier door hemzelf is o pgetekend . A I na enkele
bladzi1jden is de lezer doordrenkt
van zeurderi9e klanken van een
ontevreden dichter, die onnoemeli1jke malen in zijn brieven van zijn
zieti9held 9ewa9 schi1jnt to moeten maken . In 1832 schri1'ft hi1' bi1'voorbeetd aan zijn vriend Edvard
Collin : "Mi1'n schriJ'verschap is niet
meer dan een vallende ster, die
spoedi9 ver9eten zal ziJ'n! - 0
beste Collin ik verlan9 naar de
dood naar een eind aan dit attes!
Reizen Italie, - dat waren slechts
fantasieen ik verdien het vast en
zeker ook niet! - 0 de of9elopen
nacht was verschrikkeliJk . ik heb
zoveel 9ehutld en naar de dood
verlan9d, zelfs ats de dood een
eeuwi9e slagp btiJ'kt to zi1jn . Dank
voor al uw liefde voor mi1j! ik
beloof u dat ik u niet meer zal
kwellen met 9ezucht en Jjeremiades
ik wit en zal mi1jn verdriet voor u
verber9en, ik wit u niet verveten .
Wat er 9eschieden moet in deze
wereld, 9eschiedt immers toch! Vaarwel! . . . Weest u niet boos
op miJ', ik ben nu eenmaal een
vreemd schepsel 'een poetische
fi9uur' . . . p .37
Andersen last zich op meerdere pa9ina's zien ats een 'vreemd
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schepsel' . In 1 833 kriJ'9t Andersen
per post to horen dat zijn moeder
is overleden . Hi1j schri1j ft in een
brief naar zijn vriendin Henriette
Wulf, die hi1j als een zus
beschouwt : "Gisteren heb ik een
brief van vader Collin de vader
van zijn vriend Edvard Collin R .K .
9ekre9en, hi1 j deelde miJj de dood
van mi1'n oude moeder mee, haar
lot was hard en ik kon haast niets
voor haar doen dat heeft mi1' in
Denemarken vaak treurig ge maakt maar ik kon er nooit over
p raten! nu heeft Onze-Lieve-Heer
zich over haar ontfermd ik ben
daar als zoon dankbaar voor, maar
het heeft miJj toch diep 9eraakt nu ben ik echt helemaal alleen niemand is er door de natuur toe
verplicht van miJ ' to houden . . . .
0 mi1jn hart is zo bedroefd maar
er zal met ons 9ebeuren wat God
wil o lieve lieve Jette bidt ook u
voor een broeder, die inni9 van u
houdt wiens streven het was een
g root kunstenaar to worden maar
die tiJjdens het 9rote 9fistprotes
van het leven is mislukt ." p . 43
De draai die Andersen aan de
dood van zijn moeder 9eeft is o p
zijn zachts 9eze9d e9ocentrisch to
noemen . Hi1j zeurt en klaa9t maar
door, pa9ina's lang .
Het voorwoord vermeldt dat er
in Denemarken sprake is van een
al9emene interesse voor de egoducumenten van Andersen . Er
wordt verteld dat in alle boekhandels de complete pocketuit9ave
van deze documenten priJjkt .
Waarschi1'nli1'k komt deze interesse
voort uit nationals trots zeker als
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men daarbiJj in o9enschouw
neemt dat Koenders 1'uist dat
materiaal heeft uit9ekozen dat
interessant zou zijn voor een
beschriJjvin9 van het even van
Andersen . Als het hierbi1j om
slechts drie procent 9aat - 9oed
voor zo'n 275 bladzi1'den -, wat is
dan de waarde van de rest van de
collectie?
Nu kan het zijn dat de brieven
en dagboekfragmenten van
Andersen op zichzelf niet zo interessant zijn - ze staan vol met
lichameliJ'ke piJjntJjes en puberale
pruilliples - maar er zijn 9enoe 9
aanknopin9spunten voor interessantere kwesties . In een noot o p
bladzi1jde 59 is een 9edeelte van
een brief van Collin aan Andersen
op9enomen : "Uw Iaatste brief
deed me wellicht meer 9enoe9en
dan 9ewoonli1'k . De toon was zo
menseli 1jk - ik zou die, maarwordt
hierom niet boos - 'volwassen' willen noemen ; de toon is echter
als alti)'d een men9elfin9 van liefdevolle 9oedmoedi9held en pretentie dat komt omdat u niet
west welke rol u verkiest of welke
rol u het bests kleedt!" Wanneer
Andersen in een brief op dit fragment rea9eert citeert hiJ j niet
alleen Collins woorden maar
verandert zelfs een aantal :
'volwassen' wordt 'kinderliJjk' en
'Iiefdevolle
9oedmoedi9held
en pretentie' wordt 'Iiefdevolle
harteli1'kheid en prekeri9e werkeliJjkheidszin' . 0pmerkeliJ'ke veranderin9 en die mi1j interessant liken
.
J
Ze ze99en veel over de manier
waarop Andersen zichzelf za9 . De

toevoe9in9 van de brief van Collin
is ook zeer nutti9 . Daarom vraa 9
ik mi1j of waarom niet 9ekozen is
voor een heel andere vorm voor
dit boek .
Waarom kiezen voor een bundelin9? Liever had ik 9ezien dat
Koenders door middel van een
9oedlopend verhaal versla9 zou
doen van Andersens onhebbeli1'kheden . Een wel heel tYpisch fragment uit het boek betreft een
zo9enaamde spookverschiJ'nin9 .
Als Andersen biJ ' zijn vriendin
Jenny op bezoek is horen ze plotselin9 dat een toets van de piano
wordt aan9esla9en . Als Jenny
hem duideliJjk maakt dat het om
de noot C 9aat wordt Andersen
bang . Hi1' 9elooft dat de oude
heer Collin 9estorven is en hem
als 9 eest een bezoeke
J bren9t . Zo
schri1'ft hi1j in zijn da9boek : "Ik
vertelde het aan Jenny en zei dat
ik alti1jd al bang voor 9eestesverschiJjnin9en ben 9eweest en dat ik
daarom wenste alleen door middel van een 9eluid van mi1jn dierbaren to horen wanneer ze
zouden sterven!" p .108 Ook de
confrontatie tussen Andersen en
vriend Edvard Collin uit 1831 is in
die zin frappant . Andersen vraa9t
aan Edvard of hiJj ermee akkoord
9aat elkaar in het vervol9 to tutoYeren . Edvard wi1'st dit verzoek af .
Andersen rea9serf door to zeg9en
dat hi1j er be9rip voor heeft . Maar
in werkeliJjkheid is het voor hem
erg piJ'nliJ'k en hi1' kan zich er
dan ook niet biJ j neerle99en .
Uiteindeli1j k verwerkt hiJ' de
hele 9ebeurtenis in het sprookJ's

'De schaduw' . Nu 9eeft Koenders
in haar bundelin9 wet aan dat
Andersen naar aanleidin9 van
deze 9ebeurtenis dit sprook1'e
schri1jft maar het sprook1je wordt
ner9ens verteld . Zou het nu niet
veel beter zijn 9eweest ook dit
sprook1je to verwerken in een
betoo9? Dan kan de lezer zelf
constateren hoe Andersen in dit
9eval bio9rafie en sprookJ'e vermen9t. Koenders had telkens een
bepaald onderwerp aan de orde
kunnen stellen waarbiJj citaten uit
verschillende werken in de topende
tekst verwerkt zouden kunnen
worden . Mi1'ns inziens zou dit het
leesplezier verho9en .
Alle namen van mensen die in
de fragmensen worden 9enoemd
dra9en daar ook niet toe biJj . In
het personenre9ister wordt wet
uit9ele9d wie die mensen waren ,
maar het zijn zoveel namen dat
dit ei9enliJjk ook 9een nut heeft .
En waarom zou Jje ook al die
namen willen kennen? Waarom
niet alleen de bi1jzondere zoals
Anna Bosboom-Toussaint Victor
Hu9o of Charles Dickens? Ook
door het ontbreken van brieven
die Andersen zelf ontvin9, wordt
het beeld dat de lezer van hem
kriJgt niet betrouwbaarder . Ik
zou wet eens willen weten of de
zo9enaamde
vrienden
van
Andersen ook vonden dat hiJ j to
melodramatisch was . Misschien is
mi1jn menin9 over de schriJjver
teveel beInvloed door de tiJjd
waarin ik leef . Maar uit deze
bundel valt niet op to maken of
dat ook inderdaad het 9eval is . De

klaa9zan9 van de ik-persoon doet
de lezeral snel naar het einde van
de bundel verlan9en . Aan
Andersens 9e1j eremieer li1jkt maar
9een einde to komen en helaas ,
Koenders heeft het er niet beter
op 9emaakt met haar manier
van bundelen . De bundel is nu
9ewoonwe9 to saai our to lezen .
Het is teleurstellend to concluderen dat er wet interessante kwesties to vinden zijn in Andersens
brieven en da9boeken, maar dat
Koenders daar to weini9 mee
9edaan heeft . Voor mi1', en waarschi1'nli1'k voor meer mensen is
de stap van sprook1jesverteller
Andersen naar zeurkous Andersen
een to 9rote stap our zo to maken .
En dat had niet erg hoeven zijn in
hoeverre kun 1je Koenders daar
immers op afrekenen) als de
bundel o een rofessionelere
manier samen9esteld zou ziJjn . Ik
kan echter niet antlers concluderen dan dat dit helaas niet het
9 eval is .
Rianne Kootstra

Dorian CumPs . De eenheid in
de to9endelen . De PsYchomachische verhaalwereld van F.
BordewJi'k en de m he van de
hermafrodiet.
Amsterdam Amsterdam University Press 1998 . 301 blz . f 49,50 .

De ideate prozacursus
voorgevorderden :
Bordewijks
beeldvertellingen
ontraadseld
Het wetenschappeliJjk verkeer
op letterkundig 9ebied tussen
Nederland en Bel9ie verloopt
sours no9al traa9 . 0p 1 mei 1995,
ruim vier Jjaar 9eleden dus, promoveerde Dorian Cumps op een
uit9ebreid interpretatief onderzoek naar de psYchomachische
verhaalvorm in de verhalen van
Bordewi1jk . Van deze belan9wekkende 9ebeurtenis is nauweli1'ks
lets door9edron9en in Nederland .
Pas in december 1998 verscheen
de handelsuit9ave van Cumps'
proefschrift bi1' een academische
uit9everi1 j in Nederland .
Cumps promoveerde bi1j Michel
Dupuis, hoo9leraar Nederlands
aan de VriJje Universiteit to Brussel ,
en dat is to merken . Dupuis heeft
immers in 1972 naam 9emaakt
met zijn proefschrift Eenheid en
versplintering van het ik uit9e9eyen in 1976 en met toevoe9in9en
herdrukt in 1985 onder de titel
Hermans' dYnamiek . De romanwereld van W E Hermans , waarin
hiJj als eerste de po9in9 waa9de
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om thematische hoofdli1'nen to
trekken door het hele corpus
romans en verhalen van Willem
Frederik Hermans . Dupuis onderkende in Hermans' werk een
9rote verscheidenheid mYthische
concepten, rituele momenten en
psYchomachische tompositieprocedes en bracht daarmee in
belan9ri1jke mate orde aan in
Hermans' werk . 0pmerkeli1jk was
ook toen al Bat deze eerste overall-interpretatie van het werk
van een contemporaine literaire
9rootheid als Hermans niet uit
Nederland maar uit Bel9ie kwam .
En Bat terwi1'I MerlYn hier no g
maar nauweli1jks achter de rug
was . Ondanks het felt Bat Dupuis
ziJ'n interpretatiemethode naar de
menin9 van sommi9en wat al to
sprin9eri9 hanteerde was het
verschiJ'nen van zi1'n boek een
9ebeurtenis die de Hermans studie een belan9ri1'ke impuls heeft
gegeven .
Voor de Bordewi1jkstudie is Bat
niet minder het 9eval met het
proefschrift De eenheid in de
to9endelen van Dupuis' leerlin 9
Cumps over de verhalen van
Bordewi1'k . Beide Vlamin9en bliJjken 9oed overwe9 to kunnen met
het werk van 9rote Nederlandse
prozaisten die door het surrealisme zi1'n aan9eraakt . Cumps neemt
de psYchomachische interpretatiemethode van Dupuis als
uit9an9spunt voor een overallinterpretatie van al Bordewi1jks
niet-mimetische verhalen . Zoals
bekend vormen deze verhalen
een ruime meerderheid . Het
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psYchomachische interpreteren
houdt ei9enliJjk in dat men van de
mimetische nood een metaforische deu9d maakt . Verhalen die
zo hermetisch ziJ'n dat ze niet kunnen worden 9eduid als een
afbeeldin9 van de 9ewone werkeli1jkheid
worden consequent
op9evat als het metaforische
patroon voor een zielsconflict van
het hoofdpersona9e . De rechte
we9 naar de werkeliJjkheid is in
het verhaal of 9 esloten r maar de
omwe9 via de alle9orie voert uiteindeli1jk toch no9 ter bestemmin9 .
Het 9aat hier overi9ens niet
om een nood9reep van de kant
van de lezer. Veeleer is de psychomachia een literair conventiepatroon Bat al heel oud is, veel
ouder zelfs dan het realisme .
MYthen rituele verhalen en de
tragedies van de oude Grieken
waren alle9orisch 9ecodeerd . In
de poezie is de psYchomachia
biJjna nooit afwezi9 9eweest en
ook toen de roman o kwam in
de achttiende eeuw, heeft zich
naast het realistische proza
meteen ook een psYchomachische
verhaaltraditie ontwikkeld die
met name in het modernisme
aantrekkeli1jk wordt 9evonden als
middel om het bewustzi1jn uit to
beelden . Zi1jn toevlucht nemen tot
de psYchomachische vertelwiJjze
van de kant van de auteur en
zoeken naar de psYchomachische
code in een verhaal van de kant
van de lezer is Bus bepaald
niet een spellet1'e crYptoliteraire
nieuwlichteri1j .

Het psYchomachische vertellen
drukt zich uit via de spie9elfin 9
van beelden . Wat het schept,
is ofwel een schi1jnwereld ofwel
een wereld van hersenschimmen .
Spie9elfin9, schi1n schim Broom .
Net als een kat is de lezer
van zo'n verhaal 9enei9d achter
de spie9el to ki1jken . Mis poes!
Achter de spie9el is niets to zien
van wat men zich verbeeldde
toen men ervoor stond net zomin
als het beeld rechtstreeks doorgang 9eeft naar het verbeelde .
Maar zoals de spie9el onweerstaanbaar de illusie wekt een
ruimte to openen zo wekken
beeldvertellin9en de sterke su99estie 9estalte to 9even aan wat
we een 9eesteli1jke ruimte zouden
kunnen noemen . Om de uitbeeldin9 van die 'ruimte' is het de
psYchomachische verhalenverteller
to doer . De ruimte wordt net als
de handelin9, neverpersona9es
attributer en omstandi9heden
stelselmati9 9ebruikt als een sYmboot om een psYthische constellatie
of ontwikkelin9 to veruitwendi9en . De psYchomachia is een literair compositiebe9inset waarmee
de psyche 'binnenstebuiten' wordt
9ekeerd . De din9en die in het
verhaal 9ebeuren - al dan niet
volstrekt fantastisch -"verlenen
zichtbaarheid aan een psYchisch
standpunt binnen de verhaalwerkeliJjkheid" p .16 .
Wat is nu Cumps' bi1jdra9e aan
de bestuderin9 van de psYchomachic? Zi1jn wi1jze van interpreteren
beslaat de eerste twee stappen
van de zo9enaamd psYchokritische

interpretatiemethode zoals die
beoefend is door de Franse criticus
Charles Mauron in ziJjn studie Des
mesaphores obsedantes au mYthe
personnel. Introduction a la psYchocritique uit 1962 en die in
Nederland met wisselend succes
in prakti1jk werd 9ebracht door
onder anderen Huu9 Kaleis . De
methode werkt als vol9t . Sta p
een : spoor alle beelden op die de
auteur met obsederende frequentie in zi1jn werk bli1j kt to 9ebruiken ;,
stnp twee : probeer in deze beelden een zodanig patroon fe ontdekken dat 1'e de 'persoonli1jke
mYthe' kunt vaststellen die deze
auteur willens of wetens met zi1jn
beelden heeft 9ecreeerd ; stn p
drie : bren9 deze 'mYthe personnel' in relatie met de bin9rafie van
de auteur en reconstrueer de oorspron9 en 9enese van liens schri1jverschap . Cumps laat stnp drie
we9 en houdt het derhalve biJj de
tekst, ziJj het dat hi1j er veel biJ'haalt
dat zich op 9oede bi1jvoorbeeld
intertekstuele 9ronden bi1j die
tekst laat betrekken . Aan9ezien
Cumps een belezen interpreet is
vat hi1j het begrip 'werkimmanent'
gelukki9 no9al ruim op, reden
waarom zi1jn methode per saldo
eerder klassiek dan werkimmanent 9enoemd zou moeten
worden . Vol9ens deze beproefde methode bren9t Cumps
Bordewi1jks verhalen niet alleen
thematisch in kaart maar onderzoekt hiJ ' ook steeds nauw9ezet
het psYchomachische procede
vol9ens welke ze zi1jn vorm9a9eyen en hiJj ordent de verhalen

bovendien al naar 9elan9 ze
varianten vormen binnen het
psYchomachische vorm9evin9sprindpe .
Wat Cumps doet is niet nieuw .
HiJj verricht in ziJjn studie het snort
van
interpretaties dat met
betrekkin9 tot Bordewi1jks verhalen eerder vervaardi9d werd door
Varan 9 of r
Du p uis r
Anten Bronzwaer Dautzenber9 . Gruttemeier
en
onder9etekende .
Daaronder bevonden zich 9oede
interpretaties, maar - met uitzonderin9 van Anten - betrof het
meestal incidentele bemoeienissen
met Bordewi1'ks werk . Cumps
heeft echter als eerste alle eni9szips duistere verhalen van
Bordewi1'k onder de loep 9enomen . HiJj heeft dat niet alleen
sYstematisch 9edaan, maar bovendien consequent vol9ens een uit9an9spunt : de psYchomachische
lezin9 . Daar komt no9 eens bi1j dat
we hier to maken hebben met een
interpreet die ik be9enadi9d vind .
De integrate aanpak, het heldere
uit9an9spunt en de brille waarmee 9eInterpreteerd wordt
maken lit boek tot een eersterangs 9ebeurtenis niet alleen
in de Bordewi1jkstudie maar in
de studie van het moderne
Nederlandse proza in het al9emeen .
In de eerste plasts komt men
in deze studie natuurliJ'k veel to
weten over de manier waaro p
BordewiJjk zi1jn minst toe9ankeliJjke
verhalen codeert en hoe de poetische code van lit wonderliJ'ke
proza ontci1jferd kan worden .

Doordat Cumes' studie alle hermetische verhalen van Bordewi1jk
beslaat en hi1j de verhalen bovendien in een zodani9e vol9orde
behandelt dat hiJj bi1j elk vol9ende
verhaal maximaal kan profiteren
van de inzichten die hi1j bi1 j de
interpretatie van de voorafgaande
verhalen heeft verworven ontstaat er in ziJ'n studie een cumulatief effect . Wanneer hi1j in het
korte slothoofdstuk alle 9evonden
thematische en compositorische
verbanden no9 eens op een ri1jt1je
zet heeft men de indruk een
waar inter retatief panorama
onder ogen to kri19en . Ik was daar
van onder de indruk er no9 van
of9ezien dat het miJ 9oed deed
weer eens een consequent interpretatieve studie onder o9en to
kriJ9en lets waarop in Nederland
de laatste Jjaren welhaast een
taboe li1jkt to zi1'n 9aan rusten . Een
9oede interpretatie kan als effect
hebben dat de tekst die zonder
meer al blonk ook no9 eens
be9int to 9limmen . Dit effect hebben vri1'wel alle interpretaties van
Cumps op mi1 9ehad .
Wat we intuitief al wisten ,
maakt de interpretatieve explicateur in lit 9eval Cumps, als het
ware tastbaar. Resultant is dat we
het 9evoel kri19en het nu pas echt
fe snappen . Lezin9 van de interp retaties maakt weer eens duideli1jk wat een onbevatteli1k 9root
talent Bordewi1jk had voor het
verzinnen en vorm9even van
verhalen die behoren tot de to
niet alleen van de moderne
Nederlandse
maar van de
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moderne West-Europese literatuur . De neerlandicus die wil
weten hoe Jje de we9 kunt vinden
in de poetische labYrinten van het
moderne proza, moet vooral niet
verzuimen twee din9en to doen :
eerst alle verhalen van BordewiJjk
lezen en onmiddelli1jk daarna de
studie van Cumps van a tot z
doornemen . Er is 9een betere prozacursus voor 9evorderden denkbaar.
Hoe 9ant Cumps nu preties to
werk? Allereerst zet hiJ' zijn uit9an9spunt uiteen, zeer beknopt .
Helaas ziet hiJ' 9eheel of van een
Iiterair-historische introductie van
het fenomeen 'psYchomachia' .
Vervol9ens maakt hiJj een uitvoeri9e analyse van een modelverhaal
de novelle 'Confrontatie in het
Iattenprieel' uit de bundel

Vertellin9en van 9 enerz/ds
1 (1950) .
Cumps 9ant bi1j deze analyse zeer
9edetailleerd to werk . Voordeel
daarvan is Bat hiJj zichzelf elke ontsnappin9 ontneemt door zich to
dwin9en zijn uitgan9spunt op de
vierkante centimeter waar to
maken . Dit 9ant hem 9oed af .
Ander voordeel is Bat hiJj nu ,
onder verwi)'zin9 naar zijn modelanalyse, biJj de vol9ende verhalen
veel 9lobaler to werk kan 9aan ,
zonder Bat deze analyses aan
diep9ang of trefzekerheid inboeten .
Aparte aandacht schenkt
Cumps aan het verschiJjnsel 'mise
en abYme' . Dit is een onderdeel
van de tekst Bat op een hoger
niveau 9elezen kan worden en Bat
de omli99ende tekst Bus becommentarieert . Zo'n 'mise en abYme'
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verhoudt zich ten opzichte van de
overige tekst, zoals een beeld zich
verhoudt ten opzichte van wat het
verbeeldt . Vandaar dat de 'mise
en abYme' de tekst als 9eheel als
het ware in relief plaatst ; het geeft
er letterli1jk diepto aan abYme =
of9rond . Als een interpreet een
bepaald 9edeelte van een verhaal
aanwi1jst als 'mise en abYme'
betekent dit dat hi1' het beschouwt
als de tekstuele trigger, die een
verhaal-in-het-verhaal ontsluit
een verhaal-in-het-verhaal Bat
meteen ook een verhaal-over-hetverhaal is . Vervol9ens 9eeft
Cumps een psYchomachische
tYpologie van Bordewi1jks nietmimetische verhalen een ordenin9 die meteen ook de structuur
van zijn studie bepaalt : "In het
vervol9 zullen we hoofdzakeli1jk
Brie soorten psYchomachische verhalen onder de loep nemen .
Wi1j beroepen ons bi1' deze indelin9
vooreerst op al9emene kenmerken van het verhaalschema .
Zo vallen al twee klassieke tYpen
to onderscheiden : enerzi1jds verhalen met een neo-naturalistische
inkledin9, waarbi1 j door maatschappeli1jke situaties en processen
de waarneembare metaforische
vorm wordt 9eboden voor een
in wezen zuiver psYcholo9isch
protes bi1j de held anderzi1jds verhalen met een zuiver fantastische
inkledin9, waarbi1j eerder door
metamorfosen van de mens en/of
decor voor hetzelfde metaforiserin9swerk wordt in9estaan . Naast
deze twee soorten vertellin9en
waarin ondubbelzinni9 van het

gsYchomachische scheppin9sprincipe is uit9a9aan bestaat bij1
BordewiJjk ook een derde cate9orie ,
to weten pre- of protopsYchomachieen : dat zijn verhalen waarin
de mimetische verhaalwerkeliJjkheld no9 net niet tot een metaforisch verwiJjzin9ssYsteem wordt
om9ebouwd bi1jvoorbeeld omdat
het fantastische of 9efantaseerde
verhaal9edeelte no9 uitdrukkeliJ'k
als denkruimte wordt voor9esteld ,
Bat wil ze99en als een Broom of
een bepaalde 9edachte9an9 bi1' de
hoofdfi9uur. Tussen deze cate9orieen bestaan natuurliJjk ook
9revs9evallen waarop wi1' to ziJ'nerti1'd zullen wi1'zen ." p . 58
Men kan ze9gen Bat deze
tYpolo9ie
die Cumps aan
het begin
van zijn zoektocht
9eeft in feite het resultant van
zijn bevindin9en b evat . A I zoekend, passend en metend, moet
hiJj uiteindeliJ'k tot deze indelin g
zijn 9ekomen . Dat hi1j deze bi1j het
versla9 van zijn onderzoek niet als
resultant presenteert, maar voorstelt als het zoeklicht Bat hi1j een
studie Ian9 zal volgen, is een
wetenschappeli1jk-retorische truc
die in ons yak wel vaker met succes wordt toe9epast en die ook
hier heel 9oed werkt .
BordewiJjk staat bekend als een
auteur van fantastische vertellingen of van verhalen met een fantastische insla9, maar wat nu de
zin of bedoelin9 van Bat fantastische bi1 j Bordewi1jk is, en waarom
sommige verhalen helemaal fantastisch zijn en andere slechts een
beetJe l daarover is ei9enliJjk nooit

helderheid 9ebracht . Cumps'
tYpolo9ie verheldert in dit opzicht
zeker. Het belan9 van ziJjn tYPologische interpretatie li9t vooral
hierin, dat hiJj laat zien dat het fantastische voor BordewiJjk een middel was, dat hi 1j dat middel al naar
9elan9 het beoo9de doel in verschillende doses aanwendde en
dat hiJj bovendien in de veelvuldi 9
herhaalde toepassin9 ervan een
zekere ontwikkelin9 heeft door9emaakt . Cumps' tYpolo9ie is een
9rote winst ver9eleken bi1j de indelin9en die tot nu toe werden
9 ehanteerd zoals fantastischl
realistisch of serieuslniet-serieus
Dautzenber9 .
Het spreekt voor zich dat het
belan9wekkendste aan deze studie de interpretatieve ri1jkdom is
die Cumps biJj ziJ'n besprekin9 van
de vele afzonderli1jke verhalen uitstalt zowel op het punt van de
9rote thematische IiJjnen als o p
detailniveau . In dit bestek valt
hierover niet meer to ze99en dan
dat ik de lectuur ervan van harte
aanbeveel . Aan het slot van de
besprekin9 van een bepaald type
verhalen blikt Cumps steeds terng .
Hilj wiJjst op over9an9en, parallellen of to9enstellin9en binnen het
tYpe, hetziJj op thematisch hetzijJ
op compositorisch 9ebied . In het
slothoofdstuk 'De psYchomachische
verhaalwereld van F. BordewiJjk en
de mYthe van de hermafrodiet'
laatst Cum s de ambivalente
denkwereld van BordewiJ'k in het
mYthische en dieptopsYcholo9ische kader van de hermafrodiet
de 9espleten 'eenheid van de

to9endelen' . Zoals 9eze9d wordt
dit slothoofdstuk ook benut om
het 9evondene no9 eens overzichteliJjk in tal van vaak no9 verrassenile verbanden to plaatsen .
De conclusie zal duideli1'k zi1'n :
de neerlandistiek ma9 zich 9elukki9 priJjzen met deze studie uit
Bel9ie .
Wilbert Smulders

Kees Fens en Uta Janssens,
Poseren voor de bladsPie9el.
lezers in de list. Amsterdam
Em .Querido's Uit9everi1' 1999 .
124 blz . f 37,50

Ut pictura poesis
In 1993 werd in Frankfurt de
tentoonstellin9 Leselust Niederlandische Malerei von Rembrandt
bis Vermeer 9eor9aniseerd met
als thema de 9rote betekenis van
lezen en schri1'ven in de bur9erli1'ke Nederlandse maatschappiJj van
de zeventiende eeuw . De catalo9us biedt een prachti9e verzamelin9 schilderiJ'en waarin het
9edrukte woord de hoofdrol
speelt : huiseli1jke scenes waarin
9elezen wordt, portretten met
open9esla9en boeken stillevens
met allerlei 9eschriften en lezende
en schri1jvende mensen in verschillende scenario's . Uitle99ende tekstep ver9ezellen de afbeeldin9en
zoals het een 9oede catalo9us
betaamt . Het beeld wordt met het
woord verbonden en niet alleen
in de catalo9us in onze handen
maar eveneens in de schilderi1jen
zelf .
Dit nauwe verband tussen
woord en beeld was een topos in
de zeventiende eeuw : ut pictura
p oesis . Poezie en schilderkunst
werden toen als zusterli1j ke kunstep beschouwd : de eerste schilderde beelden
de tweede
vertelde verhalen . De emblematiek is een in deze eeuw veel
beoefend genre dat bi1j uitstek het
verband tussen woord en beeld
r
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verwezenli1jkt : de afbeeldin9 9aat
ver9ezeld van een tekst in de
vorm van een onderschrift en een
motto en de lezer moet het
geheel combineren om de boodschap van het embleem to ontci1jferen . De tekst van de catalo9us
verheldert op snort9eliJjke wi1jze
het schilderiJ' : de combinatie biedt
ors toe9an9 tot het raadsel in het
schilderiJ j .
Het thema van het boek van
Kees Fens en Uta Janssens,
Poseren voor de bladspiegel.
Cezers in de list
is eni9szins ver1
9 eli1jkbaar met de Frankfurtse tentoonstellin9 . Het 9aat inderdaad ,
zoals de ondertitel Iuidt om lezers
in de list
om afbeeldin9en van
1
lezers in de schilderkunst . Maar de
twee auteurs ziJjn selectiever to
werk 9e9aan binnen het ri1jk van
het 9edrukte woord : Fens en
Janssens concentreren zich op het
boek en op het lezen zelf .
Aanverwante motieven in de schilderkunst die met schriJjven to
maker hebben of met het lezen
van lets antlers dan boeken r bi J'voorbeeld brieven later ze voor
wat ze ziJjn . Voorlezen en de daarmee verbonden kunst van het
converseren sti en ze heel subtiel aan wanneer ze het over de
achttiede eeuw hebben .
De auteurs beo9en in vo9elvlucht een 9eschiedenis van het
lezen to 9even . Hier li9t een tweede verschil met de tentoonstellin9 .
Ze beperken zich niet tot een
bepaalde eeuw, maar ze spannen
een 9rote boo9 vanaf de veertiende eeuw tot het begin van de

Vooys 3/4-Jaargang 17

92

twintigste eeuw, hoewel daarbi'1
de nadruk op de achttiende eeuw
li9t . Door deze werkwi1'ze sla9en
ze erin om een prachti9e verzamelin9 van viJ'fti9 leesafbeeldin9en
bijj elkaar to bren9en die Kees Fens
van uitle99ende teksten heeft
voorzien . De eerste afbeeldin 9 .
een rusti9 lezende Heiliga Barbara
van de meester van Flemalle
dateert uit 1438 . De laatste een
foto van een lezend kalend hoofd
door H . Osti dateert uit het begin
van onze eeuw. De foto9rafie, als
ontluikende beeldkunst van deze
eeuw, kriJ9t zo ook een plaats in
de verzamelin9 .
Een heldere inleidin9 ontbreekt
niet . Fens en Janssens bren9en de
lezer in kort bestek op de hoo9to
van de ontwikkelin9 van het boek :
van de Romeinse codex tot het
boek zoals we het nu Binds de
uitvindin9 van de boekdrukkunst ,
kennen . De nadruk li9t vooral
op de lezer, op de lectuur als proces en op hoe de lezer zich ontwikkelde van een beroepslezer men denke aan monniken en
9eleerden - tot een plezierlezer.
Ook 9enderkwesties kriJ9en de
ruimte en later zien hoe het
verschil in lees9edra9 tussen mannen en vrouwen zich in de loop
van de tiJjd heeft ontwikkeld . Ook
lezen we technische details over
boeken in verschillende perioden ,
biJ'voorbeeld of ze 9ebonden
werden of niet - on9ebrocheerd is
de vakterm - afhankeli1'k van het
vermo9en van de boekenkoper en
de functie van het boek .
Meer informatie over de cultuur

van de desbetreffende periodes
vinden we in de teksten die de
schilderiJjen vergezellen . Zoals in
het 9eval van een kunstcatalo9us
lezen we over allerlei sYmbolen ,
motieven en attributer in de schilderiJjen . Verder lezen we over veranderde smaken of lees9ewoontes ,
over de plaatsen waar 9elezen
werd of eenvoudi9we9 over
bepaalde ontwikkelin9en in de
schilderkunst. Maar de toon bijj de
be9eleidende teksten is veel
persoonliJjker en intiemer dan bijJ
een catalo9us . Het is alsof we, als
uitverkorenen een prive-rondleidin9 door een stet zeer geleerde
9idsen mo9en meemaken . Ze yesti9en onze aandacht op bepaalde
details, 9ewoontes of situaties en
dit 9ebeurt in prachti9 proza, wat
het tot een dubbele lust voor de
zinnen maakt.
BiJjzonder 9oed vind ik de
keuze van de afbeeldin9en : allemaal schilderi1jen van lezende
mensen van mensen die volledi 9
op9enomen zi1jn in de lectuur .
lectuur als 'studium' ontspannin9 . kennisver9arin9 of vrome
bezi9held ; biJ'na altiJ'd zien we de
vervoerin9 van het lezen die we
zelf als lezers kunnen herkennen .
De meeste lezers die we zien , op
een paar uitzonderin9en na, ki1jken
niet op- ze zi1jn bi1'na ma9netischverbonden met hun boek
waardoor we als kiJ'kers een
biJjna voYeuristisch 9evoel kriJ'9en .
De lezers ademen ernst, plezier ,
amusement verdriet bezetenheld of on9eloof uit . We mo9en
een leer9ieri9e 1j on9en in zi1jn

studeerkamer aanschouwen een
in de lectuur op9eslokte 1jon9edame die 9een oo9 heeft voor de
avances van haar minnaar, of een
zeer slechtziende Samuel Johnson ,
de En9else achttiende-eeuwse
9eleerde die zijn on9ebrocheerde
boek met de o9en verslindt .
Portretten van historische fi9uren zijn dus ook op9enomen .
Deze personen zijn echter niet
slechts 9eportretterd met een
boek dat louter de functie van
attribuut van 9eleerdheid vervult .
Ze ziJ'n, zoals biJ j de rode draad van
de bloemlezin9 hoort, 9eportretteerd tiJjdens het lezen . Het zijn
momentopnames uit het leven
van bekende mannen als Goethe
in zijn appartement in Rome de
boven9enoemde Samuel Johnson
de zeventiende-eeuwse koopman
en dichter Six van Chandelier of
de achttiende-eeuwse Zwitserse
theoloo9 Johann Kasper Lavater .
Het eni9a waar ik niet helemaal tevreden mee ben is de titel
van het boek Poseren voor de
bladspie9el. De lezer wordt weerspie9eld in het boek dat hi1j in
handen heeft . 'Poseren' impliceert
echter een zeer bewuste handelin9, waarbiJj iemand duideliJjk
weet dat hiJ' 9eschilderd zal worden . Poseren roep t biJ j mij associaties van 9ekunsteldheid op, terwi1jl
in dit boek de meeste schilderiJjen
1juist het to9endeel su99ereren :
1'e kri19t de indruk dat de lezers
van niets weten ze zijn er9ens
antlers met hun 9edachten, in
hun lectuur verzonken . Ze poseren
niet . De schilder heeft ze op het

doek 9ekre9en biJjna alsof ze zich
er niet van bewust waren . Maar
deze kanttekenin9 vind ik van
secundair belan9 . Het belan9riJjkste
is dat deze bloemlezin9 door twee
9rote en 9apassioneerde lezers
9emaakt is . Als de bedoelin9 van
dit boek is ons to laten zien wat
de kunst en de betoverin9 van het
lezen is, zijn Fens en Janssens daar
volledi9 in 9eslaa9d . Prachti 9
hebben ze beeld en woord
samen9ebracht ut pictura poesis .

Yolanda Rodriguez Perez

Melissa Muller Anne Frank .
De biografie.
Amsterdam . (Bert Bakker) 1998 .
306 blz . f 34,90 .

Een schrijfster in spe
Over Anne Frank liJ'kt inmiddels
alles wel 9eze9d . In Amsterdam
staat het Anne Frank Huis er worden re9elmati9 artikelen over haar
9eschreven er is een prachti9e
Internetsite met een wandelin 9
door het Achterhuis en haar da9boek is een van de meest 9elezen
boeken over de uitwerkin9en van
het nationaal-socialistisch regime,
terwi1jl het to9eliJjkerti1'd een 9oede
indruk 9eeft van Annes persoonlike
J leven . Maar dat is no9 niet
9enoe9, vindt uit9everi1j Bert
Bakker. Vol9ens de flaptekst van
Anne Frank is er "opmerkeli1jk
9enoe9 nooit een serieuze
bio9rafie over haar 9eschreven"
De Duitse journalist en
wetenschapper Melissa Muller
1967 kweet zich van deze task
en deed in haar zoektocht een
tweetal ontdekkin9en . Ten eerste
haalt ze een aantal onbekende
pa9ina's van het da9boek boven
water . Otto Frank vond die
pa9ina's zo compromitterend
Annes moeder wordt in een
kwaad da9licht 9esteld en
er wordt 9erefereerd aan een
oude onvervulde liefde van
Otto dat hi1 ' ze bi1j een vriend in
bewaring 9of en zo uit de nalatenschap zijn verdwenen . Muller
be9ri1pt de vriendeli1jke en "uit9esproken redeliJjke" Otto Frank
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maar 9eeft aan dat pubermeis1jes
zich "nou eenmaal" te9en hun
moeder afzetten en dat Annes
woede dus heel 9ewoon is p . 95 ,
190-191 . Een van Mullers doelen
was dan ook "de moeder en haar
wortels eindeli1'k de betekenis to
9even die ze zonder twiJjfel voor
Anne en haar ontwikkelin9 hebben 9ehad" p . 10 en daar is ze
onder meer door de nieuwe pa9i na's in 9eslaa9d . Ze laat een
pubermeis1je zien dat overhoop lag
met haar moeder en steeds meer
naar haar vader trok wiens 9unst
ze telkens weer wist to verkriJ9en .
De tweede ontdekkin9 is eerder
9eformuleerd als een sterke su99estie dan als een voldon9en felt .
Uit nieuwe 9etui9enissen wordt
een po9in9 9edaan of to leiden
wie de onderduikers heeft verraden lets wat tot dusver niet
bekend was . Het liJ'kt erop dat de
schuld biJj een ma9azi1jnmedewerker en/of bi1j liens vrouw 9ezocht
moet worden . Zi1j vreesden in
9evaar to komen wanneer de
onderduikers werden op9epakt .
Door zelf to bellen konden ze
buiten schot bliJjven, su99ereert
Muller. Zeker is ze niet over deze
motieven maar het is wel duideliJjk dat de ma9aziJjnmedewerker
buiten stond toe to kiJjken en zich
zo snel mo9eli1jk uit de voeten
maakte toen de nazi's binnenvielen . Muller vermoedt dat zi1jn
9edra9 werd in 9e9even door
schuld9evoel daar hi1j de families
zelf had verraders . Uit 'Hoe is het
hun ver9aan?', dat extra achter9rondinformatie verschaft net als
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twee stambomen en 'De belan9riJ'kste 9ebeurtenissen in chronolo9ische vol9orde` bliJ'kt dat zowel
de ma9aziJjnmedewerker als ziJjn
vrouw tiJ'dens de verhoren in 1948
to9enstriJjdi9e din9en hebben
9eze9d, waaraan to weini9 aandacht is 9eschonken . Daardoor
bleef onduideli1jk wie de verrader s waren . We9ens 9ebrek aan
bewiJjs werd de zaak toen 9esloten . Inmiddels is door nieuwe
9etui9enissen lets van de onduideli1jkheid we99enomen maar volkomen helder zal het nooit meer
worden . Zowel de ma9azi1jnmedewerker als ziJjn vrouw waren in
1963 ti1'dens een tweede en laatste protes naar de toedracht van
het verraad immers al overleden .
Met deze twee ontdekkin9en
de brieven en de vermoedeli1jke
verraders r last Muller zien hoe zijJ
to werk 9aat . Uit de op9ediepto
pa9ina's wordt een karakteranalYse
9e9even van Anne Frank . Met de
hernieuwde ki1jk op de processen
wordt
een
karakteranalYse
. Beide
9e9 even van de viand
J
analyses zi1jn helaas oppervlakki9 .
Ten eerste levert Mullers
'karakteranalYse' een bi1jna hilarisch beeld op van een speels en
"schatti9" klein meisJe, een
"lachende zon" dat wordt of9eschilderd als "het levendig ding"
dat "parmanti9" spreeks in
9loedvolle bewoordin9en" p .
33, 39, 54, 120, 197 . Het moet
kenneliJjk duideli1jk worden dat
Anne Frank niet zomaar een meis1je is maar excentriek in al haar
ei9enzinni9held en vroli1jkheid ,

hoezeer haar levers ook werd
in9eperkt door tra9ische omstandi9heden . De bio9raaf le9t daar
wat al to sterk de nadruk op en
dat 9eeft een onwerkeli1j k beeld .
Als lezer begin 1je Jje na de zoveelste verheerli1jkin9 of to vra9en wat
Anne Franks kwaliJjke kanten
waren ner9ens echter wordt
Anne Frank mens . Ze bli1jft een
en9elachti9e verschiJjnin9 die
alleen als ze onder9edoken zit
haar medemens tot wanhoo p
drift
1 . De bio9raaf li1jkt dat 9a9e yen voornameli1'k to 9ebruiken om
de verkennende en bruisende
natuur van Anne uit to ver9roten .
Het is deze portretterin9 van een
onaardse 9oedheid die verraadt
dat er no9 een ander punt o p
Mullers agenda staat .
Dat punt heeft Muller in haar
inleidin9 al min of meer aan9e9eyen want daarin stelt ze dat deze
bio9rafie een overzicht 9eeft "van
de waanzin van de naziterreur"
p9 in de hoop er zoveel
mo9eli1jk mensen mee wakker to
schudden . Zi1j verwacht dat
9ruweldaden kunnen worden
voorkomen door ze to door9ronden . Behalve een verhaal over een
meis1je bevat deze bio9rafie
daarmee ook een waarschuwende
analyse waarin het karakter van
de viand
de nazi's, onder
de loe
1
p
wordt 9enomen . Mullers verwachtin9 zal naar alle waarschi1jnliJjkheid
worden bewaarheid ; lezers van lit
boek zullen haar boodschap wel
meekri19en maar de loep waar
die lezers door ki1jken, ver9root de
feiten tot deze buitenspon9 9rote

proporties kriJ9en . Zo ziJj n nazi's
"stomme rotmoffen" "treiteren"
ze de 1joden en noemt Muller hen
"listi9 en achterbaks als piraten uit
een reeds Ian9 vervlo9en eeuw"
p99, 139 . De 9ruweldaden
bliJjken weini9 diep9ravend voort
to komen "uit belustheid o p
macht en overwicht . Uit geldingsdran9 . Uit pure idiotie" p . 115 .
Het moet de lezer duideliJjk worden dat alles wat de nazi's deden
9ericht was op het beroven van de
persoonliJjkheid van de 1joden . Het
was "een afschuweli1jk spelletJ'e ,
persoonliJj kheid
dat
iedere
relativeer de " p . 149 . De achterli99ende en zeer aannemeli1j ke
9edachte van Muller is dat de
manier our een oorlo9 to winnen
li9t in het de9raderen van de
to9enstander. Wat de nazi's
wilden vol ens de bio raaf was
voornameliJjk het moreel van de
Jjoden breken . Hier stelt Muller
dan to9enover dat Anne Frank
haar vroliJjke persoonliJ'kheid tot in
haar laatste da9en heeft weten to
behouden de vraa9 is alleen in
hoeverre die ene getui9enis
overtui9end is) .
Door de manier waarop Muller
analYseert ontstaat aan het einde
van het boek enige verwarring . In
het nawoord van Miep Gies die
de onderduikers heeft biJ9estaan
in het Achterhuis, wordt nameli1jk
met nadruk 9esteld dat Annes
leven en flood een individueel lot
zi1jn en flat zi1j beslist niet alle oorto9sslachtoffers sYmboliseert .
Maar de manier waarop de
bio9 raaf Anne en haar viand
J

analYseert doet Jjuist vermoeden
dat Anne wel als sYmbool
fun9eert : de lezer moet immers
lerin9 uit het verhaal trekken .
Anne kriJ9' t weliswaar meer
diepto door alle familieverhalen
van ooms tantes en vrienden
maar door van de bio9rafie tevens
een verhaal over de naziterreur
to maken wordt de sYmboliek en
de karikatuur erg voor de hand
li99end zodat Anne niet meer als
mens centraal staat maar een
voorbeeld wordt . Anne is het
weerloze slachtoffer en de nazi's
zi1'n de brute beesten . Uiteraard
is een bio9rafie over Anne
Frank ondenkbaar zonder de
achter9rond van de Tweede
Wereldoorlo9, maar door het
9ebrek aan nuance en de
uit9ebreide verhalen over 9ebeurtenissen die Anne Frank niet
hebben geraakt althans niet
rechtstreeks wordt Anne noodzakeli1'kerwiJ) s een weini9 menseli1jke heldin en zodoende een
sYmbool . En dit "misverstand"
p242 leek Muller nu 1juist uit de
wereld to willen helpen als we
Miep Gies in haar nawoord moeten 9eloven . Muller zelf wi1jdt hier
overi9ens 9een woord aan, zodat
de lezer in verwarrin9 achterbliJjft
over de verschillende uit9an9spunten .
Dat het misverstand de wereld
niet uit is is naar miJjn idee
voornameli1jk to wi1jten aan de stiJjl .
Muller probeert in de inleidin 9
de criticus to snel of to ziJjn door to
schri1jven flat ze bewust 9ekozen
heeft voor een "behoedzame

verhalende schri1jftrant our het
meisJ'e Anne Frank nader to
komen" p . 11) . Hiermee hoopt ze
een zo 9root mo9eliJk publiek to
bereiken en haar schriJjfsti1jl to
verantwoorden . Die sti1jl nadert
het meest de spreektaal sours o p
het infantiele of zoals in een
9oed 9eplande 9emeenheid"
p 122 of in een zin als "En dat
vonden de meeste Nederlanders
helemaal niet zo leuk ." p . 59
Vooral echter door een overstelp ende hoeveelheid verkleinwoorden en herhalin9en . Het doel ,
veraan9enamen van een wetenschappeliJj k vertoo9, wordt daardoor volkomen voorbi19eschoten
zodat een vreemd kinderliJjke sfeer
komt to han9en over een onderwerp waarin wel wat meer
volwassenheid ma9 worden
verwacht . Het 9evol9 is dat de
missie van de pa9ina's spat en dat
is volkomen onnodi9, het verhaal
is op zichzelf immers al tra9isch en
sterk 9enoe9 . Daarnaast is het de
vraa9 of de taalkundi9e hobbels
en 9aten aan Muller of aan de
vertaler van het boek to wi1jten
zi1jn . Wat zeker aan de vertalin 9
to wi1j ten is ziJn 9ermanismen
als "twinti9 minuten voor twaalf
uur" p . 104 en "het9rote zus1'e"
(p . 187) .
Tot slot is een van de interessante
din9en aan een bio9rafie die
9rotendeels is 9ebaseerd op een
"literair document" p . 7 meer to
weten to komen over het snort
literatuur flat Anne las . Zi1jn er verbanden to vinden tussen haar sti1'I
en die van haar voorbeelden met de
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inhoud of de vorm van de boeken
die ze in handen kree9? Daar valt
met een oeuvre van een
da9boek niet zo ontzettend veel over
to vertellen maar Muller doet een
po9in9 . Zo Iaat ze zien dat Anne
vooral in haar onderduiktiJd, ber9en boeken verslond, waaronder
veel 9eschiedenisboeken, maar
ook romans van Nico van
Suchtelen en van haar favoriet
CissY van Marxveldt . Uit het
da9boek bli1jkt dat loop ter Heu,
de vierdeli9e roman van Van
Marxveldt Anne hoogstwaarschi1jnli1'k heeft aan9ezet tot het
schriJjven van haar relaas . De
hoofdpersoon van die roman met
wie Anne zich identificeerde
schreef immers ook een da9boek .
Muller constateert een toenemende
verriJ'kin9 van Annes woordenschat en een per maand soepeler
en 9enuanceerder wordende
beschri1jvin9 van haar werkeliJjkheld . Wat ze opmerkeli1'k vindt
aan het da9boek en de verhalen
die Anne schreef, is het overzicht
dat zi1j als "dramatur9e" over haar
schri1'ven bewaarde p . 171 . Dat
bliJ'kt vooral uit de manier waaro p
ziJj haar da9boek ten dele heeft
9ereviseerd . Uit alles wat Muller
vertelt komt naar voren dat Anne
bezi9 was een ei9en sti1'I to ontwikkelen lets wat volgens Muller
on9etwiJjfeld, had Anne de oorlo 9
overleefd tot een 9root schri1jverschap had 9eleid . Nu zullen we
het moeten doen met het da9boek waar literair ei9enli1jk weini 9
over to ze99en valt behalve
dat het is 9eschreven vanuit een
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enorme 9eestdrift en een steeds
dieper wordende overtui9in9 .
Jammer is dat Muller niets meer
weet to vertellen over de verhalen
die Anne 9eschreven bli1jkt to hebben . Het bli1'ft onduideli1jk wat Precies de inhoud was en of deze de
ti1jd hebben overleefd .
Anne Frank. De bio9rafie is een
9ekleurd boek 9eworden, maar
wie door die 9ekleurde bril kan
kiJjken en de kinderli1'ke, sours
stunteli9e taal niet stoort, kan
door Mullers ontdekkin9 van de
onbekende pa9ina's van het
da9boek en de theorie over de
verraders van de familie Frank in
elk 9eval zi1jn beeld van Annes
leven en leefom9evin9 biJ'stellen .
Maar of het boek daarmee ook de
in de flaptekst vermelde betitelin 9
eerste volledi9e, dieP9aande bio9rafie" ma9 dra9en, is de vraa9 .
Fleur Speet
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