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in memoriam

wel &caa&.jaaa£^mag u niet vereeren

.JaailVVpede nu gedichtjes
DMrfffioderne Vlamingen van Het getij

{1916-1924)

Artio Ktupors

Column
De klap in het gezicht
Gert drn loom

Brandende kwesties
Enkele beschouwingen bij de nieuwe literatuurgeschiedenis
An? Jan Gelderblom pn /Anne Manv M/ss (hoot

Duodecimo
Els en internet, poezie van Rowwen Heze, Suzhou River

Het lijkt achteraf gezien allemaal zo vergeefs. vergeefs...
Interview met Ge Vaartjes, biograaf van Herman de Man

A de dood varf Redbad Fokkema
N\ 4

Rianne Kootstra en Patrick Rooijackers

Recensies

\ 4 afeiLpyejIeed een van de oprichters van Vooys, Redbad Fokkema. Fokkema was lid van de eerste rei
Borzag cfc volgende van advies en sinds 1989 : speelde hij een zeer gewaatdeerde rol op de achtergrond
Dud-redae^ur blikt terug.

joodse schnjvers gebundeld; koninklijke Leopold, flessenpost van Paul Celan;

^

91 vofgcje ik samen met BetramjN^eJtjrits, toen net als ik \/oo^-f^dacteur, Redbads b e f a a m

Elsschots echo, documentarist Mulisch
a r |iTk_J'

se cQflege LiWraire kritiek. Na een pciaifweken werd ons gev^agd'nu eens geen recensie te schrijven, maar een
in me^oriar/. In de kroeg (daar b^landde je na Redbad^olleges) dachten Bertram en ik dat het leuk was niet
een varvfcteJftijna dooie auteurs d)4.<5ns waren gesujjg&eerd./naar Redbad zelf als onderwerp te nemen. Nog
diezelfde avond flansten we eeojfo memoriam

Recj)fad Fokkema in elkaar en ruim voor het volgende college had

de student-assistent het stuj$j£ in leders postva*; cjed^poneerd. Ook in dat van Redbad. " Z o kan het niet in
Vooys", zei hij, de kwaJjterfvan het stukje weyn'd.
Ik heb van de redact^* driehonderd woorden gekregen, met om het goed te maken, maar om even stil te
staan bij Redbad^ b ^ k e n i s voor Vooys, hefblad dat hij hielp oprichten. De anekdote van het in memoriam
heeft daar wel iejjrfrnee te maken, Zolang / redacteur van Vooys was, heeft hij me oflfieXbaftlje^Ttj^CflfaJ^we
dat blad toch Jot>ra\ onafhankelijker, ge^urfder, eigener moesten maken £+k^Dogin|^6ie we daartoe d e d e T ^ ,
^bgkeek hij vefcolgens meedogenloosjentisch. Wat je ook schreef, hij las net - me^stelfipg dezelfde dag. En je
^ ^ i n o ^ ^ Q l ^ J n blok beton voor jg^kop hebben, wilde je met zien dat uezeydoceraidie zijn kritische pen
\
* s

gedurende bijn^iifentwintig ja^nn Trouw scherpte aan de Nederlandse piezi^, je «tftfc1pllend veel kon leren.
Redbad KfeKhoWde Vooy/a Is de kraamkamer van het vak waarvan l i j hfleld/lVtetjwarme belangstelling
d e ^ ^ o r W k e r e , l o m s hoogmoedige eerste schreden van zijynefcrliMenpGjb het pad dat de cojjg^,,
uit zichzelf durfde te begaan, stond zijn i n s t f t u j r s l d r a i r open. Z i j n J ^ a t ^ j S ^ - - ^
heid bij het wedervare^^y^-de jonge neerlandici die bij hem aan de RPQft k w a f T t e y k l g p m ^ f ^ s groot en
oprecht. Redacteuren en oud-redacteuren van Vooys zijn hem daarvoor |e$cl/1l«elijk dSfffbaar.
Vooys is een goede, hulpvaardige en wijze vriend kwijt.
Thomas Vaessens

V V /

'k WiLde weL graag, maar 'k mag u
MathiJs Sanders
De erhoudin9 tussen
Iiteratuur en maatschappeli1'ke erzuiling ormt
een recent onderzoeksthema in de moderne
Nederlandse letterkunde.
Rond 1900 beschikten de
katholieken in Nederland
oer een wi1'dertakt
netwerk an al9emeenletterkunde9a ti1'dschriften waarin intensief
wend 9ereflecteerd op de
moderne Iiteratuur . De
oezie en oetica an
Kloos ormden daarbi'1
oor de katholieke schri1'ers een probleem . Aan
de hand an een aantal
aan Willem Kloos op9e dra9en gedichten 9aat
Mathi1's Sanders in op de
uiterst ambialente houdin9 an enkele katholieke dichters rond 1900
to9enoer Tachti9 . In hun
om9ang met de oorspronkeli1'ke opattin9en an
de Tachti9ers wordt een
interessant literair-historisch probleem zichtbaar .

1
Zie eenwel Frans Ruiter en
Wilbert Smulders, Literatuur en
moderniteit in Nederland
1840-1990 . Amsterdam 1996;
Wiljan an den Akker en GUlis
Dorleijn, 'Oer de geschiedschrijing an de moderne
Nederlandse poezie ; problemen, getallen en suggesties' .
In : Nederlandse letterkunde 1
(1996), pp. 2-29 ; Ton Anbeek
en Jan Bank, 'Verzuilde Iiteratuur ; een erkenning' . In :
Nederlandse letterkunde 1
(1996), pp. 125-137 .
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Katholieke (anti-)Kloosgedichten rond 1900
De manier waarop de Tachti9ers in de rumoeriga be9inJjaren an De nieuwe 9ids
de loer aanee9den met de dominee-dichters is berucht . In ziJjn literaire kronieken oponde Kloos in 1 885 de strafexpeditie te9en populaire predikant-dichters als
Beets Ten Kate en Ter Haar, wier poezie hi1 ' als retorisch brandmerkte . Maar niet
enkel de dichtende dominees en ouderen als BilderdiJjk en Da Costa werden
door Kloos op9eoerd als betes noires, ook de katholieke dichters werden op de
fillppica's an de Tachti9er oorman 9etrakteerd . In december 1 886 nam Kloos de
pen op te9en de priester-dichter en politicus Herman Schaepman om liens Ian9e
9edicht AYa Sofia tot de 9rond toe of to breken . Een dichter als Schaepman, die
zich nadrukkeli1'k schatplichti9 erklaarde aan de retorische literaire conenties en
zi1'n Iiteratuur in dienst stelde an 'de katholieke zaak' kon in naam an de
poezie en de schoonheid op een afranselin9 rekenen . Kloos 188611887 pp316-328 In de toekomsti9e Nederlandse Iiteratuur was oor leden an de
9eesteliJ'ke stand 9een plaats meer ol9ens Kloos die 9eestdrifti9 werd biJ9eallen
door Cornelis Parade1's - alias Frederik an Eeden - die in ziJjn bekende parodiebundel Grassprietl'es 1885 de slachtoffers an Tachti9 liet fi9ureren :
Velen die men dichters heet
kost het dichten droppels zweetmaar in 't p riesterli'k
l pakl"e
gaat het an een leien dakJ'e .
ParadeJ's 1984, p .55
De aanal op de 'retorische poeten' was onderdeel an een uit9ekiende strate9ie
en miste zi1jn uitwerkin9 niet : terwi1jl de opattin9en an Tachti9 snel aan inloed
wonnen en het 'Predikantenlied' an ParadeJ's een literair-historische eergreen
werd was de literaire reputatie an de slachtoffers definitief 9eknakt .
Ondanks de 9roeiende belan9stellin9 binnen de Nederlandse letterkunde oor
het fenomeen erzuilin9, besteden literatuurhistorici door9aans nauweliJ'ks aandacht aan de katholieke NederIandse literatuur) Het werk an de dichters die
binnen de 9renzen an de katholieke zuil werkten heeft de canon niet 9ehaald .
Wanneer 'literaire kwaliteit' als criterium 9ehanteerd wordt oor het al dan niet
bespreken an auteurs . 9eef ik de handboekschri1'ers 9eliJ'k : de meeste dichters
die binnen de katholieke zuil opereerden kunnen dan in retrospectief als'terecht
er9eten poeten' worden gerubriceerd . Wie beleeft er immers no9 esthetisch
9enoe9en aan de erzen an pater Bonaentura Kruitwa9en O .F.M ., aan de eens
populaire puntdicht1'es an de Betuwse priester-dichter Bernard an Meurs of aan
de stri1jderzen an Schaepman? Maar bezien in een ruimere literair-historische
context leert 1juist het werk an deze dichters interessant materiaal op : in de
confrontatie an de katholieke literatoren met Tachti9 komt de dYnamiek an de
Iiteratuur9eschiedenis 9oed tot uitdrukkin9 . Be9onnen als een kleinschali9e
aant-9ardebewe9in9, wonnen de opattin9en an de Tachti9ers snel terrein en
rond 1900 za9 men zich alom 9enoodzaakt positie to bepalen to9enoer de
literaire denkbeelden die Kloos en de zi1jnen iJ'ftien Jjaar eerder hadden 9eformuleerd . Door het werk an confessionele dichters en hun isie op Tachti9 in de
beschouwing to betrekken kan het literair-historische beeld worden 9ecomplementeerdZ De kla an
p KIoos werd door katholieke auteurs en critici no9 Ian 9

niet ereeren
9eoeld, zoals ook bli1'kt uit twee aan Kloos op9edra9en 9edichten die ik in het
tweede 9edeelte an dit artikel behandel .

De katholieken en Tachtig
In 1901 publiceerde de pater-karmeliet A . an Kerkhoff biJ j de katholieke uit9eeri'1
C .L . an Lan9enhuYsen ziJ'n eerste en eni9e dichtbundel onder de titel
Een roomsche tier. In het'Ter inleidin9' dat aan de 9edichten ooraf9aat spreekt
de dichter zich uit oer de literair-historische situerin9 an zi1'n bundel :

2.

Vergelijk : Wiljan an den Akker
en Gillis Dorleijn, Dameskoor
'Hetzingend edertje' of de
geschiedschrijing an de
moderne Nederlandse poezie .
Adam Simons-reeks 2 . Vakgroep Nederlands, Uniersiteit
Utrecht, 1997 .

Deze erzen z/n
I
I no9 erzen an de ori9 e eeuw. Nietslechts in den letterli"ken
zin . maar ooral in de beteekenis welke het gewone sPrackgebruik der laatste
twinti9 1aren aan die uitdrukking gaf. Van de orige eeuw. Dat wit zeg9en :
deze erzen zi'nhoewel 9 eschreen na 1880, niet an onzen tijd,
nu, meer
J
l
no9 dan in den bloeiti"d
an den Neder/andschen Spectator door
de 'artie1
,
step', die zich de baanbrekers oor 'de literarische bewe9ing an na 80'
noemen en door de 'artistiek aangele9den' ,die de moderne artiesten zonder eenig oorbehoud lauweren- de dichtkunst geacht words dan eerst kunst
to zi'n, wanneer zi'
om haar-ze/e beoefend words. Zi'l z1i'n no 9g
I bePaalde/i'k
1
uit den tUdtoen geen muzenzoon het in 't hoofd kree9- alleen deze uitsprack
l
als wette/Uk
l op to atten en na to /een- de scherts der klassieken - dat den
dichters al/es 9eoorloofd is . Van Kerkhoff 1901 , p . V
De hele inleidin9 staat in het teken an het erzet te9en de Tachti9er Iiteratuuropattin9en en dat 9eldt indirect ook oor de 9edichten zelf: "Gees schiJ'n zelfs
an eeni9en inloed hunner poetiek in deze erzen" zo erzekert de dichter ziJ'n
Publiek . De erzen an pater Van Kerkhoff zi1'n dan ook 9eheel an moderne
smetten riJ- zoals bli1jkt uit de ele 9ele9enheidsgedichten oor geloofs9enoten
en uit de eerste strofe an het 9edicht'Paasch1jubel' :
Triomf, errezen is de Heer!
't Hosanna ruischt den Held ter eer
Die aardig om to sneen ,
Gehoorzaam tot des kruises dood
Voor ieder menschenkind ontsloot
Den toegan9 tot het /een .
Vijftien jaar na de oprichting an De nieuwe gids en zeen jaar na het uiteenallen
an het Tachtiger collectief (in 1894) bleek het erzet tegen Tachtig nog springleend . Dat dit erzet ook an katholieke zijde kwam is niet erwonderlijk .
In de negentiende eeuw hadden de Nederlandse katholieken een emancipatieproces op gang weten to brengen . De grondwet an 1798 en de liberate
grondwetsherziening an 1848 maakten een einde aan hun maatschappelijke
en politieke achterstelling in de door protestanten geregeerde natie . De emancipatie an de katholieken ging gepaard met de oprichting an een groot aantal
periodieken, die het katholieke optreden op politiek, sociaal en cultureel gebied
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3.

Zie respectieelijk Kloos, 'Inleiding' en Kloos, `Verleden,
heden en toekomst . In . De
nreuwegrds, 6 (1891) 4,
p .171 .

kracht moesten bi1'zetten . Ook de katholieke literatuur moest op de nationals
kaart worden 9ezet, zo meenden de emancipatoren . Daartoe moesten niet alleen
katholieke ti1'dschriften, maar ook katholieke uit9eeri1'en boekhandels en
leesbibliotheken worden op9ericht. Deze instituties hadden tot doel de katholieke
literatuur en cultuur 9estalte to 9een en dienden teens de katholieke lezer
of to schermen an de 9eaarliJ'k geachte on9odsdiensti9a literatuur. Een sterk
protectionistische teneur bepaalde de inhoud an de meeste periodieken . In de
ne9entiende-eeuwse katholieke ti1'dschriften werd intensief 9ereflecteerd op de
mo9eli1'kheden an een katholieke literatuur en werd ooral positie bepaald
to9enoer de letterkunde an liberate en protestantse si9natuur, die estal uiterst
kritisch werd besproken en erolgens of9ewezen .
Terwi1'I dichters als Schaepman en Van Kerkhoff de dienstbaarheid an de
poezie benadrukten, erwierpen de Tachtigers alts politieke maatschappeli1'ke en
religieuze a-priori's en propa9eerden zij ' het fartpour fart de schoonheidscultus
en het onmaatschappeli1'ke indiidualisme an de aristocratische artiest-bohemien r
oor wie poezie 9een aan9enaam ti1'derdriJ'f is maar een Ieensnoodzaak . Waar
de katholieke dichters de poezie tot het yolk wilden bren9en, erkozen de Tachti9ers de ioren toren en noemde Kloos poezie "eene gae an weinigen oor
weini9en" Kloos 1999, p .27) . In zi1'n boek Het festi'n an Tachtig heeft Enno
Endt 9ewezen op het Ieensbeschouweli1'ke acuum waarin de 1'on9eren an
Tachtig zich beonden en op het belang an "de ontkerkeliJ'kin9 als factor in de
geesteliJ'ke ontwikkelin9 an deze literaire 9eneratie" . Eerder omschri1'ft hi1' het
als ol9t : "De Tachtigers ormen de eerste 9roepering de enkelin9 Multatuli was
hen oorge9aan , die in de Nederlandse letteren als generatie pa9anistisch
9enoemd kan worden onkerkeli1'k, en oor het merendeel zonder antler christeliJ'k
9eloof flan op de achtergrond an hun ouderli1'k milieu, waar zij ' zich uit losmaakten ." Endt 1990, . 154 en . 19 De mannen an Tachti - Kloos ooro staken hun afkeer an het traditionele christendom niet onder stoelen of banken .
In ziJ'n programmatische 'Inleidin9' biJ' de uit9ae an de Gedichten an Perk
1882 had de drieentwintigJ 'ari9e Kloos zich nadrukkeli1'k an het christendom
9edistantieerd en in De nieuwe gids an april 1891 luidde het : "Omdat ik het
Christendom niet noodig he b, ik ri1'kleends daarom haat ik het, tot deo flood " 3
De Tachtiers
beIeden de eredienst an de Schoonheid - waaran het ed
9
9 icht de
openbanng is - en stelden de poezie op de plaats die traditioneel aan de religie
werd toegekend . In zi'idinieuwe
n
dichtkunstuit
Jn Inle
g tot deNederlandsche
1905 noemde Albert VerweY als karakteristiek an de bewe9in9 an Tachti9 flat
de poezie
zich aankondigde als plaatseran9ster an een christeli'ke
eredienst. Het
J
9eoel waarin de poezie die 1'on9eren bracht of aantrof, was flat an den
rome die zJi'n god aanbidt- maar de god was de Poezie-zelf, beeld-9eworden de god was de Schoonheid . . . . De er9 oddeli'kin9
an de Poezie is de
l
9rondtrek an de dichters die hier en niet enkel hier omstreeks 1880 optraden .
VereY 1921, p .12
In ziJ'n 'Inleidin9' biJ ' de 9edichten an Perk had Kloos er 9een miserstand oer
laten bestaan : buiten de poezie is "9een waarachti9 hell oor den mensch to
inden" de dichter is "zichzelen godheid en 9eliefde teens"

6
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Poezie an de kroeg
Hoe rea9eerden de katholieken op de reolutie an Tachti9? Wat in de eerste plaats opalt is dat er in de katholieke al9emeen-letterkundi9e periodieken aanankeliJ'k met
9een woord werd 9erept oer de Tachti9ers . Aan het eind
an de ne9entiende eeuw beschikten de katholieken oer
een wi1'dertakt netwerk an kranten en ti1'dschriften . In
maandbladen als De katholiek Onze wachter en Studien
- waarin aandacht werd geschonken aan ooral katholieke
Iiteratuur - werden de Tachti9ers J'arenlan9 doelbewust
flood9ezwe9en . Een uitzonderin9 ormde het polemische
katholieke maandblad Het domPertJ'e an den ouden
Va/entJi'n anaf hier: Het domPerJt'e . Dit opmerkeli1'ke ti1'dschrift was in 1867 op9ericht door de schriJ'er-journalist H .A . Banning en profileerde zich an meet of aan als striJ'dor9aan oor 'de katholieke zaak' waarmee
het emancipatiestreen werd aan9eduid . Dat Het domPerJt'e de literaire actualiteit op de oet ol9de bliJ'kt uit het felt flat het tiJ'dschrift - in to9enstellin9 tot de
andere katholieke periodieken - onmiddelli1'k in 1885 op het erschi1'nen an
De nieuwe 9ids rea9eerde . Daarna 9in9 er ri1'wel 9een afleerin9 oorbiJ' waarin
niet te9en de manners an Tachti9 werd 9ea9eerd in satirisch-polemische rubrieken als'Uit de nieuwe 9ids', 'De ridders an den bezem'- 'Kri1'9sdeuntJ'e an 1'on 9
Holland' en 'De poezie an de kroe9' . Uit9eruct met de wapens ironie en satire
werden recente publicaties an de Tachti9ers steeast neer9esabeld en met onerhull leedermaak Ie9de het tiJ'dschrift de in9er op de ele onderlin9a ruzies
tussen de manners an Tachti9 .Sanders 1998, pp . 15-32 Pas in de loop an de
J'aren ne9enti9 kwam het erzet ook in de andere katholieke periodieken op gang
en werd oer de 9ehele katholieke linie de striJ'd aan9ebonden met de 'moderne'
Iiteratuur an Tachti9, die toen niet Ianger 9ene9eerd kon worden .
De moderne Iiteratuur de oezie an Tachti het roza an de naturalisten
ormde in de o9en an eel roomse critici een direct 9eaar oor 9eloof . 9oede
zeden en 9eesteliJ'ke 9ezondheid an de lezer. Boendien was oor katholieken
- die de dienstbaarheid an de kunst en de 9erichtheid op het publiek ooro p
stelden - de opattin9 fart pour fart onaanaardbaar. No9 in 1 899 noemde een
katholiek criticus fart pour /'art een abJ'ecte en zelfs 'olksi1'andi9e' lens :

De gekwelde Willem Kloos

Want en flit begl
ri'pe men goed- niet alle kunst ma9 flat yolk worden oor9ehouden ; niet de zich-zele aanbiddende de zich-zelf op een oetstuk Plaatsende kunst zal flit yolk hoo9er kunnen oeren . Neen- fart pour fart, het
schoone om het schoone flit ma9 niet de lens zJi'n der edele olksrienden . De
kunst om kunst oor ons katholieke yolk to zli'n, moet zich tot ideaal stellen
God de eeuwig aanbiddeli'ke Schoonheid zele en de H. Moedermaa9d, de
olkomenste en erheenste de heerlIi'kste en lieftalli9ste afstraling der Godheid.
J .D . 1899-1900, p .145
Het estheticisme beschouwden de katholieke critici als een onerantwoorde
houdin9 . 9eaarliJ'ke nieuwlichteri1', die boendien leidde tot onbe9riJ'peliJ'ke
woordkunst en een ziekeliJ'ke sonnettenmanie . Keer op keer 9aers zi1' to kennen
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het werk an katholieke kopstukken als Vondel Cornelis Broere Alberdin9k Thi1jm
en Schaepman erre to prefereren boen de heidense en zelfs blasfemische poezie an de Tachti9ers . Het merendeel an de katholieke schriJjers en critici bleef
zich dan ook schrap zetten te9en elke inloed an Tachti9 . Wat de katholieken
ooral te9en de borst stuitte was het expliciet on9odsdiensti9e karakter an de
Tachti9er bewe9in9 en de 9odslasterliJjke zelfer9rotin9 an de dichter, die door
Kloos en VerweY als een God of Christusfi9uur werd oor9esteld . Van de poezie
werd een metafYsische 9erichtheid een idealiserende strekkin9 en een heilzame
werking 9eeist . In De katholieke 9ids an 1 889 luidde het bi1joorbeeld :
Het is des dichters taak zich to erheffen in hooger sfeer door het kleine, het
zondige in zijn boezem to dooden, en het edele daarin aan to kweeken . Hoe
edeler de dichter als mensch is, hoe nader hij bij het ideaal der menschelijke
olmaaktheid komt hoe grootscher zijn werk wezen, en hoe meer het met oile
hand in het gemoed an de medeleenden en an het nageslacht grijpen zal .
(Van Reuth 1889, pp . 447-448)

Tussen bewonderin9 en afkeer : het Probleem Kloos rond 1900

4.
Zo zag Nijhoff zich nog in de
jaren twintig genoodzaakt zijn
eigen autonomistische poetics
to formuleren in oppositie tot
de expressiee poetics an
Kloos . Zie W .J . an den Akker,
Een dichter schreit niet . Aspecten an M . Nijhoffs ersexterne
poetics . Utrecht 1985, pp . 6073 en pp . 205-215 .

Wie zich met de 9eschiedenis an de literatuur bezi9houdt, doet er 9oed aan
rekenin9 to houden met de aak Ian9dun9e doorwerkin9 an Iiteratuuropattin9en in de periode nadat deze oor het eerst 9eformuleerd werden . Rond 1900
werden de Iiteratuuropattin9en die Kloos in de beginJjaren an De nieuwe 9ids
had uit9edra9en in brede krin9 onderschreen . Kloos gold als een 9eza9hebbend

cnticus - de erpersoonliJkin9 an de bewe9m9 an Tachti9 - en no9 decennia na
het stormachti9a begin an de reolutie an Tachti9 was het literaire discours an
de door hem 9eformuleerde Iiteratuuropattin9en doortrokken . Hoewel de meeste
Tachti9ers maar betrekkeliJk kort bleen 9eloen in het radicale indiidualisme en
estheticisme en in p
eriodieken als het
Tweemaandeli'ksch
ti"dschrift (1894),
l
l
De kroniek 1895 en De bewe9in9 1905 nieuwe Iiteratuuropattin9en werden
9eformuleerd die an de Tachti9er dogma's afweken, bleen
de niet meer zo nieuwe opattin9en an Kloos - die aan ziJjn
oorspronkeliJ'ke ideeen bleef asthouden - het literaire debat
in belan9riJjke mate bepalen . Veel schriJjers en critici beriepen
zich in de eerste decennia an de twinti9ste eeuw dan ook o p
de oorspronkeli1jke be9inselen an Tachti9 of formuleerden hun
ei9en Iiteratuuropattin9en in oppositie tot die an KIoos . 4
In hun erzet te9en de uit9an9spunten en inloed an
Tachti9 stonden de priester-dichter Van Kerkhoff en Het
domPerJ t'e niet alleen . Ook de katholieke leider Schaepman .
een an de eerste slachtoffers an Kloos zette zich schra p
te9en de moderne literatuur . 0p basis an morele en leensbeschouweli1jke ar9umenten erwoordden zi1 ' een standpunt
to9enoer Tachti9 dat door het merendeel an de katholieke
ti1jdschriften en critici werd 9edeeld . Maar rond de eeuwwende
9in9en er in het katholieke kamp ook andere 9eluiden klinken .
Portret an Schaepman door Jan Veth
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Juist rond 1900 wonnen de opattin9en an Kloos aan inloed en drop9 onder
Jjon9ere katholieke schri1jers en critici het besef door dat een bliJ'end erzet te9en
Tachti9 de katholieke zaak op literair en cultureel 9ebied ernsti9a schade zou toebren9en . In een reeks 9eruchtmakende lezin9en en opstellen wezen enkele 1'on9e
katholieke publicisten op een schriJjnend tekort an en aan katholieken op tal an
9ebieden . Berucht werd de oordracht an de NiJ'mee9se neerlandicus MARC .
Poelhekke uit december 1899, 9etiteld Het to-kort der katholieken in de wetenscha
p . In deze oordracht - die een 1'aar later als brochure erscheen - rekende hi'1
ziJ'n 9eloofs9enoten hun schromeliJjke achterstand op wetenschappeli1'k 9ebied
oor. Poelhekke weet dit tekort aan de Ian9duri9a en stelselmati9a uitsluitin9 an
katholieken in oerheidsdiensten- maar boenal - en hier zat de angel an zijn
betoo9 - aan hun 9erin9e actiee belan9stellin9 en participatie op wetenschappeliJjk terrein . Poelhekke 1900 1 Met de literatuur was het al niet eel beter
9esteld ol9ens Poelhekke . Katholieken hadden de aansluitin9 met de moderne
literatuur 9emist waardoor ook op literair 9ebied an een achterstand sprake
was . Wilden zij' deze achterstand infopen dan moesten in elk 9eal de artistieke
erworenheden an Tachti9 worden erkend . De aspecten an Tachti9 die Poelhekke positief waardeerde, waren ooral de nieuwe literaire techniek de woordkunst en de afrekenin9 met erouderde literaire conenties . De bewe9in9 an
Tachti9 was ol9ens hem niet riJ' 9ebleen an excessen r maar de afrekenin9 met
de retoriek erkende hiJj als een 9rote erdienste .
Poelhekke be9of zich met deze to9endraadse opattin9 in ei9en kring op glad
iJ's . Maar hi1' stond niet alleen . In 1 899 wees Jan Kalf in een lezin9 op Ons tekort
in de kunst r waarin ook hi1 ' openli1jk het erzet an ziJ'n 9eloofs9enoten te9en de
moderne kunst hekelde . Geesterwanten r onder wie de priester-dichter Binnewiertz r de kunsthistorica Maria Viola en de dichter en criticus C .R . de Klerk, ielen
Poelhekke en Kalf biJj . Kort oor de eeuwwisselin9 kre9en zi1j toe9an9 tot enkele
bestaande katholieke ti Jjdschriften waaronder De katholiek r De katholieke 9 ids
en het toch bepaald niet pro9ressiee DomperJ tje . Maar al spoedi9 9roeide de
behoefte aan een ei9en or9aan en in 1900 bundelden zij j hun krachten in het
maandblad Van onzen tijd . De Jjon9eren die in de be9inJjaren an dit tiJjdschrift
het woord oerden oer de literatuur richtten hun blik doelbewust op de Tachti9ersr of preciezer: op de normen die Kloos in De nieuwe 9ids had 9eintroduceerd
en die rond 1900 als modern golden . De literatuuropattin9 an Kloos fun9eerde
in de kritische p raktiJ'k an Van onzen ti'd dan ook dikwi1jls als i1kpunt . Een 9edicht
moest oor alles de indiiduele 9emoeds9esteldheid an de dichter erbeelden
en een al to opzetteliJ'ke 9odsdiensti9e of moralistische strekkin9 werd of9ewezen . Werk an zowel 9eloofs9enoten als niet-katholieke schriJ'ers werd eelal
beoordeeld met de esthetische maatstaen an Kloos in de hand, zij j het dat
uiteindeli1jk de leensbeschouweliJjke criteria bleen prealeren .
Poelhekke en zi1jn companen wilden een literatuur die towel katholiek als
modern was . ZiJ' beseften dat zij' om dat doel to bereiken allereerst in ei9en krin 9
be9rip moesten kweken oor het ele schone dat de literatuur an Tachti 9
ol9ens hen had op9eleerd . Het erzet moest 9ebroken worden r zo benadrukte
Poelhekke r immers : "Wie aan den we9 bli1'ft staan en alleen maar afkeurt bliJ'ft
eenzaam achter."Poelhekke 1900 (2), p .63 Ook in het katholieke da9blad Het
centrum kantte hiJj zich te9en het eenzi1'di9e erzet te9en de moderne literatuur :
"Een eerliJ'ke litteraire critiek toch ma9 niet Ian9er oort9aan met onbewezen de
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5.
M .A .P .C . Poelhekke, 'De dichter
Willem Kloos' . In : De katholiek,
54 (1896), pp . 236-261 . Met
dit opstel opende Poelhekke
zijn essaybundel Modernen.
Willem Kloos, Paul Verlaine,
August Strindberg, Johannes
Jorgensen, fredenk an Eeden .
Nijmegen 1899 .
6.
Zie : G .J . Dorleijn, 'Spiegel en
doorgeefluik . Schoolpoetica's
in de twintigste eeuw' . In :
F .A .H . Berndsen e,a . (red .),
Poetics-onderzoek in de
praktijk . Groningen 1993,
pp . 115-128 en S . an den
Nieuwendijk, 'Woordkunst in
het literatuuronderwijs' . In :
Meesterwerk, 9 april 1997,
pp . 8-16 .

7
In protestants-christelijke literaire
kringen kampte men met een
ergelijkbare problematiek, zie :
Van den Akker en Dorleijn
1997 .

geheele nieuwe litteratuur an de laatste ijftien jaren to negeeren, niet erzen to
bespotten, die zij waarschijnlijk niet eens oldoende gelezen heeft ." (Poelhekke
1894) In De katholiek kon Poelhekke in 1 896 een opstel publiceren oer Kloos,
waarin naast kritiek op de Tachtiger oorman ooral bewondering klinkt oor
diens poezie.s Poelhekke - duidelijk onder de indruk an de Tachtiger poezie was oertuigd an de mogelijkheid de Tachtiger esthetica met de katholieke
geloofsleer to erzoenen . Daartoe moesten katholieken het goede dat Tachtig
had opgeleerd in het eigen leensbeschouwelijke kader integreren . Poelhekke
is ooral bekend geworden als auteur an het eeluldig herdrukte en bewerkte
schoolboek Woordkunsi (1909), een inloedrijke schoolpoetica waarin hij oor
een belangrijk deel op het kompas an de expressiee poetics an Kloos en het
poetisch programma an Tachtig oer. 6 Een andere jonge katholieke publicist, de
priester-dichter Binnewiertz, drukte het streen als olgt uit :
Bi'
1 de modernen 9aan we luisteren naar de melodie, als oor een lied, dat
moet gezon9en worden. De modernen hebben waarachtige muziek, en die
misten 9rootendeels de ouderen an oor 80 . Z1 r hebben klanken en rh hmen 9eonden roeger onbekend. Welnu we nemen hun noten maar zetten
daaronder onze eigen woorden .
Binnewiertz 1899, .21
Voor de katholieke schrijers en critici die rond 1900 aan het woord kwamen,
ormde de beweging an Tachtig een probleem . Enerzijds konden zij zich onmogelijk erenigen met de literaire heidenen bij uitstek, anderzijds koesterden zij
bewondering oor de literaire kwaliteiten in het werk an schrijers als Kloos en
Van Deyssel en moesten zij in eigen kring een tekort aan literaire kwaliteit onderkennen . Tachtig is prachtig maar goddeloos, zo zou men het probleem an de
katholieke jongeren in een notendop kunnen formuleren . 7
Hoewel Poelhekke, Binnewiertz en andere katholieke jongeren duidelijk hun
reseres formuleerden waar het de Tachtiger principes betrof, gingen zij olgens
hun meer behoudende geloofsgenoten er oer de schreef in hun waardering
oor Tachtig . De eerste jaren an de twintigste eeuw werd de katholieke tijdschriftenwereld beheerst door een tweespalt tussen ooruitstreende jongeren
en hun behoudende opponenten die reesden dat de jongeren met Tachtig het
paard an Troje binnenhaalden . Het optreden an de katholieke jongeren riep
dan ook eel weerstand op in eigen kring . Terwijl een aantal jongeren zich in
1900 groepeerde in Van omen tijd, bestookte Schaepman hen anuit zijn eenmanstijdschrift Chronica oer staatkunde en letteren (1900-1903). Het ideaal an
de jongeren - een brug to slaan tussen de moderne woordkunst en de katholieke
leensbeschouwing - achtte hij een hersenschim : "Vormen en methoden last ik
ter zijde, maar tusschen de moderne poezie en de katholieke kunst ligt een
onoerkomelijke kloof ." (Schaepman 1901, p . 138) Tussen Schaepman en de
katholieke jongeren is het nooit meer goed gekomen . Dat de jongeren uiterst
ambialent stonden tegenoer Tachtig ontging Schaepman . Deze tweeslachtige
houding tegenoer het werk en de ideeen an de Tachtigers en tegenoer de
literatuuropattingen die ooral door Kloos in de beginjaren an De nieuwe gids
waren geformuleerd, wordt ook zichtbaar in een tweetal gedichten waarin rond
1900 positie werd bepaald ten aanzien an de Tachtiger oorman .

10

Vooys 1 - Jaargang 18

Twee 9edichten oor willem Kloos
Eind 1 899 erscheen in het maandblad De katholieke gids een tweetal sonnetten
an Herman an Alfen 9etiteld 'Stemmin9en' en op9edra9en aan willem Kloos :

Stemmin9en
Voor Willem Kloos
O Dichterkoning, die in zelfgericht
u eertijds God to noemen hebt ermeten,
doch straks de groote zoeker naar hei Licht,
dan dee/genoot aan der Waarheid bron woudt heeten,
zooals een kind zijn
J schreden 't liefst richt
naar wat in mYstisch wags meest is 9ezeten
heb 'k stil aanhoord de droee en bli'de kreten
an uwe ziel uit olharmonisch dicht.
Wreedaard- nu z1i'n m'n bloemen nauw oldra9en
in lent an eneratie neergesmakt
door 't eigen spel an i'del
zelfbeha9en
l
en godserzakin9- duizendoud ertakt .
Nu zal'k met luider stem uw dichternaam aankla9en ,
9'J. i' dichter, dieJ mi'n bloemen hebt 9eknakt!
II
'k Wilde wel 9raag, maar 'k ma9 u niet ereeren erloeker an wat ml] Jhet heili9st is
de Moederkerk, wier schutse 't eili9'st is
oor allen die hun zielerust be9eren .
Kendet 9Ji' haar! Hoe zou uw zi'n
l erkeren
uit de oerPrikkelin91die kortwi'li9' st is
en alley 9eesteroerin9 't i'li9st
is ,
J
in onerbroken breedsterk zelfbeheeren .
0 dat 9Ji' 9ansch uw eig en eens kondt zi'n
J
en trotschheid slaan in blanke deu9' denkluister
erlouterd uw droee menschenbestaan
hoe zou uw ziel weer9lanzen an den luister
der Godheid en met woordakkoorden rein
Haar toewi'den
uw 9roote leensdaan!
J
Van Alfen 1899, pp .503-504
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In beide 9edichten an Van Alfen een an de ele dichters in de katholieke ti1jdschriften wordt de worstelin9 met Tachti9 9oed zichtbaar. Dat Van Alfen onder
de indruk was an de poezie an Tachti9 bliJjkt niet alleen uit de inhoud an beide
9edichten . Ook uit de keuze oor het sonnet en de oorkeur oor de i1jfoeti9e
J'ambe bliJ'kt de inloed an Tachti9 . Voor Perk Kloos en VerweY was het sonnet
immers de dichtorm bi1 ' uitstek waarin de indiiduele zielsbewe9in9en an de
9epassioneerde kunstenaar tot uitdrukkin9 konden worden 9ebracht . De Ja9er

s.
Redactionele foot in Het nieuwe
dompertje. Katholiek maandschnft 1 (1901), p . 32 .

1996 pp .341-345 Ook titel woordkeus metaforiek en ritme an beide 9edichten
duiden onmiskenbaar op moderne inloeden . De 9edichten ze99en lets oer het
aanzien dat Kloos rond 1900 ook onder katholieke dichters 9enoot . De hartstocht en klankenschoonheid an liens poezie oefenden onmiskenbaar aantrekkin9skracht uit op Van Alfen . Maar er is niet enkel bewonderin9 oor Kloos .
Respect oor de 'Dichterkonin9' 9aat biJ ' Van Alfen 9epaard met ferme kritiek o p
de hYbris en 9odserzakin9 an de dichter, die zich eens "een God in 't diepst
an mi1'n 9edachten" noemde . Hoeeel riJ'ker zou het zielenleen an Kloos ziJjn
wanneer hiJ ' zi1'n hoofd in de schoot an de Moederkerk zou le99en en zi1jn werk
in Haar dienst zou stellen! De ambialentie ten aanzien an Kloos wordt pregnant
erwoord in de eerste ersre9el an het tweede sonnet : "'k Wilde wel 9raa 9 .
maar'k ma9 u niet ereeren" . De poezie an Kloos heeft oor Van Alfen de aantrekkeliJ'kheid an het subersiee en erbodene en is dan ook de oorzaak an
een innerli1'k conflict . De roe9ere 'kinderli1'ke' bewonderin9 oor Kloos heeft
plasts9emaakt oor teleurstellin9, zo kan uit de 9edichten worden op9emaakt .
Zi1'n bandeloosheid, trots en 9odserzakin9 maken Kloos tot een wreedaard
en een erloeker. In deze sonnetten is Kloos zowel de aan9esprokene als de
aan9eklaa9de .
Een er9eliJ'kbare tweeslachti9held spreekt uit een 9edicht dat enkele J'aren
later erscheen in het ti Jjdschrift Het nieuwe dompertJ'e en dat is ondertekend
door een zekere Zr*** . Wie achter lit pseudoniem schuil9sat heb ik niet kunnen
achterhalen . Haar eerste 9edicht in het tiJ'dschrift 9sat 9apaard met een korte
redactionele oetnoot : "Deze erzen ziJ'n 9eschreen door eene kloosterzuster, ,
die 9een wareldschan nasm meer dr as 9t . " 8 H aar oeure omat biJ miJn weten
slechts een ne9ental 9edichten die alle erschenen in lit ti1'dschrift tussen 1901
en 1903 . De deote poezie an de dichteres doet in niets denken aan de
hartstochteliJke IYnek an de Tachti9ers . Toch meende zi1 ' bliJ'kbaar het hare to
moeten schriJ'en oer Kloos aan wie ook zi1 ' een 9edicht opdrag9t .

illustratie Thijs Hoogeland
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Aan Willem Kloos

0! God en geesten zijn maar zware woorden,
Wier ware zip ons ganschelijk ontgaat,
Schoon wij dien duizendoudig wisselend hoorden . . .
Wij weten niets, dan dat er lets bestaat,
Waarnaar we onmachtig zelfs om 't aan to kijken,
Met breed erlangen de armen henen-reiken, .,
Willem Kloos, 'Leensraadsels'

0 91i'
- die moest erkennen : "t mensche/i'k
l /een
is meer dan i'd/e
schi'nis meer dan stof,"
J
1
de zie/estroomen tot God ze/f eheen
drukt i'
9'1 teneer tot sti//e Poe/en- of
tot onder9rondsche beken donkey-dof,,
nooit door een zonnestraa/ in 't /icht 9edreen!
Gi'
J zoekt- maar aan uze/en astgebonden :
rukt 9e aan dien band- dan schri'nen de oude wonden . . .
Ach waarom wilt 9e zoo 9ek/uisterd zJi'n
en kiest 9e, in stee an reu9d, zoo diePe PJi'n?
De harmonie an duizend were/dronden
kon s/eute/ worden oor uw zoekend brein!
Gi'
1 acht u "god in 't diePst an uwgedachten
9Ji' zit "in 't binnenst an uw hart ten troop 9'Ii' /aat Gods ader/iefde wachten wachten
die de armen uitbreidt tot den armen zoon .
Och moo9 Zi'n
J innig-teere stem, daarbinnen
in uwe borst dat trotsch idoo/ erwinnen .
0 God Mi'n Vader sterke staf en steun
waaroP mi'n
J zie/e in zoet ertrouwen /eun' ,
breid breeder steeds Uw wi'd-9eoPende
armen!
J
Gi'
h oor den 9'/ooi9e het teerst genucht
ach trek die on9 etoomde twi'fe/zucht,
dat on9 '/oof in Uw Godde/i'k erbarmen!
(Zr*** 1902, p . 381
Het is duidelijk dat deze 'anonieme kloosterzuster' in elk geal De nieuwe gids in
handen heeft gehad . De twee strofen an Kloos zijn afkomstig uit het zeende
gedicht an de achtdelige sonnettenreeks 'Leens-raadsel', die hij in 1900 in zijn
tijdschrift had gepubliceerd . (Kloos 1900, pp . 404-405, 452-457) Dat de dichteres
de ersregels an Kloos aanhaalt, ormt op zich al een aanwijzing oor de
bekendheid an het werk an Kloos (en niet alleen an diens roege gedichten)
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in confessionele krin9en . Dat ziJ' Kloos in de derde strofe en passant erkeerd
citeert "in 't binnenst an uw hart ten troop" moet zi1jn "in 't binnenst an uw
ten troop" cursierin9 MS doet daar niets aan af . De dichteres 9riJpt de strofen an Kloos aan om de Tachti9er ermanend toe to spreken . Deze dichterliJ'ke
ermanin9 is een ermakeli1jk als boeiend . Ook Zr*** leert onersneden kritiek
op de hoo9cooed en het atheisme an Kloos en op de erheerli1'kin9 an het
ei9en Ik an de dichter. Maar in haar 9edicht fi9ureert hi1j toch ooral als een
wanhopi9e zoeker, een twiJjfelaar die de hoo9ste waarheid wel erkent maar die
niet bereid of in staat is zich aan die waarheid oer to 9een . In de Iaatste strofe
roept de dichteres ten slotte God aan om zich ook oer Kloos to ontfermen .
Uit de 9edichten an Van Alfen en Zr*** spreken bezor9dheid om het zielenhell an Kloos hoop op een toekomsti9e inkeer en ermanin9en aan het adres
an de dichter . Dat Kloos een 9root en zelfs onsterfeli1jk dichter was stond oor
beiden ast maar zonder een daadwerkeliJjke bekerin9 ziet het er somber oor
hem uit zo Iaat een criticus in 1905 weten :

ziel

Ja- waarli'k!
eens zal Hi'
1
1 komen- om to oordeelen ook U- Kloos- die ZUn1 lie fde
erworpen Zi'n
l waarheid ontkend, Zi'n
1 Christendom hebt duren aanschenden met uw sarrenden haat en uw dreunenden loek. Zeker, zeker alti'd nog
g
zien I met tranen an heili9e ontroering op naar dat eene Golgotha scharen
wi'
l ons met 9eloof en met hoop en met liefde om het kruis . Want daar heeft
Jezus oor ons geleden en 9ebeden . Ook oor U, Kloos. Kops 1905 . p .69
wi j

De 'tune' an Tachti 9
De ernieuwin9 in de Nederlandse Iiteratuur die de Tachti9ers hadden in9eluid is
ook aan de katholieke dichters niet onop9emerkt oorbi19e9aan . Kloos zelf zal
an de dichterliJ'ke ermanin9en niet wakker hebben 9ele9en . Als hi1j al kennis
heeft 9enomen an de erzen in De katholieke 9 ids of Het nieuwe domper1t'e en dat IiJ'kt mi1j onwaarschi1'nliJ'k - moet hiJ' 9emeend hebben dat de katholieke
dichters to weini9 literair 9ewicht hadden om bestreden to worden . Vanuit
literair-historisch perspectief zi1'n de 9edichten an Van Alfen en Zr*** echter
een curieus als interessant . In hun anti- Kloos9edichten komt de uiterst
problematische en ambialente houdin9 togenoer Tachti9 op een biJ'zondere
manier tot uitdrukkin9 .
De poeticale reflectie in de katholieke letterkundi9e tiJjdschriften werd rond
1900 9rotendeels bepaald door de erschillende standpunten to9enoer Tachti 9 .
zo bleek uit het oor9aande . Dichters an de oude stempel als Schaepman en
Van Kerkhoff moesten niets hebben an de 9epassioneerde poezie an Kloos . 0 p
hun beurt laakten de 1'on9eren de retorische bombast an deze dichters en eisten
zi1j in de poezie - 9eheel conform Tachti9 - zuiere klankexpressie en on9inele
beeldsprack . In de poezie an eel 1jon9ere katholieke dichters is de inloed an
Tachti9 duideliJ'k zichtbaar . De sonnetten an de dichter Eduard Brom biJjoorbeeld - door de historicus Ro9ier treffend 9etYpeerd als "de allerindiidueelste
expressie an een ei9en 9odsdiensti9 beleen" Ro9ier 1956, p .400 - zi1'n doortrokken an het Tachti9er idioom . Ook in de 9edichten an de eerder 9enoemde
priester-dichter Binnewiertz - een spilfi9uur onder de katholieke 1jon9eren an
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1900 - klinkt het 9eluid an Goiter en Kloos door, zoals bliJ'kt uit de tweede strofe
an zi1n 9edicht 'Zonne9an9' , dat met een Gorteriaans neolo9isme besluit :
MaJ'estueus in 't bladstil middaguurStond zi"J in hoogste lucht: een fel-wit uur:
WUdl oer de wereld heen brandde neer
Haar staar-onkend oo9engetinteleer.
Binnewiertz 1912
No9 Ian9 na 1900 kan in de poezie an een aantal katholieke dichters de echo
an Tachti9 worden 9ehoord . Maar de erhoudin9 an deze dichters tot Tachti 9
bliJ'ft 9ecompliceerd . Hoewel de orm9ein9 < ersificatie< metaforiek en woordkeus aak duiden op Tachti9er inloeden r kennen de meeste an deze 9edichten
een onerdacht katholieke thematiek en strekkin9 .
Modern of niet de katholieke dichters uit de eerste decennia an de twintigste eeuw hebben buiten hun ei9en circuit 9een naam 9emaakt en de literatuur9eschiedschri1'in9 is aan hun werk dan ook 9oeddeels oorbiJ'ga9aan . Het zou
no9 enkele J'aren duren oordat dichters als En9elman en Van Duinkerken
- aanankeliJ'k aarzelend - buiten de 9renzen an de zuil traden en zi1j ormden
in dat opzicht uitzonderin9en . In die context moeten de relatierende woorden
an Godfried Bomans be9repen worden toen hi1 j oer de katholieke Iiteratuur in
de 1aren derti9 eens opmerkte : "Wi1' zitten nu 9esepareerd an de wereld een
partiJ'tJ'e oetbal to spelen wat met de 9rote competitie in het stallion niets to
maken heeft ." Brouwers 1998, p . 119

Mathijs Sanders studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Uniersiteit Utrecht, met als
specialisatie Moderne Nederlandse Letterkunde . Sinds September 1997 is hi] als promoendus
erbonden aan het Onderzoeksinstituut oor Geschiedenis en Cultuur an de Uniersiteit
Utrecht. Hij bereidt een proefschrift oor oer literatuuropattingen onder katholieke Nederlandse schrijers en critici tussen 1870 en 1940.
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Uniersiteit Utrecht
erenigin8 Utrechts

Uniersitcits ands

Ben 1'i1' al lid an het U-Fonds ?
In Utrecht bestaat rinds 1886 de Verenigin9 Utrechts Uniersiteitsfonds, kortwe9 de VUUF of U-Fonds . Dit is een
zelfstandige ereniging, die op9ericht is door rienden an
de uniersiteit . Meestal zi1j n dat alumni, maar ook medewerkers en studenten ziJ'n lid .
Doel an het U-Fonds is bi1' to dragen aan de groei en bloei
an de Uniersiteit Utrecht .
Met het geld an de leden stelt de Vereni9in9 Bi1'zondere
leerstoelen in, erleent ze subsidies aan studenten-actiiteiten, helpt studenten die in financiele nood zitten, onderhoudt contacten met alumni, en stelt dierse pri1'zen in oor
bi1'zondere cate9orieen personeel, studenten en alumni .
Het U-Fonds is dus belan9riJ'k, ook oor studenten en oor
studentenerenigin9en . Om dit apes to realiseren heeft het
U-Fonds meer leden nodig, zodat er meer geld beschikbaar
komt oor de uniersitaire gemeenschap . Ook als student
kan 1'e daar aan biJ'dragen . Studenten zi1'n al lid anaf f10,-,
maar als je wilt, kan J'e ook meer geen . Word dus lid an
het U-fonds!

Uaieniteit Utrecht
Vereniging Utrechts Uniersiteitsfonds

Voor meer informatie kan je bellen met nummer 030 .253 80 25 .
Wil je als student meteen lid worden, mak dan minimaal f10,oer op rekeningnummer 69 96 64 438, C&E bank Utrecht of Postbanknummer 14475.
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Ga in rede flu gedichtjes
De onmoderne Vlamingen an Het getij (1916-1924)
Arno Kuipers
De oprichtin9 an het'1'on9erenti1'dschrift' Het eti'
91 in
1916 wordt, samen met het erschiJ'nen an NiJ'hoffs
eerste bundel De wande/aar, no9 aak in een adem
9enoemd met het erschiJ'nen an Music-Hall an
Paul an Ostaijen in Vlaanderen . De doorbraak
an de poezieernieuwin9 in Nederland en in
Vlaanderen zou min of meer 9eli1'kti1'di9 hebben
plaats9eonden in dat roemruchte 1'aar 1916 . Men
kan zich echter afra9en of er een erband was tussen het optreden an de '1'on9eren' in Het eti'
9l in
het noorden, met Herman an den Ber9h als oornaamste 'kosmisch-expressionistische' dichter, en de
eerste schreden an de Vlaamse human itair-expressionisten, an wie Paul an Ostaijen de belan9ri1'kste was . Om die raa9 to beantwoorden onderzocht
Arno Kuipers de aanwezi9held an Vlaamse dichters
en het beeld an de Vlaamse p oezie in Het geti'l,
ooral in de be9in1'aren an het ti1'dschrift.

9eschiedenis p . 603 . Veel meer dan biJ'oorbeeld
Wies Moens gof Van Ostaijen uitdrukkin9 aan de
9eesteli1jke omwentelin9 die het actiisme ook eroorzaakte in Vlaanderen . "Elke J'on9ere is een aktiist"
schreef Van Ostaijen op pro9rammatische toon in
1916 in het J'on9erenti1'dschrift De goedenda9, terwi1'I
de meeste Vlaamse auteurs an de oudere 9eneratie
zoals August Vermei1jlen Karel an de Woesti1jne en
Herman Teirlinck r passiist bleen . De p astiisten
schortten elke orm an Vlaamse taalstriJ'd op tot
na het einde an de oorlog . De literaire actiisten ,
met Van Ostaijen oorop, ormden rond 1916 de
aant-garde an de Vlaamse letteren . Vanuit hun
nieuwe 9eesteshouding ontstond in naol9in9 an de
Duitse letteren het 'humanitair-expressionisme' in
Vlaanderen .

Oubolli9held in een nieuwe ti1'd

De eerste Vlaamse dichter die men in Het eti'
9J an
1916 aantreft is Marcel an de Velde . Een relatief
onbekende naam ook in Vlaamse literatuur9eschiedenissen . Naspeurin9en in onder meer de EncYdopedie an de Vlaamse bewe9in9 leerden echter
het 9e9een op dat deze Van de Velde een Vlaams
'actiist' was . BiJj dichtende Vlaamse actiisten denkt
men in eerste instantie meestal aan Paul an Ostaijen
en Wies Moens . Actiisten waren immers die radicale
en Jjon9a flamin9anten die tiJ'dens de Eerste Wereldoorlo9 in Bel9ie de zi1'de kozen an de Duitse bezetter
om culturele rechten to erkri19' en die de Frans9ezinde
Bel9ische re9erin9 nooit wilde erlenen . Een niet
onbelangri1'k kenmerk an het actiisme was dat het
ooral werd 9edra9en door de 1'on9eren an die ti1'd ,
waardoor het ook in de letterkunde een generatieconflict eroorzaakte . Meer no9 dan alleen een politieke stellin9name representeerde het actiisme
daardoor een nieuwe 9eesteshouding . Paul an OstaiJjen heeft aan die uitstralin9 an het actiisme niet
weinig bi19edra9en : "Door hetzelfde idealisme bezield
als Wies Moens Gaston Burssens en Herman Vos
heeft Van Ostaijen het Vlaams nationalisme en de
Grootnederlandse idee erdedi9d in erzen en artikelen . .] die in actiistische bladen zi1'n erschenen" r
schri1jft Paul Hadermann in Nederlandse literatuur, een
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Te9en de achter9rond an deze Vlaamse ontwikkelin9en rond 1916 zou men kunnen ermoeden door de
combinatie an de begrippen 'Vlaams' r 'actiist' en
'poezie' dat er 'lets expressionistisch' aan de hand
moet ziJjn met die onbekende Marcel an de Velde .
Boendien erscheen een 9edicht an zi1'n hand dus
al in 1916 in Het91
eti": het ti1jdschrift an de ernieuwin9s9ezinde 1'on9eren in Nederland . Die bi1jna
erontrustende combinatie an een misschien er9eten
Vlaamse ernieuwer en de bron an het modernisme
in Nederland maken nieuws9ieri9 naar dat 9edicht
an Marcel an de Velde . Slaat men de eerste Jjaar9an 9
an Het get!] echter open op de betreffende pa9ina ,
dan zal biJj eerste indruk al elke erwachtin9 omtrent
Vlaamse poezieernieuwin9 in Het get/
et/ de kop worden
in9edrukt . Een indruk die no9 wordt ersterkt door
de context an de andere 9edichten die aan het
9edicht an Van de Velde ooraf9aan . Het ers an
Van de Velde ol9t nameliJ'k op twee gedichten an
bekendere namen . 0p pagina 98 an de eerste J'aar9an9 staat in de rubriek 'Verzen' het 'Bel canto` an
Herman an den Ber9h, het eerste 9edicht dat hiJ ' aan
Het 9J
eti" biJ'droe9 maar dat hiJj niet opnam in De
boo9 - ziJ'n eerste bundel uit 1917 en dat was opge dra9en aan zi1'n kunstbroeder an die ti1'd r Martin Per-

mYs pseudoniem an M .J . Premsela . Na 'Bel canto'
an Van den Ber9h ol9t het '0! hoor de klokken . . .'
an PermYs, opgedra9en aan Van den Ber9h . Van
deze twee 9edichten en hun onderlin9e erband
wordt in de mono 9 rafieen en studies oer Het eti]
9J
wel melding 9emaakt. Aan het Iaatste gedicht in de
afdeling 'Verzen' dat an Marcel an de Velde, wordt
echter 9een woord besteed . Titselaer 1987 . p .5 Dat
is niet zo erwonderli1jk als men dat 9edicht met de
titel 'Sancta Maria' leest :
Ick hebbe ml nu stifle
Oer9e9eene
Aan Mariaes wille. . .
Line,
ranke
l
Lelieblanke
Heili9e Mar/en,
Schoone fine
1
Eeie refine
Wil mi nu 9ebien .
Laet mi 'et 9node doene ;
Laet mi min plichten doene •
Ick hebbe mi toch stifle
Oer9e9eene
Aan Doe, Dl wilie. . .
In : Het9J
eti' 1 (1916), p .99
De eerste indruk die de lezer an nu bi1j dit ers onder9aat is ermoedeliJjk ong eeer als de mine
1 : erbazin 9
dat dit no9 in 1916 kon erschi1j nen en dan no9 wel in
Het get/f . Het riekt ernsti9 naar katholieke oubolli9held . Het liJjkt op een slechte imitatie an een imitatie ,
in dat pseudo-middelnederlands dat in Vlaanderen in
naol9ing an hot West-Vlaams idioom an Guido
Gezelle eni9e ti1d populair was . De Vlaamse dichter
'
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Karel an den Oeer publiceerde in 1911 bi1joorbeeld
Godruchtige maenn]rnen
een hele bundel met derJ
9eliJjk 'Middelnederlands' werk .
Gezien het geciteerde ers liJ'kt het me wel duideli1jk
dat de Vlaamse actiist Marcel an de Velde niet een
snort roe9e erkenner an het Vlaamse expressionisme
in Nederland kan ziJn 9eweest. Marcel an de Velde
was ermoedeliJ'k een amateuristische passant zoals ze
in elk ti1jdschrift wel eens oorbi1'komen . Maar in 1917 is
het alweer rack dan publiceert Marcel an de Velde
maar liefst ier erzen in HetgetJi, waaronder dit 'Belle' :
Uader almachtig
Maak mij toch
Krachtig
Ik die ben trachtig
Leens
Lang .
Uader, algoede,
Maak mij loch
Vroede,
Gij, o mij hoede
Streens
Lang .
(In : Het getij 2 (1917), p . 168)
Het wordt er niet beter op, Marcel an de Velde li1jkt
wel een aste contribuant aan Hetg etij to ziJjn . Maar
is dat nou zo erbazin9wekkend? Er ontstaat een
antler porspectief als we niet uit9aan an hot standaardbeeld an Het 9J
eti] als hot ernieuwende orgaan
an rond 1916 . Die ermeende status is tenslotte al
door elen gerelatieerd . Bi1joorbeeld door Anbeek
die de toekomsti 9 a lezer an Het 9l
eti] in zi1'n literatuur9eschiedenis als ol9t waarschuwde : "Wie hot
ti1'dschrift Het 9J
eti] oor hot eerst in handen neemt ,
wacht een kleine teleurstellin9 : hot blad dat zo'n
sleutelpositie in de ernieuwin9sbewe9in9 inneemt ,
ziet eruit als een eredeld schoolblaad1je ."Anbeek
1991 , p . 113 En als Jje hot dan opendoet wordt hot
alleen no9 maar er9er, zou Jj e kunnen aanullen .
9 ezien erzen als die an Marcel an de Velde . En
zelfs Kurpershoek-Scherft geeft in haar proefschrift uit
1956 toe dat de eerste nummers an Het 9eti1 ' niet
zoeel oorstelden : "De eerste afleerin9en werden
geuld met traditionele aak sentimentele, of ethisch
bespiegelende stof . Zonder eni9 bezwaar hadden de
medewerkers ook in De Bewe9ing of elders kunnen

Titelpagina an Het Getij
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en uit een recentere publicatie an Van den Akker en
DorleiJ'n oer het literaire leen in protestants-christelike
krin9en Van den Akker en DorleiJ'n 1997 dat
J
het debat oer literatuuropattin9en in die erzuilde
wereld tot er in de J'aren tien draaide our het al dan
niet accepteren an de esthetische ernieuwin9en an
de Tachti9ers . Men was daar ermoedeli1'k no9 niet
echt toe aan de stap oorbiJj Tachti9 . Maar boenal
liJjkt in de be9inperiode an Het 9l
eti] de rol an Ernst

publiceren - mits men de 9eesteskinderen an hun
zwakke talent1jes had aanaard ." KurpershoekScherft 1956 . p .93 En een erderop ze9t zi1j : "Maar
'dichters' als Joh . Schwencke Willem Bech G . H .
Priem . G . de Graaf H .J . an Sod Aert Aartsen Marcel .d . Velde Felix Alberda T. Ree Henri .d . We waren een zoele waardeloze fi9uren oor het forum
onzer literatuur."Kurpershoek-Scherft 1956, p . 94
Ook al kun 1je met der9eliJ'ke ealuatiee opmerkin9en
anno 2000 ei9enli1'k nauweliJjks meer aankomen, helemaal oneens ben ik het niet met Kurpershoek-Scherft .
Alleen : zo bliJjft er wel heel weini9 oer an het beeld
an Het getif als het ernieuwende tiJjdschrift an
1916 .

Vlaamsch-actiistische-politieke propaganda
Gezien de relatierende opmerkin9en an onderzoekeys als Anbeek zou men kunnen eronderstellen dat
de erzen an Marcel an de Velde deel uitmaken
an de wat warri9e be9inperiode an Het9eth
i' waarin
het modernisme no9 niet echt kon kiemen omdat
biJjoorbeeld Herman an den Ber9h pas later lid an
de redsctie werd . 1 Boendien is bekend dat h et pnlle
Getil] en de oorloper an Het 9l
eti . De stroom
ontstonden in een protestants-christeliJjke, of protestants-christeliJ'k georienteerde 1'on9erenereni9in9scultuur. Dat houdt natuurli1jk niet automatisch in dat
die literaire cultuur niet modern zou kunnen ziJjn .
Bekend is echter uit biJ'oorbeeld het proefschrift an
Kraan oer het christeli 1jke Ons ti'dschrift
Kraan 1962
l
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Groeneelt belan9ri1'k . In de be9in1jaren an Het get!]
eti'
was deze Jjon9e dichter - en niet Herman an den
Ber9h - de oornaamste redacteur . En een literaire
ernieuwer was Groeneelt olgens de oerleerin 9
niet eerder een erelende dwarsli99er die de wel
ernieuwend- 9 eorienteerden in Het9l
eti' belemmerde
waar hiJj kon . Titselaer 1987 . p .2 Zeer waarschi1'nli1'k
komt dus Ernst Groeneelt de twiJ'felachti9e eer toe
de erantwoordeli1'kheid to dra9en oor de erzen an
die obscure Vlamin9 Marcel an de Velde in Hetgl
eti".
Dat ermoeden wordt ersterkt door een recensie
an de hand an Groeneelt in Den 9ulden winckel.
In 1919 recenseert Groeneelt daar nameli1'k de eerste
bundel an Marcel an de Velde Eerstelin9etl"es .
waarin onder andere ook de boen9eciteerde erzen
zijn op9enomen . Van de Velde 1918 Groeneelt
be9int zijn recensie op een errassende wi1jze :
Dit al/es is an een naieteit an erdacht a/looi .
Hier schui/t eel meer zelfbewustheid dan men an
Eerstelin91
eyes 9emeenli'k eronderste/t. Dat is niet
echt. Deze letterkundi9e uit Bru9'9e in V/aanderen
doet a/sof hi]
zoo maar erses
zin9t,
1 lief kinderli]k
l
l
zooa/s Gezelle dat deed of bi ] ons in Holland sours
Reddin9ius. Maar op de keper beschouwd is Marce/ een hee/e mi "nheerdie a/s letterkundi9e uit
l
Bru99e in V/aanderen hier een pose aanneemt .
Holland is echter to nuchter our er zoo maar in to
/ie9en . Groeneelt 1919, p . 187
Groeneelt liJjkt de poezie an Marcel an de Velde
niet eel soeps to inden . De hYpothese dat Groeneelt Marcel an de Velde Het get!] had binnengesluisd
komt zo weer op losse schroeen to staan . Maar als
Je 9oed leest dan bliJjkt dat Groeneelts bozi9e toon
niet oortspruit uit zijn oordeel oer de kwaliteit an
de erses
1 maar dat die oortkomt uit er9ernis oer
Van de Veldes politieke actiiteiten, inderdaad : dat o
zo reolutionaire actiisme :

Er is een erdacht tin1
tje aan dezen eenoud. Het

Hi1j bewoo9 zich ondermeer in de krin9en an de

bleek dat deze letterkundi9e in de allereerste

oorname Vlaamse auteurs an het ooit baanbrekende

plaats hier in Holland het laamsch actiisme
kwam propa9eeren . En dat 9ebeurde zoo onschul-

an de WoestiJ'ne CYriel BuYsse August Vermei1'len en

dig-we9. !n dit bundeltl'e kunt u ook weer onder

Sti1jn Streuels maar koos als een an de weini9en an

tal an heusch heel liee erses
het adder1tje zien
1
schuilen . Tusschen allerlei 9epreel in b . . dit:

die 9eneratie oor het actiisme het9een, in Neder-

Van nu en straks 1893-189411896-1901

zoals Karel

land althans tot Ian9duri9a literaire uitsluitin9 leidde .
Rene de Clercq maakte zijn ontwikkelin9 an toYale
Bel9 tot actiist door in Nederland . De Clercq luchtte

We9 met Haere

al in 1914 naar het noorden en werd char redacteur
We9 met die staten

doen knechten!

an het ti1'dschrift oor ballin9en De Vlaamsche stem .

Die echten

We9 met regeerie g

In de kolommen an dat blad kan men ol9en hoe De

doen echten

Met hoennerin g

Clercq oer9aat tot het actiisme maar wel een acti-

Weg met die staten

Weg met de kroon

isme op afstand . Marcel an de Velde werkte ook

die knechten -

Het yolk ten troop.

mee aan De Vlaamsche stem en beyond zich ook al
anaf 1914 in Nederland . HiJj was dus wel actiist en

Ibidem

'letterkundi9e', maar stond in Nederland zeer er of
"Haere" is Le Hare r tiljdens de Eerste Wereldoorlo 9
zetel an de Bel9ische re9erin9 in ballin9schap en

an de ontwikkelin9en in Vlaanderen, waar Van Osta-

onder de Vlaamse actiisten het sYmbool an het

humanitair-expressionisme .

9ehate bel9icisme . Vol9ens Groeneelt is een der9eliJjk
reolutionair engagement niet acceptabel- ook niet als

Clercq ook in Het get!] niet onpopulair . Minder dap

het alleen een literaire orm kri19' t : "Met deze en
der9eliJjke oorop9ezette Vlaamsch-actiistische-politieke propaganda heeft Marcel het hier in Holland
erspeeld . HiJj heeft zich daarin 9ean9en 9a9een . En
met zijn 'aderliJjken riend' Rene de Clercq en zijn

i1jen zijn eerste stappen zette in de richtin9 an het
Tot aan zijn keuze oor het actiisme was Rene de
twee 1jaar oor zijn uithaal naar Marcel an de Velde
als De-Clercq-naloper schreef Groeneelt oer De
Clercqs erhaal-in-erzen Terwe no9 :
Onze Vlaamsche dichters hebben zich wel poPu -

merle-dichter Karel an den Oeer is hiJj als het o9eltJ'e
in het kooit1'e ."Ibidem

lair weten to maken in Holland! Een tweede druk

Groeneelt was in het Nederland an 1919 allesbehale een uitzonderin9 in zijn afwiJjzin9 an het

keuri9 9

Vlaamse actiisme . Uit een andere recensie an Van
de Veldes Eerstelin9etljes klinkt een snort9eli1k 9eluid .

een het erhaal wordt losgelaten treft meni g

Joannes Reddin9ius is in De nieuwe 9ids best positief
oer de 9edichten an Van de Velde maar een ne9atief als Groeneelt oer het actiisme : "Jammer dat
deze dichter hier en char actiistische belie9in9en
kri19t en Rene de Clercq in zijn erzen
nadoet ."Reddin9ius 1919, p .632

in 't klein

an dit 'Verhaal in erzen' an de Clercq. Met dit
J ebonden en rijk ersierd bundel1
tje maakte

ik met 9enoe9en weder kennis . Vooral char waar
mooi erse.
. . . Een echt Pisch Vlaamsch boek1'e,
1
dit Terwe an De Clercq!Groeneelt 1917, p .23
Maar anderhalf 1jaar later is de waarderin9 oor
dichters als Rene de Clercq erdampteen generatie9enoot an Rene de Clercq . Richard de Cneudt ,
deelde hetzelfde lot) . Oak Marcel an de Veldes Eerstelin9e1 tjes worden of9ewezen anwe9e het

acti-

istische engagement . Was dat er niet, dap zou
Als weder rede heerschen zal . . .

Groeneelt positieer zijn 9eweest- want die roliJ'ke
erses
1 indt hi1' toch wel erg mooi :

De rol an De Clercq, waar zo mispri1jzend oer wordt
de Clercq was tot on9eeer halerwe9e 1917 een

Gelukki9 is hi'
I Marcel an de Velde- AK no9 heel
1'ong en aan die onbean9en 1 jeu9d heeft hi'
l toch

buiten9ewoon populaire dichter, in Vlaanderen en in
Nederland . Misschien zelfs wel ooral in Nederland . z

zli jn kooitlje b. 

9esproken, is in dit erband niet onbelan9ri1jk . Rene

nog heel gae liedl'es to danken . Dat o9elt1je in
. . . Zulke speelsche liedl'es z1i jn er
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meer in zi"n
J bundelJtje . En daarin betoont hi]J zich
een 9oed leerlin9 an Rene de Clercq, toen deze
nog dichter was. . . . Waarlijk:
J deze politieke IJon9elfing heeft mooie- zeer deote liedJes 9eschreen .
Wi'l willen zijn I'eugd in aanmerkin9 nemen en
bedenken onder welke inloed deze knaap-literafor heeft geleefd om hem eel to ergeen . Nu
alles lan9zamerhand wel weer rusti9 zal worden
en met de 1Jaren ook Marcel een beet1'e bil] zal
komen an zi 1jn l"eu9'di9en oermoed- kunnen wi'l
an hem later mooie erses
l erwachten .
Groeneelt 1919, p . 187
Het actiisme wordt Van de Velde anwe9e zijn
1'eu9di9e oermoed er9een . De Groeneelt-kritiek
ondersteunt uiteindeli1jk toch de hYpothese dat het
ooral deze redacteur moet zijn 9eweest die de
onmoderne 9edichten an Van de Velde plaatste . No g
sterker wordt dat ermoeden als Groeneelt Van
de Veldes erzen bliJjkt to confronteren met antler
contemporain werk :
Te midden an zooeel 'knaP' werk en gespierde
erzen die toch ooral Cosmisch moeten zi n-l is dit
dichtbundeltlJe als een zuier blond kind1'e . En zoo
is zelfs deze stameling na to ze9gen :
Ga in rede nu gedichtjes
En ontsieek in d'herten lichtjes .
(Groeneelt 1919, p . 188)
Groeneelt Ii1jkt zich met Van de Velde of to zetten
te 9en modernere tendensen in Het get/f ; die o p merkin9 oer 9espierde en kosmische erzen is waarschi1'nliJ'k een sneer naar Herman an den Ber9h .
Behale dat Groeneelt literatuurpolitiek bedriJ'ft
aan de hand an de onbekende Van de Velde alt o p
hoe expliciet buiten-literaire motieen worden
9ebruikt ter beoordelin9 an poezie . Van de Velde
wordt rond 1918 immers eerst de maat 9enomen in
het positiespel tussen actiisme en passiisme alores zijn poezie wordt besproken . Der9eli1'ke politieke
motieen li99en misschien wel ten 9rondsla9 aan de
selectie an Vlaamse dichters in Het eti"
91 in en lak na
de Eerste Wereldoorlo9 . De eni9e Vlamin9 naast Van
de Velde die tussen 1916 en 1921 no9 met poezie
o p treedt in Het9J
eti J is Fritz Francken allesbehale een
ernieuwende expressionist maar ook zeker 9een
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actiist . In 1918 erschiJ'nen an hem ier 9edichten
in Het get/f, waaronder dit 'Als weder rede . . .' :
Als weder rede heerschen zal. . . .
kanongeblaf of hoorn9eschal
niet langer oer de aarde loeit
als 't las weer lan9s den Yzer bloeit
als al de wonden zi'n
J 9eheeld,
en 't kind weer met zi Jjn ader sPeelt,
als ieder 9raf een kransken draggt,
en niemand meer an hon9er klaagt,
als an de beiaards 't oude lied
geleu9eld door de luchten schiet
dan . . .
- Heer, er9eef me want ik weet
leed!
geen bli'f
J meer met mi "n
l sti'9ende
J
Francken 1918, p .284
De ondertekenin9 an deze oorlo9serzen Iuidt 'Belgisch front, 1918' . Fritz Francken was een an de
zo9enaamde Frontdichters, of 'dichters-uit-de-loop9raen' . Musschoot schriJjft oer deze dichters : "Het
is karakteristiek oor het werk an Fritz Francken en
an zijn 9eneratie9enoten die aan het front streden
en dichtten r dat ze na de oorlo9 9een aansluitin 9
onden biJj eni9a ei9enti1jdse stromin9 of richtin9 .
Geen an hen is oer9a9aan tot het expressionisme
het 'J'on9ste streen' der J'on9eren ."Musschoot
1988, p .262
Ei9enli1jk is dat no9 wel het meest opallende aan
de Vlaamse erzen in Het eti'
9J an oor 1920 : het
ouderwetse karakter an deze . . . tJja wat zijn het
ei9enli1k . 9ele9enheidserzen? Anbeek merkt op dat
door de dichters an Het 91
eti] slechts sporadisch
wordt erwezen naar de Eerste Wereldoorlo9 of
naar de buiten-literaire wereld in het al9emeen .
Anbeek 1991 , p . 121 Bi1' en in het werk an de twee
Vlamin9en Van de Velde en Francken speelt de
buiten-literaire werkeli1'kheid J'uist een hoofdrol, al was
het alleen maar anwe9e hun positie in de actiismepassiisme-te9enstellin9 . Als Anbeeks stellin9 echter
wordt beperkt tot de meest modernistische dichters
an Het get!], Van den Ber9 h en De Vries, dan ben ik
het toch met hem eens want het zou dan betekenen
dat de modernistische tendensen in Het eti"
9l zich
erwiJjderen an de oorlo9sinloed - of dat die inloed
Jjuist op een abstracter nieau wordt erwerkt . Die
andere belan9riJjke GetJ
i'-dichter an het begin, PermYs .

constateert zelfs expliciet dat Iiteratuur die direct oer
de oorlo9 9aat alti1'd een literaire stap tern9 IiJjkt to
zetten . In 1917 bespreekt ook PermYs werk an Rene
de Clerc q , de tweede druk an liens De Vlasg aard ;
een landeli'k tafereel in erzen . Het herinnert hem aan
De Clercqs hoo9tiJ'da9en en eni9szins somber merkt
hiJ' op .
Onerklaarbaar dock onloochenbaar is het
erschi'nsel
dat oorlog sboeken het niet ha/en bi'J
J
het-in-redesti'd-oort9ebrachte
. Voorbeelden VerJ
haeren's Ailes Rouges, Maeterlincks Debris ,
Rostand's Poemes de souenir, enz . Ook de
Clercq's Zware Kroon de Noodhoorn en losse, in
de "Toorts" erschenen 9edichten. Amechti9. En
we/, dunks ons omdat de dichter banaliteit en
cliche ermi'dende,
in rhetoriek en oerstelPin9
1
eralt. PermYs 1917, p .95
Ook de erzen an Marcel an de Velde herinneren
meer aan een literaire periode an er oor De nieuwe
9ids dan dat er lets nieuws in wordt aan9ekondi9d .

Vlaamse particiPatie
Sickin9 merkt in zijn artikel oer 'De doorbraak an
de 9eneratie an 1918' op dat 'De Vlamin9en' niet
9eheel en al afwezi9 waren in Het get!], maar hi'1
bedoelt dan waarschi1'nli1'k niet Vlamin9en als Fritz
Francken en Marcel an de Velde . Sickin9 1993, pp .
97-119 HiJ' doelt op de wel modernistische Vlamin9en als Paul an OstaiJjen en Wies Moens . Hun namen
duiken pas na 1920 op in Het get!]. Door de inloed
an Theo an Doesbur9, die zelf anaf de zesde 1'aar9an9 zijn 'Reue der Aant9arde' schri1'ft, komt er ook
aandacht oor het buitenlandse aant-9ardisme en
mo9en buitenlandse ze9slieden ersla9 doen an de
ontwikkelin9en in den reemde . Zo schriJ'ft beeldend
kunstenaar Jos . Leonard anaf 1921 zijn 'Brief uit
Vlaanderen' waarin oor het eerst de naam an Van
OstaiJ'en alt in Het get!] . Van OstaiJ'en stuurt later een
open brief aan Het 9'J
eti' oer Leonards kritiek op zijn
Bezette stad 1921 . Maar het is maar de raa9 of
Leonards rubriek eel inloed heeft 9ehad in Nederland . Sickin9 merkt op dat Van Doesbur9s radicale
aant-9ardisme ook in Het9 eti' weini9 impact had en
het is de raa9 of niet ook het Vlaamse expressionis-

me in 1921 to wezensreemd was om echt een leendi9e rol to spelen in Het get!]. Leonards rubriek oer
Vlamin9en had misschien een to sterk intern-Vlaams
karakter. Het is boendien opallend dat Het get!]
eti'
meer ruimte 9aat scheppen oor de moderne Vlaamse poezie als deze ook in andere Nederlands periodieken naam be9int to maken . Dat is ooral het 9eal in
De stem an Dirk Coster. Dorlei1'n heeft erop 9ewezen
dat Paul an OstaiJjen pas echt bekend werd in Nederland toen Stem-leider Dirk Coster zich met hem gin g
bemoeien .3 Van OstaiJ'en publiceerde in Het9J
eti' 9een
poezie zijn humanitair-expressionistische naol9er
Wies Moens wel . Eind 1922 publiceert Moens een
9edicht in Het get!] en in 1923 werkt hiJ' no9 enkele
keren mee . HiJ' werkte toen echter ook al mee aan De
stem en het katholieke De beiaard. De krin9en rond
het katholieke J'on9erenti1'dschrift Roepin9 zijn misschien ook an inloed 9eweest . Het li1jkt immers niet
toealli9 dat Wies Moens on9eeer 9eli1'kti1'di9 met de
Jjon9-katholieken Henri Brunin9 en Albert KuYle in Het
eti' o p duikt . Het zou kunnen dat wat de modernste
9l
Vlaamse poezie betreft Het g1
eti' eerder een ol9ende
dan een leidende rol seeelde . En daarbi1j kan no9 worden op9emerkt dat als door de Geti'-redactie zelf initiatieen worden 9enomen ten opzichte an Vlaams
werk dan oornameliJ'k Ernst Groeneelt daarbiJ ' de
hoofdrol moet hebben 9espeeld . In de zomer an
1922 plee9de Groeneelt een coup in de redactie an
Het 9J
eti' en werd hiJj de eni9a redacteur. Titselaer
1987, p . 14 Pas daarna erschiJ j nt er meer Vlaamse
poezie in Het get,
iJ ' maar Groeneelt richtte zijn aandacht allesbehale exdusief op het Vlaamse expressionisme . Prompt na de coup erschiJjnt er nameliJ'k
ook weer een 9edicht an Marcel an de Velde . Later
wordt Van de Velde zelfs op9 enomen in de list
J an
medewerkers . De literair-historisch 9ezien belan9riJ'kste dichter en redacteur an Het 9eti1' . Herman an
den Ber9h, liJjkt zich niet met de Vlaamse participatie
to hebben bemoeid . Groeneelt des to meer .
Hoe dan ook : an 1916 tot 1921 erscheen alleen
Vlaamse poezie in Het 9l
eti' die zich er erwiJjderde
an wat er in de poezie an Vlaanderen aan ernieuwends 9aande was . Alleen al daarom is het onzinni 9
om de oprichtin9 an Het9J
eti', de eerste bundel an
Ni1'hoff en de eerste bundel an Van Ostai1'en in een
adem onder de noemer '1916' to bren9en . De eni9e
Vlaamse poezie kwam in Het 91
eti' an 1916-1921 an
Vlamin9en die zich zelfs fYsiek buiten het centrum
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an de Vlaamse ontwikkelin9en beonden . Na 1921
kwam er wel aandacht oor de modernste Vlaamse
poezie, maar de kloof tussen hat modernisme an Het
get!]
et! en hat expressionisme an de Vlamin9en bleef
g root
root .. In de laatste 1jaren an hat Geti j ol9de hat blad
hoo9steps indirect de moderne Vlaamse poezie, die
i n De stem en in Roepin9 en later De 9emeenscha
p
meer thuis was .
Fritz Francken en Marcel an de Velde hebben in
Nederland nauweli1ks poezie 9epubliceerd buiten Het
get/f, in elk 9eal zeker niet in De stem of Roeping .
Van Fritz Francken ward tiJ'dens hat interbellum in
Nederland weini9 meer ernomen . Van Marcel an de
Velde wel, ziJ hat plat als dichter. Hi1 ontwikkelde zich
als beeldend kunstenaar, boekhandelaar en corrector
en had in die hoedani9held no9 wel contacten met
bekende auteurs als Slauerhoff en Lehnin9 . Via een
curieuze omwe9 Ian9s theosofie en communisme zou
hi1 uiteindeliJk in de coIIaboratle erzeild raken . 4

Paul Hadermann, 'Eind oktober 1918 : Paul an Ostaijen wijkt uit
naar Berlijn - Doorbraak an de aant-garde in Vlaanderen .' In :
M .A . Schenkeeld-an der Dussen (red .), Nederlandse literatuur
een geschiedenis. Amsterdam/Antwerpen 1998 (1993),
pp . 602-609 .
R .G .K . Kraan, Ons ti~dschnft 1896-1914, Een /iterair-histonsch
onderzoek. Groningen 1962 .
A .C .M . Kurpershoek-Scherft, De episode an "Hetgetij". De
Noordneder/andse dichtkunst an 1916 tot 1922 .
Den Haag 1956 .
A .M . Musschoot, 'Verloop an Van no en straks 1903-1916' .
In : M . Rutten en J . Weisgerber (red .), Van Arm V/aanderen tot
De oorstad groeit. De opb/oei an de Vlaamse literatuur an
Teir/rock-Stijns tot L. P. Boon (1888-1946) . Antwerpen 1988,
pp . 226-267 .
J .J . Oersteegen, Vorm of ent . Amsterdam 1969 .
Martin Permys, 'Boekenschouw' . In : Het getij 2 (1917),
pp . 95-96 .
Jonannes Reddingius, 'Bibliographic' . In : De nieuwe girls 34
(1919) 1, pp . 631-636 .
J .M .J . Sicking, 'De doorbraak an de generatie an 1918' .
In : De nieuwe taalgids 86 (1993) 2, pp . 97-119 .
Marion Titselaer, Het gety 1916-1924 . Leiden 1987 .
Marcel an de Velde, Eerstelingetjes. Gedichten uit den oorlog
1914-1918 . K . Blees Gzn, Zaandam 1918 .
Noten

Arno Kuipers studeerde Nederlands aan de Rijksuniersiteit Groningen. Hi] is nu a/s 010 erbonden aan hat Onderzoek/nstituut
oor geschiedenis en cu/tuur an de Un/ersiteit Utrecht . Hq
werkt daar aan een proefschr/ft oer de rol an de Vlaamse poezie in Nederland in de jaren 1900-1940.
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Anbeek heeft de relatiering an het'1916'-beeld in de recente
bewerking an zijn literatuurgeschiedenis (1999) oerigens nog
een stag erder gezet . Hoofdstuk zes heat daar niet meer "De
sprong in hat duister .' '1916' in de Nederlandse
literatuur,' maar; 'Aarzelende aant-garde . '1916' in de Nederlandse literatuur,'
2.
Zie oer de positie an Rene de Clercq in Nederland : Wiljan an
den Akker en Gillis Dorleijn 1999, p . 191-210 .
3
Dorleijn, Gillis, 'Daarginds kept men u door Coster! Paul an
Ostaijen in hat Nederlandse literaire eld' . In : Patrick Peeters
en Erik Spinoy (red .), 1997 . Zie ook ii . Oersteegen 1969,
p . 99 .
4.
Releant is nog Marcel an de Velde, 'Herinnering aan Jan Slauerhoff' . In : Dirk Kroon (red .), 1k had hat /een me anders oorgeste/d . I . S/auerhoff in raaggesprekken en herinneringen . Den
Haag 1981, p . 163-168. Marcel an de Velde geeft in daze 'herinnering' hoog op an zijn rol bij Hetgetij en zijn contacten met
Slauerhoff, Wim Hazeu besteedt in zijn Slauerhoff-biografie
echter nauwelijks aandacht aan hem . Als communist moat Van
de Velde nog contacten hebben onderhouden met Gerard Ree
senior en Henriette Roland Hoist, maar in de Hoist-biografie an
Etty komt hij niet oor . Lie erder oer Van de Velde en zijn rol
in Nederland : Amandus Dumon 'Marcel an de Velde' .
In : Encyclopedia an de Vlaamse beweging . 1973-1975,
pp . 1732-1733 . In de Collaboratie-indexen an Venema komt
hij ook herhaaldelijk oor, zij hat ook daar als passant .

fan

41'libbeCeeu~

Bi1 ' de akgroeP Nederlands an de Uniersiteit Utrecht kun
je natuurlijk gewoon oerdag (in oltiJ'd) Nederlands studeren .
Maar in Utrecht kan het oak 's aonds in deelti1'd . Het
studieProgramma biedt studenten een brede oPleiding in de
neerlandistiek met onderdelen anuit de taalkunde, de letterkunde en de communicatiekunde . Daarbi1j komt een groot
deel an het Nederlandse cultuurgoed aan bad, an middeleeuwen tot mufti-media . Na een brede basisoPleiding kiezen
studenten uit een groot aantal sPecialisatiemogelil'kheden .
Maar de akgroep erzorSt niet alleen de reguliere oPleidin g
Nederlands. Er zijn oak mogeliJ'kheden oor bi1'oorbeeld cantractonderwi1's, wederkerend onderwi1's en contractonderzoek
Wie CONTRACTONDERWIJS ol , kan uit bet bestaande aanbad zelf de colleges kiezen die aansluiten bij' de eigen interesse zoals Inleiding communicatiekunde, Publiekgericht schrJi'en,
Proza- en Poezie-analyse, Inleiding in de Middelnederlandse
letterkunde . Deelnemers schuien in de collegebanken aan bij1
studenten .

en

WEDERKEREND ONDERWIJS is bedaeld oor ofgestudeerden
an de akgroeP . De cursussen zi1'n sours sPeciaal oor alumni
ontwikkeld PAO-cursussen zoals Genderstudies in de neerlandistiek , sPecialisaties, zoals Representaties an ZuidelJi'k A Erika,
Vrouwen en geletterdheid, Interculturele communicatie .
Medewerkers an de akgroeP does oak regelmati g
CONTRACTONDERZOEK oor bedri1'en en instellingen . Daarbi'1
wordt bi1'oorbeeld adies uitgebracht oer het erbeteren
an de communicatie in organisaties .
Informatie en documentatiemateriaal oer de Utrechtse oPleiding Nederlands en oer andere actiiteiten an de akgroeP
Nederlands is erkrijgbaar bij Alex de Jager,
telefoon 030-2536530.
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column

De kLap in het gezicht
Gert den Toom
In zijn columns oor de VPRO-gids oegt Arnon Grunberg bijna iedere week een naam toe aan zijn persoonlijke dodenlijst . Na het erschijnen an haar
bundel Het geheim an de schrijer mocht wat hem
betreft ook Renate Dorrestein aan de aarde worden
toeertrouwd . Grunberg citeert en fileert slechts deze
ene passage uit het boek : "Een goede roman heeft
per definitie een ongrijpbaar element an je ne sais
quoi in zich, een zekere organische magie waarop de
mens niet ermag de inger to leggen ."
De nietszeggendheid an deze woorden is, paradoxaal genoeg, eelzeggend . Dorresteins boek is een
'handboek oor beginnende schrijers' . De studie an
het ambacht an schrijer was lange tijd ooral een
thema oor literatuurwetenschappers . De laatste jaren
zijn het auteurs zelf die hun eraring met de technieken
an compositie, constructie, perspectief en stijl, willen
delen met jonge schrijers . Bekende oorbeelden zijn
Amos Oz (Zo beginnen erhalen), Mario Vargas Llosa
(Aan een jonge schrijer) en de Italiaanse Vincenzo
Cerami (Consigli a un gioane scrittore) .
Ik oel mij door die boeken aangesproken, omdat
ik mijzelf, na publicatie an een roman en een aantal
erhalen en essays, als een jonge schrijer beschouw.
Raad kan ik altijd gebruiken, zeker an iemand die
mijn respell heeft afgedwongen . Als je een waardige
komedie kunt schrijen oer Auschwitz (Cerami, La
ita e bella), dan weet je wat schrijen is . Tegelijkertijd sta ik zeer ambigu tegenoer dergelijke boeken .
Want ik ben er niet an oertuigd dat je literatuur
leert schrijen door er een handboek op na to slaan .
De raag of je literatuur kunt leren schrijen, is al zo
oud als de weg naar Rome, en het opmerkelijke is dat
de ier genoemde boeken haar niet eenduidig met
'ja' beantwoorden .
Ik kon mij tijdens het lezen an Hetgeheim an de
schrijer niet aan de indruk onttrekken dat ik meedeinde op een golfslag, op een maatschappelijke
onderstroom die door het land an de letteren spoelt .
Er is in de recensies an de genoemde schrijershandboeken aker op gewezen dat de schrijers als
erarin9sdeskundi9en' spreken . Dat is het positiee
perspectief op de zaak .le zou ook kunnen opmerken
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dat de schrijers zich lijken to willen erantwoorden,
publiekelijk willen ontkennen dat zij anders zijn . Dat
daarbij de nadruk komt to liggen op de ambachtelijke
kant an het schrijen, ligt oor de hand, want oer
de methoden en technieken an de schrijer kun je
spreken als oer het bakken an brood en het schilderen
an een deur . Zo geen de handboeken het geoel
dat het schrijerschap, net als alle andere ambachten,
to leren is . Het grote publiek wil de rationaliteit, de
maakbaarheid inzien an wat het niet begrijpt . Het
wil niet meer geloen dat een schrijer een erhaal
zomaar' kan erzinnen . Het moet autobiografisch zijn
of erklaard kunnen worden uit de techniek . Een
handboek zoals dat an Dorrestein haakt schaamteloos in op zowel de raag naar autobiografie als naar
het bewijs an akmanschap .
Het is opallend dat de handboeken, door zich to
concentreren op het ambacht, alle hun best doen om
to benadrukken dat begrippen als 'de roeping tot het
schrijerschap', 'belogenheid' en 'talent romantisch en
nauwelijks an toepassing zijn . Ook Dorrestein lijkt
ooral to willen onderstrepen dat de schrijer een
stereling als alle anderen is, die gewoon an negen
tot ijf op kantoor zit . De belastingbetaler hoeft zich
dus Been zorgen to maken . Maar terwijl zij zich erliest in de schoolse uitleg an ertelperspectieen en
manipulaties an tijd en plaats, laat ook zij zonder uitzondering op de beslissende momenten ruimte oor de
Deus ex machina die de ene keer "bezieling", de andere
keer "inzicht" en de derde keer "inspiratie" genoemd
wordt . Meerder keren ontsnapt Dorrestein door de
achterdeur op het moment dat ze de ermeende
'geheimen' zou moeten ontraadselen - zie het door
Grunberg gewraakte citaat. Zo houdt ook zij het aura
an de onnaolgbare, wijze en sensibele schrijer in
stand .
Alle ambachtelijkheid ten spijt blijkt steeds
opnieuw dat de literatuur zich uiteindelijk onttrekt
aan alles wat je eroer op schrift kan stellen . Dorrestein schrijft dan ook tot besluit an haar boek : "In
feite is er maar ~~n regel, en die luidt dat er geen
regels zijn ." Vargas llosa doelt op hetzelfde wanneer
hij in Aan een jonge schrijer zegt : "Julio Cort3zar

9in9 er de laatste Jjaren an zijn leen prat op 'steeds
slechter' to 9aan schriJ'en . Hi1' bedoelde daarmee dat
hi1' zich om in zijn erhalen en romans uit to drukken
wat hi1' wilde . 9enoodzaakt oelde to zoeken naar
uitdrukkin9sormen die steeds meer afweken an de
heersende orm de genius an de taal uit to da9en
en to proberen de taal ritmes re9els, erormin9en
en ocabulaires op to le99en, zodat zijn proza met
meer 9eloofwaardi9held de personages of 9ebeurtenissen die hi1' erzon kon weer9een ."
Het 9eaar dat in een boek als Her 9eheim an de
schri'er schuilt, is dat het 1'uist beesti9t wat Var9as
Llosa de 'heersende orm' noemt . Door de nadruk to
le99en op de methoden en technieken en to pleiten
oor de traditionele realistische roman met een begin
en een eind, een karakterontwikkelin9 en een dramatisch conflict, liJ'kt er no9 maar een snort roman to
bestaan die boendien no9 eenoudi9 in elkaar to
zetten is . Alle on9riJ'pbare elementen die an creatief
schriJ'en literatuur maken, liken
an tafel to zijn
1
9eee9d omdat zi1' niet rationeel to erklaren ziJ'n .
Zo ontstaat er een regime in het land der letteren
dat er9eli1'kbaar is met dat an Hollywood in de film .
Veel hedendaa9se literatuur zal technisch an 9oede
kwaliteit ziJ'n, maar to9eliJ'kerti1'd eenormi9 r oorspelbaar en al er9eten oordat ze uit9elezen is .
Recenteli1'k tYpeerde Jeroen Vullin9s deze ontwikkelin9 als "De triomf an de middelmaat" . In een artikel
in Vri1' Nederland constateert hi1' in zijn kritische
praktiJ'k al biJ'zonder eel an der9eli1'k maakwerk
te9en to komen . De ene na de andere uit9eeri'J
bren9t makkeli1'k we9lezende op specifieke doel9roepen 9ericht proza uit dat preties ol9ens de re9els in
elkaar is 9ezet . Leefti1'ds9ebonden problematiek o p
het 9ebied an relaties identiteit en er9ankeli1jkheid
beschreen in een herkenbare hedendaa9se context
erkoopt 9oed . SchriJ'ers als Karel Glastra an Loon,
Anna Enquist, Pauline Slot en Kees an Bei1'num zijn
stuk oor stuk kassuccessen .
Maar hoezeer deze auteurs de re9els en wetten
ook in acht nemen hun fiche is olkomen rimpelloos .
Het oerschri1'dt de 9renzen an de da9eli1'kse realiteit
niet meer, het ermaakt eel meer dan het erontrust .

De lezers kunnen rush9 9aan slapen . De nieuwe
schri1'ers anderziJ'ds willen ooral glamourous en sexy
zi1'n .• het'schri1'er zi1'n' is oor elen an hen een doel
op zich . En de eenoudi9ste wi1'ze waarop dat doel
bereikt kan worden is 9ehoorzamen aan de heersende orm en meedeinen op de maatschappeli1'ke
onderstroom . 0p dat moment erdwiJjnt de literatuur
uit beeld .
De hele tiJ'd dat ik de handboeken las en er oer
schreef, oelde ik mi1' een leerlin9 tussen meesters en
ineens schoot miJ' de ol9ende zen-anekdote to binnen :
Een leerlin9-monnik komt biJ' zijn zenmeester en
doet zijn bekla9 . Hi1' ze9t : 'Meester, ik erbliJ'f nu al
twinti9 1aar in dit klooster. Ik mediteer iedere da 9,
ik doe miJ'n werk met oile aandacht erzor9 de
dieren met liefde mask het eten alti1'd met toewi1'din9 klaar. Maar ondanks alles ondanks dat ik dit
nu al twinti9 Jaar doe heb ik no9 steeds 9een erIichtin9 bereikt . Wat moet ik doen?' Waarop de
meester hem een klap in het 9ezicht 9eeft .
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Brandende kwesties
Enkele beschouwingen bij de nieuwe literatuurgeschiedenis

Arie Jan Gelderblom en Anne Marie Musschoot
In 2006 zal de nieuwe Iiteratuur9eschiedenis in de
boekhandels erschi1'nen . Dit toekomsti9a standaardwerk zal bestaan uit zeen delen die tezamen anuit
een nieuw perspectief de ontwikkelin9 an de
Iiteratuur door de eeuwen heen erhalen . In9ebed
in de cultuur wordt de Iiteratuur an eel zi1'den
belicht . In dit artikel stippen de twee hoofdredacteuren an de nieuwe Iiteratuur9eschiedenis enkele
problemen aan die zi1' ziJ'n to9en9ekomen bi1' het
werken aan de opzet an dit magnum opus : brandende kwesties. Daarnaast 9een zi1 ' een schets an
de ontwikkelin9en binnen de Iiteratuur9eschiedschriJ'in9 tot op heden . Een tipJ'e an de sluier die
oor de nieuwe Iiteratuur9eschiedenis han9t, wordt
op9elicht .

Van Knuelder tot nu

economisch olitiek - waarbinnen de Iiteratuur functioneert als zodani9 in9ewikkeld dat er pas na J'aren
an 9ericht onderzoek lets 9eze9d zou mo9en worden
oer de historische ontwikkelin9 an als Iiteratuur
beschouwde teksten . Boendien zou zo'n literatuur9eschiedenis noodzakeliJjkerwi1js een narratiee structuur
ertonen : een bedenkeli1jke ei9enschap in de postmoderne Jaren zeenti9 en tachti9 die het 9rote erhaal
als een erdacht ideolo9isch instrument opatten .
Vandaa9 li99en de kaarten alweer helemaal
antlers . De Iiteratuur9eschiedschri1jin9 in de Nederlanden is tern9 an we99eweest . Ton Anbeek 9of in
1990 een deeloerzicht uit : De geschiedenis an de
Nederlandse Iiteratuur tussen 1885 en 1985 de iJjfde . 9eheel herziene druk drag9t ook een nieuwe titel :
Geschiedenis an de Iiteratuur in Nederland 18851985 en in 1993 werkte een hele ploe9 neerlandici
samen aan het 'postmodern' 9enoemde patchwork
Nederlandse Iiteratuur, een geschiedenis kortwe9
NLG . Deze NLG is een erkoopsucces 9eworden en
heeft in onze streken de discussie oer Iiteratuur9eschiedschriJ'in9 doen oplaaien . Boendien be9on men
anuit het buitenland interesse to tonen oor het
werk an Vlaamse en Nederlandse auteurs en de letterkundi9e traditie waarin ziJ ' wortelen . Zo bracht de
PariJ'se uit9eer FaYand in 1999 een ruim 900 bladziJ'den tellende Histoire de la litterature neerlandaise uit
9 eschreen door een aantal deskundi9en die ook aan
de NLG hadden mee9ewerkt .

De nieuwe Iiteratuur9eschiedenis heeft no9 9een
naam maar zal wellicht naam maken : het ziet
er immers naar uit dat ze in elerlei opzichten zal
erschillen an wat roe9er werd 9eschreen . Na het
oerzicht an Knuelder, nu eerti9 Jaar 9eleden toen no9 het werk an een man, wat in onze tiJ'd an
er9aande specialisatie een onmo9eli1'ke op9ae Ii1jkt
to zi1n 9eworden - is er een duideliJ'ke lacune ontstaan
in de literaire 9eschiedschriJjin9 . In de 1aren zesti 9
werd de toon 9 ezet door MerlYn, het New Criticism
en het structuralisme . Men had 9een oo9 meer oor
de bredere historische context alle aandacht 9in9 uit
naar de analyse an het indiiduele literaire werk en Nieuwe opattin9en
naar de studie an al9emene ei9enschappen an literatuur. Het was het tiJdperk waarin in het structuralisme
Deze proeen laten zien dat er nieuwe normen, nieuwe
anuit Frankri1jk werd aan9e9een flat de auteur flood
ideeen en nieuwe concepten zi1jn ontstaan op het
was of althans niet belan9ri1jk . En de9enen die no g
9ebied an de Nederlandse Iiteratuur9eschiedschri1jtheoretiseerden oer Iiteratuur9eschiedschriJ'in 9,
in9 . Anbeek biJ'oorbeeld combineert in zijn oerkwamen tot de teleurstellende conclusie flat het
zicht de liJjn an de poeticale ontwikkelin9en met de
misschien wel zou moeten maar niet meer kon . De
receptie9eschiedenis en de tekstanalYse . En inmiddels
omtrekken an het literaire eld waren to diffuus
is er natuurli1'k ook het toonaan9eende werk an
9eworden de canon had alle anzelfsprekendheid
Frits an Oostrom die eran uit9aat flat de Iiteratuur
erloren en men beschouwde het samenspel an de
an de Middeleeuwen bepaald is door het milieu en
erschillende soorten context - institutioneel sociaal
de bredere context an de maatschapp ij waarin ze is
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ontstaan . Bi1j Herman PleiJj is de accenterschuiin 9
an het Nederlandse taal9ebied : de Friese, en in het
no9 duideli1jker: de literaire tekst fun9serf hier, net als
Zuiden : de Franstalige . En wat to doen met de neoandere niet-literaire teksten als uitdrukking an een
LatiJjnse literatuur uit de Renaissance en de periode
tiJjdsbeeld .
daarna? Hieroer werd al in grote IiJ'nen of9esproken
Wat boendien opalt bi1' de auteurs an deze
dat deze buitenlandse literatuur alleen wordt besproken
'cultuurhistorische wendin9', maar eenzeer bij1
oor zoer er sprake is 9eweest an interactie met het
Anbeek is dat hun literatuur9eschiedenis een erhalend
dominants sYsteem an de Nederlandstali9a letterkarakter heeft 9ekre9en . Hun isie op de 9eschiedenis
kunde in de Lage Landen . Ook oor de kinder- en
is - geheel in oereenstemmin9 met de narratiee
1jeu9dliteratuur is mutatis mutandis een der9eli1jke
richtin9 in de historiografie zoals die in Nederland
afsprack 9emaakt : die wordt behandeld wanneer
wordt erte9enwoordigd door Frank Ankersmit - een
er duideli1jke rackpunten en oerlappingen zi1jn met
erhaal een bedachte constructie een als zodani g
de literaire 'teksten oor 9rote mensen' . Het laatste
aan9ewezen 'mo9eli1jke` presentatie an de werkeli1jkwoord hieroer is echter no9 niet 9esproken : de conheld . De laat twinti9ste-eeuwse wetenschapper heeft
crete uitwerkin9 an deze keuzes most no9 erder
immers 9een 'harde' waarheidspretenties meer ;r hijJ
worden besproken in de ier deel- of perioderedacties .
9aat eran uit dat wi1j ons een oorstellin9 kunnen
In erband met de nieuwe aandachtspunten en de
maken an de werkeli1jkheid maar dat wi1 j deze nooit
problematiek daaromtrent is ook de 9enderkwestie
helemaal kunnen weer9een last staan dat wiJj 'de'
zeer interessant to noemen aan9ezien niet oor alle
waarheid zouden kunnen achterhalen . Maar in plaats
periodes eeneel ooronderzoek oorhanden is .
an het narratiee werk dan maar helemaal op to
Inmiddels opent het Iopend onderzoek de blik op tal
9een oelt men nu weer de uitda9in9 an een sYnan schri1jende rouwen uit het erleden en hun
thetiserende isie hoe oorlopig of deconstrueerbaar
onderlin9e netwerken . Het onderzoek roept de raa 9
die ook zal zi1'n .
op hoe en wanneer roegere Iiteratuurhistorici erin
In de nieuwe literatuur9eschiedenis, die de stem
9eslaagd ziJ'n hen uit het literaire pantheon we9 to
an een hele 9eneratie zal laten horen, zal men de
werken . Hiermee houdt de canonkwestie natuurli1jk
weersla9 an al die erschuiin9en kunnen zien . Er
rechtstreeks erband . Ook die canon is immers een
wordt ook een nieuwe schriJ'fformule 9ehanteerd : om
constructie berust op afspraken . Deze kan dus steeds
de ne9en auteurs heen zitten ier 9roepen an samen
worden bi19esteld biJjoorbeeld aan de hand an de
zesentwintig adiseurs die 9een zware methodolo9ische
rouweli1'ke' isie of aan de hand an een nieuwe ,
debatten met elkaar oeren maar een klankbord
meer uit9ebreide dwarsdoorsnede die laat zien hoe
ormen een discussie9roep waarin 'de nieuwe probleeel meer er aan de hand was dan wat is doorge9een
men` kunnen worden besproken . Hoe most worden
naar een ol9ends eeuw zie bi1'oorbeeld de studie
an Jacqueline Bel oer het fin de siecle an de
9eselecteerd als men niet meer een exhaustief beeld
wil ophan9en an alles wat er werd 9eschreen? Hoe
ne9entiende eeuw .
kan worden aangageen dat literatuur in een cultuurhistorische context is in9ebed en dus merle een
antwoord is op wat 9ebeurt in de maatschappil'? Hoe Veranderin9en en erschuiin9en in de canon
kan duideli1jk worden 9emaakt dat de betekenis an
het literaire werk mee wordt bepaald door allerlei
Er zi1jn erder tern9kerende motieen of ra9en die in
bemiddelende instanties en instituties? Zonder bi1j dat
de oorbereidende discussies telkens weer opduiken
alles de literaire tekst zelf uit het oo9 to erliezen .
zoals de steeds eranderende positie an de kunstenaar
Er zi1'n no9 eel meer 'nieuwe' aandachtspunten
in de maatschappiJj . Een antler motief is een genre als
die problemen met zich meebren9en . Zo is daar bi1jhet essay, dat 'ergens' is ontstaan maar waarnaar no g
oorbeeld de raa9 in hoeerre de 'buitenlandse' liteniet eel apart ooronderzoek erricht is . Het essay
liJjkt in de loop an de twinti9ste eeuw de positie to
ratuur in beeld most worden 9ebracht . Niet alleen de
eroeren an s reekbuis an een intellectuele elite
Afrikaanse de Surinaamse en de CaraIbische maar
ook de literatuur an en oer Nederlands-Indie en
de sti19ends 9rafiek an het belan9 an het essaYgenre
Bel9isch-Congo. Zo ook de literatuur in het Noorden

contrasteert scherp met de afnemende importantie
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an het toneel als literair medium met brede maatschappeliJ'ke uitstralin9 . Was in de zeentiende eeuw
de tra9edie naast het epos het belan9ri1'kste literaire
genre, in de to9enwoordi9e tiJjd wordt het toneel als
podiumkunst nauweliJ'ks meer betrokken in het denken
oer de literaire canon . Ook al is er binnen het kader
an het project weini9 ruimte oor nieuw onderzoek
cm zulke kwesties tot op de bodem uit to zoeken, het
is belan9riJjk dat 9rote en kleine erschuiin9en binnen
het literaire eld worden op9emerkt en beschreen .

De scharnieren in de literatuur9eschiedenis
Knuelder liet in zi1jn tweede deel de periode an de
'achttiende eeuw' al be9innen in 1669, met de
oprichtin9 an het dassicistisch 9eorienteerde Amsterdamse kunst9enootschap Nil olentibus arduum . Dit
is een mooi oorbeeld an periode-afbakenin9 o p
basis an een literaire ernieuwin9 . lets er9eli1'kbaars
9ebeurt later met de bewe9in9en an de Tachti9ers
en de Vi1'fti9ers die steeast worden 9apresenteerd
als ernieuwende cesuren in de 9eschiedenis . Het
heeft lets oerzichtelil'ks en het maakt an de literatuur9eschiedenis een aaneenschakelin9 an 9rote
spron9en oorwaarts . Maar het nadeel sprin9t eeneens in het oo9 : de continuiteit an het beschreene
wordt onderbroken . De literatuur die ti1jdens en na de
1jaren an ernieuwin9 op eerdere tradities oortbouwt en - aak met eel succes bi1 j het traditioneel
behoudzuchti9a publiek - 9elezen bli1jft, komt in een
snort historisch luchtledi9 terecht . 'Nabloeiers' of
'traditionalisten' zi1'n de eni9szins sneue termen die
dan alti1'd worden 9ebruikt f biJ'oorbeeld na 1 669 oor
dichters als Jan LuYken en Joan Antonides an der
Goes die zich bliJ'en orienteren op de IYrische
oorbeelden an Hooft en Vondel of in de 1jaren 1950
oor populaire ertellers als Jan Mens en Will y
Corsari . Laatst9enoemden hebben in 9een enkel
opzicht deel aan het wereldbeeld an Ree Hermans
of Lucebert die ieder op hun ei9en wi1jze 9etui9den
an een eranderde leensisie .
De auteurs an de nieuwe literatuur9eschiedenis
willen zich bi1j de indelin9 an hun perioden slechts
spaarzaam an het ernieuwin9scriterium bedienen .
Natuurli1'k kriJ'9t wat ernieuwend is de nodi9e
aandacht maar daarnaast wordt 9etoond wat 9eliJ'k
bli1'ft en zich niet schoks9ewiJ's r maar Jjuist 9eleideli1'k
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ontwikkelt . Veranderin9 komt meestal niet abrupt tot
stand en indt plasts in een bedding an continulteit .
Wat een latere analYtische blik uiteenrafelt en bij1
opeenol9ende perioden onderbren9t, hoort oor de
tiJ'd9enoot biJjeen in het on9edeelde heden . De nieuwe
literatuur9eschiedenis wil lieer de 9eli1jkti1jdi9held an
het on9eliJ'ktiJjdi9e demonstreren dan een abstract
periodenpatroon an ernieuwin9en aan het materiaal
ople99en . Vandaar dat de erdelin9 an de stof oer
de zeen delen een 9lobale indelin9 in eeuwen toont
en niet is 9ekoppeld aan benamin9en an een artistieke
periode . De oer9an9en en scharnieren zi1jn erol9ens
een technische kwestie die heel wat besprekin9en
en afspraken tussen de auteurs zelf er9t . Tussen de
erschillende delen zullen oerbru99in9en - in de discussies dikwi1jls 'zwaluwstaarten' 9enoemd - moeten
laten zien dat de 9ehanteerde opsplitsin9 in eeuwen
niet noodzakeli1jkerwiJ'ze een letterkundi9 breukmoment
impliceert . Inte9endeel : die oer9an9en zi1jn aak
9liJjdend zoals bi1'oorbeeld de 9eschiedenis an de
Tachti9ers toont . Deze bewe9in9 ormt 1juist de band
tussen de ne9entiende en de twinti9ste eeuw . In deel
i1f de ne9entiende eeuw komen ze aan de orde als
uitloeisel an de Romantiek; in deel zes de eerste
helft an de twinti9ste eeuw treden ze no9maals op,
nu als we9bereiders . Ook de Ne9enti9ers of de 9roe p
rond het ti1jdschrift Van Nu en Straks in het Zuiden
ormen zo'n zwaluwstaart tussen twee boekdelen .

Noord en Zuid
[en punt an 9rote aandacht ormt de interactie
tussen het Noorden en het Zuiden an ons taal9ebied .
Aan9ezien het de bedoelin9 is de hele 9eschiedenis
an de literatuur in de Nederlanden to beschri1jen
kan men er niet omheen die Noord-Zuidsamenhan 9,
met alle 9eliJ'kenissen en erschillen die zich in de loop
der eeuwen hebben 9emanifesteerd, in beeld to bren9en . Voor de medieist zelfs oor de renaissancist ,
ormt dat 9een probleem : hi1j kan werken met kernen
met zich erplaatsende culturele centra . Na de al an
Antwerpen in 1 585 en de definitiee politieke
scheidin9 an de Nederlanden wordt dat natuurliJ'k
antlers . Er ontstaan aanzienli1jke historische en culturele
erschillen die een 'uniforme' mentaliteits9eschiedenis
in de we9 stann . De korte 9ezamenliJ'ke 9eschiedenis
in het Koninkri1'k der Nederlanden onder Willem I

heeft daar niets aan eranderd .
Maar daartegenoer staat ook
dat diezelfde historische ontwikkeling telkens weer een
behoefte aan wederzijdse contacten laat zien, zelfs in perioden an bestuurlijke scheiding .
Er zijn erschillende oplossingen mogelijk . De meest oor
de hand liggende is het probleem uit de weg to gaan door
deelgeschiedenissen to schrijen en Noord en Zuid apart to
behandelen : die traditie is in
Vlaanderen ontstaan omdat
daar inderdaad een aparte,
sterk aan de Franse cultuur
gelieerde literatuur tot stand is
gekomen . In de 'grote' literatuurgeschiedenissen - Te Winkel, Kalff, Knuelder - werd
het probleem opgelost door
aparte hoofdstukken to schrijen oer het Zuiden, waarbij
ooral opalt dat deze laatste
wel eens het karakter kregen
an een aanhangsel . Die
appendix-functie an de Zuidelijke hoofdstukken leert
natuurlijk, bekeken anuit het
Noordelijke standpunt, een
beeld op dat de illusie wekt olledigheid na to streen
en zelfs gerechtigheid to laten geschieden ten aanzien
an het Zuidelijke broertje of zusje . Toch is deze aanpak - het centrum ersus de periferie - niet oer de
hele lijn ol to houden . Ze impliceert namelijk een
dominantie an de Noordelijke blik, met alle blikernauwing die daaraan inherent is . De bredere isie, die
de literatuur wil zien in haar inbedding in een cultuurhistorische context, ergt eenwel een supranationale blik die de literatuur ook beschouwt in haar
Europese context, tegen de achtergrond an de internationale literaire stromingen .
Laten we een concreet oorbeeld nemen . In de
'nieuwe Beweging' die het modernisme in de Nederlanden introduceert, hebben Van Doesburg en Van
Ostaijen een ergelijkbare en grenserleggende rol
gespeeld . Ook al is er geen direct contact geweest

tussen die twee ernieuwers toch is het zinol hun
opattin9en oer 'de nieuwe beeldin9' en 'de ideoplastiek' met elkaar in erband to bren9en : ze ormen
de uitdrukkin9 an hetzelfde erschiJ'nsel in literatuur
en plastische kunsten . Probleemloos is deze orm an
erlechtin9 niet : ze er9t an de onderzoeker een
inentief combinatieermo9en dat hem teens
behoedt oor to er9aande inte9ratie waar 9een
directe interactie is of onbekommerd annexionisme
waar de periferie een ei9en een leidt) .
Een antler oorbeeld kan dit no9 erduideliJjken . In
de literatuur9eschiedenis an Anbeek die de Vlaamse
Iiteratuur niet behandelt wordt 9esteld dat het
sYmbolisme in Nederland 9een 'echte' erte9enwoordi9ers heeft 9ehad behale misschien VerweY .
Betrekt men in het historische beeld echter ook het
Zuiden dan kan men nauweli1jk oorbi1'9aan aan de
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poezie en het proza an Karel an de Woesti1j ne .
wiens werk zijn wortels heeft in het Franse sYmbolisme . En dan is het erder niet zo moeili1jk ook to wizen
J
op de poeticale 9eli1jkenissen tussen Van de Woesti1'ne
enerzi1'ds en Gorter Leopold en Boutens anderzi1'ds
natuurli1jk rekenin9 houdend met alle erschillen waardoor deze user indiiduele dichters zich an elkaar
onderscheiden . In dezelfde periode kan het beeld an
het naturalisme in Nederland wat worden bi19esteld
als men ook het naturalisme an het Zuiden met als
belan9ri1 'kste erte9enwoordigers BuYsse en Streuels
bekiJ'kt . Dan kan onder meer worden op9emerkt dat
de 'socials' ariant an het naturalisme - nu riJjwel
beperkt tot Hei1jermans - niet zo'n 9eisoleerd fenomeen is en dat de dominants in Nederland met het
type an de oer9eoeli9e, decadente held en heldin
wellicht niet zo uniek of tYpisch Nederlands is : dezelfde studie an patholo9ische 9eallen komt ook oor
bi1j BuYsse . En zo kan een meer combinerende blik
oer en weer heel wat nieuwe misschien zelfs errassende inzichten opleeren .
Tot slot no9 een Iaatste oorbeeld om de oordelen
an een breder perspectief to illustreren . Als we
na9aan hoe de romantiek zich heeft 9emanifesteerd
in de Nederlanden later dan elders in Europa . dan
zien we dat twee fi9uren zich zowat 9eli1'ktiJjdi9 profileren als romantische indiiduen : Gezelle en MultatuIi . Ze breken in poeticaal opzicht door alle 9renzen
heen en onttrekken zich aan alle re9els . Beiden hebben het pad 9eeffend oor nieuwe literatuuropattin9en die pas eel later in9an9 hebben 9eonden en
beiden waren heel internationaal 9eorienteerd
ofschoon Gezelle paradoxalerwiJ'ze in politiek opzicht
uiterst conseratief en particularistisch was . Zou het
niet zinol zijn Gezelle en Multatuli als ziJ'nde biJ' uitstek romantische fi9uren met elkaar to er9eli1jken?
En ook : Gezelle to zien als oorloper an Gorter? Of
no9 een antler 'breder' poeticaal erband : in puur
poeticale termen kan men de ernieuwin9 an de
Tachti9ers zien als een erlate doorbraak an de
expressiee literatuuropattin9 die reeds aan het
begin an de ne9entiende eeuw werd 9eintroduceerd
door de En9else romantics .
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Besluit
Boenstaande kwesties laten zien dat het heel erri1jkend kan zijn de ontwikkelin9 in Noord en Zuid, met
alle technische moeiliJjkheden die de 'decals9es' in de
ti1jd meebren9en toch waar dit mo9eli1jk is op elkaar
to betrekken en ze ook in erband to bren9en met de
bredere Europese cultuurhistorische erschuiin9en .
Het is natuurliJjk niet helemaal toealli9 dat de nieuwe
literatuur9eschiedenis in deze ti1jd an Europese eenwordin9 de literatuur an de La9e Landen presenteert
als een samenhan9end 9eheel in een historische
ontwikkelin9, binnen een ruimer Europees kader . Ook
andere taal9ebieden kiezen in toenemende mate bijJ
hun literaire 9eschiedschri1'in9 een supranationale
blik . Zonder de internationals ontwikkelin9en zijn de
afzonderliJ'ke literaturen ondenkbaar. Anderzi1'ds ,
zonder de afzonderli)jke stemmen klinkt er 9een Europees concert . Vanuit onze beide landen, maar ook
anuit elders in ons werelddeel - zie het hedendaa9se
buitenlandse succes an Vlaamse en Nederlandse
schriJjers, zie de hierboen 9enoemde Histoire an
FaYand - wordt de literaire 9eschiedenis an ons taal9ebied steeds meer als een 9eheel beschouwd, niet
fundamenteel 9espleten door het erloop an de
huidi9e riJjks9res tussen Nederland en Bel9ie . Het
beschri1jen erzor9en en cultieren an die literaire
erfenis is een task oor het ei9en taal9ebied, ten
behoee an het ei9en taal9ebied dat deel uitmaakt
an een 9emeenschappeliJ'ke Europese cultuur .

Anne Marie Musschoot is erbonden aan de Uniersiteit Gent .
Arse Jan Gelderblom is erbonden aan de Uniersiteit Utrecht.
Zij zijn de hoofdredacteuren an de nieuwe literatuurgeschiedenis .
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OWD33
Wat weet Els nou an het
Internet?
En wat weet Van den Brink
an rouwen?

De hoofdpersoon in H .M . an den
Brinks roman Hart an 9las is
proJjectontwikkelaar Erik Loeff .
Deze Erik Loeff wil tussen
Amsterdam en Utrecht een zeer
9ewaa9d, want biJjna 9eheel
9lazen multifunctioneel complex
bouwen in een nieuwe woonwi1k .
als een stall in een stall . Tussen
die bedri1ji9held door alt hiJj oor
een mYsterieuze rouw. 9enaamd
Julia - meer weet hi1j niet an haar,en de lezer ook niet . Het spreekt
anzelf dat hiJj aan Julia erol9ens
meer aandacht besteedt dan 9oed
is oor zi1jn hart an 9las .
0p een 9e9een moment ontan9t Loeff een snort drei9brief
met de ol9ende boodscha p
,, HOU ERMEE OP . LAAT HAAR
MET RUST VOOR ER ONGELUKKEN VAN KOMEN ." Eni9e formele
karakteristieken an de brief
worden ia de o9en an Loeff
9e9een : "Gri1jze letters uit een
ouderwetse dot-matrixprinter ,
zoals Jje ze op 9een kantoor meer
indt maar sours no9 wel bijJ
mensen thuis met een beJjaard
model computer." Ook hat papier
wordt anuit Loeffs optiek
beschreen : hat 9aat our "een
merkwaardi9e lichtblauwe enetoppe, zo een die J'e in een ersierd
doosJ'e kriJ9t, met biJjbehorend
briefpapier en een lint1je erom, een
setJje schri1fpapier oor mensen die
ei9enliJjk nooit brieen schri1jen ."
Een ti1'd later is er weer zo'n brief ,

weer "in de a9e letters an de
stippelprinter" . Deze be9int met
"REMEMBER BILL" bedoeld is
Clinton) . Onderaan de brief staat
als een postscriptum : "ZOEK
MAAR EENS OP WAT GLASWAAN
IS" . Erik Loeff laat zi1jn bezor9de .
punctuele en liefhebbende secretaresse Els de ol9ende da9 o p
kantoor informatie er9aren oer
9laswaan : "Zoek eens op wat
9laswaan is . 0p Internet of zo" .
Els ol9t Loeffs instructie als altiJd .
stipt op : "Binnen twee minuten
is ze teru9 met een antwoord ,
een keuri9 elletJe, haarscher p
9eprint ." Els past als personage
9oed in deze roman die 9esitueerd is in het huidi9e, oerolle .
9edi9italiseerde ti1jds9ewricht . De
informatie die Els zo snel weet
to presenteren, is de ol9ende :
"Glaswaan . Nereuze aandoenin 9
waarbiJj de patient zich inbeeldt
an 9las to ziJjn en bi1j het stoten
te9en oorwerpen of personen in
scheren to zullen breken . Komt
re9elmati9 oor in psYchiatrische
literatuur an oor het midden
an de ne9entiende eeuw. Werd
beschouwd als een an de ormen
an
melancholia een teeel
aan zwarte gal . Bekende liJjders
aan 9laswaan waren ol9ens de
oerleerin9 de Franse konin 9
Karel VI en de Nederlandse dichter
en 9eleerde Caspar
Barlaeus .
De 9laswaan wordt to9enwoordi 9
niet meer als een zelfstandi 9
ziektebeeld beschouwd en ook
aan de Jj uistheid an de historische
9e9eens bestaat 9erede twiJjfel .
In de recente Nederlandse letterkunde komt 9laswaan oor bi1j de
dichter Gerrit (-4) Achterberg en
de dichter en kunsthistoricus Jan

Emmens ." Dankzi1j deze informatie oelt Loeff zich niet meer
bedrei9d . Wat het drei9ement
beduidt in de roman is een
onderwerp dat ik hier erder niet
bespreek . De raa9 hoe de informatie oer 9laswaan werkeliJjk
erkre9en werd intri9eert me hier
meer, omdat ik no9 nooit eerder
iets las oer Achterber9 als 9laswaanzinni9e .
Sinds kort kan ik dit snort
handelin9en an personages thuis
on line nabootsen met een ers
9eInstalleerde computer . Maar
oor ik mi1j als een irtuele Els
hoefde to ermommen za9 ik al
nadere inlichtin9en achterin de
roman . Uit angst oor een reputatie als die an Diekstra of Van Dis
wachten Nederlandse romanschriJjers als ik ma9 9eneraliseren zich
to9enwoordi9 oor het citeren
zonder bronermeldin9,; of het is
in een po9in9 9eleerd to doen ,
dan wel twiJjfel to zaaien oer de
al dan niet fictionele aard an
hun romans . Zie biJjoorbeeld De
passierucht an Karel Glastra an
Loon 'Verantwoordin9 en woord
an dank') . Ook Hart an 9las
beat een 'Verantwoordin9' en
daarin staat to lezen : "De psYchiatar A .J . LameiJjn schreef oer 9laswaan het uitoeri9e artikel 'Wie is
an 9las' in : Een PsYchiatrisch
erleden Utrecht 1981) ."
Wat betreft de bronnen waaraan ziJj hun informatie ontlenen ,
bestaat er dus een contrast tussen
het personage Els en haar auteur
Van den Brink . Van den Brink
weet hier heel fraai ziJjn fictie de
schi1jn an realisme en actualiteit
to 9een . HiJj Iaat zi1jn hedendaa9se
personages 9ebruik maken an
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moderne informatie- en communicatie-technolo9ie ; ook de 9sm
wordt nadrukkeliJjk en herhaaldeli1'k en zelfs in de auto ten hand
9 enomen in de roman , personages
spreken oice mail in en luisteren
die af . Maar Van den Brink zelf,
als hun auteur, heeft in ieder 9eal
het op papier 9edrukte artikel an
Lamei1'n 9elezen . Uit het felt dat hij1
Loeff re9elmati9 hetzelfde nummer
op z'n 9sm laat intoetsen zou Jje
of kunnen leiden dat Van den
Brink zelf niet zo'n ding heeft, of
een heel ouderwetse nog zonder
oorkeuzenummers of andere
9eheu9enfuncties .
Aardi9 is het to zien dat in onze
moderne literatuur het om9ekeerde ook oorkomt . In de roman
In Babylon an Marcel Morin 9
komt bi1j miJjn weten 9een enkele
computer oor, ook niet in de
op9etaste huisraad . Maar in de
'Verantwoordin9 ' is een list
op9e1
nomen an de acht belan9riJjkste
internetbronnen die Morin9 heeft
9ebruikt biJj het schriJjen an ziJjn
roman .
Glaswaan is een erschiJ'nsel
waar de papieren nasla9werken
die ik bi1j de hand heb, niets
oer ze99en Van Dale ENSI
de Grote Winkler Prins encYclopedie Sesam encyclopedie, WN .
Een korte zoektocht wel wat
Ianger dap die an [Is) op het
Internet leerde mi1 9een 9e9e ens oer 9laswaan op . last staan
die waarmee [Is oor de da 9
kwam . De zoekmachines die ik
erom roe9, presenteerden me
slechts een schier onuitputteli1'ke
oorraad 9laswanden . Ik Iaat in
het midden of dat iets oer miJj of
oer [Is ze9t .

Het artikel an Lamei1jn is eel rj~ken aan 9e9eens . Het erscheen
in 1982 onder de titel 'Wie is
an 9las? Notities oer de 9eschiedenis an een waan' in : J .M .W .
Binneeld e .a . Een psYchiatrisch
erleden ; uit de 9eschiedenis an
de psYchiatrie en een J'aar eerder
in een 9estencild sYmposiumersla9 waar Van den Brink naar
erwi1'st . Het artikel is inderdaad
uitoeri9 ; het beslaat biJjna eerti 9
bladzi1'den . Als motto fun9eren
enkele re9els an Gerrit Achterber9 . Ze zi1jn ontleend aan het
9 edicht 'Glas' : "Ik ben an zoeel
9las I dat elke harde stem I een
steep is en een barst ." In de opening an hetartikel citeert LameiJjn
erol9ens een autobio9rafische
noot uit Jan Emmens' Gedichten
en aforismen : "718 mrt . Wakker
9eworden met bewustziJjn dat ik
uitsluitend uit lees en 9ebroken
ribben bestond . Misschien toch
een ooruit9an9 er9eleken bij1
een paar 1jaar 9eleden in 5panJje
toen ik het 9eoel had an 9las to
ziJjn en in duizend scheren to zi1'n
9ebroken ." Der9eli1'ke oorstellin9en spelen een rol in 9laswaan .
[en ariant is aardewerkwaan : de
erarin9 dat Jje zo breekbaar bent
als aardewerk . Het 9eoel an
breekbaarheid is een belan9riJjke
erarin9 in 9laswaan niet de
doorzichti9held, zoals de naam
9laswaan zou kunnen su99ereren .
Lamei1jn schriJjft ender : "VOOr
1 850 wemelt het an de 9eallen
an aardewerk- en 9laswaan . ZijJ
behoren tot de meest bekende
oorbeelden uit een reeks an Partiele waanzinsormen waaroer
men zich in de Ian9a traditie an
het erzamelbe9nip melancholie

steeds opnieuw heeft 9ebo9en ."
Daarna ol9t een uit9ebreide
opsommin9 an eronderstelde
li1'ders aan aardewerk- en 9laswaan ,
indusief de door [Is 9etraceerde
Karel VI en Caspar Barleus . En :
,, Na 1850 wanneer de geneesherep werkeliJjk het krankzinni9enwezen binnendrin9en en hun
ondenzoeksstiJjl zo fundamenteel
eranderen dat specialistische kennis noodzakeliJjk wordt, lezen we
echter niets meer an dien aard ."
Hoewel LameiJjn ziJ'n betoo 9
plaatst onder een motto dat is
ontleend aan Achterber9, rept hij1
ender in het 9eheel niet oer
deze dichter, laat staan dat hij1
su99ereert dat deze aan 9laswaan
zou hebben 9eleden . Achterber9s
dichterliJ'ke referentie aan eranin9 en die liken
op die an de
1
9laswaanzinni9e, is ol9ens mijJ
ook an een ander kaliber
dap auto bio9rafische aantekenin9en zoals die an Emmens .
Achterber9s 9edicht handelt niet
echt oer ziJn psYchische toestand .
Het 9edicht beschri1jft een metaforische toestand an een ik-fi9uur
die olledi9 in dienst staat an het
reProduceren an zi1jn erloren
9eliefde : "Ik moet u spie9elen" Iuidt de re9el ol9end op het door
Lamei1'n 9eciteerde fragment .
Het is [Is, die - naar ik aanneem op 9eza9 an Van den Brink
- onder het lemma `9laswaan'
een encYclopedie-achti9 artikel
9ecompileerd heeft uit materiaal
dat ze als het ware binnen twee
minuten cursorisch lezen to9enkwam in LameiJ'ns artikel . [Is - en
niet Lamei1jn - rekent Achterber 9
zo tot de 9laswaanli1'ders uit de
laatste ti1jd . [Is - en niet Van den
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Brink - loopt het 9eaar in de
oetsporen an Van Dis to treden .
Arme Els ze komt in deze
roman toch al niet zo indrukwekkend uit de erf . Ik ermoed dan
ook dat dat aftandse matrixprintert1je an haar is net als dat sulli9e
briefpapier. Het contrast tussen de
haarscherpe uitdraai op het werk
en de 9riJjzi9e tekst uit haar
huffsprinter is to 9root our toealli 9
to ziJjn . Arme Els die wet een beetJ'e
erliefd is op
;~harbgs die zi1'n
huisadres kept en dus de on9eadresseerde drei9brieen persoonIi1'k kan hebben of9eleerd . Arme
Els die 9een achternaam heeft ,
en die waarschi1'nli1jk 1'aloers is op de
ranke Julia . Maar wat heeft zij j Loeff
to bieden? Arme Els die tot Loeffs
errassin9 Nescio bliJjkt to lezen
"Sinds wanneer lees 1ji1j Nescio?" ,
maar dan wel "Met de boekenclub" door Loeff "leesclub" 9enoemd . Els wordt zeer stereotie p
neer9ezet : een 9oede maar uiteindeli1jk wat domme secretaresse
een stei9e rouw . Niet dik maar
Ian9 en stei9 ."
Haar riale wordt oeri9ens
zo mo9eli1'k no9 clichemati9er
9e re presenteerd . Julia is 9eheimzinni9, heeft ook al 9een achternaam zit strak in haar lichaam .
Het staat er echt, biJ' de beschri1'in9 an het "Moeiteloos" paren
op de chauffeurszetel an nota
bene een sportauto : "Ze trekt hem
oer zich heen en hi1 j heeft niet
eens ti1jd our zich oor ziJjn dikke
bulk to schamen die op haar
strakke lichaam neerdaalt want
dan is hiJj al biJ' haar binnen ." In De
p assierucht an Karel Glastra an
Loon 9ebeurt het ook on9ineel ,
in een RenaultJje 5, zijj het op de
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passagiersstoel .) Het lijkt of Julia
een klein beet1je boen de 9rond
zweeft terwiJ'I ze loopt" , ze is donkerhari9 inclusief het orientalistische ooroordeel : "een an haar
9rootouders of oer9rootouders
zou Indisch 9eweest kunnen
ziJjn" , ze scheurt onerantwoord
hard rond in een "laa9 model auto ,
iets sportiefs met to eel achterlichten" en ze is eni9szins onbereikbaar Loeff bestaat het zich als
een Romeo oor to stellen wanneer
hi1' haar balkon zoekt aan het
flat9ebouw en onberekenbaar.
Wanneer ze ze9t : "Je kunt niet
meer komen" raa9t Loeff zich
een bladziJ' erder af : "Verhoo9t
ze de inzet of . . . is het nu echt
of9elopen?" Welnee no9 9een
twinti9 pa9ina's later belt hiJ ' Julia
weer "Die 9ewoon opneemt . Die
doet of er niets 9ebeurd is" en
later beleen ze no9 enkele zali9e
da9en in Barcelona waar hi1j haar
alle cultuurschatten laat zien en
nesters leert eten .
Van den Brink maakt het wel
bout met zi1jn rouweli1'ke personages . Ik desk dat Julia een weini 9
an het Internet weet als [Is . En
arme [Is is oor haar internetbedro9 oer9eleerd aan de ICT kennis an haar auteur : de weer9ae
an de doorerwiJjzin9en in haar
uitdraai oer 9laswaan zou internetter zi1n 9eweest in de orm an
hYperlinks J dus niet "een an de
ormen an
melancholie"
maar : "een an de ormen an
melancholie" het laatste woord
liefst in een antler kleurtJe, minder
9ri1js .

Fabian R . W. Stolk

Ik wit dat mensen in mijn
liedjes iets herkennen .
Ik wit aan hen lets geen
wat ze mooi inden .
Eind ne9entiende eeuw trok de
Limbur9se Peel ele 9elukzoekers
die de onont9onnen zand9ronden
an de streek trachtten to cultieren . De streek oefende daarbi'J
ook zi1jn aantrekkin9skracht uit
op erscheidene randfi9uren . De
eeno9i9e Christiaan Hesen was
zo'n outlaw. HiJ' schopto het zelfs
tot le9ende : ele erhalen oer
deze 'Ruwe Hesen' deden de
ronde . Zo zou hi1' door hemzelf
op9e9raen karkassen an dole
arkens opeten, had hiJj alti1jd
sporen pruimtabak Ian9s zi1jn
mond topen en zou hiJj zelfs zo
ies zi1jn dat hiJj ziJjn ei9en drinkwaterput als latrine 9ebruikte . Hij1
waste zich nooit en dat hi1 j slechts
een oo9 had was to wi1jten aan
een erwaarloosde zweer . Hesen
werden daarnaast paranormale
9aen toe9edicht ; mensen uit het
dorp kwamen bi1j hem our bloedin9en to laten stelpen en piJjn en
kwalen to laten 'we9bidden' . De
leden an de band Rowwen Heze
wisten aanankeliJjk niet eel an
het bestaan an de onaan9apaste
Peelbewoner. Ze kozen de naam
Rowwen Heze oor hun 9roe p
anwe9e de mooie klank eran .
De muziek an Rowwen Heze
is in zi1jn diersiteit een uniek als
de man naar wie de 9roep zich
noemde . De muzikale sti1jl an
Rowwen Heze is nameliJ'k een
aural9aam an de Amerikaanse
Tex-Mex-muziek die in Texas ontstond na een kruisbestuiin9 tussen Oost-Europese en Mexicaanse

immi9rantenmuziek Limbur9se
hoempa- en fanfaremuziek en
terse folk zoals die door The
Po9ues 9emaakt ward . In een
documentaire oor de NPS
'Van America helemaal naar Amerika' is to zien hoe de Limburgers
op zoek gaan naar hun Amer-

kaanse muzikale wortels. Ze spelen
met de Tex-Mex-broers Flaco en
Santiago Jiminez en treden o p
oor afstammelin9en an Duitse
immi9ranten . Die laatsten kri1gen
de tranen in de o9en als Rowwen
Hazes zan9er en tekstschri1jer
Jack Poets hat lied 'Jun9en, komm
bald wieder' inzet . Daze schla9er
is een ongeeenaarde tearjerker
die ertaald niet zou misstaan in
hat oeure an yolks- en studentenheld Andre Hazes . Het liedJje
ertelt hat erhaal an een moeder
die haar zoon smeekt niet to Ian g
op zee to bli1jen en snel wear naar
huffs to komen ; ze mist hem . Poets
last hat er een stuk minder larmoYant aan toe9aan in zijn tekstep, 9eschreen in hat Limbur9se
dialect . Die teksten zijn in hun
melancholia gsheet 9espsend an
enig ats schla9erssentiment .
Het dichterli1jk uniersum an
Poets wordt beheerst door een
sterke erbondenheid met zijn
ei9en dorp America in de Peel en
hat thema heimwee . Door9aans
be9eeft een tekstschriJjer zich dan
al snel op hat 9ladle i1js an de
9oedkope emotie of hat weal9e
chauinisme . Zo niet Poets . Poets
inJjecteert zijn liefde oor de ei9en
streak sender met de nodi9a ironie
dan met Blut and Boden-retoriek .
Het lied 'Limbur9', bekend 9eworden door de uitoerin9 met hat
Metro pole Orkest beat de frase

"'t Is een kwestie an 9 eduld r rustig wachten op de da9, dat heel
Holland Limbur9s lult ." Dit lied
wordt aak 9ezien als een ondubbelzinnig pleidooi oor hat yak
Limbur9se taal- en letterkunde o p
alts middelbare scholen in Nederland . Poets schreef hat echter toen
Rowwen Heze no9 9een nationals
bekendheid 9enoot en hat beat
eeleer een relatierend commentaar op de ei9en ambities in plaats
an een erheerliJjkin9 an de
proincie Limbur9 . Het lied ertelt
dat hat nog een eeuwigheld zal
duren oordat Rowwen Heze door
hat hale land beroemd is, pas als
heel Nederland Limburgs spreekt .
Door de nuchterheid an 'Limbur9' hoeft Poets zich niet to
9eneren zijn liefde oor de Peel en
zijn dorp to bezin9en . HiJj lost dat
prachti9 in 'De Peel in brand' . De
'ik' uit hat lied ertelt hoe hiJj als
kind in de wolken gezichten za g
en uren kon dromen dat hiJ' de
allersterkste was . De ondergaande
zon bond dan de illusie dat de
Peel brandde lets wat hem togeli1j kerti1j d rees en fascinatie inboezemde . Een brandende Peel, hat
aondrood heeft jets an9stwekkends in legenden is hat een
ma9isch rood . HiJj beschri1jft hat
dubbele 9eoel dat hiJj had als hijJ
's aonds uit hat raam stond to
kiJ'ken als olgt : "En 's oaes last
de hoar no9 naat, no9 efkes en
nay bed de raam wiet oap . 9enne
slogp en d'n hemel was eurroeJj .
Mist hin9 op hat land 's oaes last
dan stop9 de peel in brand ."
Poets beschri1'ft hat spannende
ki)'ken naar een mYsterieus landschap en last J'e als luisteraar
tern9erlan9en naar de kindertiJjd

omdat Jje toen inderdaad zo kon
ki1jken . Hi1j zin9t dat er maar een
ding was waar Jje hat echt druk
mee had : 9roter worden . Het
zali9e was dat de olwassenheid
en de daarmee gapaarde erantwoordeli1jkheden no9 zo er in hat
erschiet la9en, want - zo besluit
'De Peel in brand' - "wat ge ok
deed echt eul alder woorde
nest." 'De Peel in brand' 9aat oer
hat oorrecht no9 niet olwassen
to ziJ'n .
In hat lied 'Goud' daarente9en
wordt de Peel gezien anuit een
olwassen perspectief . 0p9roeien
houdt in dat de waarnemin9 an
de din9en steeds starker beinloed
wordt door een toenemende kennis an de wereld . De 'ik' ertelt
hoe hat sours li1'kt alsof er "ul
mier aan de hand" is in de Peel .
Hi1j maakt de oorzaak an daze
bereemdin9 boendien expliciet :
hi1' ertelt dat hat door weerserschiJjnselen als orst of zomers
onweer komt . Hi1j li1'kt teeel to
weten : "Sours keumt d'r enne
re9enboo9, sours ruukt 't d'r erbrand sours dan denkte biJ' owzelf
hear is ul mier an de hand ." Er is
alts kennis oer de natuur ten
spil't, echter eal mean aan de
hand in dat landschap ; de pointe
an hat lied is dat tje zelfs als olwassene 9elukki9 niet atlas kunt
begriJ'pen . In Poets' woorden : "In
't donkey schient de sterrenhemel
boae 't erstand boae 't tuffs
land . Hear is ul mier an de
hand ." Zelfs oor een olwassene
bli1jft er dus ruimte oor onbegrip .
In 'Goud' wordt ia een omwe g
erhaald oer de olwassen hang
naar mYstiek in lit 9eal de aardse mYstiek an een landschap .
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Behale het landschap worden de
mensen an de Peel bezon9en . Dit
9ebeurt op een manier die doet
denken aan Jacques Brels beschriJ'ingen an personen in zijn omgein9,; zowel met al dan niet milde
spot als met mededo9en . Een
oorbeeld is het lied 'Konin9 Hay',
oer een gelijknamig personage
dat in zijn buitenissi9held doet
denken aan de naam9eer an
Rowwen Heze . "Hee1 j scheldt o p
iedereen heeJ ' loekt de 9anse
daa9, 9oeit kilo's spek met eier en
Jjeneer in zien maa9" , zin9t Poets
oer Hay die ats een orst oer zijn
ei9en kleine wereld1je re9eert .
Hoewel deze fi9uur als zeer
onaan9enaam wordt 9eschetst
wordt zijn 9edra9 noch eroordeeld noch belachetiJk 9emaakt .
Daarente9en maakt Poets de
tra9iek an Hay aannemeli1jk . Hi'1
ertelt dat Hay sours an de pilj n
naar buiten kruipt en te9en beter
weten in schreeuwt dat hi1' 9een
hulp nodi9 heeft : "'t wuurd allien
mar er9er an dat medische
9eneuk" , meent Hay. De orst
loopt echter elke da9 lets krommer en daarmee 9roeit hi1j steeds
dichter naar de 9rond naar de
dood .
Poets toont zich een scher p
obserator an zijn ei9en our9ein 9
en de mensen daarin . Hi1j weet
deze obseraties in zijn teksten uit
to tillen boen het particuliere, ze
bli1jen niet op het dorpsnieau
han9en . Als we our ons heen ki1'ken
kennen we altemaal wet een
o a een oom een buurman een
stalls- of dorps9enoot een koppi 9
als Konin9 Hay. Zo'n persoon die
oortdurend zijn menin9 9eeft
terwi1jl niemand erom raa9t . De
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erwi1jzin9en naar een landscha P
dat de meesten niet zo eraren
zullen hebben als Poets maken de
9edachten achter 'De Peel in
brand' en 'Good' niet minder
herkenbaar. teller denkt sours met
weemoed tern9 aan het kind-ziJn ,
toen eten, speten en stapen de
oornaamste zor9en waren en het
9ebrek aan be9rip oer het leen
met fantasie 9ecompenseerd
werd . Ook zal eenieder de hang
naar mYstiek uit'Goud' herkennen .
Daar hoef 1'e 9een Gerard Ree
oor to heten .
Het uniersete an de liedJjes
wordt ersterkt doordat Poets
niet schroomt our sententies of
leenswiJjsheden in zijn lied1'es to
erwerken . In 'Heili9e Anthonius'
worden door de 'ik' zaken op9esomd die hi1j in zijn een erloren
heeft : een Jjas biJ'oorbeeld, een
paar handschoenen schoolboeken
en uiteindeliJjk ook een persoon
die zonder afscheid to nemen ertrekt . HiJj richt zich in onbe9ri p
oer zoeel erloren zaken tot de
Heiti9e Anthonius, in katholieke
krin9en de heiti9e die zich oer J'e
ontfermt ats lets zoek is . Anthonius
ertelt de ik-fi9uur niet waar hi'J
het erlorene kan tern9inden ,
maar troost hem met de 9edachte
dat de erloren zaken ondanks het
erlies eran atti1'd an waarde
bli1jen : "Sours is het baeter lets
moeis to erleeze baeter erlieze
dan dat 9e 't noeit het 9ehad" .
Als J'e dat beseft alt er ei9enli1jk
niets meer to erliezen . 'Heili9e
Anthonius' ze9t : treur niet oer
erloren zaken want 1je hebt de
kans 9ehad eran to 9enieten . Het
lied bepleft de berustin9 in de
onafwendbaarheid an erlies .

'De news umhoe9' 9aat oer de
berustin9 in de dood . Met de
onafwendbaarheid an het erlies
an 1je leen dien 1je ol9ens Poets
ats ol9t our to 9aan : "Neet mier
aan denke 't het toch 9en nut ,
want anaf 't begin, zien ow kaarte
9eschud ." Als mens sterf 1j e en
daar is niets aan to doen ze9t de
tekst onomwonden . Het lied
kende de nodi9e Populariteit
ondanks het niet hitfahi9e thema .
Het refrein an het lied is erraderliJjk aanstekeli1jk : "Wee1 9oan allemoat oh oh oh allemoal met de
news umhoe9" . Behale aanstekeli1jk is het ook misleidend ; biJj een
eerste luisterbeurt ben Je 9enei9d
to denken dat 1je luistert naar een
carnaatslied dat 9aat oer het
'dansen' an de potonaise . De
muzikale frioliteit an het liedJ'e
ma9 dan een plaa9 stootJje liken
J
,
het weet wet de9etiJjk to troosten ,
zoals ook'Heiti9e Anthonius' weet
to troosten .
Deze berustin9 in de onermi1jdeliJjke loop an het een lijkt
tourPleet in stri1jd met de doodsan9step die Poets op refs uitstaat
en met de eenzaamheid en
metancholie die hem op de plek
an bestemmin9 oerallen . Als
Poets in zijn teksten een refs
beschri1'ft, zijn de rotten in er9etiJjkin9 met de op9eoerde moeder
uit de eerder9enoemde schta9er
our9edraaid : het is niet de moeder
die haar Jjon9en smeekt thuis to
komen de 1jon9en smeekt zelf of
hi1j atsJ'eblieft naar huffs ma9 . Reizen
bezor9t Poets nameli1jk an9step en
stress . In de NPS-documentaire is
to zien dat de leden an Rowwen
Heze Jack Poets inctuis zeer
9enieten an de rondreis door hun

muzikale bakermat . Het is echter
ook zonneklaar dat Poets heel was
bru99en heeft moeten slechten
om uberhaupt zoer to komen ; op
de plaats an bestemmin9 kept hij 1
boendien momenten an 9rote
heimwee . Het lied1je 'Hotel Houdoe' ormt de weersla9 an Poets'
eenzaamste momenten in Amerika .
HiJj ertelt hoe hi1j 's nachts alleen
in een eel to 9root bed li9t in
een land waar sowieso alles eel
to 9root is . De "net niks to zeen
seks op pay TV" stems hem niet
bepaald roli1jker : "luckY them
lonesome me witte bille broene
bien en bi1j elk ni1' standJje bin ik wir
allien ." HiJj wit we9 uit het eel to
g rote hotel in een land waar alles
in zijn o9en net zo fake is als de
seks op teleisie . HiJj wit we9 uit
het grote Amerika omdat hiJ j zo
erlan9t naar het kleine Limbur9se
America .
Als hiJj zich al thuis oelt in den
reemde is het op een plek die
hem doet denken aan iets wat
hit' an thuis kept . In de documentaire is to zien hoe Rowwen Heze
het cafe Moon Rier bezoekt; een
cafe dat we9geplukt liJjkt uit een
roadmoie . Poets 9eeft to kennen
dat hi1j zich er thuis oelt, het cafe
doet hem denken aan het cafe
Boems ieu in America . Hi1j ze9t
erder zo an zijn dorp to houden
omdat de wereld er oerzichteli1jk
is . Toen hi1' als 1jon9ere op stap gin g,
oelde hi1j zich no9al onwenni9 in
de Duitse'discofabrieken' lak oer
de 9res. HiJ' prefereerde het ei9en
dorp, waar hi1 ' de mensen kende
en waar hi1j wist wat hi1j aan die
mensen had . Van eni9e fern weh
heeft Poets dus nooit eel last
9ehad . Het mo9a duideliJ'k zijn dat

het to9enoer9estelde hem meer
parten speelt .
"Als ik mien oe9e sloet zeen
ik elke daag wat mier, de went is
groet in mien durp aan de riier" r
zin9t Poets in 'Auto, Vlie9tuu9' .
Andere lied dichters laten het
ertrouwde oor wat het is,
omdat elders dat'meer' to zien is .
Poets daarente9en ertoeft het
allerliefst in zijn ei9en dorp aan
de riier. Bi1 j het schri1jen an zijn
teksten ormt de 9ebor9enheid
die hiJj daar indt, geen oertolli9e
ballast, inte9endeel . Zi1'n erknochtheid aan de eigen streek
durft hiJj zonder alse schaamte to
erwoorden en zoals ik al zei :
zonder ats sentiment . Sentiment
zou ook niet 9epast zijn oor een
rauw9eooisde zan9er als Poets,
die zich in zijn teksten een olbloed
romanticus betoont . Ik waardeer
zijn liedteksten 1'uist anwe9e deze
romantiek . Ze zijn een zeer welkome afwisselin9 op de modernste
poezie die - enkele uitzonderin9en
daar9elaten - ofwel behendi 9
tongue in cheek, ofwel belacheli1jk
hip en ol aanstelleritis ofwel
hermetisch en dus onbe9ri1'peliJ'k
maar biJ'na nooit eens'eenoudi9'
ontroerend of romantisch is .
Echt fair is deze er9eli1jkin 9
met de poezie natuurliJjk niet
Poets maakt immers zijn teksten
om ze erol9ens 9lansriJjk to ertolken met zijn band . Liedteksten
uit de popmuziek, maar ook de
kleinkunst sluiten de luisteraar
door9aans niet buiten ze zijn niet
wars an effect : Poets' teksten

de luisteraar, die bewust getroost
en ontroerd wordt . Ze zijn o p
hetzelfde moment zowel de allerindiidueelste expressie an Poets'
indiiduele emoties als een pleister
op de wonden an iedere luisteraar die bereid is zich in to leen in
zijn 9edachtestroom .
Poets weet 1juist door zijn zeer
persoonli1jke isie op het leen het
publiek aan zich to binden . 'Bliee
Loepe' is daar een mooi - laatste
- oorbeeld an . De 'ik' ertelt
hoe hiJj ziet dat sommi9en succes
hebben anderen de boot missen ,
weer anderen zich to druk maken
en dat er ook mensen zijn die het
allemaal niet zo eel kan schelen .
Het lied beat de existentiele eenzaamheid 9ezien door een ruwe
bolster uit de Peel, met een doekJ'e
oor het bloeden op de koop toe :
"Woar 9e ook loopt een wat ge
ook bint, niemand die zet ow wat
good is of slecht niemand die wet
wie erluust of wie wint, ge komt
op het end biJj ow zelf terecht ."
1 .-P. Sartre maakte er heel wat
meer woorden aan uil .

Harold Konickx

9aan weliswaar altiJ'd oer zijn
ei9en heimwee an9step en
erlan9ens maar richten zich
paradoxaal 9enoe9 ook steeds tot
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Een taart met eel
kaarsjes
ledereen kept ze wel : sprekers
die 9een einde aan bun speech
kunnen maken . Zo iemand zet Jje
als toehoorder zes zeen acht
keer op het erkeerde been . Je
denkt een aantal maal 'dit is de
laatste zin' maar nee hoor, de
spreker erol9t doodleuk ziJjn
betoog .
Nu is dit 9een erschiJ'nsel dat
alleen maar oorkomt bi1j het
9esproken woord, ook op het
celluloid kan zich zoiets oordoen .
De Duits-Chinese productie Suzhou
Rier an re9isseur Lou Ye die o p
het International Film Festial
Rotterdam een Tiger Award heeft
g ewonnen is hieran een oertuigend bewi1's . De film is een klassiek
liefdeserhaal met errassende
wendin9en, dat de ki1'ker steig in
de greep houdt . Het haperende
slot an de film is echter een
oneralste anticlimax .
De Chinese riier Suzhou die
door Shanghai stroomt, is zoals
de titel al doet ermoeden het
9eografische middelpunt an de
film . Aan de boorden an die
eruilde riier worden twee nietalledaagse liefdesgeschiedenissen
beleefd die in een raamertellin g
worden 9aplaatst . Suzhou Rier is
echter geen klassieke raamertellin9 . Lou Ye heeft met het procede
9espeeld .
In Suzhou Rier gaat het in
eerste instantie om de liefde tussen
de 'ik' die filmer is en door wiens
ogen het erhaal grotendeels
wordt 9eol9d, en de ri1geochten Meimei . Dit meisJ'e zwemt
tot ermaak an cafegasten als
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zeemeermin in een zeer 9root
aquarium . Hoewel de relatie
gepassioneerd is, ontstaan er met
eni9a regelmaat spannin9en tussen
de geliefden . Af en toe ertrekt
Meimei zonder iets to ze9gen om
pas na enkele dagen tern9 to
keren . De 'ik' doorleeft deze onzekere periodes wachtend op het
balkon met ziJjn camera .
De liefdesrelatie tussen de
filmer en de 'zeemeermin' kri19t
een positiee impuls, als ze elkaar
ertellen an een tra9isch erlopen
liefdes9eschiedenis . Dit erhaal ,
dat al snel de oerhand kri19t in de
film erloopt als ol9t : Marda is
een ri)je 1jongen an midden twintig . die zi1jn brood erdient als
motorkoerier. Moudan is zestien
en de dochter an een alcoholsmokkelaar. Ze leren elkaar kennen
als Marda haar in opdracht an
Moudans ader naar een tante
bren t zodat a thuis een rostituee kan ontan9 en . De rites
J
herhalen zich en de liefde tussen
beiden ontlamt . Marda staat
echter onder de inloed an criminelen . Deze beramen een ontoerin9 an Moudan waarbiJj Marda
ziJn 9eliefde in een leegstaand
9 ebouw aan de riier moet asthouden . De motorkoerier laat zich
hieroor gebruiken en dit leidt het
tra9ische einde an de liefde in .
AanankeliJjk li1jkt het erop dat de
tweede liefdesgeschiedenis alleen
maar een intermezzo in het hoofderhaal is . Lou Ye neemt echter
een errassende stap : hiJj laat de
motorkoerier Marda de leens
an de ertellers binnenstappen
en oerhoop halen . Daarmee
wordt het erhaal oerleu9eld
door het erhaal in het erhaal .

De ersmelting an het eerste en
het tweede erhaal en het opoeren an alter ego's en persoonserwisselin9en erlenen Suzhou Rier
de broodnodi9e spanning . Lou Ye
thematiseert hiermee de zoektocht naar de identiteit an het
ik maar ooral an de antler, de
9eliefde . De 9eliefden ontlenen
hun identiteit aan elkaar . Dat
wordt een probleem als zijj uit
elkaar gedreen worden door het
noodlot of eigen stommiteiten .
Het herinden an de ei9en identiteit bli1jkt gepaard to 9aan met
onzekerheid oer de identiteit an
de geliefde . Is dat meisJje nu miJjn
geliefde of een dubbel9an9ster,; is
zij' Moudan of Meimei? Het thema
komt 9oed uit de erf door de
erwarrin9 die oortkomt uit het
door elkaar topen an de twee
erhaalliJjnen .
Veel minder sterk is de orm9eing an het ertelperspectief in
Suzhou Rier. De film kept een
oice-oer - de 'ik' ertelt het
erhaal - een wat 9edateerde en
niet al to spannende techniek .
Daartegenoer staat dat Lou Ye
oor wat betreft de cameraoerin g
gebruikmaakt an eer~ moderne
techniek die ik hier omschriJjf als de
'subJjectiee camera' : hil' probeert
de ki1jker het erhaal to laten beleyen anuit het perspectief an de
'ik' die niet toeallig filmer is . Dit
wordt ook fYsiek orm9e9een
door de camera in sommi9e scenes
dezelfde 'natuurliJjke' bewegin9en
to laten maken als de filmer. De
camera zit op de schouder an de
filmer als een papegaai op die
an een zeeman en li1jkt totaal er9roeid to zi1jn met zi1jn dra9er .
Tegen een der9eliJk 9ebruik an

de camera in deze film ziJ'n twee
bezwaren in to bren9en . MiJjn
oornaamste bezwaar is dat het
uit9an9spunt niet consequent is
door9eoerd . In Suzhou Rier
9ebeurt an alles waar de filmer
niet biJj is terwiJjl die scenes in
dezelfde sti1l 9efilmd ziJjn als de
scenes waarin de filmer heel
nadrukkeli1jk aanwezi9 is . Boendien heeft in Suzhou Rier het
'sub1jectiee' 9ebruik an de
camera 9een belan9riJjke functie in
het erhaal .
In dit erband is het aardi9 een
er9eliJjkin9 to maken met twee
andere films waarin een der9eliJ j k
procede oorkomt . In Westdi1jks
Zus1je was de 'subJ'ectiee' camera
de belan9ri1jkste exponent an
de obsessiee houdin9 die de
broer to9enoer ziJjn zus heeft . ZiJ'n
belan9stellin9 oor haar is zo
monomaan dat hi1j niets lieer
doet dan haar filmen haar bespieden door de camera . In The Blair
Witch Project was het 'sub1jectiee'
9ebruik an de camera eeneens
functioneel ; het plan an een
9roep1e 1jon9e filmers our in de
bossen een film oer een heks to
maken loopt uit op een 9ruwel9 eschiedenis. Als een snort zelfbeschermin9 bliJjen zij' echter elkaar
en zichzelf filmen . Het filmen
ermindert de eenzaamheid en
9eeft no9 eni9e structuur aan de
dwaaltocht door de bossen . 0 p
die manier is er - op termiJn, als
de banden 9eonden worden no9 iemand 9etui9e an wat zij1
doormaken . Het 'sub1jectiee'
9ebruik an de camera in Suzhou
Rier heeft 9een soon9eli1'k motief .
Het liJ'kt ooral een leuk maniertJj e
to ziJ'n .

Een antler zwak punt an Suzhou
Rier is de on9eloofwaardi9held
an enkele ontwikkelin9en binnen
het erhaal . Deze wordt in sommi9e 9eallen eroorzaakt door
wrakhout in het scenario maar
sours ook doordat de ki1'ker lets
ziet dat niet in oereenstemmin 9
is met wat de oice-oer beweert .
Een oorbeeld an zo9enaamd
wrakhout is de medewerkin9 die
Marda erleent aan de ontoerin 9
an ziJ'n 9eliefde . De koerier
wordt wel een beetJje onder druk
9 ezet door de initiators an de
misdaad maar dat erklaart ziJjn
9ewilli9e houdin9 onoldoende .
Het is boendien erg onbe9ri1'peliJjk waarom Marda ziJ'n 9eliefde de
situatie niet probeert uit to le99en
maar haar uiterst kil - zoals het
een echte gangster betaamt behandelt . Een oorbeeld an een
scene waarin de oice-oer erwarrin9 zaait is wanneer Marda
en Moudan samen op de bank
naar de teleisie zitten to ki1jken .
De oice-oer meldt dat zijj uri 9
erliefd ziJn, terwi1j l de toeschouwer

ieder oor zich de indruk wekken
de slotscene to zi1jn . Toch bliJjft
'The End' uit . Sterker no9, Lou Ye
pakt no9 eens uit met een totaal
onerwachte maar ook ongeloofwaardi9e omsla9 in het erhaal .
Verol9ens is een krachti9 slot
an de film niet meer mo9ellJk, en
dus houdt de film na no9 wat
scenes 9ewoon op . Liefhebbers
an cliches zouden in het 9eal
an Suzhou Rier schri1jen : 'de
film 9in9 als een nachtkaars uit' .
Er is echter een beter beeld oor
deze film : het uitblazen an de
kaarsJjes op een er1jaarstaart . De
sport wil dat alle kaars1jes - of het
er nu ier of ierentwinti9 zi1jn met een ferme blaaspartiJ 9edoofd
worden . En het is zo teleurstellend
als een 1jari9e dat nalaat en oorzichti91es kaars1'e oor kaarsJje uitblaast. Suzhou Rier 9aat kaarsJ'e
oor kaarsJje uit .
Jeroen KapJ
terns

ziet dat de twee 9eliefden met
strakke 9ezichten naar de beeldbuis
zitten to staren . Mo9eli1jk is er in
de toekomst een cultureel-antropoloo9, die bewiJ'st dat Chinezen
dit als het to unt an romantiek
beschouwen . In afwachtin9 an
zo'n wetenschappeli1'ke conclusie
kan deze scene echter niet antlers
uit9ele9d worden dan als een
on9eriJjmdheid tussen erhaal en
oice-oer.
De meest onbe9riJpeli1jke en
onberedi9ende erhaaloer9an 9
zit aan het slot an de film . De
kiJjker heeft dan al twee scenes
oor9eschoteld 9ekre9en die
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Het Lijkt achteraf gezien
Herman de Man en zijn biograaf Ge Vaartjes

Rianne Kootstra en Patrick Rooi'ackers
Voor wee het no9 niet 9emerkt heeft : de bio9rafie is
al een ti1'd de hype in letterkundi9 Nederland . De
ene na de andere uitoeri9a leensbeschri1'in9 rolt
an de Persen . Het zo Iang 9eminachte edge dat
oeure en leen an een schri1'er twee afhankeli1'ke
sectoren zi1jn die elkaar beinloeden r dat het karakter
en de beleenissen an een schri1'er inzicht in zi1jn
werk zouden kunnen o p leeren r heeft r zo Ii 1'kt hit,
in het of9eloPen decennium radicaal zi1jn herintrede
9edaan . Enkele maanden geleden erscheen Herman
de Man; een biografie bi1' dezelfde uitgeer Aspekt
waar on9 1aar de bio9rafie an Hans an Straten
oer W .F . Hermans erschenen is .
Deze nieuwe biografie is in zoerre al interessant r
aangezien heir een dikke zeenhonderd pa9ina's
worden uitgetrokken oor een auteur die 1'e toch
kunt beschouwen als een Petit maitre en die weinigen nog direct zal aanspreken . Oer de onermi1'deIi1'ke raa9 waarom iemand een steeds minder
gelezen schri1'er als Herman de Man (1898-1946) wil
ontrukken aan de ergetelheid r waar deze terecht
dan wet onterecht in erdwenen is is biograaf Ge
VaartJjes helder. Hi1' werd 9efascineerd door de dramatiek rond Herman de Man : "Het 9in9 mi1' in eerste instantie om hit lien, ziJjn boeken kwamen er
min of meer biJ' ." Wat drift
1 een bio9raaf en te9en
welke problemen kan hi1' zoal optopen ti1'dens het
componeren an een bio9rafie? Hoe staat een
bio9raaf togenoer zi1jn to beschri1'en onderwerp?
En wat zi1jn oor hem de maatstaen die het
beschriJ'en an een mensenleen rechtaardigen?

Hoe het begon
De fascinatie an Ge VaartJj es oor De Man i s een
aaneenschakeling an toealligheden . In 1971 kwam
heJ' bi1' toeal in aanrakin9 met de naam Herman de
Man . Vaart1jes, in die te1'd woonachti9 in Limbur 9 .
belandde teJ'dens een akantie in Zuid-Holland met zijn
fiets in het plaats1'e Oudewater. Daar stuette hi'J op een
tentoonstelling oer De Man in het kader an de restauratee an het oude stadhuis en hiJ' schreef zi ch in
in het bezoekersregester . Een half 1'aar later kregg
hiJ' bericht thugs : er waren plannen om een Stich ting
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Herman de Man op to richten en i eder die op de
tentoonstellin9 in Oudewater was gew gist, werd uitgenodigd lid to worden . VaartJjes soot zich aan bi 1
deze stichtin9 en leerde zo werk en lien an De Man
kennen . Dit bracht hem zelfs zoer dat hi1 meer dan
teen 1'aar later in opdracht an de NCRV onderzoek
deed oor een documentaire oer D e Man . Ge VaartJes
las in het Letterkundi9 Museum in Den Haag erscheidene brieen an Herman de Man en zijn interesse
was nu nog meer 9ewekt : "Ik had een heel simplistisch
beeld an Herman de Man - H et Wassende water,
wat streekromans waar ik weini9 mee ophad - maar
toen ik die brieen las en ik wat meer an dat lien
leerde kennen, be9reep ik : dit is eeI mooier dan al
dat werk be1' elkaar. Daar zit een mooi boek in . TegeliJ'kertiJ'd realiseerde Vaart1jes zich dat deze brieen
uiterst precaire piJ'nli1'ke zaken bespraken en hi1' aarzelde
om een biografie to schriJ'en oer De Man z olan9 er
nog een nabestaande an de schriJ'er in een zou
zi1jn . Vaart1jes west dat De Mans dochter Mariet1a no g
in leen was . Zi1' had in te9ensteIlin9 tot iJf andere
kinderen an De Man de Tw eerie Wereldoorlo9 oerleefd .
Herman de Man was op 30 april 1940  ertrokken
naar de France AIpen waar hiJ' in all e rust aan een
boek wilde 9aan werken, toen an derhale week later
de oorlog uitbrak . De Man net a s zijn gezin 1'oods ,
zag zich 9edwon9en in FrankriJ'k te bli1' en . Daar
moist hiJ' het schokkende bericht ontangen dat zijn
rouw, die al 1'arenlan9 lied onder h un huweli1k ,
eindeli1'k de kracht had 9ekre9 e n om in Nederland
echtscheidin9 aan to ra9en . Al s De Man uiteindeliJk
in 1945 weir terngkomt in Neder)and knJgt hiJ to
horen dat zijn rouw en i1f an zijn zeen kinderen
omgekomen zi1jn in een concentrateek amp . Dan zakt
de aste grond onder zijn oeten w e9 . Als hi1 daarna
de schuldigen oor de flood an zijn 9ezin wil
aanpakken last de Nederlandse oerheid hem meedogenloos in de kou staan . Hi1 knJ9t op 9een enkele
manier hulp en flat maakt hem razend . " HiJ" wilde
geen letter in 'flit fascestenland' meer op papier zetten .
Hi1 was erbitterd en woedend . De Man was een
oplee9ende moeili1'ke empulseee man, e n heeft het
heel on9enuanceerd - heel be9nJpeliJk oor ieman d
in ziJjn positie - benaderd : heel Nederland deu9t niet,
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want ze hebben miJ'n rouw en kinderen niet 9eholpen ." De Man eenzaam en illusieloos Iaat het schriJ'erschap oor wat het is en wordt autohandelaar in
Eindhoen . ZiJ'n dochter Mariet1'e trekt bi1' hem in . Hi'1
behandelt haar zoals hiJ' J'arenlang zi1'n rouw
behandeld heeft : als een oetee9 . In 1946 komt De
Man om in een lie9tui9on9eluk .

Vader en dochter
Vaart1'es wilde niet na i1'fti9 Jaar al die ellende no g
een keer oor de achter9ebleen dochter, die naar
Denemarken was 9eemi9reerd boenhalen . Maar
oor de documentaire die hi1' oor de NCRV maakte
wenste hiJ ' eenwel 9ebruik to maken an de door
hem 9elezen brieen en hi1' roeg de dochter om haar
toestemmin9 . Het zakeliJ'ke contact mondde al snel
uit in riendschap : ze zochten elkaar op in Nederland
en Denemarken . Toen Vaart1'es bi1' MarietJ'e in Denemarken kwam togeren- roe9 ze hem tot ziJ'n erbazin9 of hiJ' niet een bio9rafie oer haar ader wilde
schri1'en . Ze realiseerde zich dat er zeer waarschiJ'nli1'k
uiterst onplezieri9e zaken boen9ehaald zouden
worden . Vele 9esprekken tussen hen ol9den . "Het is
oor haar een protes 9eweest . Ze moest die moeizame
band met haar ader opnieuw beleen ze moest
onder o9en zien hoe het huweli1'k an haar ouders
was . Nou dat bog er niet om . Wat ze naar elkaar en
oer elkaar schri1'en is heel piJ'nliJjk en dat had ze nooit
eerder 9ezien . Maar wat eel moeili1'ker was was de
deportatie an het 9ezin waar ei9enli1'k niets oer
bekend was . De geschiedenis an de we9oerin9 lag
oor haar heel moeili1'k . Dat heeft ze ook moeten
lezen en erwerken ."
Vooral de feiten oer het huweli1'k an haar ouders
maakten dat ze ei9enliJ'k alleen maar meer afkeer an
haar tirannieke ader kree9 . "Haar ader fascineert
haarwel maar ze houdt niet an hem . Ik denk date
J
het zo kunt samenatten . Ze heeft niet de kans 9ehad
om de relatie met haar ader no9 in het refine to kri19en .
Ze was twinti9 toen hiJj stierf, had een erstoorde
band met hem en was zelf net uit haar onderduik
tern9 . Ze heeft niet de kans 9ekre9en om lets eenwichti9s met haar ader op to bouwen . Nu is ze door

dit onderzoek denk ik an hem beriJ'd . Het klinkt
misschien erg zwaar, maar ze hoeft niet meer naar
buiten toe de schiJ'n op to houden ."

Wegstrepen
VaartJ'es heeft door Mariet1'e ti1'dens het schriJjen an
de bio9rafie eel kunnen reflecteren op ziJ'n werk ,
maar hi1j hecht ook om een andere reden 9rote waarde
aan haar betrokkenheid : hi1 ' wilde 9raag, omdat het
zo'n confronterend boek oor haar zou worden dat
MarietJ'e zi1'n bio9rafie zou lezen oordat deze in druk
zou erschi1'nen . De 'onschuldi9e' hoofdstukken an
zi1'n bio9rafie stuurde Vaart1'es naar Denemarken ,
maar alles wat in ziJ'n o9en lasti9 en piJ'nli1jk was ,
behandelde hiJ' met haar toen ze een week in Nederland erbleef . "Ik had 9ehoopt dat ziJ' in stilte die
hoofdstukken zou doornemen en daar dan oer zou
praten maar, tot mi1'n afschuw eigenliJ'k, zei ze : 'Ja
maar dat Nederlands lezen 9aat me ei9enliJ'k steeds
moeiliJ'ker af . Kun 1je niet alles oorlezen?' Dan zit 1'e
daar en 1'uist alles wat zo on9eloofli1'k subtiel en
piJ'nliJ'k is moet Jje dan oorlezen . Je kri1'9t het biJ'na
J'e mond niet uit. Het zi1'n mi1'n zinnen maar het is zo
direct als de persoon in kwestie daarbi1' zit . Heel moeili1'k
was dat ."
Ge VaartJ'es realiseerde zich
9oed dat oor een bio9raaf
een nauwe relatie met een
direct betrokkene wel het
9eaar opleeren kan dat
deze bewust dan wel onbewust het onderzoek probeert
to beinloeden . Een oorbeeld
hieran ziJ'n de weduwes an
Du Perron en Ter Braak die bi'J
de publicatie an de briefwisselin9 tussen beide schri1'ers
insprack kre9en waardoor
ele pikante 9edeeltes uit die
brieen waarschiJ'nli1'k erdwenen zi1'n . Met MarietJ'e de Man
was dit 9een al to 9root
Ge Vaartjes

Vooys 1 -Jaargang 18

43

was een 9espleten man die enerzi1'ds het 9oede
wilde . Hi1j wist echter an zichzelf dat hi1 ' nei9de naar
het zwakke en dat maakt hem tra9isch . HiJ' 9in9 constant gebukt onder wat hi1' erkeerd deed en onder
wat hem niet lukte ." Daarnaast was Vaart1'es 9eboeid
door het leen dat De Man leidde : "Dat zit boordeol
aontuur, en is allemaal erween met elementen die
ook in de maatschappiJ' en in de 9eschiedenis spelen ."
Herman de Man reisde eel en nam een pioniersrol in
biJ' de opkomst an de radio . Daarnaast was hi1 ' een
an de eersten die waarschuwde te9en de opkomst
an het antisemitisme waarte9en hiJ ' in 1933 - toen
Nederland zich daar nog niet zo mee bezighield - een

probleem : "Ze had natuurliJ'k best kunnen zeg9en :
'Dat ind ik een piJ'nliJ'ke passage, wat mi1'n ader oer
miJ'n moeder zegt . Kun J'e dat er niet uitlaten?' Maar
dat heeft ze op 9een enkele manier 9edaan . Ik heb
in het begin te9en haar gezegd : 'Je weet waar ik nu
mee bezi9 ben, dus het wordt confronterend en het
wordt miJ'n erhaal' . Ze heeft ook steeds onderwe g
geroepen : 'Laat J'e niet beinloeden door het felt dat J'e
nu contact met miJ' hebt, maar wees eerli1'k in J'e
boek! " VaartJ'es heeft nergens zaken oor haar aangepast . "Ik denk niet dat ik makkeiiJ'k lets we99estreept zou hebben . Dan zou ik toch het 9eoel
hebben dat ik als biograaf niet helemaal zuier bezi g
was naar haar toe wel maar als biograaf zou het
niet kloppen ."
Ondanks al de traumatische eraringen die
Mariet1'e met haar ader heeft 9ehad en alles wat de
bio9rafie biJ' haar op9erakeld heeft, is de biografie erg
belangriJ'k oor haar geworden . "Ze heeft geze9d :
'Het is toch een monument oor ons 9ezin 9eworden .'
Dat ond ik een aardige tYperin9, daar was ik heel bli'1
mee . Ondanks al die moeiliJ'ke aspecten die er aankleen . . ."

GesPletenheid
Wat de fi9uur an Herman de Man zo'n boeiend
onderwerp oor een bio9rafie maakte was niet
zozeer ziJ'n plaats in de 9eschiedenis maar eeleer
ziJ'n persoonliJ'kheid en de dramatiek an zi1'n leen .
VaartJ'es werd 9efascineerd door De Man zelf : " Hi J'
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brochure schreef. Ook tiJ'dens de oorlo9 toonde hi'1
een 9rote betrokkenheid : hi1' werkte onder andere bi'J
Radio OranJ'e waar hi1 ' werd we99ewerkt omdat hi'1
to lasti9 en to eerli1'k was en later kwam hiJ ' bi1' de
radio op Cura~ao waar hi1' het oor de autochtone
beolkin9 opnam en zo de Shell te9en zich in het
harnas J'aagde . Waarom, zou J'e J'e kunnen afra9en
was de zo op zichzelf 9erichte De Man zo betrokken
biJ' de maatschappiJ'? "Als De Man in een reemde
omgein9 zat dan wilde hijj zich waarmaken ; hi1' had
een sterke 9eldin9sdran9 . Maar ook anuit een
belo9enheid en idealisme wilde hijj wat oor mensen
betekenen . De tra9iek an het leen an Herman de
Man is geweest dat hiJ' heel eel behoefte had aan
affiniteit en warmte en ei9enli1'k met niemand echt
contact gehad heeft. De mensen die echt dicht bijJ
hem stonden mepte hi1' an zich af . Met zi1'n rouw
had hiJ' geen contact of9ezien an bepaalde momenten dan . Met zi1jn kinderen had hi1 ' het ook niet en
echte rienden heeft hiJ' niet 9ehad, althans : die heb
ik niet 9eonden . Zelfs StiJjn Streuels zi1'n grote oorbeeld waar hi1' zoeel oor heeft willen tern9 doen ,
'ik heb an hem het yak 9eleerd'-; De Man wilde hem
zelfs de Nobelpri1's doen toekomen was alti1jd afstandeli1jk . Ook Antoon Coolen en Anton an Duinkerken
waren wel riendschappeliJ'k, maar tot op zekere
hoogte . Niet echt innerliJ'k . Eenzaamheid ten top, 0 p
alle fronten ." Het is niet zo dat hi1' ziJ'n leen niet wilde
beteren . "Herman de Man schriJ'ft als de oorlog oorbi' 1
is en hiJ' no9 op Cura~ao zit aan MarietJ'e : 'Wi1' moeten
nu erder en elkaar alti1'd open in de o9en bli1'en
kiJ'ken er ma9 nooit een hard woord tussen ons allen .'
HiJj had de beste uit9angspunten maar hiJ ' is no g
geen twee dagen thuis of het is olkomen mis . En hi'1
behandelt haar, net zoals hiJ ' zi1'n rouw behandeld

heeft als een slain . Te9eli1'kerti1'd onderwe9 - hi1' 9aat
dan aak naar Londen oor de autohandel - doet hi'1
echt zijn best om met cadeaus en met aardi9e brieen
haar to errassen . En als hi1 ' dan thuis komt is het
meteen weer mis . Een man met wie J'e niet een kon .
De Man was erg e9ocentrisch . E9ocentrische mensen
kunnen zich nooit 9oed inleen in anderen . Dat kon
hi1' in zijn romanfi9uren weer wel ; dat is zo 9espleten .
Wat hi1' erzon dat kon hiJ' psYcholo9isch aardi9 uitdiepen ." Zeker na de oorlo9 was De Man een olkomen 9e'isoleerd fi9uur 9eworden : "Toen had hi'1
helemaal niets meer, en het contact met zijn dochter
was natuurliJjk helemaal erwron9en, hi1' erbleef met
haar in twee kamert1'es, dat is een hel 9eweest . Het is
heel lee9, heel kaal . Niet oor niets is het motto an
miJ'n bio9rafie : Alles er9aat uiteindeli1'k in pil'n een
citaat an Arthur Japin : 'Het liJ'kt allemaal zo er9eefs ,
er9eefs achteraf 9ezien' ."

Dat be9riJ'pen ze in Purmerend al niet meer
Vaart1'es wil met zijn bio9rafie eeneens het 9an9bare
beeld dat er an Herman de Man bestaat 'de 9ezelli9e
streekromanschriJ'er met het 9rote 9ezin dat zoeel
in de oorlo9 heeft mee9emaakt', onderuithalen . Ook
in de literatuur was Herman de Man een 9eisoleerde
fi9uur die in het begin an zijn carriere zeker succes
kende maar die na zijn flood 9aandewe9 tot een
weliswaar talentol schri1'er an het tweede plan
bestempeld werd : "In de ti1jd zelf zijn De Mans werken
redeli1'k ontan9en . Marsman schri1'ft eind Jjaren '30
een loend stuk oer De barre winter an ne9entig
1936 terwiJ'I hi1' enkele J'aren eerder no9 meende flat
het werk an Herman de Man zo beperkt en zo stom
9eschreen was in flat rare taalt1'e 'flat be9riJ'pen ze
in Purmerend al niet meer!' . Ter Braak schri1'ft in '39
flat Herman ei9enliJjk een enorm talent is . Prachti 9
boek ze9t hiJj . Maar als J'e het 9aat bekiJ'ken oer de
hele linie - Ter Braak moest in zijn recensies altiJjd
er9eli1'ken met anderen, rare ei9enschap - en als 1'e
Couperus ernaast le9t, dan is het toch helemaal niks ,
aldus Ter Braak . Maar het was niet zo flat het helemaal
als prut 9ezien werd . Dat beeld is Ian9zamerhand zo
9e9roeid, omdat hiJ' niet meer 9elezen wordt, maar
ook omdat die hele schri1'ers9eneratie en de streekliteratuur zonder meer als i1'fderan9s 9ezien wordt .
Want raa9 aan de doorsnee neerlandicus of hi' 1

Herman de Man of Antoon Coolen leest?! Door9aans niet maar toch bestaat er een ne9atief beeld
aak dus 9ebaseerd op ooroordelen ."
Vol9ens Vaart1jes erdient Herman de Man een
plaats in de literatuur9eschiedenis oor zijn bi1jdra9e
aan de ontwikkelin9 an de streekroman, die hi'1
samen met Antoon Coolen op de kaart 9ezet heeft .
En daarnaast erulde hi1' een niet to onderschatten
rol in het Iiteraire leen . Maar ook een deel an zijn
oeure is ol9ens VaartJ'es no9 meer dan de moeite
waard oor de hedendaa9se lezer . "Je moet aan zijn
taal wennen in het begin, het is lastisch dialectisch
9etint, maar de sociale thematiek heeft niets meer
met streekromans to maken . Het is 9een erheerliJ'kin9 an het plattelandsleen zijn personages zijn
1'uist in striJ'd met de conenties an dat platteland . De
boeken an De Man 9aan altiJ'd oer 9e'isoleerde
fi9uren die proberen to rebelleren en zich ri1 j to
maken . En die eenzaamheidsthematiek stiJ9' t uit
boen het re9ionale karakter, die is unierseel ."
De erhalenbundel De barre winter an ne9enti9
ziet Ge VaartJ'es als een an de beste boeken an De
Man . "Herman de Man kon zaken beschriJ'en op een
licht ironische manier, dat is klasse . Er is oer deze
erhalen 9oed na9edacht . Het boek is mooi cYdisch
op9ebouwd ." Voor Het Wassende Water, het
bekendste boek an De Man heeft Vaart1'es minder
waarderin9 : "Het is een raar boek . Het 9aat niet oer
een di1'kdoorbraak wat we natuurli1'k allemaal
denken door die titel . Pas in het laatste hoofdstuk
bli1'kt flat de hoofdpersoon ei9enli1'k behoefte heeft
aan lets 9oddeli1'ks of in ieder 9eal een ho9ere we g
zoekt in het leen . De titel en het 9rootste deel an
het boek bli1'ken een metafoor to zi1'n, en flat ind ik
heel raar, compositorisch 9ezien ." Er zit een 9root
kwaliteitserschil tussen de boeken . "Dat is tYpisch
Herman de Man . Het was een manische man die
heel makkeli1'k aan lets be9on en meteen in uur en
lam raakte . En een paar da9en later was flat weer
we9 . Maar hiJ' moest dan wel zijn boek no9 afmaken .
Dat 9ebeurde dan met to9enzn . Je ziet ook aak flat
halerwe9e ineens het uur eruit is en dan suddert
het naar het einde toe met ondsten waaran 1'e
denkt : flat is 9ewoon kitsch . HiJ' moest an de pen
leen en schreef het ene boek na het andere . Vaak
be9on hiJ' al halerwe9e met een nieuw boek, want
binnen een paar maanden moest er toch wel weer
een nieuw boek op de plank staan ."
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Monsieur Armand
Vaart1'es heeft 9een enkel moment de illusie 9ehad
dat hiJj Herman de Man helemaal heeft be9repen of
dat hi1' het zo complexe karakter an De Man 9eheel
heeft kunnen duiden . Het uit9an9spunt bi1' zijn bio9rafie was de 9espletenheid an De Mans karakter,
waarbi1' hiJ' de reemde frictie in het werk an De Man
betrekt dat aan de ene kant het 9oede tracht na to
streen dat ositief wil zi'n en dat aan de andere
kant zwarte aak beklemmende leenserhalen
weer9eeft .
Met het beschri1'en an de kindertiJ'd an De Man
heeft VaartJ'es de meeste moeite 9ehad . Bronnen
daaroer zijn uiterst schaars . De bio9raaf had oer het
al9emeen toch al niet een oerloed aan informatie
oer zijn onderzoeksob1'ect . Een belan9ri1'ke bron, het
persoonliJ'ke archief an De Man, is in de oorbo9 erboren 9a9aan toen zijn huffs na de deportatie 9aplunderd
werd . Able brieen an schri1'ers en bekenden die bi'1
hem binnenkwamen zijn daarmee erloren 9e9aan .
Wat Vaart1'es no9 web kon 9ebruiken zijn eeb brieen
an De Man aan anderen waaran het meeste biJ' het
Letterkundi9 Museum terecht is 9ekomen . "Daarnaast heb ik ia particulieren die ik sours met moeite
heb kunnen opsporen, no9 andere din9en boen
water 9ekre9en . En de dochter had ook no9 een en
antler, hoewel ze in de oorbo9 ook eel was kwiJ't9eraakt . ZiJ' heeft ia ia later web wat din9en tern99ekre9en en die heeft ze op9ezocht en of9estaan ooral
ook eel foto's waar ik heel bbbJ ' mee was ."
De oorbo9speriode in Frankri1'k heeft hiJ' met de
meeste oldoenin9 beschreen : "VoornameliJ'k omdat
ik in Frankri1'k 9eweest ben en al de bocaties waar De
Man 9eweest is heb op9ezocht . Tot mi1'n erbazin 9
ond ik het abbemaal on9erept tern9 . Het hotel waar
De Man 9eweest is in '40141 stond al 1'arenban9 to
koop en zijn kamer was no9 helemaal intact . De
ei9enaresse die zich de erhalen an haar ouders no g
herinnerde wist no9 wie 'Monsieur Armand' was .
Web la9en er enorme la9en stof, maar ables stond er
no9 exact zoals het was achter9elaten . De luiken
waren dicht. Het was net absof1'e tern9 in de ti1'd stapte .
Daar heb ik ook een aantal 'sleutels' tot andere zaken
9eonden die no9 niet ontdekt waren . Ik kon biJ'na
niet wachten tot ik in die tiJ'd zou belanden . De periode
anaf eerti9 is sowieso oor miJ' de meest complete .
Vanaf dat moment is er echt een 9rote briefwisselin 9
bewaard 9ebleen, die ik 9ekre9en heb, een dik pak .
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Dan kun 1'e De Man bi1'na per da9 ol9en . Maar oor
die tiJ'd zijn er echt 1'aren waarin Jje met moeite 1'e
erhaal aan elkaar kunt breien ."
Uiteindeli1'k heeft Vaart1'es, ondanks able hiaten en
problemen biJ' het inden an zijn bronnen bi1'na niets
olledi9 moeten herzien : "Ik ben ook pas 9aan schriJ'yen toen ik het meeste oor elkaar had wat het
onderzoek betreft . Maar terwiJ'I 1'e aan het schriJjen
bent stuit J'e op ra9en die zich aanankeliJ'k niet
oordoen . Dan raa9 1e J'e af : 'klopt dat web?' en dan
moet J'e opnieuw op pad ." Maar ook al zou er aanzienbi1'k meer bronnenmateriaal oer9ebeerd ziJ'n r een
bio9rafie bli1'ft, realiseert VaartJ'es zich toch altiJ'd een
persoonli1'ke interpretatie an een leen : "Het materiaal dat J'e ter beschikkin9 staat is fra9mentarisch het
is puur toeabbi9 wat er oer bliJ'ft . Het kan best zijn
dat driekwart an dat wat belan9ri1'k 9eweest is niet
meer bestaat . En in feite schets J'e toch alti1'd een heel
subJ'ectief en beperkt beebd . Ik heb miJ'n boek niet
oor niets 'een bio9rafie' abs ondertitel mee9e9een ."

De ontan9st
Wat VaartJ'es uiteindebi1'k erwondert is de snebheid
waarmee de bio9rafie 'an hem of 9e9roeid' is ,
ondanks het 1'arenban9e werk eraan en de 9rote
betrokkenheid die tiJ'dens het schri1'en steeds toenam .
Enkel recensies en interiews dwin9en hem no9 zich
ermee bezi9 to houden . Oer het al9emeen waren
de reacties op zijn bio9rafie 9unsti9 . Albeen Elsbeth
EttY liet in de NRC een ne9atief 9eluid horen : "Aan
deze bio9rafie is oerduideliJ'k hard en 9ewetensob
9ewerkt . . . . De wi1'ze waarop dit alles is erwerkt en
9eran9schikt, 9etui9t echter an weini9 inlein9sermo9en en mist psYcholo9ische duidin9 . . . . VaartJ'es
heeft nauw9ezet de leensfeiten an een minor poet
9eboekstaafd r waar hi1' de bio9rafie an een hoo9st
9etalenteerde, maar 9efrustreerde met waanzin
9esla9ene had moeten schriJ'en ." Maar an dit erwi1't
heeft Vaart1'es zich weini9 aan9etrokken : "ZiJ' wilde
bliJ'kbaar, dat ik op ebke pa9ina 'Ki1'k eens hoe
9 estoord die man was' schreef . Dat moet ze zelf concluderen ind ik . Een bio9raaf ma9 niet al to zeer
oordelend bezi9 ziJ'n, hoewel 1'e zeker tussen de re9els
door kunt bezen wat ik ind . EttY heeft tiJjdens het
bezen zebf 9econcludeerd, dat De Man een 'met
waanzin 9esba9ene' is . Dat ind ik 9enoe9 ."

Je zou erwachten dat een letterkundi9 9enootscha p
elke bio9rafie die oer zi1'n onderzoeksonderwer p
handelt, 9einteresseerd to9emoet zou zien, maar de
Vereni9in9 Herman de Man waar Vaartjes 1'aren lid
an is 9eweest toonde zich allerminst bli1' met de bio9rafie oer haar held . De ereni9in9 had moeite met
de schokkende informatie omtrent haar idool en was
al ti1'dens het onderzoek an Vaartjes weini9 betrokken .
Zelfs informatie die oor Ge Vaartjes bestemd was
werd achter de rug an de bio9raaf om naar het Letterkundi9 Museum 9eloodst . Een al to ho9e dunk
an de Vereni9in9 heeft Vaartjes dan ook niet :

"De Vereni9in9 is niet echt 9einteresseerd in Herman
de Mans leen . Het is een merkwaardi9e club die niet
zozeer inhoudeliJ'k met zi1'n werk of zi1'n leen bezi9 is,
maar eerder uitstap1'es naar de kaasmakeriJ' maakt en
aanerwante folkloristische . 9ezelli9a din9en doet . Tot
nu toe heeft men ook no9 steeds niet echt 9erea9eerd op de bio9rafie . De roe9ere oorzitter schiJ'nt
mi1'n boek botwe9 9etYpeerd to hebben met :
'allemaal roddel' . De huidi9e oorzitter deelde mi'1
on9eraa9d merle dat hi1' de bio9rafie 'misschien' in
de zomer 9aat lezen . Ik moet het no9 zien!"

fflNDERICKX & WINDERICKX
ANTIQUARIAAT
In- en erkoop an Nederlandse
en buitenlandse literatuur in
bijzondere uitgaen en
eerste drukken
Oude Gracht 234
3511 NT Utrecht
tel. 030 - 2322771
Openingstijden :
ma. `/m yr . 1 1 .OOu- 1 8 .OOu
zat . 11 .OOu-17 .OOu
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Lei in de La9e Landen . 350
1'aarl'oodse schriJ'ers in de
Nederlandse literatuur.
Samen9esteld door Daphne
MeiJ'er.
Amsterdam/Antwerpen Contact
1999 . 592 blz . f79,50 9ebonden .

Het aanbod bepaalde de
keuze of wat erder op
tafel kwam
Eerst de feiten . Met Lei in de
Lage Landen stelde de schriJ'fster
en 1'ournaliste Daphne Mei1jer een
oman9ri1jke bloemlezin9 samen
an teksten an 1'oodse auteurs .
Die omatten een periode an
ruim 350 1jaar ; de oudste tekst
dateert an 1642, de meest recento an 1997 . Het 9ehele corpus is
0p 540 roYale bladziJjden of9edrukt en bestaat uit 49 teksten
an 47 schriJjers . Van die 49 biJjdragen zijn er 23 niet fictioneel ;,
12 zijn oorzien an noten . Als
inleiding op de bloemlezin9 client
een oorwoord an de samenstelster an ier pagina's . Na de tekstep treft men 16 bladziJjden
'Noten' ; deze annotaties arieren
sterk in oman9, an 4 bladzi1'den
oor de ene tot 1 drie-re9eli9e
noot oor de andere tekst . Dan
ol9t de 'Bibliografie' met ten eerste een alfabetisch op auteursnaam 9eordende Iiteratuurli1jst
waaruit kan worden op9emaakt
welke editie r uitgae of druk
9 ebruikt is . Het tweede deel
bestaat uit een Ii1'st an 'Geraadplee9de werken' ; dat zijn drie studies, respectieeli1jk uit 1989, 1951
en 1928 . De bloemlezin9 wordt
of9esloten met 14 bladziJjden
'Biografieen' : 47 stukJ'es an
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gemiddeld 10 regels met eni9e
9egeens oer een en Iiteratuur
an de schriJjers .
De selectie is erdeeld oer zes
delen ook wel afdelingen of
hoofdstukken 9enoemd . De eerste drie delen zijn 'historisch' an
aard wat betekent dat het indelin9scriterium de tiJ'd is . Het eerste
hoofdstuk behelst de periode
1 642 tot het eind an de achttiende eeuw ; het tweede hoofdstuk
de periode 1 796 - dat is het 1jaar
dat de Nationaie Ver9aderin 9
besluit J'oden oor de wet 9eliJjk to
stellen met alle andere bewoners
an de nieuwe Bataafse Republiek
-tot 1940 en het derde de 1jaren
1940-1945 . De laatste drie delen
hebben een 'inhoudeli1'ke' opzet .
Alle hierin op9enomen biJjdra9en
zijn na 1945 erschenen . De ierde afdeling presenteert, in de
woorden an de titels "nostalgische" herinnerin9en aan de Jjaren
oor de Tweede Wereldoorlog, de
iJjfde beat " piljnliJjke" herinnerin9en aan de Tweede Wereldoorlog .
De fragmenten zijn in deze hoofdstukken chronologisch 9eordend
naar 1j aar an erschiJjnen . Het
zesde en laatste deel is het
oman9riJjkst ; het heet 'Moedi 9
oorwaarts! Joods een nu)' en
bren9t tal an thema's en "wat er
erder op tafel komt" samen . [en
duideliJjk ordenin9sprincipe is hier
niet to onderkennen .
Er zijn grote erschillen in de
len9to an de 9ekozen stukken .
Zo is in het ierde deel een hoofdstuk an een roman an Sie9fried
an Praa9 op9enomen dat 25
bladzi1jden bestaat en een erhaal
an Mar9a Minco an drie bladziJ'den . Naast de Nederlandse bi1jdra9en zijn enkele ertalin9en uit het
Latin,
het liddisch r het Hebreeuws
1

en het Frans op9enomen . In de
bloemlezing staat uitsluitend
proza . De non-fictie is zeer diers :
deze erzamelin9 beat onder
meer brieen r een lofrede r een
oorrede op een theolo9isch-politiek traktaat reportages, columns ,
krantenartikelen l tiJjdschriftbiJjdra9en kronieken, da9boeken en
memoires . Zowel an de fictionele als an de niet-fictionele teksten
worden of9eronde 9ehelen 9eselecteerd bi1'oorbeeld een brief,
een erhaal of fragmenten biJjoorbeeld een of meer hoofdstukken uit een roman) . In het laatste
geal kunnen de 9ekozen delen
afkomsti9 zijn uit iedere plaats
begin midden, einde an de
bron . Deze fragmenten zijn nu
eens aaneensluitende dan weer
uiteenli9gende tekstgedeelten .
Wellicht het meest errassend
in de hierboen 9e9een opsommin9 is de wel erg summiere
introductie an ier bladzi1jden o p
zo'n grote hoeeelheid in elerlei
opzichten zeer erschillende tekstep . De raa9 drip9t zich op oor
wie merouw Mei1jer deze anthotogie heeft samen9esteld als kenneli1'k 9emeend is dat de lezer het
wel kan stellen zondertoelichtend
commentaar op het merendeel
an het corpus . Het oorwoord
9aat niet in op deze raa9 en ook
een heldere formulerin9 an de
doelstellin9 en de selectiecriteria
ontbreekt . Ook een reflectie op de
preliminaire raa9 'wie is 1food'
had in een pretentieuze bloemlezin9 als deze niet achterwege
mo9en bliJen . Voor het antwoord
op deze gecompliceerde raa 9
komen erschillende cate9orieen
in aanmerkin9 die boendien alle
in de op9enomen teksten op eni9erlei wiJjze een rol spelen . Ik denk

hier niet alleen aan termen als ras
yolk nationaliteit, godsdienst en
leenshoudin9 maar ook aan de
status an de respondent : zionist orthodox conseratief Iiberaal of
assimilant . Ik kan me ei9enliJjk niet
9oed oorstellen dat de samenstelster de oertui9in9 is toe9edaan dat de lezer an haar boek
anzelfserekend beschikt oer oldoende kennis omtrent al deze
be9rippen .
Als 9eze9d 9eeft het oorwoord 9een duideli1jke explicatie
oer hoe 9ekozen is en daarmee
samenhan9end, wat met deze
bloemlezin9 wordt beoo9d . Uit de
zinsnede dat een aantal auteurs
wie zoal) niet is op9enomen
omdat in hun werk de relatie tussen Nederland en het Jjodendom
niet specifiek aan de orde komt ,
alt op to maken dat de selectie in
ieder 9eal to maken heeft met de
thematiserin9 an die relatie .
Teens zijn schriJ'ers an fictie ,
neem ik aan buiten schot 9ebleyen wie zoal) wier werk zo'n
specifieke literaire orm heeft dat aldus Mei1'er, een fragment aan
hun werk toch 9een recht zou
doen . Hoewel deze mededelin 9
zonder namen en oorbeelden r1i'keli1'k onbestemd bliJ'ft, kan men en
wel uit conduderen dat de uiterkoren fra9menten dus representatief moeten zijn oor het oeure
en dat de literaire orm eran niet
to specifiek ) ma9 zi1'n . De keuze
is in alle 9eallen oort9ekomen
uit het werk, op basis an inhoudeliJjke criteria stelt MeiJjer, en ze
erol9t: M1oods is dan ook 9een
epitheton dat ik aan een schriJ'er
erleen" . Ik kan deze redenerin 9
eerli1k 9eze9d niet 9oed ol9en .
Als uitsluitend het werk en niet de
I'oodse schri1'er eran de keuze

heeft bepaald waarom zijn dan
9een teksten op9enomen an
niet-Jjoodse auteurs waarin dezelfde problematiek - de erhoudin 9
tussen tjoden en niet-1joden - centraal staat? Daar komt biJj dat ik
me niet aan de indruk kan onttrekken, de bloemlezin9 oerziend dat opname an een aantal
fra9menten ooral 9erechtaardi9d wordt doordat de schriJ'er
eran 1'ood is of als zodani 9
bekend staat . Een oorbeeld : olkomen terecht constateert Mei1'er
dat Arnold Aletrino in zijn literaire
werk zelden refereert aan zijn
Jjoodse achter9rond en het 9ekozen erhaal 'Zomeraond' beesti9t die opattin9 : an eni9e
Jjoodse thematiek is 9een sprake .
Waarom staat dit erhaal niettemin toch in deze bloemlezin9?
Wat betreft het oorwoord wit
ik ten slotte stilstaan bi1j MeiJjers
erdedi9in9 an het opnemen
an niet-fictionele fra9menten .
Vreemd 9enoe9 heeft ze het in dit
erband niet alleen oer "enkele"
fragmenten maar ook oer fra9menten die "beschouwend" an
aard ziJ'n . Waar 23 an de 49 bi1'dra9en dat beschouwende hebben kan toch moeiliJ'k an enkele
9esproken worden . En ofschoon
beschouwend en non-fictie 9een
identieke be9rippen zi1'n worden
ze wel zo bliJjkt, als sYnoniemen
op9eoerd . Mei1'er erdedi9t
opname door to benadrukken dat
ze zich hier heeft laten leiden door
persoonli1'ke oorkeuren : "ik lees
zelf graag literaire non-fiction" . Ik
9eloof het 9raa9, maar wat heeft
het adJ'ectief literair to maken met
bi1joorbeeld het stukJ'e an "kooken eet9oeroe" Johannes an
Dam? En zou de persoonliJ'ke
oorkeur minder of 9een rot

hebben 9espeeld bi1j de keuze an
fictionele teksten? Hoe dan ook :
oor zowel fictie als non-fictie
9eldt het ondubbelzinni9e criterium : "het aanbod bepaalde de
keuze" . Het staat er alsof deze
mededelin9 alle erdere ra9en
oerbodi9 maakt.
Het zal inmiddels duideliJjk zijn
dat ik in deze besprekin9 het
accent leg op de wi1'ze waaro p
Lei in de La9e Landen is 9eredi9eerd als bloemlezin9 . Vandaar
dat ik ook wat nader in9a op de
noten die als geze9d, twaalf tekstep toelichten . De door MeiJjer
9eol9de procedure li1'kt miJj sYmptomatisch oor de manier waaro p
deze bloemlezin9 is samen9esteld .
Een opmerkin9 ooraf heeft
betrekkin9 op de letterliJjk onhandi9e afstand tussen de tekst en de
annotatie . Wie de noten biJj Spinoza's traktaat op bladziJ'de 26 wil
inzien moet pa9ina 557 openslaan . Maar belan9riJ'ker is de raa 9
waarom relatief weini9 teksten
oorzien zijn an dit snort commentaar. 0p 9rond waaran is nu
een scheidin9 9emaakt tussen wel
en niet to annoteren fra9menten?
Het antwoord is onthutsend prozaisch en snel zichtbaar oor wie
het ne9entiende-eeuwse Nederlands leest an het tweede cluster
noten : alleen wanneer in de
9ebruikte bron, en die kan dus
ook uit de ne9entiende eeuw
stammen noten oorkomen, zijn
die toe9eoe9d . De annotatie ,
zonder namen 9apresenteerd, is
dus niet an Mei1jer maar an de
bezor9ers of schriJjers an de
9ekozen teksten . Deze omstandi9held heeft niet alleen tot
9eol9 dat aard, oman9 en taal
an de noten per tekst sterk yenschillen, maar ook dat nu tameli1jk
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zinloze toelichtin9en worden
9e9een die in de oorspronkeliJ'ke
context niet zinloos waren . Wat
moet de lezer met 9eleerde erwi1'zin9en als "Tacitus r Anna/es
1,7,1" of "Curtius : 4,10,3" bij1
Spinoza als de biJjbehorende literatuurliJ'st ontbreekt? Uit de 'Biblio9 rafie' alt of to leiden dat hier
9ebruik is 9emaakt an een ertalin9 an F. Akkerman uit 1997 .
WaarschiJjnliJ'k ziJ'n de noten ook
an deze meneer Akkerman . Maar
wie annoteerde de biJ'dra9en an
Daid Franco Mendes Herman
Hei1'ermans Sr. en Jacob Israel de
Haan? De'BibliO9rafie` 9eeft 9een
uitsluitsel zodat de lezer die
de bronnen niet biJ' de hand heeft
niet weet wie biJ'oorbeeld
erantwoordeli1jk is oor het uitoeri9e commentaar bi1' De Haans
Correspondent in Pa/estina 19191924 en de Iiterair-historisch
irreleante informatie oer Het
get!], wanneer alleen de namen
worden 9enoemd an de oor dit
literaire J'on9erentiJ'dschrift olstrekt onbelan9ri1jke redactie an
het eerste uur. MeiJjer kan hi1 j hierop niet sanspreken, maar natuurli1'k is zij' wet erantwoordeliJ'k oor
deze staaltJ'es an 9emakzuchti9e
en slordi9e tekstbezor9in9 .
De adequate toelichtin9 die
G .L . Durlacher 9eeft biJ' het fragment uit zi1'n StrePen aan de
heme/ zou de norm moeten zi1'n
oor het inleidende commentaar,
al dan niet door middel an
noten dat na9enoe9 alle teksten
naar mi1'n oertui9in9 nodi9 hebben als de lezer 9een 9eerseerde ,
9een specialist is . Uiteraard ma g
deze lezer ook rekenen op een
woordenli1jst die J'oodse termen
an een erklaring oorziet . Wanneer niet alleen onder anderen
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Leon de Winter en Carl Friedman
in hun romans maar ook Eelien
Gans in haar recente dissertatie
De k/eine erschi//en die het /een
uitmaken, oer de 1'oodse sociaaldemocraten ; Amsterdam 1999
het nodi9 inden zo'n list
J op to
nemen waarom bliJ'ft dat dan in
deze bloemlezin9 achterwe9e?
Behale een li1'stJ'e met woorden als 'mizrach' en 'aschmodai'
ontbreekt in dit boek iedere uitle 9
oer of toelichtin9 op tat an iJjkpunten uit de J'oodse 9eschiedenis
in Nederland, op cruciale momenten waaran er ele in de teksten
oorkomen en wet zodani9 dat
zonder commentaar essentiele
betekenissen en referenties oor
de huidi9e 1'oodse en niet-1'oodse
lezer 9rotendeels of 9eheel erloren 9aan . Ik noem- in willekeuri9e
ol9orde : de to9enstellin9 AsJjkenazien-Sefardien de Protocollen
an de Wizen
1 an Sion het 9eliJjkheidsbe9inset dat de Nederlandse
oerheid hanteerde ten opzichte
an de tjoden oor en na de Tweede Wereldoorlo9, Het EichmannWeinreb en Renate
p rotes
Rubinstein de Barneelders de
Joodse Raad de Nederlandse
Unie de stri1'd rond de ier an
Breda de affaire Fassbinder, de
or9anisatiestructuur an kam p
Westerbork, het biolo9isch, Christeli1'k, economisch en cultureel
antisemitisme de eranderde relatie tussen Nederland en Israel de
impact an bi1joorbeeld Anne
Franks da9boek De Jon9s teleisieserie De bezetting . Pressers
Onder9an9 op de co//ectiee herinnerin9 aan de 1"odenero/gin 9.
enzooort .
No9masts stet ik de raa9 aan
de orde oor wie Lei in de La9e
Landen is 9emaakt . Gelet op het

stibistische register waarmee de
'Bio9rafieen' ziJ'n op9esteld zal
een 9root leespubliek zi1'n beoo9d .
Voor die lezers zi1'n mededelin9en
abs deze : "Lisette bebandt ia
omzwerin9en in de 1journalistiek", "Wands studeert in Amsterdam
9eschiedenis" ,
Renate
Rubinstein "werkt een tiJ'd oor
allerlei bladen tot ze wekeli1'ks een
stuk1je ma9 schri1'en oor Vri'
I
Neder/and . Haar stukken 9roeien
uit tot eel 9ebezen columns" .
0pallend is erder de stelli9held
waarmee al9emeniserin9en worden 9eformuleerd . Zo beweert
Mei1'er dat recensenten en lezers
zonder uitzonderin9" eel an
Arnon Grunber9s werk houden ,
en dat de "uistdikke" romans
an Israel Querido door tiJd9enoten als "topliteratuur" werden
beschouwd . Een relatierin9 an
der9ebi1'ke uitspraken is web op ziJ'n
plasts . Ik ken biJjoorbeebd een
ti1d9enoot an Querido die daar
heel antlers oer dacht en hiJj was
bepaald niet de eni9e . Nee- F. Bordewi1'k zal niet "met half Amsterdam" zi1'n uit9ebopen om hem o p
zi1'n be9rafenis "de laatste eer" to
bewiJ'zen . In ziJ'n boek De laatste
eer uit 1935 schri1'ft BordewbJ'k
oer Querido : "HiJj behoort tot die
1joden welke hun yolk afbreuk
doen- welke wi1j onerdraa9liJ'k
noemen omdat zij' enkel de slechto ei9enschappen an het ras ertonen en an de 9oede 9een
spoor . Hi1j heeft ook 9een Jfoods
uur, zoabs Da Costa of HeiJ'ermans hi1' is alleen maar J'oods
druk . Hi1j is erschrikkeli1jk druk ,
ziJ'n lawaai is ziJ'n succes ." Weini 9
delicate maar web duideliJjke taal
li1'kt miJ' .
De inaccurate tekstbezor9in 9
komt erder tot uitin
9 wanneer

we 9e9eens uit de bio9rafieen
de biblio9rafie en de bloemlezin9
zelf er9eliJjken . Zo oerli1'dt Renato Rubinstein op bladziJ'de 432 in
1989 en op bladzi1'de 539 in
1990 . En Mulisch' reportage De
zaak 40/61 erschi1'nt in 1962 p .
587 en in 1961 p .576 .Inconsistentie in de titelbeschri1jin9en is
troef in de 'Biblio9rafie' : pa9inerin9 wordt zonder eni9e sYstematiek wel en niet ermeld- het 1jaar
an erschi1'nen ontbreekt no9al
eens zo nu en dan wordt ermeld
wanneer een eerste druk erscheen met betrekkin9 tot de
9ebruikte bron wordt sours wet en
sours niet beschreen our welke
druk het 9ant of en toe ats eerder 9econstateerd, ontbreekt de
naam an een tekstbezor9er .
Wanneer ik ten slotte no g
eni9e kanttekenin9en plants biJj de
kern an het boek dus het corpus
9ekozen teksten . 9a ik het niet
hebben oer wat ik mis en wat ik
zou we9laten . Ik richt me op het
resultant an MeiJjers selectie en
merk op het biJjzonder to betreuren dat de keuzes ner9ens expliciet worden bear9umenteerd de
keuze an de teksten noch de
keuze an de 9edeelten die daar
uit9elicht ziJjn . Graa9 zou ik hebben willen weten waarom an De
Winter het oeri9ens prachti9e .
erhaal 'De foto' is op9enomen
en niet fra9menten uit zijn in
Jjoodse krin9 omstreden roman
SuperTex (1991), naar aanleidin 9
waaran de raa9 is 9estetd of
een Jfood wel in een Porsche kan
ri1jden zoals het hoofdpersona9e .
Waarom zijn de laatste bladziJjden ,
zonder er oeri9ens melding
an to maken dat het de laatste
btadzi1jden zi1n, uit Carry an
Bru99ens indrukwekkende roman

De erlatene 1910 9eselecteerd
en niet andere passages? Enzooort.
Het stellen an de laatste raa 9
bren9t miJj op een principiele
kwestie . Wat is de zin an het
opnemen an fra9menten uit een
roman die niet het begin eran
betreffen, biJ j ontstentenis an een
introducerende para9raaf oer
wat ooraf 9in9, oer de personages en oer de ertelsituatie? Als
oorbeeld noem ik de hoofdstukken zes tot en met acht uit Josepha Mendels' A/s wind en rook .
Het liJ'kt me niet uit9esloten dat
elen deze aan9riJpende roman uit
1950 niet kennen . Wat kunnen zij1
be9innen met de acht hier of9edrukte pa9inn's? Niet eel- rees
ik want oor een 9oed be9rip is
het noodzakeliJjk kennis to nemen
an eni9a 9ebeurtenissen die eerder beschreen zi1jn . DaarbiJj komt
dat de ertelstructuur in deze
roman ook in het fragment,
no9al uitzonderli1'k en in9ewikkeld
is anwe9e het oorkomen an
zowel een personage-9ebonden
ik-erteller als een auctoriale ertelinstantie . Mutatis mutandis
9eldt deze kritiek oor alle fra9menten die niet samenallen met
het begin an een roman .
Zoals ik eerder aan9of, kept de
bloemlezin9 een historische en
inhoudeliJjke hoofdstukindelin9 . In
het oorwoord 9eeft MeiJjer een
beknopto en weini9 expliciete
motiatie oor de zesdelin9 . De
9rootste problemen had ik met
het ierde hoofdstuk waarin
naoorlo9se teksten zijn onderbracht die betrekkin9 hebben o p
de priode
e
oor 1940 . Het hoofdstuk heet'De droom nostal9ische
herinnerin9en ' ter onderscheidin 9
an het i1jfde hoofdstuk 'De

scheren' dat 9ant oer de herinnerin9en aan de Tweede Wereldoorlo9 . Omdat nostal9ie toch
betekent het idealiserend tern9erlan9en naar wat 9eweest is, is
het mi1 een raadsel waarom de
hier bi1'een9ebrachte teksten
onder deze noemer zijn op9enomen . Neem nu het fragment
waarmee de 'De droom' opent
de zo1juist 9enoemde bladzi1jden
uit A/s wind en rook . In deze
roman blikt het hoofdpersona9e
Elisa met of9ri1jzen tern9 op wat
wet de 9rootste er9issin9 an
haar /een was : haar huweli1jk met
de steil 1'oods-orthodoxe Simon .
Het alt buiten het bestek an
deze recensie in to 9aan op de
omstandi9heden die haar tot dit
huweli1jk brachten . Het 9ekozen
tekst9edeelte beschri1'ft de aond
dat Elisa oor het eerst in Simons
huffs is en alles wi1'st erop dat de
toekomst oor de aanstaande
echtelieden erre an rooskleuri 9
zal ziJn, inte9endeel : "toen za9 ik
zijn 9ezicht bteek al wat oud en
slechterzor9d, toen za9 ik zijn
alse tanden waaran er een in de
onderkaak ontbrak toen za9 ik
zijn wat dikke handen met de
on9eliJjke . 9ele na9els en ik kon
niet meer we9" . Kortom, an
eni9a nostal9ie op het nieau an
het hoofdpersona9a is 9een sprake . De lezer ma9 an mi1 j aannemen dat ook oor Josepha
Mendels de episode die in haar
roman centraal staat allerminst
het object is an idealiserend
heimwee . Ook enkele andere teksten die Mei1'er heeft onder9ebracht in het ierde deel zijn oor
miJj lasti9 to associeren met de
positiee connotatie die het be9ri p
nostal9ie nu eenmaal heeft .
Samenattend : de hier bi1'een-
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9ebrachte teksten 9een een
caleidoscopisch beeld an de toch
dikwiJ'Is problematische positie an
1joden in Nederland met als een
nauweliJ'ks to beatten dieptopunt
de breuk an de 1'aren 1940-1945 ,
toen an de 140 .000 1'oden in ons
land ruim 75 procent werd ermoord . In het licht an het 9e9e yen dat tot op de da9 an
andaa9 telkens bliJ'kt dat 1'uist die
periode tot ons onoltooide erleden behoort ziJ'n talrijke passages
onthullend to noemen . Ik 9eef
daaran een oorbeeld uit het
da9boek an Sam Goudsmit . Het
is 22 april 1945 als Goudsmit met
erbitterin9 schri1'ft oer de Nederlandse Unie en een an haar leiders J .E . de Quay, die later, in
1959 minister-president zou worden : "ZiJ'n artikelen hebben ons
desti1'ds benauwd, ziJ' preekten
mee9aandheid J'e9ens de bezettin9r Ja, ziJ' tolereerden de onNederlandsche anti-Nederlandsche
Jodenerol9in9 . Deze kerel werd
minister! Hi1' is '9emati9d' fascist ."
De onbetwiste literaire en
documentaire waarde an een
9root deel an de erzamelde
teksten maakt an Lei in de
La9e Landen no9 9een 9eslaa9de
bloemlezin9 . Ze is bepaald niet
het presti9ieuze monument
9eworden dat de uit9eer en de
samenstelster erin wensen to zien .
Juist als bloemlezin9 schiet deze
uit9ae tekort omdat ze in tal an
opzichten de sporen ertoont an
een wat to al to nonchalante zo
men wil 9emakzuchti9a aanpak .
De wi1'ze waarop het boek is
samen9esteld staat op 9espannen oet met de pretenties die
eraan ten 9rondsla9 li99en .
Hans Anten
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J .D .F . an Halsema Dit eene
brein . 0Astellen oer het werk
en dichterschaA an .
.H LeoJ
Aold.
Gronin9en Historische Uit9eeri'1
1999 . 332 blz . f65, -

Dit uitgekozen koninklijk
gloriestuk en pronkkleinood
Van Halsema's meest recente
eublicatie Dit eene brein : oPstellen oer werk en dichterschap an
1 .H . LeoAold is een tern9blik o p
zi1'n bestuderin9 an Leopold tot
no9 toe . Een snort greatest hitserzamelin9 . zo men wit . In het
'Vooraf' pp . 5-6 ze9t Van Halsema het zelf als ol9t : "De hier
9ebundelde opstellen ormen een
ruime selectie uit de artikelen
waarin ik Binds 1975 heb 9eprobeerd 9reep to kriJ'9en op poezie
en dichterschap an J .H . Leopold •
twee nieuwe opstellen zi1jn daaraan toe9eoe9d ." Deze selectie
wordt chronolo9isch 9epresenteerd aangezien Van Halsema het
J'uist achtte our de ontwikkelin9 in
ziJ'n benaderin9 an Leopold zichtbaar to laten . De bundel biedt in
totaal acht opstellen die ondanks
hun 'ei9en relatiee zelfstandi9held' sterk met elkaar samenhan9en . Ze 9een inzicht in het
dichtwerk an Leopold en weerspie9elen de ontwikkelin9s9eschiedenis an het kritische werk
an Van Halsema . Dit eene brein is
daarmee een sprekend oorbeeld
an een sYmbiose tussen een dichter en ziJ'n interpreet .
Het resultant an een der9eliJ'ke erhoudin9 bli1'kt al meteen uit
het eerste opstel . 9etiteld 'Enkele
bronnen an CheoPs' . Leopolds

schitterende poezie 9eeft Van Halsema alle mo9eli1'kheid tot uit9ebreide analyses, die uitblinken in
zor9uldi9held en kennis an
zaken . Boendien zor9en zi1'n
interpretaties eroor dat het werk
zelf no9 meer 9ant schitteren . Een
9 edicht als Cheops leent zich uitstekend oor de intertekstuele
benaderin9 die zo kenmerkend is
oor Van Halsema . Deze subtiele
en sours licht speculatiee maar
zeker oertui9ende methode
maakt het mo9eli1'k our intertekstuele inloeden in een 9edicht
aan de opperlakte to bren9en .
Men 9ant er daarbiJ' anuit dat
een dichter zi1'n ei9en werk laat
beinloeden door andere teksten .
Van Halsema beschri1'ft Leopolds
schriJ'fprotes daarom als een
,, intuItief herschikkend" dichten
p13 als een orm an "omdistilleren" p . 247 of als een
"omleeserotes" p . 248 . HiJ ' probeert- door to9eliJ'kertiJ'd een
9edicht en de mo9eliJ'ke intertekst
to lezen als het ware in het hoofd
an de dichter to kruipen our zo
het schriJ'fprotes - het al dan niet
bewuste 'herschikken' - woord
oor woord to kunnen naspeuren
en to reconstrueren . Het is o p
basis an lexicale en semantische
oereenkomsten tussen 9edicht
en bron nameliJ'k mo9eli1'k our een
uitsprack to doen oer de teksten
die an inloed kunnen ziJ'n
9eweest op het dichtprotes ;
boendien wordt daardoor ook de
betekenis an een der9eli1'ke intertekst oor de interpretatie an het
9edicht als 9eheel duideli1'k .
Van Halsema sluit ziJ'n o9en
niet oor de problemen die deze
methode met zich meebren9t . Het
is natuurli1jk nooit mo9eli1'k our
met olledi9e zekerheid aan to

9een wat Leopold tot het schriJjyen an een bepaald 9edicht heeft
bewo9en . Van Halsema merkt dan
ook op : "Ik ben mi1j eran bewust
dat een der9eli1jke eronderstellin 9
oer Leopolds werkwi1jze speculatief an aard is . Er zijn echter meer
plaatsen in het werk an Leopold
waar men kan ermoeden dat er
sprake is an woorden beelden ,
enzooort afkomsti9 uit eni9erlei
lectuur, die bi1j Leopold in een
nieuw erband zijn onder9ebracht ." p .269
Aan het begin an 'Enkele
bronnen an Cheops' beschriJjft
Van Halsema zijn werkwiJjze, nu
toe9epast op Leopolds 9edicht
CheoPs, als ol9t : "De richtin9 an
dit onderzoek rondom het 9edicht
CheoPs is 9eweest : an buiten de
tekst naar binnen toe . Dat komt
erop neer dat jk me naar
aanleidin9 an de onderzochte
mo9eli1'ke bronnen an Cheops
concentreer op enkele IiJjnen in
Cheops, waaran ik eronderstel
dat het hoofdli1'nen zi1n, die na
anuit het brononderzoek aan9ereikt to zijn ook binnen de tekst
an Cheops als zodanig zichtbaar
9emaakt kunnen worden ." p . 9
Een aanwi1j zin9 oor een eerste
mo9eliJjke bron is de hoofdpersoon an het 9edicht de E9Ypti sche konin9 Cheops, bouwer an
de 9rootste an de drie piramides
bi1j Gizeh . De 9e9eens an het
9edicht met de e9Yptolo9ische feiten er9eli1jkend, komt Van Halsema echter al snel tot de ol9ende
conclusie : "Men ziet dat . . . de
oo9st aan oor CheoPs ondubbelzinni9 toepasseli1jke 9e9eens, ontleend aan de a9Yptolo9ie no9al
poer is ." p . 12 Er moet ol9ens
Van Halsema dus een antler
bronnencomplex in het spel zi1'n .

Leopold zo bli1jkt dan ook is bij1
het schri1jen an Cheops niet
zozeer door de e9Yptolo9ie, maar
in de eerste plasts door het
9edachtegoed an Epicurus beInloed . Om to be9innen wi1'st Van
Halsema erop dat het door
Cheops doorreisde uniersum
" 9estoffeerd is met ele epicureische elementen" p . 31) . De
ar9umenten die hi1j daaroor aandrag9t . zijn stuk oor stuk mooie
oorbeelden an zijn werkwiJ'ze .
Na allereerst een citaat 9a9een to
hebben uit een brief an Epicurus
aan PYthocles ertaald in het
Duits "in de aan Leop old ten tide
1
an de publicatie an Cheops
bekende ertalin9 an KochalskY"
p23 , at Van Halsema Epicurus'
woorden als ol9t samen : " Epicurus 9eeft hier het beeld an kiemen die 9aan loeien, zich
9eleden en toenemen waaro p
jets als een beruchtin9 ol9t
. p . 23 Verol9ens wordt
naast deze mo9eli1'ke bron de
tekst an Cheops 9ele9d, in het
bi1'zonder naast de passage waarin
beschreen wordt wat de farao, in
zijn omme9ang door het uniersum om zich heen ziet 9ebeuren .
De oereenkomsten en inloeden
lichten dan als het ware in de
woorden an het 9edicht op : "het
wereldstof . . . 9in9 loeien in
9ebo9en I bedding, die ijlings tot
een ronden kolk I een boezem
werd een in zich op9esloten I
holte een kom opzwellende ten
boorde I en eindeliJ'k een oile
moederschoot . . "
Van Halsema : "Beide elementen uit deze oorstellin9, het
'Abstromen' en het beeld an de
beruchtin9, inden we in de
tweede strofe an CheoPs tern9 .
Het loeien . . . wordt nader

uit9ewerkt in een reeks waterbeelden beddin 9 , kolkr boezem ,
kom ten boorde het beruchtin9selement, misschien al oorbereid in 'boezem' komt duideli1jk
naaroren in 'oile moederschoot'
. . p . 23 0p der9eli1'ke wi1'ze
toont Van Halsema . 9ebruikmakend an talloze passages uit
CheoPs, aan hoe Leopold de tekstep die hem fascineerden heeft
erdicht tot ersre9els . Zoals bliJjkt
is het ooral de leer an Epicurus
9eweest die hem daartoe inspireerde .
De benaderin9 an Leopold en
zijn werk in Dit eene brein is eelziJ'di9 en het onderzoek bliJjft zeker
niet tot bronnenonderzoek zonder
meer beperkt . In het opstet 'In
alley midden daar alleen : aantekenin9en rond Kinderparti1', probeert Van Halsema Leopolds
dichtwerk in to delen in poetolo9ische periodes al naar 9elan 9
"de aard an de teksten die de
intertekstuele ruimte ormen
waarbinnen Leopold zijn ei9en
poezie tot ontwikkelin9 bren9t" .
p 48 Bronnenonderzoek met
een literair-culturele toepassin 9
dus . In het derde o stel 'De man
en de masque : opmerkin9en bij1
een toekomsti9e bio9rafie' leidt
het bio9rafisch bronnenonderzoek tot enkele richtli1jnen oor
een toekomstige Leopold-bio9rafie - en op die manier 9eeft Van
Halsema zelf natuurli1jk al een aardi9e aanzet tot een der9eliJjke
leensbeschriJ'in9 .
In het'Vooraf' schriljft Van Halsema dat de erschillende oestellen in Dit eene brein elkaar
opol9en als was "het ori9e
opstel . . . steeds een opstap naar
het ol9ende" . Deze samenhan 9
en de wi1'ze waarop Van Halsema
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zi1jn onderzoek door de 1jaren heen
heeft uit9ebreid en waar nodi 9
9ecorri9eerd komt duideli1'k naar
oren in het iJ'fde opstel, 9etiteld
'Met boen apes uit9eto9en de
eenzaamheid der menschenziel :
oorstellin9en an een God bijJ
Leopold' . Van Halsema neemt ziJ'n
ei9en periodiserin9 an Leopolds
oeure zoals hiJ ' die heeft uiteen9 ezet in 'In alley midden daar
alleen : aantekeningen rond Kinderparti1j' als uit9an9spunt en probeen "de raa9 naar de mo9eliJjke
zichtbaarheid in deze drie perioden an reli9ieuze oorstellin9en"
p 119 to beantwoorden . Zo zal
de Leopold uit de eerste periode
waarschiJ'nli1'k Christus als hoofdfi9uur an ziJjn debuutreeks 'Zes
Christus-erzen' hebben 9enomen
omdat deze 9odsfi9uur in de contemporaine literatuur was 'ontchristeli1jkt' en erol9ens in het
9eal an de Tachti9ers 9etransformeerd tot "het beeld an de
moderne dichter die in erheen
afzonderin9 ziJ'n li1'den omzet in
schoonheid" p . 121 . Gedurende
de tweede periode wordt Leopolds 9odsbe9rip filosofischer en
abstracter, om uiteindeliJ'k in de
derde periode zelfs 9eheel aan de
rede to ontsnappen . De 9oddeliJjke waarheid wordt een " 9eheimer
soon waarheid" p . 130 die als
een 9enade9ae aan een enkelin 9
kan worden erleend . Deze smelt
dan in een soon mYstieke eenheid
samen met de 9odheid en wordt
zo erlost an ziJ'n eenzaamheid .
Van Halsema nuanceert op deze
wi1'ze zi1jn eerdere beindin9en ,
terwiJ'I hi1j boendien een nieuw,
theologisch aspect an Leopolds
werk belicht .
'Nu ik na 1jaren haar weer toespreek : de formatie an een
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9estoren 9eliefde in Leopolds
roegere poezie' sluit Dit eene
brein af . In dit opstet tracht Van
Halsema de bio9rafische en tekstuele 9a9eens to achterhalen die
een rol speelden bi1j het totstandkomen an de literaire topos an
de 9estoren 9eliefde in Leopolds
dichtwerk . Aanan9spunt in het
onderzoek is een inloedri1jke
9 ebeurtenis in het leen an de
1jon9e Leopold . Enkele 1jaren oor
ziJ'n debuut reisde hiJ ' als gouerneur an de dertienJ'ari9a zoon
an de familie De Vos an Steenwi1jk door Frankri1'k en Italie r; tiJjdens die rein hield hiJ' een da9boek
bi1, dat later in zi1'n Verzameld
werk werd op9enomen . Dit'Reisda9boek 1890` zou dus als bron
oor bepaalde 9edichten 9ediend
kunnen hebben . Van Halsema last
zien dat deze intertekst inderdaad
in de richtin9 an een dramatisch
erlopen liefdes9eschiedenis wi1'st ,
die zich tiJ'dens Leopolds erbliJjf in
het buitenland afspeelde . In Nice
bliJ'kt de Jjon9e dichter-9ouerneur
in contact to ziJn 9ekomen met
een doodziek meis1je . Hoewel er in
feite niets tussen de dichter en zi1jn
9eliefde ooralt- raakt Leopold
diep onder de indruk an haar .
Het tra9ische 9e9een dat hiJ' haar
nooit meer zal zien en dat zij1
hoo9stwaarschiJjnli1'k binnenkort
alleen zal steren kan hi1 j nauweIrks erdra9en : hun mo9eliJ'ke liefde is al biJ' oorbaat 9edoemd to
mislukken . Zo schriJ'ft Leopold in
februari in zi1'n da9boek : "25 Febr.
Nice erlaten le coeur 9onfle de
larmes . Ik had haar 9isteren niet
aarwel kunnen ze99en omdat ze
niet aan tafel was . Van mor9en
toen ik uit de zi19' an9 kwam . gin g
zi1j naar beneden Zi1' was miJj tien
twaalf treden oor, zou ik haar

trachten in to halen en aanspreken om haar adieu to ze99en ."
p248 HiJ' durft het echter niet
en bliJjft alleen en erlaten achter .
Het bewonderenswaardi9e aan
Van Halsema's bronnenonderzoek
in dit 9eal is dat hiJ' behendi 9
weet to reconstrueren hoe Leopold in de 1jaren na 1890 de
boenstaande feiten uit zi1jn da9boek 'omdistilleert' tot oezie
zonder daarbi1' to erallen in simpel bio9rafisme . Met de korte
aantekenin9 uit het da9boek is
Van Halsema in staat om Leopolds
poezie to erduideli1'ken, terwiJ'I hi'J
to9eliJjkertiJjd de lezer inzicht 9eeft
in de totstandkomin9 eran . In
een an Leopolds 9edichten 'Last
het niet Ian9 zi1'n 1 liefste liefste
miJjn' p . 251), kan men nameli1jk
een erbale echo an de summiere 9a9eens uit 'Reisda9boek
1890' herkennen : "Last het niet
Ian9 zi1'n, liefste liefste miJn . I het
we99aan! Ai- maak miJj het hart
met zwaar I door tranen! 0 ons
laatste samenwezen I laat het niet
Ian9 zi1jn! II Een kort adieu - en
Ian9en ti1jd daarna I denkt dan
mi1jn ziel uitschreiend hoeeel
liefs I en hoeeel teers er werd
bedwon9en in I een kort adieu ."
Van Halsema le9t de relaties tussen beide teksten als ol9t bloot :
"Het 'we99aan' correspondeert
met de situatie op 25 februari :
'Nice erlaten' . . . . De oproe p
an de 'ik' in het 9edicht'Maak
mi1' het hart niet zwaar door tranen' is een ri1jwel re9elrechte
ertalin9 an het 'le coeur 9onfle
de larmes' uit het da9boek . . .
Het 'kort adieu' uit de tweede
strofe is als mini-project tern9 to
inden in het da9boek ; Leopold
oerwee9t daar om het meis1e ,
dat hem tien twaalf treden oor

is in to halen our haar 'adieu to
ze99en' . Dat 'adieu' zou er, net
als de Franse woorden in da9boektekst, op kunnen wizen
dat
J
het our een Frans meis1'e 9in9, of
in elk 9eal our een meis1'e met
wie Leopold Frans spyak . " p .
251 Het is fascinerend our to zien
hoe Leopold de 9e9eens uit zi1'n
leen als ruw materiaal oor zi1'n
poezie 9ebruikt . Van Halsema
toont zich hier wederom een
meester in het toepassen an ziJ'n
methode .
De opstellen uit Dit eene brein
zi1'n stuk oor stuk klassiekers . Van
Halsema is enorm belezen de
biblio9rafie is immens en strekt
an H .C . Andersen tot Oscar
Wilde en hi1' heeft alles uitoeri 9
9edocumenteerd . Hi1' heeft aandacht oor elke ersre9el, elk
woord en laat bi1'na 9een enkele
mo9eli1'ke bron of betekenis onbesproken . Van Halsema's sti1'I is
afwisselend poetisch zo noemt hi'1
Leopolds latere werk "de delta
an onoltooid werk waarin het
oeure uitloopt" p . 43 en stelt hi'J
dat het meisJ'e uit het 9edicht Kinderparti1' "habituee is an haar
ei9en innerli1'k theater" p . 59]),
maar sours ook aan9enaam prozaIsch op het droge of zo
9ebruikt hiJ' biJ'oorbeeld een kopJ'e
als : 'Feiteli1'ke achter9ronden bi'1
het sterf9eal' p . 242]) .
Erudiet, 9eduldi9 en nauwkeuri9 •. en toch 9etui9end an een
9rote bescheidenheid en tern9houdendheid in presentatie an
de resultaten zoals bli1'kt uit de
ele formulerin9en als : "Het li1'kt
mit' dat na de al 9enoemde oereenkomsten . . . het erband . . .
oertui9end aanwezi9 9eacht
kan worden ." p . 21) ; of : "Op
basis an de coney9entie an

tekstdusters . . . acht ik het aannemeli1'k dat . . . . p . 232 En de
orm9ein9 an Dit eene brein is
al net zo bewonderenswaardi 9
ruim driehonderd in9ebonden ,
licht bedrukte pa9inn's met een
zwarte harde kaft waarop trots in
9 ouden letters de titel an het
werk en de naam an de auteur
pril'ken en tot slot een elegant
rood leeslint . Niets dan lof, kortom .
Maar t och . A I lezend in Dit
eene brein drip9t de raa9 zich o p
waar deze uit9ae, het resultant
an zoeel 9eleerdheid en yakmanschap . ei9enli1'k oor client .
0p Van Halsema's onderzoek an
sick alt niets aan to merken inte9endeel . Maar in de orm an Dit
een brein kri19' t zi1'n Leopoldonderzoek wel een erg specialistisch karakter. Deze erzamelin 9
opstellen li1'kt in eerste instantie
ooral oor de Leopold-kenners
bedoeld Van Halsema heeft met
Dit eene brein zeker 9een makkeliJ'k toe9ankeliJ'ke studie oer Leopolds werk uit9e9een . Zo ziJ'n ten
eerste de Ian9ere 9edichten zoals
CheoPs en 'Kinderparti1'', niet in
Dit eene brein op9enomen . Daarmee wordt erondersteld dat de
lezer het Verzameld werk al tot
ziJ'n beschikkin9 heeft en met de
9edichten ertrouwd is . Verder
leidt dit ertoe dat hi1', al lezende ,
oortdurend heen en weer moet
pendelen tussen Dit eene brein en
Leopolds primaire werk, indien hi'1
Van Halsema's analyses en Leopolds 9edichten de aandachti9e
lezin9 wil 9een die zi1' beide erdienen . Het opnemen zou niet
alleen de lees- en studeerbaarheid
an het boek hebben erhoo9d,
maar teens tot een mooiere uit9ae hebben 9eleid .

Ten tweede le9t de opzet an Dit
eene brein erg eel nadruk op de
ontwikkelin9 die Van Halsema's
secundaire werk heeft door9emaakt in plaats an op de ontwikkelin9en die Leopolds poezie
ertoont . Als 9eol9 hieran
be9int men zich na een ti1'd1'e of to
ra9en of het boek nu als een
monument oor Leopold is
bedoeld of eerder als een eerbetoon aan Van Halsema en in het
erlen9de daaran an wie dat
eene brein' uit de titel dan ei9enli1'k is) . Een inleidin9, of een meer
'reflecterend' opstel al dan niet
door Van Halsema zelf 9eschreyen met daarin een oerzicht an
het Leopold-onderzoek in het
al9emeen en Van Halsema's positie daarin had dit kunnen oorkomen .
Dit eene brein is kortom een
monumentaal boek . Het 9eeft een
yespectabele stand an zaken an
Van Halsema's speurtocht door
het werk en de wereld an Leopold . De publicatie an Dit eene
brein is dan ook een miJ'Ipaal ,
zowel in de 9eschiedenis an de
Leopold-studie als in de 9eschiedenis an het intertekstualiteitsonderzoek . Maar wel een die
uitsluitend door specialisten en
trouwe Van Halsema-lezers op9emerkt zal worden . En dat is
J'ammer, want wat Dit eene brein
zeker duideliJ'k maakt is dat Van
Halsema's werkwiJ'ze een al9emenere toepassin9 en een 9rotere
bekendheid erdient .
"Zoo dit 9root monument, dit
uit9ekozen I koninkliJ'k 9loriestuk
en pronkkleinood I de ri1'ke rotsklomp . kanti9 en behouwen I als
een 9ekloofd J'uweel . . .
rr.
136-139 zo beschri1'ft Leopold de
piramide an Cheops . Re9els waar
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men een uitsprack oer het kunstwerk in het al9emeen zou kunnen
lezen ol9ens Van Halsema . Echter in een be aald o zicht zijn
deze re9els ook op Dit eene brein
an toepassin9 : dit boek is een
9 loriestuk' oor een dichter en
ziJjn werk maar to9eliJ'kertiJ'd ook
een 'kleinood' want to beperkt in
zijn toepassin9 en to zeer pronkend met zi1jn specialisme . Van
Halsema at Cheops' menin9 oer
de kunst als ol9t samen : "an
monument naar sierstukJ'e, een
kwestie an optiek" p . 41) . Indien
men dit oordeel teens oor Dit
eene brein zou willen laten
op9aan, had hi1' het dan ook niet
beter kunnen ze99en .
Gaston Franssen
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Alles is to zwaar, omdat alles to
licht is . De brieen an Paul
Celan aan Diet Kloos-Barendregt. Bezorgd door Paul Sars
en ertaald door C .O . Jellema .
Amsterdam (Uitgeerij Bas Lubberhuizen) 1999 . 160 blz . f 44,90 .

Zo'n uitgangspunt zouden
mijn gedichten zijn
Na ele omzwerin9en 9eraakt de
dichter Paul Celan 1920-1970
to9enwoordi9 ooral bekend door
het 9edicht 'Todesfu9e', in 1949
in Paris
1 . Daar probeert hi1' na de
erschrikkin9en an de Holocaust
- zi1jn beide ouders onden hun
einde in een concentratiekamp en
Celan errichtte dwan9arbeid en na zi1jn lucht uit het door de
Russen bezette Roemenie een
nieuw bestaan op to bouwen .
ZiJ'n debuutbundel Mohn and
Gedachtnis 1952 moet dan no g
erschi1'nen . In deze eerste tiJ'd in
PariJ's die zowel door emotionele
als praktische moeili1'kheden
9ekenmerkt wordt leert hi1 ' per
toeal op een terras aan de Seine
de Nederlandse conseratoriumstudente Diet Kloos kennen die
met een riendin de Franse hoof dstad bezoekt . De twee raken in
9esprek en bliJ'ken ele raaklakken to hebben ooral als het 9aat
om erarin9en die beiden tiJ'dens
de Tweede Wereldoorlo9 moesten
onder9aan . Diet Kloos was ten
tide
an de oorlo9 actief in het
J
erzet, eenals haar man Jan
Kloos . Beiden werden te9en het
einde an de oorlo9 door de
Gestapo op9epakt en erhoord .
Jan Kloos werd 9efusilleerd ,
omdat hi)' bleef zwi1'9en . Diet oerleefde weliswaar, maar was bi1' de

martelin9en an haar man aanwezi9 9eweest en had zelf celstraf
doorstaan .
De no9 Jon9e Celan en Diet
Kloos bren9en de daaropol9ende
da9en in Pari1's samen door . De
ontmoetin9 en de tiJ'd daarna
waarin ze een 9eli1'k9estemdheid
bi1' elkaar ontdekken, ormt de
basis an een intensiee briefwisselin9 die on9eeer een J'aar zou
duren . Alle twaalf brieen die
Celan desti1'ds aan zi1jn Nederlandse riendin schreef r zi1jn bewaard
9ebleen en ziJjn nu oor het eerst
tezamen 9epubliceerd in Alles is to
zwaar omdat alles to licht is . Het
boek ormt het derde deel an de
dissertatie uit 1993 an Paul Sars
oer de poezie an Paul Celan ,
maar erdween direct na de erdedi9in9 op erzoek an de eren
Celan in de kluis . Na een paarJ'aar
kwamen de eren klaarbliJ'keli1'k
9edeelteliJ'k tern9 op hun erzoek
en 9aen toestemmin9 oor deze
uit9ae die slechts eenmali9 in
een opla9a an 1 .500 exemplaren
en daarbiJ' no9 alleen in Nederland
is erschenen . Alleen om deze
reden kan 9eze9d worden dat het
bi1' Alles is to zwaar omdat alles to
licht is om een zeer bi1'zonder
boek 9aat, dat ooral oor de erwoede Celan-erzamelaar een
waardeolle aanschaf zal betekenen . Naast de twaalf brieen in
facsimile en transcriptie beat de
uit9ae een Nederlandse ertalin 9
an de brieen door C .O . lellema
een uit9ebreid notenapparaat per
brief, waarin belan9riJ'ke achtergrondinformatie 9e9een wordt en
een toelichtin9, waarin brieen en
poezie naast elkaar worden 9ele9d ,
beide erzor9d door Paul Sars .
De brieen 9een inzicht in een
periode an Celans leen, waaroer

tot nu toe no9 weini9 bekend
was . Telkens komt Celan in de
brieen to spreken oer de problemen die hiJ' in ziJjn eerste 1'aren in
Paris
1 als buitenlander onderindt :
bi1'oorbeeld om aan geld to
komen om in zi1'n onderhoud to
oorzien of om een stipendium to
kriJ9en . HiJj studeert in die ti1d 9ermanistiek aan de Sorbonne en
9eeft prielessen Duits . Interessant
zi1'n de brieen ooral wanneer
Celan oer ziJ'n 9edichten spreekt
of op erarin9en en emoties
reflecteert . Zo wordt de dichter in
deze be9inperiode heen en weer
9eslin9erd tussen onzekerheid en
zelfertrouwen oer de betekenis
an ziJ'n ei9en werk . Wanneer hijJ
in een brief ermeldt dat hij ziJjn
9edichten an een uit9eer tern 9
heeft 9ekre9en met een ne9atief
oordeel weet ziJ'n zelfertrouwen
weliswaar deze teleurstellin9 to
relatieren met de 9edachte dat
de uit9eer onkundi9 is, maar
to9eli1'kerti1'd 9eeft hi1 ' toe dat een
der9eli1'ke reactie toch erg sterk
ziJn 9emoed beinloedt en onzekerheden oproept . In al zi1'n onzekerheid is echter ook al de droom
an oneindi9held aanwezi9 : "En
onder alles erbor9en nauweli1jks
hoorbaar, maar kwellend o p
onderaardse manier, de droom
an de oneindi9held nooit erwerkeliJjkt nauweli1'ks ermoed
onbereikt . I En daartussen : ik Paul
Celan, een man die misschien
toch nog een boom wordt, als de
aond dat wit ." p . 91) .
Bi1' het schriJ'en an de 9edichten is deze oneindi9heidsdroom
echter niet de belan9riJ'kste motiatie . In de brieen komt meermaals naar oren dat de 9edichten
ooral uit een snort existentiele
noodzaak ontstaan . Een keer

schri1jft Celan aan Diet : "Ik moet
schriJ'en Diet dan leef ik ." p
95 En in een andere brief : "Wat
ik nodi9 heb wat ik zo drip9end
nodi9 heb . 1'uist omdat ik zo aak
an miJjzelf we9 moet op refs
moet 9aan - en wat een ongemak
is dat reizen : ikzelf ben daarbi'1
roerloos erplaats me niet, maar
de wereld raast onder mi1jn oeten
oorbiJ'! - wat ik dus nodi9 heb is
het geoel dat er biJj al dat 9eheen-en-weer een uitgangspunt is
dat ook al kan dat nooit weer
bereikt worden toch bti1'ft bestaan
- zo'n uit9an9spunt zouden mi1jn
9edichten ziJjn als ik ze in eili9held wist net1'es 9edrukt en
9ebonden ." p .75 .
Belan9riJ'ke en telkens tern9kerende thema's in de brieen - en
Paul Sars le9t hier in ziJ'n toelichtin9 en noten terecht de link met
Celans poezie en poetica - zi1'n
'ti1jd', 'het tot iemand kunnen
spreken' en daarmee samenhan9end 'het zwi19en, erstommen' .
Meermaals pril'st Celan Diet als
iemand tot wie hi1 ' spreken kan en
die hem erstaat . Daarbi1 ' raa9t
hiJ' haar hem ook to schri1'en als
hiJ' ti1jkt to zwiJ'9en . Paul Sars wi1jst
hier op een 9rote oereenkomt
met Celans 9edichten die zich
immers biJ'na alti1'd aan een 'Du'
richten en refereert aan Celans
ei9en karakteriserin9 an ziJ'n
oezie als 'flessen ost' .
Wat het thema tiJ'd betreft is
ooral de tweede brief interessant .
Celan schri1jft dat hiJ' 9een notie
heeft an ti1d, aan9ezien erschillende kerkklokken in ziJ'n buurt
allemaal door elkaar klinken . Er is
een scherp oor oor nodi9 om ze
an elkaar to onderscheiden
maar, zo schri1jft hiJ' : " miJ' n oor is
traa9r opzettetiJ'k, opdat miJjn hand

des to actieer wordt, als ik eindeli1jk de ti1jd ben kwiJt9eraakt ." p .
65 Hieruit btiJ'kt dat het we9allen
an het ti1'dsbewustzi1jn oor Celan
een belan9riJ'k ereiste is bi1 ' het
schri1'en . Doch met tiJjd doelt
Celan niet altiJ'd op de actuete tiJd ,
het razende nu maar een zo
aak op het erleden dat no g
onerwerkt is . Dit komt ooral in
latere fra9menten an dezelfde
brief naar oren, wanneer de confrontatie met een Noorse cotlaborateur hem weer piJ'nliJ'k bewust
maakt an de ti1'd, het erleden :
,, Merk J'e dat de ti1'd, waaran ik
miJj beri1'd waande achterbakser
is dan ik dacht? Daar is ze weer,
niet alleen met haar mensen is ze
tern99ekomen- met alte schurken
die ziJ' op hun wenken bedient .
Nee ze is er niet weer, ze was er
al toen miJ'n 9edachten oer9in9en in het imperfectum, het tiJjd9ebondene par excellence, - J'e
merkt wet dat ze haar naam niet
oor niets drag9t, deze ti1jd waaraan ottooiing reemd moet bli1'yen . I Veel horto9es moeten no g
stuk9emaakt worden Diet . Maar
mi1jn alet de chambre waa9t het
niet no9 eens rees ik . En ikzelf,<
- ik zal mi1'n horto9e naar de horto9emaker dra9en . . . Alles is to
zwaar, omdat alles to ticht is ."
p 69, 71
In poeticaal opzicht leeren
ooral de eerste brieen de meeste informatie . De taatste brieen
richten zich steeds meer op praktische taken en op de spoedi9e
komst an Diet naar Paris
1 . Deze
brieen ziJ'n in een ander opzicht
interessant to noemen . Steeds duideliJ'ker openbaart zich daarin, dat
er waarschi1'nliJ'k sprake was an
een liefdes9eschiedenis tussen
Diet Kloos en Paul Cetan . Celan is
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er weliswaar nooit expliciet in
maar de aanduidingen worden
te9en het einde an de briefwisselin9 toe steeds onerbloemder . In
erschillende brieen wordt met
het woord 'apostel9eschiedenis'
naar de 9 ezamenliJ'ke tiJ'd in Paris
1
erwezen en Celan noemt zichzelf, als hi1' aan deze ti1'd refereert
Aui Baba waarbi1' de Sesam-openu!-metaforiek haast niet zonder
seksuele connotatie 9elezen kan
worden . In de elfde brief, lak
oor het bezoek an Diet schri1'ft
Celan ten slotte : "Ik moet bekennen 1 flat ik een beet1'e op9ewonden ben : wie weet of ik no9 Aui
Baba ben - flat ben ik al zolan 9
niet meer 9eweest
Wanneer
kom 1'e? Laat me niet al to Ian 9
wachten : ik begin al to twiJ'felen
of er ook werkeliJjk oor mi1j een
apostel9eschiedenis bestaat ."
p 113
Aan de hand an een uit9ebreid commentaar achterin het
boek en noten biJj de brieen licht
Sars zi)jn stellin9 toe flat de brieyen inzicht bieden in het ontstaansprotes an de 9edichten
die eelal all hermetisch worden
9ekarakteriseerd . Sars wi1jst deze
benamin9 of en toont aan flat aan
de 9edichten aak een persoonliJjke erarin9 ten 9rondsla9 li9t .
Boendien zo beweert Sars bli1'kt
uit de brieen flat de aak all surrealistisch en hermetisch bestempelde toon an de 9edichten in
feite het persoonliJ'k stem9eluid
an Celan is . Het boek erzet zich
daarmee te9en een Ian9duri9e
periode in de interpretatie- en
receptie9eschiedenis an Celans
poezie waarin de 9edichten all
'dunkel' 'hermetisch' in de zin
an onbe9ri1'peliJ'k of9edaan werden r een tYpering waar Celan zich
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alti1'd ferent te9en 9eweerd
heeft en waarin de 9edichten
alleen tekstimmanent werden
bekeken . Pas de laatste decennia
ziJjn er andere 9eluiden in de exe9ese an de Celan-9edichten to
horen . Verschillende interpreten
ruimen nu ook plaats in oor
andere in9an9en tot de 9edichten
en de door Sars bezor9de uit9ae
leert flan ook een waardeolle
bi1jdra9e in deze relatief nieuwe
benaderin9 an Celans poezie .
Alleen - en flit is teens het
eni9e manco aan het boek schiJjnt Sars sours eni9suns door to
slaan in zi1jn enthousiasme . Hi'J
9aat erg er in het proJjecteren an
de brieen o de oezie wat
sours tot wat 9edwon9en o9ende
oereenkomsten en er9ezochte
teeel 'hineininterpretierende'
interpretaties leidt . Een enkele
keer heeft flit zelfs een onto9ische
bewerin9 tot 9eol9 . Hoewel Sars
terecht de onmiskenbare inloed
an de ontmoetin9 met Diet o p
het aan haar 9eschonken 9edicht
'Chanson einer Dame im Schatten' ertalin9 : 'Chanson an een
dame in de schaduw' aanoert
mondt de uitle9 an het gedicht
uit in een to er gaande en scheye pro1j ectie an Jan en Diet Kloos'
oorlo9s9eschiedenis
op het
9edicht . De be9inre9ell an het
'Chanson' waar Sars zich ooral
op baseert bi1' deze er9eliJ'kin 9 .
luiden : "All de zwi19' zame komt
die de tulpen kopt : I Wie wint? I
Wie erliest? I Wie loopt naar het
raam? I Wie noemt haar naam
allereerst?" Sars beweert dan :
'I Het 9edicht is het 'chanson' an
een dame die zich in de schaduw
beindt en die eenals de conseratoriumstudente Diet Kloos anuit de schaduw an het erleden

haar lied zin9t . In het lied an de
dame onthoofdt de 'zwi19' zame'
de tuleen, zoals de nazi's de mannen ermoordden die 9een
namen wilden noemen . Mannen
als Jan Kloos oer wie Celan ia
Diet Kloos ernam dat de nazi's
hem op brutale wi1'ze hadden
flood9eschoten omdat hiJ' ondanks martelin9en - bleef wei9eren to spreken . Ook Diet Kloos
bleef zwi19' en ." p . 140 . Het
zoals' in de tweede zin an het
fragment su99ereert een complete oereenkomst tussen de beginre9el an het 9edicht en het lot
an Jan en Diet maar an een
totale oereenkomst is helemaal
9een sprake . In het 9edicht an
Celan is de zwiJ9' zame nameli1jk de
zo9enaamde 'dader' : zi1j onthoofdt de tulpen . In het bio9rafilch materiaal an Diet Kloos zi1'n
de zwiJg' zamen daarente9en de
slachtoffers . Sars le9t beide geallen echter zonder eni9 commentaar op elkaar.
Dit ne9atiee punt last zich
makkeliJ'k toeschriJ'en aan het
enthousiasme an de bio9raaf die
nieuw materiaal indt en het
maakt het boek in ziJ'n 9eheel
zeker niet minder waardeol .
Sours moet men immers net all in
het theater, oor het er we9 zittende publiek wat oerdri1'in9en
aanbren9en r opflat het standpunt
duideli1'k oerkomt en daarin is
Sars zeker 9eslaa9d .
Monique de Waal

Elsschot leest oor. De brie fwisselin9 tussen Willem Elsschot
en Jan C. Villerius. Met cd .
Bezor9d door Wieneke 't Hoen
en Vic an de ReiJ't .
Amsterdam Uit9eeri1' Querido
1999 . 199 blz . f 34 90 .

De echo zendt mij alles
weer
" Uw brief heeft mij j ten zeerste
erheu9d omdat hi1j zo sterk contrasteert met de meeste brieen
die ik ontan9 an sYmpathiserende lezers meestal leerlin9en ho9ere klassen H .B .S . of Gymnasium,
of hogeschoolstudenten en studentinnen . Uw schri1'en 9eeft mij1
de zekerheid dat u mi1jn sti1i olkomen be9riJpt en dat u niet door
een tekst heendraaft omdat uw
ti1jd zo kostbaar is dock dat u
inte9endeel leest met een sYmboIische dock sterke lens, speurend
naar zwakheden . Welnu zulke
lezers - die helaas zeldzaam zi1n ,
stet ik op pri1's ."(brief 2 Aldus
Willem Elsschot in zi1'n eerste brief
aan ziJjn 1jon9e bewonderaar Jan
Villerius . Het is Elsschots antwoord
op een brief die hi1j iJ'f da9en eerder had ontan9en an een - hem
no9 onbekende - man uit Rotterdam, die het was op9eallen dat
de door hem zo bewonderde
auteur een deel an het 9edicht
'SpiJjt' in Ts1iP 1934 had op9enomen . Hi1j komt er later achter flat
hi1j hiermee "de pretti9ste blunder
ooit" maakt want het citaat is
niet in TsJiP , maar in het erol 9
erop - De leeuwentemmer 1940
- tern9 to inden . Villerius besloot
de auteur zelf om ophelderin 9
to ra9en . "Het 9sat hier om" ,
leidt hiJ' zi1'n raa9 in "in Ts li p .

hoofdstuk XII lees ik : 'Wat helpt
ons kla en wat ons roe en wat
ons ra9en? Wat ik bulder, wat ik
zweer? De echo zendt mij' alles
weer' en in het 9edicht 'SpiJjt' :
'Wat helpt miJjn kla9en? I Wat
miJjn roepen, wat mi1jn ra9en? I
Wat ik bulder, wat ik zweer? I De
echo zendt mij' alles weer.' Nu ben
ik benieuwd to weten welke an
de passages de oudste is . . . . Ik
ben ook zeer benieuwd to weten
in hoeerre de ontlenin9 bewust of
onbewust plasts ond ."brief 1
Villerius is - zo bli1'kt - de "eerste en eni9e" in zestien 1'aar die dit
ontdekt . Voor Elsschot is deze bli1'k
an oplettendheid een 9oede
reden om de briefschriJ'er serieus
to nemen . Hi1j antwoordt Villerius
dat bi1j het schri1'en an de bewusto passage de woorden als anzelf
uit ziJ'n pen loeiden : "Daarop iel
miJjn hand stil en ik dacht 'dat
riJjmt als twee ersre9els' . Toen
hoorde ik een wanhopi9e man
'bulderen' . En opeens stond het
hele 9edicht mij' weer oor de
9eest. Ik dacht'iets beters dan die
ier re9els ind ik zeer zeker niet
om uit to drukken wat mijj hier op
het hart li9t . Ik last ze dus staan
en het zal mijj benieuwen of ooit
een lezer oldoende aandacht aan
miJ'n proza en erzen besteedt om
het to ontdekken ."`(brief 2 Hiermee is het fundament 9ele9d oor
een intensiee briefwisseling die
letterli1jk tot op de da9 an Elsschots flood zou duren .
Zes 1jaar na de brieeneditie an
Vic an de Rei1't en Lidewi1'de Paris
Willem Elsschot Brieen 1993
waarin brieen an en aan Elsschot staan is nu een afzonderliJ'ke ublicatie erschenen waarin
de briefwisselin9 tussen Villerius
en Elsschot biJ'een9ebracht is door

Vic an de Rei1't en Wieneke 't
Hoen . "In Elsschot leest oor is nu
oor het eerst de olledi9e briefwisselin9 tussen Elsschot en Villerius ast9ele9d", belooft de tekst
op de achterkant an het omsla9 .
Door de manier waarop de brieyen ziJjn weer9e9een - telkens
een enkele brief met het antwoord er meestal direct achter is het pretti9 lezen en merk J'e hoe
de beide brieenschriJjers o p
elkaar rea9eren en op eerdere
brieen of persoonliJjke ontmoetin9en tern9komen . De in het "Hitler- en Kaas-1jaar 9eboren"oor
de olledi9held : het J'aar 1933
wordt bedoeld Villerius doet
9ewa9 an zi1jn da9eliJjkse bezi9heden - hi1j ol9t MO-A Nederlands
en
9sat erol9ens
Nederlands onderwiJ'zen op scholen in Goes Breda en Rotterdam en ertelt oer ziJ'n hobby en grote
interesse : het proza en de poezie
an Willem Elsschot . Villerius
schriJjft wat hi1j an Elsschots werk
indt met name an Het dwaallicht 1946 en hiJ' rea9eert op critici an zi1jn faoriete schriJ'er ; hijJ
is het aak niet eens met de journalisten die oer Elsschots boeken
schri1jen . Villerius beklaa9t zich er
- terecht - oer dat eel critici bliJjyen han9en op het autobio9rafische nieau : deze willen het proza
en de poezie an Elsschot uitle99en aan de hand an Alfons De
Kidders leen en werk . Villerius
daarente9en wil 'Elsschot uit
Elsschot' erklaren door de teksten to bestuderen en eel minder
dan ziJ'n colle9a-critici de relatie to
zoeken met de man achter het
werk . Villerius maakt ziJjn menin 9
hieroer niet alleen kenbaar in
brieen aan de schriJjer, maar ook
in artikelen die hi1' onder meer in

Vooys 1 -Jaargang 18

59

Nieuwe Rotterdamse Courant Het
Vri'e
J Volk en De nieuwe taal9ids
p ubliceert . In Elsschot leest oor
zijn deze artikelen - na alle brieyen - op9enomen . En terecht
want de samenhan9 tussen de
brieen en de artikelen is 9root .
Villerius raa9t re9elmati9 of Elsschot de door hem 9eschreen
artikelen wet 9oed indt en of hi'J
ze wit corri9eren : "Hierbi1' het
interiew waaroer ik in miJ'n oni9e brief sprak . Ik roe9 U toen, of
U een kritisch wilde na9aan, of ik
Uw woorden wet 1juist heb weer9e9een . Voor alle andere op- en
aanmerkin9en houd ik me natuurIiJ'k ook harteli1'k aanbeolen ."
brief 56 Oer zijn ei9en werkwi1'ze is Villerius niet echt tereden
zoals bli1'kt uit : "Er staat no9 meer
op stapel, maar ik werk helaas
afschuweliJ'k Ian9zaam ."brief 55
Hil' erwiJ'st in de artikelen regelcoati naar brieen an en aan Elsschot . Nu beide in een boek zijn
samen9ebracht, heeft de lezer dus
apes biJ' de hand . Elsschot hiel p
Villerius oeni9ens ook op een
andere manier met de artikelen :
hi1' zond re9elmati9 artikelen oer
zijn ei9en werk en handschriften
an reeds in druk erschenen boeken naar Rotterdam zodat Villerius die kon bestuderen en
9 ebruiken oor nieuwe kritieken .
Der9eli1jke zendin9en 9in9en bi1joorbeeld er9ezeld an een
opmerkin9 als : "Kunt u critieken
oer miJjn werk 9ebruiken? Ik kan
er u bezor9en an Greshoff,.
Menno ter Braak Vestdi1jk en an
talniJ'ke da9- en weekbladen ."
brief 10 Ook Elsschots oudste
zoon Walter De Ridder, die
Elsschots archief beheerde zond
stukken en handschriften aan
Villerius .
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Net als in de brieen komt Villerius in de artikelen naar oren als
een 9root liefhebber en nauwkeuri9 lezer an Elsschots werk .
Villerius bewondert de Vlaamse
auteur openli1jk en raa9t steeds
our erkennin9 en 9oedkeurin 9
oor de artikelen die hi1j oer Elsschot schriJ'ft . En Elsschot ziet in
Villerius de ideate lezer : hiJ' leest
zor9uldi9, merkt de subtiele erwi1jzin9en in Elsschots proza naar
liens poezie op, en ziet de kleinste wi1'zi9in9en die Elsschot in de
erschillende drukken an eenzelfde werk al dan niet intentioneel
heeft aang ebracht . In brief 22 biJ
oorbeeld raa9t Villerius waarom
in de tiJ'dschriftp ublicatie an Li]J
men de zakenman eerst Bohrman
heette en later toen Li'men 1924
in druk erscheen Boorman want
m ocht hi1' sours 9een 'oile
neef' zijn an Grunewald?" En
oer Het dwaallicht raa9t hi1j zich
af : "Ik meen eens 9elezen to hebben dat het telefoonnummer an
het politiebureau oereenstemt
met het werkeliJjke : 70304 . Waarour is dat in het Verzameld Werk
gewijzigd in 370304?" (brief 88)
Elsschot kan niet alleen deze
nauwkeuri9e leeswi1'ze zeer waarderen maar indt in Villerius ook
een aan9ename persoonli1'kheid ,
wat bi1'oorbeeld bli1'kt uit brief 66 :
"Uw laatste brief heeft mi)j warmto biJ9' ebracht dus 9oed 9edaan .
Uw 9eoelens Je9ens miJj zijn mi'J
trouwens bekend sedert het begin
an onze kennismakin9 en oor
de on9eeenaarde 9eestdrift
waarmede u mi1'n werk hebt ont9onnen sta ik ersteld . Ontankeli1jk als ik ben is dat apes biJ ' miJj in
9oede aarde 9eallen en heeft en
stei9e wortels 9eschoten . Ik hoop
maar dat de 9eesteli1'ke band tus-

sen ons stei9 9enoe9 zal bli1jken
our stand to houden tot mi1jn tiJjd
9ekomen zal zi1jn ." Na lezin9 an
de brieen liken
de artikelen al
J
eel bekende elementen to beatten . Dit s reekt oor zich want
Villerius publiceerde ri1jwel nooit
iets zonder daaroer eerst met zijn
Vlaamse leermeester an 9edachten 9ewisseld to hebben . Maar
storen doer het niet our zoeel
bekende ideeen en opattin9en
no9 een keen to lezen . Het is Jjuist
fascinerend our eerst to lezen hoe
Villerius in zijn brieen oorzichti g
zijn ideeen probeert to formuleren
en daarna to zien hoe diezelfde
9edachten - erder uit9ekristalliseerd - na erloop an tiJ'd in een
artikel hun plaats hebben gekre9en .
Merle hierdoor is Elsschot leest
oor meer dan een aanullin9 op
de Brieen uit 1993 . De andere
reden is dat in de tussenti1jd het
dossier an Villerius met daarin
doorsla9en an brieen aan Elsschot brieen an Elsschot en artikelen oer deze auteur in
kladersies is tern99eonden en
ook omdat al eerder bekende
brieen - die in Brieen slechts
9enoemd werden in een an de
registers, maar niet werden of9edrukt - nu wet geplaatst zi1'n .
Ondanks het felt dat deze
bundelin9 een aanzienli1jke en
waardeolle uitbreidin9 an de
Elsschot-corres ondentie ormt
alt er op de presentatie an de
brieen in Elsschot leest oor wet
het een en antler aan to merken .
De notatiewi1jze oor de brieen
die in 1993 al wet bekend waren
maar niet in Br/een zijn op9enomen is biJjoorbeeld erwarrend .
Zo is brief 68 niet op9enomen
in de erzamelin9 an 1993 . In
het briefhoofd staat daaro m .

"In Br/een niet op9enomen brief
133" . SIa Br/een erop na, en men
indt daar inderdaad een list
1 met
brieen die desti1'ds dus al wel
bekend waren r maar niet in de
editie zijn op9enomen . Verder
bliJ'ft het onduideliJjk waarom
bepaalde brieen in 1993 niet
interessant 9enoe9 waren our o p
to nemen en dat nu wel ziJjn .
0pmerkeli1jk is brief 96 - de laatste in de rj~ - die 9een brief is,
maar de oerli1'densadertentie
an Alfons De Ridder en zijn
rouw zi1j stieren een da9 na
elkaar . Men kan zich toch
moeilitjk oorstellen dat deze oerliJ'densadertentie deel heeft
uit9emaakt an de briefwisselin9?
Dat deze hier is of9edrukt r is o p
z'n zachtst 9eze9d wat on9elukki9 . en het felt dat er nu ierkante
haken our het nummer an de
'brief' staan doet daar niets aan
af. Oeri9ens werd deze in Br/een
ook al ter afsluitin9 9ebruikt . Ten
slotte is de titel die deze bundelin9 heeft mee9ekre9en niet helemaal op zijn plaats . Elsschot leest
oor kan alleen op de bi1'9eoe9de cd slaan en dekt noch de
lading an de briefwisselin9, noch
die an Villerius' artikelen . Boendien doet het storende 'Elsschot
leest oor' wel erg eel denken
aan '0pa leest oor' of 'Klaas
Vaak ertelt' r een associatie die bi'1
deze auteur onterecht is .
In het boek zijn enkele zeer tot
de erbeeldin9 sprekende illustraties op9enomen, waaran een an
de aardi9ste het platte9rond1je an
Antwerpen is dat Elsschot oor
Villerius tekende toen deze de
schriJ'er kwam opzoeken . Maar
het Ieukste aan dit boek is toch
wel de ruim een uur durende cd
die erbi1' zit, met opnamen an

onder andere een literaire aond
in 1957 in de Rotterdamse BiJ'enkorf . Het is 9eweldi9 our Elsschot
enkele hoofdstukken uit Kaas het
9edicht 'Spil't' en de eerste twee
hoofdstukken uit Tsl'ip to horen
oorlezen ; na het beluisteren an
die cd is het dan ook niet meer
mo9eli1jk our werk an Elsschot to
lezen zonder zijn karakteristieke
stem to horen . En dit is to danken
aan Villerius r die op 24 april 1957
de aond op band opnam, maar
niet zonder uitdrukkeliJ'k de toestemming to ra9en an de
auteur : "Zoudt U er bezwaar
te9en hebben wanneer ik Uw
oorlezin9 uit De Leeuwentemmer
op een 9eluidsband ast zou le99en? . . . Ik zou er eel priJjs o p
stellen Uw intonatie en accentuerin9 bi1j herhalin9 to kunnen
beluisteren . . . "brief 12 0p de
cd is teens een raa99esprek met
Garmt Stuielin9 en een inleidin 9
op Elsschots werk door Simon
Carmi99elt to beluisteren .
Voor iedere Elsschot-liefhebber
is dit boek r kortom r een must . De
kleine anekdotes en de erhalen
oer de riendschap tussen Villerius en Elsschot mo9en dan al
bekend ziJnr de wiJjze an presenteren an deze brieen in Elsschot
leest oor - in combinatie met de
artikelen an Villerius - biedt zeer
zeker een meerwaarde aan de al
bekende feiten en weetJ'es . En de
prachti9e cd met een oorlezende
Elsschot ormt daarbiJ' een welkome bonus .
Sonlja an Stek

Jos Buurla9a • OneranderliJ'k
eranderl1i'k. Harry Mulisch tussen literatuur, l'ournalistiek
wetenschaP en Politiek in de
1'aren zesti9 en zeenti9 .
Amsterdam de Bezi9a Bi1 1999 .
285 blz . f 45,-

De picaro en de wijsgeer

Harry Mulisch is een auteur die
slechts weini9en onbeooroordeeld to9emoet kunnen treden .
Als 1je met een willekeuri9 persoon
oer deze auteur komt to spreken
dan bli1jkt men riJ'wel altiJjd radicaal oorstander of toe9ewi1jd
to9enstander to zi1'n . Sommi9e
oorstanders willen no9 wel toe9een dat hun idool sours wat
arrogant oer kan komen, sommi9e to9enstanders 9een schooroetend toe dat de man ei9enli1jk
wel kan schri1'en maar men last
zich niet snel oerreden zijn standpunt to erlaten .
Een an de oorzaken an deze
felle reacties kan 9eonden worden in Mulisch' publieke optreden
heden ten da9e . De tweeslachti9held in zijn erschiJ'nin9 kan een
erklarin9 zijn oor de felle to9enstand wat zijn persoon betreft . De
auteur schuwt niet de publieke
ruimte op to zoeken met proocerend 9edra9 . Het bliJjft daarbi1' echter onduideliJ'k waar de 9res li9t
tussen spel en ernst. Daarnaast is
Mulisch de auteur an een 9root
aantal boeken dat tot het beste
en populairste deel an onze literatuur behoort . De kwaliteiten an
dit werk worden al9emeen onderkend .
Jos Buurla9a belicht in zijn dissertatie dat deel an Mulisch' oeure waarin deze twee elementen
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samen liken
J to loeien . In de 1jaren
zesti9 en zeenti9 publiceert
Mulisch nameliJ'k nauweli1jks 'normale' romans maar be9eeft hij1
zich op het 9ebied der 1'ournalistiek en ontpopt zich als een 9een9a9eerd schriJ'er. Althans zo liJjkt
het . De belan9riJ'kste these die
Buurla9a erdedi9t, is nameli1jk dat
deze publicaties helemaal niet zo
eel afwiJjken an het fictionele
werk als wel 9edacht wordt . De
literator treedt weliswaar naar
oren als reporter, maar 9edraa9t
zich daarbiJ' allerminst als een
nauw9ezet journalist . In de zes
hoofdstukken die het boek telt
belicht Buurla9e Mulisch' documentaires an erschillende kanten .
Zowel op thematisch als formeel 9ebied ziet Buurla9a oereenkomsten tussen de zo9eheten
documentaires en het zuier fictionele werk . Door dit als onderwer p
an studie to nemen begeeft
Buurla9e zich op een riJjwel
onont9onnen 9ebied,• de meeste
Mulisch-exe9eten hebben zich
9econcentreerd op diens louter
fictionele werk en de documentaires stiefmoederli1jk behandeld .
Buurla9a stelt dan ook uitdrukkeIiJjk dat hiJj dit 9at, dat onder andere manifest wordt in het
proefschrift an De Roer De weg
an het lachen . Oer het oeure
an Harry Mulisch . Amsterdam
1987 wil dichten en dat hi1 j an
daaruit een nieuws isie wil ontwikkelen oer de periodiserin9 an
het oeure : dat alt nameli1jk niet
to periodiseren .
Allereerst stelt Buurla9e de
problemen die ontstaan bi1j zi1'n
onderzoeks9ebied aan de orde en
9eeft een beeld an Mulisch' corpus . Omdat hiJ' de meeste teksten
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niet biJ' de lezer bekend eronderstelt zet hiJj kort uiteen wat de
erschillende werken inhouden .
Belan9riJ'ke teksten die hi1' behandeft . zi1jn de 'autobio9rafie' Voer
oor psYcholo9en het ersla 9 an
het Eichmannprotes De zaak
40161 de boeken oer Cuba Het
woord bi]
J de daad en Oer de
affairs Padilla het erslag an
Proo Bericht aan de rattenkonin9, het werk oer de Tweeds
Wereldoorlo9 De toekomst an
9isteren en oer de psychoanalyse
Het seksuele bolwerk .
De uiteenzettin9en oer deze
teksten ziJjn erg summier . In de
rest an het boek kiest Buurla9e
eroor de boeken niet sYstematisch to behandelen maar ze zo
nu en dan als oorbeeld to 9ebruiken biJ' bepaalde beindin9en . HijJ
heeft dit 9edaan om de Ieesbaarheld to beorderen . Of dit zo'n
9elukki9e keuze is 9eweest alt
no9 to bezien . Oer de nuances
an de erschillende teksten komt
de nieuws9ieri9e lezer riJ j weini 9
to weten . Daarnaast komt deze
opzet de oertui9in9skracht niet
ten 9oede . Buurla9e Iicht de kenmerken die oor alle teksten zouden moeten 9eeden, toe met
passages uit erschillende teksten .
Wellicht had hi1' sterker 9estaan als
hi1' een tekst uit9ebreid had ontleed en de andere daaraan had
9erelateerd . Buurla9a heeft
bewust oor een zeer toe9ankeli1'ke orm 9ekozen, maar merle
hierdoor heeft zi1'n werk aan
wetenschappeliJ'kheid in9eboet.
Vooraf9aand aan de behandelin9 an de documentaires richt
Buurla9a zi1'n blik op de filosofische 9edachten, zoals Mulisch die
uiteen heeft 9 ezet in De tompositie an de wereld . Buurla9e oert

de auteur in filosofenkleren hier
op als een eclecticus die een sYsteem bouwt door op een creatiee manier elementen uit de
9ehele filosofische traditie tot aan
de renaissance samen to bren9en .
Een belan9ri1jk element in deze
filosofie is de octaiteit : een noot
die dezelfde is als een andere
noot maar toch niet dezelfde .
Buurla9a noemt dit een oorbeeld
an een coincidentia oppositorum ,
het samenallen an te9en9estelden . Hierin bli1jkt duideliJjk de
inloed an de presocratische filosoof Herakleitos en ziJ'n 'eenheid
der to9endelen' . Een ander element uit diens filosofie behoort
ook tot de essenties an deze filosofie : de constants eranderin9 .
Buurla9a omschriJ'ft Mulisch' interpretatie daaran als ol9t : een
mens most in ontwikkelin9 bliJjen
en client daaroor het erleden to
erwerken zoekend in het heden
to staan en zich to ontpIooien in
de toekomst . Buurla9a 9eeft hier
een helder oerzicht an de complexe materie an De tompositie
an de wereld. Dat hiJ' daarbiJ' de
zaken web eens eenoudi9er oor
liJ'kt to doen dan ziJ' in werkebiJjkheld zi1'n is be9ri1peliJ'k . Mulisch'
filosofie is no9 nauweliJ'ks onderwerp an studie 9eweest en dat
maakt deze aanzet erg waardeol .
Buurla9a neemt de driesla 9
erleden heden en toekomst als
leidraad wanneer hi1' de thematiek
an de documentaires uiteenzet .
Onder erwerkin9 an het erleden at hiJ' onder meer Mulisch'
antifascisme, ziJjn bemoeienissen
met het ei9en literaire erleden en
zi1jn aersie te9en de mechanisering an de wereld . Ook met het
heden houdt de reporter Mulisch
zich uit9ebreid bezi9 . In zi1jn werk

uit de Jjaren zesti9 en zeenti 9
keert hi1j zich te9en alle traditionele en in zi)'n o9en erstarde autoriteiten . Hi1j alt niet alleen de
Amerikaanse en Nederlandse
re9erin9en aan maar ook zi1jn literaire oor9an9ers en de co eeen
an de psYcholo9ie . Der9eliJjke
autoriteiten 9een teeel bliJjk an
erstarrin9 en ziJ'n daarom 9een
9oed 9ezelschap oor de Jjeu9d .
Als het op de toekomst aankomt
dan bli1jkt Mulisch 9een liefhebber
an planmati9 werken het9een
ol9ens hem creatiiteit erdrin9t .
Verol9ens 9aat Buurla9a in o p
de orm an de documentaires .
HiJj Ie9t hier de nadruk op het
labYrintische an deze teksten . De
auteur maakt het de lezer bewust
moeiliJjk toe9an9 tot het 9eschreene to kri19' en door drempels to
le99en, zowel in als buiten de
tekst . Hierin wiJ'ken de teksten of
an 9an9bare 9eschiedschriJ'in 9
en 1journalistiek en ze dienen derhale niet als zodani9 beschouwd
to worden . Voorbeelden an de
technieken die Mulisch in zi1jn
documentaires 9ebruikt our het de
lezer niet to 9emakkeli1jk to
maken ziJjn bi1joorbeeld ei9enaardi9a illustraties op de omsla 9 .
reemd aandoende ondertitels en
motto's maar ook de sours
bewust ondoorzichti9e structuur
en opbouw an ziJ'n teksten .
De manier waarop de erteller
zich in deze werken presenteert
noemt Buurla9e picaresk . Buurla9e bespreekt uit9ebreid de oereenkomst tussen deze erteller en
de picaro een schelmachti9e
clown met meerdere 9ezichten .
Zo laeert de erteller re9elmati 9
tussen erschillende opattin9en .
waardoor het niet alti1'd eenduidi 9
is aan wiees kant hi1' nu staat .

Voor Buurla9e is deze tactiek an
de erteller essentieel oor de
documentaires : door zich picaresk
op to stellen- ontre9elt hi1 ' het
leespatroon . Met het 9ebruik an
intertekstualiteit probeert de
auteur lets snort9eli1jks to bereiken . Dit hoofdstuk is het boeiendste 9 edeelte an Oneranderli"k
J
eranderl1i'k . Buurla9e last zien flat
Mulisch zich in deze teksten als
literator 9edraa9t en zeer bewust
een spelletJje met de lezer speelt .
Deze interessante obseratie roept
heel wat ra9en op . Wat is bi1joorbeeld de reden flat een
auteur die een politieke boodschap wil uitdra9en flat op een
der9eli1'ke manier probeert? De
kracht an Buurla9a is flat hi'J
zulke ra9en oproept, ziJ'n zwakte
is echter flat hitj ze nauweliJjks probeert to beantwoorden .
In het i1jfde hoofdstuk wordt
de lezer mee9enomen naar de
rest an het oeure met het doel
de eenheid daaran to laten zien :
Buurla9a wiJ'st op een aantal thema's die zowel in de documentaires als in het fictionele werk op de
oor9rond treden . Ook flit deel
an Mulisch' werk wordt 9ekenmerkt door het labYrintische . Na
deze uiteenzettin9 9aat hi1 j in
debat met Frans de Roer en
nuanceert hiJj liens indelin9 an
het werk in ier perioden . Buurla9e ziet het oeure als een continuum met accenterschillen .
In flit 9edeelte is Buurla9e o p
zi1'n zwakst . HiJj be9eeft zich o p
een 9ebied flat al zeer uitoeri 9
ontleed is door mensen als Donner en De Roer. Buurla9e's bi1'dra9ealt hierbi1j in het niet : duideli1'k
bliJjkt flat hi1j de zaken to eenoudi9 oorstelt . Het is opmerkeliJ'k
flat Buurla9a riJ'wel 9een aan-

dacht besteedt aan een element
dat in Mulisch' fictie zo'n belan9ri1'ke rol speelt : de thematiek
rondom tiJ'd, flood en de OedipusmYthe . Sterker no9 : Buurla9e
neemt de lineaire ti1'd als basis
oor zi1jn behandelin9 an het
werk terwi1jl Mulisch in zi1'n fictie
daar telkens de cYclische ti1'd
to9enoer stelt . Als de documentaires zo dicht bi1 ' het fictiee werk
staan hoe zit flat flan in flit 9eal?
In het slothoofdstuk erlaten
we Mulisch' werk een our een
blik to werpen op de culturele
context an deze documentaires .
Deze erschenen in de periode
waarin de term 'defiktionaliserin9'
karakteristiek liJ'kt to zi1'n oor het
werk an een 9root aantal
auteurs : Ree 9aat brieen schriJ'yen Cremer en Wolkers betreden
het literaire stri)jdtoneel met autobin9rafisch aandoend werk en o p
ele andere plaatsen treden ontwikkelin9en op die wizen
op het
1
erdwiJjnen an de traditionele
romanconenties . Ook de documentaires kunnen 9ezien worden
als een exponent an deze ontwikkelin9 . Een andere context
waarin Buurla9e Mulisch plaatst, is
die an het dandYisme . In de
documentaires doet Mulisch zich
oor als een sobere dandY, die ol9ens Buurla9a 9ekenmerkt wordt
door indiidualisme, proocatie en
maatschappiJ'kritiek . Daarnaast
last Buurla9a zien in welke erhoudin9 Mulisch' werk staat tot
het postmodernisme en de Nieuwe Journalistiek .
Buurla9a neemt deze documentaires waar men 1'arenlan 9
mee in de maa9 leek to zitten, tot
onderzoeksoorwerp en 9eeft ze
een duideliJjke positie in zowel
oeure als context . Dat alleen al
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maakt dit boek een belan9riJ'ke
toeoe9in9 aan de wetenschappeIrks
1 discussie rond Harry Mulisch .
Door de lotte en 9oed leesbare
stiJ'I is er ook oor de minder
9especialiseerde, maar wel 9emteresseerde lezer eel plezier to
beleen . Buurla9a maakt deze
inderdaad erg crYptische en
ontoe9ankeliJ'ke teksten be9riJ'peliJ'k en hanteerbaar. Daarin echter
Ii9t ook de zwakte an het boek :
of en toe kriJ9
' Je de indruk dat de
zaken wel erg eel eenoudi9er
worden oor9edaan den ze in
werkeli1'kheid zi1'n .
Er is een aantal passages dat
eni9szins uit de toon alt . Zo
wordt er wel erg eel 9ewicht toe-

I,

9ekend aan de schaarse oereenkomsten tussen Bericht aan de
rattenkoning en Multatuli's Max
Haelaar. De zin an een uitoeri 9
expose oer Wolkers wordt mi'J
maar ten dele duideliJ'k en dat
Buurla9a het erschil tussen
Mulisch en de nazi's aan most
g een
een door to wizen op hen erschillende om9an9 met dieren
duet wel erg reemd aan .
Hoewel er bi1' de uitwerkin 9 .
ooral de 9ekozen opzet wel
eni9a kanttekenin9en to plaatsen
ziJ'n, is de hoofd9edachte an het
boek duideli1'k en oertui9end .
Vooral in het derde en ierde
hoofdstuk wordt een heldere
en erdedi9bare isie op de

.

wlrM~

documentaires an Mulisch 9e9e yen . De to9enstellin9 tussen de
twee hoofdstukken is interessant
om to zien : in het derde hoofdstuk wordt Mulisch op9eoerd ale
een maatschappiJ'kritisch en 9een9a9eerd auteur, terwiJ'I we in het
ierde een auteur oor9eschoteld
kriJ9' en die beoo9t niet be9repen
to worden en zich ale een picaro
door de tekst bewee9t . Het wordt
niet duideliJ'k of Mulisch nu een
spel speelt of niet maar misschien
is het deze combinatie an picaro
en wijsgeer, an dandy en
9een9a9eerd schrijer wet, die
deze auteur zo interessant maakt .
Sander sax

r

31e Poetry Interna ionat Festial

17 Um 23 juni 2000
Rotteniamse Schouwburg
Een grants po~ciefeest neat eerNg dich#ers uit ells windstreken . Van Nooregen tot Nisuw
Zeelsnd an Isra81 tot trek.
Een openingsprogramma in hemelse en hake sfsron, een ItaNaaruso en aen t3riekse aarul, speaale
aandacht oor de klassieka oudheid, een Poetry Peirpahow met
breeze liehlesuerzen, een
srdediging an de poezie, hommages aan Eugenio Mantels en Hernias Faerey, een spectaculaIre Poetry
Slam, errassingsoptredens an aanstromend talent in Poetry Pandora, een afsluiterxi Orakal en
oordrachten wan eertig bekende en nag niet bekende dichters . Een unieke parade an de rijkdommen an
de hedendaagse intamationale clictrUcunst .
Met medewerking an under anderen :
re Berinsky (Israel), Alfred Brendel (MoraialGroot Brittany), Anne Carson (Canada), J .A. Deelder
(Nederland), Judith Herzberg (Nedsriand), Ewe Lipska (Polen), Valerio Magretli (ItaliB), Chart-Pierre Naud~
(Zuid-Afrika), Jegeni Rejn (Rusland), I .asane M . Sekou (Skit Maarten), Hone Tuwharo (NiswwZeeland),
Nesos Vayenf+s (Griekenlarx) .

Wilt u meer weten?
Bezaek din onze website http ;/Jwww.poetry.n i of bel oor een gratis fe alkrant 0102822777
Het Poetry International Festial wordt gespansord door. Waterman, IDS Drukwerken, NRC Nandelsblad,
ROTES, VPRQ, ACS Video Sdhaay, VSB Fonds, JAM Rotterdam Grafisch Ontw+sr{sbureau, kennis Wer1ct .
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redactioneel
Dost thou loe me? I know thou wilt say Ay ;
And I will take thy word,' yet if thou swear'st
Thou mayst proe false: at loers' perjuries,
Then say, loe laughs .
(Romeo and Juliet)
Gard Siik en de Vijftigers ; liefde op het eerste gezicht of gezworen ijanden? Sommige literatuurgeschiedenissen willen ons dit laatste doen geloen . In het hoofdartikel echter, worden de warmere geoelens an de Gard
Siik'ers oor hun oorgangers belicht . Patrick Rooijackers laat zien, dat de ermeende ijandschap zwaar oertrokken is .
Wilbert Surewaard besteedt aandacht aan een onderbelicht aspect an Brechts oeure; zijn roege lyriek . Hij
onderwerpt 'Apfelbock oder Die Lilie auf dem Felde' aan een analyse met daarbij specifieke aandacht oor het
aanwezige christelijke discours . Onno an Wilgenburg bekijkt de receptie an Shakespeare ten tijde an het
Derde Rijk . Richard III als held of als beul, een raag die an het grootste belang is als je als theatermaker dit stuk
op wil oeren in een land onder nazi-regime .
Dat schrijers het moeilijk hebben in dit leen, mag bekend worden erondersteld . Maar het wordt ze dan
ook niet makkelijk gemaakt, laat Gert den Toom ons weten in zijn column . Verder laat Bertram Mounts zijn
licht schijnen oer popmuziek, postmodernisme en poezie, Myriam Schulze deconstrueert het bouquetboekje
eedreigend erleden en Krijn Peter Hesselink gaat in op de problemen die (literatuur)ertalers tegen kunnen
komen bij het ertalen an metaforen . De recensies gaan oer postmodernisme, dandyisme, socialisme en feminisme . Kortom, uw Ware zit er in deze Vooys zeker tussen!
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Handen met een oorliefde / oor een stifle moord een stifle
Gard Siik en de Vijftigers
Patrick Rooijackers

20

Jakobsladder naar een lege hemel
Brechts Apfelbock als messias an het nihilisme
Wilbert Sure waard

o umn
Een harde en benepen ei9enzinni9held
Gert den Toom

The taming o

ear

De ShakespearerecePtie in het Derde RiJ'k in Duitsland Nederland en Zwitserland
Onno an Wilgenburg

Duodecimo
Popmuziek, Poezie en postmodernisme ; een bouquetroman 9edeconstrueerd; (on ertaalbare metaforen

ecensies
56

Het expressionisme 9erehabiliteerd? ; De boezemriend an Wilde ; Kleine Bols1'ewieken ; kelzerli1'ke dichteressen an China
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Nancien met een oorieicie
l

oor een stifle moors een s
Gars Siik en de Vijftigers

Patrick Rooil ackers
De poezie an Zesti9 en
in het biJ'zonder Gard
Siik worst in de literatuur9eschiedenis oer het
al9emeen 9ezien als een
radicale breuk met de
poezie an ViJ'fti9 . De

De autobezitter

hoo9draende, hermetische poezie an Vi1'fti 9
werd op9eol9d door de
speelse 9edichten an
Zesti9, zo luidt de gangbare opattin9 . Patrick

dan ook
inderdaad
weg.

Rooi1'ackers wi1'st ero p
sat de oer9an9 an ViJ'fti9 naar Zesti9, wat
betreft Gard Siik helemaal niet zo radicaal was
als algemeen worst aan9enomen . Inte9endeel,
de Gard Siik`ers staan
no9 duideli1'k in de oetspores an hun oor9angers, totdat min of meer
biJ' toeal met de readYmade een ei9en identiteit
worst 9eonden .

-wat slip9ert sit njtui9, he .
-nou .
-1'e kan merken sat het het laatste is.
-1a .
-1a, d'r zit niks meer achter, he .
Armando

1.

Het meest uitgebreid is
Beekman 1997, pp . 263-270 .
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Er stapt een man in een auto
erricht de nodige handelin9en
oor het njden
en rijdt
daarna

(K . Schippers)

Met befaamde 9edichten als deze hebben de redactieleden an de tiJjdschriften
Gard Siik 1955-1964 en Barbarber 1958-1971 oor zichzelf een plasts in de
literatuur9eschiedenis weten in to ruimen ereni9d onder de 9ezamenli1'ke noemer'Zesti9ers' . Als het Zesti9ers9edicht bi1 ' uitstek worst steeast de 'readYmade'
9enoemd : een 9edeelte uit een bestaande tekst of een flard an een 9esprek
waaraan de dichter een dimensie toeoe9t door het betreffende fragment uit
ziJ'n context to isoleren en als kunst to presenteren zoals het boenstaande
9 edicht an Armando .
Oer het al9emeen is de aandacht in de neerlandistiek oor deze bewe9in 9
betrekkeliJk 9erin9 9ebleen en in de meeste secundaire literatuur worst de poezie an de Zesti9ers met een zekere 9emakzucht behandeld . Zo ontbreekt no g
een 9rote wetenschappeliJ'ke studie oer Zesti9 en de passages in de hedendaa9se literatuur9eschiedenissen die betrekking hebben op Zesti9, herhalen dikwiJ'Is
dezelfde kreten en 9een een weini9 9enuanceerd beefs . Aan het felt sat Gard
Siik biJjoorbeeld zich pas na l'aren eolueerde tot platform an Zesti9erspoezie
worsen meestal 9een woorden besteed . En ook worst er zelden een fi1'nzinni9e
beschri1'in9 gewi1jd aan de houdin9 an de beide Zesti9erstiJjdschiften ten opzichto an de oor9aande 9eneratie waar de 1'eu9di9e dichters zich nood9edwon9en
to9enoer 9eplaatst za9en : ik heb het dan natuurliJjk oer de Vi1jfti9ers die een
niet 9erin9e reolutie in de Nederlandse letteren hadden weten to bewerkstelli9 en
Ton Anbeek schn1ft in zi1n Geschiedenrs an de Nederlandse literatuur 18851985 oer de houdin9 an Gard Siik to9enoer de experimentelen : "In Rotterdam uit zich lets later dan Barbarber PR een luidruchti9e reactie op ViJ'ftig in
het tiJ'dschrift Gard Siik ." Anbeek erwi1'st hierbi1' naar de laatste en bekendste
afleerin9 nr. 33 an Gard Siik waarop een erkeersbord to zien is met daaro p
door9estreept het ci1jfer '50' . En de erdere onderbouwin9 die Anbeek oor zi1jn

title
stellin9 opwerpt, is een artikel an dichter-schilder Armando, 9etiteld 'Huilen met
Remco` erschenen in Gard Siik 31 waarin hi1' zich an Remco Campert afkeert
en zich duideliJ'k an de Vi1'fti9ers distantieert: "In de literatuur bleef het irritants
ach- en wee9eroep an het alti1jd biJj oorbaat ersla9en le9er der 9eoeli9en aanhouden . In Nederland hebben de 50-ers daar niets aan eranderd : ze hebben fi1jn
mee9 edaan met het out-casteJ spelen . Deze underdog-conceptie . . . is er de oorzaak an dat de 'poezie' zo stomerelend en weerzinwekkend is . "Anbeek
1990, pp .245-46
Eni9e erdere nuancering bren9t Anbeek niet aan . Klaarbli1'keli1'k richt Gard
Siik zich in de Iaatste twee Jjaren an haar bestaan te9en Vijftig hoewel Anbeeks
"luidruchti9a reactie op ViJjftig" een 9root woord is oor een ti1jdschriftomsla9 en
een polemiek1je an anderhale bladziJjde . Maar hoe zit het in de 1jaren erobr,
oordat Gard Siik de 'Nieuwe Poezie' gin9 uitdragen? Hoe stonden dichters als
Vaandrager Armando en Sleutelaar to9enoer Vijftig toen zi1j no9 9een Zesti9er
waren? Geldt hier de notie "luidruchti9e reactie" eeneens? En wat moeten we
ze99en an een uitsprack als deze : "Het most in de toekomst worden ermeden
dat men de Nieuwe Poezie opat als een protest te9en de Vi1'fti9ers . De Nieuwe
Poezie zet zich niet of te9en de 9eschiedenis, maar maakt 9eschiedenis . De poezietheorie an de Vitjfti9ers heeft 9een enkel aanrakin9spunt met de Nieuwe Poezie dus elks aanleidin tot rebellie ontbreekt ."? In : De Nieuwe Sti i 1965,
p 137 Dit citaat is to inden in De Nieuwe Sti1 i 1965-1966 , het erol9 op en
het erlen9de an Gard Siik. Hoe moeten we een der9eli1jke uitsprack interpreteren? Hoe is die to riJjmen met de beindin9 an Ton Anbeek? In hoeerre is
Vijftig een ormende factor to noemen in de ontwikkelin9 an Gard Siik?
Om een 9oed beeld an de positie an de Zesti9ers an Gard Siik ten opzichto an de ViJ'fti9ers to kriJ9en is het nodi9 dat we aandacht schenken aan de
eranderende isie op de poezie door Gard Siik . Maar ook de poezie an de
oormannen an Gard Siik zelf kan een interessant uit9an9spunt ormen oor
het bepalen an de positie an het ti1jdschrift to9enoer ViJ'fti9 . Daarom zal ik
in dit artikel niet alleen stil bli1jen staan bi1 ' ersexterne uitlatin9en maar mi'1
ook richten op de poezieproductie an de belan9riJjkste leden an Gard Siik :
Armando Hans Verhagen en met name Cornelis Bastiaan Vaandra9er en Hans
Sleutelaar.
We be9innen biJj het begin : Sleutelaar en Vaandra9er belanden in de redactie
an Gard Siik.

Ontstellend opportunisme
Vanaf eind 1956 beginnen de Rotterdammers Hans Sleutelaar (1935) en Cornelis
Bastiaan Vaandrager (1935-1992) in Gard Siik to publiceren . Gard Siik is dan
nog geheel in Vlaamse handen . Enkele an de belangrijkste medewerkers uit die
tijd zijn de Vlamingen Gust Gus, Hugues Pernath en Paul Snoek . De mogelijkheid
dat men met het binnenhalen an de twee Nederlandse boezemrienden een
waar paard an Troje binnenliet, oerwoog niemand in de Vlaamse redactie .
Voordat Sleutelaar en Vaandrager bij Gard Siik kwamen, hadden zij een tijdlang
meegewerkt aan het tijdschrift Proefschrift, dat bij gebrek aan belangstelling an
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het publiek en (althans olgens Sleutelaar) bij gebrek aan kwaliteit na een jaargang al ter ziele ging .z Naar aanleiding an dit debacle rond Proefschrift schrijft
Vaandrager in 1957 een open brief naar Podium, hit tijdschrift an de min of
meer geestigde Vijftigers .
In deze brief gaat Vaandrager in op een beschuldiging an de redactie an
dat tijdschrift - op dat moment het duo Cees Buddingh' en Simon Vinkenoog . Zij
erwijten hem een "ontstellend" opportunisme : Vaandrager stelt een publicatie
oer de dienstplicht uit, omdat de politieke situatie an dat ogenblik (de opstand
in Hongarije) het niet toe zou laten en hij is doelbewust op zoek naar een identiteit die hem na Vijftig waardeol maakt . De jonge dichter reageert als olgt op
deze beschuldiging : "Als ik spreek an 'bestaansrecht naast en na het werk an
de 50-ers een plaats waard to zijn als schrijer', dan spreek ik namens mijzelf", en
hij erolgt :

z.
Zie oor deze uitlating an
Sleutelaar : Sleutelaar e.a .
1958 . 1959, p . 807 .

Na de poezie an 'S0 moeien er we/ degelijk nieuwe wegen ingeslagen kunnen worden . Zij die, toeallig later geboren, zijn gaan schrijen onmiddellijk na
een belangrijke poeiische ernieuwing (in dit geal an 'S0) kunnen onmogelijk oorbijzien aan wai die ernieuwing tot stand gebracht heeft .
Anderzijds za/ hun werk nooit an sich bekeken, maar a/tijd erge/eken worden. Het groie geaar bestaai dat hei k/akke/oos onder de dooddoener 'epigonisme' gerangschikt wordt. Het be/ang an een poetische ernieuwing blijkt
echier pas in wat daarna geschreen wordt. Ik hoop met deze erduidelijking
aangetoond to hebben dat het woord opportunisme niet op zijn plaats was .
(In : Vinkenoog en Buddingh' 1957, p . 74)
Dat deze repliek het erwijt niet helemaal ontkrachtte, blijkt wel uit het feit dat
Hans Sleutelaar, zich waarschijnlijk bewust an de onbezonnenheid an het antwoord an zijn riend, aan de redactie an Podium eeneens een brief stuurt
waarin hij zegt zich olledig to willen distantieren an het standpunt an Vaandrager.
Dit is de eerste keer dat Vaandrager in een belangrijk tijdschrift an zich laat
horen en meteen is de houding tegenoer Vijftig onderwerp an discussie . Vaandrager geeft toe doelbewust op zoek to zijn naar "nieuwe wegen", een identiteit
die "nieuw" is en oorspronkelijk . En wat dat betreft is de ingezonden brief an
Vaandrager geenszins een krachtige erwerping an het erwijt an opportunisme . De redactie an Podium trekt haar bewering dan ook niet in . Het is eelzeggend dat Vaandrager zich tegenoer een gerenommeerd tijdschrift als Podium
geroepen oelt zijn identiteit als jongere to erdedigen . En het is begrijpelijk .
In de po~zie an Vaandrager rond 1957 is de inloed an Vijftig namelijk
onmiskenbaar .

De po~aie an Vijftig
Als we ons op de poezie an Vaandrager en Sleutelaar uit deze tijd richten, dan
alt een mogelijke preoccupatie met Vijftig goed to erklaren . Geen an beide
dichters ontsnapt in zijn poezie aan de inloed an Vijftig . Natuurlijk is het altijd
lastig - zo niet onmogelijk - om inloed to bewijzen in het werk an een dichter.

6
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Ik wil hierna dan ook niet aantonen dat de poezie an Vaandrager en Sleutelaar
'Vijftig' is, maar wel wil ik dat p/ausibel proberen to maken .
Waardoor wordt de poezie an Vijftig gekenmerkt? Laat ik een kleine inentarisatie geen zoals die in een tweetal handboeken wordt aangereikt . Gerard de
Vriend geeft in Twee eeuwen literatuurgeschiedenis een aantal karakteristieken
an wat wij nu als een Vijftigersgedicht beschouwen . Hij noemt achtereenolgens : de onregelmatige regellengte, de ongelijke strofebouw, het ontbreken an
interpunctie, het willekeurig afbreken an regels en het eeluldig hanteren an
enjambementen die oor "grammaticale dubbelzinnigheden" zorgen . Daarnaast
wijst De Vriend op het frequente gebruik an alliteratie, assonantie, binnenrijm en
klankherhaling en noemt hij het neologisme als een eel oorkomend fenomeen
in poezie an Vijftigers . (In : Beekman 1997, pp . 260-261) Anbeek ermeldt nog
"de lichamelijkheid an hun poezie", "de hope frequentie an de beeldspraak,
waarbij dan ooral lichamelijke woorden worden gebruikY" . Als oorbeelden hieran noemt hij onder meer "Luisteren met het lichaam" (Andrews) en "Denken
met tong en handen" (Elburg) . (Anbeek 1990, p . 215)
Met deze woorden in het achterhoofd citeer ik nu de eerste drie strofen wit
een gedicht an Vaandrager wit 1957, geheten 'Out of this world' :
Kijk dit pier
dit is ons lichaam op ware grootte
het raagt
wie draagi ml] weg
wit deze were/d
En dit zijn onze handen
het sterft hier
an handen met een oorliefde
oor een siille moord een stille
manshoge lath die aan de hand
an onze lippen geormd wordt
De mood is beroerd
door een ziekie die kiemt
en groeit tussen de tanden
een mond die slaafs de ta/en
spreekt die hier erkondigd worden
(Vaandrager 1957, p . 240
De eerste strofe alleen al oldoet bijna geheel aan de genoemde Vijftigerskenmerken . Let op het middenrijm "raagt" en draagY', de assonantie in "lichaam",
"ware" "raa9t" en "drag9t" en de alliteratie in "wie", "weg" en "wereld" .
Interpunctie ontbreekt, strofelengte en regellengte zijn onregelmatig . Ook
een enjambement als in de tweede strofe "oor een stille moord een stille / manshoge lath" leert al lezende een grammaticale ambiguiteit op . Waar moeten
we het tweede "een stille" bij betrekken? Ten slotte is het belangrijk to wijzen
op de dominantie an 'lichamelijke taal' in dit gedicht . Een kleine inentarisatie
leert het olgende typische rijtje op : "lichaam", "handen", "lippen", "mond"

3.
Vergelijk ook de andere ier
gedichten an Vaandrager in
dit summer an Gard Siik of
zie de gedichten an Vaandrager in Gard Siik 2 (1956-57)
nr . 8 . De inloed an Vijftig is
hier eeneens eident.
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en "tanden" . Lichameli1'ke beeldsPrack is in dit 9edicht zo 9oed als alomte9enwoordi9 . Kortom naar de maatstaen an De Vriend en Anbeek 9emeten, zou
dit 9edicht een9oed door Lucebert Campert of Andrews 9eschreen kunnen
ziJ'n
Voor de Poezie an Hans Sleutelaar an obr 1960 9eldt hetzelfde erhaal . HijJ
geeft dat zelf oeri9ens ook ruiterli1'k toe : "Ik heb me pas last aan de inloed an
de Vi1jftigers kunnen ontworstelen ; ik zal toen een 1jaar of derti9 9eweest zi1jn ."
In : Anoniem 1979 Ver9eli1jk biJjoorbeeld de aanhef an het 9edicht'De nacht
leeft Ianger dan mensen en wren' een titel die eelzeg9end 9enoe9 naar een
ersre9el an Hans Andrews erwiJjst
ertellende ertellende
zal ik slechts spreken an de nacht (en
oer onze begroeiing : twijfel en een reemde orm an hoop
zal ik fluistren) maar
tot mijzelf en tot de nacht en de
regen der ogels bomen nachtelijk nachtelijk
(Sleutelaar 1956-1957 [1])4

4.
In Gard Siik ontbreekt de
paginering . Voor meer gedichten an Sleutelaar waaruit de
inloed an Vijftig blijkt : zie de
andere gedichten an Sleute-

Vooral de laatste re9el an dot fragment hennnert aan Lucebert . De ntmische
oereenkomst tussen een re9el als "academisch zin9ende mannen manmoedi g

laar in Gard Siik 2 (19561957) nr . 5 .Ook de cydus
'Fragmentaries' in Gard Siik 2
(1956-1957) nr. 7 is duidelijk in
dit opzicht. Verder erwijs ik
nog naar Gard Siik 3 (1958)
nr. 9 (afl . 1) waarin onder
andere het gedicht an Sleutelaar met de fraaie beginregel
,, Hier is annacht zeer zacht
een maan geallen" een mooi
oorbeeld is .

Vooroorlogse foto an De Hef in Rotterdam, waar
Vaandrager zijn roman wit 1975 naar ernoemde
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wanhopig" an lucebert uit Van de ofgrond en de luchtmens. Amsterdam 1978 ,
p1 3 en "re9en der o9els bomen nachteliJjk nachteli1jk" is frappant . Daarnaast
wiJjs ik hier op het willekeuri9 afbreken an ersregels "en de I re9en" de onre9elmati9a re9ellengtes en oeri9ens ook strofelen9tes en wat belan9ri1jk is - in
dit 9ezicht ontbreekt eenmin de lichameliJjke taal, getui9e de tweede strofe :
want als ik raa9 wie bewoont mi ljn liPpen?
en kept an mi l n 9ezichten het ware het 9oede tedere, wrede?
en weet an mi jn garden handen
die hemel en aarde hebben bewo9en
0p het moment dat Sleutelaar en Vaandra9er in Gard Siik poezie be9innen to
publiceren onderscheidt hun poezie zich niet noemenswaardig an die an de
ViJjfti9ers . Dit geldt in hoge mate oerigens ook oor een andere Zesti9er uit de
Gard Siik-hoek : Armando . Ook ziljn poezie roept ele reminiscenties op aan de
poezie an de ViJ'fti9ers . Het 9edicht'Met messen' uit 1957 9rossiert bi1'oorbeeld
in lichameliJ'ke taal en sYntactische ambi9uiteiten "het heeft de 9rootste open
open ele monden I een knecht met zeen monden . 5
AI met al is het met het o09 op de poezie an Sleutelaar Vaandra9er en
Armando be9riJpeli1jk dat Vaandrager zich 9edwon9en oelt zich to9enoer de
redactie an Podium to erdedi9en . De bewuste zoektocht naar een eigen 9ezicht
is nodig . ViJjftig oerheerst no9 sterk to sterk . De 9edachte dat de Nederlandse
redactieleden an Gard Srrk zich hierom in hun uitlatingen telkens willen ergeliken
met Vi1jfti9 en op zoek ziJjn naar een ei9en persoonliJ'kheid wordt dan ook
1
beestigd als we 9aan kiJ'ken naar theoretische uitlatin9en na 1957 .

Om het on9eri1'mde

5.

Armando, 'Met messen' . In :
Podium 12 (1957), p . 49 . In dit
gedicht is eeneens nauwelijks
interpunctie, er is sprake an
onregelmatige ers- en strofelengte en net als bij Sleutelaar
en Vaandrager spnngt de lichamelijke taal sterk in het oog,
geheel in de lijn an Vijftig .
Wel toont Armando een eigen
gezicht: er spreekt uit zijn poezie een agressiiteit die in eel
Vijftigerspoezie ontbreekt
("snijden! snijden! ") .

De eerste keer dat Gard Siik de kans kriJ9t om ziJjn ideeen aan een 9roter publiek
dan ziJjn ei9en lezerskrin9 uit to dra9en is eind 1958 . Paul Rodenko nodigt Sleutelaar en de andere leden an Gard Siik uit om hun isie op de J'ongste 9eneratie
dichters ast to le9gen in Maatstaf het bekende mainstream-ti1jdschrift an uit9eer Bert Bakker. Voor het eerst - in Gard Siik zoekt men tot dan toe teer9eefs naar een redactionele inleidin9 waarin de eigen positie bePaald wordt formuleert Gard Siik haar plasts in het literaire spectrum . Vaandrager erbaast
zich er terecht oer "waarom er nu plotselin9 wel een dergeliJ'k stuk 9eschreen
kan worden na uitnodiging uit de Maatstaf-hoek terwiJjl Gard Siik er om zit to
springen" in : Sleutelaar e .a . 1958-1959, p .823 . Hoe dan ook : Gard Siik oelt
hier de noodzaak om oor de buitenwacht het eigen karakter aan to tonen en
onontkoombaar is het dan om een ergeli1jkin9 met Vi1jfti9 to maken .
Sleutelaar en Vaandra9er trachten in hun stukken de Jjongere dichters een
ei9en 9ezicht, een eigen achter9rond to 9een . Sleutelaar schetst in zi1jn bi1'dra9e
de leefwereld an waaruit de 1'ongste dichters hun poezie schri1jen en dat is in
zi)jn o9en "angst" . Poezie is oor hem 9een zaak an leen meer, maar an oer/een . Daarom moet de poezie ook een "zeker ongeriJ'md ertrouwen in een
goede afloop" hebben . Het is een kwestie an "weigeren om slachtoffer
of merlePlichtiga to zi1jn . een kwestie dus an aandacht en an erzet"
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(ibidem, p . 805) . Vaandrager zegt in zijn bijdrage aan Maatstaf rijwel hetzelfde :
"Het gaat er in eerste instantie om dat we erhinderen : dat we ruimte redden
om to leen en to werken . Ik zit ermee, met mijn onzekerheden, met mijn angst,
ook mijn angst oor grote woorden ." (Ibidem, p . 825) Hiermee schilderen
beiden een sociale behoefte aan nieuwe dichters en bouwen ze een eigen leensproblematiek op die hun dichten actueel maakt .
Het is oor beide dichters desondanks noodzakelijk om in hun essays plaats to
resereren om de positie tegenoer Vijftig uit to drukken . Sleutelaar constateert in
zijn artikel, dat Gard Siik het "enige jongerentijdschrift met een inhoud op
gemiddeld redelijk nieau" is, maar meent ook dat "het zoeken naar een eigen
stem des to moeilijker [wordt] als de laatste poetische ernieuwing krachtiger en
recenter is" (ibidem, p . 809) . Hij snijdt hiermee hetzelfde punt aan als Vaandrager
in zijn open brief aan Podium . Ook bij hem is er sprake an een bewust zoeken
naar een eigen gezicht .
Ondanks het feit dat Sleutelaar een oerheersing an Vijftig dus niet ontkent,
ziet hij een kiem an een eigen persoonlijkheid oor de jonge generatie in Gard
Siik en hij legitimeert daarmee haar bestaan . Sleutelaar afficheert Gard Siik
namelijk als de opolger an de Vijftigers, de olgende "experimentele" generatie, en aangezien hij betwijfelt of nog iets de oortgang an de "aktiee poezie"
kan bedreigen, maakt hij daarmee het pad rij oor een erdere ontwikkeling an
Gard Siik. De reolutie is niet omkeerbaar, zij kan slechts oortgezet worden . En
als erfgenamen an Vijftig hebben de Gard Siik'ers hiermee de grootste kans
an slagen om lezenswaardige poezie to schrijen . Daarmee is oerigens de raag
hoe het eigen gezicht an de jongeren moet worden ormgegeen, nog steeds
niet beantwoord .
Uiteindelijk richt Vaandrager noch Sleutelaar zich in zijn essay in Maatstaf
direct tegen Vijftig . Sleutelaar bekent eenoudigweg, dat "onze poezie" in 1950
begon en ook Vaandrager ziet de noodzaak an de reolutie an Vijftig in . Maar
hij erwijt de groep, dat ze niet gezwegen heeft toen de wereld na de Tweede
Wereldoorlog juist door to zwijgen olledig eranderd had kunnen worden . Hij
meent dat de reolutie an Vijftig de taal afgemat heeft : "De woorden hebben
heel wat werk erzet, ze hebben een opkikker nodig in het zwijgen, ze moeten
op erhaal komen, rust nemen opdat het zwijgen weer zwanger kan worden ."
(Ibidem, p . 827)
Met name de bijdrage an Sleutelaar is enigszins bedrieglijk . Hij eronderstelt
- in uiterst objectiee en subtiele bewoordingen - een toekomst oor Gard Siik,
eenals Armando die in zijn korte stuk in Maatstaf ronduit stelt : "Er moet een
nieuwe kunst komen en alles wijst er op, dat ze komt ." (Ibidem, p . 810) Maar die
zekere ooruitzichten worden nog wel degelijk ondermijnd door twijfels . Dat
blijkt uit het onderscheid dat Sleutelaar in poezie maakt . Daarin alt een
tweeslachtigheid to bemerken die typisch is oor de houding an de jongere
generatie ; want als we de grondslag an de poezie an de jongere generatie
onderzoeken, blijkt deze merkwaardig dualistisch . Sleutelaar lijkt zich boen de
materie, boen de generatiewisselingen en polemieken to kunnen plaatsen, maar
als we zijn poetica trachten to expliciteren, blijken de ideeen die hij ons aanreikt
plots zichzelf tegen to spreken . Met andere woorden, het is maar de raag in
hoeerre Gard Siik helder oor ogen staat hoe het eigen gezicht moet worden
ormgegeen .
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Pragmatisch of autonomistisch?
Sleutelaar brengt in zijn bijdrage aan Maatstaf an 1958
een onderscheid in poezie aan, "aktiee en passiee
poezie", waar hij in andere stukken op blijft terugallen en dat enigszins met zichzelf in conflict is . Het
belang an deze tweedeling oor Gard Siik blijkt onder
meer uit het felt dat in de bloemlezing an Gard Siikdichters uit 1960, Met andere woorden, dit onderscheid - hoewel niet met name genoemd - nog steeds
duidelijk tussen de regels door to lezen is . Tot eind 1960 zijn er in recensies en
polemieken zinsnedes to inden die aantonen dat Gard Siik deze indeling onderschrijft . Om de theorie rond de indeling goed to kunnen analyseren, zal ik
gebruikmaken an het poeticamodel an Abrams . 6 Het is dit bekende model dat
inzicht geeft in de aarzelende manier waarop Sleutelaar zijn ideeen oer poezie
ormgeeft .
Zonder dat we ons al meteen op Sleutelaars onderscheid richten, is dit citaat
uit Maatstaf al frappant : schrijen betekent oor Sleutelaar "bewust zijn, worden, maken, maar daarnaast ook: springen an een zinkend schip ja, ik zou graag
een reddende mythe inden, eine neue Sonne schaffen! gelijk Hugo Ball ; dit lijkt
mij slechts mogelijk in een 'objectierende' poezie" (Sleutelaar e .a . 1958-1959,
pp . 809-810) . Wat wil Sleutelaar nu? Enerzijds wenst hij objectierende poezie,
autonomistische poezie zoals we het in naolging an het model an Abrams
zouden noemen . Anderzijds wenst hij een "reddende mythe" to ontdekken en
die de lezer aan to kunnen reiken . Je zou zeggen : pragmatische poezie die de
lezer een boodschap mee wil geen . Sleutelaar lijkt twee kanten op to gaan die
elkaar weliswaar niet totaal uitsluiten maar die toch wel wringen . De lezer mag
immers zijn eigen interpretatie aan de poezie geen en tegelijkertijd wordt hem
een reddende mythe" aangereikt die die rijheid tegenspreekt .
Deze reemde tegenstelling komt des to sterker naar oren als we het onderscheid aktiee en passiee poezie an Sleutelaar nader onder de loep nemen .
Poezie is olgens Sleutelaar passief "door een teeel humanisme, socialisme,
(schijn)heiligheid, blijheid, erskunst, zekerheid, goede smack of eenwicht, - in
de alse betekenissen" (ibidem, p . 806) . Dichters die passiee gedichten produceerden, zijn Bloem, Boutens, Nijhoff en Hoornik . Hun poezie is to makkelijk,
leert to eel zekerheid, is to zeer gefixeerd op haar boodschap - is t~ pragmatisch, zou ik zeggen . Actiee poezie echter "ademt een sfeer an twijfel, geaar,
angst, reolte, haat", geeft geen zekerheid, is niet ideologisch erankerd, "last littekens na en weet tegelijkertijd to 'mozartiser le malgr~tout' (Malta) ; aktiee poezie 'humanizes' ; aktief is poezie die een middel is tot begrip, an het soon dat
wetenschap noch intelligentie ons kunnen brengen ." (Ibidem) Deze poezie moet
dus begrip brengen, pragmatisch zijn - en toch keert Sleutelaar zich later tegen
het interpreteren an poezie : "In plaats an to erruimen, erkleint een interpretatie [ . . .] de bruikbaarheid an het ers . [ . . .] Een goed gedicht spreekt altijd oor
zichzelf ." (Sleutelaar 1959-1960 (1]) Objedierende, autonomistische poezie dus .
Wat wil Gard Siik nu? lets duidelijk maken of een goed, zichzelf erklarend
gedicht schrijen? Allebei misschien? Weet Gard Siik het wel? De poezie an
Sleutelaar zelf is bij deze ragen een aardige illustratie .

Bloemlezing ingeleid en
samengesteld door
Rene Gysen en Hans
Sleutelaar

6.
Volgens Abrams (in zijn bekende The Mirror and the Lamp)
zijn er ier mogelijke uitgangspunten oor poezie : poezie kan
allereerst 'mimetisch' zijn, dat
wit zeggen als oornaamste
doel hebben de werkelijkheid
to beschrijen, een spiegel to
zijn . Poezie kan ook 'expressief'
zijn, een uitdrukkingsmiddel
zijn oor de geoelens an de
dichter . Maar poezie kan ook
de lezer een boodschap oer
willen brengen, een didactisch
doel hebben, 'pragmatisch'
zijn . En ten slotte kan poezie
'autonomistisch' zijn, een eigen
wereld opbouwen waar de
lezer mee kan doen wat hij wit .
Het gedicht is een gegeen
zonder uitgangspunt geschapen (of in ieder geal mag dat
uitgangspunt er niet toe doen) .
Zie oor erfijning : Sotemann,
'Vier poetica's' . In : Van den
Akker [e .a .] (ed .) ., Oer poetica
en poezie . Groningen 1985 . Of :
als reactie daarop : Van den
Akker en Dorleijn, 'Poetics en
literatuurgeschiedschrijing .' In :
De Nieuwe Taalgids 84 (1991),
pp . 508-526
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Oog ï"n oog met een bHnde zon
de tvveeklank van de zon en de dag
de gele geluiden van bomen en bloemen
geween van stenen / gebaren van water:
het is gezichtsbedrog
het is oorverdovend
want
wie kent het ware gezicht van de dingen?
wie vertrouwt
zijn tien gezichten?
en wie luisterde niet al te vaak
naar zichzelf?
(Sleutelaar 1956-1957 [2])

Dit gedicht van Sleutelaar uit 1957 levert een interpreet betrekkelijk weinig moeilijkheden op. Eerst goochelt de dichter met synesthesieën, waarmee hij de
verwarrende, hevige indruk lijkt weer te willen geven die de werkelijkheid op
hem maakt ("het is oorverdovend"), maar tegelijkertijd is deze machtige gewaarwording nietszeggende betovering, "gezichtsbedrog", "want wie kent het ware
gezicht van de dingen?" We vertrouwen teveel op onszelf bij onze waarnemingen ("wie luisterde niet al te vaak / naar zichzelf?"). De enige problematische
zin, "wie vetrouvvt / zijn tien gezichten?" is te verklaren als een aanduiding voor
de tien lichaamsdelen en zintuigen die ons contact met de realiteit bewerkstelligen: twee handen, twee voeten, een neus, een mond, twee oren en twee ogen
maken samen tien gezichten van waaruit men de werkelijkheid bezien, betasten
kan. Thematiek is hier de "oorverdovende" indruk van de natuur die echter
onkenbaar is door de onbetrouwbaarheid van onze waarnemingen.
Een eenvoudig te interpreteren gedicht al met al, en dat geldt vaak ook voor
de gedichten van Vaandrager. Zo is zijn gedicht 'Pelgrim' uit 1957 duidelijk
poëticaal. Een pelgrim is op zoek naar "het woord", het gedicht, opdat hij "de
dingen" kan zien "voordat anderen ze zien" (Vaandrager 1956-1957). Dergelijke
makkelijk te interpreteren gedichten treffen we tot 1960 toe aan - maar ook
schrijft Sleutelaar in 1959 een gedicht als dit:

60g /n oog met een bf/nde zon, een bflnde
(vlek op het netvlies
of een vliegwiel)

in het krachtveld
cirkuleert een foto:
1 rug + 50.000 stemmen
denkt
sneller dan licht vliegen, branden kan
want de horizon verbreedt zich / huivert / vlucht niet verder
(één oogopslag: zweven stoffige stukken snelweg
- ook dit doelwit werpt geen schaduw meer!)
.. tot op 1 meter genaderd nu
hier eindigt de draagwijdte
: er groeit een exakte zon in de zon
de fresko's zijn bijna uitgestorven
denkt

(Sleutelaar 1959-1960 [2], pp. 175-176)7

7.
Zie ook de '4 observaties' van
Sleutelaar in Gard 5ivik 4 nr. 13
(1960)
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Het is erg lastig om oor dit gedicht een eenoudige, oor ieder acceptabele uitleg to geen . Het is moeilijk oorstelbaar dat Sleutelaar an een willekeurige lezer
erwacht dat deze een "reddende mythe" uit het gedicht weet to destilleren .
Wat ik hiermee wil laten zien, is dat de dubbelzinnigheid an de theorieen
an Sleutelaar (en Gard Siik) wordt weerspiegeld in zijn poezie . Zijn poezie aarzelt tussen enerzijds een boodschap geen en anderzijds een taalbouwsel zijn
waar de lezer zijn eigen wereld naar belieen op mag projecteren . Het lijkt me
geenszins ergezocht om dit probleem to relateren aan het gebrek aan "eigen
gezicht" . Waarmee kun je je onderscheiden? Sleutelaar weet het niet, Gard Siik
weet het niet . De oorlopige oplossing oor Sleutelaar is "objektierende poezie", zo lijkt het . Vanaf 1960 schrijft Sleutelaar namelijk gedichten die door hun
gedrongenheid en hun reemde, moeilijk aan elkaar to erbinden associaties
steeds lastiger to interpreteren zijn . En hiermee erwijdert hij zich an de inloed
an Vijftig . Het boenstaande gedicht met haar on-Vijftigse lay-out laat met name
hierdoor weinig Vijftig meer toe - maar is eenmin reolutionair. De oedingsbodem oor dit gedicht is nu, met haar 'erheerlijking' an de technische, dynamische krachten in de wereld, eeleer to inden in het futurisme .$ Een nieuwe
dichtersmentaliteit of een sterke persoonlijkheid waardoor Vijftig ergeten wordt,
spreken nog steeds niet uit deze gedichten .

8.
Wat dat betreft loopt Sleutelaar
met deze gedichten misschien
al ooruit op latere tendensen
in Gard Siik . Zie oor het futurisme an Gard Siik : Foppe
1985 .

Met andere woorden
Gard Siik maakt in 1960 nog an een andere mogelijkheid gebruik om zich to
differentieren door middel an de al ter sprake gekomen bloemlezing uit het
werk an Gard Siik-dichters, Met andere woorden, samengesteld en ingeleid
door Hans Sleutelaar en Rene Gysen (Sleutelaar en Gysen 1960) . De omhaal an
woorden die hierin weer nodig is om een contrast met Vijftig to scheppen, laat
zien dat Gard Siik oor zichzelf de noodzaak blijft oelen de eigen identiteit to
bekrachtigen . In de inleiding an deze bloemlezing worden drie eigenschappen
ermeld waardoor Gard Siik zich zou onderscheiden an leeftijdsgenoten : ten
eerste "andere, want eigen woorden" en erder "erbale ekonomie" . De derde
eigenschap wordt met een citaat omschreen : "Before erse can be human
again, it must learn to be brutal again" wat min of meer 'reolte' inhoudt . De
inleiders ontsnappen er weer niet aan om dit of to zetten tegen Vijftig . Naar aanleiding an het punt an "erbale ekonomie" worden Lucebert en Elburg erbij
betrokken, die "aanankelijk automatischer" zouden schrijen en daarmee poezie
schiepen die "tot onze erbazing iets betekent" . En ook het punt an reolte
geeft reden tot een ergelijking met Vijftig : waar Vijftig directe reolte zou betekenen, betekent de in deze bloemlezing erzamelde poezie indirecte reolte .
Deze inleiding is de laatste poeticale uitlating an betekenis bbr de grote erandering in de poezie an Gard Siik in 1962, wanneer Armando, Vaandrager
en Verhagen (die in 1960 bij Gard Siik komt) oergaan tot het produceren an
readymades . Hierna ontbreken tot 1963 theoretische opmerkingen die inzicht
geen in de ontwikkeling die deze drie dichters (en Sleutelaar) doormaken . Het
enige waarop we ons in deze periode kunnen richten, is hun poezie .
Samenattend kun je, het oorgaande oerziend, concluderen dat Vijftig
tot eind 1960 onmiskenbaar een grote inloed op Vaandrager, Armando en
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Sleutelaar heeft uitgeoefend en dat Gard Siik, telkens als het naar buiten treedt,
de noodzaak oelt om zichzelf to ergelijken met Vijftig en probeert to bewijzen,
dat het wel degelijk een eigen gezicht heeft.

De onermijdelijke readymade?
In augustus 1963 komt tijdens een plenaire ergadering an Gard Siik het blad
ineens rijwel geheel in Nederlandse h anden . AI eerder hadden enkele Vlaamse
leden de redactie erlaten . Verhagen zegt hieroer: "Als een Belg een iets zei
wat ons [de Nederlandse sectie ; PR] niet beiel, dan was het : we rotten hum
duruit! [ . . .] Het was een coup tot en met." (In : Sleutelaar, Van Faassen en Janssen
1989, p . 202) De redactie bestaat oortaan uit Armando, Gysen (de enige Vlaming), Sleutelaar, Vaandrager en Verhagen . De lay-out en de samenstelling an
het blad eranderen . In drie nummers an Gard Siik wordt 'de Nieuwe Poezie'
op de kaart gezet . Maar na problemen met de uitgeer besluit de redactie tot
opheffing an Gard Siik. Kort daarop ontstaat het idee tot het oprichten an De
Nieuwe Stijl, een periodiek in boekorm waaran twee delen zullen erschijnen in
1965 en 1966 . Hierin zijn de ideeen an Verhagen, Sleutelaar, Armando en Verhagen olledig uitgekristalliseerd . "Niet de fiktie, maar de realiteit dient tot kunst
to worden erklaard ." (In : De Nieuwe Stijl 1966, p . 88) Oer dit hoofdpunt an
het tijdschrift zijn alle leden an De Nieuwe Stijl het eens . De readymade is daaran het meest extreme oorbeeld .
Han Foppe en anderen die oer de 'Nieuwe of Totale Poezie' an Gard Siik
hebben geschreen, laten zich er niet expliciet oer uit of de oergang naar de
readymade in de poezieproductie an beide tijdschriften als een breuk met datgene wat eroor geschreen is, is op to atten . In hoeerre de ideeen an De
Nieuwe Stijl olgen uit Gard Siik laten zij in het midden . 9 Maar als we het oorgaande erhaal in oerweging nemen, dan komt dit dogma toch min of meer
uit de lucht allen en staat het hacks op datgene wat we hieroor gelezen
hebben . De realiteit als inspiratiebron heeft zich nog niet eerder can de Gard
Siik-lezer opgedrongen .
Rolf Wolfswinkel lijkt in zijn artikel oer Gard Siik desalniettemin to suggereren, dat de poezie an De Nieuwe Stijl een onontkoombaar en logisch geolg
was an de ideeen die in de jaren daaroor door de leden an Gard Siik aangehangen werden . Zo stelt Wolfswinkel zonder enige nadere bewijsoering : "Vanaf
het begin [an Gard Siik ; PR] ormt de werkelijkheid an het dagelijks bestaan
het oornaamste uitgangspunt [ . . .] . Na de toetreding an de Amsterdammer
Armando en de Rotterdammers Hans Sleutelaar [ . . .] en Cornelis Bastiaan Vaandrager, krijgt het blad een militanter karakter . Het 'niet-poetische', het alledaagse
en bangle wordt steeds belangrijker. Feiten worden interessanter dan meningen
of commentaren . De redadeuren beginnen letterlijk uit de realiteit opgetekende
fragmenten to publiceren" (Wolfswinkel 1995, p . 283) . Wolfswinkel suggereert
hier een lijn an de poezie an Gard Siik naar de readymade in De Nieuwe Stijl
die bijna onermijdelijk lijkt . Dat is zeker een gechargeerd beeld . Een ergelijking
an de poezie tussen 1960 en 1962 an Armando, Vaandrager, Sleutelaar en
Verhagen met 'de Nieuwe Poezie' an De Nieuwe Stijl spreekt een dergelijke
suggestie ook tegen .

9.
Vergelijk Foppe, 'Een neuwe
sensibiliteit' . In : Sleutelaar, Van
Faassen & Janssen 1989 .Of zie
Janssen, 'De beeldenstorm an
Gard Siik en De Nieuwe Stijl
1955-1966 .' In : Literatuur
(1990), pp . 126-133 .
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InJ'ectiespuiten en een scherp 9eslepen mes
Eind 1962 publiceert Armando de cyclus 'Boksers', waarin de bokserswereld met
treffende readymades wordt getypeerd :
heeft nelis een glazen kin?
Priem hem precies op z'n strot
9oderdomme 9een asem meer
Armando 1962
Na het erschiJ'nen an deze cYdus be9innen eensklaps ook Vaandra9er en Verha9en readYmades to publiceren . Sleutelaar zal ik hier noodgedwongen buiten
beschouwin9 moeten laten, omdat hiJj anaf 1961 zo goed als niets meer publiceert . Plotselin9 IiJ'kt de Gard Siik-kern zich bewust to worden an de mo9eli1'kheld om een ei9en profiel op to bouwen en Vi1'fti9 achter zich to laten .
Het is belangriJjk om to constateren dat de theorieen die deze readYmades
begeleiden pas 9eschreen zi1n, nadat de readYmade zi1jn intrede heeft 9edaan .
Vooral in het Iaatste nummer an Gard Siik doet de redactie haar best om haar
positie en de plasts an de readYmade daarin duideliJjk to maken . Dit alleen al
zou 1je kunnen zien als een teken dat de 9edichten de ideeen genereerden en
niet andersom . Slecht een uitlatin9, uit het hele corpus aan theorieen oor het
erschiJ'nen an de readYmade zipspeelt op de mo9eli1'ke interesse oor de realiteit die De Nieuwe Sti'1 oorstaat . De bi1jdra9e an Armando aan Maatstaf uit
1958 oorspelt de komst an "een kunst die 9een kunst meer is maar een gageyen felt" . De readYmade is inderdaad een 9egeen felt . Maar deze uitlatin9 staat
zo los an andere uitlatingen in Gard Siik dat ze moeiliJ'k 9ezien kan worden
als een erkondi9in9 an de noodzaak an de readYmade .
In het kort komen de ideeen waarmee Gard Siik/De Nieuwe Sti'l
1 furore maakten in de Nederlandse letteren hierop neer . Men wit een democratisering an de
eoetische middelen opdat de poezie weer in contact komt to staan met de werkeli1jkheid . Het contact tussen poezie en realiteit dat erloren zou ziJn 9e9aan
moet weer hersteld worden, opdat de mens an nu de realiteit kan eraren en
aanaarden . Verhagen ze9t in 1963 : "Ik wit onder meer de konsekwenties trekken an de nieuwe ontwikkelin9en op wetenschappeliJ'k gebied die het da9eIrks
leen an de mensen modern maken, zonder dat we het zelf beseffen . Dus :
J
de nieuwe erworenheden menseli1'k maken met poezie, nieuwe geoelsla9en
aanboren waardoor de mensen weer olledig in hun leen komen to staan ."
In : Calls 1964, p .219 "WiJj werken met een 9ewone, normale interesse oor
alle dingen" aldus Armando in 1964 . In : Sleutelaar, Van Faassen en Janssen
1989, p . 8
AIs we deze ideeen afzetten te9en de poezie an Verha9en, Armando en
Vaandrager an oor 1962 dan kun J'e stellen dat er wet tekenen aanwezi9 zi1'n
die in deze richtin9 wizen
maar die maken de readYmade niet oorspelbaar ,
1
zoals Rolf Wolfswinkel su99ereert . Verhagen IiJ'kt de9ene 9eweest to zi1'n die de
aanzet tot erkennin9 an de realiteit in gang heeft gezet . De aanhef an het
ol9ende bekende gedicht an Verhagen uit midden 1962 kan 9etden als een
oorspel op De Nieuwe Sti 1/ :
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Er is eel poetry emotion in de wereld
een klein bosl'e bloemen
de stank waarin in1'ectiesAuiten weken
Verha9en z .J' . . P . 46
Maar tegelijkertijd schrijft hij begin 1961 gedichten die nog weinig met De Nieuwe Stijl an doen hebben, die romantische thema's behandelen en zelfs inloed
an Vijftig erraden .
Armando schrijft tot aan zijn readymades uitsluitend gedichten waaran ik al
eerder een oorbeeld gaf. Neem dit gedicht uit eind 1960 :
Ze doen het miJ] alsof ik dienaar ben .
het scherp 9eslep en heft in zi1 jden h anden .
de olifanten stampen op het achterhoofd .
eel to lan9 ze99en de tong en :
het leen hang tt mi'lenhoog aan wielen .
het scherp 9eslepen mes is ermoord.
Armando 1960-1961
De readymade is nog er erwijderd .
Vaandrager was in 1959 al begonnen met het schrijen an min of meer anekdotische gedichten in een eenoudige stijl . Dit proces intensieert zich door de
jaren heen en begint in 1962 to resulteren in gedichten die bijna readymade zijn .
Zo beschrijft het gedicht 'Hors d'oeure' de erbazing oer een blanco kassabon
(Vaandrager 1962) . Maar ook dat is pas geschreen in 1962 .
Is de readymade nu een logische ontwikkeling? Nee, pas in 1962 doen zich
tekenen oor waardoor de readymade dichtbij wordt gebracht . Met name Vaandrager en Verhagen introduceren in Gard Siik 27 een aantal gedichten die we als
typische Zestigersgedichten kunnen lezen . Maar nogmaals, dat is pas in 1962!
Het leert een ertekening op om to stellen dat de aandacht oor de werkelijkheid an Gard Siik de komst an de readymade wel moest opleeren . In mijn
ogen is het dan ook niet onterecht om to eronderstellen dat anaf het intreden
an Hans Verhagen in de redactie Gard Siik men begon in to zien welke tactiek
er gehanteerd moest worden om het eigen gezicht to creeren waarnaar het
tijdschrift zo lang gezocht had . Toen Armando erolgens met de readymade
aankwam, was de eigen identiteit geonden .

Volsla9en onzin en wartaal
Was Vijftig tot eind 1960 steeast een referentiepunt en inden we in elke
belangrijke programmatische uiting een erwijzing naar Vijftig, na 1960 lijkt Vijftig die functie oor Gard Siik to hebben erloren . Om elke inloed an en elk
contact met Vijftig of to snijden, ermeldt De Nieuwe Stijl als eerste programmapunt, dat het "in de toekomst [moet] worden ermeden dat men de Nieuwe
Poezie opat als een protest tegen de Vijftigers" . Dit standpunt wordt enigszins
gerelatieerd door Armando : "Door het feit dat wij de dingen aanaarden, wordt

Vooys 2 -Jaargang 18

17

10 .
Als min of meer een uitzonderin9 hierop dien ik to ermelden de 'Parade der proleten' in
De Nieuwe Stijl. Deel 1 (1965),
pp .15-36 ; een erzameling
an uitspraken oer Zestig an
'bekende' mensen, waarin
enkele malen een uitlating an
een criticus wordt aangehaald
waarin ook de Vijftigers ter
sprake komen . Aangezien deze
uitlatingen niet an De Nieuwe
still zelf afkomstig zijn, at ik
ze hier niet op als een directe
aanal op Vijftig .
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onze houding tot een protest oor de orige stroming, die dat niet deed . Dat wil
niet zeggen, dat wij anuit een protest werken, maar onze werkwijze is anzelfsprekend een protest tegen het werk an de orige generatie ." (In : Sleutelaar,
Van Faassen, Janssen 1989, p . 88) Het is een anzelfsprekende, kalme, zelfbewuste toon die hier oerheerst. Vijftig is achtergelaten, Zestig is Vijftig ontgroeid .
Afgezien an het teksye 'Huilen met Remco' an Armando en de beruchte 'S0
oorbij'-coer (de enige twee punten waar Anbeek in zijn handboek dan ook
naar kon erwijzen ter ondersteuning an zijn "luidruchtige reactie") is er
nergens in de laatste nummers an Gard Siik of in De Nieuwe Stiji een direde
polemische erwijzing naar Vijftig to inden . 10 De Nieuwe Stiji richt haar aandacht op de buitenlandse aant-garde en op ernieuwingsbewegingen in de beeldende kunst. Kortom, waar het roege Gard Siik bijna geobsedeerd lijkt to zijn
door Vijftig, daar lijkt het latere Gard Siik/De Nieuwe Stiji de experimentelen zo
goed als achter zich gelaten to hebben . Of is de relatiee kalmte tegenoer Vijftig
maar schijn?
In een groepsgesprek uit 1966 met H .J .A . Hofland komen Sleutelaar en Verhagen to spreken oer Vijftig . En ze gebruiken daarin wel erg eel woorden om
zich an Vijftig to erwijderen . Zo zegt Sleutelaar : "Er is een totaal erschil tussen
hen [de Vijftigers ; PR] en ons . Als ik hun werk nu lees dan begrijp ik niet wat er
staat, ik ind het olslagen onzin, wartaal . Af en toe begrijp ik wel wat er bedoeld
wordt ." Verhagen reageert : "Wat zij bedoelen is oor ons eigenlijk olkomen
oninteressant . Te kunstzinnig, to dichterlijk ." Sleutelaar : "Allemaal pose . Het blijft
bij woorden . Ik ben op het ogenblik totaal niet geinteresseerd in die bundels,
roeger wel ." (In : Sleutelaar, Van Faassen, Janssen 1989, p . 91)
In dit interiew komen eeluldig zaken ter sprake die - zonder dat de naam
aak genoemd wordt - op Vijftig betrekking hebben . Sleutelaar : "Zij [de Vijftigers; PR] waren uit op een kunstenaarsstatus, ze hokten in een milieu . Terijl wij
in geen enkel opzicht deelnemen aan het kunstenaarsleen [ . . .] . Mij interesseert
het geen moer." ( Ibidem .) Hier klinkt het erwijt an Armando tegen Vijftig in
door: de Vijftigers kozen oor de status an outcast waar De Nieuwe Stiji kiest
oor integratie, democratisering . En ook de krampachtige manier waarop men
het nieuwe in de eigen beweging wenst to benadrukken, spreekt mijns inziens
boekdelen . Hofland : "Kun je iemand uit een orige generatie aanwijzen, die . . ."
Armando alt in : " . . . nee, dit is nieuw . Er is toch niemand die dit ooit 66r ons
heeft gedaan . Ik zou geen schrijer of schilder kunnen noemen die een dergelijke
houding had tegenoer de realiteit ." (Ibidem, p . 90)
En wat to doen met een uitspraak als deze an Armando uit 1975? "Tja, wat
was onze ideologie? In de eerste plaats ging 't om het afzetten tegen de Vijftigers." (In : Meijer 1975) Resteert na deze uitspraak nog twijfel hoe we De Nieuwe
Stiji moeten beschouwen? En ook Sleutelaar keert zich jaren later nog uitdrukkelijk tegen Vijftig : "Wij hadden een reclamische en een journalistieke achtergrond .
Dat hadden de Vijftigers niet . Dat is de wezenlijke breuk . Zij waren tegen de burgerlijkheid, tegen de maatschappij . Wij helemaal niet . Wij waren optimistisch .
Wij waren niet ies an copywriting : je erdient er toch wat mee, je leert er wat
an : bij oorbeeld economisch taalgebruik ." (Ibidem)
Als we dit alles op een rijtje zetten, resteren er dan nog grote bezwaren om
de Zestigers an Gard Siik to zien als meer dan enkel tegen Vijftig? Hangt de
eigen identiteit an deze Zestigers niet al to zeer samen met Vijftig? Is de eigen

identiteit niet enkel een goed geregisseerde coup geweest op de nalatenschap
an Vijftig? Tot 1960 wordt naar buiten toe elke keer de eigen persoonlijkheid
tegenoer Vijftig geplaatst en beochten . En op het moment dat de eigen identiteit geonden wordt, erdwijnt Vijftig plots naar de achtergrond . Maar jaren
later geen de leden an Gard Siik toe, dat Vijftig uiteindelijk de groep was
waartegen men zich of wilde zetten . Een roege dichtregel an Vaandrager schiet
to binnen : "Handen met een oorliefde / oor een stille moord" . In alle stilte
wordt Vijftig rond 1962 aan de kant geduwd . Maar Vijftig bleef aanwezig, tot
het eind an De Nieuwe Stijl toe .
Vaandrager had gelijk toen hij in 1957 schreef : "Zij die, toeallig later geboren, zijn gaan schrijen onmiddellijk na een belangrijke poetische ernieuwing (in
dit geal an 'S0) kunnen onmogelijk oorbijzien aan wat die ernieuwing tot
stand gebracht heeft ." (Zie Vinkenoog en Buddingh' 1957, pp . 72-75) GardSiik
en De Nieuwe Stijl zijn er het bewijs an .
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Jakobstadder naar een Lege hemeL
Bertolt Brechts Apfelbock als messias an het nihilisme
"Sollte es denn moglich sein! Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch
nichts daon gehort, dale Gott tot 1st!" - Nietzsche, Also sprach zarathustra

Wilbert Sure waard
Waar Bertolt Brechts poezie bi1'na alti1jd rechtstreeks
in erband 9ebracht wordt met de sociaal-politieke
werkeli1jkheid an ziJjn ti1jd, wi1'st Wilbert Surewaard
op de fundamentele onmo9eli1'kheid an expliciete
kritiek op de sociaal-Politieke werkeli1jkheid, en
interpreteert hi1' het 9edicht 'Apfelbock oder Die
Lilie auf dem Felde' uit Bertolt Brechts Hauspostille
als kritiek op de 'buitentali9e' werkeli1jkheid J'uist
door op tekstnieau to bliJ'en . Daarmee lost hiJ' de
ri9ide togenstellin9 tussen sociaal-Politiek engagement en autonomic an de poezie op .

Brecht, zijn poezie en de historische context
Bij de naam Bertolt Brecht denkt men eerst en ooral
aan de toneelschrijer, theatermaker en -theoreticus
Brecht, met zijn anti-aristotelische, 'epische theater'
en zijn Lehrstucke . De poezie an Brecht heeft nooit
de primaire belangstelling gehad an literatuurwetenschappers en -critici en heeft (tot oor kort) dan ook
geen prominente positie in de literaire canon ingenomen . Niet dat er geen aandacht oor de poezie an
Brecht geweest is, zeker wel, maar de focus lag loch
bij zijn toneelwerk (Den Boeft 1994, pp . 209-212 ;
Thomson 1994, pp . 201, 216-217 ; Kindlers 1989, p .
70) . De poezie an Brecht, met name zijn roege
lyriek, is lange tijd onderbelicht geweest . Dit terwijl hij
loch een omangrijk oeure aan poezie heeft oortgebracht, zo'n tweeduizend bladzijden . Boendien is
Brechts poezie Been eenmalig uitstapje of gelegenheidsbeoefening geweest ; hij heeft zijn hele leen
tang poezie geschreen . Het ormt een wezenlijk deel
an zijn creatiee output .
Een tweede reden oor de onderwaardering die
Brechts poezie tang heeft gekend, is het felt dal
Brecht buiten de grote stromingen an de twintigste
eeuw is gebleen . Hij gold en geldt als een onplaatsbaar indiidu . Brecht is zowel als dichter als toneelschrijer altijd een 'Einzelganger' geweest . Ook zijn
lyriek is niet in een hokje to plaatsen ; het alt buiten
de kaders an het expressionisme, het futurisme en
het surrealisme, die de canon an de moderne, twintigste-eeuwse poezie domineren . (Andringa 1993,
p . 98) Brecht heeft zich in tegenstelling tot deze

20

Vooys 2 -laargang 18

aant-gardistische stromingen ook nooit in groepserband gemanifesteerd . In de woorden an Thomson : "in the history of German poetry he occupies the
position of a irtual maerick" (Thomson 1994,
p . 201) . Inmiddels heeft een fikse inhaalslag plaatsgeonden op het gebied an Brechts poezie en wordt
Brecht als een an de belangrijkste Duitse dichters an
de twintigste eeuw beschouwd . (Kindlers 1989, p . 70)
Brechts poezie (en zijn werk in het algemeen)
wordt gewoonlijk in ier fasen erdeeld : de roege
poezie uit de tijd die Brecht in Augsburg doorbracht
(tot 1924), de Berlijnse periode (1924-1933), de tijd
die hij na zijn lucht een dag na de brand an het
Rijksdaggebouw als balling doorbracht, onder andere
in Denemarken en de Verenigde Staten (1933-1948),
en de tijd na zijn terugkeer uit ballingschap in Berlijn
tot zijn dood (1949-1956) . Deze indeling hangt nauw
samen met de grote politieke gebeurtenissen an zijn
tijd . Brechts leensloop is oor een groot deel getekend door de grote historische gebeurtenissen an de
afgelopen eeuw; hij heeft de twee wereldoorlogen
meegemaakt en moest in het Interbellum luchten
oor het nazisme, dad in 1933 aan de macht kwam in
Duitsland . Politiek speelt dan ook een ooraanstaande
rol in het werk an Brecht . Hij heeft zich altijd sterk
bekommerd om de sociaal-politieke werkelijkheid . Dit
engagement is uit politieke noodzaak ontstaan : olgens Brecht kan en mag een dichter in een tijd waarin het om kwesties an leen en dood gaat, niet "die
Waldeinsamkeit and das Schweigen der Natur" bezingen . (Schuhmann 1977, p . 37)
In het werk an Brecht alt een toenemend politiek gehalte to traceren, een duidelijke tendens an
nihilisme naar marxisme . Deze oergang indt aan het
eind an de jaren twintig plaats . Brecht gaat anaf het
moment waarop hij kiest oor het marxisme zijn
theater en poezie ook steeds meer inzetten oor politieke doeleinden, als presenteerblaadjes oor de
marxistische doctrine en als antinazistische propaganda . De laatste fase in Berlijn komt Brecht in een ongemakkelijke positie terecht . Immers, waar hij oorheen
als indiidu tekeer kon gaan tegen nazisme en fascisme en anuit de oppositie zijn marxistische denkbeelden kon spuien, wordt hij bij zijn terugkeer uit
ballingschap de officiele staatsdichter (Staatsdichier)

an de nieuw opgerichte DDR : een positie die hem
The causes of this widespread disenchantment are
dwingt tot 'positiee' poezie in dienst an het collecmany and familiar. There were old ghosts at the
tief, het 'proletariaaY, ter ondersteuning an het
Weimar Assembly and, while some were laid to
nieuwe bewind . Een ongemakkelijke rol oor een
rest new ones emerged. The first four years of the
'enfant terrible' dat altijd anuit de oppositie in een
Republic were years of almost uninterrupted crisis ,
dissidentenrol als criticus kon optreden . Kritiek leea true time of troubles. The bloody ciil war, the
ren wordt lastig direct onder de neus an de linkse
re-emergence of the military as a factor in politics ,
machthebbers . Brecht heeft het regime in de DDR
the failure to discredit the aristocratic-industrial
oerigens altijd erdedigd ; hem is hierdoor erweten
alliance that had dominated the Empire, the frezich an het proletariaat gedistantieerd to hebben en
quency of political assassination and the impunity
zich gedienstig gemaakt to hebben aan de (totalitaire)
ofpolitical assassins- the imposition of the Versailmachthebbers . (Thomson 1994, pp . 214-215)
les Treaty, the Kapp Putsch and other attempts at
Ik zal mij hier richten op Brechts roege lyriek, to
internal subersion the French occupation of the
weten de - inmiddels beroemde - ballade uit Brechts
Ruhr the astronomical inflation - all this gae new
Hauspostille: 'Apfelbock oder Die Lilie auf dem Felde' .
hope to monarchists, to fanatical militarists, to
Deze dateert uit zijn pre-marxistische Ease . Brecht
anti-Semites and xenophobes of all sorts, to indusheeft de Hauspostille oor het oergrote deel geschretrialists at first frightened by the spectre of socialien tijdens de Eerste Wereldoorloq en de nasleep
zation and then contemptuous of socialists who
eran, de wankele beginjaren an de Weimarrepuwould not socialize and sered to make the Republiek, "a dizzy passage from confidence to disillusionblic appear a fraud or a farce. Ibidem , p .11
ment and from hope to fear" (Palmer 1992, p . 777) .
De reolutie, de 'so-called reolution' - an een echte
reolutie was geen sprake, de oude staatsorm had De hachelijke orde an het ertoog
zonder bloedergieten het eld geruimd oor een
nieuwe ; keizer Wilhelm II was naar Nederland
Het ligt oor de hand expliciet sociaal-politiek getinte
gelucht, waardoor de machtspositie acant was poezie to erwachten an Brecht . Een sociaal en polihad aanankelijk Brechts steun : "The reolution aroutiek uiterst woelige tijd, een tijd an grote historische
sed the enthusiasm of Bertolt Brecht, who like many
ontwikkelingen, zou zich bij uitstek lenen oor (poetiother young men had been reolted by years of slaughsche) protesten, scherpe aanklachten tegen maatter" (Gay 1992, p . 9) . Het einde an de oorlog beteschappelijk onrecht, luidkeels anaf de barricaden
kende een nieuw begin, een frisse start oor Duitsland .
geschreeuwd als het ware . De historische context
Van de mooie plannen oor de wederopbouw an
betrekken bij de analyse en interpretatie an poezie is
Duitsland komt echter weinig terecht : het nieuwe,
echter problematisch ; hantering an het concept 'hissociaal-democratische, bewind wordt gekenmerkt
torische context' en eigenlijk het concept 'geschiededoor een slappe politiek, ruzies tussen links-radicalen
nis' in het algemeen stuit op methodologische
en links-gematigden, terwijl allerlei rechtse groeperinbezwaren : wat is de historische context eigenlijk? Lehgen harde oppositie oeren (waarbij linkse tegenstanmann en Lethen schetsen de problematiek als olgt :
ders sours rucksichtslos uit de weg worden geruimd) .
Men denke aan de Spartakistenopstand en de Kapp
Dabei ist auffallig wie age in diesem ZusammenPutsch . Het geolg an de binnenlandse problemen :
hang "Geschichtlichkeii" des Textes besiimmi isi . In
"Many of the young enthusiasts, like Brecht, turned
diesem eegriffgeht emn ganzer Katalog on Wissentheir back on politics as quickly as they had taken it
schaften auf. Wekhe geschichtliche Quellen bedinup" (ibidem, p . 10) .
gen den Text? "Gesellschaftliche Kampfe, KlassenHet is niet zo erwonderlijk dat de nieuwe regeerha/tnisse"? Oder die "letzte Instant' ; die Okonoring weinig oor elkaar kreeg, want de grille Weimarmie? Die politische We/tanschauung? Die Personrepubliek had met allerhande problemen to kampen :
lichkeitsstruktur? Die Geschichie der Gattung?
een waslijst an ellende . Peter Gay geeft in zijn
Distribuiionsformen der Literatur? LebensgeschichtWeimar Culture een pakkende samenatting :
liche Situation des Autors? (Lehmann 1978, p . 4)
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De gangbare geschiedschrijing gaat uit an een
reconstrueerbare historische werkelijkheid ; zij bedient
zich an een buitenhistorisch of beter : boen- of ahistorisch perspectief . Zoals Foucault het noemt, zij
meet zich een "apokalyptische objektiiteit" aan .
(Foucault 1981, p . 25) Het onderscheid tussen de
twee extreme polen an reconstrudie an de historische context enerzijds en gerichtheid op de autonome status an poezie anderzijds, bij de analyse en
interpretatie an poezie is onhoudbaar . De werkelijkheid wordt grotendeels beheerst door taalstruduren
(Claes 1992, pp . 99-100) ; geschiedenis wordt
geschreen . Geschiedenis manifesteert zich dan ook
als een oortdurende strijd tussen en opeenolging
an discoursen :

weefsel an betekenaars (het Latijnse 'textus' betekent
weefsel), alles staat in erband met elkaar . (Van der
Sijde 1997, pp . 52-54) "[D]e tekst is geen directe
weerspiegeling an de werkelijkheid, maar hij citeert
de dierse codes en subcodes waarmee in een bepaalde cultuur de werkelijkheid hanteerbaar en ontcijferbaar wordt gemaakt." (Claes 1992, p . 46) Zowel de
autonome status an poezie als de autonome status
an een objectiee historische werkelijkheid komt hierdoor op losse schroeen to staan .
Ik zal mij daarom bezighouden met de tekst an de
ballade - oor zoer je an d~ tekst kunt spreken,
beter : een tekst an de ballade - en de tekst eromheen . Daarbij wil ik laten zien hoezeer het gedicht kritiek op de werkelijkheid kan richten, door niet direct
aan de buitentalige werkelijkheid to refereren, maar
juist op tekstnieau to blijen; door een an de heersende discoursen an zijn tijd, het idioom an de christelijk-burgerlijke ideologie to kritiseren . De historische
context komt dan ook aan de orde oor zoer die
doorklinkt in tekst . Dit heeft tot geolg dat intertekstualiteit een belangrijke rot speelt in mijn analyse en
interpretatie . Ik beschouw het gedicht als een spel met
erschillende codes en conenties .

De 'werkelijke' geschiedschrijing laat de gebeurtenis in haar akuie eenmaligheid oplichten . Onder
gebeurtenis moet men niet erstaan een beslissing,
een erdrag, een regeringsiijd of een e/dslag,
maar de ommekeer an een krachtserhouding,
een machtsusurpaiie, de toeeigening an een
okabulaire en zijn aanwending tegen zijn oormalige gebruikers, de erzwakking, het eral, de
ergiftiging an een heerschappij door zichzelf, het
gemaskerde optreden an een andere heerschappij .
(Foucault 1981, p . 28) [mijn cursiering, WS]
Hauspostille : publicatiegeschiedenis en inhoud
In De orde an her ertoog omschrijft Foucault de
erstrengeling an taal en macht als olgt :
Boendien - en dai wordt ons door de geschiedenis oortdurend bijgebracht- is hei woord dat tot
uiting komi - het ertoog - niet eenoudigweg
datgene waarin strijd of sielsels an oerheersing
tot uitdrukking worden gebracht maar ook datgene waarmee words gestreden, de macht waaran men zich meesier tracht to maken .
(Foucault 1982, p . 11)
Aangezien de historische context in principe onmogelijk to achterhalen is, zal ik mij hier oornamelijk
asthouden aan tekst, dat wil zeggen structuren in
het algemeen . "II n'y a dehors-text", om Derrida's
'slagzin' aan to halen . Er is dus ook geen buitentekstuele historische context kenbaar buiten tekst. Niet
dat er niets buiten woordelijke tekst bestaat, maar alle
betekenis (dus ook historische) is ingeschreen in een
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De bestudering an de ontstaans- en publicatiegeschiedenis an Brechts Hauspostille leert een eerste
indicatie oor '(inter)tekstuele oneindigheid' . De
gedichten zijn niet af, zijn nooit af . Brecht is tot het
einde an zijn leen blijen sleutelen en schaen aan
de Hauspostille - Schuhmann spreekt an "retoucheren" en erderop an "Umschichtung" (Schuhmann
1977, p . 20 en p . 26) . Brechts eindeloze reisies houden in dat de bundel an editie tot editie elke keer
drastisch erandert : Brecht erschuift gedichten,
schrapt gedichten, snijdt erin . De indeling an de erschillende delen an de bundel is steeds anders ; zo last
Brecht in de editie an 1938 een geheel nieuwe 'Lektion' in . Voordat de eerste editie an de Hauspostille
erschijnt in 1927, is er zelfs een priy-oplage an het
werk onder een andere titel, namelijk Taschenpostille,
erschenen . Het gedicht dat ik hier analyseer heeft ~~n
drastische erandering ondergaan : in de uitgae an
de Hauspostille an de jaren ijftig heeft Brecht de ierde strofe an het gedicht erwijderd . Het is in principe

dus moeilijk om an de Hauspostille (of an welke
poeziebundel dan ook) to spreken als was het een
afgerond geheel .
De reisies heeft Brecht uitgeoerd op politieke
gronden ; Brechts positie ten opzichte an zijn roegere werk erandert met het orderen an de tijd oortdurend . Als hij uitgesproken marxist is, beschouwt hij
de Hauspostille als politiek niet helemaal correct : "Die
Hauspostille . . . tragt zweifellos den Stempel der Dekadenz der burgerlichen Klasse" (ibidem, p . 34) . Een
mooi oorbeeld dat de eranderde context de (oneranderde) tekst erandert, ormt de 'Legende om
toten Soldaten' . Bij het uitkomen an de bundel in
1927 zou het gedicht wel eens in erband gebracht
kunnen worden met de politieke actualiteit, terwijl het
gedicht toen al ruim ijf jaar oud was . Om het risico
an pijnlijke misinterpretaties to ermijden, heeft
Brecht het gedicht in zijn geheel geschrapt . De bundel werd oor een groot deel ook met een politieke
blik beoordeeld door de critici . (Ibidem, p . 35)
De gedichten an de Hauspostille heeft Brecht
geschreen tussen 1916 en 1925, an zijn achttiende
tot zijn zeenentwintigste leensjaar . Het oergrote
deel was al in 1922 oltooid . (Thomson 1994, p . 206)
De eerste publicatie an de bundel kwam echter pas
in 1927 an de pers. Brecht kon maar met moeite een
uitgeer inden . Het plan was aanankelijk om de
Hauspostille als een balladenerzameling uit to geen .
De ballade domineert in de uiteindelijke bundel ook,
maar daarnaast beat de Hauspostille ook andere genres, waardoor de bundel een heterogeen geheel ormt .
De titel Hauspostille heeft Brecht gekozen naar het
oorbeeld an Luthers Hauspostille. 'Postille' (afgeleid
an het Latijnse 'post ills (erbs texts)') betekende oorspronkelijk - ik neem Jan Knopfs definitie oer "Erklarung des orangestellten Bibeltextes nach den
eigentlichen Texten" (Kindlers 1989, p . 81) . Het gaat
daarbij om preken en andere tekstsoorten met een
moraliserende, religieuze inslag . Kortom, om richtlijnen oor een goed leen . Zulke boeken waren in de
tijd dat Brecht de Hauspostille schreef to inden op de
boekenplank an elk braaf burgergezin . Brecht heeft
zich niet alleen op de protestantse traditie gebaseerd,
maar ook op de katholieke riten : daarop wijst de indeling an de Hauspostille in erscheidene 'Lektionen' .
De eerste an de ijf 'Lektionen', de 'Bittgange', waartoe ook 'Apfelbock oder Die Lilie auf dem Felde'
behoort (de oerige 'Lektionen' zijn : 'Exerzitien',

'Chroniken', 'Mahagonnygesange' en 'Die kleinen
Tagzeiten'), zijn gemodelleerd naar de katholieke
oorbeden, waarmee om goede oogsten en om
afweer an onheil gebeden werd . Bij Brecht alt er
echter weinig goeds to beleen . Het is moord en
doodslag troef in de Hauspostille . (Ibidem)
Het idee an de 'postille' als leidraad komt ook tot
uiting in het oorwoord dat Brecht aan de bundel
heeft toegeoegd, geheten 'Anleitung zum Gebrauch
der einzelnen Lektionen' . Deze gebruiksaanwijzing is
uiterst ironisch : "Diese Hauspostille ist fur den
Gebrauch der Leser bestimmt . Sie soil nicht sinnlos
hineingefressen werden" . Deze 'goedbedoelde' woorden stroken in de erste erte niet met de bandeloosheid die in de gedichten to lezen alt . Dit geldt ook
oor de leesinstructie die Brecht per 'Lektion' geeft:
"Die erste Lektion (Bittgange) wendet sich direkt an
das Gefuhl des Lesers . Es emphielt sich, nicht zuiel
daon auf einmal zu lesen . Auch sollten nur ganz
gesunde Leute on dieser fur die Gefuhle bestimmten
lektion Gebrauch machen" (Brecht 1988, 39) . Deze
paratextue/e aanwijzing zet de toon .(Genette, 1997)
Het is een eerste indicatie dat de lezer op zijn hoede
moet zijn oor ironies er staat wat er staat, maar toch
staat er niet wat er staat .

Brecht in Stalin-outfit
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Analyse an 'Apfelbock oder Die Lilie auf dem
Felde' 1
Apfelbock oder Die Lilie auf dem Fe/de
7
In mildem Lichte lakob Apfe/bock
Erschlug den Uafer and die Mutter sein
Und schlol3 sie beide in den Wascheschrank
Und blieb im Hause ubrig, er al/em .
z
Es schwammen Wolken unterm Himmel hin
Und um sein Haus ging mild der Sommenind
Und in dem Hause sa/3 er selber drin
Uor sieben Tagen war es noch emn Kind .
3
Die Tage gingen and die Nacht ging auch
Und nichts war anders aul3er mancherlei
eei semen E/tern Jakob Apfe/bock
Warteie einfach, komme was es sei .
4
Und als die Leichen rochen aus dem Spind
Da kaufte Jakob eine Aza/ee
Und Jakob Apfe/bock, das arme Kind
Schlief on dem Tag an auf dem Kanapee .
5
Es bringt die Milchfrau noch die Mikh ins Haus
Gerahmte Buttermilch, sul3, felt and kuhl.
Was er nicht trinkt, das schuttet lakob aus
Denn Jakob Apfe/bock trinkt nicht mehr iel.
6
Es bringt der Zeitungsmann die Zeitung noch
Mit schwerem Tritt ins Haus beim Abendlicht
Und wirft sie scheppernd in das Kastenloch
Doch Jakob Apfe/b6ck, der liesi sie nicht.
7
Und a/s die Leichen rochen durch das Haus
Da weinte Jakob and ward krank daon .
Und lakob Apfe/bock zog weinend aus
Und schlief on nun an nur auf dem Balkon .
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8
Es sprach der Zeitungsmann, der taglich kam :

Was riecht hier so? Ich rieche doch Gestank .
In mildem Licht sprach lakob Apfelbock :
Es isi die Wasche in dem Wascheschrank .
9
Es sprach die Milchfrau einst die taglich kam :
Was riechi hier so? Es riechT, als wenn man stirbt!
In mildem Licht sprach lakob Apfelbock :
Es ist das Kalbfleisch, das im Schrank erdirbt .
10

Und als sie einsTens in den Schrank ihm sahn
Stand lakob Apfelbock in mildem Licht
Und als sie fragten, warum er's getan
Sprach Jakob Apfelbock: Ich weil3 es nicht .
11
Die Milchfrau aber sprach am Tag danach
Ob wohl das Kind einmal, fruh oder spat
Ob Jakob Apfelbock wohl einmal noch
Zum Grabe seiner armen Eltern geht?

'Apfelbock oiler Die Lilie auf dem Felde' is een narratief 9edicht : het ertelt het erhaal oer een J'on9en
die zi1jn ader en moeder ermoordt hun Ii1jken in de
linnenkast erber9t, en erol9ens ziJjn alledaa9se
leen oortzet tot de oudermoord ontdekt wordt . De
kern an de handelin9 heeft Brecht ontleend aan een
waargebeurde 9eschiedenis,; in het oorwoord an de
HausPostille wi1jst hi1' ook op deze 9eschiedenis : "Der
in Kapitel 2 erwahnte Apfelbock, 9eboren zu Munthen 1906, wurde lurch einen on ihm an seinem
Eltern be9an9enen Mord bekannt"Brecht 1988 ,
p 39) . Hier hebben we meteen een oorbeeld an de
discrepantie die er tussen buitentekstuele werkeliJ'kheld en poezie bestaat r want in werkeliJjkheid heette
de 1'on9e moordenaar Joseph - en niet : Jakob Apfelbock . Deze was boendien in 1903 en niet in
1906 9eboren . Pietzcker 1974, p . 79 ; Brecht 1988 ,
p313 Brecht heeft dus informatie 9ewi1jzi9d . Hierdoor wordt hi1' niet meteen een Ieu9enaar, het illustreert slechts het wezenliJjke erschil tussen de
werkeliJ'kheid an de poetische tekst en de hem
omrin9ende werkeliJ'kheid an het Duitsland in 1919 .
Brecht heeft oeri9ens no9 meer eranderd : het
familiedrama speelde zich of in een fabrieksarbeidersmilieu er zat een 9eschiedenis aan ast : Joseph
Apfelbock was een werkloze automonteur en werd
door zi1jn moeder beschimpt op de dag an de moord .
Pietzcker 1974, pp . 76-77 De handelin9 was dus
9emotieerd . De aanleidin9, afloop en de sociale
omstandi9heden an de dubbele moord worden in
het 9edicht echter we99elaten . Brecht schotelt de
lezer een on9emotieerde handelin9 oor,; de handelip9 kri19t daardoor een absurd karakter . Waar de
ware moord de aanleidin9 had kunnen zi1jn oor een
sociaal-kritische aanklacht oer een schri1jnend drama
in een arbeidersmilieu daar last Brecht alle sociale
omstandi9heden achterwe9e . Brecht trapsplanteert
het drama boendien an het arbeidersmilieu naar
een burgerli1'k milieu - ook dit is to zien als een ontdoen an potentiele motiatie . AanwiJjzin9en hieroor zi1jn : "Wascheschrank" "Kanapee" , tYpisch
inboedel an de bur9eriJ', "Balkon" en "Zeitun9" .
Het waarom an de moord drip9t zich in het
9edicht op, maar wordt niet beantwoord, of beter :
beantwoord met een onberedi9end : "Ich weil3 es
nicht"strofe 10, s . 4) . Ik zal aan de hand an een
ormanalYse en interpretatie an 'Apfelbock' deze
raa9 naar het waarom proberen to beantwoorden .

Het gedicht is een ballade, bestaande uit elf kwatrijnen . Een definitie an het begrip 'ballade' : "Balladen en romancen zijn tamelijk korte, epische
gedichten in strofenorm waarin op eenoudige
manier een belangwekkend gebeuren wordt erhaald" (Lodewick 1983, p . 124) . Karakteristieke elementen an een moordballade zijn de sensationele en
sentimentele toonzetting, het moraliserende karakter,
causaliteit in het handelingserloop (aanleiding-uitoering-geolgen an de moord) en een religieusmorele waarschuwing ter afsluiting . (Pietzcker 1974,
p . 84) Bij Brecht is niets an dit alles terug to inden ;
hij schendt daarmee wat de inhoud betreft de secundaire code, die het genre an de ballade met zich
brengt .
Verder alt op dat de strofen an het gedicht
genummerd zijn . Een dergelijke nummering is ook
terug to inden in bijbelse teksten en is dan ook als
een allusie op religieus discours op to atten, als een
intertekstuele erwijzing naar de bijbel of naar andere
christelijke gebruiksteksten, zoals de catechismus .
Schuhmann wijst er boendien op dat de nummering
- niet gebruikelijk in moderne poezie - het normale
leespatroon ontregelt en zo een Verfremdungseffekt
bewerkstelligt : "Die Strophenzahlen wurden zu einem
Vehikel der Verfremdung" (Schuhmann 1977, p . 21) .
De opbouw an de strofen in de orm an elf kwatrijnen, een traditionele indeling an de strofen, is
regelmatig . Ook het rijmschema is consequent : elke
strofe kent in principe gekruist (!) rijm (abab) . Variaties daarop ormen de strofen 1, 3, 5, 8, 9 en 11 .
Daarin is sprake an kwatrijnen met gebroken rijm
(abcb of abac). (Lodewick 1983, p . 158) In twee an
deze geallen is nog een (zwakke) orm an rijm
aanwezig, namelijk medeklinkerrijm : in strofe 5
het rijmpaar "kuhl/iel", en in strofe 11 het rijmpaar "danach/noch" . Opallend is dat het woord
"Apfelbock" zich consequent aan het rijmschema
onttrekt ; er is geen enkele klankerwantschap met de
woorden die als wederhelft an het rijmpaar iouden
moeten fungeren : "Wascheschrank", "auch", "kam"
(2x) . Deze uitzonderingspositie is ergelijkbaar met
Dantes Diina Commedia, waarin het woord God
nooit als rijmwoord fungeert . God kent ook in de
orm geen gelijke; niets mag, ook wat rijm betreft
niet, gelijkgesteld worden met God . Als je dit proces
oerheelt naar Brechts gedicht, krijgt ook Jakob
Apfelbock zo een goddelijke status .

Vooys 2 -Jaargang 18

25

Jakob Apfelbock, der liest sie nicht" . Eeneens twee
equialente geallen an niet-handelen . Dit paradigma an de passiiteit, de afwachtende houding, blijkt
erder uit "komme was es sei" aan het eind an strofe 3 en "schlief" in de ierde ersregel an strofe 7 .

Een halo om Jakob Apfelbock

Naast de regelmatige strofenbouw en het consequente rijmschema heeft het gedicht ook een consequent metrum, namelijk dat an de jambische
pentameter. Deze jambische ijfoet wordt strikt
olgehouden, er zitten geen metrische fouten of uitzonderingen in . Ter oorkoming an de dreun zijn er
eel geallen an enjambement (zo bestaan de strofen 1, 2, 3, 4, 6, 10 en 11 uit ~~n zin, de strofen 5, 7,
8 en 9 uit twee zinnen); an ersbreking kan gesproken worden in de tweede ersregel an strofe 8 en 9 :
"Was riecht hier so?" . Deze ersbrekingen werken
spanningserhogend : zal de moord ontdekt worden?
Het gedicht beat talloze stifle heffingen, maar die
betekenen geen doorbreking an het metrum .
(Bronzwaer 1993, p . 68) Er is slechts een gering
aantal antimetrieen en deze zijn mijns inziens wel significant : het gaat om "Wartete" in de laatste ersregel an strofe 3, "Schlief" in de laatste regel an
strofe 4, "suf3" in de tweede regel an strofe 5,
ll
warum" in de derde regel an strofe 10, en "fruh"
in de tweede regel an de laatste strofe . De belangrijkste antimetrie is "warum" . De raag naar het
waarom is de centrale raag an het gedicht . De
raag naar de motiatie an de handeling die zich op
'inhoudelijk' nieau opdringt (men ergee mij de
ouderwetse scheiding tussen orm en inhoud) estigt
door de antimetrie ook in de orm de aandacht op
zich . Dit is een fraai oorbeeld an iconiciteit, semantisering an de orm .
"Wartete" en "Schlief" staan in opeenolgende
strofen op dezelfde plaats, en onderhouden een similariteitsrelatie . De paradigmatische erwantschap
tussen de twee woorden (wachten en slapen) alt to
scharen onder de noemer : passiiteit, passiee handeling . Dit paradigms behelst een kernnotie an het
gedicht. Deze notie is terug to inden in de ierde
regel an strofe 5 en strofe 6, respectieelijk "Denn
Jakob Apfelbock trinkt nicht mehr iel" en "Doch

26

Vooys 2 - laargang 18

Met deze oorbeelden an parallellismen beind ik me
meteen op het lak an de (geperiodiseerde) herhaling als basisprincipe an poezie . De ordening an het
taalmateriaal in het gedicht wordt sterk gedomineerd
door parallellismen . Parallellismen zijn typisch oor
testamentische teksten . (Ibidem, pp . 149-150) In het
gedicht is aak sprake an letterlijke herhalingen : hele
woordgroepen worden daarbij herhaald . Het gedicht
is dan ook opgebouwd uit een kwantitatief Bering idioom . Zulke bouwstenen lijken op een formulaire
techniek to wijzen, die kenmerkend is oor orate poezie . Letterlijke herhalingen an woordcombinaties zijn :
"In mildem Licht(e)", "Jakob Apfelbock", "Was riecht
hier so?" en "Und als die Leichen rochen" . Interessant is dat de woordcombinatie "In mildem Licht(e)"
altijd oorkomt in dezelfde regel als "Jakob
Apfelbock" ; het milde licht is op to atten als een
halo, een goddelijk licht om Jakob Apfelbock . De eerdere aanwijzing dat Apfelbock nooit als rijmwoord
fungeert, ondersteunt deze erklaring . Een ander
argument eroor: de enige andere keer in het gedicht
dat er iets oer 'licht' gezegd wordt betreft een handeling an de "Zeitungsmann" : "Es bringt der Zeitungsmann die Zeitung noch / Mit schwerem Tritt ins
Haus beim Abendlicht" in strofe 6 . "[B]eim Abendlicht" is metrisch equialent aan "in mildem Licht" ;
dat er toch oor een andere uitdrukking gekozen
wordt alt to erklaren uit het feit dat het hier Been
handeling an de 'heilige' Jakob Apfelbock betreft,
maar an de 'gewone' krantenbezorger . De ariatie is
zo dus gemotieerd .
Het hele gedicht is doorspekt met parallellismen .
Inhoudelijk ertoont de ballade een climactische
opbouw : na de moord gaan de lijken steeds heiger
stinken, totdat ze ontdekt worden . Daarbij zijn de
strofen 7, 8 en 9 to zien als een ersterking an 4, 5
en 6, waarbij 5 en 6, en 8 en 9 weer parallel zijn,
respectieelijk "die Milchfrau" en "der Zeitungs-

mann" betreffend .z De grammaticale parallellismen
dem Wascheschrank" (strofe 8, s . 4) en "Es ist das
zijn talloos . Ik zal er slechts een paar noemen : ss . 3
Kalbfleisch, das im Schrank erdirbt" (strofe 9, s . 4),
en 4 an strofe 1, ss . 2 en 3 an strofe 2, de twee
eenals het compleet dadeloze "Ich weif3 es nicht"
membra an s . 1 an strofe 3 . Wat ooral opalt is
staan in schril contrast tot de goddelijke Schepping .
dat de grammaticale structuur erg monotoon is : dit
De allusie werkt zo parodierend . Een andere toespekomt ten eerste door de 'polysyndetische' structuur
ling op de bijbel ormt de ersregel : "die Tage gingen
met het gebruik an het woord "Und" (het woord
and die Nacht ging auch" (strofe 3, s . 1), wat sterk
komt in totaal zestien keer oor, waaroan dertien keer
doet denken aan "Het werd aond en het werd ochaan het begin an de ersregel - in die hoedanigheid
tend", dat herhaald wordt in Gen . 1 :5, 1 :8, 1 :13,
is het oegwoord als anafoor op to atten) . "Und" is
1 :19, 123, 1 :31 . Ook het "Vor sieb Tagen" (strofe 2,
het meest basale oegwoord ; de zinsdelen worden
s . 4) roept associaties met Genesis op (de week tijd
aaneengeregen zonder dat het oegwoord betekenis
waarin God zijn Schepping errichtte) . Verder is de bijoortbrengt, zoals "Denn" of "Doch" die duiden op
belse naam 'Jakob' natuurlijk sterk religieus geladen,
een logisch erband respectieelijk tegenstelling .
en roept het lid 'Apfel' in de wat absurde naam
"Und" erbindt slechts . Dit non-causale aaneenrijgen
'Apfelbock' associaties met de zondeal op .
an handelingen doet sterk denken aan de ertelwijze
Op het nieau an de semantiek is er juist eenoud
an Genesis . Vergelijk: Gen . 1 :3 : "3 Toen sprak God :
in het gedicht - ook het woord an God wordt
'Er moet licht zijn!' En er was (icht . 4 En God zag
gekenmerkt door soberheid . Het gedicht bestaat niet
dat het licht goed was ." (Zie boendien ook de numuit rijke poetische taal ol (potentiele) betekenisuitmering) .
wisseling tussen woorden op equialente posities .
En ten tweede is de plechtig aandoende inersieDeze eenduidigheid leidt paradoxaal genoeg tot een
constructie met "Es" aan het begin an de strofen 2,
grotere raadselachtigheid an het gedicht . Achter de
5, 6, 8 en 9 een dwingende, monotone structuur : "Es
betekenaar (signifiant) als betekenis, achter de opperschwammen unterm Himmel hin" ; "Es bringt die
laktebetekenis an de woorden, ligt Been diepere
Milchfrau noch die Much ins Haus" ; "Es bringt der
betekenis. De ragen die het gedicht oproept, kunZeitungsmann die Zeitung noch" ; "Es sprach der Zeinen dus ook niet door een dergelijke duiding, een
tungsmann, der taglich kam" ; "Es sprach die Milchdieperliggende betekenis, opgelost worden . Er is in
frau einst, die taglich kam" . Deze constructie is niet
het gedicht nagenoeg Been metaforiek . Het gedicht
alledaags en is op to atten als een erwijzing naar de
kent slechts ~~n geal an beeldspraak, namelijk sym'tale Kanaans' . Dit geldt ook oor de oerige inersies
boliek, to weten in de titel 'Apfelbock oder Die Lilie
in het gedicht, zoals het achtergeplaatste bezittelijk
auf dem Felde' . Geen spannend chiffre, maar een uitoornaamwoord in de tweede ersregel an de eergekauwd symbool, oorspronkelijk afkomstig uit de
ste strofe : "den Vater and die Mutter sein" ; deze
bijbel : "Kijkt naar de lelien in het eldt hoe ze groeiarchaische dictie blijkt ook op semantisch nieau . Het
en" (Mattheus 628) . De lelie geldt als het algemene
woord "Erschlug" (Jozef Apfelbock had zijn ouders
zinnebeeld oor onschuld . De passage in Mattheiis
neergeschoten en zijn ader daarbij boendien nog
betreft de ergelijking tussen het aardse en het
messteken toegebracht) in plaats an een prozaischer
hemelse ; de mens moet zich niet om het aardse
woord als 'ermoorden' of 'neerschieten' bewerkstelbestaan bekommeren, maar zich op het hemelse
ligt hetzelfde plechtige effect (ergelijk het citaat uit 1
Koninkrijk richten .
Samuel 18, 6 waarmee Bronzwaer zijn Lessen in lyriek
opent) . (Bronzwaer 1993, p . 11)
Wegwijzers naar een lege hemel
Er zijn meer formuleringen in het gedicht die doen
denken aan Genesis, zoals het "sprach" in "In mildem Licht sprach lakob Apfelbock" (strofe 8 en 9, s .
Zoals ik heb aangetoond is 'Apfelbock oder Die Lilie
3) . Vergelijk Gen . 1 :3, 1 :6, 1 :9, 1 :11, 1 :14, 1 :20, 1 :22,
auf dem Felde' olledig doordrenkt met christelijk
1 :24, 126, 128 en 129 : "God sprak" . Een autoritair
discours . Op alle nieaus, zowel prosodisch, grammaspreken dat telkens oorafgaat aan een grote Schep- ticaal als semantisch, is het aanwezig : de nummering
pingsdaad . Jakobs smoesjes "Es ist die Wasche in
an de strofen, het rijmschema, de antimetrieen
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(met alle subtiele erwijzingen en betekenisimplicaties
an dien), de stijl, de plechtige inersies, het beperkte
idioom, de sterke herhalingsstructuur door tallow
parallellismen, de eenoud op semantisch nieau, de
intertextuele toespelingen . Daarbij kunnen erder ook
de titel an de bundel en de indeling eran in 'lektionen' gerekend warden . Het hele discours is ertrouwd,
zeker oor de brae burgerman uit Brechts tijd . Wat
betekent de uitkomst an de analyse oor mijn uiteindelijke interpretatie?
Brecht alt het heersende discours an de christelijk-burgerlijke ideologie in 'Apfelbock oder Die Lilie
auf dem Felde' niet expliciet aan, zoals wellicht
erwacht kon worden, maar laat het zichzelf ondermijnen door middel an ironie . Op alle nieaus is er
sprake an imitatie an christelijk discours . In de orm
(in al zijn facetten) is het gedicht er trouw aan . De
interpretatiee sleutel an de ironie, die Brecht onder
andere aanreikt in zijn 'Einleitung', maakt duidelijk
waarom de eenoud op het nieau an de semantiek,
an de signifiants, slechts schijnbaar is . De meerduidigheid an de woorden zit juist in de eenduidigheid ;
de woorden betekenen wat ze betekenen, maar zijn
tegelijkertijd precies hun tegengestelden, hun ontmaskering . Brecht keert het discours als het ware tegen
zichzelf . Ironie belichaamt de ultieme ambiguiteit en
Brecht zet dit wapen in zijn gedicht op briljante wijze
in
Het hele christelijke discours suggereert een diepere betekenis, een absolute erklaring . Alle afzonderlijke
signifiants an het discours suggereren samen een zinolle betekenis (God, de signifie transcendantal an
het discours) . Ook de trapsgewijze opbouw an het
gedicht en de antimetrie "warum" lijken op een antwoord, een alleserklarende betekenis aan to sturen de genreconenties an de ballade dragen hier in sterke mate aan bij : de ballade dient traditioneel to eindigen met een religieus-morele waarschuwing . Maar die
komt niet. Sterker nog, het absurde einde an het
gedicht ormt een snort anticlimax : in plaats dat alles
op zijn plaats alt, kun je aan het einde an het
gedicht spreken an ultieme zinledigheid . De erwachte ontknoping en daarbij horende morele les blijft uit ;
er gebeurt in wezen niets, de moord heeft geen
(schokkende) geolgen, het burgerlijke een draait
gewoon door. Er is geen enkel houast .
De totale betekenis an het gedicht zit met dit
alles juist in zijn betekenisloosheid . Het gedicht
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onttrekt zich juist in de orm an het traditionele betekenisconstituerende kader an het Christendom aan
betekenis . De signifiants wijzen allemaal in dezelfde
richting, maar de uiteindelijke oerkoepelende signifie
(sign/lie transcendantap ontbreekt ten principale . Het
discours blijkt hol : de signifiants ormen wegwijzers
naar een lege hemel .
Het gedicht is al met al op to atten als parodie,
persiflage, een aan de kaak stellen an de burgerlijkchristelijke ideologie . Deze ideologie is nog altijd
gestoeld op een betekenisconstituerend kader dat
Binds Nietzsches dooderklaring an God oor een
groot deel heeft afgedaan . Door het ontbreken an
een finale betekenis ormt de ballade een snort holle
frase, een krachtige nagalm an het niets in een ledig
uniersum . De ballade is zo de erbeelding an een
antimetafysica a la Nietzsche : God is dood, de hemel
leeg . (Kienzler 1994, p . 92) Het gedicht is als een jakobsladder naar een lege hemel .
De passiee houding an Jakob Apfelbock (zijn handelen zonder eigen motiatie) lijkt op dat an Abraham, die zonder ragen to stellen de geboden an God
opolgt . Het offeren an zijn zoon bijoorbeeld
geschiedt uit naam an God ; God rechtaardigt al zijn
handelen, is de zingeende instantie . Jakob Apfelbocks
handelen is ergelijkbaar - het wordt oor een groot
deel in dezelfde taal erteld - alleen de hoge betekenisgeende instantie ontbreekt . Er is geen God, slechts
betekenisleegte . En zo wordt Jakob een absurde antiheld, een moderne messias an het nihilisme . De toespeling in de titel op Mattheus is olkomen ironisch to
duiden : er is buiten het aardse leen namelijk niets om
je op to richten . Er is Been hemels Koninkrijk, er is
slechts een postnietzscheaans betekenisacuum .
De ballade ormt met zijn oudtestamentische
ondoorgrondelijkheid en tegelijkertijd schijnbare helderheid een boodschaploze boodschap, een kritiekloze
kritiek . Het discours an de igerende christelijke burgermansideologie breekt zichzelf af . Daarmee wordt
de tegenstelling tussen autonomie en engagement
opgelost . Het engagement zit namelijk juist in de
(schijnbare) autonomie an de poezie ; engagement
kan alleen tot uiting komen op tekstnieau, want ideologie manifesteert zich altijd in discours . Parodie en
ironie erenigen zo regel en reolte tegelijk in zich, ze
werken tegelijkertijd construdief en destructief : reolte door handhaing an de repel, waardoor de repel
in en tegen zichzelf reolteert .
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Notes
1.
De terminologie en definities zijn ontleend aan Bronzwaer
1993, tenzij antlers ermeld . Ik heb oerigens niet de pretentie
olledig to zijn bij mijn analyse en richt mij op die aspecten die
mijns inziens significant zijn .
2.
Het psychoanalytisch potentieel an het gedicht last ik hier
onaangeroerd, aangezien dat buiten het bestek an mijn 'discursiee' analyse alt . Zie oor een psychoanalytische duiding
an het gedicht Pietzcker 1974, pp . 114-127 .
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column

Een harde en benepen eigenzinnigh
Misschien wilt u het niet weten . Misschien leest u
lieer een goed boek, of leest u lieer oer de binnenkant eran . Maar toch wit ik u schrijen oer de
achterkant an de literatuur . Aan de achterkant an
het literatuurapparaat zitten de ingangen oor de
oeding ; een ingang oor talent, oor discipline, oor
inspiratie en een oor het geld . Naar talent, discipline
en inspiratie wordt zelden meer geraagd, geld is het
dankbare onderwerp . Toch is er een erschil tussen
ernaar ragen en ook werkelijk een antwoord willen
krijgen . Ik geef u de tijd niet om to aarzelen, ik ga er
oer schrijen .
Waar haalt de eelbeloende jonge schrijer zijn
geld andaan? Door op to treden is het mogelijk je
talent terug to erdienen . De dwang een optredend
artiest to worden, heeft echter onmiskenbaar een
effect op de stijl an schrijen . De dichter moet een
stand up-comedian zijn die zichzelf en zijn gedichten
terugbrengt tot een grap, of hij moet een explosiee
taalulkaan zijn die rauw en schaamteloos erhitte
bekentenissen spuwt . Schrijers moeten performers
worden en daarmee feitelijk een ander beroep kiezen .
En dan nog : de optredens moeten aak oor een habbekrats . Verenigingen en clubjes maken er misbruik
an dat je an je yak houdt, dat je wilt publiceren, dat
je lezers en luisteraars kennis wilt laten maken met
jouw wereld . Ze denken je tereden to kunnen stellen met de inhoud an hun koelkast - honorarium,
met mate . Het circuit an literaire tijdschriften en
aondjes oor studenten hangt wat dat betreft an
treurigheid aan elkaar . Maar de jonge schrijer zoekt
lezers . Onderweg raakt hij zeeen an tijd kwijt . En tijd
is een schaars goed geworden, daar hoef je je leen
niet oor to rezen .
Een andere bron an inkomsten is subsidie - ook al
zo'n dankbaar onderwerp . Dit oorjaar heeft De Raad
oor Cultuur zijn adies oer de subsidies aan staatssecretaris Van der Ploeg an Cultuur gegeen . Op
prinsjesdag zal de staatssecretaris, mede op basis an
deze raadgeing, zijn cultuurnota presenteren . Ondertussen zijn rechts en links de geechten al uitgebroken . Want als het om subsidie gaat, is het oorlog
oeren . Of rekenen .
Toen ik een jaar of ijf geleden bij de gemeente
Utrecht naar de subsidies oor literatuur ging informeren, ertelde een ambtenaar mij dat er jaarlijks
een bedrag an zo'n twintigduizend gulden beschikbaar was . Dat bedrag ging in zijn geheel naar ~~n
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instelling, Stichting Literaire Actiiteiten Utrecht, kortweg : SLAU . Door die twintigduizend gulden hoefden
we Been kaartjes to kopen om naar aonden an de
SLAU to mogen . Godzijdank, dacht ik, want er iel
niets to beleen dat niet ook al in de krant had
gestaan .
Men ertelde mij dat ik als indiiduele schrijer niet
bij de gemeente Utrecht, maar bij het daaroor
bestemde nationale fonds, het Fonds oor de Letteren, moest aankloppen . Dat was een merkwaardige
opmerking, temeer daar er in Amsterdam wel zoiets
bestaat als een Fonds oor de Kunst, dat naast het
organiseren an andere stimulerende actiiteiten,
bijoorbeeld ook belangrijke literaire prijzen als de
Multatuliprijs, de Busken Huetprijs en de Herman
Gorterprijs uitreikt. Boendien was de erwijzing naar
het Fonds oor de Letteren nogal merkwaardig in het
licht an de subsidies oor ormgeers en beeldend
kunstenaars . Want hoewel ook deze kunstenaars bij
een landelijk fonds kunnen aankloppen, had de stad
jaarlijks honderdduizend gulden oor de ormgeers
en maar liefst tweehonderdduizend gulden oor de
beeldend kunstenaars geresereerd . Mijn mond iel
open an erbazing .
Ondertussen zijn we ijf jaar erder en in een
nieuwe eeuw beland . Om ons heen draaien de drukpersen op oile toeren, elke zichzelf respecterende
instelling neemt zijn oorschot op de cultuurnota .
Ook het reeds genoemde Fonds oor de Letteren is
met een beleidsplan gekomen, 'Het gaat om kwaliteiY getiteld . Naast inesteringen in onder andere
non-fictie, intercultureel letterenbeleid en de Friese
literatuur, wil het fonds met name meer geld steken
in het stimuleren an jonge, eelbeloende schrijers,
door middel an startstipendia . Het fonds hecht er
groot belang aan dat beginnende schrijers zich
kunnen ontwikkelen en profileren en geeft daarmee
een duidelijk signaal af .
Hoog tijd om eens to gaan zien wat de stad
Utrecht oorheeft in het landelijk klimaat, waarin Van
der Ploeg de zaken in een eerder stadium al behoorlijk op scherp heeft gezet . Ik lees ook lieer een goed
boek, maar de cultuurnota an de gemeente Utrecht
oor 2001-2004, 'Inesteren in makers en publiek'
was gelukkig alleen maar in (dunne) conceptorm to
krijgen . De waarde die aan het brede publieksbelang
wordt gehecht, is duidelijk een gebaar naar de staatssecretaris . Het inesteren in makers echter, dat klinkt

eid
ineens eelbeloend . Maar wat ik ook blader, flog
steeds ind ik filets dan incidenteel budget oor de
literatuur, en nog steeds is de SLAU de enige
noemenswaardige begunstigde . Eenementen als de
Utrechtse Schrijersgala's, die oertuigend hebben
aangetoond dat er leen zit in de Utrechtse literatuur,
worden weliswaar opgemerkt en als een 'opleing'
gekenschetst, maar zoals op zoele terreinen in de
kunst, haakt de stad niet structureel in op het aanwezige talent en de groeiende belangstelling daaroor.
Er is gewoon ieder jaar duizend gulden opslag oor
de SLAU . Opslag wegens goed gedrag .
Slechts een nieuw onderdeel dat op steun an de
gemeente mag rekenen en dat naar de stimulans an
indiiduele auteurs lijkt to wijzen, is de zogenaamde
werkopdracht . Voor details daaroer moeten we nog
een laatste beleidsnota erbij zoeken, want de werkopdracht wordt erstrekt door, u raadt het al, de
SLAU . De SLAU publiceerde een plan met de kenmerkende, zouteloze titel 'Beleidsnotitie 2000-2004' . In
de beleidsnotitie an de SLAU zien we een reeks makkelijke, sociaal wenselijke smeekbeden om subsidie .
De literaire rondaarten, literaire diners en wijkgerichte literatuurprojecten sluiten naadloos aan op het
semi-cultureel toerisme en de in Utrecht nog springleende sociale ernieuwingsidealen . De werkopdracht
blijkt uiteindelijk slechts ~~n project per jaar to betreffen, en in het eerste jaar is het darn ook nog een
erzamelbundel - als hij er al komt . Dat betekent dus
helemaal niks.
Alle mooie woorden an het stadsbestuur ten spijt,
mij bekruipt het geoel dat er in de afgelopen ijf jaar
niets, maar darn ook werkelijk op Siciliaanse wijze
niets is eranderd in dit grote dorp . Tussen neus en
lippen door kondigt de stad Utrecht in de nota aan
dat ze in 2013 een an de culturele hoofdsteden
an Europa wil zijn . Ik ben ondertussen nergens
meer erbaasd oer, tenslotte olgt het ene stedelijke
megaproject het andere op in deze stad . Maar het
staat natuurlijk in schril contrast met de huidige situatie op cultureel gebied . Een passage als deze zegt
genoeg oer het klimaat oor de literatuur op dit
moment : "Wij streen ernaar, de sector op termijn
een olwaardige plek binnen de kunstsector to
geen ." Zucht . De stad Utrecht kan olgens mij flu
twee dingen doen . Ze kan aststellen dat het altijd en
iedere keer weer dezelfde mensen zijn die in Utrecht
de literatuur erpersoonlijken en dat zij het maar niet

op een hoger plan getild krijgen . Er gebeurt niets, er
zal niets gebeuren en alles kan bij het oude blijen .
Ze kan echter ook constateren dat de literatuur in
Utrecht leeft . Dan moet ze structureel budget rijmaken oor de in 2013 zo gewenste steige, culturele
infrastructuur. Dat betekent enerzijds inesteren in
een gearieerde reeks instellingen ; in podia, in
tijdschriften, in eenementen met een toegeoegde
waarde oor het publiek . Anderzijds betekent dat
inesteren in indiiduele auteurs, die tenslotte aan het
begin an alles staan . Waar oor beeldend kunstenaars met name ruimte ontbreekt om to kunnen
werken, is er oor de schrijers tijd nodig, tijd om zich
olledig aan het schrijen to kunnen wijden . Maar tijd
is geld . En geld kan tijd oor kwaliteit rijmaken .
De stad schept nu helemaal Been klimaat oor
schrijers . Ze wil geen schrijers aan zich binden, wil
zich niet errijken met de blik an de dichter, of het
moest de doodse blik an de buikspreekpop zijn .
Structuur ontbreekt ten enenmale. In een spaarzaam
moment an zelfbewustzijn hing het stadsbestuur op
een hoek an de Domstraat een plaquette op met
scherpe dichtregels an Marsman, die schreef : "Geen
stijl, maar des to meer karakter heeft de stad, een
harde en benepen eigenzinnigheid, die zich de maat
an alle dingen waanY' . Daarna regeerde de domheid
weer erder.
Utrecht gokt op ~~n paard, de lompe knot die
SLAU heet. Daarmee maakt ze geen keuze, ze steekt
twintigduizend gulden per jaar in nieuwe hoeen oor
het topzware werkpaard, in de hoop dat het ooit een
renpaard zal worden . De knot dreunt ons oorbij en
ertrapt het Bras; de pollen liegen door de lucht . Hij
trait oor een wedstrijd die nooit zal komen .
Gert den Toom
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The Taminq of the Bard
De Shakespearereceptie in het Derde Rijk in Duitsland, NederTand en Zwitserland

Onno an Wil9'enbur9
"And thus I clothe my naked illan Y / With old odd
ends stolen out of holy writ, l And seem a saint
when most I play the deil ." Dit citaat is afkomsti 9
uit Richard 111 an William Shakespeare . In 1995
werd dit stuk erfilmd, met Ian McKellan als Richard
III, in een nazi-achti9e, ooroorlo9se enscenerin9 .
Dit was echter niet de eerste keer dat er bewust
arallellen tussen Shakespeare en het nazisme
waren 9ele9d . Ti1'dens het nazi-regime was dit ook
al 9edaan door re9isseur Jur9en Fehlin9 . Maar hoe
dit stuk to spelen met de hete adem an de Kulturkammer in 1'e nek? En kan, aan de andere kant, een
stuk als Hamlet 9espeeld worden in de li1'n an de
nazi-ideolo9ie? In dit artikel 9aat Onno an Wilgenburg in op de erschillende manieren waarop Shakespeare ten tonele werd geoerd in het Derde Ri1'k .
Ti1j dens het Duitse nazire9ime an 1933 tot 1945 was
William Shakespeare een an de meest 9espeelde
toneelschriJ'ers in Duitsland en Nederland . Het ma g
op het eerste 9 ezicht reemd liken
dat ShakespeareJ
stukken in het Derde RiJ'k in productie bleen . De
meeste kunst die niet de nationaal-socialistische doctrine uitdrukte was door de nazi's als entartete Kunst
eroordeeld maar Shakespeare had een biJ'zondere
p lasts in de Duitse literaire canon erworen . A I sinds
de achttiende eeuw hadden critici en literatoren
po9in9en 9edaan our Shakespeare an ziJ'n ei9en
nationaliteit to ontdoen en hem tot uniersele klassieker to transformeren . Dit denationaliserin9sprotes
werd door de Duitsers met succes ol9ehouden,; sours
werd Shakespeare zelfs op9eeist als Duitse klassieker.
Hi1j mocht dan wel Brits an 9eboorte ziJn, de Duitsers
waren beter dan de Britten in staat our het Shakespeareaanse erf9oed to beheren, zo was de 9edachte .
In de on9eeer tweehonderd Jjaar oor de nationaalsocialistische machtsoername had Shakesgeares status 9efluctueerd tussen die an een klassieker als
Sophodes en die an specifiek Duitse toneelschriJ'er .
Shakespeare was an iedereen en sours an de Duitsers alleen al naar 9elan9 de stand an zaken in de
literatuurkritiek .
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Deze waarderin9 erschafte Shakespeare de Astatus in de Duitse theaters an het Derde RiJk, en 9of
de nazi's de mo9eli1jkheid our Shakespeare to handhaen als een an hun belan9ri1'kste bronnen oor
toneelopoerin9en met als biJ'komend oordeel dat
men hem kon 9ebruiken oor propa9andistische
doeleinden . Dat Shakespeare alleen oor de propaganda an de nazi's 9ebruikt werd, en dat er 9een
producties waren waarin althans 9eprobeerd werd
het nationaal-socialistische J'uk an zich to schudden
is echter een on9enuanceerde oorstellin9 an zaken .
Hoewel de hoofdli1'n in de Shakespearereceptie an
1933 tot 1945 li)jkt to ziJ'n dat de stukken naar nazistisch model 9eormd werden, waren er wel de9eli1'k
to9en9eluiden to onderscheiden in het koor an
nationaal-socialistische re9isseurs theaterdi recteu ren
en critici . De contouren an dat 9emen9de koor zi1jn
Ian9zaam zichtbaar 9eworden in onderzoeken an
hedendaa9se literatuurhistorici en zullen in het ol9ende 9eschetst worden . Ook zal duideli1jk worden
dat er meer onderzoek nodi9 is our alle indiiduele Shakespearebewerkers en hun relatie tot elkaar
olledi9 in beeld to kri1'9en . De meeste stukken
onder9in9en op de een of andere manier de inloed
an de nazi's zowel erplicht als riJ'willi9, wanneer
bi1oorbeeld re9isseurs eroor kozen our passages die
de 'heroische kracht' an een stuk tenietdeden to
schrappen . Sommi9a theatermakers onden we9en
our de inloed an de heersende cultuurpolitiek to
omzeilen . ZiJ presenteerden niet-aanstoot9eende
ersies an de stukken en spraken zich in enkele
9eallen zelfs te9en de nazi's uit door middel an
Shakespeare . Dat was althans het 9eal in Nederland
en Duitsland . Een speciaal 9eal was het Zurcher
Schauspielhaus in Zwitserland, waar meni9 Duits
acteur en regisseur tiJ'dens de oorlo9 een eili 9
heenkomen ond . Door de Zwitserse neutraliteit
had men de 9ele9enheid our in riJ'heid theater to
maken en die kans werd door elen ge9repen our
een sterk standpunt te9en de nazi-politiek in to
nemen .

Unser Shakespeare
Vanaf het moment dat achttiende-eeuwse Duitse
intellectuelen zich oor Shakespeare be9onnen to
interesseren is de Elizabethaanse schri1jer praktisch
niet uit het Duitse culturele leen erdwenen . De aanankeliJjke bewonderin9 oor Shakespeare kan erklaard worden uit liens wei9erin9 to 9ehoorzamen
aan de aristotelische re9els die 9epropa9eerd werden
door de Franse dassicisten . De schri1jers an de Duitse
Sturm and Dran9bewe9in9, zoals Goethe, Schiller en
Herder, probeerden een uist te9en hun Franse tiJjdg enoten to maken en onden in het werk an Shakespeare een model dat niet 9ebonden was aan
dassicistische re9els . Veel critici waren an menin9 dat
Shakespeare het romantische ideaal an indiidualiteit
en persoonli1jke expressie erte9enwoordi9de en dat
hi1' als zodani9 een status als uniersele klassieker erdiende . Ook werd de nadruk 9ele9d op Shakespeares
eronderstelde erwantschap met de Duitse cultuur .
In deze ti1jd werden al pleidooien gehouden our
Shakespeare naar de Duitse smack our to ormen
wat sours zelfs leidde tot eranderin9en in de plots),
en men trachtte zelfs de opname an cite werken
an Shakespeare in de Duitse canon to forceren .
August Wilhelm Schle9el, die later samen met Ludwi9 Tieck een Shakespeareertalin9 zou maken ,
schreef in 1796 :

het opnemen an Shakespeare tussen de Duitse klassiekers •. hijj mocht dan wet niet in Duitsland 9eboren
zi1'n, in elk 9eal hoefde hij j niet Ianger als specifiek
Brits 9ezien to worden . Een bi1jkomende reden oor
de Duitse behoefte our Shakespeare een plaats in het
midden an het ei9en culturele pantheon to 9een zou kunnen zi1jn dat een renaissance- dramaschri1jer
an Shakespeares statuur in Duitsland 9ewoonwe 9
ontbrak, zodat er een culturele lee9to op9euld diesde to worden .
De Schle9el-Tieckertaling an de complete werken was een miJ'Ipcal in de Duitse receptie an Shakespeare . Deze ertalin9, die 9ereed kwam in 1833,
erschafte de Duitsers een Shakespeare die in Hoo9duitse erzen sprak waardoor de m he an een Duitse Shakespeare ten oile 9estalte kon kriJ9en . Er
werden weliswaar andere ertalin9en 9emaakt maar
de Schle9el-Tieckersie werd als beste beschouwd ,
zoals de dichter en toneelschri1jer Ludwi9 Fulda in het
Shakespeare-Jahrbuch an 1901 schreef : "Der Schle9el-Tiecksche Shakespeare ist unser Shakespeare
9eworden emn deutscher Dichter, der uns 9enau so
nahe steht als unsere ei9ene Grol3en ."ShakespeareJahrbuch 37 1901 xliii De Schlegel-Tieckertalin 9
werd de 9estandaardiseerde, 9eza9hebbende ersie
die 9ebruikt werd our Shakespeares status als nationale klassieker to handhaen . In 1936 decreteerde
Joseph Goebbels minister an propaganda, dat deze
ersie de eni9 toe9estane oor Duitse Shakespeareopoerin9en was .

Man darf kuhnlich behaubten dale [Shakespeare,
OW nachst den Englandern keinem Volke so
ei9enthumlich an9ehort wie den Deutschen, well
er on keinem . . . so iel gelesen so tief studiert, Shakespeare in het Derde Rijk
so warm geliebt- and so einsichtsoll bewundert
wird .
In : ' Etwas uber Shakespeare beY Gele9enSnel nadat de nazi's in Duitsland aan de macht waren
heft Wilhelm Meisters' In : Die Horen, 1796 . Her9ekomen, be9on het effect an hun Gleichschaluit9e9een in Shakespeare-Rezeption ed . Blinn II
tun9spolitik zichtbaar to worden . De uitbannin9 an
92
elke orm an 'cultureel bols1jewisme' leidde tot de
lucht an ele Jjoodse en communistische acteurs en
Later be9on hijj Shakespeare an zi1'n En9lishness to
re9isseurs . De weini9en die in Duitsland bleen en
ontdoen- wat naol9in9 ond bi1 j latere critici . In 1797
hun beroep bleen uitoefenen stonden onder stren9e
schreef Schle9el can Tieck : "Ich hoffe, Sie werden in
controle an de SS en de Gestapo . Zi1j onden een
Ihrer Schrift unter anterem beweisen, Shakespeare sei
plaats in de Kulturbund deutscher Juden, die al snel
kein Englander 9ewesen . Wie kam er nur unter die
werd our9edoopt in Judischer Kulturbund, omdat het
frosti9en stupiden Seelen auf dieser brutal en Inset?." 2
hen niet er9and was 'Duits' in de naam to behouIn : Briefe an Ludwig Tieck ed . K . on Holtei BresIau ,
den . De Kulturbund moest een apart cultureel leen
1864), III, 227
oor 1'oden in Duitsland opzetten, maar had daar
Houdin9en zoals deze maakten de we9 ri1j oor
praktisch 9een 9ele9enheid oor . Toneelstukken an
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Goethe, Schiller en Kleist waren erboden, eenals
Goebbels, die de superisie had oer de oerige
muziek an Beethoen, Bach en Mozart, en het ledentheaters . Grundgens was homoseksueel en had in de
bestand werd allengs kleiner door arrestaties en
jaren twintig deel uitgemaakt an een politiek cabadeportaties . De Ku/turbund bestond an 1933 tot
ret. Desondanks werd hij gekozen om de positie an
1941, en in die periode oerde men zes Shakespearehet Staatstheater eilig to stellen, want hij was een
stukken op . Dat Shakespeare w~l toegestaan was,
buitengewoon goede regisseur . Op zijn beurt
zou erop kunnen wijzen dat zijn status toch niet gelijk
benoemde Goebbels Heinz Hilpert als hoofd an het
was aan de Duitse klassiekers . De aard an de opoeDeutsches Theater. Hilpert was een goede regisseur,
ringen was echter allesbehale politiek-geengageerd,
maar ook een gewaagde keuze, aangezien hij een
anwege de strenge oerheidscontrole die de Kultur- joodse rouw had . De relatie tussen de regering en de
bund dicht op de huid zat .
theaters werd mede door zijn aanstelling ondermijnd
De nationaal-socialistische regering zag al snel het
door wederzijds wantrouwen . Goebbels beschouwde
potentieel an de theaters oor culturele propaganda .
de opkomende filmindustrie als een eel beter hulpTheaterdirecteuren werden erangen door partijlemiddel oor propaganda dan de theaters, wat oor
den, en Reichsdramaturg Refiner Schlosser kreeg laneen zekere mate an rijheid oor de theatermakers
delijke controle oer de schouwburgen, wat in
zorgde . En de aandacht an de regering was zogepraktijk neerkwam op de functie an censor . Stukken
zegd ergens anders . Die rijheid leidde er bijoorbeeld
an joodse regisseurs werden direct erboden . De
toe dat Grundgens Jurgen Fehling kon aannemen,
manieren waarop de stukken geinterpreteerd werden,
een regisseur die aan antifascisme grenzende Shakewaren minder gemakkelijk to controleren . Zoals later
speare-interpretaties zou maken .
nog zal blijken, konden door subtiele regie-aanwijzingen, kleding en setting politieke standpunten worden
ingenomen . In eerste instantie werd getracht de orm Lies treachery and womanizing
an het theater radicaal to eranderen . Het ideate
theater an de toekomst was het Thingspiel: openJurgen Fehling was een flamboyante regisseur die
luchttheateroorstellingen met een simpele structuur
onder de hete adem an de nazi's met zijn stukken
en heroiek als enige thema . Deze toneelstukken
politiek stetting nam . Goebbels beschouwde hem als
waren bedoeld als "een hergeboorte an de oudgereen KulTurbokheist, maar Fehlings producties wiermaanse stamergaderingen" (Hortmann, p . 114) en
pen een schaduw oer alle andere oorstellingen an
moesten de maatschappelijke betrokkenheid an de
zijn tijd . Zijn stukken waren opmerkelijk door hun
massa's ergroten . De Thingspiele waren echter
sours expliciete erwijzingen naar de contemporaine
reselijk impopulair door hun propagandistisch simpolitiek, en het duidelijke standpunt dat Fehling
plisme en werden al in 1937 gestopt . Het probleem
ermee innam tegen de nazi's . John Newmark, een
an de nazi's was dat de partijleden die als regisseurs
joodse pianist die door Fehling was geraagd our in
waren aangesteld weinig succesolle stukken afleerzijn Richard 111 to spelen, schreef in 1987 oer hem :
den . Ze hadden meer erstand an propaganda dan
"Fehling, a passionate anti-Nazi [ . . .] took a deelish
an kwalitatief hoogstaand theater, en al snel werden
pleasure in turning the last scion of the House of York
ze erangen door professionals die Been partijlid
into a likeness of the club-footed Minister of Propawaren . Deze politiek kon worden uitgelegd als 'ruimganda with all his lies, treachery and womanizing ." 3
hartigheid' an de nationaal-socialisten, maar omdat
(Geciteerd door Hortmann, p . 137 . Origineel in Frankalle producties nog altijd onder controle an Schlosfurter Rundschau, 31 Oktober 1987)
ser stonden, was er anuit nazistisch oogpunt nog
In zijn productie an Richard 111 liet Fehling de
Been man oerboord . Een interessant geolg an dit
moordenaars an de hertog an Clarence uniformen
nieuwe beleid was de benoeming an Gusta Grunddragen die sprekend leken op SA-uniformen, terwijl
gens als directeur an het Staatstheater in Berlijn door
de soldaten an Richard opkwamen in kopieen an de
Hermann Goring, die als minister an Binnenlandse
uniformen an de 55 . Goebbels en Goring waren not
Zaken de Brie Duitse staatstheaters onder zijn hoede
amused, maar konden hun ingers niet leggen op het
had . Als zodanig concurreerde Goring met Josef
knelpunt an de productie . Dat lag, zoals Bernard
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Minetti - een an de acteurs - zei, in het felt dat "de
productie een wereldbeeld liet zien waar het regime
niet mee om kon 9aan" 9eciteerd door Hortmann ,
p140 . Fehlin9 bereikte zi1jn effect door zich op het
drama zelf to concentreren . Hi1' 9eloofde in de cathartische kracht an toneel en trachtte die to maximaliseren door zo dicht mo9eliJ'k bi1' de on9inele tekst to
bliJ'en . Dit principe, de zo9enaamde Werktreue, werd
zelfs door de politiek als eis 9esteld, maar liet wel
ruimte oor on9inele inullin9en zoals de uniformen
an Fehlin9 . De autoriteiten konden der9eli1'ke bewerkin9en niet erhinderen omdat ze uiteindeliJ'k trouw
aan de tekst bleen . Jur9en Fehlin9 wilde ziJjn publiek
niet onderwiJjzen oer 9oed en kwaad, maar liet de
opoenn9 oor zichzelf spreken . Hi1 was de re9isseur
die de 9rootste risico's nam onder de nazire9erin9 . Hi'1
ol9de slechts zi1jn ei9en oertui9in9en en liet de
nationaal-socialistische ideeen niet de zi1'ne oerschaduwen .

A new Hamlet was born
Tussen 1936 en 1941 speelde het Staatstheater Hamlet meer dan 200 keer. Gusta Grundgens speelde

Hamlet onder regie an Lothar Muthel . Grundgens'
Hamlet was een heel andere dan de traditionele, dat
wil zeggen de onzekere en weifelende jongeman . Zijn
biograaf schrijft : "A new Hamlet was born, one that
had not been seen before . A Hamlet full of responsibility, a Hamlet ready to act, and not afraid to play the
fool ." (Geciteerd door Hortmann, p . 157 . Origineel
in Curt Riess, Gusta Griindgens . Eine Biographie .
Hamburg 1965)
Deze zelferzekerde Hamlet werd allereerst
bewerkstelligd door schrappen in de tekst - niet echt
een goed oorbeeld an Werkireue . Verzen die passiiteit suggereerden werden simpelweg erwijderd,
zo ook de gehele sane i .4, inclusief Hamlets monobog "How all occasions do inform against me ." 4 In
die monoloog laat Hamlet alle redenen die hij oor
zijn talmen heeft de reue passeren . Hoewel de
monoloog eindigt met een Perm besluit tot actie ("0,
from this time forth / My thoughts be bloody, or be
nothing worth .") geeft Hamlet olmondig toe dat hij
tot dan toe niet wilt wat hij wilde . In het erleden
hadden nazicritici al geprobeerd om Hamlet an zijn
zwakke' ei9enschappen to ontdoen en zi1jn heroische
Germaanse ei9enschappen to onderstrePen . Hoewel
Grund9ens de rol met een blonde pruik speelde- was

rgl~h+)s,

Richard III in Berlijn (1937) in regie an Jurgen Fehling
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het niet Hamlets heroische kant die hiJ' wilde benadrukken . HiJ' concentreerde zich op luciditeit en zelfbewustziJjn . Zi1jn Hamlet was zich er olledi9 an
bewust dat hi1' een rol speelde in een olledi9 erward
p olitiek klimaat . De criticus Paul Fechter schreef in het
Shakespeare Jahrbuch an 1941 : " Grund9ens eerywhere stresses the actie elements but he also makes
isble the self-control through consciousness ." Geciteerd door Hortmann, p . 160 .Ori9ineel in Shakespeare-Jahrbuch 77 (1941), p . 129
Grund9ens' Hamlet was on9ri1pbaar ; hiJ' presenteerde een protagonist die olledi9e controle oer ziJjn
eigen lot leek to hebben wat maar weini9 contemporaine critici konden be9riJ'pen . De bewerkin9 was
een reflectie an de tiJ'd r waarin elen direct en hardhandi9 met het noodlot 9econf ronteerd werden .
Zoals Minetti schreef : "Grund9ens' Hamlet surrendered himself to his preordained fate, he lied his fate
. . an unconditional, pure idealistic soul . . . Yet firm
of physical presence and therefore . . . immensely
real ." Geciteerd door Hortmannr p . 160 . Origineel in
Bernhard Mineti r Erinnerun9en eines Shauspielers, ed .
Gunther Ruhle . Stuttgart 1985 Als deze productie al
kritiek op het regime beatte, was het subtiele kritiek .
Het 9of commentaar op de situatie waarin mensen
waren oer9eleerd aan politieke krachten ziJj het
zonder die krachten expliciet to benoemen .
In Nederland wend Hamlet beschouwd als een biJ'zonder 9eschikt stuk om de nazi's to bekritiseren . Met
name Eduard Verkade die 9een lid was an de
Kulturkammer en clandestiene theateraonden
bi1j mensen thuis or9aniseerde was deze menin 9
toe9edaan . Hi1j zei oer Hamlet:
Het stuk . ., is een actueel als immer. De stri'd
J
oor het indiidu blijft de keuze tussen 'zijn
J of niet
zijn'
die roemruchte
J . Naast de p ersoonli'kheden
J
daden erullen daden welke naar buiten spreken
en bewonderin9 afdwin9en-bli
I en de morele erbor9en helden bestaan die het innerlijke
raa9I
stuk tusschen 1'uist en onI'uist- 9oed en kwaad ten
opzichte an het innerli'k
I 9emoed en oneindige
waarheden uitstrijden
en o9 enschijnlijk
l
Il roemloos
ten grae dalen. Een dergJ
eli'ke held is de ljong e
Hamlet. Geciteerd door Van Di1'khuizen . Ori9ineel
in E .F. Verkade-Cartier an Dissel r Eduard Verkade
en ziJjn striljd oor een nieuw toneel . Zut p hen
1978
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Verkade stelde zich duidelijk tegen de regerende ideologie op, en ond in Shakespeare zijn middel . Verkade wordt genoemd in een recensie an Wijnand Frans
(waarschijnlijk een NSB-recensent) oer een opoering
an Hamlet door Het Residentie Toneel :
Deze oorstelling is kortweg gezegd: slecht (. . .] de
erschrikkelijke manier, waarop Hollandsche
tooneelspelers met "erzendrama's" omgaan (dan
weer snel afraffelend, dan weer wat langzamer,
dan weer een beetje zingend en dan weer brallend, maar nooit leend) ierde hier weer hoogtij .
Zullen deze menschen dan nooit begrijpen, dat
Shakespeare leende menschen wilde brengen, die
door de acteurs niet als gekunstelde ersspreekmachines, maar als menschen gebeeld moeten
worden? (. . .] Richard Flink, op zich zelf wel een
goed acteur, maakte an den Koning niet meer
dan een ietwai kwaadaardig manspersoon met
kraakstem (die kraakstem herinnerde aan
Uerkade!)s
Dit kleine oorbeeld mag illustreren dat Shakespeare
ook in Nederland onderwerp an onenigheid tussen
theatermakers en critici was . Voor een regisseur was
Shakespeare een wapen tegen de nazi's, omdat de
stukken precies die menselijke eigenschappen lieten
zien die door de nazi's onderdrukt werden, en oor de
collaborateurs was hij een propagandamiddel en een
extra excuus om zich racistische uitlatingen to eroorloen . Als om dit laatste to onderstrepen erolgt Frans
zijn litanies "Fie Carelsen detoneert door haar loodsch
uiterlijk (al is zij officieel blijkbaar arisch erklaard) ."

The Merchant of Venice
Shakespeares meest bediscussieerde toneelstuk op
het gebied an antisemitisme is The Merchant of
Venice. De rijke jood Shylock leent daarin een geldbedrag aan het personage Antonio op oorwaarde
dat, wanneer deze in gebreke blijft bij de terugbetaling, hij een pond an zijn eigen lees aan Shylock
zal schenken . In het stuk staan Christendom en jodendom tegenoer elkaar, maar nergens wordt het ene
geloof duidelijk (moreel) boen het andere gesteld ;
daaroor is Shakespeares tekst to genuanceerd . De
literaire kritiek heeft echter door de eeuwen heen

nuances genegeerd, waardoor Shylock als de stereoredenering die door meerdere aangeklaagde acteurs
tiepe rijke, zelfzuchtige jood to boek is komen staan .
werd gebruikt tijdens het denazificatieproces, en in alle
geallen zonder succes . (zie Hortmann 1998, p . 136)
Het aantal producties an dit stuk daalde na 1933 tot
ongeeer tien per jaar, tegen een gemiddelde an
Ook in Nederland was The Merchant of Venice
onderwerp an discussie . Kort oor de Duitse inasie
meer dan dertig in de jaren daaroor . Hortmann zoekt
de erklaring oor die afname in een schaamtegeoel
was het stuk nog gespeeld door Het Residentie Toneel
uit Den Haag, en sommige critici wezen op de polibij de theaterproducenten ; hun goede smack zou hen
tieke en emotionele beladenheid an een dergelijke
an producties hebben weerhouden, maar hij oegt
eraan toe dat men oor antisemitische propaganda
productie :
altijd nog kon terugallen op Christopher Marlowe's
The Jew of Malta, waarin een foods personage (Baraeeter misschien, dan in den tijd an den schrijer,
erstaat een publiek in het jaar 1940, hoeeel
bas) oorkomt dat naast stereotiep, ook duidelijk
gewelddadig is - bij Marlowe loeit zogezegd meer
smaad, de Joden berokkend, Shylock wraakzuchi
bloed dan bij Shakespeare . Dat Marlowe niet tot de
oedde. (. . .] Deze Jood spreekt to eel waarheid
entartete auteurs gerekend werd, zou erklaard kunen wordt to zeer gekrenkt, om den toeschouwer
nen worden uit het feit dat hij de schepper was an
met zijn ondergang oldoening to schenken . (. . .J
Shylock is dus het prob/eem an de opoering, an
het FausTdrama (met The Tragical History of Dr Fausde opoering in deze iijd, ooraL (Geciteerd door
tus, 1604), dat model stond oor Goethe's latere
meesterwerk Faust . 6 In elk geal werden de producVan Dijkhuizen . Origineel in Het Volk, 29 April
ties an The Merchant of Venice ofwel an alle poli1940)
tieke referenties ontdaan en opgeoerd als pure
In tegenstelling tot Duitsland lijken er in Nederland
komedies, ofwel werden ze, in zeldzame geallen, als
geen fascistische opoeringen an The Merchant of
regelrechte fascistische propaganda gepresenteerd .
Een beruchte antisemitische productie an het stuk
Venice geweest to zijn . Bert Voeten, dichter en Shakespeareertaler, wierf schrijers oor de Kulturkamwas die an Lothar Muthel in het Burgtheater in
mer en ertaalde Portia's "Let all of his complexion
Wenen, in 1943 . De criticus Karl Lahm schrijft dat
Werner Krauss, die de rol an Shylock ertolkte, "het
choose me so" (Merchant 2 .7 .79) met "Laat ieder die
op hem lijkt zo erdwijnen", een nogal racistische en
pathologische beeld an de typische oostelijke Jood
in al zijn innerlijke en uiterlijke smerigheid" had laten
onnodige betekeniserschuiing . Nationaal-socialistische sympathieen hadden hun weg naar Nederland
zien . (Habicht 1989, p . 136) Werner Habicht merkt
op dat Krauss' ersie niet eel anders was dan de Shygeonden, zoals ook duidelijk wordt uit Jan Frans an
locks die hij eerder had gespeeld, en dat het eerder
Dijkhuizens beschrijing an de theatergroep De Voortekstuele eranderingen waren die deze oorstelling
trekkers, die Shakespeare op hun speellijst onder de
zijn politieke lading meegaen . (Habicht 1989,
kop 'uniersele klassieker' plaatste, samen met de
pp .116-117) De erregaande aanpassing an de tekst
Duitse schrijer Kotzebue, waarmee men inspeelde op
zorgde er bijoorbeeld oor dat Lorenzo en Jessica
de sympathie an de nazi's .
niet interraciaal trouwden, terwijl de tekst an Shylock
rijwel onaangetast bleef . Andere dan racistische
interpretaties an de Merchant werden onderdrukt, Het Zurcher Schauspielhaus
maar niet zonder slag of stoot : Gusta Grundgens
Het oornaamste toeluchtsoord oor regisseurs,
heeft bijoorbeeld nog getracht Werner Krauss eran
acteurs en andere theatermakers in het Duitstalig
to weerhouden de rol an Shylock to spelen, met het
gebied was het Zurcher Schauspielhaus in Zwitseroog op het heersende politieke klimaat . Toch zette
land, waar Shakespeare de meest gespeelde toneelKrauss door, en hij zag ook na de oorlog niet in dat hij
schrijer was . Het eerste stuk dat in 1933 werd
fout had gezeten met zijn toch wel racistische ersie
opgeoerd was Measure for Measure, waarmee al
an Shylock . Hij ond dat een acteur slechts moest
acteren, en zich erre houden an politiek, en dat hij
direct een politiek standpunt werd ingenomen . Regisdaarom slechts een neutraal instrument was - een
seur Gusta Hartung zei :
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Hamlet in Berlijn (1936) met Gusta
Grundgens in de titelrol

Ajax is still busy spouting his suicidal
war propaganda (. . .] he lies just
across the border, he is Hitler, Goring,
Goebbels, Mussolini . To underline
this, Walterlin has one of the actors
come on in a Mussolini mask (. . .]
How topical is the parable of Rector's
death! The one who did not want
the war is killed (. . .] just at the
moment when he has disarmed. In
other words: death to the defenceless. (Geciteerd door Hortmann 1998,
p .168 . Origineel in Curt Riess, Das
Schauspielhaus Zurich . Sein oder
Nichtsein eines ungewohnlichen
Theaters. Miinchen, 1988)

Already during rehearsals the actors had realized
with growing astonishment the truth and wisdom
of Shakespeare's words about the brutality of
dictators . A recognition that was reinforced with
each subsequent production of a Shakespeare play
1. . .) Now, in 1933, all those who wanted to
could see : Shakespeare had not exaggerated .
(Geciteerd door Hortmann 1998, p . 163 . Origineel in Curt Riess, Das Schauspielhaus Zurich. Sein
oder Nichtsein eines ungewohnlichen Theaters .
Miinchen, 1988)

Troilus and Cressida was niet alleen
een theatraal wapen te9en de nazi's, maar ook een
waarschuwin9 aan de Zwitsers om niet errast to worden door een Duitse inasie . Misschien niet ten
onrechte want het Jjaar erop werd Zwitserland 9emobiliseerd toes de Duitsers Poles annexeerden . Het
Zurcher Schauspielhaus ormde een ruchtbare 9rond
oor artistieke kritiek en Shakespeare was onderdeel
an het 9ekozen materiaal . In to9enstellin9 tot Duitsland en Nederland hoefden de re9isseurs in Zwitserland niet to rezen oor censuur of straf, en hadden
ze alle riJ'heid om het erafschuwde regime in hun
buurland aan to allen .

Het Zurcher Schauspielhaus oerde ele commerciele
successes op an Duitse en Oostenri1'kse auteurs in
ballin9schap . De stukken die de meeste oproer er- Nader onderzoek
oorzaakten wares ei9entiJjdse producties met ei9enti1'dse thema's zoals Ferdinand Bruckners Die Rassen .
Wilhelm Hortmann die een uitgebreide studie in
De Shakespeare-opoerin9en gin9en eenwel rusti g
twee delen schreef oer de Duitse Shakespearerecepdoor, en men was in staat om daarmee maatschaptie an de zeentiende tot en met de twinti9ste eeuw,
pi1kritiek to leeren zonder daaroor aan de ideologie
besteedt 63 pa9ina's aan Shakespeare in het Derde
an de stukken to hoeen sleutelen . In een productie
RiJ'k- en is daarmee allesbehale uitputtend . Er bliJ'an Richard 111 bijoorbeeld werd de hoofdrol ertolkt
yen ra9en open zoals bijoorbeeld de reactie an
door Alfred Basserman die uit Duitsland was 9elucht
het publiek ; dachten de toeschouwers antlers oer
omdat zi1'n 1'oodse rouw niet meer mocht acteren . De
hun ei9en situatie na het zien an bijoorbeeld
keuze oor een erbannen acteur oor de rol an dicGrundgens' Hamlet? Het to9enoer9estelde zou ook
tator behoeft 9een uitle9 . Met Troilus and Cressida
uit9ezocht moeten worden, zoals bijoorbeeld
werd de hefti9ste kritiek geleerd het stuk was in
de waarderin9 an Muthels The Merchant of Venice .
Duitsland erboden . De 9eschiedschriJ'er an het ZurHortmann besteedt eel aandacht aan Berlin
J •
cher Schauspielhaus schreef in zi1'n commentaar o p
de belan9ri1jkste stall oor het theater, maar andere
die productie uit 1938 :
steden bliJ'en wellicht onerdiend onderbelicht . Er is
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bijzonder weinig geschreen oer deze specifieke
periode in relatie tot Shakespearereceptie . Werner
Habicht, emeritus hoogleraar Engelse Letterkunde en
oorzitter an het Deutsche Shakespeare Gesellschaft,
heeft eel werk gedaan op het gebied an Shakespeare in het Derde Rijk, maar ook hij lijkt slechts de top
an de ijsberg to hebben blootgelegd .
Habicht en Hortmann hebben eenwel duidelijk
gemaakt dat Shakespeare niet alleen werd gebruikt
oor racistische en antisemitische propaganda, maar
dat hij ook een als wapen tegen de nazi's werd
gebruikt door mensen zoals Grundgens en Fehling in
Duitsland, en Eduard Verkade in Nederland . Dat
Goebbels Been harde restricties aan zijn regisseurs
kon opleggen, omdat hij anders de publieksinteresse
in het theater zou erspelen, is ironisch . De nazi's en
hun artistieke opponenten hadden elkaar in een
houdgreep . Beide kanten an de medaille zijn ook in
Nederland to zien, zoals Jan Frans an Dijkhuizen
heeft aangegeen, maar oer de Nederlandse situatie
is erder weinig bekend . Er is weliswaar de studie an
Robert H . Leek, Shakespeare in Nederlandse ertalingen en op het Nederlandse toneel (Zutphen : De Walburg Pers, 1988), maar ook daarin is zeer weinig
informatie oer de periode tussen 1933 en 1945 to
inden . (Leek concentreert zich op de (kwaliteit an)
de dierse ertalingen, en niet zozeer op de opoeringspraktijk of literaire kritiek .) De aard an de Nederlandse interesse in Shakespeare in die tijd dient dus
nog grondig uitgezocht to worden .
Speak the speech as 1 pronounced it to you, trippingly on the tongue ; but /f you mouth it as many
of our players do, 1 had as lief the town-crier spoke
my lines (. . .] Be not to tame neither, but let your
own descretion be your tutor. Suit the action to
the word, the word to the action, with this special
obserance, that you do not o'erstep the modesty
of nature . For anything so o'erdone is from the
purpose of playing , whose end both at the first
and now, was and is, to hold as 'twere the mirror
up to nature; to show irtue her own feature,
scorn her own image, and the ery age and body
of the time his form and pressure . (Hamlet Prince
of Denmark, III .ii .1-20)

Onno an Wilgenburg studeert Engels aan de Uniersiteit
Utrecht, met als specialisatie literatuurwetenschap .

Met dank aan Dr A .J . Hoenselaars
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Noten
1.
One may boldly assert that there is no nation beside the English
to whom [Shakespeare] belongs so particularly as to the Germans, because nowhere else [ . . .] is he studied so deeply, loed
so warmly, admired so judiciously . (Geciteerd door Habicht
1994, p. 7)
2.
I hope you will proe [ . . .] that Shakespeare was not an Englishman . How did he possibly come among the frosty, stupid souls
on that brutal island? (Geciteerd door Habicht 1994, p . 7)
3.
Citaten geciteerd door Habicht geef ik i n het ongmeel, maar
aangezien Hortmann de originelen achterwege last, moet dat
helaas ook hier het geal zijn - de meeste bronnen zijn to
obscuur om in het hier gegeen tijdsbestek na to trekken .
4.
Scene IV .4 kwam in zijn geheel alleen oor in de tweede Quarto
(Q2), en niet in 'the first Folio' . Met dit gegeen kan Muthel
enige Werktreue toch niet ontzegd worden . Hoe strikt het principe gold blijft niettemin onduidelijk, omdat tenslotte ook in de
Merchant erzen werden geschrapt .
5.
Bron is het RIOD-archief, en daaruit'Rapport oer de ertoning
an Shakespeare's Hamlet' . Het document beat geen olgnummer of andere traceercode .
6
Faust bestond al als olkserhaal, maar Christopher Marlowe
was de eerste die het als drama bewerkte .
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Bi1 ' de akgroeP Nederlands an de Uniersiteit Utrecht kun
1je natuurhjk Sewoon oerdag in olti1'd Nederlands studeren .
Maar in Utrecht kan het ook 's aonds in deelti1'd . Het
studieProSramma biedt studenten een brede oPleiding in de
neerlandistiek met onderdelen anuit de taalkunde, de letterkunde en de communicatiekunde . Daarbi1' komt een groot
deel an het Nederlandse cultuur8oed aan bod, an middeleeuwen tot mufti-media. Na een brede basisoPleidin8 kiezen
studenten uit een Sroot aantal sPecialisatiemogelil'kheden .
Maar de akgroeP erzorgt niet alleen de reguliere oPleidin S
Nederlands . Er zi1'n ook mogeliljkheden oor bi1oorbeeld contractonderwi1js, wederkerend onderwi1's en contractonderzoek .
Wie CONTRACTONDERWIJS ol , kan uit het bestaande aanbod zelf de colleges kiezen die aansluiten bi1' de eigen interesse zoals Inleiding communicatiekunde, Publiekgericht schnjen,

Proza- en Poezie-analyse, Inleiding in de Middelnederlandse
letterkunde. Deelnemers schuien in de collegebanken aan bi'1
studenten .
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WEDERKEREND ONDERWIJS is bedoeld oor ofSestudeerden
an de akgroeP. De cursussen zi1jn sours sPeciaal oor alumni
ontwikkeld PAO-cursussen zoals Genderstudies in de neerlandistiek , sPecialisaties, zoals Representaties an Zuideli kJ Afrika,

Vrouwen en geletterdheid, Interculturele communicatie .
Medewerkers an de akSroeP doen ook re8elmati S
CONTRACTONDERZOEK oor bednjen en instellinS en. Daarbi1
wordt bi1'oorbeeld adies uitgebracht oer het erbeteren
an de communicatie in or8anisaties .
Informatie en documentatiemateriaal oer de Utrechtse oPleidinS Nederlands en oer andere actiiteiten an de akSroe P
Nederlands is erkri1S' baar bi1 ' Alex de Ja8er,
telefoon 030-2536530 .
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Wie kent het orakel uit
zalk nog?
Hardop denken oer popmuziek,
poezie en postmodernisme
Edgar Daids de P.C . Hooftprijs
Hoort popmuziek ei9enli1'k bi1' de
poezie? Moet Bob Dylan in aanmerkin9 komen oor de NobelpriJjs
oor literatuur? Moeten de teksten an Nederlandstali9e muziek
in boekorm erschiJ'nen? EerliJ'k
9eze9d heb ik dat altiJjd no9al
onzinni9e kwesties 9eonden .
Huub an der Lubbe wiens teksten inderdaad in een boekJ'e
staan was eens als dichter uit9enodi9d op de Nacht an de Poezie
our zijn teksten to lezen . Hi1' stond
er on9emakkeliJ'k bi1, niet op zijn
plek oor zijn 9eoel, deed misplaatst ironisch oer zijn ermeende dichterschap . Vri1' 9enant
allemaal totdat hiJ' besloot to
9aan zin9en . Die 9itaar hin 9
anders toch maar in de we9 . En 1ja
hoor, daarna klonk het alweer een
stuk beter.
De aanleidin9 oor deze obseraties is een artikel an Gert Jan
de Vries oer postmodernisme en
Nederlandse poezie dat eni9e ti1'd
9eleden in Maatstaf stond . Er is
no9al wat aan to merken op de
manier waarop hi1' met het be9ri p
postmodernisme our9aat, maar
ei9enli1jk no9 meer op wat hi1j oer
popmuziek ze9t . En ia de omwe 9
an de popmuziek zal ik ook no g
in9aan op de erhoudin9 postmodernisme en poezie .
Wie wint de P.C . HooftpriJjs
2021 ? Met dit 9edachtespel be9eleidt De Vries zijn oerwe9in9en oer postmodernisme in de
Nederlandse poezie . Na het noe-

men an enkele kanshebbers
Diana Ozon of anders de oude
Anna Enquist komt De Vries met
zijn errassende wending : het zal
Guus Meeuwis wel worden de
student-met-9itaar uit de 1'aren
ne9enti9 an de ori9e eeuw die
heel Nederland aan het zin9en
heeft 9ekre9en k-deng, k-deng .
Veel oorspellende waarde hoeft
de lezer er niet aan toe to kennen
het 9aat De Vries erom duideliJ'k to
maken dat postmodernisme in de
poezie erder zou moeten reiken
dan alleen 9edichten .
Maar waarom zou Rob Scholte
dan niet de PC . HooftpriJ's kunnen
kri19en? John de Mol? Harmen
Siezen? Edgar Daids? Als iemand
uit de wereld an de popmuziek
daaroor in aanmerkin9 zou
komen waarom dan de t-wereld
oerslaan de beeldende kunst of
het oetbal? Omdat de PC . HooftpriJ's een literatuurPl
ri s is zo luidt
het oor de hand li99ender misschien wat flauwe maar toch
eni9e 1'uiste antwoord .
Gert Jan de Vries doet alsof hijJ
heel ruimdenkend is en de pop muziek nou 1'a . Guus Meeuwis bijJ
het domein an de poezie betrekt .
In feite is hiJ' arro9anter dan ooit ,
want hi1 ' wiJjst de muziek meteen
weer of en miskent boendien het
9eheel ei9en canoniserin9sYsteem
dat popmuziek heeft . Want dat
schi1jnt de bru99enbouwers anuit
de letterkunde wel eens to ont9aan : popmuziek is een ei9en
instituut met ei9en 'uit9eers',
priJjzen' en een ei9en sYsteem an
canoniserin9 . Voor een deel wordt
dat sYsteem in9e9een door
marktwerkin9 maar niet altiJ'd ~; ook
de popmuziek kent zijn canoniserin9kwesties en presti9apro1jecten .

Een ierdubbele erzamel-cd
an Guus Meeuwis
In de roman De hef an Cornelis
Bastiaan Vaandra9er is popmuziek
een anzelfsprekende aanwezi9held . Het boek is een chaotisch
persoonliJ'k ersla9 an het leen
in Rotterdam aan het eind an de
1aren zesti9 . Wanneer de hoofdpersoon in het boek de 9roeten
doet aan een riend is dat iemand
die zich "ol9ens bard Neil Young
erber9t in een boom, zeker die
an de Cream oor het raam" .
Het zijn erwiJ'zin9en naar Neil
Youn9s After the Goldrush en
Creams Disraeli Gears . Wanneer
Vaandra9er in 1985 bi1'9ezet
wordt in het Kritisch Literatuur
Lexicon wordt er waarschuwend
op9emerkt dat het onontkoombaar is "dat passages als deze in
de loop an de Jaren steeds minder lezers lets zullen ze99en" .
Dit commentaar 9eeft aan hoe
het Lexicon oer popmuziek
denkt : een middel our J'e werk
mee to dateren . Sours is dat misschien waar, maar in dit 9eal
raa9 ik het me no9 af . After the
Goldrush en Disraeli Gears zijn
twee klassieke Ip's die op het
o9enblik als cd eenoudi9er to
inden zijn dan de erzamelde
9edichten an, noem eens
iemand, PC . Boutens . Vaandra9er
mikt met De hef op een ander
publiek~; op een publiek dat der9elike
citaten sneller herkent dan
1
citaten an Ni1'hoff of Boutens . Hi'J
maakt het dat publiek niet eens
zo heel erg lasti9, tenslotte noemt
hiJj namen . Om het woord maar
to 9ebruiken : Neil Young en
Cream zijn 9ecanoniseerd in
de wereld an de 9itaarpopI
rock en kunnen dus een9oed als
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inspiratiebronnen 9elden als de
klassieke muziek dat deed oor
bi1'oorbeeld VestdiJ'k .
Die canoniserin9 functioneert
niet alleen binnen het sYsteem
an marktwerkin9, maar ook ia
waarderin9 door fans, Journalisten o enc clo edieen . Ik eef
een paar oorbeeld1'es an hierarchic in de popmuziek . Geheel
door marktwerkin9 in9a9een is
de erzamel-cd an artiesten die
het erzuimen no9 nieuw materiaal uit to bren9en of die alleen
no9 maar slecht erkopend nieuw
materiaal leeren . De nieuwe BritneY Spears schiJ'nt wat te9en to
allen ik erwacht binnenkort
wel dat haar platenmaatschappi'J
een Greatest Hits op de markt
bren9t .
lets ho9er in de hierarchic
staan de degeliJ'ke artiesten zonder al to eel ernieuwende maar
no9 wel bli1'ende waarde . Ik

42

Vooys 2 -Jaargang 18

noem er maar een Tom Petty . Hi'J
is met zijn Heartbreakers niet
9oed 9enoe9 oor een 'erzameld
werk', en an hem erschiJ'nt dus
een snort bloemlezin9 . Een ergeliJ'kin9 in de literatuur is best to
inden : Jan En9elman, P.N . an
EYck - dat 9ehalte . Wie wil nu
no9 echt alles an deze dichters
lezen?
Een stapJ'e ho9er, de inloedri1'ke maar niet extreem ernieuwende bands . Nog een oorbeeldJ'e uit de J'aren zeenti9 . Led
Zeppelin . De twee erzamelsets
die er an hen inmiddels erkri'19 baar ziJ'n, kunnen door9aan oor
een 'erzameld werk' waarbi1 ' de
oorspronkeliJ'ke albums no9 to
reconstrueren zi1'n, maar waarbi'1
de liedJ'es door Jimmy Page in een
nieuwe ol9orde 9ezet ziJ'n . De
box met ier td's last zich ergeliken
met de manier waaro p
1
Marsman zijn erzameld werk

heeft samen9esteld waarna een
aanullende bundel dan wel no g
een dubbel-cd noodzakeli1'k was
oor het restmateriaal .
Van de werkeli1'k belan9ri1'ke
muzikanten
Beatles
Robert
Johnson- Bessie Smith zijn edities
erkriJg' baar waari ook arianten
op9enomen zijn de zo9enaamde
alternate takes) . Alle informatie
oer de opnames zijn in biJ'9aande
boek1'es op9enomen . De literaire
parallel in Nederland : Ni1'hoff. Leopoldr Achterber9 . De onaantastbaren .
Wat ik maar wil ze99en : wanneer er in 2021 een set td's erschi1jnt, waarop in drie ersies an 'k-den9 k-den9' het
ontstaansprotes an dit num- mer
9ereconstrueerd kan worden ,
heeft Guus Meeuwis het hoo9ste
bereikt . 0p de P.C .-HooftpriJ's
zit hi1 ' dan ermoedeliJ'k niet to
wachten .

De riJ'kdom an m p3 .co m
Ik Ii1'k misschien wat of to dwalen
maar uit dit oorbeeldJ'e bliJjkt wet
hoe paradoxaal de postmoderniserin9 in de hedendaa9se cultuur
ei9enli1'k is . Het is niet alleen een
kwestie an de ho9e cultuur die
be9rip opbren9t oor het poputaire ; ook de massacultuur pikt
ei enscha en o uit de elitaire
'ho9ere' kunst en cultuur, of Ii1'kt
daar minder radicaal an to erschillen dan we dachten .
Enerzi1'ds 9een mondialiserin 9,
interdisciplinariteit en 9rensoerschri1'din9en de toon aan . Anything goes, CNN is oeral to zien ,
en iedereen kiJ'kt er ook naar. DisneYworld staat in Florida maar ook
in Paris
J . Postmoderniserin9 is
ei9enliJ'k Amerikaniserin9 . Het
mooiste oorbeeld daaran is misschien wel het succes an Britne Y
Spears, J'on9 en mooi op een oorspelbare manier, afkomsti9 uit Los
Angeles, 9eproduceerd door een
stet hippe Zweden, en met een
9 eluid dat succesol is tot aan
Tasmanie .
Anderzi1'ds is J'uist de indiidualiserin9 nu ook op haar sterkst .
Het oorbeeld an de muziek is
ook hier weer zeer 9eschikt . In de
ti1'd dat ik Ip's be9on to kopen
(begin 1'aren tachti9 had 1'e in een
p latenzaak de keuze tussen de
hoek 'pop' en de hoek 'klassiek' .
Wie nu een cd-winkel binnenloopt
kan zoeken an pop/rock. jazz,
blues sours no9 ondererdeeld in
blank/zwart naar country, texmex tot wereldmuziek natuurliJ'k
ook weer ondererdeeld naar
land) . Boendien wie flu een cd
wil kopen moet aak al een
winkel kiezen . Alleen al in het
centrum an Utrecht bestaan

9escheiden domeinen oor de top
40, jazz, wereldmuziek 'alternatiee' rock dance/hiphop en
natuurliJ'k de ho9e cultuur an de
klassieke muziek .
0p Internet is de nicheormin 9
no9 extremer . De ak1'esindelin 9
bi1j muzieksites is daar zo extreem
dat niemand ooit no9 jets antlers
hoeft to horen dan zi1jn faoriete
genre . De 9rootste le9ale site in
dat opzicht mp3 .com, 9aat wat
dat betreft wel erg er. Te er misschien oor wie 'countyYblues'
onder country, 'bluesrock' onder
rock en 'gospel' onder Urban
moet zoeken . Maar het idee is
duideliJ'k : ieder zi1jn ak1je .
Aan de andere kant kan lets
obscuurs als 'sYmfonische rock uit
Noorwe9en' of 'power pop uit
Utrecht' oeral 9ehoord, gekocht,
g edownload worden waar een
computer staat en toe9an9 tot
het internet is . Een er9eli1'kbaar
erhaal kan ik houden oor literatuur. Oeral op Internet ziJjn de
meest uiteenlopende literaire tekstep to inden, met uitzonderin 9
an materiaal waarop copyright
berust welnu dat kan dan alti 1'd
no9 in boekorm besteld worden .
Ook oer de hele wereld . Niemand waar ook ter wereld met
een computer en een creditcard
toe9e9een hoeft het erg Ian 9
zonder de nieuwste Nederlandse
Iislandse Amerikaanse - welke
literatuur, muziek film dan ook to
stellen .
Postmoderniserin9 an de
cultuur heeft dus to9eliJ'kertiJ'd tot
9eol9 dat we allemaal weten wie
Mickey Mouse , Larry King en
George W . Bush ziJjn, maar ook
dat iedereen ter wereld in principe
kan kiezen uit de meest obscure
cultuuruitin9en kan besluiten

eens een Zuid-Afrikaanse literaire
biJ'la9a to 9aan lezen of muziek to
beluisteren an een band1'e zonder
platenlabel . Mondialiserin9 en
indiidualiserin9 to9eli1'k .
Natuurli1'k ziJjn de twee takken
an deze paradox wel 9erelateerd ;
de oereenkomst schuilt ol9ens
miJ' in de modekreet 'anything
goes' . Het '9rote erhaal' als leidraad oor de cultuur erdwiJ'nt .
ieder stelt zi1jn ei9en erhaal en
werkeli1jkheid samen uit de ons
omrin9ende chaos . De inullin 9
an dat idee kan echter eel breder 9emaakt worden dan aak
9ebeurd is eel minder nihilistisch
boendien .
Niks Been strijd
En daarmee ben ik terug bij de
Nederlandse literatuur, want nihilisme is typisch oor de manier
waarop hier het postmodernismebegrip wordt ingeuld . Carel Peeters bijoorbeeld deed in 1987
een somber betoog het licht zien
onder de titel Postmodern . Voor
Peeters is postmodernisme het
slordige denken an deconstructiisten en poststructuralisten die er
als anzelfsprekend an uitgaan
dat "de waarheid er niet toe
doet" . Postmodern is onzin, gek
doen, ijdel zijn, laf - of apolitiek,
moedwillig moeilijk en ontoegankelijk . Twaalf jaar later is zijn
standpunt niet wezenlijk eranderd, wat blijkt uit een artikel in
Vrij Nederland dat hij schreef naar
aanleiding an de opinieorming
rondom de nao-interentie in
Kosoo in 1999 . Onder de kop
'Het einde an het postmodernisme' erklaart Peeters het postmodernisme failliet, omdat het geen
erband met de werkelijkheid zou
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hebben en engagement onmogelijk zou maken .
Maar zo hoeft het niet . Je
kunt oer recente ontwikkelingen
ook heel anders schrijen : "Het
Grote Recept bestaat niet meer.
ledereen gaat zijn goddelijke
gang . Er wordt geexperimenteerd
met aloude ormen als sonnet en
rondeel . Het rijm is niet meer erboden . Sedert de berijdende
ideeen an de Vijftigers is een
associatiee, metaforenrijke poezie eerder normaal dan uitzonderlijk . Hermetische gedichten en
light erse bestaan onmiskend
naast elkaar. Een enkele dogmaticus kankert oort oer autobiografische elementen in poezie . De
olgende aant-garde bezint zich
of moet nog geboren worden . En
oorlopig zal het binnen onze
ene onuitputtelijke moedertaal
Babylonisch blijen . De dichterlijke tongallen lijken andaag de
dag Been zier op elkaar. Des to
beter ." Idealisme? Oerdreen
optimistisch? Nee, Ed Leeflang in
de Volkskrant met een erzameling dichtbundels uit 1992 op zijn
bureau . Alles kan, alles mag, en
dat impliceert geen nihilisme
maar openheid, dat is niet slordig
of onerantwoord maar bemoedigend . De poetenstrijd tussen
hoog en laag is oorbij, ieder
heeft zijn plek en het is niet postmodern om het 'lage' de plaats
an het 'hoge' to gunnen, het is
juist postmodern om alles wel
best to inden .
Toch is de strijd in Nederland
nog niet geheel uitgeochten . In
1999 erschijnt Aan de mond an
al die riieren, een boek an Redbad Fokkema oer naoorlogse
poezie . Het is een an de eerste poeziegeschiedenissen die

44

Vooys 2 -Jaargang 18

schaamteloos de persoonliJ'kheid
an de auteur als bindende factor heeft . Te9en wil en dank
beindt Fokkema zich daarmee
ooraan als het 9aat om een ernieuwende literatuurbeschouwin9 . HiJ' is persoonli1'k, open
behandelt wat hem interesseert
en ne9eert 9rotendeels wat
hem koud last . EIIY de Waard
rea9eerde op het boek met een
lammend betoo9 te9en polariserende Iiteratuurkritiek en een
p leidooi om een eind to maken
aan de richtin9enstri1'd tussen
'zuier' en 'onzuier' in de oile
oertui9in9 dat het 'modernisme'
oorbiJj is .
Ta
J . Zo moet het dus niet . Dat
modernisme is er no9 en bliJ'ft er
ook no9 wet . Rob Schouten
maakte in VriI ' Nederland korte
metten met De Waard . Het
onderscheid tussen 'zuiere' en
onzuiere' beschouwin9en in de
p oeziekritiek bestaat aldus
Schouten al 9eruime ti1j d niet
meer, er zi1jn no9 slechts enkele
besprekende dichters "aa 9
g emurmureer aan de randen an
het riJ'k" . Er is helemaal 9een
poetenstriJjd meer • er is helemaal
9een stri1jd meer. Moeten we dit
'eind-an-de-poeziekritiek'
betreuren? Nee : "De poezie tiert
well9, daaroer is ledereen het
wet eens en ledereen doet watie wit ." De stri1jd is oer, het erhaal is of9etopen de ooruit9an 9
niet meer nodi9 . De poezie leeft .
De nieuwe zor9eloosheid an
Ed Leeflang en Rob Schouten
9 eeft eel beter weer hoe de
9eest an het postmodernisme
productief in9ezet kan worden .
Dat 9etdt zowel oor hun kritieken als oor hun poezie trouwens zeker wat betreft Schouten .

Niks Been ooruitgang
Het ooruitgangsidee is een an
de hardnekkigste erworenheden
an de moderniteit, en in de kunst
an het modernisme . Maatschappelijke ooruitgang is weliswaar
aanwijsbaar, de cultuur is wat dat
betreft altijd al problematisch
geweest (welk boek is mooier dan
de Odyssee?) . Toch erdedigt
Maarten Doorman in 1994 in zijn
proefschrift Steeds mooier nog de
stelling dat ernieuwingen in de
kunst op den duur ook erbeteringen inhouden .
Met de culturele opkomst an
het postmodernisme wordt echter
an dit idee steeds meer afstand
genomen . Binnen dat kader interpreteer ik althans de 'einde an de
kunst'-erhalen die anaf de jaren
zestig steeds sterker zijn geworden . En je kunt daar pessimistisch
op reageren, zoals Caret Peeters
(we zijn in een tijd an artistiek
eral terecht gekomen) of optimistisch (het einde an het ooruitgangsidee heeft de poort naar
rijheid geopend) .
Bezien we aan de hand an
Doorman de ontwikkelingen in de
Nederlandse poezie, dan is er wat
oor to zeggen dat er in elk geal
tot en met de Vijftigers sprake is
an een ontwikkeling waarbinnen
de poezie weliswaar niet noodzakelijkerwijs steeds mooier wordt,
maar waarbij wet gesproken kan
worden an een erbreding an
het esthetisch domein . Dit is oor
de jaren zestig niet ol to houden :
wat dichters an Zestig doen is,
met behulp an methodes uit het
begin an de eeuw, teruggrijpen
op de hen direct omringende werkelijkheid . In zekere zin is de cirkel
daarmee rond : het esthetische

domein is anaf dat moment in
principe oneindi9 en 9renzenloos .
Poezie is een deel an een protes
9 eworden en in deze extreme
orm presenteren de 9edichten
9een nieuwe isie op schoonheid
en esthetiek maar behandelen ze
dat p rotes als onderwerp, thema .
Dat betekent niet dat er 9een
mooie 9edichten' meer gemaakt
worden . Het betekent wel dat die
9edichten geen aansprack meer
op ernieuwin9 kunnen of willen
maken . 'Anything goes', inmiddels, en de poezie die het op dit
moment kritisch 9ezien 9oed doet ,
doet geen beroep op een andere
IeeswiJjze dan oudere poezie . Je
kunt de poezie an bi1'oorbeeld
IIJ'a Leonard PfeiJ'ffer be9ri1'pen o p
de manier waarop Lucebert 9elezen kan worden . FaereY is begriJjpeliJjk met 9ebruikmakin9 an het
instrumentarium waar ook Kouwenaar en Van OstaiJ'en om roe9en .
enzooort . Van ernieuwin9 is
9een sprake wel an eranderin9 .
Het ooruit9an9serhaal, het ernieuwin9sidee ze kunnen erdwi1'nen uit de Iiteratuur9eschiedenis .
Wat nu no9 ernieuwend is, is
dat alleen no9 maar in een bepaalde context . En hoewel er dus maar
weini9 'poezie op de wi1jze an
Zesti9' is to inden, betekent dat
absoluut niet dat de Zesti9ers 9een
inloed hebben 9ehad . Inte9endeel : alleen doet die inloed zich
niet 9elden in de aard an de poezie of in de keuze an een esthetisch domein maar in een isie o p
de rol an poezie .

Go9h . Diens inleiding lezend, is
het moeili1jk om ol to houden dat
er, zoals de titelpagina belooft ,
een nieuwe dichters9eneratie is
op9estaan . Daaroor staan er ook
eel to eel dichters in wier werk
eel to uiteenlopend is . Wat wel
opalt is dat erschillende kreten
uit de inleidin9 rechtstreeks aan
de Jjaren zestig ontleend liken
to
1
zi1jn : "Geen erheen woorden
meer" - dat stond ook in Barbarber dat een eind wilde maken aan
retoriek in de poezie . De dichters
aan het eind an de twinti9ste
eeuw "zetten zich niet of te9en
oor9an9ers" - en dat is Preties
wat Armando en Sleutelaar
beweerden in De Nieuwe Sti'1
I
naar aanleidin9 an de animositeit
met de ViJ'fti9ers .
Van Gogh citeert boendien
een 9edicht an Lernert En9elberts dat thematisch in de J'aren
zesti9 niet had misstaan .

In de 9eest an Zesti 9

En9elberts schetst een 'dichteres
M .' die niet zonder beelden kan
om haar erarin9en to beschri1jyen . K . Schippers had in het
9edicht 'Opening an het issei-

Onlan9s erscheen een bloemlezin 9 Sprong naar de sterren ,
samen9esteld door Ruben an

Steeds als dichteres M. schrijJ
yen wil
oer haar eerste orgasme
- dat ze kree9 op de rug an
een pony staat er in haar notitieboekJ'e :

'Ontlading. Duizend in 9ers
in miJjn lichaam 9edrongen
strelen
de re9en an kleuren . Dit
zuchtend njcien .'
Nooit staat er:
'Ik kree9 mi 1"n eerste or g asme
op de rug an mi Ijn pony.'

zoen' de ader ten tonele
9eoerd om hetzelfde to illustreren .

Opening an het isseizoen
Eindeli'k buiten .
Water is water.

Riet is net .
Een eend li'kt
J op een eend .
Maar nu begins mijn ader
(62) weer.
Hi] noemt
striJ~kbouten

waterhoentJ'es

en indt dat de maan
ondergaat

als
de
zon .
Ze doen hetzelfde : een conseratiee fi9uur dichteres M . ersus
de ader op het toneel brengen .
Die zoekt naar beelden waar de
nieuwe dichter 9ewoon ze9t
waar het op staat 'ik kree9 een
or9asme' en 'water is water') .
Zowel Schippers als En9elberts
zor9en er oeri9ens wel oor dat
de traditionele beelden wel in
het 9edicht terecht zi1'n 9ekomen ; oer een olkomen afwi1'zin9 an dat erleden kun 1'e het
dus niet hebben .
Van Go9h le9t deze relaties in
het 9eheel niet, hi1j li1jkt de nieuwe dichters 9eheel onafhankeli1'k
an de eoetische traditie to wilLen positioneren . Ei9enli1'k de
enige oereenkomst die hi'1
noemt is dat dichters an de
nieuwe 9eneratie aak op het
podium to inden zi1jn en dat ze
eel 9ebruik maken an ei9entiJjdse elementen .
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Mustafa Stitou zal de PC .
Hooftprijs ook niet krijgen
Een an de interessantste dichters
uit de erzamelbundel an Van
Go9h ind ik Mustafa Stitou . ZiJjn
p oezie is in de recensies niet echt
in een literaire traditie 9aplaatst de
recensenten hadden dankziJ' Stitows Marokkaanse afkomst een
antler referentiekader araat dat
an 'dichter tussen twee culturen'
maar hiJ' past 9oed binnen het
beeld dat ik zoJjuist schetste . Het is
eelze99end dat hiJj in ziJjn tweede ,
zeer zelfbewuste bundel een
9edicht de titel 'Dit 9edicht heeft
9een eeuwi9heidswaarde' 9eeft .
Het klo t en dat komt door de
erwiJjzin9en naar de actualiteit :
het is Ben politiek 9edicht dat zonder de relatierende titel - biJjna
als pamflet 9elezen kan worden .
De poezie an Stitou zit ol met
contemporaine elementen : boodschappenliJ'stJjes terrasscenes, contactadertenties r nieuwsberichten .
ZiJjn werk staat net zo open in de
werkeliJjkheid als dat an dichters
in de 1jaren zesti9 . Zo staat er in ziJjn
tweede bundel het 9edicht 'Het
orakel an Zalk' en daarmee maakt
hi)j Ben erwi1jzin9 die na het oerli1jden an het subject snel obscuur
is 9eworden . Klazien uit Zalk was
een hoo9be1jaarde ncr-co ee die
huismiddeltJjes paraat had oor alle
denkbare kwalen en situaties .
strooi beschermend
materiaal!
Dicht buitenhokken!
Bescherm dieren de
kouseoeten
- lets slaolie zor9 oor drinkwater en
met een scheutIje melk erin
beriest het ietsmindergauw!
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Oer ijftig jaar erschijnen oer
dergelijke gedichten Been studies,
of het moest zijn om to laten zien
hoe de werkelijkheid in de jaren
negentig in de poezie to inden is .
Dit is een gedicht met een bewust
aangebrachte houdbaarheidsdatum . Het is poezie oor het hier en
nu . Die zal ermoedelijk oer ijftig jaar nog steeds worden
geschreen door dichters die zich
niet in een bepaalde traditie willen
plaatsen . Een ding is zeker : hoe
die gedichten Bruit zullen zien, is
lastiger to oorspellen dan hoe de
lijn Van Ostaijen-Lucebert-Pfeijffer
zich zal oortzetten . De oorgangers an Stitou zijn al bijna ergeten, oer ijftig jaar zal Stitou
ergeten zijn, en de PC . Hooftprijs
zal inderdaad wel oor Ben dichter
zijn die Been popteksten schrijft,
Been grapjes maakt oer t of
supermarkt . En zo hoort het ook .
Bertram Mounts

De romantische stuier
weggerukt?
Een bouquetboekje deconstrueren, kan dat? En kan zo'n
deconstructie tot errassende ontdekkingen leiden, in Ben serie
boeken waarin steeast de held
en de heldin an het erhaal
elkaar op de laatste bladzijde in
de armen sluiten? Deze ragen
brachten me ertoe het bouquetboekje eedreigend erleden to
bestuderen en Ben poging to
doen het to deconstrueren .
Jaques Derrida en Paul de Man
zijn erreweg de bekendste
namen uit de deconstructiistische hoek . einnen Derrida's werk
is geen (of in ieder geal geen
strikte) methodologie to ontdekken, maar we inden daarin wel
aste onderdelen, zoals het ontmantelen an binaire opposities .
De interpreet gaat op zoek naar
tegenoergestelde begrippen in
de tekst (zoals 'mooi en lelijk',
zondi9 en onschuldi9' , en spBurt
daarna naar punten in de tekst
waar deze complexer wordt dan
deze oppositie, waardoor deze
to9enstellin9 niet meer to handhaen is .
Derrida deconstrueert alleen
filosofische teksten . De Man past
deconstructie toe o literatuur,
zowel traditionele als expenmentele teksten . Het 9aat De Man om
het ontmaskeren an de illusie
an totaliteit in elke tekst . Hi'1
ze9t: " A deconstruction always
has for its target to reeal the
existence of hidden articulations
and fra9mentations within assumedly monadic totalities
Dit
ontmaskeren kan in prindpa bij1
elke tekst . Ook bi1' Ben bouquetboekJje dus .
r

Britney Spears

Voor de beantwoordin9 an mi1'n
ragen heb ik 9ekozen oor Bedrei9end erleden uit de bouquetreeks an uitgeerij Harlequin, an
Carole Mortimer, een an de faoriete schri1'fsters an de lezers an
de serie aldus hit omsla9 . Andere titels an deze auteur : Standastig besluit, De waarheid
onthuld en Aarzel niet lan9er. Zij1
li1jkt mi1j een 9oede representante
to zi1'n an de auteurs uit deze
serie . Mi1jn condusies wil ik echter
niet 9eneraliseren tot beindin9en
oer 'de bouquetreeks' . De boekJjes zullen on9etwi1jfeld 9emeenschappeli1jke kenmerken bezitten
ze worden immers in dezelfde
serie uit9ebracht waarschiJjnliJjk
zelfs 9eschreen om in deze serie
to worden 9epubliceerd maar er
zullen erschillen zi1'n in thematiek
en stiJi, simpelwe9 door hit felt
dat we to maken hebben met
erschillende auteurs .
Om to be9innen zal ik een
al9emeen beeld schetsen an de
inhoud an de delen uit deze
reeks een beeld dat oornameli1jk
9ebaseerd is op de ile bouquetboekJ'es die ik als eraren bouquetlezer 9elezen heb . Een
bouquetboek1'e 9aat oer een man
en een rouw die aan hit eind
an hit erhaal een 9elukki9e
liefdesrelatie met elkaar hebben .
Dit einde wordt echter niet
9 ehaald zonder dat de belle
9eliefden de node9e obstakels
hebben moeten oerwennen . Deze
obstakels kunnen an allerlei aard
ze1'n, maar meestal zi1jn er meserstanden in hit spel die eroor zor9 en dat de held en de helden een
erkeerd beeld an elkaar hebben .
Toch is er alti1'd anaf het begin
een 9rote aantrekkin9skracht tussen de twee . Uiteindeli1'k worden

de obstakels uit de we9 9eruimd en oerwint de liefde .
De erhaalliJ'n an Bedrei9end
erleden komt aardi9 oereen met
dit 'concept' . Jade is lerares o p
een basisschool op hit platteland .
De directeur Simon en liens
rouw Penny zi1n 9oede rienden
an haar. BiJj een kerstierin 9
9edraagt de kerstman naar iedereen denkt 9espeeld door Simon ,
zich biJjzonder reemd en flirteri 9
to9enoer de erontwaardi9de
Jade . Later bliJ'kt dat Simons riJj9ezelle broer Daid oor kerstman
speelde . HiJj erklaart Jade direct
ziJ'n liefde maar zij' wil niets an
hem weten hoewel ze hem wel
een aantrekkeli1'ke man indt .
Ondanks haar afwiJjzende 9edra 9
bli1'ft hiJ' haar opzoeken en binnen
een paar da9en beseft Jade dat ze
an hem houdt . Haar oorzichti9held met Daid bli1'kt oort to
komen uit een eerdere teleurstelling in de liefde waarbi1 ' een man
Peter, liefde oor haar einsde om
zo hit kind an ri1'ke ouders to
kunnen ontoeren dat zij' onder
haar hoede had . Ze is daarom niet
alleen wantrouwi9 ten opzichte
an mannen maar is ook bang
dat Daid niet meer an haar zal
houden als hiJj erachter komt dat
zij' zonder dat ze hit west betrokken was bi1j deze ontoeren9 . Maar
Daid bliJ'kt heir al anaf het begin
an op de hoo9to to ziJ'n 9eweest ,
en dan staat neets hun liefde meer
in de we9 . Het boek einde9t een
1'aar later, wanneer ze hun pas9eboren kind1je in de armen houden .
'liefde' speelt de hoofdrol
in de bouquetboekJ'es, en dan
link ik aan de zogenoemde ware
liefde tussen een man en een
rouw . In Bedrei9end erleden
wordt inderdaad een onderscheed

9emaakt tussen 'echte liefde' en
'liefde die echt li1'kt' . De liefde tussen Jade en Daid is 'echt' "ze
west dat Daid an haar hield 1
zoals zij hem liefhad"
. 131
Peter einsde slechts liefde "Ze
was een olsla9en idioot 9eweest
om to 9eloen dat Peters belan9stellin9 oor haar oprecht was" ,
p133 . Toch heeft zijj echt an
hem 9ehouden . Jade noemt Peter
een man an wee ze met zoeel
reu9de had 9ehouden" "de
nachtmerrie eens an Peter Gifford to hebben 9ehouden" . Maar
ze noemt hem ook "de man . .)
die ze had 9edacht lief to hebbin" p . 142 . Dit '9edacht' 9eeft
een er9issin9 weir an Jades
kant : uit lit woord bli1'kt dat zij1
nooit werkeli1'k an Peter heeft
9ehouden . Toch was ze er toentertiJ'd zeker an, en uit de meeste
bewoordin9en waarin oer Peter
9esproken wordt bliJjkt dat ze er
achteraf no9 steeds an oertui9d
is dat ze toen echte liefde oelde .
Hoe kan iemand nu zeker weten
dat de liefde die zijj of hiJ' oelt o p
een bepaald moment meer dan
een belie9in9 is, meer dan een
zich 9eleid oelen "Jade oelde
zich 9eleid door Peters interesse" . p . 133)? Hoe kun 1j e zeker
weten dat J'e altiJ'd an iemand zult
houden? En hoe kun 1'e zeker
weten dat als iemand ze9t dat hijJ
an 1je houdt dit de waarheid is?
Is er in lit boek aandacht oor
der9eliJjke ra9en? In elk 9eal neet
op de Iaatste bladzi1'den : "Jade
west zonder een spoor an twi1jfel .
dat ze alti1'd Daids liefde zou
bezitten . Zoals hi1' alte1'd die an
haar zou hebben ." p . 162 Maar
op een eerder moment Iijkt lade
to beseffen dat wat op liefde Ii1jkt ,
let niet hoeft to ziJ'n : "Hij was zo'n
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9oede man, door hem oelde ze
zich een heel bi1jzonder iemand ,
en hiJj leek om haar to 9een ."
p89 mi1j n cursierin9 . M S Toch
is er weini9 ruimte oor der9eli1jke
reflectie in dit boek ; meestal is
Jade zeker an haar zaak . Met
'zaak' bedoel ik haar ei9en 9eoelens r maar ook haar interpretatie
an het 9edra9 an anderen . Ze
9 eeft wet toe dat ze in het erleden het 9edra9 an Peter erkeerd
9einterpreteerd heeft ze indt dat
ze een dwaas is 9eweest" p .
133 . Maar dat betekent oor
haar uiteindeliJ'k alleen dat ze nu
9een dwaas meer is,; nu is ze wet
in staat de din9en to zien zoals ze
ziJ'n .
Daid haalt Jade oer een
kerstboom in huffs to halen en de
aond dat ze hem samen optui9en, belandt ziJ' in ziJjn armen ,
nadat ze samen eerst naar "de
pracht an de 9linsterende kerstboom" hebben 9ekeken . p . 83
Maar de ol9ende ochtend is alles
anders . "De boom had zi1'n magische 9toed an de ori9e da9 erloren fun9eerde niet anger als
bewiJ's dat het erleden achter
haar lag . De romantische sluier
was we99erukt, en nu resteerde
slechts de harde werkeliJ'kheid ;
een lichteli j
1 k misormde boom,
oerladen met 9ekleurde oorwerpen en eel to schelle licht1'es ." p .
89-90 De boom is hetzelfde
9ebleen, alleen Jades perspectief
op de boom is eranderd .
Deze eranderde isie op de
kerstboom is to er9eli1'ken met
het beeld dat lade an haar eerste
g rote liefde Peter had en hoe dit
eranderde . "Peter met zi1jn knappe, blonde uiterli1'k en blauwe
o9en had preties 9eweten hoe hi'1
haar moest leien en oertui9en
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dat hi1' haar absoluut onweerstaanbaar ond ." p . 133 Jade
dacht de ideate 9eliefde 9eonden
to hebben in de man die haar
aantrekkeli1'k ond en haar een
9linsterende erloin9srin9 9af .
" M eer dan twee maanden tang
had Jade 9eleefd in een euforie ,
denkend dat haar liefde werd
beantwoord ." p .133
Maar haar 9eliefde bli1jkt an
een andere aard to zi1'n dan zijJ
9eloofde . In haar ei9en woorden :
"No9 steeds kromp ze ineen als ze
eraan dacht hoe onnozel ze was
9eweest; een oerriJ'pe pruim
klaar om 9eplukt to worden - of
in dit 9eal om oor de 9ek to
worden gehouden ." (p . 132) Pas
als Jade door de politie met haar
news op de feiten 9edrukt wordt ,
ziet ze haar er9issin9 in . Maar nu
denkt ze dat alles anders is . " [N ]u
was ze erliefd op de J'uiste man ,
een tedere, prachti9e man ." p .
136 Maar hoe kan Jade er zo
zeker an zi1'n dat niet een an de
ol9ende ochtenden in haar leen
ook deze 9eliefde ziJn 9laps erboren heeft dat de romantische sluier nooit zal worden we99erukt
dat deze keer de harde werkeliJjkheld haar niet zal errassen? Wat
maakt Daid een 1'uister man dan
Peter?
Oer Daid bezit Jade eeb minder kennis dan oer Peter, en in
dit 9eal 9eldt 'wat niet weet, dat
niet deert' . De kerstboom schiJjnt
haar banaal toe na een da 9,
Peters liefde na twee maanden
hoe Ian9 zal het duren oordat dit
biJ' Daids liefde het 9eal is? Het
li1'kt biJ'na onermiJjdeli1'k dat ook
deze liefde eens haar 9laps zal
erliezen zoals de dennennaalden
onermi1jdeli1jk eens an de boom
zullen allen . Als Jades 9eloof

de ware aard an de din9en to
kunnen inzien dan niet aan het
wankelen is 9ebracht door haar
erarin9en met de kerstboom en
met Peter, dan misschien door de
'transformatie' die haar faoriete
schriJjfster an romantische boeken
onder9aat? Ze komt erachter dat
deze in werkeliJ'kheid een man is ,
en dan no9 web "een bezadi9de
professor in 9eschiedenis met de
erplichte piJ'p, het tweedJjasJ'e en
wat men zich daar no9 bi1' oorstelt" p . 161 . Deze Zach bebichaamt het stereotiepe beeld an
een professor in 9 eschiedenis,
Jade ontdekt echter dat het zien
an alleen een buitenkant kan
bedrie9en . "En de mYthe rond
Zach zebf iel in duizenden stukes
1
uiteen toen Daid hem oorstelde
als Claudia Laurence de auteur
an al die hartstochtebiJ'ke r historische romans ." Ibidem Ik denk
dat het ei9enliJ'k ooral de mYthe
rond schriJ'fsters an romantische
boeken is die uiteenalt: in plasts
an een hartstochteli1'ke rouw
bliJjkt het om een bezadi9de professor to 9aan . Ook hier erb iest
iemand
de 'hartstochtebiJjke'
schri1'fster de romantische sbuier
die om haar heen la9, door een
toename aan kennis biJ' Jade .
Heeft Daid ook een sbuier die o p
een da9 of9erukt kan worden?
De tekst eindi9t echter met de
affirmatie : 1'a, deze liefde is 9oed
en oor eeuwi9 . Jade 'weet`
immers zonder twiJjfel dat dit zo is .
En inderdaad ziJjn we aan het eind
an het boek een 1jaar erder, en
de twee ziJjn no9 steeds bi1j elkaar.
Maar is dit een 9arantie oor de
toekomst? Het li1'kt absof de tekst
'sluit' met deze 9arantie, maar het
is niet de tekst maar Jade zebf,
een personage dat al eerder zeer

gemakkelijk to bedotten bleek . Zij
'IeesY immers het gedrag an de
mensen om haar heen letterlijk en
naief . Zij stelt nooit bewust de
raag of de dingen misschien
anders zijn dan ze zich aan haar
oordoen . Ze houdt zo lang
mogelijk ast aan bepaalde isies
op de wereld en accepteert het
falen an een dergelijke isie pas
wanneer het echt niet anders kan,
wanneer de sluier door een ander
wordt weggerukt . Ze kan hem
zelf niet wegrukken, omdat oor
Jade de sluier pas zichtbaar wordt
wanneer hij is weggetrokken .
Een sluier, of de baard an de
kerstman, zoals op het moment
dat Jade oor het eerst het 'ware'
gezicht an Daid ziet . Tot dat
moment dacht ze to maken to
hebben met Daids broer Simon,
ondanks het feit dat zijn gedrag
totaal afwijkt an Simons gebruikelijke doen en laten . Jade blijft
asthouden aan haar lezing, en
moet om dit to kunnen doen allerlei erklaringen oor Simons
reemde gedrag bedenken . Ze
wijt zijn gedrag oornamelijk aan
to eel alcohol, hoewel ze hem
nooit eel heeft zien drinken . Om
ast to houden aan haar 'weten'
dat de man onder de baard Simon
is, doet ze andere kennis geweld
aan ('Simon drinkt nooit meer dan
den glaasje sherry', 'Simon houdt
zielseel an zijn rouw', 'Simon is
een rustige, bedaarde man') . Pas
als de echte Simon in de deuropening erschijnt, begrijpt Jade dat
de man onder de baard wel een
ander moet zijn .
De lezer zal echter nooit weten
of Jade ooit een haar tot dan toe
onbekend felt zal ontdekken dat
haar isie op Daid totaal zal eranderen . We weten ook niet of

een dergelijk feit bestaat, of Daid
ook een dergelijk bedreigend erleden heeft . Maar we zullen ook
nooit weten of Jade, mocht ze lets
ontdekken, op dat moment dit
felt 'na'ief' leest en het in haar
romantische lezing an Daid
zodanig inpast dat deze niet erstoord raakt, of dat dit felt de sluier wegrukt en ze wel moet inzien
dat haar eerdere lezing niet helemaal correct was . In elk geal
krijgt de lezer na de laatste regels
an het boek geen nieuwe informatie meer, en geen nieuws is in
dit geal goed nieuws .
Goede mannen bestaan, slechte mannen ook . Dat is de oertuiging an de heldin aan het einde
an eedreigend erleden . De
goede man (Daid) heeft zij
gehuwd, de slechte man (Peter) is
oorgoed afgedropen, naar de
geangenis nog wel . Ook olgens
de normen an de samenleing is
hij slecht . De slechte man heeft
nooit echt an Jade gehouden, hij
heeft haar alleen gebruikt oor
zijn eigen egoistische doeleinden ;
de held oelt echte liefde .
De mening an Jade aan het
begin an het boek staat lijnrecht
tegenoer die aan het einde . Ze is
de antipathie ergeten die ze aanankelijk oor Daid oelde, ooral
onder inloed an de redeloze
passie die ze oelt . Op basis daaran baseert ze haar conclusie : "En
nu was ze erliefd op de juiste
man" (p . 136) . Tijdens haar orige
relatie dacht ze ook dat ze erliefd
was op de juiste, maar hij bleek
de erkeerde . "[H]aar enige fout
was geweest dat ze erliefd was
geworden op de erkeerde man ."
(Ibidem) Het goede en het slechte
worden door Jade duidelijk an
elkaar afgebakend, ze beinden

zich respectieelijk in Daid en
Peter. Maar hoe groot is het erschil tussen deze twee nu werkelijk?
Er zijn opallend eel parallellen
tussen Peter en Daid to inden .
Beiden zijn (in lades perspectief)
fysiek zeer aantrekkelijke mannen,
die het initiatief nemen in het zoeken an contact . Allebei erzekeren ze haar an hun oprechte
belangstelling, en roemen ieder
haar aantrekkelijkheid . Ze weten
precies hoe ze haar ego moeten
strelen . Ondanks twijfels an Jades
kant in eerste instantie, oelt ze
zich anaf het begin zeer geleid .
Ten slotte gaat ze geloen in de
oprechtheid an de geoelens an
deze mannen oor haar, en geeft
ze ook haar eigen geoelens toe .
Dan hebben de mannen haar
waar ze haar hebben willen .
Je zou zelfs kunnen zeggen
dat beide mannen, ieder op hun
manier, haar gebruiken om een
kind to krijgen . In Peters geal
gaat het om een rijk meisje waaroor hij losgeld zal kunnen ragen,
bij Daid om zijn eigen kind, het
kind dat hij nooit heeft kunnen
krijgen an zijn orige rouw
omdat deze daaroor to roeg
oerlijdt . Uiteraard doet Daid (net
als Peter) het oorkomen alsof het
hem werkelijk om Jade gaat, maar
hoe aak legt hij niet de nadruk
op het felt dat zij zo goed met kinderen oerweg kan? "'Ze [Jade] is
fantastisch met kinderen,' beaamde Daid warm, alsof het felt hem
enorm plezier deed ." (p . 43) En :
"[Sara] zou een geweldige moeder zijn geweest ; ze hield eeneel
an kinderen als jij ." (p . 49) Is lade
slechts een geschikt substituut
oor Sara, en dan oornamelijk
an de moederfiguur in Sara? Is
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het ook niet zo dat Daid beweert
op slag erliefd to zijn geworden
toen hij haar bezig zag met de
kinderen uit haar klas?
Jade erschaft hen beiden toegang tot het kind dat zij willen
hebben, ze is, in de woorden an
Peter, "een middel" en "een
gemakkelijke proof", gewetenloos
door hem uitgebuit . Ziet Daid
Jade ook als een makkelijke proof?
Misschien is zijn doel wel het trouwen an een jong (dus ruchtbaar), aantrekkelijk meisje dat
goed met kinderen om kan gaan .
En dan het liefst zo snel mogelijk .
De man die zegt dat hij niet an
plan is haar maar een minuut to
oerhaasten (p . 86), is dezelfde
die kort daaroor naar haar kreunt
dat hij niet zeker weet "hoe lang
hij nog kan wachten" . Dit is ook
de man die haar binnen een uur
na de eerste kennismaking ten
huwelijk raagt, en na ~~n dag
erlangend spreekt oer 'hun' kinderen . Daid oerhaast haar niet
een minuut, maar toch zeker wel
een aantal weken, wellicht maanden of jaren, afhankelijk an de
isie an de lezer op dit snort
zaken .
Maar er zijn ook genoeg aanwijzingen dat Daid wel de waarheid spreekt en werkelijk erliefd
is op Jade . En dat is het probleem
juist : wat Daid betreft kunnen we
ons alleen baseren op dezelfde
aanwijzingen die Jade krijgt . De
geoelens an Daid blijen een
raadsel oor ons, we krijgen alleen informatie oer zijn uiterlijk,
waarneembare gedragingen en
gesprekken . Boendien wordt die
informatie sterk gekleurd door de
gedachten en geoelens an Jade ;
ele passages worden beschreen
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anuit haar perspectief en niet
anuit dat an de (neutrale) externe ertelinstantie ("Met haar trouwen? De man was niet toerekeningsatbaar!", p . 22) . Oer
haar innerlijk komt de lezer eel to
weten . Aan de oprechtheid an
haar bedoelingen hoeen we niet
to twijfelen . Aangezien Daid oor
de lezer een een groot raadsel is
als oor Jade, is de zekerheid die
Jade oelt aan het einde an het
boek een onzekere . Zij weet niet
of ze weer een ergissing gemaakt heeft door Daid to ertrouwen . De lezer zal er nooit achter
komen .
Kan een bouquetboekje gedeconstrueerd worden? Het antwoord is naar mijn idee 'ja' . In
mijn deconstrudie heb ik me oornamelijk geconcentreerd op het
begrip 'ware liefde' . Het is gebleken dat dit begrip niet zo probleemloos is of to bakenen an
'niet-liefde' of 'geeinsde liefde'
als de heldin an het erhaal graag
zou willen . Ook de categorieen
goede man' en 'slechte man' blijken als tegengestelde begrippen
niet to handhaen . Het boekje
biedt bij zorguldige lezing perspectieen die genuanceerder zijn
dan de rigide indeling in tegengestelden die de tekst oortdurend
aan de lezer oplegt . De tekst eindigt dan wel met een beestiging
an de juistheid an deze indeling,
maar zoals ik heb willen aantonen,
kan deze beestiging alleen an
onzekere aard zijn . Het is een 'zie
je wel, ik zei het toch', uitgesproken met weifelende stem . Het
weifelen is oerigens alleen to
horen als er goed wordt geluisterd .
Eerder haalde ik Paul de Man
aan, die schreef dat iedere tekst

wel tegenspraken m8et beatten
ondanks zijn schijnbare eenheid .
"Ook een bouquetboekje",
reageerde ik daarop . En inderdaad, dit geldt ook oor een bouquetboekje . De meeste teksten
die gedeconstrueerd worden zijn
echter ofwel 'literaire' teksten,
ofwel filosofische teksten . In 'literaire teksten' wordt de eenheid
oer het algemeen duidelijker
'erbrokkeld' (bijoorbeeld door
ormexperimenten) dan in filosofische . Derrida's deconstructies
hebben ons echtergetoond dat
zelfs deze laatste snort teksten
zichzelf tegenspreken .
Aangezien alle teksten in
wezen erbrokkeld zijn, ond ik
het interessant om een bouquetboekje, een tekst die zo sterk de
lezer probeert to sturen, die zo
sterk een totaliteit wil zijn, to
deconstrueren en de tegenspraken die deze probeert to bedekken onder een laag zoete
woorden, bloot to leggen . Want
elk moment kan de waarheid onthuld worden, elk standastig
besluit kan teruggenomen worden, het bedreigende erleden
kan elk moment de pret komen
erstoren . loch zou ik willen zeggen : als je denkt dat je an
iemand houdt, aarzel niet langer .
Je weet maar nooit of jij toeallig
misschien wel die eeuwige ware
liefde geonden hebt waar Jade
naar op zoek is . . .
MYriam Schulze

illustratie Rozalinda
Boend'eerdt

Heart of Darkness

Een metafoor op zoek
naar een onderwerp
Elke menseli1jke taal is doordrenkt
an metaforen . Hoewel de wetenschap de 9rootst mo9eliJ'ke moeite
heeft am to erklaren hoe metaforen erin sla9en jets oer de werkeIi1'kheid to ze99en- heeft de mens
er in het da9eli1'kse een zelden
moeite mee metaforen correct to
interpreteren . IntuItief be9riJ'pt
iedereen dat oetbal 'oorlo9' is
en dat Iiefde 'hoo9 op kan Iaaien' .
Wie metaforen wil ertalen kan
het echter niet biJj dat intuItiee
be9rip laten . HiJ' zal het on9ineel
immers moeten be9riJpen oor hijJ
op zoek kan 9aan naar aquialenten in de doeltaal . Dit be9rip is bi'1
weini9 literaire werken zo'n 9rote
uitda9in9 als biJ j Joseph Conrads
roman Heart of Darkness . Het
duistere hart uit de titel IiJ'kt oer
riJjwel elke pa9ina ziJjn schaduw to
werpen, maar ner9ens maakt de
auteur expIiciet wat hi1' ermee wil
ze99en . Deze onduideli1'kheid is

merle de oorzaak an de omstreden status an de roman, die nu
eens als een racistische schandlek dan weer als een profetisch
literair meesterwerk wordt
beschouwd .
Wie een literair werk als Heart
of Darkness wil ertalen zal moeten aannemen dat de inhoud an
het werk ook in een andere taal
weer to 9een is . Dit idee is echter
9eenszins onomstreden . De ertaal-theoretici allen 9rofwe 9
uiteen in twee partiJ'en,• de uniersalisten ersus de relatiisten . De
uniersalisten 9aan in extremo ,
oorbi1' aan ri1'wel alles wat de
twinti9ste eeuw de filosofie
9ebracht heeft . Zi1' 9aan eran uit
dat de mens de werkeliJjkheid olledig kan kennen dat hi1j deze
werkeliJjkheid olledi9 en zonder
eni9e ertekenin9 in taal kan atten en dat aangezien iedere taal
hieroor een 9eschikt is, een
stuk werkeliJjkheid uit9edrukt in
taal A zonder eni9 probleem
ook uit9edrukt kan worden in
taal B . De relatiisten erdedi9en
J'uist met ere de principiele

onmogelijkheid an het ertalen .
Zij menen, in het meest extreme
geal, dat de werkelijkheid niet
bestaat, dat ieder mens zich een
werkelijkheid creeert op basis an
de taal die hij spreekt . Een brok
werkelijkheid A uitgedrukt in taal
A kan dus nooit in taal B uitgedrukt worden omdat die enkel in
staat is stukken realiteit an het
type B tot uitdrukking to brengen .
In deze duodecimo zal ik uitgaan
an een compromis tussen beide
uitersten, zoals ik hieronder uiteen
zal zetten .
De menselijke waarneming is
ertekend en onzuier. De mens
heeft zijn zintuigen niet om de
waarheid to leren kennen maar
om to oerleen . Een organisme
zal bepaalde waarnemingen dan
ook onderdrukken of erormen
als dat zijn oerleingskansen ergroot . Denk maar aan de soldaat
die in het heetst an de strijd zijn
been erliest . De pun zal aak pas
eel later tot hem doordringen, als
de strijd is gestreden en het Been
kwaad meer kan als de pijn zijn
weerbaarheid aantast . Boendien
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zou de mens gek worden als hij
de werkelijkheid olledig waar zou
nemen, aangezien het menselijk
brein niet in staat is zoeel informatie to erwerken . De menselijke waarneming weerspiegelt de
werkelijkheid dus slechts tot op
zekere hoogte . Dit betekent echter niet dat er geen erband
bestaat tussen de werkelijkheid
zoals die is en zoals die door de
mens wordt waargenomen . Het
betekent ook niet dat die werkelijkheid niet bestaat . Weliswaar
alt het niet aan to tonen dat onze
waarnemingen op een werkelijkheid teruggaan, en al helemaal
niet dat die werkelijkheid oor alle
mensen dezelfde is, maar ieder
mens die met een ander wenst to
communiceren, zal daar wel an
uit moeten gaan . De wetenschap
kan in deze geen uitzondering
oor zichzelf maken . Wie wetenschap bedrijft, moet eran
uitgaan dat er een grote tot zeer
grote oereenkomst bestaat
tussen de werkelijkheid die hij
construeert op basis an zijn waarnemingen, en de werkelijkheid
zoals die eigenlijk is . Wie zijn
inzichten met anderen wenst to
delen of wie de inzichten an
anderen wil proberen to begrijpen,
moet aannemen dat die anderen
in dezelfde werkelijkheid rondlopen als hijzelf .
Een an de uitgangspunten an
de relatiisten is dat de taal die
iemand spreekt diens denken
structureert en daarmee de werkelijkheid bepaalt waarin hij leeft, of
denkt to leen . Men werkt hierbij
eelal met de metafoor an de taal
als een raster dat oer de chaotische werkelijkheid wordt gelegd
en er orde en samenhang in aanbrengt . Een Japanner zou dus niet
alleen een andere taal spreken dan
een Nederlander maar ook in een
andere werkelijkheid rondlopen .
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Mijns inziens is dit theoretisch
onhoudbaar. Voordat een kind
leert praten, leert het al zijn waarnemingen to interpreteren als een
drie-dimensionale werkelijkheid
waarin het zich kan bewegen en
waarin het kan ingrijpen . Het leert
al oorwerpen en indiiduen herkennen en leert het al dat deze
oorwerpen en indiiduen ook
buiten zijn directe waarnemingen
om blijen bestaan, dat die niet
erdwijnen zodra het ze niet meer
ziet . Deze aardigheden en inzichten ormen de basis an het conceptuele systeem waarmee de
mens de werkelijkheid structureert . Het raster an de taal wordt
dus neergelaten op een werkelijkheid die al gestructureerd is ; er ligt
al een raster. Het lijkt mij een
werkbare hypothese to stellen dat
het prelinguistische, cognitiee
raster, waarmee een kind dat nog
niet spreken kan de werkelijkheid
structureert, unierseel is en inherent aan de mens .
Hiermee is de belangrijkste
theoretische hindernis oor het
ertalen geslecht . leder mens leeft
in hoofdlijnen in dezelfde werkelijkheid, welke taal hij ook spreekt .
Een Japanner zal een bepaalde
gebeurtenis op eenzelfde manier
kunnen eraren als een Nederlander. Hij zal die eraring echter wel
anders  erwoorden . A I is de taal
dan niet het onderste raster, ze
blijft wel een raster . Het yak an
de ertaler bestaat Bruit de erschillen tussen twee talige rasters
glad to strijken .
Het ertalen an metaforen
brengt Ben aantal specifieke problemen met zich mee . Berucht
zijn de zogenaamde dode metaforen, metaforen die amper nog als
zodanig herkend worden, zoals
de frase 'Ben erhit debat' . Het
dilemma waar dit type metaforen
de ertaler oor stelt, is of het

metaforische element in de ertaling gehandhaafd dient to worden . Aangezien het origineel door
de lezer niet meer bewust als
metaforisch wordt eraren, lijkt dit
oerbodig . Het lastige is echter
dat de auteur, al dan niet bewust,
Ben reeks dode metaforen kan
gebruiken die allemaal op Ben
gemeenschappelijk metaforisch
beeld teruggaan . Een dergelijke
onderliggende metafoor, die enkel
impliciet in Ben tekst aanwezig is,
kan zeker in literaire werken an
groot belang zijn .
Minstens een lastig zijn creatiee metaforen, waaran
immers aak onduidelijk is wat
hun precieze betekenis zou kunnen zijn . Hier biedt de conceptuele metafoor, het baanbrekende
concept dat Lakoff en Johnson in
Metaphors We Lie By (1980)

introduceerden, uitkomst . Zij stelden dat rijwel alle oorkomende
metaforen teruggaan op Ben eel
kleiner aantal onderliggende conceptuele metaforen . Zo kunnen
de oorkomende metaforen 'de
liefde laaide hoog op', 'er sloeg
Ben onk oer' en 'hij stond in
uur en lam' alle als erschijningsormen worden gezien an
de conceptuele metafoor Liefde is
uur. Ook creatiee metaforen zijn
olgens hen rijwel allemaal op
conceptuele metaforen gebaseerd . Dit zou erklaren waarom
Ben creatiee metafoor lezers en
luisteraars oer het algemeen oor
zo weinig problemen stelt . Onbewust zouden ze allemaal
de onderliggende conceptuele
metafoor herkennen en op basis
daaran tot Ben correde interpretatie komen . Als Ben ertaler
moeite heeft met Ben creatiee
metafoor, is het dus aan to raden
dat hij bewust op zoek gaat naar
eentuele onderliggende conceptuele metaforen .

Het in 1 899 oor het eerst als
feuilleton gepubliceerde Heart of
Darkness handelt oer de teloorgang an Kurtz . Kurtz ertrekt als
een belogen idealist naar een
handelspost in hartje Afrika, in het
kader an de ioorhandel . In Afrika breekt er lets in hem . Hij erwordt tot een olstrekt immorele
potentaat die gigantische hoeeelheden ioor weet binnen to halen
door zich als een afgod to laten
ereren door een plaatselijke
stam . Zowel lichamelijk als geestelijk put hij zichzelf uit . Uiteindelijk
sterft hij een ernederende dood .
Het hoofdthema an de roman is
de raag wat Kurtz zoer heeft
gebracht . Gaat het om een existentieel inzicht, of heeft Conrad
enkel willen laten zien hoe geaarlijk het primitiee Afrika wel niet
kan zijn oor nobele blanken,
zoals sommige tegenstanders an
het boek beweren? Ik pretendeer
niet een allesomattend antwoord
op deze raag to geen, hoewel
een juiste interpretatie an de
titel(metafoor) de discussie aanzienlijk zou kunnen erhelderen .
Om enige helderheid to creeren in de doolhof an betekenissen rond de titel, heb ik eerst alle
in de roman aanwezige metaforen
erzameld die ofwel het element
'heart' beatten, ofwel het element 'darkness', of beide . Verolgens heb ik gekeken of er
erbanden tussen de betreffende
metaforen to inden waren die op
conceptuele metaforen zouden
kunnen wijzen . Tenslotte heb ik
geprobeerd om de aldus ergaarde inzichten samen to oegen en
zo to komen tot een enkele consistente interpretatie an de
titel(metafoor) .
Het hart wordt onder meer
aak metaforisch gebruikt als de
plek waar emoties huizen . Opallend genoeg zijn deze emoties

altijd negatief : schrik, paniek en
wanhoop (bijoorbeeld "something like despair in my heart",
p . 70) . AI deze metaforen kunnen
als erschijningsormen worden
opgeat an de conceptuele
metafoor het hart is de plek waar
negatiee emoties huizen . (Wellicht zou het bijoeglijk naamwoord 'duister' nauwkeuriger zijn,
maar ik probeer oor het moment
de erschillende metaforen zo min
mogelijk door elkaar to laten
lopen .) Er huist daar echter nog
meer, zo blijkt . Als de sterende
Kurtz uit het duistere hart an
donker Afrika wordt weggearen,
beschrijft Conrad dat als olgt :
"The brown current ran swiftly
out of the heart of darkness [ . . .]
and Kurtz's life was running swiftly, too, ebbing, ebbing, out of his
heart into the sea of inexorable
time ." (p . 62) Als Kurtz sterft, erlaat het leen zijn hart, waar het
zich klaarblijkelijk tot die tijd heeft
opgehouden . Deze metafoor gaat
terug op de conceptuele metafoor het hart is de plek waar het
leen huist . In een eerste oorlopige poging deze conceptuele
metaforen to combineren, zou je
kunnen stellen dat het een ol
negatiee geoelens is .
Met betrekking tot het begrip
duisternis dient zich een eeloud
aan mogelijke conceptuele metaforen aan . Duisternis wordt nu
weer metaforisch gelijkgesteld
aan slechtheid, dan weer aan primitiiteit, aan de dood of aan het
onbekende . Intuitief zullen de
meeste mensen wellicht aanoelen wat het erband is tussen
deze concepten, maar met intuitiee inzichten kan hier geen
genoegen genomen worden . De
oplossing ligt erscholen in de
schijnbaar zo onschuldige constatering dat het metaforische concept 'duisternis' alleen begrepen

kan worden in relatie tot het
metaforische concept 'licht' . Alles
wat in metaforische termen oer
licht wordt gezegd kan op duisternis worden toegepast door eenoudigweg een ontkenning toe to
oegen . Die ontkenning is de sleutel . De belangrijkste conceptuele
metafoor die aan Heart of Darkness ten grondslag ligt, luidt : duisternis is ontkenning . Duisternis
wordt niet metaforisch aan de
dood gelijkgesteld maar aan de
ontkenning an het leen, niet aan
primitiiteit maar aan de ontkenning an beschaing . En duisternis
is geen metafoor oor immoraliteit
en slechtheid maar staat oor ontkenning an normen en waarden ;
de ontkenning an het onderscheid tussen goed en kwaad .
De roman gaat oer het besef
dat de zekerheden waar de westerse mens zich aan astklampt op
drijfzand zijn gefundeerd, een
besef dat Kurtz tot de rand an de
afgrond drijft, en eroerheen . Het
huidige min of meer ordelijke
bestaan, met zijn religieuze en
morele ideeen die zin en betekenis
aan het leen lijken to geen, is
niet de regel maar een uitzondering op de alomtegenwoordige
chaos . Dit leen "is like a running
blaze on a plain, like a flash of
lightning in the clouds", constateert een an de personages al op
paging drie, om to erolgen : "We
lie in the flicker - may it last as
long as the old earth keeps rolling! But darkness was here yesterday."
Het wonderbaarlijke is dat er
toch nog wit ioor uit het duistere
hart an donkey Afrika oort kan
komen en dat er weliswaar holle
maar toch lumineuze woorden
aan de duistere ziel an Kurtz kunnen ontspruiten . Er blijen harten
kloppen in de duisternis an het
bestaan .
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Hart en duisternis inden
elkaar, buiten de titel, acht keer in
het boek . De eerste twee keren
wordt het duistere hart an de
Afrikaanse wildernis ermee aangeduid . "We penetrated deeper and
deeper into the heart of darkness", staat er op paging 31 om
aan to geen hoe de personages
steeds dieper in de jungle doordringen, in de richting an de handelspost waar Kurtz de existentiele
leegte onder ogen heeft gezien
die olgens hem ten grondslag ligt
aan het bestaan . De auteur Conrad gebruikt het duistere hart
tweemaal om Kurtz zelf to typeren . Op deze plaatsen staat het
duistere hart oor de ziel an
Kurtz, die als geolg an het
inzicht doordrongen is geraakt an
een ondoordringbare duisternis .
De resterende metaforen waarin
duisternis en hart gecombineerd
worden, duiden de fundamentele
leegte z~lf aan . Het is een hart,
omdat het de kern uitmaakt an
het bestaan . Het is duister, omdat
die kern an het bestaan een zinledig acuum is, zo meent Kurtz .
Daarmee zijn we er echter nog
niet . De frase 'heart of darkness'
is grammaticaal minder ondubbelzinnig dan je op het eerste gezicht
wellicht zou denken . Ze kan slaan
op een hart dat uit duisternis
bestaat, in tegenstelling tot bijoorbeeld een 'heart of gold' . De
frase kan echter ook slaan op iets
dat het hart ormt an de duisternis . In de eerste interpretatie is het
hart duister terwijl zijn omgeing
dat niet hoeft to zijn . In de tweede
interpretatie hoeft het hart zelf
niet per se duister to zijn, maar
moet het wel altijd door duisternis
omgeen zijn .
Wie de tekst erop naslaat, ziet
dat de duistere harten in Heart of
Darkness altijd duister zijn, maar
niet altijd door duisternis worden

54

Vooys 2 - Jaargang 18

om9een . Zo wordt Kurtz er o p
pa9ina 63 an beschuldi9d zi1jn
duistere hart in "the magnificent
folds of eloquence" to hullen een
wetsprekendheid die elders wordt
omschreen als een " pulsating
stream of light" (p . 43) . Hier
beindt de duisternis zich dus 1juist
in het hart an een lichtende
woordenstroom . Ook de analyse
an de duisternismetafoor wiJjst in
dezelfde richtin9 . Die metafoor
drukt, zoals we 9ezien hebben, de
biJjna mYstieke erarin9 uit dat er
in het hart an het bestaan een
fundamentele allesomattende
duisternis schuil9aat, een ontkennin9 an alles waar het bestaan
oor staat . Die duisternis kan zelf
9een hart hebben, want dat zou
structuur imeliceren en de duisternis is J'uist de ontkennin9 an elke
structuur.
Deze conclusie kan oor ertalers an 9root belan9 ziJjn . De
ambi9uiteit die Joseph Conrad al
dan niet bewust in de titel heeft
erwerkt zal immers in eel andere talen niet 9ehandhaafd kunnen
worden . In het Nederlands biJ'oorbeeld zal de titel met 'Duister
hart' of met 'Hart an duisternis'
ertaald moeten worden als 'darkness' 9ezien wordt als een ei9enschae an 'heart' conform de
eerste interpretatie , terwiJjl er oor
'Hart an de duisternis' of 'Hart
der duisternis' 9ekozen zal moeten worden als men de tweede
interpretatie prefereert . Bas HeiJ'ne
koos in ziJjn recente ertalin9 an
de roman oor de titel Hart der
duisternis en sluit zich daarmee
aan biJ' de tweede intereretatie .
Ten onrechte, naar ik meen to
hebben aan9etoond .
Ik 9a eran uit dat een tekst
uitdrukkin9 9eeft aan 9edachten
an de auteur, gedachten die
op9ebouwd ziJjn uit niet-tall9a en
unierseel menseliJ'ke bouwstenen .

Aan9ezien deze bouwstenen unierseel zi1jn, kunnen zijj in principe
in elke taal worden uit9edrukt .
Hoewel een menseli1jke taal niet
oor alles wat menseliJjk denkbaar
is een uitdrukkin9 klaar heeft l9i 9en moet zij' wel in staat worden
9eacht om oor alles wat menseli1'k denkbaar is een uitdrukkin9 to
inden . In dat inden is de ertaler
als het 9oed is 9especialiseerd .
Wel zal de ertaler eerst de
inhoud an het on9ineel moeten
be9ri1pen hi1' zal de 9edachten
an de auteur uit liens tekst moeten destilleren . Bil' creatiee metaforen bliJjkt lit aak lasti9 . De door
Lakoff en Johnson geintroduceerde conceptuele metaforentheorie
kan dan een belan9ri1jk hulpmiddel ziJjn . Zi1' stellen dat ri1'wel alle
metaforen op onderli99ende conceptuele metaforen 9ebaseerd
ziJjn . Wie de metaforen in een
bepgall werk wil analYseren client
ol9ens hen op zoek to gaan naar
de conceptuele metaforen die
eraan ten 9rondsla9 lig9en . Een
der9eliJ'ke analyse an de titelmetafoor an Joseph Conrads Heart
of Darkness leidde tot een tweetal
conclusies . De duisternis staat in
de roman sYmbool oor de ontkennin9 an alles waar het
bestaan oor staat . Het hart is niet
het hart an de duisternis maar
het duistere hart an het bestaan
een bestaan dat in wezen zinloos
is . Vooral die laatste 9ewaarwordin9 is oor ertalers an belan 9 .
omdat die merle bepaalt hoe de
titelmetafoor ertaald client to
worden .
Krijn Peter Hesselink
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Richard Murphy,

Theorizing

the Aant-Garde: Modernism,
Expressionism, and the Problem of Postmodernity.

Cambridge (Cambridge Uniersity
Press) 1999 . 334 blz . f 58,50
Het postmodernisme
sinds 1910
De titel, Theorizing the AantGarde, die Murphy aan zijn boek
heeft meegegeen is een lag die
zijn lading niet bepaald dekt : hij
suggereert een reikwijdte die het
boek niet heeft . Ook de aanzienlijk bescheidener ondertitel wekt
nog steeds erwachtingen die
niet worden waargemaakt . Het
modernisme komt nauwelijks aan
bod en het probleem an de postmoderniteit krijgt wel een eigen
hoofdstuk, maar wordt daarin niet
echt uitputtend behandeld . Integendeel, oor wat zowel het
modernisme als het postmodernisme betreft, komt Murphy niet erder dan het herhalen an
bestaande opattingen, die zeker
oor zoer zij op het modernisme
betrekking hebben, aan een hoog
clichegehalte lijden .
Murphy's titel lijkt ingegeen to
zijn door zijn oornaamste uitgangspunt : het erfijnen an de
buitengewoon inloedrijke analyse an de historische aant-garde
zoals Peter Burger die erwoord
heeft in diens Theorie der Aantgarde uit 1974 . In die studie ziet
Burger aant-gardistische kunstuitingen, met name die an de
dadaisten en surrealisten, als radicaal-politieke pogingen om de
afstand tussen kunst en samenleing to oerbruggen - om, met
andere woorden, kunst en samenleing to integreren in de hoop

56

Vooys 2 - Jaargang 18

dat die integratie tot een gewenste politisering an de alledaagse
werkelijkheid zal leiden . Burgers
aant-garde geeft terwille an die
integratie alle esthetische afstand
op en zoekt de rechtstreekse confrontatie met de samenleing . Zij
alt de epistemologische en ideologische grondslagen an de burgerlijke samenleing aan, eenals
alle kunstuitingen die door die
samenleing geinstitutionaliseerd
en daarmee anuit de optiek an
de aant-garde in feite schadeloos
gemaakt zijn . Burger ziet een
scherpe scheiding tussen zijn historische aant-garde en het
modernisme, dat wel een esthetische afstand tot de samenleing in
acht neemt . Dat modernisme stelt
zich politiek afzijdig op of is, als
het wel kritiek heeft op de samenleing, olstrekt ineffectief terwijl
het zich boendien, zonder dat in
to zien, in een gecompromitteerde positie beindt . (In hun Het
modernisme in de Europese /etter-

an 1984 olgen Douwe
Fokkema en Elrud Ibsch deze
tweedeling ; zij laten, op hun
beurt, de aant-garde buiten
beschouwing .)
kunde

Theorizing the Aant-Garde

tracht binnen Burgers binaire
model - radicaal-politieke aantgarde ersus apolitiek of ernstig
gecompromitteerd modernisme een plaats to inden oor het
expressionisme, dat in Theorie der
Aantgarde nauwelijks aandacht
krijgt . In feite is Murphy's boek
een uitgebreide poging het
expressionisme althans oor een
deel to rehabiliteren en het de
plaats to geen waar het olgens
hem recht op heeft: als een itaal
en door Burger ten onrechte oer
het hoofd gezien onderdeel an

de aant-garde . Ik gebruik de
term rehabilitatie hier niet lichtaardig : het is olstrekt duidelijk
dat oor Murphy het lidmaatschap
an de aant-garde een begerenswaardige status heeft en dat een
toelating tot deze exclusiee club
oor elke kunstenaar een hoog
goed is . Vanuit zijn perspectief
heeft de literaire geschiedschrijing een aantal ooraanstaande
expressionisten dan ook ernstig
onrecht aangedaan door hen die
status to onthouden .
Voor Murphy heeft ook Burger
zich daaraan schuldig gemaakt
door de aant-garde zo exclusief
to ereenzeligen met het opheffen an elke esthetische afstand .
Die koppeling an radicaal-politieke motiatie en het afwijzen an
een esthetische dimensie roept
boendien ragen op . Is het bijoorbeeld niet zo dat als alle
afstand tussen kunst en samenleing erdwijnt ook de mogelijkheid om indringende sociale
kritiek to leeren erdwijnt?
Bestaat kritiek juist niet bij de gratie an afstand? (Murphy ermeldt
in alle eerlijkheid dat Burger zelf
deze raag ook al stelt, zonder
haar oerigens to beantwoorden .)
Deze oerwegingen zijn oor Murphy een reden om een aantal
progressiee' expressionisten Doblin, Benn, Kafka - en eeneens 'progressiee' expression istische kunstuitingen - zoals de
befaamde film Het kabinet an Dr.
Caligari - toch tot de aant-garde
to rekenen . Ofschoon dit'progressief' expressionisme wel degelijk
een sterk esthetische dimensie
heeft, dient het ondanks dat
toch de politieke doelen an de
aant-garde . Bij wat Murphy de
'utopische' en de 'rhetorische'

expressionisten noemt - waaran
de laatsten hun hele persoonlijkheid in hun werk projecteren en
dus aak worden gezien als exemplarisch oor de stroming - is dat
niet het geal . Hun werk is of niet
politiek of ertolkt politieke oertuigingen die haaks staan op die
an de aant-garde .
Om zijn waardering an de
aant-gardistische expressionisten
waar to maken moet Murphy dus
demonstreren dat zij inderdaad de
politieke doelen an de aantgarde nastreen . Hij beperkt zich
daarbij tot de aant-gardistische
aanal op de liberaal-humanistische ideologie (het zou ook niet
eenoudig zijn om onder de historische aant-gardisten een meer
positief getoonzet politiek programma to inden - althans niet
tot in Berlijn en Parijs aant-gardistische oormannen compleet met
groepen olgelingen intreden in
de Duitse respectieelijk Franse
communistische partij) . Omdat de
esthetische interesse an de aantgardistische expressionisten, en de
onpersoonlijke opstelling die aak
in het erlengde daaran ligt, een
directe behandeling an politieke
thema's uitsluit, zoekt Murphy de
politieke lading an hun werk
oornamelijk in de orm eran .
Een groot deel an Theorizing the
Aant-Garde is gewijd aan de analyse an de formele aspecten an
progressief' expressionistische
kunstuitingen, met name literaire
teksten . Het zal niet als een errassing komen dat Murphy keer
op keer weer ast kan stellen dat
de tekst - of film - die hij onderzoekt, zich inderdaad politiek
opstelt . Zijn expressionistische
aant-garde stelt fundamentele
ragen bij de "ideological and

epistemological premises of conentional concepts of rationality
and subjectiity which the institution of art supports" (p . 41) .
Wij kunnen hier al uit afleiden
dat het niet aant-gardistische
expressionisme, maar eel meer
nog die tegenpool an de aantgarde, het modernisme, dat naar
zijn oertuiging niet doet . En
inderdaad, het modernisme
"reflects the confident faith of the
bourgeois in technology and social
progress, and the belief that, as
the world of modernity becomes
more complex, so updated means
will be deeloped for its accurate
representation" (p . 45) . Dat het
modernisme zoekt naar nieuwe
manieren om steeds complexer
wordende eraringen to eroorden staat buiten kijf, maar dat het
"the confident faith of the bourgeois in technology and social
progress" zou weerspiegelen wil
er bij mij, op zijn zachtst gezegd,
niet in . Andere erwijten snijden
eenmin eel hout . Het modernisme, zegt Murphy, "fails to reflect
upon its own institutionalized
position, or upon the possible
recuperation of its iconoclastic
and innoatie impulses by the
institution of art" (p . 47) . Wat
moeten we ons oorstellen bij dat
onermogen om zich to bezinnen
op de eigen geinstitutionaliseerde
positie? Veel modernistische
kunstenaars zijn pas achteraf geTnstitutionaliseerd . En welke kunststroming of -orm is uberhaupt
bestendig tegen institutionalisering? Het expressionisme is ook
allang opgenomen in de geschiedschrijing en hangt ook allang in
door de oerheid gesubsidieerde
muses .
Ernstiger nog is Murphy's

beschuldiging dat "In modernism
the emphasis lies on the work as
signifier, rather than as the medium pointing to a referent in the
real world" (p . 30) . De afstand die
de modernisten door middel an
de esthetisering an het literaire
werk tot de werkelijke wereld
schiepen, is er oor Murphy erantwoordelijk oor dat de modernistische tekst oornamelijk naar
zichzelf erwijst, en niet naar de
werkelijkheid . Dat kan opgaan
oor Finnegans Wake en oor een
aantal teksten an bijoorbeeld
Gide en Woolf, maar het alt niet
in to zin hoe het opgaat oor bijoorbeeld Seo, Mann, Woolfs
To the Lighthouse of Mrs . Dalloway, Faulkner, Van Bruggens Ea,
Du Perrons Het land an herkomst enzooort .
De conclusies die Murphy trekt
uit zijn analyses an aant-gardistische expressionistische teksten zijn
niet eel oertuigender dan zijn
generalisaties oer het modernisme . Die analyses zijn op zich niet
problematisch . Murphy indt tal
an 'onnatuurlijke' toepassingen
an 'organische' beelden ("Blutlose Baume", "die aufgeschwollne
Nacht", "Der giftge Mond, die
fette Nebelspinne") en een soortgelijke non-organische 'recodering' an het lichaam ; hij indt
"the subersion of traditional
topoi" - bijoorbeeld het toekennen an profetische status aan
maatschappelijke erschoppelingen zoals prostituees en geesteszieken - en indt meer in het
algemeen bij de aant-gardistische
expressionisten een "reersal of
conentional hierarchies of alue" .
Hij stelt ast dat zijn expressionisten, hoewel zij asthouden
aan het belang an esthetiek, het
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primaat an de organische orm
erwerpen en de lezer stelselmatig op de kunstmatigheid an het
kunstwerk attenderen .
Ik heb echter aanzienlijk meer
moeite met de conclusies die Murphy aan zijn beindingen erbindt .
Op basis an zijn analyses stelt
Murphy ast dat de aant-gardistische expressionisten "already
produce an insight which later
becomes a paradigmatic position
in postmodernism : that one is
always already enmeshed in the
constant circulation of signs, images, and discourses, and that in
this realm there can be no 'outside' or neutral point of iew since
one's perspectie is always already
informed and contained by this
restricted discursie economy"
(p . 262) . Een later merkt hij op
dat, "like postmodern parody, the
expressionist aant-garde's reolutionary re-writing of the world not
only reeals the inherent fictionality of all existing cosmologies,
meta-languages and master-narraties, bus most importantly insists
at the same time upon the proisionality of its own claims to
truth" (p . 263) . Deze stellingen lijken mij erre an goed gefundeerd .
Op dierse plaatsten in Theorizing the Aant-Garde worden
aant-gardistische expressionisten
aangehaald die bij andere
beschouwing een heel andere taal
lijken to spreken . Zo zegt Kasimir
Edschid bijoorbeeld (in Murphy's
ertaling) : "the expressionist
artist . . . . grasps what is behind [the
facts] . . . . He gies us the deeper
image of the object" (p . 177), terwijl Huelsenbeck oer de 'nieuwe
mens' an de expressionisten zegt
dat "he welcomes chaos as a
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friend, since he bears order in his
soul" (p . 63) . Murphy's expressionisten maken olstrekt niet de
indruk dat zij denken to leen in
een werkelijkheid die uit tekensystemen en tekens bestaat en waarin authenticiteit en oorsprong loze
begrippen zijn . Integendeel, de
strategieen die Murphy oerigens
met eel kennis an zaken
beschrijft, lijken aak juist tot doel
to hebben de lezer/beschouwer
uit zijn of haar staat an inauthenticiteit to berijden en ia shocktherapie tot een authentiekere
beleing an de werkelijkheid to
brengen .
Ondanks de fundamentele kritiek die op Theorizing the AantGarde geleerd kan worden, heeft
Murphy's studie onmiskenbare
kwaliteiten . Waar het Murphy
echter aan ontbreekt is een oldoende kritische instelling . Hij is
niet kritisch genoeg ten opzichte
an (de eelal uit marxistische
hoek afkomstige) clich~s oer het
modernisme die hij de lezer als
aststaande waarheden aanbiedt,
en is ook niet kritisch genoeg met
betrekking tot zijn eigen conclusies . Voor Murphy begint het
postmodernisme in feite al met
het aant-gardistische expressionisme dat zich rond 1910 begint
to manifesteren . Er is aanzienlijk
meer nodig dan dat wat Murphy
als bewijsmateriaal aandraagt om
de literaire geschiedschrijing zo
ingrijpend to herzien .
Hans Bertens

Caspar Wintermans, Alfred
Douglas. De boezemriend an
Oscar Wilde . Met een oorwoord an Gerrit Komrij en
een keuze uit de poezie an
Alfred Douglas .
Amsterdam (De Arbeiderspers)
1999 . 252 blz . f 45,- .

Under a cloak of black
ambiguous words
In augustus 1995 erscheen een
nummer an het inmiddels opgeheen tijdschrift Maatstaf dat
geheel geuld was met een biografische bijdrage an Caspar
Wintermans oer Lord Alfred Douglas, die ooral bekend is als de
riend an Oscar Wilde . Inmiddels
heeft Wintermans die bijdrage
bewerkt tot een boek dat onlangs
is erschenen als deel 36 in de
Open Domein-serie an De Arbeiderspers .
Kort gezegd is de beroemde
liefdesgeschiedenis als olgt . De
geierde kunstenaar Oscar Wilde
en de eel jongere aristocratische
student Lord Alfred Douglas - bijgenaamd Bosie - leerden elkaar
in 1891 kennen . Er ontstond
een innige riendschap . Dit tot
grote ergernis an de ader an
Douglas, de markies an Queensberry. Nadat Queensberry Wilde
oor een 'somdomite' (sic) had
uitgemaakt, zette Douglas Wilde
aan om een proces to beginnen
tegen zijn ader. Wilde werd an
aanklager aangeklaagde wegens
zijn homoseksuele uitspattingen .
Uiteindelijk belandde hij in de
geangenis . Na Wilde's rijlating
zou Douglas (na een kortstondig
samenzijn in Napels) hem in de
steek laten en hem niet meer
financieel ondersteunen, zo is het

aak 9eschetste beeld .
Men kan zich afra9en waarom
Wintermans een bio9rafie oer
Douglas heeft willen schriJ'en . Er
bestaan immers al eel publicaties
oer Douglas en Wilde . In 1984
erscheen H . Montgomery Hyde's
uit9ebreide en 9oede bio9rafie
an Douglas . Veel nieuw materiaal
wordt niet aan9edra9en door
Wintermans met uitzonderin9 an
eni9e mededelin9en oer Douglas'
nicht Violet en de tomponist
Haer9al Brian . Maar deze fi9uren
leeren nauweliJ'ks nieuw inzicht in
een en werk an Douglas .
Wintermans' uiteindeli1'ke doel
is niet het louter beschri1jen an
Douglas' leen en relatie met
Wilde maar een rehabilitatie an
Douglas . Vol9ens Wintermans
wordt Douglas - ooral in Nederland - al to aak ofgeschilderd als
de kwade genius die Wilde ertoe
aanzette om Douglas' ader een
protes aan to doen we9ens
smaad . Wintermans indt dat
Douglas ten onrechte zo ne9atief
wordt of9eschilderd . Hi1' is echter
niet de eerste in Nederland die dat
indt . A I in 1921 schreef Jan Greshoff in een - door Wintermans
helaas niet 9enoemde - brochure
9etiteld Alfred Douglas en Oscar
Wilde dat "Dou9las . . . tot Wilde's flood ziJjn 1jeu9driendscha p
9etrouw is 9ebleen . Te9en den
wil an zi1jn familie te9en de
publieke opinie en te9en ziJjn
moreele en financieele belan9en in
heeft hi1' Wilde tot aan liens flood
op alle wiJ'ze 9eholpen en
9esteund . HiJ' heeft hem zi1jn illa
bi1j Napels of9estaan zooals hijJ
hem later ziJjn hotel to Pari1's ter
beschikkin9 stelde . En boendien
besteedde hi1' aanzienli1'ke sommen
aan Wilde's leensonderhoud ."

Wintermans wil Douglas rehabiliteren door aandacht to besteden aan zijn poezie . Gerrit Komrij
schrijft in zijn oorwoord tot Wintermans' boek : "Is iemand die ~~n
goed, den werkelijk goed gedicht
schrijft - zo luidt de raag - alleen
al daardoor gered? Dan zou Alfred Douglas zich in de olstrek
to eiligheidszone beinden . Van
hem is het grandioze The Dead
Poet . Het behoort zonder meer
tot de grootste gedichten alter tijden . Het heeft alleen weer de
pech dat het oer Oscar Wilde
gaat." Verder schrijft Komrij oer
Wintermans' boek : "Het is een
boek waarin - en dat is het
belangrijkste - de rechtaardiging
an dit leen, de poezie, aan bod
komt ." Wintermans schrijft zelf :
"Wat olgt is een apologia oor
een dichter an formaat, een
uiterst conscientieus woordkunstenaar wiens literaire prestaties
jammer genoeg zijn oerschaduwd door zijn betrokkenheid bij
het meest geruchtmakende society-schandaal an het fin-de-siede :
het proces an Oscar Wilde ."
Wintermans wekt dus de erwachting dat hij in zijn boek uitgebreid zal ingaan op Douglas'
poezie en dichterschap . Niets is
minder waar. Het boek is rijwel
geheel gewijd aan de nasleep an
Douglas' aontuur met Oscar
Wilde en alle processen (het boek
heeft niet oor niets als ondertitel
De boezemriend an Oscar
Wilde) . Slechts heel of en toe
wordt een gedicht an Douglas
aangehaald, bijoorbeeld in de
passage waarin Wilde tijdens het
proces de regel "I am the Loe
that dare not speak its name" uit
Douglas' gedicht 'Two Loes'
moet uitleggen . Pas in het laatste

hoofdstuk, dat slechts tweeenhale bladzijde beslaat, gaat Wintermans in op de orm an Douglas'
poezie . Daarna geeft hij een
bloemlezing uit zijn poezie . Die
selectie wordt nergens erantwoord en dus rijzen ragen als :
waar komen die gedichten uit?
Welke ersie is hier geciteerd? Zijn
er arianten? Zijn er handschriften? Waarom deze selectie?
Welke inloed heeft Douglas' poezie gehad? Geen enkele raag
wordt gesteld, laat staan beantwoord . De meest erbazingwekkende passage uit dit hoofdstukje
is wet de olgende : "Bosie's erzen, wier muzikaliteit natuurlijk
pas olledig tot haar recht komt
als ze hardop worden gelezen,
behoeen geen uitgebreide exegese . Ze zijn niet hermetisch, waarmee niet is gezegd dat het hen
aan diepzin ontbreekt ." Hoe komt
Wintermans erbij dat deze erzen
geen exegese behoeen? Douglas'
gedichten beatten tat an raadselachtige zinnen en woorden . Bijoorbeeld : "Ah, woe to us who
look for asphodel / Where asphodel is not" in 'Stones for bread' .
(p . 237) Niet iedere hedendaagse
lezer zal de betekenis en de symboliek an 'asphodel' kennen . Het
is een lelie-achtige bloem die bij
de Grieken aan de doden gewijd
was . Volgens Homerus wandelden
de schimmen an oerleden helden in de onderwereld in een eld
met asfodellen beplant . Ook in
Boutens' poezie komt dit beeld
oor : "tangs 't onafzienbare
gazon / Van asfodel" . Waarom
wordt geen enkele poging gedaan
om Douglas' poezie to interpreteren en to contextualiseren in het
licht an de tijd waarin de gedichten geschreen werden? Ik ind
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dat Wintermans zijn doel zeker
niet bereikt heeft door outer een
aantal erzen an Douglas to
bloemlezen . Dat lijkt me al to
gemakkelijk .
Het is jammer dat Wintermans
maar weinig aandacht besteedt
aan de contemporaine Nederlandse receptie an Douglas' poezie,
omdat zo een aardig beeld an de
waardering oor Douglas als dichter geschetst zou kunnen worden .
Af en toe citeert Wintermans
iets uit Nederlandse kranten . Hij
noemt het essay an RN . an Eyck
en P.C . Boutens' uitgae an
Douglas' Poems (1908) wel, maar
gaat er nauwelijks op in . Oer
Boutens' uitgae an de Poems
had toch wel wat meer geschreen kunnen worden dan eon alinea . Mooi is de aanhaling an
Douglas' brief aan Boutens, zoals
destijds al geciteerd door lohan
Polak in zijn lezenswaardige boekje Oscar Wilde in Nederland. Een
flard erlaat fin de side uit 1988
(oerigens wordt deze titel door
Wintermans fout weergegeen in
zijn bibliografie als Een er/aat
flard fin de siecle; daarmee heeft
hij Polak, die hij bedankt in het
oorwoord, zeker geen dienst
bewezen) . Maar de andere secundaire literatuur oer Boutens en
Douglas wordt niet genoemd .
Karel de Clerck schreef er al in
1956 een artikel oer in De
Vlaamse Gids, en twee jaar geleden erscheen een artikel oer
Boutens, Oscar Wilde, Robert Ross
en Alfred Douglas in De Pare/duiker an mijn hand . Eenmin ermeldt Wintermans dat Boutens
een meesterlijke ertaling maakte
an Douglas' sonnet 'The dead
poet' . Ik zie het als een gemiste
kans dat de Douglas-receptie in
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Nederland in dit boek niet ruimer
beschreen is . Wellicht zijn er
meer Nederlandse ertalingen
gemaakt an Douglas' poezie .
Wintermans had bijoorbeeld ook
kunnen wijzen op de recensie an
Edward B . Koster in Groot Nederland (1910) an Douglas' bundel
Sonnets (1909) . Koster rekent
deze sonnetten (met T.W.H . Crosland) "tot de mooiste [ . . .], die in
het Engelsch geschreen zijn" . Hij
spreekt an "de hooge gaen an
dezen dichter" . Er zijn ongetwijfeld meer besprekingen erschenen an Douglas' poezie .
Tot slot een kanttekening bij
Wintermans' stijl . Wintermans
doorspekt zijn betoog oortdurend met wollige en niet ter zake
doende zinswendingen . Hij richt
zich of en toe in terzijdes tot de
lezer als ware hij een negentiende-eeuwse erteller an een historische roman . Dit proc~d~ kan
irritatie opwekken bij de lezer,
zoals in de olgende passage oer
een foto an de redactie an het
tijdschriftje The Pentagram: "Zoals
de meeste Victorianen die poseerden oor de camera, blikken ze
zelfbewust en rij ernstig . Ik houd
an die p/aaTjes ." (mijn cursiering, MG) . Ook worden bepaalde
formuleringen letterlijk herhaald,
zoals : "Dames werd de toegang
ontzegd : zij werden to fijnbesnaard geacht een dergelijk proces
bij to wonen ." (zie p . 35 en 106)
Dergelijke herhalingen zijn hinderlijk in een biografie waaran de
hoofdtekst niet meer dan 144
pagina's beslaat .
De uiteindelijke erklaring oor
het negatiee beeld an Douglas
is olgens Wintermans afgunst . Hij
schrijft in een passage die meer
oer hemzelf zegt dan oer de

erguizers an Douglas : "Afgunst!
Men kan zich niet onttrekken aan
de indruk dat het enijn dat in de
loop der jaren oer Bosie is uitgestort, ten dele oortkomt uit al
dan niet bewuste jaloezie . Want
ja, de meesten an ons zijn niet
echt mooi . De meesten an ons
zijn niet an adel . De meesten an
ons zijn niet z6 charmant dat het
ons lukt charmante figuren als
Wilde to charmeren - als we ze al
tegen het lijf lopen . En dichten
kunnen we ook al niet - althans
niet zo knap dat we lof oogsten
an meesters als St~phane Mallarm~ . Douglas was bijzonder
beoorrecht . Dat stak, en dat
steekt ." (p . 141) Wintermans' erklaring komt nogal gratuit oer,
het staat rijwel los aan het einde
an het - rommelige - oorlaatste
hoofdstuk waarin hij aandacht
besteedt aan het negatiee beeld
an Douglas .
Is er dan helemaal niets positiefs to ertellen oer dit boek?
Natuurlijk wel . Het boek is prachtig ormgegeen . Vooral het paarse leeslint is bijzonder fraai! Er
staan mooie foto's en afbeeldingen in, alhoewel het er weinig zijn
en er geen onbekende bij zitten .
Het is een loffelijk streen an
Wintermans om een boek to
schrijen oer Douglas, een intrigerende figuur uit het fin de si~cle
an de negentiende eeuw . Een
aantal gedichten an Douglas is
nu oor een groter publiek
beschikbaar geworden . Het is
handig dat de literatuur an en
oer Douglas bij elkaar staat,
alhoewel het oerzicht niet olledig is . Uiteraard is het laatste
woord oer Douglas met dit boek
niet geschreen . Zoals gezegd erdient de doorwerking an Douglas

in de Nederlandse en andere literatuur nadere uitwerkin9 . En ooral zou er ook meer aandacht
besteed moeten worden aan de
teksten zelf . Want ik ben eran
oertui9d dat Douglas' gedichten
wel de9eli1'k 'exe9ese' behoeen .
De meerduidi9a betekenissen an
Douglas poezie beinden zich no g
steeds "under a cloak of black
ambiguous words" r om met de
dichter zelf to spreken .
Marco Goud

Nop Maas, Kleine Bolsjewieken . De kleuterjaren an Karel
en Gerard (an het) Ree .
Amsterdam/Antwerpen (Uitgeerij
L.1 . Veen) 1999 . 96 blz . f 26,90

De bolsjewistische
kleuterjaren an twee PC .
Hooftprijswinnaars
Was Karel an het Ree ooral een
sceptische analyticus, die alse
pretenties genadeloos doorprikte,
zijn nog leende broer kent, bij
alle nuchterheid die ook hem
eigen is, de hang naar het mateloze en bizarre . Wat hen erbond,
was hun neiging tot choqueren,
hun grote stilistische begaafdheid
en een diepe afkeer an het communisme, de wereldbeschouwing
an hun jeugd .
Gerard (an het) Ree heeft
eens beweerd dat hij zijn eigenlijke kunstenaarschap an zijn moeder heeft geerfd, maar zijn erbale
ermogen an zijn adec Dat deze
ader, G .J .M . an het Ree, zeer
aardig was met de pen, wordt
duidelijk in Kleine eolsjewieken .
De kleuterjaren an Karel en Gerard (an het) Ree, een ermeerderde herdruk an het boekje dat
in een onofficiele uitgae in 1999
erscheen . De schrijer is Nop
Maas, bekend als de bezorger an
Gerard Rees Uerzameld werk en
editeur an dierse brieenbundels
an dezelfde auteur .
G .J .M . an het Ree was tussen 1918 en 1930 als journalist
werkzaam bij De Tribune, het
dagblad an de Nederlandse communistische partij . Het waren de
jaren waarin zijn twee zoons werden geboren - Karel in 1921 en
Gerard in 1923 - en opgroeiden .
Tot hij in 1930 werd weggezuierd

uit de CPH, en bijgeolg uit De Tribune, stelde hij, met enkele
onderbrekingen, oor de krant
an zaterdag een kinderpagina
samen . Onder het pseudoniem
Oom laap ertelt hij zijn jonge
lezers oer zijn gezin, bestaande
uit zijn rouw en de zoons Jaap
(Karel) en lantje (Gerard) . Zijn
rouw heet Tante Nel, maar niet
zij is de ermoedelijke schrijfster
an de ersjes die wekelijks in 'Het
Kinderhoekje' erschenen, doch
een zekere M . Stam-Ponsen . Uit
het boekje an Maas alt niet op
to maken wie dit is geweest .
Vanzelfsprekend doet de ideologie an De Tribune zich ook gelden op de kinderpagina . Het ers
waarin een arm en ziekelijk kind
Sinterklaas om brood raagt, eindigt aldus : "Jantje hoeft niets
meer to hebben . . . / Die is dood, hij
was niet sterk . . . / Maar oor ader,
Sinterklaasje . . . / Geeft hem loch
gauw weer werk! " (p . 20) En als
kleine Jaap en zijn ader gezamenlijk een lieger oplaten, is het
een rood exemplaar, getooid met
hamer en sikkel . Dezelfde symbolen sieren de lieger die wordt beschreen in De /aatste jaren an
mijn grootader: "Hij was bijna
een hoog als ikzelf en met wit
linnen bekleed . Om onze reolutionaire gezindheid to doen blijken, was an rode zijde op het
midden het sikkel-en-hamerembleem aangebracht" (Gerard
Ree, Verzame/d werk, deel 1,
p . 10-11) .
Oom Jaap ertelt eel oer de
lotgeallen an zijn kinderen en de
grappige uitspraken die zij doen .
Zo wil kleine Jaap de meeuwen in
het water met een handdoek
droogwrijen en stool hij bij de
imitatie an een blinde met een
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9eleidehond ziJjn hoofd te9en de
tafelrand .
0p 22 december 1923 is de
9eboorte an Jant1a net als Gerand Kornelis 9eboren op 14
december an dat J'aar 9root
nieuws op de kinderpa9ina .
Allen9s 9aat ook hiJ' een 9rotere
rol spelen in dit deel an De Tribune . Hi1j is erbi1' als het 9ezin een
bezoek bren9t aan een Sow1'etschip . dat in Zaandam li9t en erklaart de radio die zi1'n ouders
hebben aan9eschaft, niet leuk to
inden omdat het a araat rare
9eluiden maakt : "1jullie pla9en
hem want hi1j heeft bulkpi1'n!"
(p .89)
Een in9ri1'pende 9ebeurtenis in
het 1'on9a 9ezin is de arrestatie in
1924 an ader Van het Ree en
een parti1'9enoot nadat ziJ' stakende Twentse textielarbeiders hebben toe9esproken . Na maar liefst
drie weken preentiee hechtenis
komt Oom Jaap riJl in afwachtin 9
an een rechtszaak . Daarin wordt
hi1j eroordeeld tot twee maanden
9ean9enisstraf, die hiJ j uitzit in
Zutphen . TiJjdens ziJjn afwezi9held
wordt hiJ' op de kinderpa9ina eran9en door ziJ'n rouw, die stilistisch een 9oede indruk achterlaat .
Zi1' roept de kinderen op Oom Jaa p
brieen to schriJjen . Groot is de
reu9de, als hi1' thuiskomt .
Het aardi 9 e an Kleine Bols1'ewieken waarin Nop Maas roYaal
citeert uit de 9eschriften an Oom
Jaa en Tante Nel is het beeld dat
eruit opriJjst an een Jjon9 9ezin ,
bezield door de idealen an het
communisme . Een 9ezin met een
ouderpaar dat zich niet uit het
eld Iaat slaan door de moeiliJ'kheden die het onderindt. De ader
en moeder liken
ouders die hun
1
zoons alle aandacht 9een die
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nodi9 is . Of dit werkeliJ'k zo is 9eweest alt natuurli1jk niet to achterhalen . Aan9enomen ma g
worden dat Oom Jaap, terwille
an zi1jn wekeli1jkse biJ'dra9a aan de
kinderpa9ina de werkeli1jkheid
wel eens naar zi1'n hand heeft
9ezet . De twee broers hebben
hieroer achteraf 9een uitsluitsel
9e9een . Het is bekend dat Karel
an het Ree plezieri9a herinnerin9en bewaarde aan ziJ'n 1'eu9d in
Betondorp, de toen no9 nieuwe
Amsterdamse wi1k, waar het 9ezin
was 9eesti9d, terwi1'I Gerard zich
daar naar ei9en ze99en uiterst
on9elukki9 oelde .
Wat is tenslotte de betekenis
an Kleine BolsI'ewieken oor de
neerlandistiek, meer in het biJjzonder de studie an het werk an de
9ebroeders Van het Ree? Die
betekenis is 9erin9 . Hier en daar
le9t Maas erband met dit werk ,
bi1'oorbeeld als hiJ' de radio, die in
het 9ezin Van het Ree ziJ'n intrede
doet kwalificeert als "de wondermachine die later in De aonden
no9 zo'n prominente rol zou spelen" p . 88) . Veel meer is er niet .
Het boektje an Maas documenteert een deel an de bolsJ'ewistische kleuter1'aren an de twee
beroemdste literaire broers an
Nederland beiden winnaar an de
P.C . HooftpriJj s . Maar oer hun
werk waar het toch allemaal om
be9onnen is ze9t het nauweli1'ks
iets . Dit is, biJ' alle waarderin9 die
men oor het sYmpathieke boek1'e
an Maas kan hebben een beperkin9 die niet onermeld ma9 bli1jen .
G .F.H. Raat

W .L . Idema, De onthoofde
feministe . Amsterdam/Antwerpen (Atlas) 1999 . 542 blz .
I 79, 90 .

Verzen geschreen met
poeder op een pioenblad
De Leidse hoo9leraar Chinese taalen letterkunde W.L. Idema maakte
oor De onthoofde feministe een
bloemriJ'ke selectie uit poezie en
proza an rouwen 9edurende het
Chinese keizerriJk 221 . Chr. tot
1911 en hi1' ulde deze antholo9ie aan met de - aak bizarre
-leenserhalen an de schri1'fsters . Idema heeft een 9oede
keuze 9edaan door niet alleen de
pennenruchten maar ook de
auto bio9rafieen an de schri1jfsters op to nemen . De leenserhalen 9een de 9edichten meer
diepto en ziJ'n zeer 9oed leesbaar .
Het is ook pretti9 dat hi1' waar
nodi9 erschillende ersies an
leenserhalen te9en elkaar
afwee9t, om zo tot een zor9uldi9e condusie oer het waarheids9ehalte an de erhalen to
komen .
In de inleidin9 an De onthoof
de feministe ertelt Idema dat de
oman9 an het bewaarde werk
an rouwen tot de twinti9ste
eeuw zeer klein is 9eweest in er9eliJ'kin9 tot de oman9 an de
oer9eleerde Iiteratuur in zi1n
9eheel . De omstandi9heden waaronder deze Iiteratuur tot stand
kwam waren dan ook deplorabel .
MeisJes kre9en oer het al9emeen
9een lei in lezen en schrs1en : het
ada9ium 'domheid is in rouwen
een deu9d' be9eleidde hun
opoedin9 . Ze leerden dat ze hun
echt9enoot
altsJd
moesten
9ehoorzamen en dat ze zich stil ,

onopallend en lijdzaam moesten
gedragen . Daarnaast zorgden de
fatsoensregels eroor dat de enkele geletterde rouwen die er
waren, zich olgens de algemene
opinie erlaagden tot publieke
rouw wanneer iij hun geoelens
in een gedicht openbaarden .
Tegen deze achtergrond krijgen
anekdotes oer rouwen die hun
gedichten met poeder op pioenbladen schreen om to oorkomen dat meer dan ~~n persoon ze
zou lezen, ineens een realistische
glans .
Vanaf het begin an de twintigste eeuw groeit het aandeel an
rouwen in de literatuur en in de
jaren tachtig benadert het dat an
hun mannelijke collega's . Het aanbod an werk door twintigsteeeuwse rouwen ten opzichte an
dat uit eerdere perioden is dus
buitenproportioneel groot . Daarom heeft Idema eroor gekozen
zijn boek to laten eindigen aan het
eind an de negentiende eeuw.
De anthologie angt aan bij de
stichting an het Chinese keizerrijk
in 221  . Chr., omdat er bbr die
tijd geen literair werk an rouwen bekend is .
Een groot deel an de poezie
tot de zeentiende eeuw die in De
onthoofde feministe wordt besproken, zijn liefdesgedichten . Ze
lopen uiteen an de klachten an
eenzame rouwen die opgesloten
in hun huffs op hun echtgenoot
wachten, tot de smeekbede an
haremdames aan de keizer om
hun ertrek eens to bezoeken . Dat
resulteert in eel weemoed, maar
ook in geoelol gebruik an traditionele Chinese metaforiek .
Idema merkt hierbij op dat het feit
dat juist deze poezie nog bekend
is, to maken kan hebben met het

beeld dat mannen an dichtende
rouwen hadden . Alle rouwenliteratuur die is oergeleerd is
immers uitgegeen en bewaard
door mannen . Typerend oor de
poezie an deze periode zijn ook
de beschrijingen an de natuur
die zich in de nabije omgeing an
de dichteres beindt . Een waterbel
symboliseert de ergankelijkheid,
ronddwarrelende peppelpluisjes drukken het erlangen naar
rijheid uit, en ledigheid wordt
beschreen aan de hand an eenzame wandelingen door de hof :
"Stil leunend op de balustrade
heb ik niets to doen / En tel de
schaduwen der zwaluwen tussen
de bloemen ."
Vanaf de zeentiende eeuw
begonnen schrijfsters hun kunst
ook to wijden aan de positie an
rouwen in de Chinese samenleing . Dat gebeurt in de orm an
klaagzangen oer het harde werk,
het gebrek aan bewegingsrijheid
en de slechte echtgenoot, maar
ook in dikke boeken oer schitterende carri~res an rouwen die
zich als mannen hebben erkleed .
Chen Duansheng (tweede helft
an de achttiende eeuw) last in
het ingewikkelde plot an haar
'Karmische banden' na wedergeboorte de heldin in mannenkleren
en onder een schuilnaam opklimmen tot president an het Ministerie an Oorlog . Oer deze
schrijfster werd erteld dat zij zelf
als man erkleed oor de keizerlijke examens slaagde en kanselier
werd .
Zoals Idema terecht opmerkt
zijn deze erhalen niet feministisch
to noemen in de zin dat zij
geschreen werden om de positie
an de rouw aan to kaarten,
maar getuigen zij wel an onre-

de en het besef dat rouwen
dezelfde kwaliteiten in huffs hadden als mannen . Echt feministische werken werden pas anaf de
Jj aren rond 1900 9eschreen .
Een 9root deel an de 9edichten in De onthoofde feministe is
oeri9ens niet onder een an de
noemers 'liefde', 'natuursYmboliek'
' of 'proto-feminisme' to
scharen . Zo heeft Idema werk
op9enomen an de 9eleerde historica Ban Zhao (l e eeuw an Su
Huff die het beroemdste palmBroom uit de Chinese traditionele
letterkunde schreef 4e eeuw an
Shan99uan Wan'er, die als 'ghostwriter' an de almachti9a keizerin
Wu fun9eerde 7e eeuw an
nonnen, zwaardechtsters, haremdames, boerinnen met een ei9en
rouwentaal en de 'onthoofde
feministe' Qiu Jin 1875-1907 .
Q iu Jin was een nationalists en
feministe die als man probeerde to
leen om zo een bi1'dra9a to kunnen leeren aan de striJ'd te9en
het westers imperialisme en het
Mants1'oe-regime . Ze kwam uit
een familie an ma9istraten en
kree9 een 9oede opoedin9 waarbiJj ze zelfs paardrffJjden en zwaardechten leerde . Ze leefde in een
tiJjd waarin Chinese intellectuelen
die zich in het westen erdiepten
de relatiee achterstand an China
aan de orde stelden .
Het erlies an Taiwan aan het
traditioneel 9eminachte Japan in
1 895 ersterkte het besef an teloor9an9, en het sociaal-darwinisme erspreidde de angst Bat als
het Chinese ras zich niet zou ernieuwen Bit het onderspit zou
delen in de concurrentie met het
blanks ras . In deze context werd
kritiek 9eleerd op het slechte
onderwi1's oor rouwen en het
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oeten binden omdat zij op die
manier nooit krachtige zonen zouden kunnen oortbrengen . Ook
bij Qui Jin kwam haar feminisme
oort uit nationalisme : zij wilde
strijden oor haar yolk en werd
daarbij belemmerd door haar
sekse . Zij schreef kort na 1900 in
het gedicht 'Rood de gehele
riier' : "[ . . .] Wat bitter teed dat
men me met geweld wou ormen
tot een dame - Alsof ik dat
begeerde! / Mijn lichaam mag zich
dan / Niet onder mannen scharen,
/ Mijn moed is echter wel / Veel
groter dan an mannen : / Per
saldo heeft mijn een tang mijn
bloed / Omwille an de mens
gekookt! [ . . .]"
Haar feminisme kristalliseerde
echter al snel uit tot een onafhankelijk adieprogramma, zo blijkt uit
een redeoering uit 1904, dat een
systematische uiteenzetting is an
de ellende waar rouwen onder to
lijden hadden . In deze lezing, getiteld Aan mijn Tweehonderd miljoen rouwelijke landgenoten in
China, beklaagt Qiu Jin zich oer

de minachting die meisjes anaf
hun geboorte ten deel alt, het
oeten binden, het gebrek aan
onderwijs, het uithuwelijken, het
inwonen bij de familie an de
bruidegom, de lange rouwperiode
bij het steren an de echtgenoot,
de beledigende ideeen oer de rol
an de rouw an de confucianisten, en ten slotte de angst an
rouwen om hiertegen in erzet to
komen . Naar Qiu Jin, die als resultaat an haar deelname aan een
opstand tegen het Mantsjoe-regime door de autoriteiten in 1907
ter dood eroordeeld werd, heeft
Idema zijn bloemlezing genoemd .
Hij geeft echter niet aan waarom
hij dat deed . Dat is jammer, want
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het had misschien inzicht kunnen
geen in zijn mening oer feminisme en feministische literatuurstudie, die nu aag blijft .
Aan de ene kant geeft Idema
blijk an feministische opattingen, bijoorbeeld naar aanleiding
an een gedicht an Yu Xuanji .
Deze negende-eeuwse dichteres
scheef oer de aanblik an de lijst
an pas geslaagden oor het keizerlijk examen : "Uit woede dat
een gazen rok mijn erzen moet
erhullen / Ben ik ergeefs ol
afgunst op de namen an de
lijst!" en Idema becommentarieert
"Geen wonder dat Yu Xuanji
werd erteerd door machteloze
woede . Aan mannen bracht, bij
succes in de examens, literaire
begaafdheid roem en rijkdom . Een
rouw die erkenning zocht oor
dezelfde gaen, was niet alleen bij
oorbaat uitgesloten an deelname aan de examens, maar stempelde zichzelf door de blote wens
tot deelname aan het openbare
leen al bij oorbaat tot een
publieke rouw."
Aan de andere kant heeft
Idema het geoel dat hij zich an
feministische literatuurkritiek moet
distantieren . Dat blijkt bijoorbeeld uit een opmerking als : "Xue
Tao's gedichten zijn ongetwijfeld
kundig en knap, en oegen zich
meestal zo perfect naar de conentie an haar tijd dat slechts een
feministische kritiek in staat zal
zijn door deconstructie tot grote
originaliteit to concluderen ." Blijkbaar indt hij dat feministische
interpretatoren de dichteressen
woorden in de mond leggen . Ik
denk dat in deze tweeslachtigheid
ten opzichte an feministische literatuurkritiek de bron moet worden gezocht oor het enige

mankement an De onthoofde
feministe : de afwezigheid an een
erantwoording oor het samenstellen an de bloemlezing . Ik
hoop niet dat we uit deze lacune
moeten opmaken dat Idema indt
dat de literatuur an rouwen
intrinsiek anders is dan die an
mannen, en dat het daarom eident is waarom hij deze anthologie samenstelde . Ik denk dat hij er
goed aan zou doen zijn standpunt
oer dit onderwerp nader toe to
lichten . Het zou de interpretatie
an de gedichten eenduidiger en
de bundel als geheel minder rijblijend maken .
Titia e/anksma
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redactioneel
Ik tracht op p oetische wi'ze
I
dat wil ze99en
eenouds erlichte waters
de ruimte an het olledi9 leen
tot uitdrukkin9 to bren9en
Deze woorden zijn an Lucebert keizer der Experimentelen die ondanks het felt dat hiJ' de institutie Kunst wilde
aanallen toch no9 het beeld an de dichter in zijn ioren toren instandhield . De eenzame poeet die hoo9 boen
het 9apeupel uittorent, is niet meer an deze ti1'd . De dichter is an zijn oetstuk 9eallen hi1' bewee9t zich
to9enwoordi9 in het banale leen an alleda9 . De 9espencerde antihelden an Gummbah de zelfuit9eroepen
profeten an Tachti9 die minder 9oddeli1jk bli1'ken dan ze zich oordeden de dithYrambisch door9edraaide
Nietzsche Derek Walcott die zijn bulk ol heeft an de metaforen waaran hiJ ' zich bedient zo mooi bliJ'kt het
hele dichterli1'ke bestaan niet to zi1'n . . .
En als dan ook no9 Bob Dylan de NobelpriJjs oor literatuur moet winnen waar zijn we dan helemaal mee
bezi9? VooYs indt dat we dan 9oed bezi9 zi1'n, andaar dat we u in dit nummer an hoo9 naar laa9, an links
naar rechts, an Jjon9 naar oud sturen . U zult zien : naast alle erwarrin9 in het huidi9a literaire leen - de 9enreera9in9en de dichters op de straat de alles-kan-alles-ma9-mentaliteit - is er heus no9 wel lets oer an de
oude Literatuur, an aste waarden die onerwoestbaar liken
.
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De Iiteratuur
olgens
Oer de representatie an het dichterschap
'De dichter' is een type dat aak opduikt in de cartoons an
Gummbah . Het is een bekla9enswaardi9a fi9uur : hi1' is Ieli1'k, weet
niet waaroer hi1' dichten moet, ontbeert wereldse erkennin9 en
leeft onder het bewind an een forse kenau, zi1'n rouw . Een karikatuur? Zeker, maar zoals alle 9oede karikaturisten Ie9t ook
Gummbah in zi1'n literaire tekenin9en de in9er op de erbor9en
cliches an het dichterschap .
Thomas Vaessens

De iJjf hieronder of9ebeelde hoofden behoren toe aan fi9uren in de tekenin9en an de
Tilburgse absurdist Gummbah . Enkele oereenkomsten springen in het oo9 : ze ziJjn allemaal
kalend er zit een stropdas aan ast die aak onder een trui of een spenter 9edra9en wordt
en in de meestal weini9 roliJjke mond han9t oer het al9emeen een PiJp of si9aret . Wat
aan de heren niet onmiddelli1j k alt of to zien, geisoleerd uit bun context als ze zi1n, is dat ze
allemaal dichter zi1jn .

Oer de representatie an 'de dichter' in onze cultuur zou een interessante studie 9eschreen
kunnen worden . De mYtholo9ie an het dichterschap, zo zou de titel an dat boek kunnen
luiden . Er zouden ra9en in beantwoord worden als : welke rol en positie werd in de loop an
de eeuwen aan het dichterstYpe toebedacht? Hoe werd de Poeet oor9esteld in literatuur ,
films liedteksten schilderi1jen en tekenin9en? Welk zelfbeeld hebben de dichters daar to9enoer 9ezet? Hoe sPeelden ziJj in op de erwachtin9en en ooroordelen an hun tiJd9enoten?
Het zou me niets erbazen wanneer een an de resultaten an een der9eli1jk onderzoek
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Gummbah
zou zijn dat de corporate identity an het dichters 9 ilde sinds de romantiek in g rote
rote linen
oneranderd is 9ebleen . Hoe wetsprekend de Iiteratuur9eschiedschriJjers ons ook het erhaal an de elkaar in snel tempo opol9ende normdoorbrekin9en ertellen, de oor iedereen
herkenbare standaardtYpolo9ie an de dichter is in de of9elopen twee eeuwen niet zo 9ek
eel eranderd .
Het 9aat in zo'n standaardtYpolo9ie uiteraard in de eerste plaats am opperlakki9heden .
Zet Jean Pierre Rawie Jozias an Aartsen en Foppe de Haan naast elkaar, raag een
Amerikaan of een Zweed wie an de drie de echte dichter is en 9eheid dat hi1j Rawie er feilloos uithaalt . ZiJjn driedeli9 kostuum in net een andere kleur dan op kantoor betameliJjk is),
zijn excentrieke kneel de ironisch-superieure o09opsla9, de wallen onder zijn o9en - het zijn
allemaal kenmerken die hem o een of andere manier eel oetischer maken dan de andere
twee kandidaten . En met een beet1e 9eluk stinkt hiJj ook no9 naar de drank . Deze uiterli1jkheden an het dichterschap zijn krachti9e culturele handelsmerken gebleken . In de o9en an de
paar'werkeli1jke' liefhebbers die de bundels die nu erschi1jnen ook werkeli1jk lezen erwerf 1'e
er 9een status mee maar wie als dichter ook no9 eens op teleisie wil erschi1jnen, en wie wel
eens een tweede druk an zijn bundel in handen wil hebben doet er 9oed aan het 9ebruik
an deze middelen serieus to oerwe9en .
Het zijn natuurliJjk niet alleen zulke uiterliJjkheden die het image an de Poezie bepalen
maar ook op een wat dieper li99end nieau is dat beeld betrekkeliJjk eenormi9 . Wie
bi1joorbeeld 9aat ki1jken naar de maatschappeliJ j ke positie die in de of9elopen twee eeuwen
aan de dichter is toe9ekend zal ook daar poetische cliches aantreffen . Niemand kan
biJjoorbeeld ontkennen dat de dichter in onze cultuur een buitenstaander heet to ziln, een
homo sin9ularis. De een zal de dichter om zijn excentrische positie een deerniswekkende loser
inden en schamperend sp reken an achterhaalde zolderkamert~esromantiek,
de antler zal het
1
buitenstaanderschap Juist als een kwaliteit zien als een noodzakeliJjke oorwaarde oor poetische inte9riteit en/of 'ne9atiiteit' . Maar laat de beoordelin9 eran uiteenlopend zi1n, aststaat
dat een zekere apartheid links en rechts tot de kenmerken an de dichter 9erekend wordt .
Romantische cliches
Ik heb er wel eens oer 9efantaseerd om alast het laatste hoofdstuk an dat boek 9etiteld
De mYthologie an het dichterschap to schri1jen . 0p zoek naar de dichtersm holo9ie an
onze tiJjd erzamelde ik 9edurende anderhalf Jjaar allerlei documenten en knipsets die miJ j op
een of andere manier iets zeiden oer de manier waarop er op dit moment te9en dat
merkwaardi9e genre en zijn beoefenaren wordt aan9ekeken . Leerboeken poezie an schriJjersakscholen ministeriele notifies oer het leesbeorderin9sbeleid, JurYrappomen an
literaire priljzen interiews met dichters en lezers krantenknipsell flapteksten , acceptance
speeches an priJjswinnende dichters examenra9en Nederlands an middelbare scholen ,
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Zie hieroer bijoorbeeld ook H .K .
Anheier & J .
Gerhards, 'Literary
Myths and social
structure' . In : Social
forces 69-3, 1991,
pp . 810-830 en
Dana Gioia,
'Business and poetry' . In : R . McDowell
(ed .) Poetry After
Modernism . Ashland
OR 1991, p . 101 .
Ik atte de romantische dichtersmythologie eerder samen
in 'Zolderkamers
zullen altijd tochtig
zijn', In : Maatstaf 46
(1998) 3, pp . 38-47 .

2 Zie

oer de door en
door romantische
premissen die ten
grondslag liggen aan
het Nederlandse
leesbeorderingsbe-

leid Thomas
Vaessens, 'No time
for poetry?
Leesbeorderinq and
the Postmodern Idea
of Poetry in The
Netherlands' . In :
PAANS 2000, congresbundel an de
INCS to Berkeley CA,
Zuni 2000, to erschijnen .
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aankondi9in9en an literaire teleisiepro9ramma's commentaren op de mo9eliJ'ke
NobelpriJ'soordracht an Bob Dylan . . . Met een wat leliJ'k woord zou J'e kunnen ze99en dat
lit allemaal `parapoetische' teksten zi1'n .
Hoewel er in de ealuatie an de huidi9e stand an zaken in de poezie 9rote erschillen
zijn zo is het genre oor de een op steren na flood, terwi1'I de ander J'uist een enorme bloei
ziet , 9of mi1'n parapoetische erzamelin9 kopieen en knipsets op den duur toch wee een
beeld : er is onmiskenbaar een aantal opattin9en flat in zeer brede la9en an de beolkin 9
wordt 9edeeld . Je kunt het beeld zo uittekenen : bur9erliJ'ke ooroordelen oer het dichterschap zijn op romantische leest 9eschoeid . De dichter is een excentriekelin9 die het mooi
ze99en kan en daardoor aan diepere waarheden raakt . Die weet flat de mooiste meisJ'es altiJ'd
aan de oerkant an de 9racht topen . 0p tochti9e zolderkamers echt hiJ' met het witte el
papier enzooort enzoerder .
Maar hoe leg 1a nu preties de in9er op die klaarbliJ'keliJ'k cultureel diep9ewortelde ooroordelen en opattin9en? Wanneer Ik blader door mlJn mappen met kopieen en knipsets, alt
miJ' op flat er no9al wat documenten in zitten die ik ooral 9eesti9 ind . Als ik de ernsti9e
9edachte aan het hoofdstuk uit De m hologie an het dichterschap loslaatr flan is mi1'n
archlef opeens een erzamelin9 komieke documenten . Het wemelt in de stukken an de
meest oubolli9e cliches en naiee platitudes . De publieke dichtersm he is an een bele9en
romantiek die oor wie zich er tenminste niet aan er9ert om J'e to bescheuren is .
Zo heb ik hier de brochure 'Dichter biJ ' werk'- waarin ersla9 wordt 9edaan an een
'haalbaarheidsonderzoek' naar de raa9 of het mo9eliJ'k is bedri1'en to interesseren oor het
fenomeen 'huffspoeet' . Voor wie wie weten wat oor 'de buitenwereld' poezie is is het heel
leerzaam flit boek1'e . Het beschriJ'ft allerlei mo9eli1'ke initiatieen die ertoe moeten leiden flat
de mensen 'op de werkloer' in aanrakin9 komen met . . . 1'a met wat ei9enli1'k? 0p pa9ina i1'f
lees ik flat "mensen die nooit 9edichten lezen" de kans moeten kri1'9en "om kennis to maken
met een dichter" . Het staat er echt . Gedichten? Ach wat last die mensen een dichter zien!
Kan die meteen een zakcentJ'e erdienen, ze9t de brochure en "flat is antlers dan het oude
stoffi9e beeld an 9edichten analYseren in de schoolklas!" Enfin hier 9aat het me allemaal
no9 niet eens om . Het was mi1' to doen om de doelstellin9 an het 'Dichter biJ' werk'-project,
en die staat er9ens als ol9t erwoord : "Voor mensen in een bedri1'f kan poezie een erruimende bilk creeren op het ei9en werk r op het ei9en bedri1'f" en, nu komt het "op het ei9en
mens-zi1'n" . Dit is nu zo'n romantische ooronderstellin9 die J'e in parapoetische teksten aak
to9enkomt . Poezie erruimt de bilk en confronteert ons, dwars door de doelmati9e banaliteit
an de alledaa9shell heen met existentiele kwesties .
Een ander oorbeeld : een knipselt1e uit de Spits . Als flit gratis treinreizi9ersma9azine oer
poezie 9aat schriJ'en dan kun 1'e de cliches natuurli1'k mooi op een riJ't1'e zien staan . 0p de
pa9ina RTVIShow an 5 september 2000 staat onder de kop 'Sir Paul wie 9edichten publiceren' een bericht1'e oer Paul McCartneY : "McCartneY be9on met dichten nadat zijn beste
riend Ian Vau9han oerfeed . 'Ik probeer een dichtbundel to schriJ'en' ertelde de ster. 'Ik
kon nameli1'k absoluut 9een liedtekst schri1'en oer een persoon die sterende is . Dus be9on
ik een 9edicht ."
Wat ze 9t flit nou oer the idea ofPoetrY? In de eerste plasts flat aan dichten een therapeutische werkin9 wordt toe9ekend . Maar ook onderschriJ'ft McCartneY hier de eronderstellin9 flat sommi9a din9en emotioneel to hefti9 zijn oor lets eenoudi9s als een lied1'e . Nee,
als het echt ernst wordt dan kun Je maar beter een 9edicht schrl1en .
Het zijn de romantische cliches die ml1 keer op keer frapperen r bladerend in mlJn paraz
poetische archlef . Dichten als adequate expressie an diepere 9eoelens de dichter als buitenstaander de dichter als profeet : Forum is aan het collectief-poetische bewustziJ'n olledi 9
oorbi19' a9aan zo li1'kt het wee, en op het imago an de poezie in 2000 hebben de essays an
Ter Braak of NiJ'hoff r of Van OstaiJ'en, of Robert Anker of Tonnus Oosterhoff o9enschiJ'nliJ'k
9een enkele inloed 9ehad . Om no9 een laatste oorbeeld to noemen : waarom kiezen de
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organisatoren an een dichtwedstrijd oor jongeren in 1999 als titel 'Doe maar dicht maar'?
Waarschijnlijk omdat zij an mening zijn dat wie dicht zichzelf in de gelegenheid stelt ongeremd zijn geoelens en emoties to kunnen uiten . Poezie is een 'spontaneous oerflow of . . .',
de 'allerindiidueelste expressie an . . .' etcetera .
Gummbahs karikatuur an de literatuur
"Mijn poezie creeert een erruimende blik op het mens-zijn" stond er in de brochure 'Dichter
bij werk' . Zet dit zinnetje in een tekstballonnetje en stet je er een tekening bij oor an een
kalende man met een pijp en het zou een oneralste Gummbah kunnen zijn . Ook zou je je
bij een tekening an een dikke lelijke Gummbah-moeder, ooroergebogen oer haar willoos
ogende, puistige en bebrilde zoon als bijschrift heel goed het 'Doe maar, jongen, dicht maar'
an de dichtwedstrijd kunnen oorstellen . Gummbah heeft een scherp oog (of : oor) oor de
clich~s die om het dichterstype heen hangen .
Van de bijna zeshonderd Gummbah-cartoons die ik gezien heb, zijn er 52 die de literatuur,
het schrijen en dichten of het lezen tot onderwerp hebben . 3 Doorgaans wordt de dichter in
deze 'literaire tekeningen' neergezet als een wat sukkelige figuur die eigenlijk niet goed weet
waaroer hij schrijen moet .

3 De cartoons an
Gummbah erschijnen in o,a . Humo,
Nieuwe Reu en de
Volkskrant. De erzamelbundels (ik
gebruikte, naast
losse tekeningen uit
de kraut, Hoe Eddy
in balbezit kwam
1997, De tijd liegt
slecht 1998 en Het
geheim an het erdwenen mysterie
1999) worden uitgegeen door De
Harmonie/Icarus.
Met dank aan De
Harmonie oor de
toestemming bij dit
artikel ijf olledige
Gummbah-tekeningen to reproduceren,

Ronduit deerniswekkend is hij in zijn zorgelijke gebrek aan fantasie (in een ariant op de hierboen gereproduceerde tekening zegt de dichter : "Mijn hond is dood en ik leef, daar mbet
toch een gedicht in zitten") . Gebogen oer zijn lege el papier probeert hij dat gebrek aan
inspiratie to compenseren met een absurde aandacht oor dingen die er olstrekt niet toe
doen . Als Gummbahs dichter al eens ergens een 'onderwerp' in ziet, dan is die aanleiding op
zijn zachtst gezegd nogal particulier. De truc met de spiegel is wel een heel doorzichtige maskerade an des dichters (obscene) naelstaarderij .
Natuurlijk : Gummbah seledeert die aspecten an de literatuur die belachelijk zijn en die
kenmerken an de dichter die hem meelijwekkend maken . Er moet immers wel gelachen
worden . Maar het fascinerende an de literaire cartoons is wat mij betreft dat ze niet alleen
onweerstaanbaar grappig zijn, maar dat ze ook nog eens een getrouwe afspiegeling geen
an het imago an de literatuur. Daar kan mijn knipselarchief niet tegenop .
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De dichter/schri1'er
Hoewel Gummbahs dichters en schri1jers de fantasie prikkelende namen dragen als Frederik
P.M . VOCht Ramon Solanas en Weinzaufer, ziJjn zij j wat betreft hun uiterli1jk olstrekt kleurloze figuren . Oer de combinatie an stropdas en spencer had ik het al en ook de piJp kwam
al ter sprake, maar er ziJjn ook andere tekstuele en picturale aanwiJjzin9en dat we met wat
norse teleur9estelde bur9ermannen to maker hebben . De inrichting an het huffs waarin de
dichter woont bi1joorbeeld . De oer-Hollandse binnenkamer is het decor waarin zich het
schriJj ersbestaan afspeelt, en dat is natuurli1jk allerminst een 9lamourachti9e our9ein9 . De attributer an de dichter ziJjn het bureau de
tYpemachine 9een pc , de prullenmand het notitieboekJ'e de schemer- of
bureaulamp, een kop koffie en sours een 9las wi1jn . Ook hier 9eldt : het is
allemaal 9renserle99end saai- sober en bur9erli1jk . In niets onderscheidt de
literator zich an de bur9erman .
Deze aan9epastheid an de auteur staat op 9espannen oet met het
buitenstaanderschap dat Gummbah hem toeschri1jft . In 9een enkele tekening fi9ureert een dichter of schri1jer die werkeli1jk deel heeft aan het leen
buiten de poezie . Het zi1jn olgens Gummbah olstrekt eenzeli9e indiiduen die de literatuur beolken . Ze hebben 9een idee an wat de wereld zou
kunnen bieden behale de schri1jeri1j . "Na drie pa9ina's had ik al iets an
'dit wordt helemaal niks' maar J'a, hou dan no9 maar eens op" ze9t een
schriJj er als hiJ', met een enorm boek in ziJ'n hand, geinteriewd wordt . Het
leer is elders - alle auteurs in Gummbahs cartoons onderinden het . In
een aantal tekenin9en words het in dit opzicht schriJjnende beeld 9eschetst
an een piJprokende schri1jer die in de erste hoek an de kamer zit terwiJjl
zi1jn rouw zich er daarandaan en op de oor9rond met haar bezoek
onderhoudt .
Terwi1jl de wereld zo to zien niet wakker li9t an wat Gummbahs schriJjers schriJjen, hebben deze literatoren zelf een betrekkeli1jk naief zelfbeeld .
Tekenend is de scene die 9eschetst wordt in een cartoon oer een oordra9ende schriJjer. Voor een zo 9oed als le9e zaal er ziJjn maar twee bezoekeys op de literaire aond of9ekomen . . . reutelt een rokende kaalko p
spencer en stropdas) een fragment uit ziJjn oeerloze roman oor zich uit :
De zon wierp bemoeizuchti9
stra/en a/s mikado-stolel"es- al
hout door het raam waar ik
beschadi9d 9 /as whisky oor
gent was dacht ik weer.

a/s zi"l 's midda gs aak is haar 9ouden
zi Jjn die meesta/ an P/antic of sours an
naar toe was g e/o p en en nu met een
stond. lk wou das ik was minder intelli-

Het probleem is dun niet dat de schriJjer niet lean schriJjen het probleem is
dat de schri1jer Ii1jdt aan ziJjn ei9en oermati9e intelli9entie .
Waarom schri1'ft u?
Als het schriJj erschap Gummbahs auteurs 9een status of plezier erschaft, waarom schri1jen
ze dan? Er loopt in Gummbahs cartoons eigenli1k 9een enkele auteur rond die door iets substantieels 9edreen wordt . Een 'idee' hebben zi1jn dichters niet en ook naar een menin9 of
standpunt hoef 1je niet to zoeken . 0p z'n positiefst 9eformuleerd kun Jje ze99en dat sommi9e
literatoren in deze tekenin9en een obsessie hebben die hen tot dichter aanzet .
De tekenin9en waarin zulks het geal is karikaturiseren het fenomeen inspiratie .
,, Goedenmidda9 meneer" zo introduceert een Bob de RooiJj-achtige brildra9er zichzelf bij J
iemand die zoJ'uist de deur oor hem open9edaan heeft : "het of9elopen Jjaar heb ik 9ewerkt
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aan een 9edicht oer uw kont dat ik u nu 9raag wil oorlezen ." Toe9egeen : lichaamsdelen
an de persoon naar wie Jj e begeerte uitgaat kunnen Jj e Ian9 bezi9houden, maar nu het bijJ
Gummbah een dichter oerkomt words de inspiratiee kracht an een der9eli1jke obsessie olkomen belacheli1k 9emaakt .
In een andere tekening wordt oak het klassiek-dichterli1jke erschi1j nsel an de 'roepin9'
9eironiseerd, wanneer de dichter zi1jn interiewer bet olgende antwoord geeft :
0P een da9 was er ineens een stem die zei : 'schrijf
een dichtbundel oer de lente
J
achterlijke
l idioot dat Ije daar zit met lje rotkop!'
Sours is er niet eens sprake an 9eironiseerde inspiratie of roepin9 . Dan dicht de dichter
gewoon omdat hiJj zo 9raa9 dichter wil ziJjn . De twee eerder9enoemde cartoons waarin iemand
bi1jna ertwiJjfeld roept 'daar mbet toch een 9edicht in zitten' zi1jn daar oorbeelden an .
Wat de driJjferen an Gummbahs dichters oak mogen zi1nf termen als inspiratie en goddeliJjke ingein9 liken
ongeschikt our ze to beschri1jen hoezeer de dichters zelf op zulke
1
quasi-erheen zaken ook een beroep doen . UiteindeliJjk is een tekst oor hen iets dat zomaar ,
als anzelf ontstaat . In een tekening uit de bundel Hoe Eddy in balbezit kwam bi1j oorbeeld ,
wanneer een schriJjer driftig op ziJjn schri1jfmachine tikkend, opeens flood9emoedereerd aststelt flat het "alweer een kutroman" wordt - alsof hiJj buiten het scheppingsprotes staat en
alsof hiJj er niets aan kan doen .
Heel interessant ziJjn die tekenin9en waarin Gummbah zi1jn dichters en schri1j ers moeite
laat doen de leegto an hun literaire bestaan op to ullen . In de meeste geallen doen zijj flit
door an de literatuur een ritueel to maken . De dichter, bi1j oorbeeld die aan een rouw in de
deuropenin9 raa9t of zijj een tiJj d oor hem heeft :
Goedenmidda9 merouw, ik heb een 9edicht geschreen oer uw ingewanden flat
ik 9raa9, staand op het dressoir, zou willen oorlezen . Mag ik binnenkomen?
Ook de naakte piJprokende dichter die achter zi1jn schri1 j ftafel zit, ritualiseert het dichten o p
een absurde manier. Zi1'n rouw, die erderop in de kamer aan de thee zit met een riendin ,
licht de aubergine in het achterwerk an haar man toe door to ze99en :
Na het weer9alone succes an de bundel 'dertig dichters dichten met een banaan in
hun reet' moest er natuurlijk
een erol9 komen . . .
1
De al genoemde Gummbah-auteur Ramon Solonas omkleedt ziJjn schri1 jerschap op een andere manier met de leegte-erhullende poeha an het ritueel . In een tekenin9 an twee mannen waaran de een een beschreen bal koppend hoog houdt en de antler de olgende
ballen in ziJjn handen houdt, lezen we :
De roman 'Het ermolmde denken der geze9enden' an de Sp aanse schril er Ramon
Solonas werd 9edrukt op 272 ballen die men onder Persoonlijk
l toezicht an de
schril er a! koppende diende to lezen .
Geestig is in erband met deze ritualisering an de schri1 j eri1j ook de tekening wasri n een
rouw haar kleine zoont1je raa9t stil to spelen omdat ziJjn ader, die in dezeIf de kamer
zwetend en zwoe9end zit to schri1jen net "midden in een moeili1jke neuksce' ne" zit .
Schri1'ersrouwen en schri1'ende rouwen
Zoals alle dichters op
1 elkaar liken zo hebben ook de schri1 j ersr ouwen an Gummbah
allemaal een er9eli1jkbaar uiterli1k 9ekregen . Mooie of slanke yr ouwen zitten er niet tussen
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en lachen behoort niet de mogelijkheden . Erg sympathiek ogen ze geen an alien . Ook in
karakter ertonen de echtgenotes nogal wat oereenkomsten . Ze zijn teleurgesteld in het
(literaire) gehalte en in de status an hun man, ze roepen hun echtgenoot oortdurend ter
erantwoording, ze hebben geen hoge pet an hem op en ze zijn zo goed als altijd onmiskenbaar de baas in huffs .
Als Gummbahs dichters en schrijers zich al niet bewust zijn an hun eigen marginale
positie in de wereld, dan herinnert hun rouw ze daar wet aan . Het benadrukken an het
buitenstaanderschap an hun echtgenoot is een an de faoriete bezigheden an de schrijersrouw in de tekeningen . Soms gebeurt dat in de orm an morele chantage, zoals in het
geal an de schrijersrouw die, met haar huilende zoontje aan de hand, de studeerkamer
an haar man binnenstapt en zegt : "ze plagen Jan-Pieter op school met je erkoopcijfers" . In
andere geallen kiezen de rouwen oor milde spot . Zoals de gezellig met haar buurrouw

keuelende schrijersrouw die, terwijl haar man achter in de kamer oortwerkt, opmerkt dat
ze het wel wat indt hebben, "zo'n man die ol oergae het ene kutboek na het andere
schrijft" .
Het erweer an de schrijende man is oer het algemeen weinig indrukwekkend . Zo erdedigt een dichter zich tegen de heftige schrikreactie an zijn rouw op een manuscript met
de woorden : "ik zei toch : niet op de interpunctie letten!" Meestal echter ziet de man lijdzaam toe hoe zijn rouw hem kritisch de grond in boon . De gezichtsuitdrukking kan daarbij
buitengewoon deerniswekkend worden . Kijk nog maar eens naar de eerste illustratie bij dit
artikel, de ijf schrijershoofden . Het tweede hoofd an links behoort toe aan een dichter die
er zojuist an tangs heeft gekregen an zijn rouw.
Het is in het licht an deze rouwelijke superioriteit in Gummbahs wereld buitengewoon
reemd dat de literatuur desalniettemin een typische mannenzaak is . In maar twee an de 52
literatuurtekeningen is de schrijer een rouw . "Ik heb gesmuld an de kantklospassages! " zegt
een dame met knot tegen een andere dame met knot . Deze tweede dame is de schrijfster Miep
an Santen . Zij signeert haar boek, zittend achter een tafel waarop een tuttig damestasje het
meest opallende attribuut is . Niet de meest riendelijke manier om de rouwelijke stem in de
literatuur to erbeelden . . . Dat geldt ook oor de enige andere cartoon waarin een rouwelijke auteur optreedt . Een uitgeer geeft daarin zijn debutante to kennen dat hij haar als de
nieuwe Gerard Ree wit presenteren : "Heeft u geld oor een geslachtsoperatie?"
Dichter en publiek
Hoezeer de schrijers die Gummbah in zijn literaire wereld laat rondlopen ook slechte schrijers zijn, toch is er de nodige media-aandacht oor hun bezigheden .
In zeen an de 52 literaire tekeningen schetst Gummbah de Adriaan an Dis-achtige entourage (tafel, stapeltje boeken, microfoons, karafje rood, karafje wit en twee glazen) an het
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teleisie-interiew. Ook de kranten besteden aandacht aan de middelmati9en die in de tekenin9en worden 9aportretteerd . "De buurrouw ze9t dat de kranten schriJ'en dat 1je Iaatste
roman weer 9een diep9an9 heeft" ze9t bi1'oorbeeld een J'ankende schriJ'ersrouw te9en
haar echt9enoot, "en Jje had het me no9 zo beloofd ."
De schri1'ers zelf hebben dus niet helemaal on9eli1'k wanneer ze speculeren op de reacties
an pers en publiek . In een 9eal strekken deze erwachtin9en zich zelfs uit tot het na9eslacht . Een puisti9a 1jon9en die aan alle uiterliJjkheden an Gummbahs dichter oldoet spencer en stropdas,l zit achter een tafel en schriJjft : "Lief da9boek ik heb me andaa9 maar liefst
ne9entien keer of9etrokken en hoor het na9eslacht nu reeds bewonderend mompelen biJ j het
lezen an deze zin" .
Maar de iJ'dele speculatie an Gummbahs schriJ'ers wordt schriJ'nend
wanneer 1'e bedenkt dat
er in de tekenin9en nooit
op EEN DAP WAS ER INEENS EEN
eens lets 9eschreen of
STEM DIE ZED "ScHRi,jF EEty
9edicht words waarop de
wereld zit to wachten . Er
DicHTBuNDEI oER DE LEJTE,
is sprake an een fundaAGNTE RLJkE IDi'OOT DAT E
mentele erreemdin 9 .
zelfs an iJ'andschap tusDAAR zir MEr j E IOTkop!"
sen dichterlschriJjer en
lezer, waaraan factoren
als het buitenstaanderschap an de literator,
de naelstaarderi9a 'los9esla9enheid' an de
literatuur en de door
Gummbah als koddi 9
oor9estelde ritualiserin 9
an de literatuur no9 biJ'dra9en . De lezer heeft
zich bi1' Gummbah an
de literatuur of9ekeerd .
Twee mannen oor een
le9e boekenkast ze9t de
een te9en de antler : "ik
wacht no9 altiJd
't
op he ~"
erschiJ'nen an een aantal echte 9oeie boeken" .
Exemplarisch oor de erhoudin9 tussen diohtor an lezer in Gummbahs il teraire uniersum
is deze dialoo9 uit Hoe Eddy in balbezit kwam de tokenin9 kan man zi ch er inmiddels bi 1
oorstellen

j

I'

-

Als u een groot liefhebber an mijn gedichten en een ziekelijk aanbidder an de

persoon er achter belooft ie worden, krijgt u an ml] deze zak o/ authentieke huidschilfers, nagels en schaamharen
- Oke, op oorwaarde dat u ze stuk oor stuk signeert en be/ooft nooit meer een
letter op papier to zetten
- Deal!
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LE2ER MET GITATLN OP 2s)N 6EMAk m
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DE BLOEiENDE kAkTS ENkELE
CENTIMETERS NR REc-HTS .
"MOET DAT ?", VROEG BERNq DETTE:
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FRS

) BE(ZNADETTE',

FLUi57'ERDE

T2, " DAT MoET !"

Lezers moeten niets hebben an
de 9edichten die Gummbahs
dichters produceren
ook al
omdat zich achter die teksten
oortdurend de weini9 aantrekkeliJjke persoon an de dichter
opdrip9t . De '9ewone' lezer oelt
zich eerder bedrei9d door de
dichter dan dat hi1j zijn teksten
apprecieert, en critici of uit9eers
Iaat het eenoudi9we9 allemaal
koud :
Wi11
] zi jn een christeli1jke uit9eeri' meneer Vocht. Lie9en in

Flapteksten doen wr1 dus niet .
U kunt kiezen of de/en : of
accepteert de tekst: "Frederik
P.M. Vocht schreef met 'Het
teken an de lamp ' alweer een
kutroman" of u zoekt een
andere uit9eeri1j!
Ook in de cartoon die ik misschien
de mooiste ind an alle literaire
tekenin9en an Gummbah staat
de poetische desinteresse an
lezers centraal . Mismoedi9 ki1jkt
een man in kamer1jas uit zijn raam
naar de onder9aande zon . "Als
daar maar 9een poezie an
komt" zie 1'e hem denken .

De ene kutroman na de andere
Het ziet er niet best uit oor de poezie in Gummbahs wereld . Dichters zijn bekla9enswaardi9e minkukels zonder inspiratie ; hun belan9stellin9 9aat oerwe9end uit naar wat zich niet
erder dan enkele centimeters an hun kruis beindt ; ze beschouwen zichzelf als superieur en
oelen zich niet be9rep~
en ; ze doen an hun frustraties ersla9 in boeken die niemand
wil lezen en om dit alles heen draait een al eenmin 9einspireerde publiciteitsmachine bestuurd door 9eeuwende interiewers die de schriJjers ra9en stellen als "1j e hoeeelste
kutroman wordt dit nou Piet?"
Toch kri19en we in Gummbahs literaire cartoons indirect een beeld an het profiel an de
schri1jer die boeken schri1jft die wel in 9oede aarde allen . 0p de achter9rond speelt in deze
tekenin9en steeds het besef mee an wat 'succes' in de literatuur inhoudt . Gummbah weet
welke factoren doorsla99eend zijn in het protes an canoniserin9 ; welke literaire kenmerken
het op dit moment 9oed doen in de literatuur9eschiedenis . Uiteraard wordt ook dit aspect
an de literatuur tot een karikatuur 9emaakt . Wanneer erkoopciJj fers ter sprake komen in
9esprekken tussen schri1jer en schriJjersrouw, dan bliJjkt Gummbah zich er biJjoorbeeld an
bewust to zijn dat ol9ens de cliches an de romantiek economisch en literair succes om9ekeerd eenredi9 zi1jn . En als het om poezie 9aat, wordt de dichter erweten dat zijn werk
onoldoende 'hermetisch' is of to toe9ankeliJ j k .
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"En dit noem 1jiJj ontoe9ankeliJjk?!" blaft een bloemetJjesJjurk haar dichtende man toe . Witheet
an woede is ze . De arme sukkel in deze tekenin9 zit stei9 onder de plak an zi1jn rouw . Ik
weet niet waaraan ik het preties meen to zien, maar jets ze9t me dat zi1 j met haar ontoe9ankeliJjkheidseis niet haar hart laat spreken maar jets antlers . Zi1j confronteert haar man niet met
een ei9en oorkeur, maar met een literair criterium waaran ze om een of andere reden denkt
dat het belan9ri1j k is . Als 1je erol9ens het 9ezicht an de dichter ziet het is de kop waaraan
ik eerder refereerde : de tweede an links in de eerste illustratie weet Jje dat hi1 j zich aan dat
criterium willoos conformeert.
De tekenin9 ze9t een aantal din9en to9eli1jk . De dichter past zich slaples aan aan de eisen
die zi1jn rouw, met een schuin oo9 9ericht op de literatuur9eschiedenis aan hem stelt . Als
de bezor9de moeder die haar zoont1je op het hart drukt nooit jets onaan9enaams to ze99en
te9en de leraar die hem rapportciJjfers 9een moet zo denkt deze schri1jersrouw erop toe to
moeten zien dat haar man zichzelf een de9eli1jke literaire reputatie erwerft . Te9eliJjk wordt de
nei9in9 belacheliJk 9emaakt om op een der9eli1jke trutti9-pra9matische manier met een literaire reputatie om to 9aan .
Slap aftreksel an de romantiek
Een an de aardi9ste din9en an Gummbahs tekenin9en oer literatuur is ook dat 1je ze o p
ten minste twee manieren kunt be9ri1pen : ze ziJjn zeer trefzekere iconen an de manier
waarop er in de wereld te9en poezie en dichterschap wordt aan9ekeken maar ze zi1jn ook
een haarscherpe kritiek op dat beeld . Gummbah heeft een 9rondi9e hekel aan de trutti9held
an de mainstream-literatuur . HiJj hekelt het inderdaad door en door middelmati9e circus an
priJjsuitreikin9en en human interest-interiews rondom het onschadeliJj ke soon boek dat in
betrekkeli1jk brede krin9en op waarderin9 rekenen kan . Dat soon literatuur is in de twinti9ste
eeuw met een hele bele9en of9elakte romantiek om9een . Ons beeld an wat dichters ziJn ,
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is olkomen erziekt door clichematige ooroordelen oer zijn buitenstaanderschap, oer zijn
geoelige natuur, oer zijn worsteling met het burgerdom (of : met zijn eigen burgerdom) . Dit
slappe aftreksel an de romantiek is het onderwerp an Gummbahs literaire cartoons . Het
mag er sours op lijken dat hij deze romantiek beestigt, in feite haalt hij haar rigoureus onderuit . Wie Gummbah waardeert, lacht niet our zijn dichters, maar our zichzelf .

GA NOV MAAR .

Thomas Vaessens is docent Moderne Nederlandse letterkunde aan de Uniersiteit Utrecht. In opdracht
an NWO werkt hi' 1aan een onderzoek naar 'Schnjer en schri'en
in postmodern Nederland' .
1
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Wat bloemrijker, drukker
Tachtig en het antisemitisme
"0 smous1'e met uw onanisten-snuit / Dat Iaat suceeren u door kleine meis1'es", schreef
Tachti9er der Tachti9ers Willem Kloos oer de 1'oodse schri1'er Bernard Canter . Zi1'n
kunstbroeders DiePenbrock, Van Eeden en Paap maakten het no9 eel bonter, zo
betoo9t Patrick Rooi1'ackers in zi1'n artikel . Hoe erheen deze kunstenaars zich ook
mochten 9edra9en, in hun afkeer an het 1'odendom ontste9en zi1' het bur9ermansnieau niet .
Patrick Rooijackers

In hoeerre waren de Tachtigers antisemitisch? lemand
die mocht besluiten de roman Jeanne Collette 1896
an Willem Paap 1856-1923 to gaan lezen zou zich
dat na het lezen an dit ergeten werk wel eens kunnen afragen . Wanneer een schri1jer zich andaag de
dag oer de 1joden zou uitlaten in woorden zoals Paa p
die onbeschaamd in zi1jn boek heeft duren astleggen dan zou deze hieroor waarschi1jnliJjk binnen
enkele maanden oor de rechter erantwoordin g
mo9en komen afleggen . En welke rechter zal zich niet
een achter de oren krabben, erbiJj sterd als hi1j ermoedeliJj k is door het lezen an zinsneden als "wat de
negentiende eeuw oor uilst heeft gebaard het is, 't
zi1 j 1f ood geboren dan of 1food an ziel, de dollarbaron"
Paap 1896 . p .8 ? De zeldzame reacties an Tachtigers
op Jeanne Collette echter, zoals aangehaald door Jaa p
Mei1jer in zi1jn biografie an Willem Paap, Het leenserhaal an een ergetene, maken an het antisemitisme in deze roman geen enkele melding, terwi1jl hier
toch moeiliJjk oerheen to lezen is . En interessanter
wordt deze kwestie nog als Jaap MeiJjer enkele oorbeelden geeft an anti-oodse1
uitlatingen an Willem
Kloos Jacques an LooY en Frederik an Eeden . De
raag is, kortom : hoe stonden de Tachti9ers togenoer
'de 1food'?
In dit artikel wil ik een erkennin9 9een an een
antwoord op deze raag . Niet alle Tachtigers zal ik hier
oor het oetlicht laten komen Gorter bi1joorbeeld
niet . Het zou ook erg eel plaats ragen om elk lid an
Tachtig en wie zi1jn dat dan allemaal) in een noodgedwongen beperkt tiJj dschriftartikel to behandelen . Wel
wil ik aan de hand an uitlatingen an enkelen an
hen zowel in primair werk als in brieen, laten zien
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dat er biJj de leden an Flanor en De Nieuwe Gids in
erschillende gradaties een anti-J'oods denken heeft
bestaan . Ik zal mi1jn betoog beginnen met een uit9ebreide behandeling an drie Tachtigers : eerst natuurliJjk
Willem Paap met zi1jn Jeanne Collette daarna Frederik
an Eeden en ten slotte AIphops Diepenbrock .
Verolgens wil ik naar aanleiding an de opmerkingen
die Jaap MeiJjer in ziJjn Paapbiografie maakt oer het
antisemitisme an Tachtig, ingaan op enkele andere
Tachtigers - met name Kloos en VerweY - en ten slotto enige condusies uit het materiaal destilleren .
Onmiskenbaar antisemitisme
Voordat ik me op deze kwestie kan richten dien ik
echter twee ragen to beantwoorden . Een : hoezeer
was antisemitisme rond 1900 in Nederland erspreid?
En twee : indien aanwezig, wat erstond men dan
onder dat antisemitisme? Dit zal ik helder moeten kriJjgen wil ik het mogeliljke antisemitisme an Tachtig o p
zi1jn waarde kunnen schatten . MiJjn uitgangspunt zal
hier oerigens zi1jn dat er sprake is an antisemitisme
wanneer de Jjoden als scherp of9escheiden gezien
worden an de eigen beolkingsgroep en wanneer
deze al dan niet reele uitzonderin9sPositie an de
ne9atiee- aak paranoide
Jjoden wordt ertaald in
getintestereo Pen die een situatie genereren waarbijJ
Jjoden duideli1jk als inferieur ten opzichte an de eigen
groep worden beschouwd . Er alt heel wat op deze
definitie of to dingen, maar ze is werkbaarder dan de
definitie die bi1joorbeeld de Van Dale aanreikt .
In hoeerre was antisemitisme rond 1900 in
Nederland een wiJj derbreid fenomeen? J .C .H . Blom
en J .J . Cahen stellen in hun bi1jdrage aan de

en heftiger
Geschiedenis an deljoden in Nederland dat de 1joodse
assimilatie en inte9ratie in de tiJjdspanne 1870-1940
een opallende en dominants ontwikkelin9" was ,
waardoor de Jjoden steeds meer in de Nederlandse
samenlein9 leken op to 9aan ; dat Jjoden lid waren an
een Jjoodse 9eloofs9emeenschap of aan Jjoodse maatschappeli1j ke actiiteiten deelnamen werd meestal als
een persoonliJj ke aan9ele9enheid beschouwd . Maar
het Jjoodse 9ezicht bleef oor de niet-1food herkenbaar
en uitte zich in riJj al9emeen aanaarde ooroordelen
oer Jfoods 9edra9, taal9ebruik en uiterliJjk . De oorzaken hieroorzi1j n deels te inden in bewuste keuzen die
Jjoden maakten of in onbewust herkenbare aspecten
an de 1joodse traditie ; oor een zeker zo belan9riJjk
deel echter werden deze ideeen eroorzaakt door de
houdin9 an de niet-Jjoodse meerderheid . Nederlanders
beschouwden fel antisemitisme als onfatsoenliJk, maar
er waren - ooral als het de persoonliJjke leenssfeer
betrof - allerlei ormen en 9radaties an afstand houden discriminatie en antisemitisme ook al waren deze
sentimenten in er9eliJjkin9 met het buitenland mild en
9emati9d . Blom et al . 1995, pp .284-285
Maar en hiermee kom ik aan de tweeds raa 9
hoe moeten we dat antisemitisme inullen? Welke
ooroordelen ziJ'n er waar to nemen? H .W.J . Sannes
publiceerde in 1946 een liJig werk waarin hi1' de
Nederlandse antisemitische ooroordelen probeert to
weerle99en . HiJj somt de ol9ends kenmerken an de
stereotiepe Jfood op : de "leendi9e oor sommi9en wat
to leendi9e" om9an9sormen an 1joden het spreken
met handen een afwiJj kende zinsbouw en intonatie
een zeker snort onbescheidenheid" het hoo9ste
woord oeren brutaliteit arro antis "roots rack
bluf, en parenuschap" , snoeeriJ, protseri9held, patserf9held "1joodsche leieriJ" waarmee ziJj anderen
comp limenteren oor zaken die zij in fefte nfet bezitten lufheid leu9enachti9held, bedrfe9erf1, mfsdadi9held ontucht, parasitisme en " 9een ei9en cultuur" .
Verder noemt hiJj flog de op handen zf1'nde 1joodse
wereldmacht . Sannes 1946 pp . 92-115 De belan9ri1jkste zf1jn oor Sannes no9 wel "de manieren de
drukte de poeha de bluf, de 9rootsprack, de arro9antis . Hierin zou de 1food zozeer afwiJjken flat men

meent hem oeral to kunnen aanwi1jzen ." Ibidem ,
p202 Een antler boekJje daterend an lak na de oorto9 . an J .W. Matthi1jsen noemt de "hebzucht" , de
"Jjoodsche onhebbeli1jkheid", de brutaliteit de "1joodsche onzedeliJjkheid" en "onbetrouwbaarheid" als
tYpisch antisemitische ooroordelen .
MatthiJjsen
1945 pp . 42-44 Antisemitisme was dus duideli1jk
aanwezi9 in de Nederlandse samenlein9 an rond
1900 . Maar hoe stonden de Tachti9ers flu to9enoer
dit fenomeen? Laat ik met Willem Paap be9innen .
De 1'odenbaron an Willem Paa p
Weliswaar is Willem Paap 9een Tachti9er in de strikte
zin an het woord - Jaap Mei1jer noemt hem een
Zeenti9er - maar hiJj was medeoprichter an De
Nieuwe Gids en hoorde eni9e 1jaren biJj de 9roep an
Tachti9 . Paap is bekend 9ebleen door zi1jn roman
Vincent Haman 1898 een geslaa9de sleutelroman
oer de Tachti9ers . Maar wat in Vincent Haman nauweliJj ks of niet to inden is is in Jeanne Collette zi1jn
eerste no9al middelmati9e roman olop aanwezi 9
antisemitisme . Jaren later heeft Paap zichzelf in een
interiew hieran proberen riJ j to praten : "Ook wisten
ze direct te9en me to ze99en, dat ik antisemiet was .
Welnu dit spreek ik ierkant te9en ." Zie Mef1'er 1959 ,
p406 Hoe dan ook, Jeanne Collette 9eeft in elk 9eal
9enoe9 aanleidin9 ertoe de schri1jer an antisemitisme
to erdenken . Het oorwoord an het boek dat ik al
eerder aanhaalde is hierin het duideliJjkst : "Hoo9 uit
boen het luid 9eroep in het oud Europa l 9eroep
an hon9er en an flood . . . , schalmeit de kreet : de
1food! de 1food! Want wat de ne9entiende eeuw, de
dollareeuw, oor uilst 9ebaard heeft het is 't zi1j Jfood
9eboren dan of Jfood an ziel, de dollarbaron oor wie
hausse of baisse 9eschacherd geld orsten en priesters
en olkeren doet bui9en ."Paap 1896, pp . 7-8
Michell Boll meent in ziJjn artfkel oer Willem
Paap uit 1985 flat of9ezien an het oorwoord en
nawoord an Jeanne Collette die ook naar zijn ides,
zeker antfsemitfsch zijn, " an 1jodenhaat in de roman
2
erder 9een spoor to ontdekken [is]" Inderdaad is,
het oor- en nawoord niet mee9erekend, het woord
1food in de klefne zeshonderd pa9fna's die het boek
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Voorkant an leanne Collette
De rijke jood ligt met "de korte beenen onder het kwabberig lijf oer elkaar" op zijn troop en blaast "den rook an een haanna orsten en
priestess in 't gelaat, die deemoedig buigen, buigend leien om wat dollars, aanbiedend woekerrente en orstengunst ."
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telt niet eel meer dan tien keer tern9 to inden . Het waar hiJj niet bui9ende kan zi1jn" p . 122 . Wanneer het
Ii1jkt me echter beter to stellen dat het boek, zonder dat
erop aankomt heeft Collette cum suis dan ol9ens de
het zelf in een flagrant antisemitisch jargon eralt, erteller ook maar een rem : het "wetboek" en "niet in
betoo9t wat het oorwoord als antisemitische hypo- de 9ean9enis to komen" p . 27) . Zelfs het we9topen
these opwerpt : de J'ood re9eert de wereld met zijn
an zijn dochter Jeanne met een kunstenaar - eerst
hebzucht . Na de bewiJjsoerin9 ol9t dan weer een
no9 het "doodonnis oer zijn wereldsche 9lorie"
nawoord dat als een condusie tern9keert naar de antip548 -weet Collette in zijn oordeel to draaien door
semitische "Jjodenbaron-zwi1'neri1j" .
oor to wenden dat hiJ' enkel uit "nobeler liefde dan
Het sterkste bewi1j s oor deze interpretatie is wel dat ooit oor de kunst" p . 571 de 9elieen uiteindeliJjk
de 1joodse wereldheerschappiJ, als we Jeanne Collette toestaat to trouwen . "En hoo9er rees Collette en luider
mo9en 9eloen niet er erwiJjderd is an realiserin9 .
rumoerde zijn faam door het land" p . 573) .
Het felt dat de 1'oodse bankier Alex Collette door zijn
De Jfood beheerst met zijn geld- en roemzucht de
inloed aan to wenden de aanankeli1jk zo weini9 sucwereld - dat was de teneur an het oorwoord . En dit
cesolle kandidaat De Moucheron als ze9eierend man
idee komt zoals we zien ruimschoots tern9 in de rest
de erkiezin9en uit laat komen ze9t al eel oer zijn
an het boek . Zelfs op detailnieau weerspie9elt het
macht . Een tYperend is het r dat de namen an de
boek het oorwoord bi1'oorbeeld wanneer in het
mensen uit de bankierswereld bi1jzonder aak 1foods in oorwoord 9eze9d wordt dat Je 9een Jfood hoeft to zijn
3
de oren klinken . De Moucheron ziet het scherp als hi'1 om foods an 9eest to zi1jn . Collette maakt nameli1'k
n
r
,4
beseft dat de Collette s Cardozo s . . . door op hun re9elmati9 9ebruik an de diensten an Hector
post to zijn waar 9esproken werd . 9efluisterd, door de Matthieu een " particulier rechercheur" die zich enkel
luisterinken to zijn an het 9ansche land de stille riJ'ksom geld bekommert en er uitziet als een " 9oedi 9
kanseliers konden zijn an het idiote land" p . 111 .
1jood1je" p . 323 . Jeanne Collette is ondanks de nuanPaap laat het in Jeanne Collette echter niet hierbiJ' .
cerin9en die Jje aan kunt bren9en duideliJ'k antisemiHiJ ' heeft om de onwelriekendheid an deze Joodse tisch - als 9eheel en niet enkel in oor- en nawoord
heerschappiJ' to benadrukken r een uit9 ebreid linenspel
zoals Boll in zijn artikel stelde .
1
an stereotYpen ontworpen die in de Jfood Alex 9eboBlom en Cahen noemen in de Geschiedenis an de
ren Aaron Collette hun sniJpunt inden . De ooroor- 1'odes in Nederland twee ormen an antisemitisme :
delen Je9
1 ens 1joden die Sannes in zijn boeke opsomde een "anti-1'udaistisch" antisemitisme dat ooral op een
arenuscha
hebzucht sluwheid onzedelijkheid
afkeer an de Joodse reli9ie 9eent is en daarnaast een
bedrie9eri1 . 9rootsprack r brutaliteit, ontucht - alle zijn
,, sociale" ariant waarbi1 ' Jjoden worden 9ezien als een
5
in Jeanne Collette tern9 to inden .
yolk met bepaalde aan9ename en ooral ook onaanZo herkennen we in Alex Collette meteen al
9ename ei9enschappen, waaran de niet-J'ood zich niet
de op geld beluste 1food met "ziJn 9lorie- en
of nauweliJ'ks kon losmaken . Blom et al . 1995 ,
ri1jksdaalderdroomen" p . 10 en drang naar "roem en
pp284-285 Paaps roman keert zich echter 1'uist oluit
geld" p . 11 die erin zal sla9en zich op to werken tot te9en het 9eoelloze en 9renzeloze materialisme dat
een an 's lands belan9ri1jkste bankiers . Aan het '9e9enaar het idee an Paap in de financiele krin9en heerst
yen' dat de Jfood hierbi1j alti1jd een parenu zal bli1'en , - en dat oor hem 9eoelsmati9 met de J'ood erbonontsnapt Collette niet . Ondanks zijn ri1jkdom eet hi1j zijn den is . ZiJjn antisemitisme is eeleer 'antikapitalistisch'
soep slurpend en met de ellebo9en op tafel en zijn
to noemen .
wanstalti9e ideeen oer de inrichtin9 an zijn huffs pleiten allerminst oor zijn smack . OnzedeliJjkheid en lage Voordeuren en achterdeuren
lusten zijn Collette en zijn snort ei9en, want wat hun
Is het antisemitisme an Paap scherp 9ericht op de geldol9ens de ertelinstantie rest an "de liefeliJjke zinnefixatie an )'oden biJj Van Eeden in wiens werk eenli1jkheid der natuur" oldoen ze "in hun 1'on9e Jjaren eens anti-oodse
uitlatin9en to inden ziJ'n is dit in eel
1
met betaalde amantes hun rouw raa9t liefde en
minder sterke mate en met aanzienliJjk minder felheid
daaroor is hart nodi9 . op ouder Ieefti1jd met uile waar to nemen . Weliswaar beklemtoont ook Van Eeden
plaatl'es" p . 28) . Veelze99end 9enoe9 is Collette echde 9eldzucht en de J'oodse dran9 naar aardse 9lorie ,
ter in het toeren met woorden de beste . En de ban- maar oor hem zijn de J'oden eeleer een subersiee
kier is als een echte stereotiepe 1food slues en genie p9
i
9roep die to eel nare ei9enschappen oorradi9 hebben .
"met zijn 9enot om bui9ende to staan waar rechto p BiJ ' Van Eeden is meer dan bi1j Paap sprake an "sociaal
9een plaats was ; om door het sleutel9at to loeren ,
antisemitisme" zoals Blom en Cahen het noemen .
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In een brief an Van Eeden aan Willem Kloos daterend
an 12 december 1889 staat bi1joorbeeld het ol9ende to lezen : "Frank an den Goes is heel aardi 9
9eweest . Maar ik ind dat hi1j zich erschrikkeli1jk met
die diamandsliJpers sic encanailleert . Ik ken die lui ook
- ze zijn onder mi1n patienten . Ver9uld zi1jn ze door
dien om9an9 met Van der Goes . lederen Zaterda9 eet
hiJj bi1j een - bilj den ri1j ksten natuurli1jk . Hoe iemand
zich zoo tot Joden-luis ernederen kan be9riJp ik niet ."
Zie Mei1jer 1959, pp . 161-162 Hoe onsYmpathiek de
betreffende diamantsliJpers misschien ook 9eweest
mogen zi1jn om aan Van Eeden deze uitsprack to kunpen ontlokken anti-1joodse 9eoelens kun Jje hem hier
niet ontze99en . Toch zou het wel uiterst onrechtaardi9 zi1jn om Van Eeden enkel aan de hand an deze
uitlatin9 tot antisemiet to bestempelen .
Maar er is meer. Aan 't Poortl"e, of de duiel in
Kruimelburg, een roe9 toneelstuk an Van Eeden uit
1883, is in de uit9ebreide secundaire literatuur oer
deze auteur nauweliJjks aandacht 9eschonken en dat
is reemd, want het erraadt al enkele tYpische kayak6
tertrekken an de latere schri1jer , in dit toneelstuk
treedt een Jfood op die een wandelend oorbeeld is an
de ooroordelen 1e9ens 1joden zoals Sannes en
Matthi1jsen die opsommen . En ook 1jaren later, in een
enquete onder Nederlandse literatoren naar hun
ideeen oer de karakteristieken an 1joodse auteurs
erschenen in december 1916 als biJjblad biJj de
Joodsche Wachter onthoudt de auteur zich niet an
het noemen an enkele on9enuanceerde tYpisch
1joodse karakteristieken . Onder de ele reacties an
onder meer Marcellus Emants Johan de Meester ,
Willem Kloos Carry an Bru99en en Albert VerweY is
het antwoord an Van Eeden een an de weini9e die
zo sterk de nadruk le99en op de ne9atiee aspecten
an het 1joodse auteurschap . De ideeen die in 't Poorltje
in de orm an fictie to lezen ziJn, ziJjn in deze reactie
9rotendeels tern9 to inden .
In de re9ieaanwi1j zin9 aan het begin an het
tweede bedri 1jf an 't Poor tje
words de 1food annex
1
r,
duiel Mozes Goudkater7 9eintroduceerd als opzichti9
9ekleed met eel yin9en en een 9rooten horlo9ekettin9 . pantalon pieds d'elefant, pommadehaar" p . 227 ,;
mi1jn cursierin9en PR) . HiJ' 9edraa9t zich aak no9al
lerkeri9 en spreeks ziJjn chique woorden op een belabberde wi1jze uit . Goudkater is oerduideli1jk een parenu en hi1j is 9eobsedeerd door geld . Bi1j het zien an het
oude poortJje dat oor de wonin9 an de 9ezusters
Klui1jt staat, roept hi1j uit : "Drie duizend op z'n minst ,
alleen oor 't steent1e, en de heele boel no9 es
zooeel . . . Houd Jje mond Mozes! dat kenne 9oeie
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mazematten 9
;~eldstukn PR worden ." p . 227 In
1916 zal Van Eeden spreken oer "een 9emis aan fierheld en fiJn 9eoel" dat bi1j 1joden is waar to nemen ; en
de 9eldobsessie an Goudkater herkennen we in frases
als de door Van Eeden waar9enomen Jjoodse "zucht
naar uiterliJjk succes en de daarmee samen9aande nei9in9 tot redame" en ook heeft hiJj het oer "deeze
taaiheid deeze eerzucht" in : Mei1jer 1982, p .63 .
De 1food Goudkater in 't Poorltje is leu9enachti 9
en bedrie9t iedereen en dat enkel om ziJjn doel to
bereiken : het in handen kriJ9en an het poortJje . HiJj is
druk leendig en opdripgerig . [en lot erteller, geze9 end met de gae an de snelle praatljes die alle 9aat1jes kunnen ullen weet hi1j zich - om het waardeolle
poortJje in ziJjn handen to kunnen kriJ9en - bi1j de zusJjes Klui1jt binnen to drip9en met het smoesle, dat hij J
an het hof an ZiJjne Ma1jesteit den konin9" komt
p230 . [en deskundi9 leier is hiJj eeneens : bur9emeester Van Krenten spreekt hiJ j tot diens erbazin 9
aldus aan : "Ga uw heele land door en raa9 aan de
kleinste zui9elfin9 of hiJj den bur9emeester an
Kruimelbur9 kept? Ja! zullen ze ze99en allemaal!"
p235 In Van Eedens reactie op de enquete uit 1916
ziJjn deze ideeen ook to bespeuren : de drammeri9held
an de 1food staat hier in contrast met de niet-Jfood bij1
wie " 9ekrenkte trots miskennin9 en groe beJjee9epin9 leiden tot erlammin9, tot moedeloosheid en
onwil" terwi1jl de 1food "om een beeld to 9ebruiken
als hiJj de oordeur is uit9eworpen de achterdeur weer
zal binnenkomen" . En de Jjoodse drukte de poeha
- "een 9roote actiiteit en daarmee samen9aande
productiiteit een ener9ie en ambitie" - erklaart Van
Eeden hier zelfs tot 1joodse "hoofd-ei9enaardi9held" .
In : Mei1'er 1982, p .63
Ook andere ooroordelen die niet in Van Eedens
antwoord op de enquete to inden zi1n, herkennen we
in 't Poorlte, biJj oorbeeld de Jjoodse "onzedeliJjkheid"
an MatthiJjsen en de "ontucht" an Sannes .
Goudkater ontmoet het dienstmeis1j e an de zus1jes
Klui1't . Aalt1'e : "Guns! guns! Wat een schnoeperi 9
diertJje!" p . 227 Als hiJj haar later in het donkey to9enkomt wil hi1j haar betasten, want zulke "mooie
poessies" moeten ol9ens hem niet "te9en donkey uit
wandelen 9aan" p . 292 . En ook de 1j oodse bedrie9ei de 1joodse onbetrouwbaarheid en misdadi9held ziJjn
rl,
in 't Poor1
tje alomte9enwoordi9 . Zo zet Goudkater
bur9emeester Van Krenten aan om een steep die
Goudkater zelf los9ewrikt heeft, met een bezem
uit het poort1je to duwen, zodat diens eeneens
door Goudkater in9efluisterde idee dat hat poortJje
bouwalli9 is is bewezen . De steep zal belanden o p

het liefliJjke hoofd an Alice de 9eliefde an de zoos
an de bur9emeester.
Kortom Van Eeden benadrukt zowel in 't Poortje als
in de enquete in de Joodsche wachter de onaan9ename karaktertrekken die de 1Joden zouden bezitten . Van
een Jj oodse samenzwering naar de macht is hier echter
9een sprake en eenmin is het primair de 9eldwolf in
Goudkater die Van Eeden de oile laa9 9eeft .
Van Eeden opent zijn biJjdra9e in de loodsche
Wachter met to ze99en dat hiJ j meent dat er zeker erschillen bestaan tussen 1j oodse en niet-1joodse literatuur ,
ook al zijn dit slechts "nuances" . Later zal hiJj nog ze99en dat "naarmate men hooger stiJgt in den aard der
uitin9" het moeiliJjker is om de 1joodse 9eaardheid an
de tekst to herkennen . Toch is de 1food oor Van Eeden
in 1916 brutaler, opdripgeri9er en arro9aster dan de
niet-1food en dit zijn ook enkele punten die door
Sannes en Matthi1jsen als de belan9riJjkste ooroordelen
worden genoemd te9en JJoden . Het staat al met al wel
ast dat de ideeen an Van Eeden, ondanks de oorbehouden die hi1j formuleert an een 9eest zijn doortrokken die als anti-1foods to kwalificeren is en dat eentuele nuances aan dit beeld weini9 tot geen afbreuk does .
Ariers, Germanen en katholieken
Antlers dan Paap en Van Eeden zou AIphops
Diepenbrock 1862-1921 wel eens de huiscomponist
an Tachti9 9enoemd niet hebben ontkend dat hij1
9
antisemiet was - en mocht hi1j bet toch hebben ontkend dan zou hi1j oor de rechtbank weini9 9etui9en a
decharge kunnen opoeren . ZiJjn correspondentie is
er9een an antisemitische opmerkin9en . Wat biJjoorbeeld to ze99en an deze notitie op een brief-kaart aan
zijn rouw : "Tot Keulen pretti9e rein. Daarna reeseli1jke
drukte met allerlei Joden 6 in een coupe 9ezeten en
Ian9s den Rhi1'n 9ereden . Om 4 uur werd het weer licht .
De zon tern9 en de Joden er uit ."Diepenbrock 1952 ,
p485 Of er9eli1jk het spreekwoordachti9e "twee
Joden heffen mekaar of lichten mekaar op, zooals
bekend is" ibidem, p . 176) .
Maar de ideeen an Diepenbrock oer de 1food reiken erwer dan een ziJjdelin9se ne9atiee uitlatin9 . De
kern an zijn antisemitisme en dit woord is bier zonder
meer an toepassin9 is 9ele9en in de oertui9in9 dat
het door hem 9ewraakte socialisme en kapitalisme "'t
Americanisms" r hun oedingsbodem inden in "den
Mammon" dat weer zijn basis kept in de plat-materialistische leensinstellin9 an het 1jodendom . Joodse
9eldzucht en Jfoods socialisme zijn in de isie an
Die enbrock de esthaarden die zich oer Euro a
,o
erbreid hebben .

Als laatste erte9enwoordi9er an "de Romeinschoccidentals" 9edachte kan alleen de katholieke kerk
zich ol9ens Diepenbrock erzetten te9en het 9eaar
dat de 1Joden in gang 9ebracht hebben . De katholiek
9sinspireerde kunst an Diepenbrock en de schilder
Der Kinderen most hierbi1j in9ezet worden als een
wapen . Elk werk an hun hand is een "spie9el an die
'oude en 9rootere' . . . ti1jden" "wier erwoestin9 het
oo9merk der de hedendaagsche wereld beheerschende Semieten is" . De beide kunstenaars hebben dat
oo9punt 9emeen "dat wiJj ons als kunstenaars ons in
dienst an den stri1jd der rassen stellen waarbiJ j 'Arisch'
en 'Katholiek' oor een 9root deel oorloopi9 althands
sic samenallen "Diepenbrock 1974, p . 171) .
Van de kant an de protestanten hoeen de
kunstenaars in deze "striJjd der rassen" 9een hulp to
erwachten r want die zijn in de o9en an Diepenbrock
niet eel beter . Aan de schri1jer Frans Coenen schri1jft
hi1j in 1901 dat de opkomst an het socialisme in zijn
da9en het 9eolg zou zijn an de ontbindin9 an
het protestantisme . Ook het protestantisme "was en
is rationalistisch, abstract, hard en sentimenteel .
Wie hun steun in het Protestantisme hebben erloren
meenen die in het Socialisme tern9 to inden . Vandaar
de coalitie an Jodendom en Protestantisme sedert
eeuwen oorbereid te9en den 9emeenschappeli1jken
iand
: Rome ." Diepenbrock 1970, p .260
1
Diepenbrock stri1jdt in de wetenschap dat aan de
9oeden de katholieken uiteindeliJjk de zege zal zi1jn .
Het "Duitsch-Joodsche Marx-Socialisme" is immers
ten onder9an9 9enoemd, omdat het een "ethische
basis" mist en het op een erkeerd be9rip, een foods
be9rip an de mess berust en daarom als zodani 9
"de hoofdelementen der ChristeliJjk-Westersche
ethiek" erwerpt . Het 1joodse socialisme erreemdt
',, bi1j de christeli1jke deu9den Rechtaardi9held en
Barmharti9held" an hun ware karakter "door het
erwerpen an het Christendom wat oor Europa altiJjd
de eeni9e bron der ethiek zal kunnen zi1jn"ibidem ,
pp 259-260) .
Toe9e9een
zo luidt de redenerin9 an
Diepenbrock het socialisme ma9 dan aantrekkeli1jk li1jken in werkeli1jkheid is het slechts een fa~ade an
schiJjnbaar hoo9menseliJjke ideeen waarachter ei9enbelan9 schuil9aat . Zo heeft hi1j de ol9ends inconsequentie in het 9edra9 an de socialistische JJoden
waar9enomen : "Een tYpisch felt is toch maar dat tot
duser de multimillionaires het zekerste zijn oor de
i1janden an het kapitaal . Diide et impera . Imperator
is oorlopi9 de firma Rothschild, oor het 'Diide'
nameli1'k an de 9oYm heeft de an oorspron 9
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Alphons Diepenbrock en Willem Kloos gefotografeerd door "het joodje Mesquita"

J'oodse PR Marx 9ezor9d ." DiePenbrock 1974,
p181 Diepenbrock weet dat ziJjn ideeen 9rotesk kilnken : "Wanneer ik deze oPattin9 een enkele keer aan
een ander meedeelde za9 ik duideli1jk dat ik de rol an
den clown had 9espeeld in de oo9en an den ander .
M aar hoe Ianger hoe meer 9eloof ik dat de 9eschiedenis de waarheid deter hYpothese bewi1'st ." Ibidem
Hi1j is echter an zi1'n 9eli1j k oertui9d, hierin onder
andere 9esteund door de lectuur an het beruchte
boek Grundlagen des 19 . Jahrhunderts an Houston
Stewart Chamberlain een po9in9 tot een quasiwetenschappeli1'ke funderin9 an het antisemitisme .
Het 9eloof an Diepenbrock in een J'oods complot
te9en de katholieke kerk en haar traditie past 9eheel
in het paranoide beeld an antisemitisme zoals
Loewenstein dat in zi 1'n boek Christenen en joden
9eschetst heeft : wantrouwen, geloof in de wereldmacht der 1j oden- erachtin9 an de Jjoden .
Loewenstein 1965, pp . 17-18
Diepenbrocks
antisemitisme is een men9elfin9 an enerziJjds een
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diep9ewortelde rees oor het socialisme en anderziJ'ds an een op reii9ieuze 9ronden 9ebaseerd idee
dat het 1'odendom de joden zou toestaan alles an de
christenen to nemen wat hun mocht uitkomen .
Diepenbrocks antisemitisme is to benoemen als antikapitalistisch zoals dat an Paap dat was anti1'udaIstisch en antisocialistisch . Zelden of echter
nooit zipspeelt Diepenbrock op bepaalde uiterli1jke
kenmerken of karaktertrekken zoals Van Eeden dat
doet.
Smous1'es en 1'odenoren
We hebben met deze drie oorbeelden kunnen zien
hoe anti-1joodse ideeen in erschillende ormen en
gradaties biJ' Tachti9ers teoorschi1jn komen . Paap richt
zich met ziJjn Jeanne Collette Primair te9en de ol9ens
hem erfide door joden beheerste financiele wereld
Van Eeden is enkel to betrappen op een scala aan
ooroordelen die hi1j met weini9 tern9houdendheid
to berde brengt - 1je hoeft zi1jn ideeen dan ook zeker

niet als 'on9ezouten' antisemitisme to zien - en
Diepenbrock is onte9enze9li1'k een antisemiet die zich
zelden schaamt oor zi1jn ideeen . Maar ook bi1' andere
Tachti9ers ziJjn anti-1joodse uitlatin9en to inden .
Jaap Mei1jer citeert in ziJjn boek oer Willem Paa p
een sonnet an Willem Kloos . De hoofdpersoon an dit
sonnet is de Jjood Bernard Canter, een schri1jer an
toneelstukken en romans :
0 smouslje met uw onanisten-snuit
Dat laat suceeren u door kleine meis1jesDie 9e op9e9rabbeld an den Dam als buit,
Ontbiedt op uil-mY sterieuse wi's
J l'es,
Gi'
l moest een p eren-kerel zijn
l , die li's
I l'es
0phoopend winst loopt lan9s de straat en kruit
ZiJ'n zwaren wag en oort en oort en wi's1'es
Rond-ki1jkt of iemand oor ziljn waar een duit
[O]f zes wil geen . Man o man, neen man niet
Een half erdraaid zich in zich zelf erkniezend
Usurpatoorije, in schijn nog slechts, erliezend
Uw eigen leen Gij wanhopig knibblend
Met 's wereld's grootheid in u zelf steeds kibblend
Gij woudt Artiest zijn, zwakling maar dat kan
niet.
(In : Meijer 1959, p . 162)
Bernard Canter, het 'smousje' (een bekend
scheldwoord oor joden) in het gedicht, wordt
erdacht an unzige praktijken met jonge meisjes en
met zijn artiest-zijn tracht hij zijn op geld ingestelde
geest to maskeren . Dat Kloos dit sonnet, bij mijn weten
althans, niet gepubliceerd heeft, zegt zeker iets, maar
het feit dat hij zonder scrupules inkt gebruikt oor het
schrijen an dit sonnet is eenzeer eelzeggend . Maar
het gaat wel erg er om naar aanleiding an dit ene
sonnet to stellen dat Kloos "doordrenkY' is met
"jodenhaat", zoals Jaap Meijer dat in zijn boek doet,
temeer daar in het werk an Kloos opmerkingen to inden zijn die zo'n conclusie danig tegenspreken .
Kloos is bijoorbeeld in dezelfde enquete in de
Joodsche Wachter waaroor Van Eeden zijn bijdrage
schreef, heel wat genuanceerder oer joden . Als er een
"diep-in echte, een onergankelijke loodsche literatuur" wil komen, schrijft hij, "dan moeten de Joden
[ . . .1 loden [zijn] in de allermooiste zin an dat woord,
dus menschen, die bezield door de innerlijke essentie
an de hoogste en mooiste Joodsche psyche, welke uit
innerlijk oelen en flitsen an preciese, maar toch wijde

gedachte, en dat alles dan geheen in een atmosfeer
an kalme hoogheid bestaat" (Meijer 1982, p . 51) .
Zelfs het onderscheid dat hij tussen jood en niet-jood
meent to zien, namelijk dat de food aak "wat bloemrijker, drukker en heftiger" is, schijnt hem "minder een
raseigenschap dan wel een indiidueele eigenaardigheid to zijn" (ibidem) . En in een stuk oer Herman
Heijermans uit 1905 is Kloos allesbehale antisemitisch . Als Heijermans zijn best zou doen om het joodse milieu to schilderen, dan zouden wij eindelijk eens
krijgen "een zuier en hooggehouden beeld an die
interessante en eerbiedwaarde menschsoort, die men
gewoonlijk Joden noemt . Eerbied waard, want dit zijn
de Joden, als men hen maar ziet, zooals zij staan op
zichzelf in hunne onderlinge geoelde erhoudingen ."
(Kloos 1905, p . 130) Met de jodenhaat an Kloos lijkt
het nogal mee to allen .
Verder citeert Meijer nog deze uitspraak uit een
brief an schilder-schrijer Jacques an Looy : "'t zit hier
altijd ol met dat drukke yolk, de Jodenmenschen, die
je maar hun staande boorden hebt of to doen, en hun
bizarre moderne pakjes uit to trekken, om ze dadelijk
weer to zien gaan trekken 'naar het beloofde land' .
Zoo als een Jood zijn ooren aan zijn kop staan, he ."
(Meijer 1959, p . 162) Wat Meijer laat olgen door de
inzet an de conclusie "Uiteraard : ze [de Tachtigers,
PR] dachten niet allemaal zo ." Meijer interpreteert uit
dit lapje stof een heel maatpak . Andere anti-joodse
opmerkingen an Van Looy heb ik niet kunnen inden .
Zo las ik an Van Looy de roman Gekken waarin
enkele zonder enig ooroordeel getekende joden kort
hun optreden maken . Een goede bestudering an het
antisemitisme bij Van Looy wordt oerigens bemoeilijkt
door het feit dat deze schrijer niet bijzonder goed
gedocumenteerd is (zoals bijoorbeeld Van Eeden en
Diepenbrock dat wel zijn) . In elk geal is Van looys uitlating weinig erfijnd to noemen .
Ook Verwey heeft wel eens discutabele ideeen
oer de joden gekoesterd . In 1894 schrijft hij in
het weekblad De kunstwereld: "0 wat heeft dat
woord God ons een kwaad gedaan . Daar waren ze,
de Joden [ . . .] die [ . . .] maar alleen oelden : Het, Het
Eene, Dat wat leen deed, hen in het andere, het
andere in hen . En daaran spraken ze ." Aan dit godsbeeld - het uiteindelijke Christendom - is in Europa
door de eeuwen heen "~Ile hartstocht, 311e wijsheid,
alle beeld" ondergeschikt gemaakt en het beheerste
"de heerlijkheden an den fonkelenden geest, [ . . .] en
de harten en de bewegingen, tot het klopte in elk arm
mans bloed" . En Verwey raagt zich dan af : "Waren
wij, arme Germanen, die toch oelden 6nzen grond,
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onze lucht onze lusten en erbeeldin9en, niet slaen
an dien wil die uit de Joden kwam ; en . . . is toen
Jezus die alle reu9d ontzei en eens deu9d maakte an
liJjden niet de troost an ons alien 9eweest?" Zeker
heeft het Christendom de westerse wereld bloei
9ebracht zo ze9t VerweY, maar "die pronk is er9aan
en die bloei hi1j is 9eweken oor een andere" . Maar
nu is alles antlers want "Germanen niet Christenen
zijn wi1j nu . En wi1j oelen nu als kinderen die na heel
Iangen Broom weer ontwaken in liee kamer" , een
nieuwe kamer ol onontgonnen mo9eli1jkheden .
VerweY 1894, p . 1 Weliswaar is hier 9een sprake an
antisemitisme eerder zou 1j e misschien zelfs kunnen
spreken an 'antichristianisme', maar de eenoud
waarmee VerweY de 1Joden als een slechte inloed o p
de "Germanen" interpreteert doet in het licht an
later ti1jden toch wel wrapg aan .
Messen trekkende Hebreeuwen
Kortom anti-1'oodse denkbeelden zijn in ele ormen
en ariaties in de 9elederen an Tachti9 tern9 to yinden, maar het zou oerdreen zo niet belacheliJj k zijn
om Tachtig to beschouwen als een erbond an
rabiate 1jodenhaters . Van Eeden Paap . VerweY, alien
hebben tot op zekere hoogto op bepaalde momenten
in hun leen wel anti-oodse
sentimenten gekoesterd
1
maar alleen AIphops Diepenbrock is zonder eni g
oorbehoud een antisemiet to noemen . ZiJjn ideeen
zijn to fel to aak erwoord to duideliJjk om hieroer enige twi1jfel to laten bestaan . Dat hiJj met deze
ideeen een uitzondering is beestigt hiJ j zelf als hij1
ze9t Bat wanneer hiJ j zijn denkbeelden oer de 1Joden
ten beste 9eeft, menigeen hem oor een clown houdt .
AI met al herkennen we hier de woorden an Blom
en Cahen : antisemitisme was in Nederland rond 1900
onmiskenbaar aanwezi9, maar fel antisemitisme werd
door9aans als onfatsoenliJjk beschouwd . Geen enkele
Tachtiger is er dan ook op to betrappen Bat hi1 j zijn
laden omzet .
anti-oodse
ideeen in anti-oodse1
1
Of misschien toch wel? Pet Tideman 1872-1942 is
nu nauweliJj ks no9 bekend maar als een 9oede riend
an Diepenbrock en Kloos publiceerde hiJ j in 1893 en
1894 poezie en ele essays in De Nieuwe Gids . G .H .
's-Graesande auteur an De Geschiedenis an De
Nieuwe Gids schreef oer hem : "Wat Tideman
betreft : men oelt het antisemitisme in zijn brieen en
geschriften ." Zie Mei1'er 1959, p . 302, noot 25
Afgezien echter an kleine zinsneden zoals "de Joden
de stimulantes oor de Hollandsche eerzucht"
Tideman 1893, p .447 is er in zijn geschriften 9een
hard bewiJjs oor deze bewerin9 to inden . Maar in de
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briefwisseling tussen Tideman en Diepenbrock staat
een passage die - met de reputatie an "roekelooze
neurathenicus„ die Tideman had '2 - doet ermoeden
dat deze 1'on9e auteur zich misschien wel in een onbeheerst moment heeft laten 9aan in zijn 1jodenhaat . 0 p
24 februari schriJjft hiJj nameli1jk aan Diepenbrock : "Ik
ben oor de rechtbank geweest heel curieus ben eroordeeld tot een boete an f 15,-, ooral doordat
de te9en mi1 9etuigende Hebreeuwen zich in den al
spraken . Een bekende Bat zijn zoon mi1j met een
schaar moest 9estoken hebben . " 13 Wat bracht deze
Jjon9e 1food dan tot deze daad? Zou de 1jon9e, onbesuisde Tideman zijn drift niet hebben kunnen beteu9elen en za9 de "Hebreeuw" zich in het nauw
gebracht? Tideman was immers de9ene die in de
rechtszaak eroordeeld werd niet de 1Jon9e 1'ood .
Verder onderzoek is hier noodzakeli1jk .
Hoe dan ook de aandacht oor de JJoden bij1
Tachti9ers uitte zich op elerlei manieren en Tideman
eli"ke dadendrang de eni9e die an
is in zijn mogl
actiee antisemitische praktiJjken to erdenken is . De
meeste Tachtigers zouden de woorden an Kloos
beaamd hebben : de JJ oden zijn "wat bloemri1jker, drukker en hefti9er" maar eel erder dan Bat zoeken zijJ
het aak niet . Uiteindeli1k 9eeft ook Jaap MeiJjer in zijn
boek toe Bat niet alle Tachti9ers "zo" waren : "Van der
Goes at rustig biJ' Joden . Albert VerweY deed mee aan
een debatin9club 'Eloquentia' op de H .B .S ., waaran
het bestuur bli1j kbaar uitsluitend door Joden werd uit9eoefend . En Van DeYssel werd zijn leen Ian9 omgeyen door Joodse rienden an wie hiJj enkelen no g
loend tYpeert in De Nieuwe Gids an mei 1941 ;
hetgeen hem moeili1jkheden met de bezetter berokkende ." Mei1'er 1959, p . 162
Maar ten slotte ook bi1j Bit laatste no9 een kleine
kanttekening . Dat Van DeYssel zich in diezelfde De
Nieuwe Gids Bat na de flood an Kloos in 1938 door
de felle antisemiet Alfred Hei9hton was oergenomen
teksten liet aanleunen als "Nationaal-Socialisme
Fascisme, Corporatisme en alle erdere totalitaire richtin9en streen naar een bestel, Bat de erullin 9
bren9t an 's Meesters Van DeYssel PR oude hoop",
4
wilt MeiJjer bliJjkbaar niet .
Sterker no9 . Bat Van
DeYssel Houston Stewart Chamberlain diezelfde rassentheoreticus met wie Diepenbrock zo in9enomen
was beschouwde als een an de "beste schri1jers oer
menschheidsgeschiedenis" zie Prick 1988, p .27 , wist
MeiJjer kenneli1jk ook niet . Misschien maar 9oed ook .
7
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Van Dale definieert antisemitisme als de opatting dat het
ei9en ras superieur is aan het joodse en, "daaruit oortloeiend", dat ten aanzien an het eigen ras andere maatstaen
kunnen (mogen) worden aangelegd dan ten aanzien an het
Jjoodse . (Van Dale 1995, pp . 192 en 2430) In deze tamelijk
simPlistische definitie worden noties oergeslagen zoais de
naar paranoia neigende trekken an antisemitisme waarop
Rudolph Loewenstein (Loewenstein 1965, pp . 17-18) heeft
gewezen en het zo tYpische polariserende denken dat de
historicus Von der Dunk heeft benadrukt (Von der Dunk
1990, pp . 44-45) . Houdt boendien een ooroordeel als 'de
Jfood is erg druk en leendi9' ook niet een andere 'maatstaf'
in? En is het etiket antisemitisme, als dat ene punt op zichzelf staat, dan niet erg beladen om klakkeloos op een uitlating to plakken? Voor een oorbeeld an zulk eenoudig
denken : zie Scheepers en Hagendoorn die in hun onderzoek
oor het aststellen an antisemitisme uit9aan an de raag
'Moet je in geldzaken bij 1joden extra oppassen?' . Zie :
Scheepers en Hagendoorn, 'Vooroordelen an Nederlanders
togenoer Jjoden .' In : Van Arkel, Leijten e .a ., Wat is antisemitisme? een benaderin9 anuit ier disciplines . Kampen 1991 .
Of oor een nog sterker geal : S . Dresden, 'Antisemitisme,
literatuur, "foute" literatuur.' In : Bericht aan de rienden an
de Jan Campertstichting (1989) 5 (sept .), pp . 65-77 .
Michell Boll, Waarom Willem Paap geen Tachtiger was . In :
Bzzlletin 14 (1985-86) 129, pp . 71-82 . Zie p . 76 . In ele
opzichten is dit artikel een poging tot rehabilitatie an de
schriJjer Paap, waarop nogal wat of to din9en alt .
3

Zo heet de compagnon an Collette Mozes Ezechiel
Morpurgo, een zakenrelatie heet Goldschmidt en een concurrent Pezaro .
4

Cardozo is een theaterdirecteur . Dat ook onder theaterdirecteurs een groot aantal 1joden worden geacht, blijkt wet uit
de uitzondering op deze regel : de directeur Ruysch, waaran
gezegd wordt flat hij niet "het spullenbaasuiterlijk der
meeste theaterdirecteuren" bezit . (p . 252)
Het uiterlijk an Collette spreekt oerigens al boekdelen :
een in een zwartharig hoofd diklippi9 mannet1je ; gespierd,
ierkant de handen, handen waarmee Jje het lot om de oren
slaat; ogen door zware wimpers klein loerend naar een proof
in de wildernis der maatschaPpiJj ." (p . 10)
s

De jonge Van Eeden, die hier oermoedi9 en schalks onze
geniepige en smakelooze kleinsteedschheid [geeselt]", oorafschaduwt al de olwassen idealist die zich erbeten oor
een andere maatschapp ij inzet (Kalff 1927, p . 33) . Voor een
beginnend auteur is 't Poortlje een stoutmoedig werkstuk,
flat onder andere rome kerk9angers aan de kaak stelt . In
een opmerkelijke passage kriJ9t de schi1jnheilige en potsierlijke dominee Maalman er bi1joorbeeld an de riJjzinni9e
kunstenaar Danille an langs . (Zie Van Eeden 1969, p . 250 .)
De auteur realiseerde zich oeri9ens 9oed flat zi1jn toneelstuk
sommige beolkingsgroepen in een kwaad daglicht stelde .
Zie het oorwoord tot 't Poortlje : Van Eeden 1969, m .n .
p . 198 .
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De 1food Goudkater in 't Poor1
t'e is een duiel die letterliJ'k
naar zwaeldamp ruikt, die hoefi1jzers als schoeisel heeft
9ekozen, en die het als buiten9swoon piJ'nli1jk eraart als ziJjn
staart tussen de deur bli1'ft steken . Hoewel ner9ens in het
stuk het woord 'J'ood' to lezen alt, kan er 9een twiJ'fel bli1jyen bestaan oer het al dan niet J'oods ziJjn an Goudkater .
Hi1' noemt zichzelf "Moos" en roept in noodsituaties
"Adonai!" ('HemeltJje!'), indt een schurk een "9annef" en
hanteert eeluldi9 er9eli1'kin9en met fi9uren uit het Oude
Testament (zie pp . 235, 274, 284) . Ook lijkt Van Eeden
Goudkater - die sowieso met een bijzonder sterk accent
praat - een J'oods accent op to willen le99en : er9eliJ'k
"schnoeperig" (p . 227), en "choddelijk" (p . 232) .
8

Later zal Goudkater in al ziJjn defti9e oornaamheid niet
an ziJjn stoel opstaan als hij bij de gezusters Kluijt Danille
ontmoet en erderop set de man an de wereld uit het
trommelt1'e dat zijn gastrouw hem aanbiedt alle schuimpjes
op . Enkele oorbeelden oor ziJjn erhaspelen an defti9e
woorden : "poerperleeren" (p . 227), "sJ'armant" (p . 231) of
"toes1'ant" (p. 311).
9

Diepenbrock noemt de literatuurcriticus W .G . Hondius an
den Broek bi1joorbeeld een antisemiet, omdat deze wenst
dat het 1joodse element uit de arbeidersbewe9in9 zal erdwiJjnen . Maar indt Diepenbrock dat zelf niet eeneens? Hi'J
ze9t immers zelf dat het socialisme als het J'oodse element
eruit erdwenen is "eerst dan passend en zegenrijk kunnen
worden oor de 9ermaansche olkeren" (Diepenbrock 1974,
p . 181) .
,a

In 1'anuari 1904 schriJ'ft hiJ j bi1'oorbeeld aan de schilder
Antoon der Kinderen : "Aan de ereeni9in9 der kunsten
9eloof ik niet. Eenmin aan 9emeenschappeli1'ken arbeid . Dit
zi1jn oor miJ' historische illusies . Boendien han9t ons het
Damocles-zwaard an de Semitische oerheerschin9 boen
het hoofd, 't ziJ' in den orm an Socialisme (Marxisme) of
Americanisms ." (Diepenbrock 1974, p . 170, mijn cursierin9 en)
11

Zie bi1'oorbeeld deze bewi1'soerin9 die Diepenbrock aanhaalt oor ziJjn ideeen : 'Virtutem operum suorum annuntiabit
populo suo, ut det illis hereditatem 9entium' (Diepenbrock
1974, p . 148), oftewel ertaald : "HiJ' zal ziJjn yolk de kracht
an ziJjn werken tonen door hun het erfdeel der heidenen to
schenken ." (ers 6 uit psalm 111) God heeft de J'oden toestemming 9a9een oer alles an de heidenen (christenen) to
beschikken .
z

Deze tYperin9 is an Henriette Roland Holst. Geciteerd bij
Kees Joosse, 'Willem Kloos, een lasti9a patient .' In : Bzzlletin
14 (1985-86) 129, p . 42 . Ver9eli1j k ook de woorden die
Garmt Stuielin9 in zi1jn De Nieuwe Gids a!s 9eestelli'k brandpunt (Amsterdam 1959, tweeds druk) aan Tideman wiJjdt
(met name pp . 106-107) .
13

Diepenbrock 1967, p . 153 . Met dank aan Martijn Vermast
die mi1' hierop attent maakte .
14

Zee Venema 1988, p. 139 . Graa9 bedank ik Hans Anten die
miJj op dit felt wees en ik ben hem eeneens dank erschuldi9d oor ziJjn commentaar bi1j een eerdere ersie an dit
artikel .
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Dust bowl ballads
Of: oer de weg an Oklahoma naar Californie
De geschiedenis an Amerika is alti1jd be9eleid 9eweest door muziek . De burgeroorlog, de trek naar het westen, de crisis en de oorspoed : er kionk muziek
op de achtergrond . 0Pallend is de hoeeelheid lied1jes die gewi1'd is aan wat
weini9 meer was dan een incident in de Amerikaanse 9eschiedenis, de dust
bowl, een serie ramPzaliga stofstormen die ele boerderi1'en in de lakke
weidse heartlands ernietigden . Van A9nes Cunningham en Woody Guthrie
tot RY Cooder, Bruce SPrip9steep en Billy Bra99 : deze periode in de
Amerikaanse geschiedenis is eigenli1'k nooit meer uit de muziek erdwenen .
Bertram Mounts
ertaald uit het Engels door Krijn Peter Hesselink

In 1973 was de in Santa Monica geboren zanger/gitarist Ry Cooder oor het eerst in Nederland . In
Hilersum gaf hij een optreden oor de VPRO-Radio
waarin hij een zelfgeschreen 'depression song'
speelde : 'Death Valley . Het lied ertelt het erhaal an
een boer die rond probeerde to komen in het
Amerikaanse Midwesten, maar die failliet ging na een
reeks tegenslagen .
Flash floods changed my land around, 1916
went dry
MY wife and kids died in that year, and dust
was what I had.
Read your morning paper, and on your radio
There is another sunshine dream gone down .
De hoofdpersoon besluit naar het welarende
Californie to ertrekken omdat "a grapefruit ranch
was promised where the ocean breezes blow" . Het
interessantste deel is de Ian9e inleidin9 die Cooder
9eeft ermoedeliJ'k uit9aand an de onwetendhei d
an het Nederlandse publiek . HiJj weidt uit oer de
historische context an zi1jn erhaal : de landbouwcrI' sis
'
die in de twintiger en dertiger 1jaren een ware
olkserhuizing onder de boeren eroorzaak to .
Californische landmakelaars profiteerden an deze crisis door landbouwgrond an dubieuze kwaliteit to erkopen in het eelbeloende westen .
Cooder kende dit erhaal anuit een muzikaaI perspectief . Zi1jn eerste twee platen bestaan oornameli1k

uit folk- en bluesliedjes uit de dertiger en eertiger
jaren . Zijn debuutalbum beatte liedjes als 'One Meat
Ball', 'How Can a Poor Man Stand Such Times and
Lie', 'Dark Was The Night (And Cold Was the
Ground)' en 'Police Dog Blues' . Er stond ook een ersie an Woody Guthries dust bowl ballad 'Do Re Mi'
op het album . Cooders tweede album uit 1972 heette Into the Purple Valley, een titel die ontleend was
aan een ansichtkaart die oor land in Death Valley
aderteerde . De plaat heeft grotendeels dezelfde thematiek: 'The Taxes on the Farmer Feed Us All' (een
bewerking an het olksliedje 'The Farmer Is the One
Who Feeds Them All'), 'Money Honey', 'How Can You
Keep on Moing', en (nog een lied an Woody
Guthrie) 'Vigilante Man' . Deze liedjes ertellen een
erhaal oer crisis en depressie anuit het perspectief
an de getroffen mensen .
In het erolg wil ik het beeld schetsen dat de
dust bowl ballads an de landbouwcrisis geen . Ze
geen een andere ersie an de geschiedenis ; niet
enkel de droge feiten, maar ook de beproeingen
an indiiduele boeren . De dust bowl ballads ertellen
het erhaal an een oortdurende zoektocht naar een
plek waar het beter zal zijn, naar het westen, een
bestemming die bijna mythische proporties aanneemt .
Het zijn meer dan eigentijdse sociale documenten .
Ze houden de geschiedenis leend . In het werk an
Ry Cooder, Arlo Guthrie, maar recenter ook in dat
an Bruce Springsteen, Billy Bragg en Wilco, worden
deze erhalen altijd weer erteld .
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The dust bowl
In de twinti9er en dertiger 1jaren erkeerde een 9root
9edeelte an de landbouw9rond op de uit9estrekte
prairies an het Amerikaanse Midwesten in een slechto staat . De omstandi9heden om landbouw to bedri1jyen in dit gebied ziJjn toch al niet ideaal ; een 9root
deel an de 9rond er9t er curatiee of preentiee
behandelin9 om 9rond 9eschikt to maken oor intensiee landbouw. Dit 9eldt natuurliJ'k met name oor de
9oedkoopste 9rond- die het ei9endom was an de
armste boeren die niet het geld hadden oor de
speciale behandelin9 die hun grand nodi9 had . Ze
kochten een klein stuk land en bewerkten het
intensief . Ze konden het zich niet eroorloen erantwoord met de 9rond om to 9aan en deden dat dan
ook niet . Ei9enli1jk was hun 9rond on9eschikt oor tarwebebouwing, maar tot de Jjaren derti9 werd het land
oor niets antlers 9ebruikt - de markt roe9 er immers
am . De boeren belastten de 9rond to zwaar- en een
Ian9duri9e droo9to putte de 9rond nag erder uit . Dit
leidde uiteindeli1j k tot de 'dust bowl' ; een reeks 9rote
zandstormen waardoor de landbouw9rond werd erwoest en waardoor de boeren werden erdreen .

Achteraf 9ezien hadden de zandstormen in theorie
wellicht oorkomen kunnen worden maar in de praktiJjk was dat onmo9eli1jk . De boeren waren in een
icieuze cirkel beland waaruit ze onmo9eli1jk konden
ontsnappen . Zelfs als ze hadden geweten wat de consequenties waren an de wi1jze waarop ze landbouw
bedreen dan hadden ze er no9 niets aan kunnen
doen . In theorie stonden er twee oplossin9en oor
hen open . Ze hadden ofwel eens in de zoeel ti1jd de
9rond braak moeten laten li99en ofwel ze hadden
eens in de zoeel tiJjd an 9ewas moeten wisselen .
Beide benaderin9en waren in de prakti1'k onhaalbaar .
De 'dust bowl' was een hoofdzakeli1jk door menseli1jk handelen eroorzaakte ramp . Er was een erklarin 9
oor en er bestonden mo9eliJ'ke a9rarische oplossin9en . Het wekt 9een erbazin9 dat de rationele feitelike
kant in de lied1jes 9rotendeels afwezi9 is . In 'The
1
Great Dust Storm' dat be9int als een min of meer feiteliJjk relaas, beschriJjft Woody Guthrie erol9ens hoe
de mensen de zandstormen eroeren als iets dat een
onermiJjdeli1jk was als het laatste oordeel . En in zekere zin was dat natuurli1jk ook zo . Als de mensen wilden
eten moesten ze geld erdienen . Als ze geld wilden

The black blizzards roll in
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erdienen, moesten ze 9ewassen erbouwen . En als
ze 9ewassen erbouwden, putten ze daarmee de
grond uit . De boeren waren zich niet bewust an deze
icieuze cirkel en za9en de rampen daarom als een
onermiJjdeli1jk noodlot .
On the fourteenth day of April in 1935
There struck the worst of dust storms that eer
filled the sky
From Oklahoma City to the Arizona Line
Dakota and Nebraska to the lazy Rio Grande
It fell across our city like a curtain of black
rolled down
We thought it was ourJjudgement- we thought
it was our doom
'The Great Dust Storm' is geen protestlied . De stormen
worden beschreen als onerklaarbare tragische
g ebeurtenissen als hat noodlot an de boeren .
Ner9ens worst geopperd dat de oerheid wellicht
jets zou kunnen doen om de rampen to oorkomen ,
of dat slecht beleid ze made zou kunnen hebben
eroorzaakt . 'The Great Dust Storm' is niet tegen jets
of iemand gericht . In de "worst of dust storms" worst
de hand an God gezien en een aanleidin9 tot
berustin9, niet tot protest .
Ook hat ge9een dat de stormen zo oerweldi9end
waren droeg bi1j aan deze zienswiJjze . De stormen eroorzaakten totale duisternis op hat midden an de
dag . De 9rote zwarte wolken die dreigend achter kleine boerderiJjtJjes opdoemden . Joe9en zelfs de dieren
angst aan . Het fenomeen smeekte biJjna om een metafYsische erkiaring . Sommige slachtoffers er9eleken
hat met hat einde an de wereld een erklaring waar
boeren 9eoeli9er oor waren dan oor de feiteliJ j ke
rationaliteit an de officiele instanties . "The American
people including the migrants, found . . . a kind of
unconscious comfort in iewing the storms as a judgement from the Almighty." (Stein 1974, p . 14
Hoewel de meeste getroffen boeren in hat
Midwesten bleen en zich door de 'dust bowl'
heen sloegen, 9ingen elen weg, omdat ze geloof den
dat de situatie hopeloos was en dat hat elders onmo9eli1jk slechter kon zi1jn . Ze reisden met hun families ,
meestal met de auto en bi1jna alti1jd naar hat westen .
Ze Iieten atlas wat ze bezaten achter en 9in9en een
onzekere toekomst to9emoet in hat westen, in
de hoop de 'dust bowl' oor de 'fruit bowl' in to ruiten zoals Woody Guthrie hat erwoordt in 'Talkin'
Dust Bowl' .

The rain quit and the wind got high
Black old dust storm filled the sky
I traded my farm for a Ford machine ,
Poured it full of this gasoline
And started. . . rockin' and rollin'
Out to the old California . . . fruit bowl
De motieen an dit liedJje zi1jn tYperend oor eal dust
bowl ballads. Ten eerste worst erhuizen gezien als
de baste oplossin9 . De boerderiJj worst opge9een
en erkocht om een auto to kunnen kopen . Door
to reizen komt een hoopolley toekomst binnen
handbereik . Het tweede belangriljke thema is de aantrekkin9skracht an hat westen . California worst
ofgeschilderd als een 'fruit bowl', als een ideate
phats oor landbouw. Dit ziJjn de 'dust bowl'-arianten op twee thema's die towel in de blues als in de
folk een centrale rot spelen : reizen als hat middel bij1
uitstek om erbetering in Jj e situatie aan to bran9en en
de mYthische aantrekkingskracht an hat onontgonnen westen .
Reizen . . .
Voor de boeren was er niets romantisch aan reizen
hun motiatie was oornameli1k pragmatisch . Vaak
was de 9rote stall de plek waar ze hun hoop 0 p
9eesti9d hadden . In industriesteden als Pittsburgh,
Chicago of Detroit was er eenoudi9weg een grotere
kans een baan to inden . Blueszan9er Bob Campbell
ward 9econfronteerd met de problemen an de landbouw en ward aangetrokken door de reputatie an
Detroit als een phats waar Jje makkeli1jk een baan kon
inden .
I'm 9oin' to Detroit I'm 9onna get myself a job,
I'm tired of laYin' around here workin' on the
staration farm Olier 1990, p . 31
Ook Los Angeles was een grote stall en had dus
dezelfde reputatie als de industriesteden in hat noorden ; dat hat makkeliJjk was er een baan to inden .
Vooral anaf hat begin an de Tweede Wereldoorlo g
was er eal werk in de oorlo9sindustrie en nam de
mi9ratie an arbeiders enorm toe . Een boar uit
Oklahoma merkte op : "They're 9oin' to California like
they used to go to Michigan" Lan9eltaYfor 1969,
p 56) .
Waar de bluesmuzikanten oer Highway 51 en 61
ton9en, daar was hat Highway 66 die bekend kwam
to staan als 'the highway of the migrants' . Daze we g
oert op haar we9 naar California door Missouri ,
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Oklahoma en het noorden an Texas . Sommige boeren gingen an katoeneld naar katoeneld, en oor
hen gaf de snelweg de richting aan . Highway 66 passeert plantage na plantage, en de reis naar California
kon maanden of zelfs jaren duren oor de katoenboeren, die zich al naar gelang hat seizoen oor korte tijd
ergens estigden om erolgens wear erder to trekken . Een boar uit Arkansas ertelde hat zo: "We're
bound for Kingfisher, Oklahoma, to work in the wheat,
and Lubbock, Texas, to work in the cotton . We're
trying not to, but we'll be in California yet"
(Lange /Taylor 1969, p . 48) . Woody Guthrie beschrijft
Highway 66 als de wag bij uitstek oor de geplaagde
migranten in zijn '66 Highway Blues' .
There is a Highway from coast to coast,
New York to Los Angeles,
I'm a goin' down that Road with Troubles on
my Mind,
I got them 66 Highway Blues
Highway 66 is de meest le9endarische, maar zeker
niet de enige'mi9rant highway' . Bi1' wiJjze an epigram
begint de uit9ae uit 1969 an An American Exodus ,
de fotodocumentaire oer de 'dust bowl'-mi9ratie
met een foto an Highway 54 met daarbiJ' een anonieme opmerkin9 die een echo li1jkt to zi1jn an Robert
Johnsons 'Rambling on my mind' : "I'e got the road
in my head ." De snelweg is maar dan enkel een
manier om er9ens to komen . Net zoals in de blues
ormt de we9 niet enkel een route naar de hoopoile
horizon maar wordt hi1' ook zelf tot een sYmbool oor
hoop en ontsna in .
Het baste oorbeeld an de manier waarop de
mo9eliJ'kheden die het westen bond. 9ecombineerd
of wellicht nauwkeuriger, erward warden met de
mo9eli1jkheden die het noorden bond, is een lied an
Robert Johnson de beroemdste ertolker an de deltablues . HiJ' is 9eboren in het kleine Hazlehurst
Mississippi en heeft de staat tiJjdens zi1jn een rijwel
nooit erlaten . De werkeliJjkheid mocht de m holo9ie
niet in de we9 staan : hi1 ' zon9 oer "the land of
California my sweet home Chicago" , waarmee hi1j die
winderi9e stall dus in het warme Califonie plaatste .
Johnsons 'er9issing' is een indirecte indicatie an de
9roeiende reputatie die California in het zuiden an
de Verenigde Staten 9enoot .
. . .naar het westen
Kwantitatief was de inloed an de 'dust bowl' o p
de mi9ratie niet heel 9root . De 9eschiedenis an het
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zuideli1jke California is een 9rote opeenol9in9 an
hausses en de 'dust bowl'-olkserhuizing ormt
slechts een an de ale fasen in dat protes . Wat de
'dust bowl'-mi9ranten onderscheidt an eerdere
9 eneraties is dat de boeren uit Oklahoma arme mensen waren die niet zozeer o zoek waren als wel o
de lucht . Hun eerste zorg was niet een nieuw
bestaan op to bouwen maar het oude to ontluchten .
Maar het idea dat de olkserhuizin9 naar California
eroorzaakt wend door de omstandi9heden thuis kan
enkel een deal an de waarheid zi1jn . Het is zeker aannemeliJ'k dat de reden oor de massale olkserhuizin 9
in de eerste plasts geormd wend door slechte
omstandigheden thuis maar daarmee is no9 niet erklaard waarom Jjuist California zo populair was als
eindbestemmin9 . Bli1'kbaar was California de hoop 0p
een beter leen 9aan belichamen . Maar hoe heeft dat
beeld kunnen ontstaan?
Ten eerste was er hat bekende idea an het westen
als de plek an de nieuwe mo9eli1'kheden . Pioniers
9in9en traditie9etrouw naar het westen of ze nu o p
zoek waren naar 9oud, 9eluk, of landbouw9rond, en
California was eenoudi9we9 'the last frontier' .
Toerisme was een andere factor die de mYtholo9ie
aanwakkerde . Om hat toerisme aan to moedi9en werden aan California mYthische kwaliteiten toe9eschreyen . De re utatie an California als 'fruit bowl' het
9ebied waar 1je als boar niet kon mislukken ond
merle haar oorspron9 in de reclamepraatJ'es die riJjke
lieden moesten erlokken om in California op akantie to 9aan . Sommi9en an hen bleen in California .
De roe9ste 9eneraties zetten fruitkwekeriJ'en op en
profiteerden an het alsmaar aanzwellende toerisme .
Hierdoor ontstond de m he an eeuwig 9oed wear,
on9elofeliJ'ke oo9sten en een comfortabele afwezigheld an rampspoed .
Dit beeld ward op ziJjn minst 9edeelteli1k gecreeerd
door or9anisaties als de All-Year Club een reclamebedri1'f dat het hale 1'aar door toerismn poo9de to lokken .
Der9eli1jke 'clubs' waren in eerste instantie 9ericht
op riJ'ke lieden - en zoals eerder 9eze9d niet zonder
succes . Maar de riJjken waren niet de eni9en die de
erhalen oer het zonni9a zuideli1'ke California ernamen . Zoals de meeste reclamecampa9nes an dit type
was de All-Year Club to succesol . De adertenties an
de club waren merle erantwoordeliJ'k oor de gigantische instroom an erpauperde boeren uit Oklahoma
en Arkansas in de 1jaren darn9 . Het is niet waarschiJ'nli1'k dat daze adertenties de kleine boerderi1jtJjes op het
platteland an Oklahoma bereikten maar zelfs als ze
niet de directe aanleidin
9 ormden, droe9en ze zeker
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biJj tot de beeldormin9 an California als een waar
paradiljs . Zoals RY Cooderzi1jn Nederlandse publiekertelde circuleerden er in hat Midwesten ansichtkaarten
waarop Death Valley de 'purple alley' ward 9enoemd .
De seoren an daze erkooppraatJj es kunnen makkeliJjk tern99eonden worden in de folkliederen oer
California . Er wordt in daze liedtjes aak naar hat wonderbaarli1jke klimaat erwezen en naar hat heilzame
effect eran op de landbouw . Als Woody Guthrie naar
California 9aat, 9aat hiJj naar "where them grapes
and peaches grow" dan 9aat hi1j "from that dust bowl
to the peach bowl" . En hoewel de hoop en de erwachtin9en oornameliJj k economisch an aard ziJn ,
wordt CaliforniaaltiJd 9eidealiseerd tot een waar paradiJs- en wordt hat 9ebied 9eassocieerd met wonderen .
De bi1jna kinderliJjke erkooppraat1jes oer formidabele
oo9sten en wonderbaarliJjk snel 9roeiend fruit droegen
hoo9stwaarschiJjnliJjk aanzienli1jk bi1 j aan dit beeld .
They say in California
That money grew on trees
That eeryone was going there
Just like a swarm of bees
(Gregory 1989, p . 20
In dit fragment komen erscheidene beelden samen
die een idealistische kiJjk op California 9een . Zowel de
natuurli1jke als economische omstandi9heden worden
als boennatuurliJjk oor9esteld . Er is geld, en dat
9 roeit aan de bomen . Boendien wordt door de er9eli1jkin9 an mensen en biJjen een oereenkomst
9aimpliceerd tussen California en een bloem .
De belan9ri1jkste factor was ermoedeliJjk mondtot-mondreclame . De succesolle kolonisten en de
eerste generaties waren aak behoorli1'k succesol
deden ersla9 an hun beleenissen aan hun families
die in Oklahoma waren achter9ebleen . Vaak besloten
daze families zich biJj hen aan to sluiten . Boendien
deden daze succeserhalen ook in bredere krin9 de
ronne en ontstond er daardoor onder 9rote delen an
de beolking hat beeld dat California een 9eweldi 9
9ebied was oor landbouw . Stein citeert een migrant
die een riend achterna reisde die "was out here
California BM last year, went back to Oklahoma tel ling folks he hadn't had any trouble getting work at
higher pay" (Stein 1974, p . 24) . En Woody Guthrie
ertelt in zi1jn autobio9rafie oer een brief an ziJjn
tante Laura waarin zi1j schreef : " . . . when Texas is so
dusty and bad California is so green and pretty . You
must be twenty-fie by now Woody . I know I can get
you a job here in Sonora . Why don't you come?"
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Guthrie 1970, p . 249 Deze erhalen hadden eal
meer impact dan de ontmoedi9in9spropa9anda die de
boeren an Oklahoma eran poo9de to oertui9en dat
er daar 9een werk was . Het positiee beeld . 9ecreeerd
door redamepraat1jes en door de eerste kolonisten
bleak erg hardnekki9 to zi1jn . Wat bleef han9en was
hat idea dat hat oor een boar eenoudi9 was om
werk to inden in California . De ol9ende re9els zi1jn
afkomsti9 uit een lied an Jack BrYant :
You'e heard the story
Of old Sunny Cal
They say, 'Come on, you Okies Work is easy found
Bring along Your cotton pack
You can pick the whole year round'
(Gregory 1989, p . 20
Het is eelbetekenend dat dit lied oer een erhaal
9aat en dat de positiee opmerkin9en oer werk in
California tussen aanhalin9stekens staan . 'Sunny Cal'
heeft een reputatie in Oklahoma de zan9er ertelt niet
oer ziJn persoonliJj ke eraringen maar erwiJjst naar
wat al 9 emeen bekend wordt erondersteld : "You'e
heard the story" en "theY say" . Dit is teens een indirecta aankondi9in9 an de teleurstellin9 die wel eens
zou kunnen ol9en .
California
California kon de hoo9gespannen erwachtin9en niet
alti1jd waarmaken . De houdin9 to9enoer de nieuwe
woonplaats was aak ambialent . De mo9eli1j kheden
waren er wellicht maar niet iedereen kon eran profiteren .
Vooral in de eerste stadia an de olkserhuizin 9
waren er eal boeren die erin slag9den een nieuw
bestaan op to bouwen . Deze mensen pasten wonderwel in de American dream en hun erhalen warden
dan ook 9reti9 door Jjournalisten op9etekend die
9ewoonli1jk meldden "that America's losers had become modest winners" (Gregory 1989, p . xi . ZiJj ormden hat leende bewiJjs dat de American dream no g
alti1jd werkte en dat iedereen in dit land 9eliJjke kansen
kree9 . Zoals ik hierboen beschreef, bereikten daze
succeserhalen ook Oklahoma waar ze no9 meer mensen ertoe aanzetten hun 9eluk in California to beproeyen . Niet al daze mi9ranten waren een succesol . Het
was tenslotte de ti1'd an de 9rote depressie .
Als geol9 an de wi1jze waarop in California
landbouw ward bedreen was er daar enkel aan

seizoensarbeid een reele en stabiele behoefte . Ti1jdens
de oo9st waren er ale arbeiders nodi9, maar zodra
die aan9eoerd waren was de werk9ale9enheid
erdwenen : de boeren waren reizi9ers 9eworden . In
togenstellin9 tot de Mexicaanse en JaPanse arbeidskrachten die aan deze procedure ewend waren
brachten de 'dust bowl'-mi9ranten al hun bezit en
hun hale 9ezin met zich mee in de hoop zich definitief in California to esti9en . "And this is a new thing
in migrant labour- for the foreign workers were
usually imported without their children and eerything
that remains of their old life with them . "Steinbeck
1938, p .2)
Elk 1jaar zaten de 9ezinnen in de winter zonder
werk en zonder eten . John Steinbeck schreef een
amflet oer deze situatie Their Blood Is Strong,
waarin hi1j hat landbouwbeleid een mislukkin9 noemt .
HiJ' noemt de situatie onmenseli1jk en roept de
Californische oerheid op er iets aan to doen . De
migrant was een politiek probleem 9eworden .
De eerste reactie an de autoriteiten was
eotentiele mi9ranten of to schrikken door borden Ian9s de Highway 66 to plaatsen waaroP teksten
stonden 9eschreen zoals 'No jobs in California . No
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State-Relief Aailable for Non-Residents .' En die
mi9ranten die deze waarschuwin9en in de wind sloe9en en dat waren er elen , bemerkten tot hun
schrik dat de 9astri1'e Californische mentaliteit an
weleer drastisch was eranderd . Ze warden 'Arkies'
en 'Okies' 9enoemd en daar werd meer mee bedoeld
dan enkel hun herkomst . 'Okie' werd een benamin 9
oor arme blanken ; hat betekende mislukkelin9 en
was een uitin9 an minachtin9 . "You take some of
these guys and gie them the best land in the Garden
of Eden and they'd stare to death", merkte een
Californische boar op 9eciteerd bi1j Gregory 1989 ,
p101 . Ne9atiee ooroordelen to9enoer immi9ranten was natuurliJjk niets nieuws maar de ori9e
9eneraties waren steeds buitenlanders geweest :
Mexicanen en Japanners . Er was nu eal meer protest
en sociale onrust ermoedeliJ'k om de cYnische
reden dat hat "white old-stock American naties
Protestant Americans rural Americans" betrof "who
were now bearing the grunt of prejudices traditionally addressed to 'foreigners" (Gregory 1989, p . 102) .
Een belan9ri1jk argument uit de condusie an John
Steinbecks Their Blood Is Strong - dat was 9eschreyen met de bedoelin9 om hat oor de zwakkeren o p
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to nemen - was dat de nieuwe migranten "are of the
best American stock, intelligent, resourceful" .
Niemand nam het op oor de Mexicaanse en Japanse
arbeiders .
De eranderende opattingen worden duidelijk
weerspiegeld in de liedjes . Een folksong uit Oklahoma
an het eind an de dertiger jaren is pessimistisch an
toon en het beeld an het westen dat erin geschilderd
wordt, erschilt drastisch an de 'poor man's heaen'
uit oudere liedjes :
You people of Oklahoma
If you eer come out West
Hae your pockets full of money,
And you'd better be well-dressed
(McWilliams 1969 : 30)
De mogelijkheid an een teleurstelling die enkel indirect aan werd gegeen in oudere liedjes, is expliciet
geworden . De waarheid is hard : je moet rijk zijn om
het to maken, of je nu in Californie bent of ergens
anders .
Het lied dat dit erhaal het meest olledig ertelt,
is Woody Guthries 'Do Re Mi' . Ik zal het olledig
citeren, omdat het alle stadia an de olkserhuizing
beschrijft en ele elementen benoemt die ik hierboen
heb beschreen .
Lots of folks back east they say, leain' home
eery day,
eeatin' a hot old dusty trail to the California
line
Cross the desert sands they roll, gittin' out of
the old dust bowl;
They think they're goin' to a sugar bowl, here's
what they find :
The police at the port of entry say:
'You're number fourteen thousand for today
If you ain't got the Do Re Mi,
Better go back to beautiful Texas,
Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee,
California is a Garden of Eden,
A paradise to lie in or see .
But beliee it or not, you won't find it so hot
If you ain't got that Do Re Mi.
If you want to buy a home or farm, that can't
do nobody harm,
Or take your acation by the mountains or sea .
Don't trade your old cow for a car, better stay
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right where you are,
Better take this little tip from me :
'Cause the goernor on the radio today
Jumped up to the microphone and he did say :
If you ain't got that Do Re Mi . . .
Dit lied ertelt het hele erhaal . Het geeft de aanankelijke reden aan om to ertrekken ("that old dust
bowl"), het weerspiegelt de hoop an de reizigers
("sugar bowl" en "Garden of Eden"), het ertelt oer
de reis ("dusty trail"), oer de teleurstelling ("you
won't find it so hot"), en oer de waarschuwingen
an de autoriteiten ("goernor on the radio") . Het
toont de houding an de inwoners an Californie;
zowel die an de oerheid ("the police at the entry")
als die an het grote publiek : als je op akantie wilt en
je hebt geld, ben je an harte welkom, maar anders
kun je beter weggaan .
De meeste boeren gingen niet weg, maar bleen in
Californie, of ze nu succesol waren of niet . Ze hadden Been keus . Vanuit Californie is het onmogelijk
nog erder naar het westen to gaan . Californie is de
ware 'final frontier' in Amerika . Als je het hier niet
maakte, had je je laatste kans erprutst . Er zijn een
paar liedjes waarin de hopeloosheid an deze situatie
omgezet wordt in de wens nog erder to trekken, al
blijft de bestemming aag en lijkt het niet meer zo
gemakkelijk als roeger om erder to blijen gaan :
How can you keep on moing, unless you
migrate too?
They tell you to keep on moing- but migrate
you must not do
The only reason for moing, and the reason
why 1 roam ,
To moe to a new location and find myself a
home
Hier is berusting niet langer een belangrijk thema .
Dit liedje is oerduidelijk een aanklacht tegen de autoriteiten ("they") met hun onmogelijke eisen . De toon
is nu bitter. Het uiterste westen was bereikt en
desondanks wilden 'ze' nog steeds dat je erder ging .
In hat kader an de reputatie an California als
"the true and final frontier" is dat een keiharde
eroordeling .
Een 9eschiedenis 9eschreen door muzikanten
Er zi1jn erschillende manieren om de 9eschiedenis an
de 'dust bowl' to ertellen . Het is een oorbeeld an

"human endurance in the face of natural adersity or as a symbol of human irresponsibility in the face of
natural fragility" Cronon 1992, p . 1369 . Geen an
daze erklarin9en erdient de oorkeur boen de
andere . Het ziJjn twee 9eli1'kwaardi9e manieren om hat
erhaal to ertellen .
De teksten weerspie9elen de behoefte an de
mensen om hun roblemen tot een erhaal to maken
om betekenis to 9een aan wat hen oerkomt .
"Without some plot to organize the flow of eents ,
eerything becomes much harder - een impossible to understand" Cronon 1992, p . 1351 . Vanuit dit
perspectief ormen de dust bowl ballads de m holo9ie an de 9etroffen boeren .
De autoriteiten en de landbouwkundi9en presenteerden de 'dust bowl' als een door menseli1jk
handelen eroorzaakte ramp, maar de slachtoffers
creeerden een erhaal waarin hat noodlot en de straf
an God een centrale rol speelden . Het erhaal zoals
hat erteld is door de folkzan9ers en met name door
Woody Guthrie r is een erhaal an hoop en ellende .
De teksten 9aan bi1jna altiJjd oer een andere plek r
waar de hoop op een beter leen op 9epro1ecteerd
wordt . De boer uit Oklahoma zip9t oer de 'fruit
bowl' maar de migrant hoort in California dat hi' J
beter tern9 kan keren naar "beautiful Texas ,
Oklahoma Georgia . . ." De boer uit Oklahoma erlaat
huffs en haard op zoek naar een 'poor man's heaen'
maar de werkeli1jkheid is dat een 'Okie' niet welkom is
als hi1' 9een geld heeft .
Het is interessant om to zien dat de oudere liedJjes
de politieke kant an de zaak eal minder belichten
dap wellicht erwacht zou worden . De muzikale
to9enhan9ers an de ar9umenten an historicus Care y
McWilliams of an hat pamflet an John Steinbeck
kunnen enkel 9eonden worden in lied1es die pas
later, achteraf. 9eschreen ziJn . De liedJes uit de ti1d
zelf 9aan oer indiiduele ontberin9en . Het erlan9en
de wereld to eranderen komt amper oor, zelfs niet in
de meeste dust bowl ballads an Woody Guthrie ,
wiens teksten een sterke sociale dimensie hadden .
Folk erulde een er9eli1kbare functie als de blues .
Folk ertelt oer de ellende en de mislukkin9en an de
armen maar weerspie9alt ook hun hoop, een hoop
die 9eesti9d was op mobiliteit en op hat belan9n1kste sYmbool oor die mobiliteit : de snelwe9 . Het erhaal an de 'dust bowl' is anuit dat ers ectief hat
erhaal an de refs an een eeuwi9a zoektocht naar
een plek waar hat beter is .
Waar RY Cooder de oorspronkeliJ'ke erhalen nieuw
leen inblies daar laatst Bruce S rip steep de

erhalen in hun historische context met zi1jn recente
The Ghost of Tom Joad 1995 . Alle ertrouwde elementen spelen hun rol : de ramp ('Dry Lightning'), de
m hische betekenis an de snelwe9 ('Highway 29'
en de onermi1'deliJ'ke trek naar hat westen 'Goin'
someplace there's no 9oin' back') . Sprip9steep le9t
ook hat erband tussen de da9en an de depressie en
de huidi9e crisis in de Amerikaanse binnensteden . De
aan de 'dust bowl' ontleende beelden hebben de derti9er 1'aren oerleefd en dat is oor een belan9riJjk deal
to danken aan de muziek .
Bertram Mounts is aio bij hat instituut Nederlands an de
Uniersiteit Utrecht. Daar promoeert hijJ op een proefschrift
oer de jaren zestig . Hi] heeft een J"aar in hat Midwesten
9ewoond en is fan an RY Cooder.
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De oorbijganger als
deskundige
Gert den Toom

Je ziet ze maar een enkele keer in beeld : meestal wanneer ze de deur opendoen omdat ze bloemen kri19en ;
wanneer ze enkele weken later, ti1j dens een copieuze
maalti1jd hun zenuwen zitten we9 to drinken,; en ten
slotte : wanneer ze tot winnaar worden uit9eroepen en
9limlachend hun cheque in ontan9st nemen .
Nederlandse schriJjers op teleisie, dat is : platen oer
priJjzen en pennin9en- dat is : Thomas Rosenboom die
na i1jf 1jaar werken naar buiten komt our oor het o0 9
an de wereld zi1jn Ioonzake
1 op to halen . Een ironisch
dankwoord en erdwenen is hi1j al weer. Ondertussen ,
buiten schieten de erkoopciljfers omhoo9 .
Uit9eers struikelen 1jubelend oer de oorraaddozen wanneer auteurs hun kop op de beeldbuis laten
zien . Merle daarom Ii1jkt het oor schri1jers een doel o p
zich to worden our op teleisie to komen, als 9ast an
Groenteman of desnoods in 'MiJjnheer an Dale
wacht op antwoord' . Het biedt hun de 9ele9enheid
heel direct een publiek to bereiken . Zi1' kunnen hun
werk promoten dwars door de ridicule spellet1jes en
oorspelbare interiews heen . Ze kunnen echter ook
an de 9ele9enheid 9ebruikmaken our hun menin9 to
9een oer politieke en maatschappeli1'ke ontwikkelin9en . Een heel enkele keer worden ze daar speciaal
oor uit9enodi9d . Omdat sours niemand het meer
weet . Dan ma9 de schrijer het weten .
Met eni9e regelmaat zit Joost Zwagerman net als
Ronald Giphart in het praatpro9ramma an Barend en
Van Dorp . HiJj ma9 in de uitzendin9 to9enwicht bieden
te9en Barends oneralste erhitte populisme en Van
Dorps oor9ewende dommi9held . HiJj ma9 belezen
reflecteren op de politieke en maatschappeli1jke
ontwikkelin9en die ter sprake komen . Het li1'kt schitterend : de Nederlandse schrijer in de rol an welbespraakte commentator. In Frankri1jk heb Jje daar
de zo9enaamde intellectuelles oor. Dat is daar
een beroep, intellectueel zi1jn . Ik raa9 me altiJjd of wat
een intellectueel ei9enli1jk doet . Maar laat ik niet
afdwalen . De Nederlandse schrijer zit aan tafel als
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deskundi9e - de erbeeldin9 komt net zo 9oed aan
het woord als het materialisme de markteconomie en
de onerschilli9held . Het klinkt rechtaardi9 . Maar is
het ook werkeliJjk zo?
In Nederland heeft men een hekel aan intellectuelen al helemaal wanneer ze op teleisie komen . De
raa9 is dan wat een intelli9ente schrijer in beeld
moet ze99en zonder als intellectueel oer to komen .
Auteurs als Zwa9erman en Giphart worden echter niet
uit9enodi9d anwe9e hun oertui9in9en en ook niet
anwe9e de literaire kwaliteit an hun werk . Het is
eeleer zo dat ze erbi1j zitten our prikkelende meningen
to erkondi9en . Ze worden uit9enodi9d omdat ze
bekend ziJ'n . En omdat ze 9oed hebben erkocht . Als
1je eel boeken erkoopt, dan moet Jje wel interessant
zi1jn . Zo eenoudi9 is dat ; zo zi1jn de wetten an de
media de markt en de massa . Door de ho9e erkoopciJjfers wordt de 9earrieerde auteurs een a//round deskundi9held toe9edicht . Ze kriJ9en olop 9ele9enheid
hun mond open to doen en erol9ens bepalen ze o p
teleisie het beeld an de Nederlandse schri1jer.
Zwa9erman en Giphart kunnen 9oed met taal uit
de oeten . Maar riJjbliJjende soundbites produceren is
lets antlers dan 9een9a9eerd schrijer zi1jn . Het IiJjkt
ero het schijnt zo maar het is slechts de flinterdunne buitenkant . De auteurs 9ebruiken hun reputatie our
zich schiJjnbaar op de hoo9to en betrokken, oer an
alles en no9 wat uit to spreken . En, de presentatoren
knikken respectol .
De erhoudin9 tussen Nederlandse schriJjers en
hun maatschappeliJ'ke betrokkenheid bli1jft boeien . In
Jjuli 2000 erscheen er in de Volkskrant een open
brief aan de re9erin9, door eerti9 schriJjers ondertekend . De of9elopen Jjaren waren het alleen arkent1jes
9eweest die Literair Nederland tot waarachti9 engagement wisten to bewe9en . Nu roe9en de auteurs aan
de oerheid our zich to erantwoorden oor de rol an
Dutchbat bi1j de etnische zuierin9 an Srebrenica, in
1995 . De brief had net zo 9oed 9eschreen kunnen

zi1jn door de ondernemin9sraad an hoofdconducteurs
an de Nederlandse SPoorwe9en, zo fantasieloos was
hi1j op9esteld . Geen spoor an erbeeldin9 of een 9oed
idee . Boendien is het oer9rote deel an de
Nederlandse beolkin9 er al 1jaren an oertui9d dat de
waarheid oer de enclae no9 boen tafel moet
komen . De Nederlandse schri1jers, onder wie ook
Zwa9erman en GiPhart dachten daar no9 lets aan to
moeten toeoegen . Maar deze mosterd na de maalti1'd
smaakte helemaal ner9ens naar en sorteerde 9een
enkel effect . Nederland 9in9 weer oer tot de orde an
de dag .
In 2000 erscheen Zwa9ermans Porn otheek
Arcadie een bundel essays oer met name literaire
onderwerpen . Als de schri1 j er er9ens erstand an
heeft dan is hetziJjn ei9en yak dus daaraltweini9 o p
aan to merken . Zwa9erman schri1jft oer Amerikaanse
En9else en Nederlandse literatuur en werpt met de
erschillende essays niet alleen een licht op ziljn oorkeuren maar ook op zi1n PreoccuPaties met het beeld
an de schri1'er en de literatuur. Hi1j heeft in de bundel
een aantal essays op9enomen die hi1 ' eerder uitsPrak
tiJjdens ziJn 9astschri1jerschap aan de Uniersiteit an
Gronin9en en die boendien ook in de Volkskrant
gepubliceerd zi1jn . De asthoudendheid waarmee
Zwa9erman ziJn 9edachten wereldkundig wil maken .
waren oor mi1j aanleidin9 om nu eens to zien waar hijJ
r

ei9enli1jk op hamerde . In 'Zeen manieren om nooit
meer aan het werk to komen' en 'Bacchus ersus
Belladonna' doet hiJ j erwoede po9in9en om alle 9eromantiseerde schri1jersidealen to ontkrachten . De
ele oorbeelden die hi1j aanhaalt moeten aantonen
dat de oerspell9e, drinkende, dru99ebruikende
schri1jers enerzi1'ds en de monomane, haast celibataire
schri1jer anderziJjds ficties ziJjn . En als ze wel bestaan
zi1'n ze "door subsidiere9elfin9en 9epamperde
nepbohemiens" . De schri1jer is 9een miet1e, maar een
hardwerkende huisader, die moet zor9en dat er
brood op de plank komt . Wanneer Zwa9erman oer
John Updike schri1jft, wordt duideliJjk dat liens enorme
literaire productie . 9ecombineerd met een karrenracht aan J'ournalistiek werk en een bur9erli1k, maar
spicy 9ezinsleen ol9ens Joost een beter beeld
9een . De belastin9betaler kan opnieuw 9eruct ademhalen : schriJjers moeten inderdaad niet zeuren, niet
bedelen en niet zo raar doen . Het zi1jn ook maar
9ewone mensen - Joost ma9 het weten .
Alle hippe ontkennin9en ten spiljt,; die 9ewone
mensen bestaan in Nederland no9 steeds . Zi1j stemmen, als het niet regent, PartiJ j an de Arbeid . ZijJ
kunnen lachen om Jack SpiJjkerman inden dat You p

an 't Hek ons leen doorziet ;. zijj hebben wat ik noem
de 'VARA-mentaliteit' . Zi1j ziJjn de oorbi19an9ers in de
straat zijj doen 9ewoon omdat ze dan al 9ek 9enoe 9
doen . En : ze inden dat anderen dat ook moeten
doen . Dit streen naar niellerin9 heeft meer met
tern9bren9en tot het ei9en nieau to maken dan met
werkeli1jke niellerin9 . Wanneer al het reemde, het
nieuwe het'andere' met onbe9rip to9emoet 9etreden
wordt is er 9een ooruit9an9 meer . Het is niet on9ewoon dat deze 9ewone mensen ernaar streen de
aldus ontstane elites to ontmaskeren of to besPotters .
Dat houdt uitsluitin9 in an anderen die zogenaamd
niet '9ewoon' ziJ'n, die niet tot de 9roep behoren, die
zonderlin9 zi1jn - of dat nu komt door materieel bezit
of door kunstzinni9e actiiteiten . Zwa9erman ma g
dan intellectueel bli1j en formuleren, hiJj heeft zich
deze mentaliteit dit 9esundes Volksempfinders aardi 9
ei9en 9emaakt . In een ernieti9ende column oer
onderbuikspreker Pim FortuYn schreef hi1j : "Wie hoo99eleerd het populisme Predikt, is erzekerd an het
respect an omhoo99eallen koekenbakkers ." Maar in
hoeerre steekt hi1j de hand in ei9en boezem?
De Nederlandse schriJjer op teleisie ersimpelt de
zaken . HiJj bedient zich an spitsondi9heden en scherpe humor - zodat de erschillen tussen schri1jers en
cabaretiers we9allen . Of hi1' sluit, zoals Zwa9erman en
Giphart dat doen, nauw aan bi1 j de olkscultuur en
de heersende opinie ; hi1' beesti9t de bestaande orde .
Dat is ook een orm an populisme die boendien
9grant staat oor succes . VoorbiJgan9ers lezen 9rag 9
schri1jers die oor oorbiJ9an9ers schriJjen . Want
die schri1jen tenslotte niet omdat ze een goed boek
willen maken die beschrijen de wereld die de lezers
al kennen .
De Nederlandse schriJjer zou boen de wetten an
raa9 en aanbod moeten staan . HiJj zou ziJj n erbeeldin9 aan de macht moeten laten . En wanneer hij1
werkeliJk 9een9a9eerd is zou hiJj zi1jn inzichten met
fantasie orm moeten 9een in zi1jn literaire werk .
Rationalisten en analYtici an de actualiteit zi1'n er al
oldoende - en deskundiger - op uiteenloPende terreinen als de psYcholo9ie, de sociolo9ie en de politiek .
Als de schriJjer een rot an betekenis wil spelen in het
maatschappeliJjke debat moet zi1jn rol een literaire ziJjn .
Voor het oeri9e heeft hi1 j niets meer toe to oe9en
dan iedere andere willekeuri9e oorbiJ9an9er .
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De zee als een
zonder metaforen
"'Any island would drie you crazy', I t knew you'd grow tired I of all that
iconography of the sea" . De Caribische dichter Derek Walcott is zi1jn leen
Ian9 om9een door de zee . Zi1' ormt oor hem een onuitputteli1'ke, maar
niet 9eheel onproblematische bron an metaforen . Kri1'n Peter Hesselink
belicht Walcotts ambialente erhoudin9 tot "the ocean's catalogue" aan de
hand an diens meesterwerk Omeros .
Kri jn Peter Hesselink

Omeros an Derek Walcott ormt een ware, meer dan
driehonderd pagina's tellende lawine an metaforen .
Als het einde an die metaforische hoorn des oerloeds in zicht begint to komen, stelt de dichter zich
echter plotseling de raag wanneer hij eindelijk dat
licht oorbij de metafoor binnen zal kunnen treden .
De metafoor, waar hij zich al die tijd zo kwistig an
heeft bediend, is plotseling een loek geworden die hij
an zich of dient to schudden, omdat deze hem eran
weerhoudt de werkelijkheid to zien zoals ze eigenlijk
is . Deze erloochening ondermijnt het hete gedicht, en
zelfs zichzelf, want ook de erloochening is in metaforische termen gesteld . De raag dringt zich op wat
metaforen zo problematisch maakt en waarom
Walcott er desondanks zo eeluldig gebruik an
maakt . Het antwoord kan, zoals ik in dit artikel wil
aantonen, geonden worden in de metaforen zelf, en
specifiek in die metaforen die Walcott aan de zee
heeft ontleend . Bij het analyseren an deze metaforen
wordt weldra duidelijk dat de gangbare metafoor-theoretische ideeen tekortschieten . Daarom zal ik met
behulp an een kort taalfilosofisch intermezzo een
alternatief model presenteren om dit model erolgens toe to passen op een analyse an de aan de zee
gerelateerde metaforen in Walcotts Omeros .
All those thunderous myths
Toen Walcott in 1990 zijn magnum opus, Omeros,
publiceerde, was hij allang geen onbekende meer in
het Angelsaksische literaire wereldje . In 1930 werd hij
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geboren op het kleine Caraibische eiland St . Lucia,
waar ook Omeros zich afspeelt . Hij bleek weldra oer
een groot literair talent to beschikken dat zich uitte in
tallow toneelstukken en dichtbundels . In 1988 was
hij de eerste dichter an buiten Groot-Brittannie die
de 'Queen's Gold Medal of Poetry' onting . In 1992
kwam daar de Nobelprijs oor de literatuur nog eens
boenop en was zijn naam definitief geestigd . In de
periode dat hij aan Omeros werkte, erdeelde hij zijn
tijd tussen de Caraiben en de Verenigde Staten, waar
hij les gaf aan de Boston Uniersity.
Er loopt in Omeros een personage rond dat erdacht eel oereenkomsten met Walcott ertoont .
Ook hij is een dichter. Ook hij is door de relatiee roem
en rijkdom die de poezie hem gebracht heeft,
gedeeltelijk erreemd geraakt an de Caraiben waar
zijn wortels liggen . Als het gedicht begint, heeft deze
dichter een Griekse geliefde, die hem onder meer leert
de naam an de blinde bard Homerus als 'Omeros' uit
to spreken . Ze erlaat hem echter weldra . Om de pijn
en het erdriet to bezweren besluit hij een gedicht to
schrijen oer St . Lucia, het eiland waar hij is geboren .
De gebroeders Achille en Hector leeren hem het erhaal . Deze twee eenoudige issers zijn beide erliefd
op een lokale schone, die naar de al een homerische
naam Helen luistert . Aan het begin an het erhaal
heeft deze femme fatale een relatie met Achille . Dan
erlaat ze hem oor Hector. Maar nadat deze omkomt
bij een auto-ongeluk, keert ze weer bij Achille terug .
In alles wat dit drietal oerkomt, poogt de dichter

uitgestrekte pagina
analogieen to inden met de Ilias en de Odyssee . Niet
oor niets moet zijn dichtwerk Omeros gaan heten .
Major Plunkett, een blanke ex-militair, heeft zijn zinnen op een ergelijkbare missie gezet als de door
Homerus geobsedeerde dichter . Net als Achille en
Hector is hij smoorerliefd geworden op Helen, die
enige tijd als schoonmaakster bij hem gewerkt heeft .
Zijn erliefdheid raakt erstrikt met het schuldgeoel
an de rijke blanke tegenoer de arme zwarten . Hij
ontdekt dat het eiland St . Lucia roeger wel Helen
genoemd werd omdat het de aanleiding ormde oor
een welhaast homerische strijd tussen de koloniale
grootmachten Engeland en Frankrijk . Hij raakt gefascineerd door de parallel tussen de rol die het eiland in de
geschiedenis heeft gespeeld en de rol an de schoonmaakster in zijn eigen leen . Hij besluit zich op die
geschiedenis to storten in de hoop er een metaforische
erklaring to inden oor de aantrekkingskracht die
Helen op hem uitoefent .
De dichter indt de historische analogieen an
Plunkett geforceerd . Ze doen zijns inziens geen recht
aan de persoon die Helen is . Maar hij moet ook toegeen dat het erschil tussen Plunkett en hemzelf niet zo
groot is als hij wel zou willen . Zo zegt hij : "I despised
any design / that kept to a chart, that calculated the
winds . / My inspiration was impulse, but the Major's
zeal // to make her the pride of the Battle of the Saints,
/ her yellow dress on its flagship, was an ideal / no different from mine" (LIV, ii, 7-12) .' Ook hij probeert in
Helen iets anders to zien dan ze eigenlijk is . Het enige
erschil is dat zijn metaforen aan de Griekse mythologie zijn ontleend in plaats an aan de geschiedenis . Dat
is het moment waarop de dichter tot het inzicht komt
dat hij het eigenlijk zonder metaforen zou moeten
doen en dat hij zichzelf de raag stelt "when would I
enter that light beyond metaphor?" (LIV, iii, 12)
Deze afwijzing an de metafoor is echter geenszins
absoluut, wat moge blijken uit het felt dat ook in het
erolg het gedicht doordrongen blijft an metaforen .
Vooral de zee is daarbij prominent aanwezig . Het is dan

ook in die zee dat het antwoord gezocht moet worden
op de raag waarom de dichter zich wil ontdoen an
metaforen en waarom hij niet geprobeerd heeft die
wens bij het schrijen an Omeros al to realiseren . Het
olgende citaat, waarin legenden uiteenspatten in een
onwetende branding en waarin het geruis an de zee
de oerleenden in zegeningen drenkt, is ermoedelijk
de belangrijkste passage an het hele werk .
All the thunderous myths of that ocean were
blown
up with the spray that dragged from the lacy
bulwarks
of Cap's bracing headland . The sea had neer
known
any of them, nor had the illiterate rocks,
nor the circling frigates, nor een the white
mesh
that knitted the Golden Fleece . The ocean had
no memory of the wanderings of Gilgamesh,
or whose sword seered whose head in the
Iliad.
li was an epic where eery line was erased
yet freshly written in sheets of exploding surf
in that blind iolence with which one crest
replaced
another with a trench and that heart-heaing
sough
begun in Guinea to fountain exhaustion here ,
howeer one read it not as our defeat or
our ictory; it drenched eery surior
with b lessing. li neer altered its metre
to suit the age, a wide page without metaphors .
(LIX, i, 28-44)
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Een interactiee benaderin 9
Vri1jwel alle metafoortheoretici gaan uit an het zogez
naamde interactiemodel . Vol9ens dit model ontstaat
metaforische betekenis uit de wisselwerking tussen
een letterli1jke en een fi9uurliJjke component, die door
Ea KittaY respectieeliJjk als het onderwerp (topic) en
het oertuig ehicle an de metafoor worden aan9efluid . In de zin 'De mens is een wolf', is de 'mens'
3
het onderwerp en de 'wolf' het oertui9 . BiJj de interpretatie an een der9eliJ'ke metafoor zou flan een
wisselwerking ontstaan tussen het onderwerp en het
oertui9 r waarbiJj karakteristieken an het oertuig o p
het onderwerp worden toe9epast . Die wisselwerkin g
zou de aan9esprokene ertoe bren9en het onderwer p
anuit een nieuw perspectief to bezien . Dat nieuwe
perspectief ormt ol9ens KittaY de metaforische
betekenis .
Deze beschriJjin9 an de totstandkoming an
metaforische betekenis werkt prachtigr zolang het
onderwerp en het oertuig gemakkeli1jk herkenbaar
ziJjn . Dat is echter Ian9 niet alti1j d het 9eal . Neem bi1j oorbeeld de laatste regel an de hier 9eciteerde passage, waarin de zee metaforisch geliJjk wordt 9esteld
aan een uitgestrekte pagina zonder metaforen .
Vol9ens KittaYs interactiemodel zou er biJ' de interpretatie an die re9el een wisselwerkin9 moeten ontstaan
tussen het concept 'zee' en het concept 'uit9estrekte
pa9ina zonder metaforen' . Een dergeliJjke wisselwerkin9 leert echter 9een zinolle en potentieel 1'uiste
inzichten op . Dat de zee zich niet an metaforen
bedient is 9enoe9zaam bekend . Dat de zee als een
medium wordt 9ebruikt our letterli1 j ke uitspraken oer
de werkeliJ'kheid to doen Ii1jkt mi1j onJjuist r hoewel ik
toe moet 9een flat het in prindpe denkbaar is
flat iemand bootJjes in een zodani9 patroon op zee
oor anker laat 9aan flat ze an een afstand 9einterpreteerd kunnen worden als letters, woorden, of zelfs
letterli1jke uitspraken . Maar hoe het ook zil'r flat is duideliJjk niet wat Walcott op het oog heeft .
Wie tot een zinolle interpretatie an deze metafoor wil komen r zal moeten onderkennen flat de zee
in deze regels sYmbool staat oor een concept, waar
in het Engels ermoedeli1k 9een woorden oor zijn
antlers had Walcott het wel benoemd en flat hi'1
daarom metaforisch met behulp an de zee poo9t aan
te duiden . Alles wat in letterliJjke of metaforische termen oer de zee wordt geze9d, wordt daardoor indirect ook an toepassin9 op het concept waar de zee
symbool oor staat . Dit concept is het eigenliJ'ke
and erwerp an de metafoor . Bi1 j een metaforische
anterpretatie zou flit concept in Kittays isie Bus in een
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wisselwerkin9 moeten treden met de fi9uurliJjke component in dit 9eal zowel met de zee als met de
uit9estrekte pa9ina . Aan9ezien het concept ner9ens
expliciet 9enoemd wordt, kan het echter enkel
9eidentificeerd worden nadat de metafoor is geinterpreteerd . Daarmee zijn we in een cirkel beland . We
kunnen de metafoor pas interpreteren als het onderwerp 9eidentificeerd is en we kunnen het onderwer p
4
pas identificeren, als de metafoor is 9einterpreteerd .
Naar aanleidin9 an een er9eliJjkbaar 9eal schriJj ft
KittaY flat het onderwerp an een metafoor sours niet
zozeer een component als wel een product an een
wisselwerkin9 met het oertui9 liJjkt to zi1n, waaruit ze
erolgens de conclusie trekt flat het onderwerp an
een metafoor niet als een los idee 9ezien moet wor5
den maar als onderdeel an een systeem an ideeen .
Die conclusie helpt het probleem echter geenszins uit
de wereld . Immers als het onderwerp an een metafoor enkel geidentificeerd kan worden door middel
an een wisselwerking, dan kan flat onderwerp onmogeliJ'k zelf ook deel uitmaken an die wisselwerkin g .
aan9ezien het oordat de wisselwerking is olbracht
nog onbekend is . Het interactiemodel is kortom niet in
staat to erklaren hoe de betekenis an der9eliJjke
metaforen totstandkomt . Om flit erobleem op to lossen is het noodzakeliJjk een kleine excursie to wagen
op het terrein an de taalfilosofie . Deze excursie zal
niet enkel naar een alternatief interpretatiemodel oor
metaforen leiden . Het zal ook duideli1'k worden welke
functie metaforen reties to erullen hebben zowel
in het al9emeen als in het specifieke geal an
Walcotts Omeros.
What's in a name?
Wie wil begriJ'pen hoe metaforische betekenis totstandkomt moet ook eni9 idee hebben hoe letterliJ'ke
betekenis ontstaat . Dat is minder anzelfsprekend dan
aak aan9enomen wordt . Een scene uit Omeros kan
dienen ter illustratie . In een Broom is Achille terngge keerd naar zijn oorouders die hem nieuws9ieri 9
ra9en wat zijn naam betekent . Als hi1j bekent het
niet to weten r 9aat er een huierin9 door het gezelschap . Afolabe, Achilles' oer-oer-oer9 rootader ,
erwoordt de algemene ontzettin9 als ol9t .
A name means something . The qualities desired
in a son
and een a girl-child ; so een the shadows who
called
you expected one irtue, since eery name is a
blessing,

since I am remembering
the hope I had for you as
a child .
Unless the sound means
nothing. Then you would
be nothing .
Did they think you were
nothing in that other kingdom?
XXV iii 28-33
Voor Afolabe erwiJjzen namen
en woorden niet enkel naar de
din9en, maar duiden ze ook
aan hoe die din9en be9repen
dienen to worden . Daarmee zi1jn
we in het midden an een oud
maar no9 alti1jd actueel taalfilosofisch debat beland dat
draait our de raa9 op welke
wiJj ze taal naar de werkeliJjkheid
erwi1jst een raa9 waarop ik
aan de hand an een inmiddels
klassiek taalfilosofisch 9edachto-experiment zal proberen een
adequaat antwoord to inden .
Stel dat In9e en Leontien de
namen an een en dezelfde
6
persoon zi1jn . Stel dat Pieter dit
niet weet . Hi1' heeft een keer met haar 9epraat . Ze stelde zich toen als In9a oor en kwam erg sYmpathiek o p
hem oer. Een andere keer hoorde hiJj oer haar praten
door lieden die haar Leontien noemden en die een
aantal uit9esproken onsYmpathieke ei9enschappen
an het meisJje de reue lieten passeren . Pieter ze9t
daarom : "In9e is sYmpathiek en Leontien is niet sYmpathiek ." De taalfilosofische paradox ontstaat door to
stellen dat de woorden 'In9e' en 'Leontien' in deze zin
naar dezelfde persoon erwi1'zen . Dit zou betekenen
dat 'In9e' door 'Leontien' eran9en zou kunnen worden en ourgekeerd, zonder dat dit de inhoud an de
uitsprack zou beinloeden . Pieters uitsprack zou dus
equialent zi1jn aan : "In9e is sYmpathiek en In9e is niet
sYmpathiek ." Deze tweede uitsprack is pertinente
onzin
terwiJjl Pieters oorspronkeli1jke uitsprack
weliswaar niet 1juist kan zi1n, maar zeker 9een onzin
is want Pieter kan oprecht in de uitsprack 9eloen .
Het punt is dat de woorden 'In9e' en 'Leontien' oor
Pieter helemaal niet naar dezelfde persoon erwiJjzen .
De woorden in de uitsprack erwiJ'zen kortom
niet naar de werkeli1jkheid maar naar Pieters beeld an
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de werkeli1jkheid . Binnen dat beeld is ziJ'n uitsprack
9 eheel consistent . Het felt dat Pieters beeld niet
oereenstemt met de werkeli1jkheid is 9een paradox
maar slechts een illustratie an de feilbaarheid an het
menseli1jk denken .
Voor elke uitsprack 9eldt dat de mens nooit absolute zekerheid heeft of dat9ene waar hi1j naar erwi1jst
ook daadwerkeliJjk als zodani9 bestaat . Zelfs schi1'nbare absolute waarheden zoals het idee dat een ding
niet to9eliJjkertiJj d op twee erschillende plekken kan
ziJn, bli1jken sours oerboord 9e9ooid to moeten
worden zoals de kwantummechanica last zien .
Daarom stet ik dat zinolle tall9e uitin9en niet naar de
werkeli1jkheid erwi1jzen maar naar een beeld an de
werkeliJjkheid . Dit beeld kan slechts 9edentificeerd
worden door mensen die weten en begriJpen an welk
al9emeen model an de werkeliJ'kheid de spreker
uit9aat . Wie het beeld wil kunnen identificeren dat
door een zin als "Pieter is een astronaut" wordt aangeduid moet oer een al9emeen model an de werkeli1jkheid beschikken waarin het mo9eli1jk is door het
heelal to reizen .
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Wie een nieuw model an de werkeli1jkheid heeft
ontwikkeld en dat aan anderen wil uitle99en, heeft
dus een probleem . Alles wat hiJ' ze9t, zullen zijn luisteraars immers interpreteren binnen het 9an9bare
model en niet binnen het nieuwe model want dat is
hun no9 niet bekend . Hi1j kan zijn luisteraars wellicht
op de inconsistenties an het gang bare
bare model wizen
die hi1j met zijn nieuwe model hoopt op to lossen, maar
het uitle99en an een probleem is natuurli1'k niet
hetzelfde als het uitle99en an de oplossin9 . Hi1j kan
wellicht nieuwe woorden bedenken om zijn model
mee to benoemen of nieuwe betekenissen erlenen
aan bestaande woorden maar die nieuwe betekenissen of die nu aan9eduid worden door nieuwe of door
bestaande tekens kunnen enkel be9repen worden
wanneer de luisteraars het model al be9ri1'pen . De
situatie an de luisteraars is er9eliJ'kbaar met die
an iemand die no9 niet heeft 9eleerd zijn zintui9Jlike
waarnemin9en als een driedimensionale werkeli1jkheid
to interpreteren . Voordat Jje het 9eonden hebt, weet
J'e niet wat 1'e zoekt ; als Jje be9riJpt wat J'e zoekt heb 1je
het al 9eonden . De situatie is echter minder hopeloos
dan ze op basis an het oor9aande wellicht schi1jnt to
zi1'n . Hieronder wil ik aantonen dat de metafoor in
deze conceptuele duisternis een zwak dock uiterst
waardeol licht kan doen schi1jnen .
What's in a metaphor?
Je herkent een metafoor in eerste instantie doordat ze
biJj een letterli1'ke interpretatie een onzinni9a betekenis
opleert . Wanneer iemand met een schi1'nbaar onzinni9e uitsprack wordt 9econfronteerd kan hiJj menen
dat het aan zijn kennis an de taal li9t, dat hi1 ' de uitsprack niet zinol weet to interpreteren omdat hi1' een
erkeerde betekenis aan de woorden toekent . Hi'1
moet er dan achter zien to komen welke betekenis de
woorden wel hebben . HiJ' kan ook menen dat het
aan zijn kennis an de werkeliJjkheid li9t . Hi1j zou bi1joorbeeld een populair-wetenschappeli1jk artikel oer
kwantummechanica erkeerd kunnen be9riJpen omdat hi1 ' het ten onrechte onmo9eli1jk acht dat een
deeltJ'e op twee plekken to9eli1j kerti1j d kan zi1'n . In een
der9ell1k 9eal moet hi1j er achter zien to komen welk
aspect an de werkeliJ'kheid hiJ j erkeerd heeft in9eschat. Bi1' een metaforische interpretatie 9ebeurt echter lets heel anders .
Wie een schi1'nbaar onzinni9e uitsprack metaforisch
robeert to inter reteren neemt de betekenis die een
letterli1'ke interpretatie opleert in zekere zin 1'uist heel
serieus . Hi1j schort als het ware zijn on9eloof in het pertinent on1juiste beeld an de werkeli1'kheid dat door de
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metafoor aan9eduid wordt tiJjdeli1jk op om to kiJ'ken of
er aan dit onJ'uiste beeld potentieel J'uiste inzichten
ontleend kunnen worden . Die potentieel Jjuiste inzichten ormen dan de ei9enliJjke betekenis an de metafoor.
Laten we dit illustreren aan de hand an de zin "Ik
ben het zonnet1je in huffs ." Binnen het 9an9bare model
an de werkeliJ'kheid is dit klinkklare nonsens want
mensen kunnen helemaal 9een zonnetJjes zi1jn . De
aan9esprokene wordt daardoor als het ware 9edwon9en zijn on9eloof op to schorten en zich een een
beeld an de werkeliJ'kheid to ormen waarin de spreker wel de9eliJjk een zonnetJje zou zi1'n . Verol9ens
moet hi1j ki1jken welke an de inzichten die dit pertinent onJjuiste beeld opleert in to passen zijn in een
potentieel J'uist beeld an de werkeliJ'kheid . Dit potentieel Jjuiste beeld dat aan het on1'uiste beeld ontleend
wordt ormt de ei9enli1'ke betekenis an de metafoor .
Het is an belan9 niet uit het oo9 to erliezen dat
ook in dit potentieel Jjuiste beeld waar de spreker de
aan9esprokene naartoe wilde leiden de spreker
9een zonnetJje in huffs is . Het metaforische beeld
is enkel een oertui9 om de aan9esprokene in de
9oede richtin9 to leiden . 0p zichzelf 9enomen was
het beeld onJ'uist- is het beeld onJjuist en zal het beeld
ook alti1jd onJ'uist bli1'en .
0p deze manier kan worden aan9a9een welke
functie de metafoor in natuurli1jke menseli1'ke talen to
erullen heeft . Een spreker kan met een metafoor
aan9een dat de 9edachte die hiJ ' tot uitdrukkin9 wil
bren9en buiten de 9an9bare conceptuele kaders alt .
Doordat het metaforische beeld binnen het 9an9bare
model pertinent onJ'uist is wordt de aan9esprokene
immers 9edwon9en het 9an9bare model los to laten .
De aan9esprokene zal op zoek moeten naar een no g
onbekend model an de werkeli1'kheid wil hiJ' eni9e
hoop hebben de spreker to kunnen be9riJ'pen .
Boendien 9eeft het metaforische beeld een indicatie
in welke richtin9 de aan9esprokene het nieuwe model
dat de spreker met de metafoor poo9t aan to duiden
moet zoeken . Wanneer ik te9en iemand ze9 dat mi1jn
erliefdheid een uitslaande brand is die mi' in lammen doet op9aan- zal die9ene immers in een andere
richtin9 9aan denken dan wanneer ik te9en hem ze 9
dat mi1'n erliefdheid miJj als een lawine oerspoelt.
What's in the sea?
Als wat ik hierboen heb betoo9d Jjuist is, dan alt wat
een metafoor benoemt per definitie buiten de gangbare conceptuele kaders . Elke po9in9 de betekenis
an een metafoor in letterli1'ke termen aan to duiden ,

illustratie Kim Bell

is dap 9edoemd to mislukken . De metaforen kunnen
hoo9steps door andere metaforen eran9en of aan9euld worden . Dit betekent echter niet dat een metafooranalYse an Derek Walcotts Omeros an elk nut
ontbloot is . De talloze aan de zee 9erelateerde metaforen die Walcott door ziJjn epos heeft 9eween duiden tezamen een 9root pertinent onJjuist beeld an de
werkeli1jkheid aan r waarmee hi1j de lezer naar een
onbenoembaar potentieel 1juist beeld an de werkeli1'kheld leidt. In de hiernaol9ende analyse zal ik laten
zien hoe de erschillende indiiduele metaforen door
Walcott aaneen zi1'n 9esmeed en welke denkrichtin 9
door het pertinent on1juiste beeld dat zij 9ezamenli1'k
ormen wordt aan9a9een .
De zee wordt in Omeros in eerste instantie bezien
anuit het perspectief an de isserr, het perspectief
an de ouderwetse isser die slechts zo eel is an9t
als hi1' nodi9 heeft om in zi1'n ei9en leensonderhoud to
oorzien wel to erstaan . Bedroefd last Walcott Achille
zich afra9en of hi1j de laatste isser is die no9 ol9ens
de oude 9ebruiken to werk 9aat, "who belieed his
work was prayer, I who caught only enou9h, since the
sea had to lier II because it was life" LX, i r 41-43 . De
zee wordt hier 9eli1'k9esteld aan het leen zelf, een
leen dat 1'e met respect en dankbaarheid to9emoet
client to treden . De zee is een priilege dat Achille niet
alleen deelt met de dichter, maar ook met de roerdomp en de pelikanen LIX i 6-10 . Een eerder wordt
de eerbied die de mens de zee erschuldi9d is, zelfs in
no9 eeleisender termen erwoord . Hector, Achilles
broer, heeft niet enkel Helen an zi1jn broer of9epakt ,
ook heeft hi1 ' de isseriJ' op9e9een om zi1jn brood to
9 aan erdienen in de taxibranche . Als Hector komt to
oerli1'den bi1' een auto-on9eluk als 9eol9 an zi1'n
roekeloze ri1jsti1l, wordt er 9econstateerd "He'd paid
the penal of giing up the sea I as graceless and as
treacherous as it had seemed" XLV r iii, 31-32 en "A
man who cursed the sea had cursed his own mother"
XLV iii 49), want in het Antilliaanse dialect betekent

mer' zowel moeder als zee . De zee staat kortom oor
het leen zelf, waar ieder mens ziJjn bestaan aan to
danken heeft en dat ieder mens dus met 9epast respect client to be1e9enen .
"Darwin claimed fishes equal I in the sight of the
sea" XXIX iii 43-44) . Of Darwins eolutietheorie met
deze samenattin9 recht wordt 9edaan durf ik to
betwi1jfelen maar de 9eli1'kstellin9 an mens aan is, of
nauwkeuri9er an isser aan is r past uitstekend in
Walcotts straatJ'e . ledere 1a9er is teens proof . Geweld
is inherent aan het bestaan . Zelfs een eenoudi9 isser
als Achille ontkomt er niet aan een slachtin9 onder issen aan to richten . Wie 9isteren werd 9ekwetst in de
liefde zal mor9en iemand antlers kwetsen . Het Britse
imperium wierp een net oer zi1'n kolonien, "wider
than the seine 11 a fisherman hurls oer a bay at sunrise' XLI ii 39-40 maar zodra die kolonien zich aan
Groot-Brittannie wisten to ontrukken erielen zijj op
hun beurt in de zonden an hun oormali9a onderdrukkers . Het 9eweld, "that blind iolence with which
one crest replaced I another with a trench" LIX i
38-39 is inherent aan het leen .
Vol9ens Walcott client men zich echter niet blind to
staren op deze icieuze cirkel an 9ewelddadi9heden .
Wanneer Achille eindeli1'k weer naar huffs tern9keert r
na een uit de klauwen 9elopen isan9st- wordt zi1'n
bliJjdschap als ol9t beschreen :
This was the shout on which each odyssey
piots,
that silent cry for a reef, or familiar bird,
not the outcry of battle, not the tangled plots
of a fishnet but when a wae rhymes with
one's grae,
a canoe with a coffin, once that parallel
is crossed, and cancels the line between master
and slae.
(XXX, ii, 7-12)
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KlaarbliJjkeli1jk is het ol9ens Walcott mo9eli1jk het
onderscheid tussen meester en slaaf, tussen 1a9er
en proof tussen )een en flood in een welhaast he9eIfaanse zin to oersti19en door onder o9en to zien flat
de twee polen nfet zonder elkaar kunnen . Elk 1jaar rfcht
het re9 enseizoen met zi1jn orkanen reselijke erwoestfn9en aan en elk 1jaar komt het eiland erfrist uit
de beproein9 to oorschi1jn . Bij oortdurfn9 spatten
9olen uiteen op de kust om plasts to makes oor
nfeuwe 9olen . lufst de ernfeti9fn9 an het oude
maakt de ontwikkelfn9 an het nfeuwe mo9eliJ j k en
daarmee is de continulteit 9e9arandeerd . Daarom ook
most de mens de er9ankeliJjkheid an de din9en aanaarden als een an de ze9enin9en an het bestaan .
Om die aanaardin9 draaft Walcotts epos .
Ook de ufterste copsequentie de er9ankeli1jkhefd
an het ei9en bestaan, most ol9ens Walcott onder
o9en worden 9ezfen . In het laatste hoofdstuk wordt
een loflfed op Achflle bruusk onderbroken door een
isfoen waarfn de dichter zelf ten grae wordt 9edra9en, onder andere door Achille . Hij beschriJjft hoe hi1j in
een zeil wordt 9ewikkeld en erol9ens in een kano in
het 9raf wordt seer9elates . "Rasping shoels scrap e II
a dry rain of dust on its hold, but turn your head . .]
from the shells of my unpharaonic pyramid II towards
paper shredded by the wind and scattered I like white
gulls that seperate their names from the foam" LXIV
i 23-29) . Zelfs ziJn poezie is niet bestand te9en de
er9 ankelijkheid en zal uitefndeli1'k onermijdeliJjk
teloor9 aan . Dan beschriJjft hij hoe hi1j in ziJjn kano door
de 9olfdalen an de aarde we9 zal zeilen met de andere oerleden zfelen an zf1'n ertellfn9, zoals Hector, de
broer an Achflle en Maud de rouw an Major
Plunkett . Ten slotte fndt hij troost in de 9edachte flat
de schoonheid an flit bestaan zelfs na zft'n ei9en oerli1jden oort zal )een en sp reekt hij de hoop uit flat
"the deep hymn II of the Caribbean" zijn epfloo 9
oort zal zetten J als hi1j er zelf niet meer is om zi1jn lied
ten einde to zin 9 en LXIVr i, 36-37) .
Maarzolan9 hi1j er no9 is zal hi1j zi1jn lied bliJ'en zin9en, omdat hij "felt like standing in homage to a
beauty I that left like a ship, widening eyes in its
wake" IV iii 24-25 omdat hf' de schoonheid an
Helen wil bezfn9en en, in haar erlen9de de schoonheld an het eiland . Hf1' maakt daarbi1 9ebruik an
metaforen om aspecten oor het oetlfcht to bren9en
die antlers onderbelicht zouden blijen . Te9en het
einde an het boek wordt hij zich echter bewust an
het risico zich blind to stares op die metaforen en de
werkeli1jkheid daardoor uit het oo9 to erlfezen . Dat hij1
een waardeol inzfcht west aan to duiden door to stel-
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len dat Helen een schip is dat in haar kielzo9 de o9en
openspert an de mannen die zi1j achter zich laat most
hem er niet toe erlefden to 9aan denken flat zi1j ook
daadwerkeliJjk een der9eli1jk schip zou kunnen ziJjn .
Zodra met een metafoor fets zinols tot uitdrukkin9 is
9 ebracht most zij daarom ei9enli1jk alweer worden
op9e9een . Met flat fnzfcht zi1jn we tern99ekeerd
bij het citaat waar het allemaal om be9onnen was
LIX i 28-44 . Het )een erkeert continu in een
staat an transformatfe . M hen en metaforen spatten
bfJ ' oortdurfn9 uiteen in de branding, omdat 9een
enkel mYthisch of metaforfsch beeld in staat is de
werkelijkhefd olledi9 tot zi1jn recht to laten komen .
Het bestaan is "an epic where eery line was erased II
Yet freshly written in sheets of exploding surf ." Het is
a wide page without metaphors" . Het is de zee .
Het Iicht oorbi1' de zee
Zoals uft het taalfilosofische intermezzo bleek kan de
betekenfs an een metafoor niet in letterli1jke termen
worden benoemd . En flit 9eldt natuurli1'k ook oor het
licht flat de dichter oorbi1' de metafoor hoopt to yinden . Walcott heeft flat licht proberen aan to duiden
met metaforen . Ik heb 9epoo9d to laten zien op welke
wfJ'ze hij flat heeft aan9epakt . Dat is een nobel streyen maar de Ifteratuurwetenschapper loopt daarbijJ
het risico in preties die zonde to erallen waar
Walcott zo uftdrukkeli1'k te9en a9eert . De mens ma g
an hem best modellen construeren om de werkelijkheld mee to erklaren zolan9 hi1j die modellen maar
niet met de werkelijkhefd ereenzeli9t . Zo mo9en
ook Ifteratuurwetenschappers best literafre werken in
ra9fi1jne analyses uiteenrafelen zolan9 ze niet uit het
oo9 erlfezen flat hun analyses in dienst dienen to
staan an de literatuur, en niet omgekeerd .
Het is Walcott ernst wanneer hi1j zijn desinteresse in
abstracts schema's en structures uitspreekt . HiJ' probeert de werkeli1jkheid zo dfcht mo9 elijk op de huid to
zftten niet omdat hiJ j die werkelijkheid zo 9raa9 wfl
analYseren maar omdat hi1 j zo an die werkeli1'kheid
houdt . Veelze99 end zijn de woorden die hi1' Homerus
in de mond Ie9t : "A girl smells better than a book .
remember Helen's ll smell . The sun on her flesh . The
light's coins in her eyes . I That ten years' war was
nothing, an epic's excuse" LVI iii, 42-44) . AIs Derek
Walcott de keus kree9 tussen een analyse an zijn
werk en een 9 Ifmlach an een rouw zou hij ermoedeli1j k niet Ian9 na hoeen to denken .
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Noten
Alle in dit artikel 9eciteerde dichtre9els ziJjn afkomstig uit
Omeros an Derek Walcott . De hoofdletters in Romeinse ciJjfers geen aan uit welk hoofdstuk de re9els afkomsti9 zi1jn,
de kleine letters in Romeinse ciJjfers geen aan in welk
gedeelte an het hoofdstuk de regels 9ezocht moeten worden en de Arabische ciJjfers ten slotte 9een de regelnummers aan .
Ik beschriJjf hier het model zoals uiteen9ezet in KittaY 1987,
pp . 22-39, maar ook in inloedrijke teksten als Black 1962
en Lakoff en Johnson 1980 worden, wat dit betreft, ergelijkbare zienswijzen geentileerd .
3

Ik beschouw alle ormen an figuurliJjk taalgebruik als
metaforen . Het eelgehoorde idee dat metaforen als 'De
mens is een wolf', erkapte ergelijkin9en zouden zijn is pertinent onjuist . Vergelijkingen zijn aak eeleer erkapte
metaforen . Zie ook Daidson 1978 .
4

Dit fenomeen doet zich ook oor bij eenoudige conentionele metaforen als 'een erhit debat' . Nederlanders hebben
immers geen enkele moeite deze frase metaforisch to interp reteren zonder dat er ooit expliciet gemaakt hoeft to worden met welk letterliJjk fenomeen de erhitheid in wisselwerking client to treden .
s Zie Kittay 1987, pp . 34-35 .
b

De taalfilosofische paradox die hieronder uitgewerkt zal
worden is 9eenszins on9ineel . Fre9e 1966 heeft de problematiek bij mijn weten als eerste aangekaart .
Vergelijk Wittgenstein 1933, en clan met name de stellingen 4 .01 en 4 .024.
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kaart gebracht
Een census an Nederlandse toneelstukken tot 1803

ledereen die onderzoek wil doen naar Nederlandse toneelteksten kan Ceneton raadple9en, een site waaro P
beschriin9en
an deze teksten tot 1803 zijn erzameld . Ton Harmsen, initiatiefnemer an dit project, ertelt
1
in onderstaande beschouwin9 oer het waarom eran, en Ie9t uit wat erbi1' komt ki1'ken .
Ton Harmsen

Wat heeft ons land een riJjk cultuurbezit! Achter de
witte muren an de KoninkliJjke Bibliotheek wordt een
belan9ri1'k deel an die ri1'kdom 9eboekstaafd . Dat
9ebeurt door de 'retrospectiee nationals biblio9rafie
an Nederland tot 1800' beter bekend onder de naam
Short-Title Catalogue Netherlands . Sinds 1jaren werkt
het bureau an de STCN met man en macht aan het
beschri1jen an de 9edrukte boeken uit de zeentiende eeuw. Hun beschri1jin9en zijn 9emaakt ol9ens een
Ian9 doordacht en ondubbelzinni9 sYsteem . Het project is zeer oman9ri1jk en wordt door de hoo9ste krin9en an bibliothecarissen en subsidie9eers 9esteund .
De resultaten zijn met een computer en een modem in
de hele wereld to raadple9en . Zilj beperken zich r wat
het beschreen corpus betreft niet tot Nederland
maar nemen bi1joorbeeld ook het in Nederland
9edrukte boekenbezit an de British Library op, en zo
zullen er on9etwi1'feld no9 ele bibliotheken ol9en .
Sinds eni9e tiJjd worden ook de boeken uit de achttiende eeuw op9enomen waardoor het aantal
beschri1jin9en met ele tienduizenden uit9ebreid is . Je
most wet on9elofeliJ'k ei9enwi1js zijn our dat no9 eens
oer to doen .
Maar er zijn toch wet ar9umenten our een deel
eran oer to doen . De beschri1jin9en zijn louter biblio9rafisch ; de STCN beperkt zich wat de inhoud betreft
tot een korte - oeri9ens aak bi1jzonder rake - annotatie . BiJ' het onderzoek naar zeentiende- en achttiende-eeuwse toneelstukken komt een onderzoeker daar
echter niet er mee . De raa9 "Hoeeel edities zijn er
an de Maeghden an Vondel" wordt door de STCN
- zo niet andaa9, dan wet in de nabiJ'e toekomst beantwoord maar dat 9eldt niet oor eel andere

ra9en die een letterkundi9e onderzoeker zich kan
stellen : "In welke stukken treedt no9 meer een Ursula
op?", "Spelen er no9 meer stukken in Keulen?" en
"Welke toneelstukken zijn er in 1 639 no9 meer 9epu bliceerd?"
In de loop der 1jaren maakte ik 9ere9eld liJ'st1jes an
toneelstukken sours oor een artikel sours oor een
college, en het iel me op dat ik hetzelfde 9e9een
steeds opnieuw moest oertikken . lemand schreef een
scri tie oer de toneelstukken die in Rome s elen en
moest daaroorele honderden toneelstukken aanra9en . Een andere student was 9einteresseerd in de
rechtsple9in9 in toneelstukken en wist niet waar to
be9innen . Ik raadplee9de dan steeds mi1jn kaartenbak1'es ried aan in de catalo9us an de Maatschappil' to
ki1'ken en in Lucie an Aken de toneelcatalo9us an
de Uniersiteitsbibliotheek Amsterdam en za9 maanden later dat de ti1'd weer oorbi1' was our alles uit
to zoeken omdat het to hoo9 9e9repen bleek to
zi1'n . Wat zou het handi9 zi1'n, our een g rote
rote list an
toneelstukken to hebben met 9e9eens oer al deze
onderwerpen eenoudi9 to sorteren en to presenteren . En een 9rote biblio9rafie met alle artikelen oer
Nederlandse toneelstukken . En een behoorli1'ke erzametin9 toneelteksten r waarin J'e op trefwoorden kon
zoeken . Zo werd het ides 9eboren our Ceneton to
maken : een census an Nederlandse toneelstukken
met heel eel 9a9eens en ooral eel biJ'la9en .
Rondreizen
Inmiddels is al on9eeer i1'f1'aren aan Ceneton 9ewerkt
- sours intensief, sours in een erloren minuut1je .
Het oordeel an een alles-in-een-sYsteem is dat elk
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9e9een dat Jje toeoe9t de zaak erri1jkt . Het zi1jn
eenzoeel kleine en 9rote stapJes ooruit in de richtin9 an het ultieme doel : een complete beschri1jin 9
an alle Nederlandse toneelstukken . Antlers dan de
STCN neemt Ceneton ook niet in Nederland 9edrukte
boeken op : de ele honderden drukken uit Bel9ie en
incidenteel een uit Duitsland of FrankriJjk . Daardoor
wordt ook een belan9ri1'k deel an de Vlaamse rederiJjkerscultuur en de Brabantse Jjezuietencultuur op9enomen . Verder worden 9e9eens toe9eoe9d oer de
plaats an handelin9, de list
an personages, de
1
illustraties in de boeken en namen an de9enen aan
wie de boeken werden op9edra9en . Ook wordt 9enoteerd wie lofdichten in de boeken schreen wat oor
inleidin9en en oorberichten erin zitten naar welk ori9ineel de tekst ertaald of bewerkt is en welk i9net
op de titelpa9ina staat . Boendien zi1jn en li1jsten an
bewaarde exemplaren in bibliotheken oer de hele
wereld an Sint Petersburg tot New York en an
Gronin9en tot Kortri1jk . Met een drag9bare computer
worden alle boeken op locatie beschneen . Deze 9rote
hoeeelheid 9e9eens 9roeit Ian9zaamaan, en wordt
steeds betrouwbaarden. loch denk ik dat ik no9 niet
op de helft ben : het aantal exemplaren an toneelstukken in Nederland en Bel9ie bliJjkt oerweldi9end
9root to zi1jn . Ik beschik nu oer meer dan tienduizend
records, dus meer dan tienduizend uit9aer of handschriften an toneelteksten ; daaran ziJn 9emiddeld
minstens acht exemplaren bewaard, en moeten dus
bi1jna hondendduizend boekes
door onze harden our
1
zeker to weten dat we compleet zi1'n . Die honderdduizend boekJjes ziJjn erspreid oer talloze bibliotheken in
binnen- en buitenland . De bibliotheek an de
Koninkli1'ke Vlaamse Academie in Gent, de bibliotheek
an het kunst9enootschap Diersa Sed Una in
Dordrecht de bibliotheken an Sint Petersburg,
Wroclaw en Maastricht - enzooorts : allemaal bibliotheken waar Jje niet onmiddelliJjk aan zou denken ,
maar die tientallen, honderden of zelfs duizenden
toneelstukken beatten . Waaronder sours misschien
wel zonder dat zi1j het zelf weten unica, maar dat
bliJjkt pas als de in9erafdruk 9enoteerd is . Dat is een
formule waarin wordt op9e9een welke letters zich
precies boen de eerste en laatste katernsi9natuur an
oor- hoofd- en nawerk beinden . Spaties worden
daarbi1j aan9e9een met een -teken . Het is de eni9e
efficiente manien our edities an elkaar to onderscheiden . Zelfs een uitoeri9e transcriptie an de titelpa9ina en een inhoudsop9ae baat niet : en zi1n 9eallen
uit de achttiende eeuw an toneelstukken die met
zetfouten en al opnieuw 9ezet werden . Een fraai
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oorbeeld daaran biedt Anthonius Hambroek een
9oed9eschreen spel an de riJjmetselaar en ni1jdenken Joannes Nomsz . Het stuk 9aat oer de heldhafti9e
martelaarsdood an de laatste dominee op het
Nederlandse Formosa thans Taiwan dat in 1 661 door
een Chinese le9ermacht an 35 .000 soldaten onder
leidin9 an Coxin9a werd eroerd . Wat een ondenwerp . en wat een auteur our 1juist dat onderwerp to
behandelen dus allemaal bi1jzonder interessant . Maar
ki1jk nu eens een naar de druk9eschiedenis . Er zi1jn
twee edities an 1775 met erschillend zetsel . De editie met priilege beschouwen we als de eerste druk .
Het 9emakkeliJ'kst to herkennen erschil is het titeli9net : in de uit9ae met priilege staan de wezen links
en de oude man nechts in de andere is het andersom .
Ook het onderschrift in het titeli9net is erschillend :
er staat "ouderlooze Wezen" resp . "ouderloze
Weezen" . De in9enafdrukken zi1jn duideli1'k erschillend : eerste druk : 177508 - a1 *2 oofd : a2 A4 erk b1 A5 wee : b2 F4 m en ; tweede druk : 177508 - a1
*2 hoof : a2 A4 erk - b1 A5 rs w : b2 F4 m $e . Er
doer zich echter slechts enkele kleine erschillen in
tekst oor want en is met opzet zo precies mo9eli1jk
na9ezet: er staat in beide edities Yand" oor
Yands" p . 2), ier punten achter "ader" p . 9 en
na "ze9en" p . 78 de katernsi9nerin9 A4 is in beide
edities op ziJjn kop of9ednukt! Dat is toch misleidin 9
met oorbedachten rade mogen we wel concluderen .
Gelukki9 merkte de tweede zetter een foutJje in de
eerste druk niet op, zodat en een klein erschil in tekst
is ontstaan : en staat "SCHOUTKN" op *2n en daar
maakte hi1' "SCHOUTEN" an . 0p 9rond an zulke
details zou zonder het moderne biblio9rafische hulpmiddel an de in9erafdruk niet snel zi1'n in9ezien dat
het our twee olkomen erschillende edities 9aat . En
toch is het belan9riJjk dit snort enschiJ'nselen to
beschri1jen : het is een kwestie an respect oor de9enen die noe9er boeken hebben 9eproduceerd en het
oorkomt miserstanden oer de tekstoerleerin9 .
Wat zoekt u?
Ceneton is een database . Elke editie of handschrift
heeft een ei9en record, en pen record zi1jn er i1jfti9 elden dus iJjfti9 erschillende 9e9eens zoals naam ,
auteur, Jaan si9natuur UB-Leiden, signatuur UB-VU ,
personages, 9espeelde plaats enzooort . Het bestand
wordt biJ9ehouden met FileMaker Pro, een flexibel
pro9ramma dat zowel op een Mac als onder Windows
werkt . Het pro9ramma biedt de mo9eliJ'kheid our
9e9eens to sorteren en to presenteren in allerlei
ormen : de 9 ebruiker kan een list
1 zien an alle

toneelstukken in de Uniersiteitsbibliotheek an
Utrecht 9esorteerd op signatuur, of door een knop1'e
aan to klikken op 1aar, een antler knop1'e op titel o p
auteur, of op drukker, plaats an uit9ae . genre enzooort . Men kan de eerste drukken eruit filteren dus bi'oorbeeld ook : eerst zoeken naar alle werken an
Vondel en dan alleen de drieendertig eerste drukken
daaruit oerhouden . Het is duideli1'k dat dit oor allerlei literair-historisch onderzoek een bruikbaar hulpmiddel is : wanneer raakte de term tra9ikomedie in
onbruik? Wie schreef het eerste niet-riJ'mende treurspel? In welke periode zijn in Zwolle toneelstukken
9eschreen? In welke spelen komt een schout oor, of
een harlekiJ'n, of een gracioso? Welke spelen an
Focquenbroch erschenen apart, en welke in erzamelbundels? Zo zijn er natuurliJ'k honderden ra9en, en
oorzoer ze oer feiteliJ'kheden 9aan zijn ze aan de
hand an Ceneton steeds beter op to lossen .
Er zijn nogal wat knopen door to hakken elke da 9
weer, bi1' het werken aan Ceneton . Het 9rootste probleem is natuurli1'k dat ieder exemplaar apart bekeken
moet worden our to controleren of 1'uist deze editie al
erwerkt is . Dat betekent ook dat het niet het werk an
een mens kan zi1jn : de erschillende bibliotheken ,
alleen al in Nederland moeten uitoerig onderzocht
worden aak alleen maar our to constateren dat er
niets bi1'zonders aan de hand is, maar aak ook our errassende ontdekkingen to doen . Een apart probleem is
de raa9 of een tekst al of niet een toneelstuk is . In
Ceneton zijn ook sYnopsissen opgenomen die wel
toneelstukken beschriJ'en maar het zelf ei9enliJ'k niet
ziJ'n, erder beschriJ'in9en an tableaux iants en ertonin9en ; erwiJ'zin9en naar toneelstukken in de literatuur waar 9een exemplaar meer an oorhanden is ;
tYpische leesdrama's waaran het duideliJ'k is dat ze
nooit zijn op9eoerd . Wat niet words opgenomen zijn
filosofische dialogen wa9enpraatJ'es samenspraken
tussen een boer en een Turk en talriJ'ke andere teksten
die ol9ens de definitie an Aristoteles : 'Toneel is litteratuur waar 9een ertelinstantie aan to pas komt' ,
ei9enliJ'k wet bi1' het toneel horen . De liJ'n tussen opnemen en niet o nemen is dus arbitrair en loeiend
beslissin9en worden aak inge9een door persoonli1'ke
smack . Maar ik hecht zeer aan het oordeel an anderen en ik ben dan ook bli1 ' met alle op- en aanmerkingen die mi1' 9ere9eld bereiken . Ceneton beschri1'ft
toneelstukken tot 1803, omdat in dat J'aar de
laatste druk an een spel an Nil Volentibus Arduum
erscheen tot 1985 : toen werd hun Menaechmibewerkin9, samen met het concurrerende spel an
Joan Blasius opnieuw uit9egeen onder de titel De

tweelin9 an Plautus . Het oordeel an een J'aar lets
oer de eeuwgres is dat 1'e er nu toch redeli1'k zeker
an bent ook in het geal an niet-9edateerde stukken dat de achttiende eeuw compleet erwerkt is . Een
eel9ehoorde raa9 is : waarom worden niet ook de

spelen an de laatste tweehonderd J'aar beschreen?
Het IiJ'kt me mooi als iemand dat op zich zou willen
nemen en als het olgens hetzelfde beschriJ'in9smodel gcat, kunnen de bestanden moeiteloos in elkaar
9eschoen worden . Maar het is echt heel eel werk, en
het kept weer een 9eheel nieuwe problematiek .
Downloaden
Hoe kun 1'e Ceneton raadple9en? Dat kan het
9emakkeli1'kst wanneer J'e zelf beschikt oer een computer met FileMaker, en wanneer J'e erolgens het
complete bestand downloadt an het internet . Dat
kan ia de home-pa9ina an het project : er staat
er9ens het woord 'download' en met een druk an de
muffs daarop komt het hele bestand in een paar minuten naar de 9ebruiker toe . Maar oor wie zijn harde
schiJ'f oor andere doeleinden wil gebruiken, is ook een
erkorte internetersie beschikbaar. 0p een aantal
elden kan men zoeken in de database door een zoekschermpJ'e in to ullen . Verder exporteer ik elke maand
een flink aantal 9a9eens in porties an honderd
records naar een tekstbestand waaran met een
Ian9a maar slurpele macro een html-bestand wordt
gemaakt . Omdat het our tienduizend toneelstukJ'es
9cat is dit oeri9ens wel een erg 9rote erzamelin 9
an bestanden en massale hoeeelheden ga9eens als
de listen
an personages kunnen hierin niet op9enoJ
men worden . Het oordeel an deze oerzichten is
echter dat ze als tekstbestanden op het wereldwi1'de
internet staan en door zoekmachines worden 9edepouilleerd . Er is in Nederland eel belan9stellin9 oor
9enealo9isch onderzoek wat niet alleen bli1'kt uit de
sigarendamp rond het AI9emeen RiJ'ksarchief maar
ook uit mi1'n elektronische postbus die regelmati 9
erzoeken beat our fotokopieen an een door
betoer9rootader 9ewrochte tra9edie of een door
oudoeroudoom 9edrukt bli1'spel . Veel toneeltitels
beatten namen an historische personen of plaatsen ,
en iedereen die er9ens ter wereld daar onderzoek naar
doet komt daar lets oer to weten als er in Nederland
een gedrukt toneelstuk oer bestaat .
Een neenactiiteit an Ceneton is de elektronische
uit9ae an toneelteksten . Er zijn een paar teksten
compleet uit9etYpt, sours oor de aardi9held sours
oor een scriptie, sours our als basis to dienen oor een
onderzoek . Ook deze titels kan de lezer op internet ia
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de home-pa9ina inden, en boendien een 9rote Ii1'st
an toneelstukken die door anderen op het net ziJjn
9ezet . Zo leert Ceneton een bi1'dra9a aan het enorme
9ebrek aan tekstuit9aen an toneelstukken : behale
een honderdtal sPelen dat tot een aste canon is 9aan
behoren De gecroonde leersse, Gebroeders en Het
wederzYds huwelYksbedro9is er maar een zeer kleine markt oor antiek Nederlands toneel . Hooft en
Vondel dat 9aat no9, maar het bli1jkt niet 9emakkeli1'k
to zi1'n stukken an Nil Volentibus Arduum of
Schouwenber9 aan een uit9eer to sli1'ten . 0p de
9eduldi9e schi1'en an het Internet is een toneelstuk
echter eenoudi9 9aplaatst met plaatJ'es en al ,
en eentueel met informatie aantekeningen of een
kritische beschouwin9 . De 9einteresseerde student kan
het downloaden of printen en boendien no9 zi1'n
commentaar of aanullin9en toesturen om die erbiJ ' o p
to nemen .
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En zo is Ceneton behale een biblio9rafisch hulPmiddel oor toneelteksten uit het erleden ook een
blik op de toekomst op de di9itale informatiestroom
die schri1'er en lezer met elkaar erbindt en last
communiceren waardoor beide meer waard worden .
Een nieuwe techniek die het mo9eli1'k maakt om erarin9en met anderen to delen .
Ton Harmsen is werkzaam b / de opleiding Nederlands aan de
Uniersiteit an Leiden . Hi] gaf een tonee/stuk uit an Nil
Volentibus Arduum (in De tweeting an Plautus), en een teksteditie an de Wetsteen der Vernuften door Jan de Brune de Jonge.
Hif is initiatiefnemer an het project . Ceneton is to bereiken ia de
url: www.Iet .leidenuni.nl/Dutch/Cenetonlindex .htm l

De zee, de zee
Degenen die de zee bearen ertellen hoe geaarlijk
zij is, en wij zijn erbaasd oer wat wij horen
(Jezus Sirach 43 :241)

Wie in de Van Dale het woord'zee' opzoekt, indt een wasli1'st an citaten en ergeli1'kin9en . Zo reemd is dat niet: de zee met haar uit9estrekte erten en woeste
9olen sPreekt al eeuwenlan9 tot de erbeeldin9 an literatoren . Wim Gerritsen zelf
ook 9efascineerd door de zee beschri1jft in dit drieluik de rol an dit ma9ische wateropperiak in moderne teksten, in Middeleeuwse teksten als De refs an Sint
Brandaan en De ertellen9en an duizend-en-een-nacht, en in zi1jn ei9en leen .
Wim Gerritsen

Verhalen oer de zee fascineren miJ' . Sends miJ'n J'on9e
J'aren ben ik erslin9erd aan de reisersla9en an zeilende zonderlin9en die in hun eent1'e een oceaan oersteken of Kaap Hoorn bedwin9en . 0p miJjn nachtkast1'e Ii9t alti1'd wel een an de 9rote romans oer de zee
een boek an Melille Conrad of Richard Hughes . En
als an tiJjd tot tiJ'd de 9riep mi1' weer eens to Pakken
neemt monster ik aan oor een circumnai9atie met
Joshua Slocum de man die in 1895, als eerste solo
om de wereld zeilde en daaroer een klassiek boek
Sailing Alone Around the World heeft 9eschreen . In
zi jn
recente boek Passage to Juneau ertelt Jonathan
J
Raban dat hi1', waar andere mensen schapen tellen of
naar het fles1'e met slagppillen 9ri1'pen in zi1jn erbeeldin9 reizen maakt - reizen waarbi1 ' de zee alti1jd licht
9estreeld wordt door een bries1'e an niet meer dan
i1'ftien knooP, het zicht alti1d 9oed is en de boot nooit
meer dan een uur erwi1jderd is an de dichtstbi1jzi1jnde
eili9e ankerplasts . Zie Raban 1999, pp . 22-23 Ook
ik ken 9een beter recept om de slagp to atten .

rondom Groot-Brittannie waarbiJ j hi1' anuit de stuurbut an zi1jn kits 'Gosfield Maid' En9eland en de
En9elsen to9eli1'k in zicht en op een afstand houdt .
Inmiddels heb ik hem 9eol9d op reizen door de
Vereni9de Staten die onder meer in zi1jn boek Hunting
Mister Hartbreak resulteerden en nu woont hi1' in
Seattle aan de westkust . Passage to Juneau ziJjn 1jon9ste boek beschri1jft een zeiltocht an Seattle in de staat
Washington naar Juneau in Alaska ia de `Inside
Passage' , een oude zeeroute an on9eeer duizend
zeemi1'I, 9rotendeels onder de beschuttin9 an eilanden maar ook 9edeelteli1'k oer de open Oceaan .
Brede zeestraten worden of9ewisseld door nauwe
door9an9en niet breder dan een smalle riier,
waardoor krachti9a tiJ'stromen 1'a9enr met schuimende
races' en draaikolken, nu eens meer dan duizend
meter diep, dan weer ondiep en bezaaid met rotsen, en elk moment kan het zicht tot nul worden gereduceerd door een plotseling opkomende mist . Dit is het
nude woongebied an de noordwestelijke indianen

Diezelfde Jonathan Raban bekent dat hij bang is
oor de zee . Hi1 ' beschouwt zichzelf als een ban9eliJ'k ,
erstandeliJ'k type, 9een zeeman an nature en nooit
minder in zi1jn element dan wanneer hiJ ' op zee is . En
toch bren9t hi1' al sends J'aren elke ri1'e da9 die hi1j uit
ziJjn agenda kan wrikken op zee door, permanent

met hun cultuur an kano's, onder water leende
boosaardige wezens en fantastische maskers .
In 1 792 zijn deze wateren oor het eerst in kaart

9eboeid door de zee haar bewe9in9en en betekenissen . In een eerder boek . Coasting, doet hiJ' met eeneel ironische zelfkennis ersla9 an een zeiltocht

an de tocht an de 'Discoery' door het erhaal an
zijn eigen beleenissen en beindingen . Hij beschrijft
hoe achttiende-eeuwse ontdekkingsreizigers deze

gebracht door het Britse schip 'Discoery' onder kapitein Vancouer (hij was an Nederlandse afkomst, zijn
familie kwam uit Coeorden) . Raban lecht het relaas
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wateren en kustlandschappen hebben 9ezien en in
bezit 9enomen . Na hen kwamen achtereenolgens de
pelsJa9ers de kolonisten, de zendelin9en de antropoto9en de 9oudzoekers de issers en ten slotte de
toeristen met hun cruiseschepen . Raban eoceert een
successie an kusten en Iandschappen, an haens die
hi1' aandoet en an mensen die hiJ' op ziJjn tocht ontmoet . Maar altiJ'd keert hi1j weer tern9 tot zi1jn ei9en
fascinatie oor de zee . Behale Melille en Conrad
beiden hors concours ken ik 9een schri1jer die de erschillende 9ezichten en stemmin9en an de zee, en de
weerspie9elfin9 daaran op ziJjn ei9en 9ezichten en
stemmin9en met zo'n eocerend ermo9en in woorden weet ast to le99en . Wie naar de zee kiJjkt kiJjkt in
zichzelf . Raban constateert het er9ens in zi1'n boek met
een zekere ont9oocheling : "When we gaze down ,
searching for some shadowy profundity below the surface, what usually comes back to us is merely us ."
Raban 1999, p .33
II
Dat ik. 9ezien het boenstaande, als medieist an
professie alti1jd een bi1jzondere belan9stellin9 heb
9 ehad oor middeleeuwse erhalen waarin de zee
een rot speelt zal niemand erbazen . Het Middelnederlandse 9edicht De refs an Sint Brandaan ormt
al rinds ele 1jaren een an de brandpunten an miJjn
wetenschappeli1jke werk . Met de Brandaan als uitalsbasis heb ik de oudere erschi1'nin9sormen an de stof
9eexploreerd : het Lati1jnse prozaerhaal Nai9atio
Sancti Brendani Abbatis De zeereis an de heili9e Abt
Brendanus dat ol9ens sommi9en uit de tiende ol9ens anderen uit de roe9e ne9ende eeuw dateert, en
de oorlopers daaran de Oudierse immrama enkeloud immram letterli1jk 'rondroeiin9' . In het bi1jzonder
de Immram curai9 Maele Duin De zeereis an de boot
an Mael Duin an omstreeks 900, ol9ens MaartJj e
Draak het prototype an het zoJjuist 9enoemde LatiJjnse
reiserhaal . Als to9enhan9ers maar ook erwanten
an deze westerse zeeerhalen hebben erhalen uit de
islamitische wereld mi1 j alti1'd 9eboeid zoals de ertellingen an Sindbad de Zeeaarder uit de Duizend-eneen-nachten het reiserhaal an Ibn Battoeta wellicht
de 9rootse reizi9er an de Middeleeuwen die tussen
1325 en 1353 niet alleen de gehele Arabische wereld
bereisde maar ook delen an Afrika Klein-Azie de
Russische rteppen India de Indonesische archipel en
China .
Aan al deze teksten alt an alles to onderzoeken :
de thematiek de motieen de structuur, het probleem
an fictie en werkeliJjkheid, de riJjwel alti1jd aanwezi9e
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reli9ieuze ladin9, aspecten an de scheepsbouw en de
nai9atie en no9 eel meer. Hier 9aat het mi1j slechts
om een enkel facet : om de relatie tussen de mens en
de zee anders 9eze9d- om de raa9 welke betekenissen mensen in roe9er ti1jden aan de zee hebben toe9ekend . Oer dit onderwerp zou een boek to schriJjen
zi1jn .; ik moet mi1j hier beperken tot een handol losse
opmerkin9en .
De zee in de Naigatio Sancti Brendani Abbatis is
een 9ebied waar Gods wil oppermachti9 heerst en
waar de mens aan boord an ziJjn broze hulkJje niet eel
anders kan doen dan zich 9ehoorzaam aan Gods
z
bedoelin9en onderwerpen . Het erhaal beschri1jft een
zeen 1jaar durende zoektocht naar een 9elukzali9 land
aan de oerzi1jde an de oceaan het Beloofde Land
an de Heili9en . Aan het begin an het erhaal erneemt Brendanus an een colle9a-abt Barinthus- hoe
deze dit paradiJ'seliJjke land had bereikt. Bi1j zi1jn bezoek
aan een eilandklooster oor de terse kust had zi1jn
leerlin9 Mernoc Barinthus uit9enodi9d om met hem
aan boord to 9aan an een boot1je en koers to zetten
naar het westen . Vri1jwel onmiddelliJjk na de afaart
kwamen ze in een mist terecht zo dicht dat ze boe 9
noch achtersteen konden onderscheiden . Na een uur
maakte de mist plotselin9 plaats oor een stralend licht
en daarin rees een 9root eiland oor hen op ol 9razi9e weiden en appelbomen . Na een erbli1'f an meer
dan twee weken in dit paradi1'seliJjke oord keerden ze
op dezelfde wiJjze, opnieuw ia een 9ebied an duisternis tern9 naar het eilandklooster .
Barinthus' erhaal is oor Brendanus aanleidin9 om
met zi1'n monniken een schip to bouwen en zee to kiezen . op zoek naar het Beloofde Land an de Heili9en .
ZiJj ertrekken met een 9unsti9e wind- en zetten koers
naar het westen . Na twee weken zeilen 9aat de wind
li99en waarop zij' zich aan de riemen zetten en roeien
tot zijj niet meer kunnen . Dan spreekt Brendanus ze
troostend toe : "Broeders weest niet bang . God is
onze helper, HiJj is zowel schepelfin9 als stuurman, en
Hi1 j bepaalt de koers . Haal de roeiriemen en de stuurriem binnenboord en Iaat het zeil staan zoals het staat .
God zal met Zi1jn dienaren en met ZiJjn schip doen wat
rr 3
Hem 9oeddunkt .
Voort9estuwd door wind en 9olen wordt het schi p
zeen Jjaar Ian9 in krin9en oer de oceaan 9eoerd ,
waarbi1j Brendanus en ziJjn tocht9enoten op een reeks
wonderbaarli1'ke eilanden landen . De kerkeli1jke hoo9ti1'da9en worden steeds op dezelfde eilanden 9eierd .
Ten slotte bereiken zi1, na de mistzone to hebben
doorkruist het 9elukzali9e eiland waaroer Barinthus
ertelde . Daar dwalen zij j eerti9 da9en door een
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paradiJjseliJjk landschap, zich oedend met heerli1jke
ruchten en drinkend uit kristalheldere bronnen . Ten
slotte komen ziJj bi1j een riier die het eiland in tweeen
deelt . Het is hun niet er9and deze riier oer to steken . Een en9el Ie9t uit dat daar, aan gene zijde an de
riier, het land li9t dat ziJ ' zo Ian9 9ezocht hebben . Hun
refs heeft zo Ian9 9eduurd "omdat God u de eelheid
an Zi1'n 9eheimen in de 9rote Oceaan wilde tonen" .
Men zou de zee in de Naigatio kunnen omschri1'yen als een boennatuurli1'k domein dat weini9 of
9een speelruimte biedt oor menseli1'ke initiatieen .
In duideliJjk mindere mate is dit het 9eal in de zo9enaamde Reis-teksten die alle afstammen an een
Brandaan9edicht in de olkstaal dat omstreeks het
midden an de twaalfde eeuw in het Ri1jnland moet
4
ziJjn ontstaan . In de Middelnederlandse ersie De reis
an Sint Brandaan waaran de handschriften an
omstreeks 1400 dateren wordt als ol9t beschreen
hoe de reis een aanan9 neemt :
TseYl si an den mast keerden
Also hem die winde leerden
Haer riemers si hute stoten
Met ghemake dat si loten .
Ay, hoe scone dat tscip lootl. 5
Hier ziJjn het niet wind en 9olen die, als werktui9en
Gods het schip oortstuwen maar is het de bemannin9 zelf die de koers uitzet . Het Iaatste ers an het

bi1'zonder positiee
lading, die associatief erwi1jst naar
4
de esthetische idealen an de hoofsheid .
1
Het erschil tussen Naigatio en
1wr Reis in dot opzicht
han9t samen met
een erschil
in
motiatie . In de Naigatio kiest Brendaaus zee om het
Beloofde Land der Heili9en to aanschouwen antlers
9eze9d : om als heili9e een bi1jzondere 9unst an God
deelachti9 to worden . In de Reis is de ne9en 1jaar
durende tocht oer zee een boetedoenin9 oor
Brandaans on9eloof - hi1j heeft immers een boek oer
de wonderen an de wereld erbrand omdat hi1 j de
inhoud niet wilde 9eloen . Men kan daarom aanoeren dat Brandaans boetedoenin9 een actieere
houdin9 ten opzichte an de oortbewe9in9 an het
schiP impliceert . Daarnaast is er echter ook sprake an
een andere isie op de zee en op de weersomstandi9heden . De zee in de Reis is niet anger, zoals in de
Nai9atio een boennatuurliJjke ruimte maar een
cards element wisselalli9 an nature nu eens
riendeli1jk en 9eruststellend dan weer 9rimmi 9
en bedrei9end - nooit to ertrouwen .
Het is boeiend deze twee 'westerse' isies op de
zee to er9eli1jken met die in twee zeeerhalen uit de
wereld an de middeleeuwse Islam . De erhalen oer
de reizen an Sindbad de Zeeaarder behoren tot de
oudste bestanddelen an het enorme erzamelwerk
dat bekendstaat als de Duizend-en-een-nacht. Men
neemt aan dat de Sindbaderhalen oor het eerst zi1jn
op9etekend in Ba9dad of in de haenstad Basra ermoedeli1jk in de ne9ende of het begin an de tiende
eeuw an onze 1j aartellin9 - het9een ze ruwwe9 contemporain doer zi1jn met het ontstaan an de Nai9atio
Sancti Brendani Abbatis.
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Bij het lezen an Sindbads reizen alt onmiddellijk op
dat de zee hier een geheel andere plaats in het
gedachteleen inneemt . Voor Sindbad representeert
de zee in eerste instantie het netwerk an maritieme
handelsroutes in 'de wereld der mensen', dat zich
uitstrekt an de Rode Zee en de Perzische Golf tot
Sumatra en an Egypte tot diep in het zuiden tangs
de oostkust an Afrika . Als oorbeeld citeer ik een passage uit het erhaal an Sindbads eerste rein, een passage die de opmaat ormt oor een aontuur dat wij
ook uit de erandaan kennen : de landing op een eiland
dat een is blijkt to zijn . Sindbad heeft zijn aderlijk erf-

oorspoedige reis en grote winst erwachtten ."
(Ibidem, p . 472) Het ertrouwen waarmee Sindbad telkens weer zee kiest, is gebaseerd op de wetenschap
dat er oeral in de bekende wereld haens to inden
zijn waar hij als lid an een internationale handelsgemeenschap een gastrij onthaal zal inden, ook al zou
hij er totaal berooid aan land stappen . (Zie Gerhardt
1963, pp . 236-63)
Een ergelijking an deze Arabische maritieme
mentaliteit met isies op de zee en het reizen oer zee
in Noordwest-Europa, met name an de Vikingen,
die ongeeer in dezelfde periode op de noordelijke

deel erbrast en besluit op reis to gaan om handel to
drijen . Ik citeer de ertaling an Richard an Leeuwen :

Atlantische Oceaan als zeeaarders erbazende prestaties leerden, zou fascinerende erschillen (naast niet
minder fascinerende oereenkomsten) aan het
licht brengen . Maar de sagas an de mannen uit het

Omdat ik er de oorkeur aan 9'of oer zee to
reizen 9'in9 ik aan boord an een schiP en oer
naar de stad Basra samen met een 9roeP andere kooPlieden. Vandaar oeren we de zee op .
Ve/e dagen en nachten zeilden we oort, an
het ene eiland naar het andere an de ene zee
naar de andere en an stad naar stad.
p 430
Van angst oor de zee is hier 9een sprake . De zee is er
om door mensen bearen to worden . NatuurliJ'k ber9t
ziJ 9earen - de rampen die Sindbad op elk an zi1jn
zeen reizen oerkomen ormen daaran het bewi1's maar oor een moedi9 en room man als hi1' betekent
ziJj ook een uitda9in9 om de wonderen die Allahs
almacht in de wereld tot stand heeft 9ebracht ol ontza9 to 9aan bewonderen . Naast de dran9 tot zakeli1'k
9ewin is nieuws9ieri9held Sindbads oornaamste
driJ'feer. Als hiJ' na een leens9eaarli1'k aontuur
behouden thuiskomt en een tiJ'dlan9 'in weelde en
9eluk' heeft 9eleefd bekruipt hem steeast het erIan9en "om opnieuw de wereld der mensen in to trekken en . . . handel to dri1jen reemde landen en
eilanden to bezichti9en en geld to erdienen . . ."
Ibidem, p .438
Als Sindbad na ziJjn ierde reis waarop hiJ ' schipbreuk heeft 9eleden en ontsnapt is uit een 9rot
waarin men hem met zi1jn oerleden rouw leend
heeft be9raen in de haen an Basra een " prachti 9
9root en hoo9 schip" ziet lig9en kan hi1' opnieuw de
erleidin9 niet weerstaan . HiJ ' koopt het schip, huurt
een kapitein en een bemannin9, en zet ziJjn knechten
en slaen aan het werk om ziJjn in balen erPakte
handelswaar aan boord to bren9en . Andere
kooplieden participeren in de ondernemin9 . "Zo oeren we in op9ewekte stemming uit omdat we een

54

Vooys 3/4 - Jaargang 18

Noorden moeten in dit artikel helaas buiten beschouwing blijen . Ter afronding werp ik nog een korte
blik op het reiserhaal an Ibn Battoeta uit de eertiende eeuw. b
Ibn Battoeta moet op zijn reizen aan boord an
schepen duizenden zeemijlen hebben afgelegd, maar
wie in zijn werk uitoerige beschrijingen an deze reizen erwacht, komt bedrogen uit . Een reis per schip
was oor hem blijkbaar een een routineus gebeuren
als een reis per TGV of liegtuig oor elen an ons .
Met dien erstande eenwel dat Ibn Battoeta zich altijd
liet ergezellen door een keur an echtgenotes en slainnen, wat in het moderne zakenleen niet oeral
gewoonte is . Slechts nu en dan ermeldt hij een
incident dat zich tijdens een an zijn zeereizen heeft
oorgedaan, zoals in het olgende geal . (Zie CharlesDominique 1995, p . 618) Op weg naar Oman wordt
het schip waarop hij passage heeft geboekt, oerallen
door een storm die een etmaal aanhoudt . Alle oparenden rezen oor hun leen . Verbaasd kijken zij naar
een Indische pelgrim die zich ogenschijnlijk niets
an het pandemonium an wind en golen aantrekt .
De man heeft het hoofd in zijn mantel gewikkeld en
houdt zich slapend . Nadat de storm is gaan liggen,
raagt Ibn Battoeta hem of hij niet bang is geweest . De
pelgrim antwoordt dat hij tijdens de storm nu en dan
~~n oog had geopend om to zien of hij geen engelen
zag neerdalen om de zielen an sterenden mee to
oeren . Toen hij Been engelen ontwaarde, wilt hij dat
Allah het schip en de oparenden zou sparen .
Het is een anekdote die de erschillen tussen Oost
en West oerbrugt . Ook de rome monniken in
de NaigaTio zijn zich er bij alles wat hun op zee oerkomt oortdurend an bewust dat zij zich in Gods
hand beinden .

III
"Donderdag, 2 februari [1995], half elf . Ik zit op het
oordek in de schaduw an het grootzeil to schrijen,
met boen mijn hoofd de enorme ballon en rondom
mij zee, zee, zee, niets dan zee . Ik raak niet uitgekeken
op de kleuren an het water en het spel an de golen .
Deze eerste nacht op zee was een eraring die ik niet
graag had willen missen, al heb ik 'm erg geknepen .
Terwijl we met een schuimende boeggolf oortstoen
zag ik oortdurend tegenliggers opdoemen, onerlichte tankers, drijende containers, boomstammen . Een
keer zelfs heb ik Hendrik, die in de kombuis bezig was,
naar buiten geroepen omdat ik een toplicht meende to
zien (het bleek een laagstaande ster to zijn) . Tot oermaat an ramp begaf het kompaslichtje het . Hendrik
probeerde ergeefs het to repareren, terwijl ik hem, al
sturend, met een zaklantaam trachtte bij to lichten .
Tenslotte besloten we het kompas maar een to ergeten en als Odysseus op een ster to koersen, wat errassend goed ging ."
Dit citaat is ontleend aan een erslag an een zeiltocht oer de Indische Oceaan, an de Maledien, een
eilandengroep ten zuidwesten an India, naar Djibouti
in de Hoorn an Afrika, die ik, samen met mijn twee
zoons, aan boord an de 'Da Capo' an mijn wereldomzeilende riend Hendrik Becker in de maanden
januari en februari an 1995 heb gemaakt .'
Een an de charmes an die reis was oor mij, de erstokte leunstoelzeeman die ik nu eenmaal ben, het herkennen an situaties en erschijnselen die ik tot dan toe
alleen uit de litteratuur kende, ooral uit de boeken an
Conrad oer deze zuidelijke wateren : de lammende
zonsondergangen, het melle allen an de tropennacht,
de grandioze sterrenhemel, het fluorescerende schuim
an de boeggolf en het kielzog, en het onergetelijke
nachtelijke schouwspel an om de boeg spelende dolfijnen . Urenlang, dagenlang heb ik op die tocht naar de
zee zitten staren, gefascineerd door de golen .
Een faoriet onderwerp an bespiegeling was dat
alles wat ik om mij heen zag er duizend of tienduizend
jaar eerder net zo uitgezien moest hebben . Dezelfde
defining, dezelfde wind . Sinds onheugelijke tijden aren
zeilschepen in de wintermaanden an India naar Afrika,
oortgestuwd door de droge moesson uit het noordoosten . Dan slaat het weer om en na een paar dagen
begint de natte moesson uit het zuidwesten to waaien,
die de schepen terugbrengt naar India .
Daaroer is een prachtig erhaal bewaard bij de
Griekse schrijer Strabo, die het heeft ontleend aan een
geschrift 'Oer de Oceaan' an de grote geleerde
Posidonius (eerste/tweede eeuw oor Christus) . $ Tijdens

het bewind an koning Euergetes II uit de dynastie der
Ptolemaeen (die na Alexander de Grote oer Egypte
heersten, rond 120 oor Christus), kwam een Griek,
genaamd Eudoxus an Cyzicus, als gezant naar het
Egyptische hof . Juist in die tijd werd er een Indier bij de
koning gebracht, die door de kustwacht in de Rode Zee
halfdood an een aan de grond gelopen schip was
gehaald . Omdat men de man niet kon erstaan, droeg
de koning hem oer aan mannen die hem Grieks
moesten leren . Ik citeer : "En nadat hij deze taal
machtig was geworden, ertelde de Indier, dat hij op de
aart uit Indie den koers was kwijtgeraakt en ten slotte
eilig naar Egypte was gebracht, nadat hij zijn masts
door den honger had erloren ; in dank oor de gastrijheid erklaarde hij zich bereid, de zeeroute naar
Indie to wijzen aan mannen, die de koning hiertoe zou
hebben aangewezen ; en ~~n hieran werd ook
Eudoxus ." Eudoxus heeft twee reizen naar Indie
gemaakt ; op de terugweg naar Egypte moet hij rijwel
dezelfde koers hebben gestuurd als wij tweeduizend
jaar later. . .
In de aanhef an het boek Genesis wordt gezegd
dat de Geest an God oer de wateren zweefde . Het
laatste boek an de bijbel, de Openbaring an
Johannes, schildert het isioen an "een nieuwe aarde
en een nieuwe hemel", waaraan de ziener toeoegt :
"en de zee bestond niet meer" . Tussen deze twee symbolische momenten speelt zich de geschiedenis an de
mensheid af . Zolang er mensen op aarde leen, en zullen leen, heeft de zee onafgebroken een rol gespeeld
in hun bewustzijn . (Zie oor dit alles Raban 1992)
Mensen 'hebben iets' met de zee. Voor de solozeiler
Joshua Slocum was de zee deel an de erheen
Natuur, oor de Caraibische dichter Derek Walcott belichaamt de zee de Geschiedenis . In elke periode an de
geschiedenis hebben mensen aan de zee metaforen
ontleend om hun existentiele eraringen onder
woorden to brengen . Elke periode heeft nieuwe metaforen aan de nude toegeoegd . De zee kan de chaos
erbeelden, het demonische en de dood (zoals in het
bijbelse erhaal an lona), maar is ook het medium an
menselijk contact ia scheepaart en handelserkeer
(denk aan Homerus' Odyssee en aan Sindbads ertellingen) . De zee lokt mensen naar onbekende kusten, naar
nieuwe eraringen . Een refs oer zee, met, al naar het
lot bepaalt, een stranding, een schipbreuk of een eilige haen aan de oerkant, is een geeigende metafoor
oor een leensloop of een leensdoel . Voor de grote
romantici - denk aan Shelley en Keats, aan Coleridge,
aan Melille, maar ook aan Debussy's 'La mer' - kon
de zee het absolute, het eeuwige, het erheene
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'the Sublime' erbeelden . Voor elen an ons, 'postmoderne' nakomelin9en an de Romantiek, biedt de
zee in haar huidi9e treuri9e toestand : lee99eict ,
eruild en er9ifti9d, een huierin9wekkend beeld
an wat mensen in hun mateloze hebzucht de natuur
aandoen . In Russische haens li99en of9edankte
nucleaire onderzeeers Ian9zaam door to roesten . . .
Een 9oed zeeerhaal eindi9t als Melille's MobYDick. Ais kapitein Ahab zi1jn ePische 9eecht met de
witte walis ten slotte heeft erloren en zi1jn schip de
'Pctquod' in de 9olen is erdwenen, luiden de slotwoorden an de roman : "and the great shroud of the
sea rolled on as it rolled fie thousand years ago" .
Melille's meesterwerk is erschenen op 18 oktober
1851 in Londen ; op 14 noember lag het boek in New
York in de boekhandel . De zee had een hand1'e 9eholpen met de oorpubliciteit . Een paar da9en eerder, om
preties to zi1jn op 5 noember, was in New York het
bencht ontangen dat de Ann Alexander uit New
Bedford in de Stille Oceaan was 9eramd en tot zinken
9
9 ebracht door een walis . . .
Wim Gerritsen was tot oor kort hoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de Unrersiteit Utrecht; srnds September 2000 is hi] met emeritaat. Dit artikel is oortgekomen uit
een oordracht bij de presentatie an een themanummer,
oer
9etiteld Middeleeuwen aan Zee, an Madoc, Ti'dschrift
1
de Middeleeuwen, op 28 januari 2000, in 'Museum
Scheening en'. De titel 'De zee, de zee' erwi'st uiteraard
naar Xenophon, maar ook naar de roman The Sea, the Sea
an Iris Murdoch .

(Edited with Introduction
and Notes by Carl Selmer) Notre Dame, Ind ., 1959 .
Jonathan Raban, The Oxford Book of the Sea . Oxford 1992 .
Jonathan Raban, Passage to Juneau. A Sea and Its
Meanings . Londen 1999.
J .H . Thiel, Eudoxus an CYzicus (een hoofdstuk uit de
Nai9atio Sancti Brendani Abbatis

geschiedenis an de aart op Indict en de aart om de Zuid in
de Oudheid) . In : Mededeelin9 en der Koninkh l ke
Nederlandsche Akademie an Wetenschappen, Afdeelm 9
Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 2 . Amsterdam 1939,
pp .187-275 .

Noten
Aan Jezus Sirach wordt het bi1'belboek toegeschreen dat in
de Vul9aat Ecclesiasticus wordt 9enoemd . In de protestantse
traditie behoort het tot de apocriefe boeken .
z
De standaarduitgae an de LatiJ'nse tekst is die an Selmer
(1959) . Er bestaat een fraaie ertalin9 in het En9els : The
Voyage of Saint Brendan, Journey to the Promised Land [ . . .],

translated with an in troduction by John J . O'Meara . Dublin
1978 . Recent is een Nederlandse ertalin9 erschenen : De
zeereis an de heilige Brendaan (Hunink 1999) . Zie oer de
Brandaan-oerleerin9 : W .PGerritsen [etc .] 1986, pp . 37-50 .
3

Vertaald naar de editie Selmer (1959), cap .
lijk de ertalin9 an Hunink (1999), p . 27 .

6, p . 12 ; erge-

4

Als inleiding tot de Reis-teksten zij erwezen naar De refs
an Sint Brandaan, Een reiserhaal uit de twaalfde eeuw
(2000) .
5

In de ertalin9 an Willem Wilmink luiden deze erzen :
,' Het zeil, beestigd aan de mast I werd naar de wind
9ebrast, I de riemen werd uit9ele9d . I Nu be9on de refs pas
echt . 10, hoe mooi oer hun boot! " (2000)
6
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Ik erwijs naar de boeiende studie oer dit erhaal an de
hand an J .H . Thiel (1939), pp. 187-275 . Met dank aan mi1'n
collega H .Wallinga, die miJ' op deze studie an Thiel heeft
gewezen .
9

Melille (1972), het erhaal oer de onder9an9 an de Ann
Alexander op p . 18 .

De ondraaglijke macht
der ertalers
Zonder ertalingen zou de wereldliteratuur er oor iedereen beduidend anders uitzien : romans als
Don Quichot en Vaders en zonen zouden slechts bereikbaar zijn oor hen die het spaans of het
Russisch beheersen . Dat ertalin9en 9een probleemloze omzettin9en an de ene in de andere taal
zi1'n • heeft de Ts1'echische auteur Milan Kundera 9eweten ; uit onrede met de ertalin9en an zijn
werk is hi1' zelf aan het ertalers 9esla9en . Maart1'e Latereer toont de haken en o9en an het
ertaalprotes aan de hand an Kundera's De ondraa91
like lichtheid an het bestaan .
Maartje Latereer

Zodra een auteur zijn werk publiceert, stelt hi1 ' het
bloot aan ertalers die het toe9ankeli1'k willen makers
oor het publiek an het ei9en taal9ebied . Aan de ene
kant is dit heel 9unsti9 oor de auteur : hoe meer zijn
boeken ertaald worden hoe breder zijn lezerspubliek
en hoe 9roter zijn naamsbekendheid . Maar aan de
andere kant is het ook 9eaarli1'k . Want met het erkopen an de auteursrechten aan een ertaler, geeft
de auteur in feite de controle oer zijn werk uit
handers . Aan een tweede schriJ'er, die het werk kan
presenteren met een ei9en inullin9 en andere effecten . Onbewust - als we er tenminste an uit9aan dat
de ertaler probeert zo trouw mo9eliJjk to bliJjen aan
het ongineel . Maar ook on9emerkt : de auteur die de
ertalin9 an zijn werk niet kan lezers zal nooit weten
waarin deze erschilt an het on9ineel .
De 9rote macht an de ertaler gaat arm in arm
met de 9erin9e controle an de auteur hierop . Een
schee erhoudin9, die ik in dit artikel onder de loe p
wil nemen . Wat ze9t deze erhoudin9 oer de ei9enlike
status an een ertaling in het literaire sYsteem?
1
Moeten we een ertalin9 no9 wel als ertalin 9
beschouwen dat wil ze99en als een of9eleide tekst
met een on9ineel, of moeten we haar wellicht zien als
een 9eheel nieuwe tekst?
Om meer inzicht to kriJ9en in de essentie an een
ertalin9 en het ertaalprotes op zich zal ik het be9ri p
'zelfertalin9' hanteren en ik zal me daarbiJ ' sPeciaal
richten op Milan Kundera . Deze an oorspron g
TsJ'echische schriJjer was dermate geshockeerd biJ' het
lezers an de Franse Duitse en Engelse ertalin9en an
zijn werk dat hi1j besloot al deze ertalingen zelf to

herzien om de teksten hun authenticiteit tern9 to
9een . De raag is natuurliJjk of deze herziene ersies
wel als authentiek 9ezien kunnen worden en dit
werpt to9eli1jkerti1'd ragen op oer het be9rip ertalin9
in het al9emeen .
Zelfertalin 9
Om to be9innen zal ik het be9rip zelfertaling aster
omli1jnen . Zoals in de Rout/edge Encyc/opedia of
Translation Studies Baker & MalmJ'aer 1998, p . 17
staat ermeld is er binnen de ertaalwetenschap no g
maar weini9 aandacht besteed aan dit onderwerP .
Zelfertalin9 wordt ooralsno9 meer als een 9eal an
bilin9uisme beschouwd dan als een ertaalwetenschapPeli1'k onderwerp . We zullen echter zien dat het
wel de9eli1'k om een speciale orm an ertalin9 gaat
die niet alleen een diepgaande studie erdient maar
ook meer kan ertellen oer wat er preties 9ebeurt ti1jdens het ertaalProtes.
Om de zelfertalin9 helder to9enoer een '9ewone'
ertalin9 to zetten zal ik deze twee ormen an ertalin9 duideli1jk afbakenen . Hoewel er legio uitzonderingen to bedenken zi1n, 9a ik er in dit artikel an uit dat
een zelfertaling wordt 9emaakt door een auteur die
zijn werk ertaalt naar een andere taal dan zijn moedertaal terwi1jl een 9ewone ertalin9 wordt 9eschreyen door een ertaler die anuit een andere taal naar
zijn moedertaal ertaalt . Vol9ens Stuart Campbell is
deze laatste orm duideli1jk to prefereren boen de
eerste, want "translators working into the second
language ineitably produce language that is in some
way different from the target language norm"
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Kundera niet met de handen in het haar

Campbell 1998, p . 28) . Hier zou Jje echter te9en in
kunnen bren9en dat de positie an een zelfertaler ten
opzichte an het on9ineel 9unsti9er is en dat hiJj naar
allewaarschi1jnliJ'kheid een meerbetrouwbareertalin 9
produceert.
Deze 9unsti9ere positie an de zelfertaler raakt
meteen de kern an het probleem an de status an
een ertalin9 . Een zelfertaler staat onte9enze99eliJ'k
dichter bi1' de bron dan een '9ewone' ertaler die alti1'd
9enoe9en moet nemen met een subJjectiee interpretatie an het werk . Dit erschil indt zi1jn weersla9 in de
receptie an de ertalin9 . Terwi1'I de 9ewone ertalin 9
alti1'd in het licht an haar on9ineel 9elezen zal worden, is de lezer an een zelfertalin9 eerder 9enei9d
deze to lezen als een autonome, op zichzelf staande
tekst. Om to kiJ'ken of dit terecht is zal ik de Franse
ertalin9 Kundera 1998 an Kundera's roman
Nesnesitelna lehkost b i naast haar herziene ersie
Kundera 1989 le99en en de belan9ri1jkste erschillen
toetsen aan het on9ineel .
De ultieme roman ol9ens Milan Kundera
Voor een 9oed be9rip an de er9eli1jkin9 is het nodi 9
eerst de literaire opattin9en an Kundera to belichten . Deze erklaren nameli1jk een 9root deel an de
aanpassin9en waaraan hiJ' de ertalin9 heeft onderworpen .
Zo heeft Kundera een uit9esproken isie o p
de 'ultieme roman' die in zi1jn o9en het to9endeel is
an de 'romantische' sentimentele roman . Een
'echte' schri1jer onderscheidt zich ol9ens Kundera
an ziJjn romantische toile9a's door een ob1jectiee
kiJjk op de wereld die hi1 j aan de hand an erschillende fictiee personages probeert to beschri1jen . In ziJjn
romans streeft Kundera ernaar zi1jn lezer 9een eenduidi9a illusie an de werkeli1'kheid oor to spie9elen ,
maar Jjuist samen met deze lezer op zoek to 9aan
naar de eni9e waarheid die oer die werkeli1'kheid
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bestaat: dat er niet ~~n uniforme zekerheid oer kan
bestaan . Met zijn personages creeert hij een eelheid
aan stemmen, anuit wier standpunt hij elke situatie
beschrijft zodat alle mogelijke kanten belicht worden .
Eenzelfde diersiteit zien we terug in de genres die hij
gebruikt in zijn romans . Zo wisselt hij puur ertellende stukken of met essayistische, autobiografische en
filosofische passages . Dit resulteert in een uiterst oile
en rijke compositie waarin alle elementen een
belangrijk zijn .
Deze specifieke romantechniek an Kundera
erklaart deels de grote geoeligheid tegenoer zijn
ertalers, in die zin dat de kleinste erandering al erregaande geolgen kan hebben oor de betekenis an
het geheel . Een andere erklaring oor deze geoeligheid ligt in het feit dat hijzelf ooit ertaler is geweest
an Apollinaire's gedichten ; daarmee heeft hij het
nodige inzicht erkregen in de afstand die bestaat tussen een ertaler en het origineel . In deze ertalingen
getuigt Kundera an een uiterste precisie in woorden
en zinnen, waarmee hij de gedichten an Appollinaire
geheel an hun originele orm heeft erreemd .
Kundera hecht kortom aan de originele betekenis an
woorden en is daarom uiterst geoelig oor 'slordige'
ertalingen an zijn eigen werk .
De ergelijking tussen de oorspronkelijke ertaling
en de door Kundera herziene ersie zal echter laten
zien dat eel an de erschuiingen niet zozeer to
wijten zijn aan eentuele 'slordigheid' an K~rel,
maar aan onermijdelijke ertaalproblemen .
Ver9eliJ'kin9 tussen ertalin9 en reisie
Wat bi1' de er9eliJjkin9 tussen Kerels ertalin9 en
de reisie an Kundera onmiddelli1'k opalt- is dat
Kundera de werkwoordsti1'd heeft eranderd en daarmee de su99estie an realiteit futur compose) erruilt
oor een su99estie an irrealiteit futur simple) .
Daarnaast heeft hi1 ' op erschillende plaatsen de
woordol9orde zodani9 eranderd dat een erschuiin9 an het accent oelbaar is en heeft hi1' enkele
woorden eran9en door woorden die andere connotaties met zich meebren9en . De openin9szin is hier
een duideliJjk oorbeeld an :
Vertaling door K~rel :
L'~ternel retour esi une idle mysi~rieuse, et
Nieizsche, aec cette idee, a mis bien des philosophes dans 1'embarras: penser qu'un jour
tout a se r~p~ter comme on 1'a d~ja ecu et
que cette repetition a encore ind~finimeni se
r~peter! (Kundera 1984)

Reisie door Kundera :
L'~ternel retour est une idee mysierieuse et,
aec elle, Nieizsche a mis bien des philosopher
dans I'embarras : penser qu'un jour tout se
rep~tera comme nous I'aons d~ja ecu et que
meme cette r~p~tition se repetera encore indefiniment! (Kundera 1989)
(Nederlandse ertaling :
De idee an de eeuwige terugkeer der dingen is
raadse/achtig en Nietzsche heeft er andere filosofen mee in erlegenheid gebracht: to denken
dat alles zich eens zou herhalen zoals we het al
hebben be/eefd, en dat ook die herhaling eindeloos zou doorgaan! (Kundera 1985b))
Door de erwiJjzin9 "aec elle" oor "Nietzsche" to
plaatsen en boendien de herhaling "cette idee" to
eran9en door een persoonli1jk oornaamwoord
heeft Kundera niet alleen het accent an het tweede
onderwerp "Nietzsche" we99enomen maar ook
het accent op het eerste onderwerp "I'eternel retour"
ersterkt . Daar waar de zin an Kerel is op9edeetd
in twee proposities die beide een zwaar Ii1'ken to
wegen, draait de zin an Kundera meer om het eerste
9edeelte en is het tweede onder9eschikt . In het Iaatrte deel an de alinea zien we dat de samen9estelde
toekomende ti1'd an Kerel li1'kt to willen erwiJ'zen naar
een reele waarschiJ'nliJ'kheid terwi1i de enkeloudi9e
toekomende tiJ'd an Kundera duidelijk wiJ'st op een
raa9stellin9 die buiten elke orm an realiteit staat .
Het resultant an dit snort aanpassin9en is een soepeler tekst die lichter en concreter an sti1'I is dan de
tekst an Kerel . Wat betekenis betreft zi1'n bepaalde
aspecten 9eaccentueerd die bi1' Kerel neutraal zi1jn
9ebleen, waardoor de 9edachte9an9 een eni9szins
andere wending neemt . Aan de hand an oornoemde literaire opattin9en an Kundera, kunnen we
conduderen dat de ertaling an Kerel een aantal oor
Kundera cruciale aspecten mist . BiJjoorbeeld een
ruime benaderin9 an de werkeliJjkheid, een lichte
en compacte sti1'I en een grote ri1'heid oor de lezer
om het on9enoemde in to ullen . Eenzelfde snort
aanpassin9en zien we tern9 in de beschriJ'in9en
an de personages ; met name eranderin9en in de
woordol9orde
en eran9in9en an termen
waardoor bepaalde aspecten duideli1'ker naar oren
komen en waardoor het beeld an de personages
aan9escherpt wordt . Te9eli1'kerti1'd zien we ook hier
weer dat de stiJi an Kundera duidelijk strakker
en subtieler afsteekt te9en de ietwat expliciete en

'belerende' sti1'I an Kerel . Een 9oed oorbeeld hieran
is to inden in de beschriJ'in9 an Tereza een an de
hoofdpersonen :
Vertaling door K~rel :
Que son mani lorgne Tereza, maman pouait
encore I'admettre, mais pas que sa fille euille
s'emanciper et ore reendiquer des droits - ne
serait-ce que be droit de s'enfermer a d~ dans
la sable de bains. (Kundera 1984)
Reisie door Kundera :
ue la fille euille s'emanciper et ore reendiquer des droits - comme celui de s'enfermer
a cle dans la sable de bains - est beaucouP plus
inaccePtable pour la mere qu'une eentuelle
intention sexuelle du mani a 1'e9and de Tereza .
Kundera 1989
(Nederlandse ertaling :
Haar moeder ond de emancipatiedrang an
haar dochter en de weinige rechten waar ze op
stond - zich bij oorbee/d in de badkamer op to
sluiien - minder aanaardbaar dan een eentue/e seksuele be/angstelling an haar man oor
Tereza . (Kundera 1985b))
Wat onmiddelli1jk opalt is de erandering an de
woordol9orde, waarmee Kundera naast een stilistische erstrakkin9 ook een duideliJjke erschuiin9 an
het accent tewee9bren9t . Door de drieoudi9e complexe zinsconstructie an Kerel to eran9en door een
enkeloudi9e er9eli1jkin9, kan Kundera niet alleen het
accent op "euille s'emanciper et ore reendiquer des
droits" ersterken maar dit 9edeelte ook erheffen
tot de kern an de zin waar de 9emoedstoestand an
de moeder en de aandacht an de man ondergeschikt
aan ziJ'n . Het resultant is wederom een roepeler tekst ,
die boendien duidelijk een enkel element aanstipt als
tYperin9 an Tereza's persoonli1'kheid . Een tYperin 9
die no9 wordt benadrukt door enkele woorderan9in9en zoals "une eentuelle intention sexuelle" in
plaats an het eel concretere en to9eli1'k bredere
want niet louter seksuele werkwoord "lor9ne" , en
het afstandeliJ'ke "Ia mere" in plaats an de meer
warme en persoonli1jke benamin9 "maman" .
Bi1j inentariserin9 an de erschillen li1'kt het
er sterk op dat alle aanpassin9en zich laten ondererdelen in enkele samenattende 9roepen nameli1'k
in rimplificatie, woorderan9in9, erstrakkin9, eranderin9 an woordol9orde en an werkwoordsti1jd .
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Die oefenen hun inloed op zowel
stilistisch als semantisch nieau
uit . Deze ondererdelin9, ziJ j het
sterk 9eneraliserend en niet
9eheel eenduidi9, kan an pas
komen als Ieidraad bi1j de er9eli1jkin9 tussen de twee Franse ersies
en het TsJjechisch on9ineel . Een
er9eliJ'kin9 die onmisbaar is oor
het door9ronden an het karakter
an bepaalde aanpassin9en en het
achterhalen an redenen daaroor.
Ver9eli1'kin9 met het on9ineel
Het belan9ri1jkste dat de er9eli1jkin9 met het on9ineel Iaat zien is
dat een 9root deel an de aanpassin9en an Kundera terecht is in
die zin dat ze het on9ineel herstelt maar ook dat andere aanpassin9en de reisie an Kundera
1juist erder an het on9ineel erwiJjderen dan de ertalin9 an
Kerel .
Zo bliJjken de eranderin9en
an werkwoordsti1'den aanpassin9en to zi1'n an constructies
waarmee Kerel inderdaad een
aststaand idee an de werkeli1'kheld probeert to 9een op punten
waar het on9ineel net zo hYpothetisch an toon is als de herziene
ersie an Kundera . Teens bli1jkt
dat Kerel aak onnodi9 de
woordol9orde om9ooit, waarmee hi1' bepaalde aspecten onderbelicht last die in de on9inele
woordol9orde Jjuist het accent
dra9en . Boendien oe9t hijJ
woorden toe die naast een onnodi9e stilistische erzwarin9 ook no9 eens een expliciete uitle9 met zich
meebren9en die olkomen indruist te9en Kundera's
opattin9en oer hoe een schri1'er zi1jn lezer zou moeten aanspreken . Waar Kundera nameli1jk- in het on9ineel zowel als in de herziene ersie - oerwe9end
subtiel an toon bliJjft en daarmee een 9rote ri1jheid
aan de lezer Iaat om zeif to interpreteren stuurt Kerel
het aak aan op een bepaalde interpretatie door
middel an bepaalde zinsconstructies of het benadrukken an zekere woorden .
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Naast de aanpassin9en die het on9ineel herstellen en
ei9enli1j k oortkomen uit - al dan niet onnodi9e - erwi1jderin9en tussen het on9ineel en de ertalin9, bli1jkt
Kundera ook op eel punten aanpassin9en to hebben
9edaan die 9eenszins 9ebaseerd ziJjn op erwi1jderin9en
door Kerel en die lj uist een nieuwe erwiJjderin9 opleeren . Het zi1jn Jjuist deze aanPassin9en die interessant ziJjn
oor de ertaalwetenscha daar ze meer kunnen ertellen oer hoe een auteur to werk 9aat als hi1j ziJjn ei9en
werk ertaalt en wat de erschillen ziJjn met een ertaler die het to ertalen werk niet zeif heeft 9eschreen .

Een mooi oorbeeld an dit Iaatste
is to inden in de tweede alinea
an het eerste hoofdstuk :
M'tus
ecneho naratu rlka perY
ne9ationem ze ziot- kterY' zmizI
l"ednou proz dYkter'Y se nenarat!, le podoben stlnu, le bez
ahY le predem mrty' Ya by/-li
strasnY' krasnY' znesenY' to
hruza znesost ci krasa nic neznamenaji .
Kundera 1985a
Vertalin9 door Kerel :
Le mYthe de I'eterne/ retour
nous dit, par la negation, que la
ie qui a disparaitre une fois
pour toutes et ne reiendra pas
est semblable une ombre, qu'el/e
est sans polds, qu'e/le est morte
des au1jourd'hui et qu'aussi
atroce aussi belle aussi
splendide fut-elle cette beaute ,
cette horreur, cette splendeur
n'ont aucun sens .
Reisie door Kundera :
Le mYthe de I'eterne/ retour
nous affirme, par la negation ,
que la ie qui disparait une fois
pour toutes et ne reient pas,
est semblable une ombre est
sans polds est morte d'aance ,
et fut-el/e atroce belle, splendide cette atrocite cette beaute
cette splendeur ne si9nifient
rien .
illustratie Carli1jn Bottemanne
BiJ 9een an deze aanpassin9en 9aat het our een
daadwerkeli1jke erschuiin9 an de oorspronkeliJjke
betekenis of our een si9nificante eranderin9 an sti1i .

Nederlandse ertalin9
De mYthe an de eeuwige tern9keer zegt per
ne9 atio dat een oor alti"d erdwenen- nooit

Wel zijn het aanpassin9en die het on9ineel J"uist er-

meer tern9kerend /een op een schaduw li "kt
I 9ewichtloos is, bi"
J oorbaat dood is, en al was

sterken in betekenis of stiJ"I . Zo heeft Kundera sours

het huierin9wekkend, prachti9 of erheen, de

zijn ei9en on9inele woordol9orde eranderd in een

huier- de p yacht of de erheenheid zi"n
l an
9een betekenis. Kundera 1985b

constructie die het oorsPronkeli1jke accent nag erder
naar oren doet komen of heeft hiJ" een trouwe ertaling an Kerel 1juist eran9en door een minder trouwe

De aanpassin9en an werkwoordsti1jd zijn duideliJjk

ertaling die boendien andere connotaties met zich

correcties ten oPzichte an het TsJ"echische on9ineel

meebren9t .

waar Kundera eenzelfde to9enwoordi9e tiJd 9ebruikt
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als in de herziene Franse ersie en daarmee de tekst
tern9bren9t op hetzelfde irreele nieau als het on9ineel . Hetzelfde kunnen we niet ze99en an biJjoorbeeld het werkwoord "affirme" waarmee hiJ' Kerels
oplossin9 "dit" eran9t en daarmee minder trouw
is aan het on9ineel dan Kerel . Het Ts1j echische werkwoord "rika" is nameli1jk een neutraal als het Franse
werkwoord "dire" en heeft 9eenszins de beesti9ende connotatie an "affirme" . Ook in de Iaatste zin
bliJ'kt Kundera aanpassin9en to hebben 9edaan die de
herziene ertalin9 erder an het on9ineel erwi1'deren
dan de ertalin9 an Kerel . Allereerst door de erangin9 an "horreur" door "atrocite" - dat Ietterli1jk het
oor9aande biJ'oe9li1jk naamwoord "atroce" herhaalt .
Ver9eliJjkin9 met de TsJjechische tekst leert dat Kerel
met ziJjn woordkeuze J'uist trouw is 9ebleen aan het
on9ineel dat het zelfstandi9e naamwoord "hruza"
9ebruikt om teru9 to erwiJ'zen naar het bi1joe9liJ'k
naamwoord "strasnY" . Nou moet 9eze9d worden dat
het Ts1jechisch 9een zelfstandi9e orm an dit biJ'oe9IiJjk naamwoord kept en dat Kundera in het on9ineel
niet dezelfde mo9eli1'kheden had als in het Frans . Dit
9eldt echter niet oor de woordol9orde . In de herziene ertalin9 heeft Kundera de woordol9orde an het
Iaatste 9edeelte an de zin zodani9 aan9epast dat de
zelfstandi9e naamwoorden dezelfde ol9orde aanhouden als de biJjoe9J
like naamwoorden, met een
zwaarder accent als 9eol9 . In het TsJ'echisch had hi1 j dit
ook kunnen doen maar we zien dat hiJ' dat niet heeft
9edaan . Kerel bliJ'kt trouw de ol9orde an het on9ineel to ol9en, en is hiermee dus trouwer aan de tekst
dan Kundera .
Door der9eliJjke aanpassin9en die de herziene ertaIin9 op sommi9a punten J'uist erder an het on9ineel
erwiJ'deren dan de oorspronkeliJ'ke ertalin9 an Kerel
li'kt het er sterk o dat Kundera net als Kerel niet
alleen het effect an het on9ineel heeft willen kopieren maar als het ware opnieuw heeft proberen to
creeren . Het is net alsof ti1'dens het zelf ertalen het
schri1jersmechanisme niet to onderdrukken is en alsof
het ertaalprotes op een bepaalde onermi1'deli1jke
manier een herschriJjin9 an het on9ineel met zich
meebren9t . Het belan9riJjkste erschil hierbiJ' is dat
Kundera het on9ineel zelf heeft 9eschreen en dat hiJj er
alti1jd zeker an kan ziJjn dat de on9inele intentie behouden blil'ft, terwi1i Kerel enkel zi1jn ei9en interpretatie an
de tekst als basis heeft en met der9eli1jke ersterken9en
Jjuist een si9nificante erwi1'derin9 an het on9ineel kan
eroorzaken . Het is natuurliJjk de raa9 of een zelfertaler zich de ri1jheid - of een zekere mate an riJjheid kan eroorloen om het on9ineel op een der9eli1'ke
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manier to ersterken en of we dan nog wel an een
ertaling kunnen spreken . In elk geal is zeker dat de
klassieke ertaler deze rijheid niet heeft en ook niet
kan hebben omdat hij nooit absolute zekerheid heeft
oer de intenties an de auteur . Dit erklaart ongetwijfeld Kundera's ontsteltenis bij het lezen an de ertalingen an zijn werk, en ook waarom hij heeft besloten
deze erloocheningen an zijn werk to herzien . De
raag is nu of het erloochenende karakter an deze
ertalingen wel to wijten is aan de ertaler en niet aan
het ertaalproces op zich, en of deze ertalingen eigenlijk nog wel gezien moeten worden als ertalingen .
Een ergelijking an de ertaling an K~rel met de
Nederlandse en Engelse ertaling op basis an de
geonden erwijderingen laat zien dat sommige erwijderingen to wijten zijn aan de persoonlijke inbreng
an K~rel, maar dat andere to maken hebben met
onermijdelijke ertaalproblemen . Allereerst speelt de
taal natuurlijk een grote rol in het erloochenende
karakter an ertalingen . Het is een bekend gegeen
- en een bekend ertaalprobleem - dat oor uitdrukkingen in de ene taal niet altijd een letterlijk equialent
in de andere taal bestaat . De ertaler ziet zich dan
oor een keuze gesteld, waarbij onermijdelijk een of
meerdere aspecten an de tekst ten koste gaan an
andere aspecten . Welke aspecten belicht moeten blijen, hangt of an de originele intentie, waarnaar de
ertaler alleen maar kan gissen, gezien het felt dat hij
alleen zijn eigen interpretatie an de tekst heeft waarop hij zijn keuze moet baseren . Waarmee interpretatie
oor de ertaler tegelijkertijd het enige middel an toegang tot het origineel is en het grootste geaar ormt .
Het is de raag of dezelfde ertaalproblemen
gelden oor een zelfertaler en of een zelfertaling
inderdaad waardeoller is dan een klassieke ertaling .
Nieuw on9ineel
Veel an de aanpassin9en waar Kundera de ertalin 9
an Kerel aan heeft onderworpen bli1'ken bedoeld om
het on9ineel to herstellen en ziJjn ook to erklaren aan
de hand an ziJjn literaire opattin9en . Kerel heeft de
sti1jl onnodi9 erzwaard- en is explicieter an toon
waardoor hi1 ' de lezer beperkt in ziJjn interpretatieriJjheld . Boendien heeft Kerel be aalde essentiele as ecten onderbelicht 9elaten om andere sterker naar oren
to laten komen terwiJ'I Kundera 1'uist sterk bliJjkt to
hechten aan de accentuerin9 an de 9ene9eerde
aspecten . Veel an deze erwi1'derin9en zi1jn niet zozeer
to wiJjten aan Kerel zelf, maar ooral aan het ertaalprotes op zich dat onermiJ'deli1jke ertaalproblemen
met zich meebren9t . In dat opzicht kan ik Kundera

enkel 9eliJ'k 9een dat hiJ ' de ertalin9en an zi1jn werk
besloot to herzien en ben ik 9enei9d deze herziene ersies als meer waardeolle ertalin9en to beschouwen
dan de oorspronkeli1'ke ertalin9en .
Maar wat oor9aande er9eliJjkin9en ook hebben
laten zien is dat biJ' een auteur die zi1jn ei9en werk ertaalt hetzelfde schriJ'ersmechanisme bli1jkt op to duiken als bi1j iedere andere ertaler . En dat ook biJ' een
zelfertalin9 erwiJ'derin9en optreden die niet nodi 9
zi1n, maar die wel de betrouwbaarheid an het on9ineel aan de kaak stellen . Dit doet ermoeden dat een
zelfertalin9 zich er9ens op eenzelfde nieau beindt
als de klassieke ertalin9, en dat ze beide 9ezien moeten worden niet als een ertalin9, dat wit ze99en als
een of9eleide tekst met een on9ineel maar als een
heel nieuw werk . In het 9eal an de klassieke ertalin 9
zouden we dan kunnen spreken an een nieuwe interpretatie door ertaler x an werk an schri1jer y, terwi1'I
bi1j een zelfertalin9 zelfs sprake zou kunnen ziJ'n an
een nieuw 'ori9ineel' - zi1' het in een andere taal - an
schri1'er z .
Met dank aan p
prof. dr Ton Naaijkens,
Uniersiteit Utrecht .
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Zonder remmen de sneiweg opgaan
Een gesprek met Hans Croiset

"Het oerkomt 1'e in 1'e leen zelden dat 1'e een stuk twee keer re9isseert ." loch oerkomt het
Hans Croiset. Begin 2001 bren9t hi1' bi1' Het loneel SPeelt zi1'n tweede re9ie an Vondels
drama Lucifer op de Planken . In 1979 re9isseerde de toen 44-1'ari9a Croiset dit stuk oor de
eerste keer, toen bi1' het Publiekstheater. Dankzi1' deze Vondelre9ie kree9 hi1' de eretitel
'modern orm9eer an klassieke meesterwerken' . Lucifer betekende het begin an een traditie an nieuwe VondelinterPretaties, waaran het einde no9 niet in zicht is . Lex an der
Linden en Marloes an Beersum keken in de laatste da9en an het theaterseizoen 1999-2000
op een zolderkamert1'e an de Amsterdamse stadsschouwbur9 met Hans Croiset naar
Adriaan Ditoorts' teleisiere9istratie an Croisets eerste Luciferre9ie en sPraken met de
theatermaker.
Marloes an Beersum en Lex an der Linden

0p het moment dat wi1', aan het
begin an de zomer, met Croiset
spreken heeft deze nog 9een aststaande ideeen oer wat hiJ' met
ziJ'n tweede Lucifer 9aat doen .
"Jullie zouden me moeten wantrouwen als ik nu al preties zou
weten wat ik ermee ga doen . Ik
heb elks week een antler decoridee elks week een andere rolerdelin9 en weer een totaal andere
benadering . Dat is de ri1jheid die ik
heb wanneer het no9 zo Ian 9
duurt en omdat ik het natuurli1'k al
een keer heb 9edaan . Dat is een
luxe ik hoef me nog helemaal niet
ast to leg9en ."
Lucifer twinti9 J'aar later

In Lucifer 1654 beschriJ'ft Joost
an den Vondel hoe de aartsen9el
Lucifer zich erzet te9en het besluit
an God dat de en9elen dienstbaar
moeten ziJ'n aan de mens : door
God naar zi1'n ei9en beeld en 9eliJ'kenis 9eschapen . Het stuk toont de
tweestriJ'd an Lucifer, met aan de
ene kant een 9roep opstandi9e
engelen, en aan de andere kant
en9elen die zich willen schikken in
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het besluit an God . Hoewel
Lucifer in 9aat zien dat hijj een erkeerde beslissin9 heeft genomen ,
alt hi1', en in zi1'n al sleurt hiJ' Adam
en Ea mee waarmee de zondeal
een felt is .
De Lucifer an nu zal strakker en
moderner moeten ziJ'n dan de
oorstellin9 an twintig Jaar 9eleden aldus Croiset . "Ik wil het stuk
door de wi1'ze an spelen hedendaa9s maken . Ik 9a Lucifer nu met
ooral 1'onge mensen doen om het
stuk een andere impuls to geen .
Dat 9ehoorzaamheidsaspect, waar
we allemaal ons hele leen last an
hebben dat is zo prachti9 in dat
alle9orische stuk erwerkt ." Wat
Croiset to9enwoordig boendien
als een belan9ri1'k thema an
Lucifer ziet is reemdelingenhaat .
Maar wat wilds hi1' twinti9 Jaar
geleden met Lucifer ze 99en? "Je
be9int een toneeloorstellin9 niet
heel theoretisch met : 'Ik wil nu
ze99en, dat . . .' Dat kan niet . Als 1'e
dat doet . 9a 1'e theorieen erkondi9en . Ik wilds een heel oor de hand
li99ends kwestie an autoriteit met
dat stuk proberen aan de orde to

stellen maar dan echt anuit de
inspiratie an dat stuk . Niet an
'Oh God, ik most het oer autoriteit hebben welk stuk zal ik erbi'1
zoeken?' Zo 9aat dat niet. Je merkt
ti1'dens het werken ermee hoe unierseel zo'n thema is . Het is bi'1
miJ' sterk bliJ'en han9en dat
zoeel mensen zoeel erschillende
din9en uit die Lucifer hebben
9ehaald die wiJ' er destiJ'ds niet in
hebben 9estopt, maar die de
abstracts metaforische kracht an
dat stuk zoeel 9roter maakten
dan ik wist oelde dacht ."
In de eerste Lucifer die Croiset
maakte was het hele speellak
oortdurend in bewe9ing, lets wat
hiJ' nu zou zien als een zwaktebod
en waarin hi1' in de tweede opoerin9 an of wil . Maar het was in
1979 niet oor niets : "Toen was
het absoluut nodig, want het was
oor het eerst dat er weer eens een
Vondel 9espeeld werd . Het was
wel een fantastisch 9emaskeerd
zwaktebod zodat het geen mens
is op9eallen . Maar ik zie het zelf
wel . Veel to eel 9edoe terwiJ'I het
eigenli1jk helemaal niet nodig is ."

Maar wat er was interesseert
Croiset niet . "Wat er is dat is het
draaipunt an het bestaan . Wat er
komen 9aat heb ik niet in de hand ,
daar kan ik 9een oorspellin9 oer
doen . Dat wil ik ook niet, antlers
schiet ik tekort in wat ik nu moet
doen . Wanneer toneel an anaond liJ'kt op een Jjaar eerder, heeft
het zi1'n kans erspeeld . Mi1'n actiiteiten nu en in de toekomst zi1'n
erop 9ericht dat het toneel in de
schouwbur9 bli1'ft functioneren ."

de Oresteia wordt 9espeeld en ik
zie erol9ens dat het de Oresteia
niet is dan denk ik 'nou a laat
maar' . Totdat iemand weer de
cooed heeft om het wel echt to
doen . Dat zou leuk zi1'n ."
De autobio9rafie an de
theatermaker
Wat en hoeeel an zichzelf le9t
een re9isseur in zi1'n stukken?
Croiset is huieri9 om zich hieroer
uit to spreken . Het 9aat hem erom
dat hi1' zichzelf kwiJjt kan in een

impulsen die Croiset steeds weer

De roes
Croiset indt het belan9riJjk om bi'1
een opoerin9 zo dicht coo9eliJjk bijJ
het on9ineel to bliJ'en maar, zo
ze9t hiJ', inte9raal Lucifer bren9en is
zelfmoord . HiJ' 9eeft toe de eerste
keer best een beet1'e bang to zi1jn
9eweest oor de in9ewikkelde taal
en de alexandriJjnen an Vondel .
Maar het is ook merle daarom dat
hiJ' zo an Vondel houdt . "Als men
miJjn zeen Vondelre9ies met elkaar
zou er9eli1jken, dan zie Jje zeen
erschillende re9isseurs die de liefde oor die man en zi1'n taal met

tekst, daar li9t oor hem het autobio9rafische . Croiset denkt dat de
ziel die hiJj in het stuk le9t ti1jdens

p robeert to bereiken met een stuk .
,, Het uniersele wat stukken an
die macht
an bi1joorbeeld

het repeteren en re9isseren zi1jn
autobio9rafie is . "De erbeeldin 9
die 1je hebt de beelden, die komen
toch uit Jjezelf . Dat 1je de pi1'n an
mensen kunt laten zien het naar
het omzichti 9
elkaar reiken
om9aan met een probleem totdat
de omzichti9held zo groot is dat
het alleen maar tot een uitbarstin 9
kan komen ik denk dat dat anuit
miJjn bio9rafie een totaal andere
uitwerkin9 in Lucifer heeft dan

AischYlos of Vondel hebben is dat
een mens op een podium lets kan
meedelen oer de staat an de
mens . En nou niet omdat Ton Lutz
nou toealli9 moest ze99en dat
Adam was 9eallen, maar omdat
het belang an zi1jn mededeling het
particuliere mens-zi1 n , acteur-ziJ'n
oerstee9 . Maar dat kan Jje ook
hebben als iemand rusti9 op een
stoeltJje zit en een prachtig zinnetJ'e
an Pinter uitspreekt ." Der9eli1jke

elkaar 9emeen hebben en dat
zichtbaar en hoorbaar maken ."
Croiset indt dat de tekst het uit9an9spunt moet bli1'en oor de
opoerin9 an een stuk, waar erol9ens re9isseurs en acteurs mee
aan de slag moeten 9aan . In het
tekstboek1je an de eerste Lucifer is
heel wat tekst 9eschrapt . "ledereen
moet keuzes maken . Dat heb ik
alti1d 9edaan . Ik heb respect oor
de din9en die ik 9oed ind . Je moet
schrappen als 1je denkt dat het
teeel is . Er is no9 nooit een on9eschrapto Hamlet 9a9aan ." Publiek
houdt het ol9ens Croiset niet meer
ol : "Die roes an het theater tot Jje

wanneer een andere re9isseur dat
doet ." Zelf zal Croiset nooit ze99en
dat een stuk autobio9rafisch is, dat
wil hiJ' aan anderen oerlaten . "Je
zet Jje handtekenin9 onder een
bepaalde productie en Jje ze9t bij1
het sluiten an de markt dat er een
paar momenten ziJn 9eweest
waarin 1je 1je wezenliJjk herkennen
kon ."
', Het wezenli1jke dat is hercreeren . 1e in dienst stellen an een
tekst an een dichter . Die ene flits
die Jje hebt waarin 1'e de kern denkt
to pakken an Lucifer, dat is de
kernstof oor het werk ." De
momenten waarin hi1' de kern to
pakken heeft, in de teleisiere9istratie biJjoorbeeld de twiJjfel an
de en9el Rafael of de wanhoop an
Ton Lutz die moest ertellen dat
Adam was 9eallen ormen de

erarin9en zoekt Croiset als toeschouwer en wanneer hi1 ' die heeft
9eonden komt hiJ ' als een antler
mens uit de zaal . "Dus dat ik weer
tern99ebracht word, 9ewoon naar
mezelf . Als Jj e ouder wordt liJ'kt
alles wat 1je ze9t tern9blikkend
maar ik heb het altiJjd zo 9eoeld :
dat 1je olledi9 schoon uit zo'n plek
kan we9komen, en dat 1je alles wat
1je daaroor 9edacht hebt opnieuw
kan denken . Je bent dan 9eesteli1jk
9eradbraakt waardoor als het ware
alle 9ruffs an 1je afalt ."
Het zi1jn ook die erarin9en
die Croiset als regisseur aan
anderen probeert to bieden . "Ik
ben natuurliJjk onbetrouwbaar in
die zin dat ik als re9isseur miJjn
best doe om dat to bereiken . De
spontaniteit daarbi1 j zit oor mijJ
niet in de oorstellin9 zelf, maar in

nemen die bestaat gewoon niet
meer. Dat kun J'e 1'ammer inden ,
maar als het er niet meer is en als
niemand in opstand komt . . . Als o p
het affiche biJ'oorbeeld staat dat

Hans Croiset (foto Lex an der Linden)
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Ej
de maanden ooraf . 1e bouwt dat
dan stap oor stap op . Als regisseur hoop je dat je ia de adeur
dat iemand kan bijbrengen ." En
het is ook een an de drijferen
oor het maken an grote-zaaltheater : de eraring kan dan bij eel
mensen teweeggebracht worden .
De grote zaal als uitlaatklep
Croiset indt zijn uitdaging in de
grote zaal . "De kleine zaal is oor
mij toch de gemakzuchtige kant .
Er wordt nu wel gezegd dat
Oedipus en Elektra niet meer kunnen, omdat de grote zaal het niet
meer aankan . Maar dan wordt het
een kip/ei-kwestie : als het oor het
publiek to moeilijk is, dan erdwijnen die rollen uit de eraring an
de acteurs . En dan zal het oor olgende generaties heel lastig zijn
om die grote zaal to heroeren ."
Regisseurs moeten zich daarop
bezinnen, indt Croiset, ze moeten
een theatertaal inden om dergelijke grote oorstellingen nog to
kunnen brengen . "En dan bedoel
ik dat je er echt mee bezig moet
zijn, en niet op de makkelijke
manier makkelijke kleine-zaaloplossinkjes gaan erzinnen .
Natuurlijk, als je een beetje handig
kunt ensceneren, kun je alles wel
op het toneel zetten . Alles is wat
mij betreft als een ariant to
beschouwen op de canon an
Griekse tragedies en daar moet je
je als regisseur op een specifieke
manier tot erhouden . En het bijzondere an die stukken is, ind
ik, dat ze elke tien jaar een
andere benadering ereisen ." Af
en toe zijn er nog regisseurs die
het lukt, bijoorbeeld Peter Stein
met de Oresteia (1980-1981) of
Luc Perceal met Ten Oorlog, een
bewerking an de koningsdrama's
an Shakespeare, in 1997-1998
opgeoerd in een acht uur
durende oorstelling . Perceal
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weet olgens Croiset
een hedendaagstheatraal geoel in de
koningsdrama's to
krijgen, los an het
felt dat ze totaal
bewerkt waren .

lj
' TREURSPELVANVONDEI ;I

De regisseur an
andaag
Croiset is blij dat hij
meemaakt dat de
positie an regisseurs
als uniersele kunstenaar begint of to
kalen . Dat is olMULiLK VAN HUBLRT- C:IJ .~PLR.~
gens hem heel goed
QNT- WERE' DEC(R EN COSTUMES
VAN R N ROLAND HILLS
oor de acceptatie
an het theater. "Die
Affiche luciferopoering
zichzelf iets to eel
erwennende regisseurs waar ik er weer mensen, toneelspelers oerzelf ook een an ben, moeten ont- tui9en . Schouwbur9directeuren
zettend kritisch op zichzelf zijn . willen wel maar een toneelspeler
Mensen zitten to kijken naar ze9t al 9auw : 'Oh nee , Vondel, oh
hoogstpersoonlijke aberraties an
nee!' Als ze dan kiezen oor iets
een regisseur die op een bepaalde wat ze in hun carriere wel tien keer
manier oer een stuk denkt . Maar kunnen doen is dat heel erg jamde stukken die worden opgeoerd, mer. Als ik ermee ophoud en niezijn oor het publiek niet zo
mand antlers doet het meer, dan
gemeengoed dat het makkelijk is
liJjkt de tiJjd dat oor to schri1'en .
om de erschillen in interpretatie to Punt. Het ziJjn de toneelspelers die
kunnen zien . Of het moet zo'n een oorstellin9 maken als re9isgeniale theatermaker zijn dat het seur bli1'f Jje het sturen . 1a bliJ'ft het
wel aanslaat ."
insPireren maar zonder hun
Croiset wil zijn Lucifer niet aan- inbren9 kom 1je niet er. Zelfs als ik
passen om maar een zo groot poppetJj es kree9, dan kon ik no g
mogelijk publiek naar de schouw- 9 een stuk maken . En dat is toch
burg to krijgen . Dat zou boendien
het of9eleide wat de toneelkunst
een heel andere benadering an
is ."
het stuk ragen . "Ik wil geen handDe commerciele nadruk die er
leiding maken hoe ik het publiek to9enwoordi9 li9t op het bereiken
de zaal in kan krijgen, nee, ik wil an een 9root publiek doet ol9ens
een interpretatie zo helder maken
Croiset zeer 9eforceerd aan . "Het
an een stuk waar ik an houd en is een inhaalmanoeure om het
daar publiek oor in de zaal krijgen . toneel weer midden in de samenleNiet dat ik een stuk waar ik an in9 to zetten .le kunt 1'e afra9en .
houd zo afscherm dat daar maar of het kunstenpIan met structurele
een paar mensen oor in de zaal subsidie op ier1'aarbasis wel 9oed
zitten . Er zijn weinig regisseurs die
werkt . Het is een heerli1'ke zekerVondel doen . Ik word er ook wel held oor een Ian9ere periode
eens doodmoe an : altijd maar 9esubsidieerd to ziJn, maar er zit

ook een erlammin9 in . Dat heb ik
zelf aan den Ii1'e onderonden bijJ
Het Nationals Toneel . 1a denkt dan
1k ma9 ier J'aar' . Je moet iedereen
9oed biJj de les houden en dit ze9 ik
als artistiek leider. le fokt de bezetenheid an toneel niet elks drie of
ier J'aar op door het weer net een
anders inullen an de OC&Wra9enliJ'sten . Daar moet een antler
sYsteem oor ziJjn . Omdat toneel in
Nederland niet anzelfsprekend is
han9t het oortbestaan an ons
of r de toneelmakers r de artistiek
leiders ."
Het ongesubsidieerde
theatergezelschap
Hans Croiset doet meer ten behoee an het Vaderlands erfgoed dan
het to regisseren . Behale erantwoordelijk to zijn oor opoeringen
an de stukken an een an de
schaarse kopstukken die Nederland
kent aan klassieke toneelauteurs
(Vondel natuurlijk), heeft hij ook
samen met Ronald Klamer Het
Toneel Speelt opgericht : het enige
professionele Nederlandse gezelschap dat zich uitsluitend richt
op de ertolking an oorspronkelijk
Nederlandstalige
toneelteksten .
Het Toneel Speelt is niet alleen
bijzonder als het gaat om het
repertoire . Het is namelijk een
gezelschap dat zijn stukken tot duser zonder subsidie brengt . "We
oeren niet de reolutie in het
aandel, wij proberen oereind to
blijen in een repertoire an hele
goede stukken die to weinig
gedaan worden, met een minimale
subsidie . En dat is behale een
spannende ook een risicoolle
onderneming : er staan mensen op
straat als het fout gaat . En we doen
toch ernstig toneel dat risico's
loopt, we hebben nog nooit iets
makkelijks gedaan . Een blijspel bijoorbeeld, waar men, als het fout
gaat, nog steeds om kan lachen,

dat doen we niet . Met een ongesubsidieerde groep Lucifer gaan
doen, en met negen tiende onbekende mensen, dat ind ik niet op
zeker spelen : dat ind ik zo ongeeer zonder remmen de snelweg
opgaan ."
In het seizoen 1999-2000 werd
bij Het Toneel Speelt het stuk De
erlossing an Hugo Claus opgeoerd . Een dergelijk modern stuk
raagt in eel opzichten een andere aanpak dan een klassieke tragedie . "Het zijn natuurlijk abstractere
gebeurtenissen, abstractere beelden, het is een abstractere
denktrant dan de rij realistische
zegging an Hugo Claus . Die heeft
een totaal andere inzet en dat is
oor mij ook niet to ergelijken .
Lucifer handelt oer een groot
mythisch gebeuren dat nog altijd
exemplarisch is oor gebeurtenissen in de samenleing . Dat is toch
iets anders dan een deelprobleem
an het menselijk leen dat in De
erlossing centraal staat . Daarin
kan de kijker een stukje an de
maatschappij zien en ertalen naar
andere kanten toe en ik denk dat
klassieke tragedie al een compleet
model an de samenleing toont ."
De erlossing werd gespeeld
met flink wat grote namen :
Annet Nieuwenhuijzen, Anne-Wil
Blankers, Will an Kralingen . Het
Toneel Speelt werkt aak met
bekende acteurs . "Dat alt bij ons
op omdat we maar zo weinig stukken doen, en we dus tijd hebben
om die acteurs to inden . Het grote

steeds betere acteurs to inden .
Maar als zi1' niet 9oed zi1jn en als het
stuk zelf niet 9oed is dan komt het
publiek niet . Wi1 ' selecteren acteurs
niet omdat ze een 9rote naam
hebben maar omdat ik denk dat
ze iets met elkaar to maken
kunnen hebben en dat ze samen
kunnen spelen ."
Het mooie an theater maken
Er is geen kunst luchtiger dan de
toneelkunst . Weken-, maandenlang wordt naar een oorstelling
toegewerkt . Om na enkele aonden alleen nog to bestaan in de
grillige herinnering an het publiek
en in ergeelde krantenknipsels .
Waarom het dan toch doen?
"Toneel is Been aststaand iets, het
speelt zich of in de hoofden an de
mensen die ernaar kijken . Als er
zeenhonderd mensen in de zaal
zitten, dan hebben ze alle zeenhonderd een andere oorstelling
gezien . Toneel behoort behale tot
de luchtigste ook tot de leendste
alter kunstuitingen . Het is een
hale kunst, een reproducerende
kunst . Je moet het met een
heleboel mensen doen, het is een
weerslag an de maatschappij .
Een ergaarbak an een heleboel
ideeen en de belemmeringen
daaroan . Om die grens steeds to
enwijderen, dat is het mooie an
theater maken ."
lnmiddels zijn
I de repetities an Lucifer
in oile gang . De premiere is op 25
januari 2001 .

manco an het Nederlandse toneel
zijn oer het algemeen to zwak
bezette oorstellingen . En als wij
met minder goede acteurs zouden
werken, zou het bij ons eel meer
opallen, dan zouden we eel meer
kritiek krijgen . Men is geirriteerd als
Annet Nieuwenhuijzen en AnneWil Blankers samen op het affiche
staan . Ik ind het geen knieal om
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In de ban an
DIonysos
Waa9 1'e niet aan de DionYsosmYthen of het zal erkeerd met 1'e afloPen . . . Felt is dat de
mYthen rond deze Griekse god nauweli1'ks naol9in9 hebben 9eonden, dit in to9enstellin9 tot de erhalen oer Elektra, Oedipus en andere Griekse helden . Ri1'k SchiPPer 9cat in
zi1'n artikel op zoek naar het waarom hieran, waarbi1 ' hi1' zich afraa9t of het oor
Nietzsche beter was 9eweest om DionYsos met rust to laten .

Rijk Schipper

EuriPides` Bakchanten en de naol9in 9
Te9en het einde an zi1jn leen schreef de Atheense
dichter Euripides een indrukwekkende tra9edie . 9etitell De Bakchanten . Daarin wordt het erzet an een
Griekse heerser te9en de komst an DionYsos in ziJ'n
stall beschreen . Deze god, afkomsti9 uit Klein-Azie
TurkiJe , is de E9eische Zee oer9earen om ook in
Hellas ziJ'n or9iastische riten to esti9en . Nu staan de
Grieken 9rosso modo huieri9 to9enoer irrationele
driJjferen en extatisch 9edra9 . Het alt dus to erwachten dat Pentheus de J'on9e konin9 an Thebe, de
oosterse onruststoker niet met open armen zal ontan9en . Als hi1j hoort dat DionYsos de Thebaanse rouwen uit hun huizen heeft 9elokt en dat zi1 ' zich nu
laten 9aan in wilde dansen in het 9eber9to besluit hijJ
dat de reemdelin9 moet inbinden . AanankeliJ'k
treedt hiJ j de god met een neerbui9ende riendeli1'kheld to9emoet, maar 9aandewe9 erliest hiJ' zi1jn zeifbeheersin9 . Reeds in de proloo9 had DionYsos de
konin9 an halsstarri9held beticht ; nu beslist hiJj dat
ziJjn togenstreer moet steren . In het 9ewaad an een
Bakchante een aanhan9ster an de nieuwe reli9ie, zal
Pentheus in de ber9en ziJ'n onder9ang to9emoet gaan .
De rouwen aldaar zullen hem aanzien oor een
Ieeuwenwelp en hem in hun bloeddorsti9e extase erscheuren . Pentheus' moeder A9cue zal het si9naal
9een tot de rituele moord . Wie DionYsos niet erkent
zal op beestachti9e wiJjze om het een komen .
Dit enererende stuk is in de oudheid meer dan
eens geimiteerd . In een epos an liefst achteneerti 9
boeken erhaalt de dichter Nonnos de aonturen an
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DionYsos in Indie en Europa . De boeken 44 tot en met
46 an deze DionYsiaca behandelen de onder9an9 an
Pentheus . Hierbi1' ol9t Nonnos de tra9edie an
Euripides op de oet;~ alleen heeft hiJj het erhaal in
9ekunstelde hexameters 9a9oten . Verder is er een
ei9enaardi9 drama 9etiteld Christus Patiens De liJjdende Christus dat 9eschreen is aan het einde an de
oudheid of aan het begin an de Middeleeuwen .
Nadat Christus is 9edood door de 1joden, erschiJ'nt hi'J
op een erho9in9 om een erschrikkeliJ'ke wrack oer
ziJ'n moordenaars of to roepen . Deze tameliJ'k onerkwikkeli1'ke erzen zi1'n zeer belan9riJjk oor het reconstrueren an het slot an Euripides' Bakchanten
omdat dat stuk niet olledi9 is oer9eleerd . De schri1jer an de Christus Patiens identificeert Christus zowel
met Pentheus het slachtoffer als met DionYsos de
oerwinnaar . Zo erwonderli1jk is dat niet want in erschillende ersies an de m hen rond DionYsos wordt
de god zelf erscheurd om daarna op wonderbaarlike
1 wiJ'ze to herriJjzen .
TerwiJ'I schriJ'ers in de oudheid zonder eel
schroom de mYthen rond DionYsos ter hand
namen zi1jn bewerkin9en in latere ti1'd schaars .
Heropoerin9en an de Bakchanten zi1jn er 9enoe 9 .
recent no9 door Toneel9roep Amsterdam een productie die oeri9ens al9emeen werd of9ekraakt . Zelf
mocht ik meedoen aan een opoerin9 9eheel in het
Grieks door het Homerostheater to Den Haag . Maar
moderne bewerkin9en an de DionYsosm hen zi1'n
met een olielampl'e to zoeken . Wet 9in9 in 1951
een stuk an Jean Cocteau in p remiere dat Bacchus

an de reformatie en
heette . Dit stuk sp eelt ten tide
1
oert een dorps9ek ten tonele die de 9eesti9de orde
op zijn kop zet . Verkleed als Bakchos DionYsos ma g
hiJj een week Ian9 de scepter zwaaien oer een Duits
dorp . In deze hoedani9held werpt hiJ' zijn masker of ,
waarmee de feesteli1'ke scherts reolutionaire ernst
w ordt . A I maakt de fi9uur an DionYsos deel uit an dit
1jaarliJjkse ritueel het is duideli1jk dat hi1 j hierin slechts
een sYmbolische functie heeft . Hi1 j staat oor opstandigheld en ri1jheidsdran9 .
Een antler oorbeeld an een hedendaagse auteur
die de DionYsische thematiek behandelt, is Donna
Tartt . Haar roman The Secret History draait our een uit
de hand gelopen bacchantisch feest1'e . Bi1j wi1'ze an climax wordt een an de deelnemers Bunny 9enaamd ,
als een soon Pentheus ourgebracht. Voor het oeri9e is
het boek meer een eredelde detectie waarin
DionYsos en zijn cultus sporadisch ter sprake komen . In
het Nederlandse taal9ebied kan men no9 Louis
Couperus noemen . Deze schreef in 1903 een roman
met de titel Diontzos . Daarin schildert hi1j in zijn oerdadi9 proza een impressionistische wiJn9od .
De 9erin9e naolging an de DionYsosm hen is des
to reemder als men bedenkt hoe aak die an
Oedipus Elektra Antigone etcetera . zijn bewerkt . Als
StrainskY een Apollo aanoerder der Muzen tomponeerde waarom dan g een DionYsos, aanoerder der
Menaden? Waarom is er naast Anti9one geen Denis
an Jean Anouilh? Is de thematiek an Diontsos misschien to Grieks? Dat kan nauweliJjks het 9eal ziJ'n .
want de Bakchanten behandelt een unierseel thema .
Orde moet worden of9ewisseld met chaos . Men kan
wel proberen de maatschappiJj olledi9 rationeel in to
richten maar dit streen is futiel .
Hoeeel bureaucraten men ook aan
het werk zet het sociale een zoekt
aak onerwachte we9en . Vuistdikke
rappomen kunnen niet erhinderen dat
bestuurders sours met de mond ol
tanden staan . Ook een indiidu kan
zijn leen niet oor honderd procent
sturen . Alti1j d zijn er weer factoren die
zich aan zijn controle onttrekken . De
krachten die iemands planning doorkruisen zijn dikwi1jls destructief, maar in
een adem ook itaal . Het is maar 9oed
dat beleidsmakers zo of en toe onderuit9aan en de creatiee chaos zijn werk
moeten laten doen . Net zo als het heilzaam kan zijn oor een prie-persoon
our een onoorziene we9 to moeten

inslaan . De onrust die DionYsos tewee9brengt, is nodi 9
oor de oort9an9 an het leen .
De thematiek an DionYsos is dus zeker unierseel ,;
mogeliJ j k is er een andere erklarin9 waarom schriJjers
zich er zelden aan wagen . De erhalen waarin de god
oorkomt en zeker de episode met Pentheus zijn
no9al beklemmend . Te9enoer de krachten an de
chaos staat de mens uiteindelifjk machteloos . Hoe preties hi1j zijn leen ook inricht eens komt hi1 ' de man met
de hamer te9en . In het stuk an Euripides heb 1e 9een
moment het idee dat Pentheus eni9e kans maakt
ze9eierend uit de stri1'd teoorschi1'n to komen .
Meteen al in de proloo9 slaat DionYsos een drei9ende
toon aan
die het ergste doet ermoeden .
Beklemmend is ook dat de gedoemde Pentheus zich
tameli1jk normaal gedraa9t . Terwi1j l Oedipus zijn ader
ermoordt en met zijn moeder slagpt, erdedi9t
Pentheus J'uist het bur9erliJ'ke fatsoen . Ter wille an
haar minnaar bren9t KI emnestra haar badende echtgenoot our zeep,; Pentheus wil alleen de eerbaarheid
an de Thebaanse rouwen beschermen . Anti9one
trotseert de wil an de koning, maar Pentheus houdt
ast aan zijn koninkliJ'ke besluiten . Zeker, Pentheus ertoont enige hYbris hoo9cooed ten aanzien an zijn
9oddeliJ'ke 9ast maar het alt to begriJpen dat hi1j deze
luidruchti9a reemdelin9 niet zomaar zi1n 9an9 Iaat
9aan in de 9oedgeor9aniseerde stall . AI met al is het
niet 9emakkeliJ'k een les to trekken uit de 9eschiedenis
an Pentheus of een moraal die oor loutering kan
zor9en na de doorstane ellende . De mens le9t het of
te9en de elementaire irrationele krachten waarmee hi' 1
in aanrakin9 komt . Hoe meer hiJ j tracht zijn nederlaa 9
to ont9aan des to harder hi1' alt .

Pentheus wordt aangeallen door de Thebaanse rouwen
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Een moderne dienaar an Dionysos
Er is een moderne auteur die w~l bereid is geweest om
de kelk an Dionysos tot de bodem toe to ledigen .
Friedrich Nietzsche deinsde er niet oor terug om de god
an de extase een centrale plaats to geen in zijn werk .
Talloze malen komt Dionysos in zijn geschriften oor, terwijl twee daaran speciaal aan hem zijn gewijd . Gezien
de zorgwekkende geestesgesteldheid an de filosoof in
diens latere jaren kan men zich afragen of deze oorkeur an Nietzsche wel zo gezond was . Had hij de thematiek die zoeel anderen had afgeschrikt, niet beter
68k links kunnen laten liggen? Had hem dat niet eel
psychische problemen bespaard? In het onderstaande
gaat de filosoof op de dian, waarna zal worden bezien
of zijn keuze oor Dionysos' eredienst een gelukkige is
geweest . De 'diagnose' kan helpen om de raag to
beantwoorden of de wijderbreide huier oor de
Dionysische thematiek wel terecht is .
Bekend is Nietzsches geschrift Die Geburt der
Tragodie aus dem Geisie der Musik (1872) . In dit jeugdwerk werpt hij zich op als profeet an de wijngod door
het op to nemen tegen de socratische cultuur . Als
boegbeeld an het Apollinisme bracht Socrates immers
een ermaledijd optimisme in zwang ; daarmee erstikte hij het gezonde pessimisme an de roegere Grieken .
Zo doofde de geest an de tragedie en bleef slechts een
krachteloos naspel oer. Met lede ogen zag Dionysos
deze ontwikkeling in de Europese cultuur aan, maar
eeuwen later kon hij de Duitse filosoof tot zijn woordoerder benoemen . Oneraard stelt Nietzsche de
Lebensfeindlichkeit an wetenschap, ethiek en
Christendom aan de kaak . De schone schijn moet worden ontmaskerd als leugen ; men moet de werkelijkheid
onder ogen duren zien in al haar schoonheid en erschrikkelijkheid . Tegenoer de academische nuchterheid moet de Dionysische waanzin worden gesteld,
tegenoer het dorre intellect het bruisende instinct .
Die waanzin is de dienaar an Dionysos inderdaad
ten deel geallen . In 1889 kreeg Nietzsche to Turijn een
zenuwinzinking . Voor een eelkoppig publiek iel hij
een paard om de hals . Verder begon hij zijn brieen
afwisselend met 'Dionysos' en 'de Gekruisigde' to
ondertekenen . Gezien de boengenoemde Christus
Patiens nog helemaal niet zo'n ergezochte identificatie an deze twee figuren . Maar je kunt je wel afragen
of Nietzsches werk an de jaren negentig nog
helemaal serieus kan worden genomen . Tot deze laatste werken, die de Duitsers zo omineus 'Werke
des Zusammenbruchs' noemen, behoren ook de
zogenaamde Dionysos-Dithyramben . Ontstaan in de
jaren 1884-1888 werden deze lofliederen op Dionysos
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teruggeonden in Nietzsches nalatenschap . Het
bestaan an deze poezie geeft wel aan dat de
Dionysische thematiek Nietzsche zijn leen lang heeft
beziggehouden . Zou het echter niet beter zijn deze
gedichten met de mantel der liefde to bedekken als
oortbrengselen an een desintegrerende geest? Was
de gekwelde filosoof nog wel bij machte de bloederige mythen rond Dionysos to erwerken?
Het spreekt haast anzelf dat de Dithyramben in
Duitsland doorgaans serieus zijn opgeat . In nationaalsocialistische kringen golden zij als profetieen an een
nieuwe era, de era an het Derde Rijk wel to erstaan .
Het was immers Nietzsches aanbeeling het gruwzame karakter an het leen onder ogen to zien . Elke
orm an geweld is gerechtaardigd zolang de goden,
in het bijzonder Dionysos, daarin behagen scheppen .
Andere interpreten an de liederen erloren zich in
quasi-diepzinnige bespiegelingen . Zo schreef K .H .
Volkmann-Schluck : "Das Ende on Nietzsches Denken
ist das Geschick des metaphysischen Denkens selbst,
das seinem Wesen nach Prasentation, in der Prasenz
des Abwesenden ersinkt, als welches das Sein zuletzt
auf das Dasein zukommt ." Nuchterder is het oordeel
dat E .E Podach, bezorger an Nietzsches werken, oer
de Dithyramben elt : de dichter was niet meer geheel
meester oer zijn pen . Met reden wilt Nietzsche zelf
zich geen raad met deze erzen ; in tegenstelling tot
wat daaroer wel is beweerd, heeft hij ze nooit aan
druk willen toeertrouwen, aldus Podach .' In meer
recente publicaties houdt men weliswaar rekening
met een erminderde toerekeningsatbaarheid an de
dichter, maar onderwerpt men de Dithyramben niettemin aan doorwrochte analyses . Z
Een blik in de Dithyramben zelf kan allicht meer
leren oer Nietzsches geestelijke gesteldheid bij het
schrijen an deze lofzangen op Dionysos .
Het werk an een waanzinnige?
Bij monde an Dionysos schenkt Nietzsche zijn erzen
aan de mensheid : "Indem ich der Menschheit eine
unbegrenzte Wohltat erweisen will, gebe ich ihr meine
Dithyramben" .' Het is wel zeker dat Nietzsche zich
identificeerde met de Frygische god, want in deze
periode ondertekende hij, als gezegd, erschillende
brieen met diens naam . Ook sprak hij in zijn laatste
leensfase meermaals de oertuiging uit een reincarnatie an Alexander of Caesar to zijn . Dergelijke identificaties zijn bekend uit de psychiatrie ; men denke aan
de ironische terugblik an Gerrit Achterberg op zijn
roegere wanen : "Ik ben allang Napoleon geweest /
en Alexander is een schim in mij . . ."

Verolgens draagt Nietzsche zijn bundel op aan "de
dichter an de Isoline", dat is de Franse dichter Catulle
Mends, die Nietzsche in de kring an Richard Wagner
had ontmoet . Op 26 december 1 888 ging Mends'
Isoline, contes des fees, en 10 tableaux in premiere .
Nietzsche ernam het bericht daaroer in Turijn uit de
kraut . Oer de contaden tussen hem en Mends is to
weinig bekend om met zekerheid to bepalen waarom
Nietzsche de Fransman als een geschikte ontanger
beschouwde . Het feeerieke an diens werk heeft de
olgeling an de satyrgod allicht aangesproken .
In het eerste gedicht geeft Nietzsche mijns inziens
duidelijk to kennen dat zijn dithyramben niet al to ernstig moeten worden opgeat . Gloeiende zonnestralen
roepen de dichter toe :
Nur Narr! nur Dichter!
Nur Buntes redend
aus Narrenlaren bunt herausredend
herumstei9'end auf lu9nerischen Wortbrucken
auftu9en-Re9enbo9en
zwischen falschen Himmeln
herumschweifend herumschleichend nur Narr! nur Dichter! . . .
De dithYramben komen zeker niet oort uit de pen an
een filosoof die ernsti9 de waarheid zoekt . Met een
zekere opluchtin9 erklaart de dichter ontheen to ziJjn
an die task :
. . . so sank ich se/ber einstmals
aus meinem Wahrheiis-Wahnsinne,
aus meinen Tages-Sehnsuchten,
des Tages mude, krank om Lichte,
sank abwarts, schattenwarts,

on einer Wahrheit
erbrannt and durstig,
gedenkst du noch, gedenkst du, heil3es Herz,
wie da du durstetesi? da6 ich erbannt sei
on alter Wahrheit!
Nur Narr! Nur Dichter! . . .
Dionysos is eerder een god an nachtelijke feesten dan
an tochten omhoog naar het licht . Het Apollinische
zoeken naar de waarheid maakt de dichter ziek : lieer
zakt hij naar beneden . Hem zal bespaard blijen wat
eens Ikaros oerkwam : to dicht tangs de zon liegen en
dan neerstorten . Men krijgt de indruk dat de dichter in
een ander snort waanzin terecht is gekomen : de
Dionysische furor.
. . . husch! In jeden Zufall,
jedem Urwa/de zuschnuffelnd,
dal3 du in Urwa/dern
unier buntzottigen RaubTieren
siindlich gesund and schon and bunt lie fest,
mit /usternen Lefzen,
selig-hdhnisch, selig-hollisch, selig-blutgierig,
raubend, sch/eichend, legend liefest . . .
In plaats an de etherische is de aardse eroering
gekomen, in plaats an de rationele, deugdzame
Apollo de impulsiee, wilde Dionysos .
Een fundamenteel Dionysisch thema komt in hetzelfde eerste gedicht ter sprake . De god is niet alleen
begunstigde an de offers, maar hij kan zelf ook slachtoffer zijn . Volgens de mythe werd Dionysos als kind
met messen aan reepjes gesneden door de Titanen, de
ijanden an de Olympische goden . Zijn moeder zou de
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erspreide delen weer aaneen hebben 9ere9en . Door
der9eliJjke erhalen 9einspireerd slachtten de deelnemers aan de DionYsoscultus een stier of een 9eit.; het
offerdier representeerde de 9odheid zelf . Zi1j aten dus
het lees an Diontsos en dronken zi1'n bloed . De oereenkomsten met de christeliJ'ke eucharistie ziJ'n frappant, zodat eens temeer duideli1'k wordt hoe een
Christus Patiens kon erschiJjnen die hele passages uit
Euripides' Bakchanten oernam . Voor de culturele
antropolo9ie ormen der9eli1jke parallellen natuurliJ'k
gefundenes Fressen : in erschillende culturen treft
men riten en m hen aan die oer flood en opstandin 9
9 aan en die in erband staan met het steren en
4
opbloeien an de natuur.
BiJj Nietzsche neemt de dichter9od de slachtin 9
oor zi1jn rekenin 9
Der du den Menschen schautest
so Gott als Schaf den Gott zerreil3en im Menschen
wie das Schaf im Menschen
and zerrei>3end lachen Das das fist define Seli9keit ,
eines Panthers and Adlers Seli9keit
eines Dichters and Narren Se/i9keit!
Het erscheuren an het schaap in de mens is no g
goed oor to stellen : het olgzame deu9dzame in het
kuddedier mens moet worden ernieti9d . Maar ook
de god moet eraan 9eloen : door de dichter9od dus
in zekere zin door zichzelf, wordt hi1 j erscheurd . Hierin
9aat Nietzsche, in naol9in9 an de mYtholo9ie eel
erder flan Euripides . BiJj Euripides erschiJ'nt DionYsos
wel in mensen9edaante op het toneel wat op zich
al opmerkeli1jk is . Gewoonli1jk onderscheidden de

72

Vooys 3/4 - Jaargang 18

9oden zich duideliJjk an
de sterelin9en . Zi1' konden worden herkend aan
hun kledin9 en liepen
meestal op een speciale
erho9in9 oor 9oddeIi1jke erschiJ'nin9en het
theolo9eion . DionYsos
daarente9en speelt onder
de mensen en doet de
aanwezi9en 9eloen dat
hi1' inderdaad een mens is .
loch 9ebruikt hi1j indien
nodi9 zi1'n 9oddeliJjke
macht, biJ'oorbeeld door
de boeien an zich of to slaan en een stier in ziJ'n
plaats to laten erschi1jnen . Voor Euripides bli1f t
DionYsos een onkwetsbare god . Nietzsche echter is
9efascineerd door de Ii1'dende god DionYsosin wie hi1"
5
on9etwiJjfeld een dubbel9an9er an zichzelf ziet .
Het 9edicht 'Kia9e der Ariadne' behandelt een
andere episode uit de aonturen an DionYsos . Nadat
Ariadne de Atheense held Theseus had 9eholpen het
labYrint op Kreta uit to komen, ol9de ziJj hem op ziJ'n
tern9refs . De onerlaat liet haar echter achter o p
Naxos waar zi1j haar da9en kla9end sleet . Door
medeli1'den bewo9en beri1'dde DionYsos haar en nam
haar tot rouw. Boze ton9en beweerden oeri9ens
flat DionYsos zelf Theseus had aan9ezet om de prinses in de steek to laten .
Ich bin dein Labyrinth
Achter de Ariadne in Nietzsches 9edicht 9aat de
6
beroemde en beruchte Cosima Liszt schuil . Eerst was
zi1' de echt9enote an diri9ent Hans on Bulow, maar
later liep zi1' oer naar totaalkunstenaar Richard
Wagner. In de dithYrambe schi1'nt AriadnelCosima de
komst an DionYsos/Nietzsche met weini9 ertrouwen to9emoet to zien :
Unnennbarer! Verhullter Entsetzlicher!
Du Jager hinter Wolken!
Darniedergeblitzt on dir,
du hohnisch Au9e, das mich aus Dunk/em
anblickt!
So liege ich
bie9e mich winde mich, 9equalt
on a//en ewi9en Martern 9etroffen
on dir, 9rausamster,
lager,
du unbekannter - Gott . . .

Ze noemt hem zelfs een folteraar en een beuls9od aan
wie ze raa9t haar li1'den kort to maken .
Dan betreden we de wereld an het theater, dankzi1' een re9ieaanwi1'zin9 an Nietzsche . Een bliksemschicht schiet door de schouwbur9 terwi1'b DionYsos
opkomt in "smara9den schoonheid" . Na deze erpletterende entree spreekt DionYsos de raadselachti9e
woorden :
Sei klu9, Ariadne! . . .
Du hast kleine Ohren du halt meine Ohren :
steck ein kluges Wort hinein! MuB man sick nicht erst hassen wenn man sick
lieben so/I? . . .
Ich bin dein Labyrinth . . .
Hi1' herinnert haar dus aan het labYrint waar de
Minotaurus huishield . Het woord tauros betekent stier ,
zodat er weer eni9e draden an de DionYsosm he
zichtbaar worden . Voor het oeri9e li1'kt de dichter
ooral in zi1'n ei9en paradoxen to zi1'n erdwaald hoeeel belan9wekkende elementen ziln poezie ook beat .
Want om eerliJ'k to zi1'n : behale boen9enoemde
m holo9emen alt er weini9 to 9enieten oor de fibobo9isch in9estebde lezer. Wat to denken an re9els abs :
"Hu! Hu! Hu! Hub Huh! . . . I Es ist dahin I auf ewi 9
dahin I das andere Beinchen! I 0 schade um dies liebliche andre Beinchen!" Tekenend oor een desinte9rerende 9eest zi1'n ook erzen als : " . . . sie werden dich
schon 'losen' I sie hungern schon nach definer
'Losun ' I sie fbattern schon um dich ihr Ratsel I um
dich Gehenkter! . . . I O Zarathustra! . . . I Selbstkenner!
. . . I Selbsthenker! . . ." Het thema an de zichzelf offerende beuls9od moet Nietzsche teeel zi1'n 9eworden .
Daarbi1' is natuurbi1'k sprake an wissebwerkin9 . De labie-

worden erscheurd an een rotswand 9eduwd, met
piJ'len doorboord, etcetera stemt niet tot robi1'kheid .
Zeker abs ook de god zelf niet an der9eliJ'ke on9emakken 9eri1'waard bbiJ'kt .
Daar kan te9en in worden 9ebracht dat de Grieken
DionYsos 1'uist beschouwden als de9ene die reu9de
bren 9 t . Hi1' is pofY9 ethes, een god die reu9de heeft en
erschaft . Zoals ziJ'n rouweliJ'ke adepten zin9en :
Onze god de zoon an Zeus- schept reugde in
feesten
hi] koestert de Vrede, godin an welaart en
J'eu9di9e bloei .
oor arm en ri'k :
Een g root
root is zi'n gae
an wi'n
i'nloze bli'dschaP
pl
1
l .
Eur. Bakchai, 416-22
Nietzsche heeft ooral oo9 oor de zwarte kanten an
de DionYsische thematiek oor de god die erscheurt
en erscheurd wordt . Weliswaar spoort hiJ' DionYsos
aan om zi1'n beubswerk lachend to errichten, maar
niettemin raakt hi1' 9edeprimeerd door de god an
de extase . Toch kan DionYsos een mens ri1' maken
an zor9en : aan elke kater 9aat een aan9ename roes
ooraf.
Boendien kan uit de sa9en an DionYsos web
de9ebi1'k een bouterende les worden 9etrokken . De
moraal an het erhaal werd door de Grieken al
onderkend : 9eef DionYsos wat hem toekomt. Niet to
eel zoabs Nietzsche in zi1'n iJ'er deed, maar ook niet
to weini9, zoabs de Thebaanse konin9 Pentheus . Drie
maanden ma9 DionYsos in Delphi heersen, namebi1'k in

le Nietzsche kbampto zich ast aan de thematiek an
DionYsos een god die hi1 ' in ziJ'n 1'eu9d ook al was
to9en9ekomen . Deze tweede confrontatie maakte
Nietzsche no9 meer psYchotisch dan hi1 'toch al was . De
diagnose moet luiden dat de filosoof met zi1'n dithYramben teeel hoof op ziJ'n ork heeft 9enomen, om
maar een 9oed Hollandse beeldsprack to 9ebruiken .
DionYsos een god om an of to bli1'en?
Men zou de indruk kunnen kri19' en dat DionYsos een
god is die men maar beter kan mi1'den . In dat 9eal
zouden de latere schri1'ers 9root 9ebi1'k hebben dat
zi1' Euripides' Bakchanten niet hebben nageol9 d en
de fi9uur an DionYsos eelal links hebb en laten
liggen . Een erhabenreeks waarin oortdurend mensen
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de winter ; de oerige maanden allen toe aan Apollo .
Met reden dringt de oude Kadmos, die de heerschappij aan Pentheus heeft oergedragen, er bij zijn rechtlijnige kleinzoon op aan dat hij Dionysos de nodige
eer bewijst .
Sluii je bij ons aan, begeef je niet buiten de
wetien .
Want nu raaskal je en al denkend denk je
niets.
Gesie/d dat hi] Been god is, zoals jij beweert,
noem hem dan a/thans zo. Wend listig oor to
geloen
dat hi] de zoon an Seme/e is, zodat het schijnt
dat zij een god heeft gebaard
en ons en ons geslachi eer ten deel alt.
le ziet het akelige lot an Aktaion,
die de honden die hi] zelf had opgeoed,
rauw erslonden, nadat hi] had gesnoefd
superieur to zijn aan Artemis bij heT jagen in
ruchtbare gebieden .
Laat dat jou niet oerkomen! Kom hierheen
en bekrans je hoofd met klimop . Vereer de god
samen met ons .
(Eur., Bakchai, 331-342)
Helaas slaat Pentheus deze raad in de wind, met de
bekende geolgen . Wie oldoende eer geeft aan de
god an de roes, an de creatiee chaos en het impulsiee leen zal het er heelhuids an afbrengen . Wie
echter meent het leen geheel to kunnen rationaliseren, het in klappers en bestanden to kunnen opslaan,
zal ten onder gaan . Het is de wet an het leen dat
men of en toe in de ban moet raken an Dionysos .
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Noten
Voor de roegere receptie an Nietzsches Dithyramben, zie
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Zie bgoorbeeld Meuthen 1991, pp . 152-85 ; Schotting
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De DithYramben citeer ik steeds uit de uit9ae an de
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, ed . Schlechta 1997 .
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Veel antroeolo9ische beschouwingen in deze richting barduren oort op Frazer, The Golden Bough . A Study in Magic
and Religion (1890) . In hoofdstuk 43 an dit boek behandelt
Frazer de fi9uur an DionYsos . Een meer recente studie is die
an Cache de Ia Ferte 1980 .
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Reeds in de Geburt der Tra9odie schriJ'ft Nietzsche : In
Wahrheit aber ist Jjener Held der leidende Dionysus der
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het : "Der9leichen ist nie 9edichtet, nie 9efuhlt, nie 9elitten
warden : so leidet emn Gott, emn DionYsos" (8 ; Schlechta II,
1138) .
5

6

Zie oor deze dithYrambe en de rol an Cosima Liszt
daarin : Theissen 1991, pp . 186-209 en Salaquarda 1996,
pp . 99-125 .
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In de eerdergenoemde roman an Louis Couperus,
DionYzos, wordt de gad inderdaad als brenger an reu9de
gepresenteerd .
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Bij de akgroep Nederlands an de Uniersiteit Utrecht kun
je natuurli1'k gewoon oerdag (in olti1jd) Nederlands studeren . Maar in Utrecht kan het ook 's aonds (in deeltijd) . Het
studieprogramma biedt studenten een brede opleidin9 in de
neerlandistiek met onderdelen anuit de taalkunde, de letterkunde en de communicatiekunde . Daarbi1j komt een
groot deel an het Nederlandse cultuur9oed aan bod, an
middeleeuwen tot mufti-media . Na een brede basisopleidin 9
kiezen studenten uit een groot aantal specialisatiemogeliJ'kheden . Maar de ak9roep erzorgt niet alleen de re9uliere
opleiding Nederlands . Er zijn ook mogeliJ'kheden oor bi1joorbeeld contractonderwijs, wederkerend onderwi1js en
contractonderzoek .
Wie CONTRACTONDERWIJS ol9t, kan uit het bestaande
aanbod zelf de colleges kiezen die aansluiten bij ' de eigen
interesse zoals Inleidin9 communicatiekunde, Publiekgericht
schrijen, Proza- en Poezie-analyse, Inleidin9 in de Middelnederlandse letterkunde . Deelnemers schuien in de collegebanken aan bij studenten .

WEDERKEREND ONDERWIJS is bedoeld oor of9estudeerden an de akgroep . De cursussen zi1jn sours speciaal oor
alumni ontwikkeld (PAO-cursussen zoals Genderstudies in de
neerlandistiek), sPecialisaties, zoals Representaties an Zuidelijk
Afrika, Vrouwen en 9eletterdheid, Interculturele commul
nicatie.
Medewerkers an de akgroep doen ook regelmatig
CONTRACTONDERZOEK oor bedrijen en instellingen .
Daarbi1' wordt bi1'oorbeeld adies uit9ebracht oer het erbeteren an de communicatie in or9anisaties .
Informatie en documentatiemateriaal oer de Utrechtse
oPleidin9 Nederlands en oer andere actiiteiten an de ak9roep Nederlands is erkri19baar bij' Alex de Ja9er,
telefoon 030-2536530 .
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De generatiee
Noam ChomskY, de man die ooral bekend is als 9rondle99er an de transformationeel-9eneratiee 9rammatica, bli1'kt boendien een leen to leiden als criticus an alles wat naar consensus en rechtse ideeen zweemt.
Jair Tchon9 last in dit artikel zi1'n licht schi1'nen oer deze minder bekende,
maar zeker niet minder interessante kant an de wereldberoemde taalkundi9e .
Jair Tchong

In 1967 tYpeerde een ooraanstaand Amerikaanse
hoo9leraar het militaire offensief in Vietnam als ol9t :
"The Vietnam war is simply an obscenity, a depraed
act by weak and miserable men including all of us
who hae allowed it to go on and on with endless fury
and destruction ." ChomskY 1969, p . 9 Vanuit een
onerwachte hoek klonk ineens een kritische stem die
in zi1jn felheid eerder afkomsti9 leek uit radicale hippiekrin9en dan uit de respectabele uniersitaire
9emeenschap . Deze hoo9leraar was Noam Chomsk Y
1928 als taalkundige erbonden aan het door het
Pentagon gefinancierde Massachusetts Institute of
Technology. Eerder had hiJj furore 9emaakt met de
introductie an een nieuwe theorie de transformationeel-9eneratiee 9rammatica waarmee de lin9uistiek
was eranderd an een obscuur wetenschaps9enre tot
het middelpunt an de co9nitiee wetenschappen .
Naast deze taalkundi9e actiiteiten heeft Chomsk Y
Binds de publicatie an American Power and the
New Mandarins anaf nu : American Power in 1969
zich ook een reputatie weten to erweren als linksanarchistisch 9een9a9eerd intellectueel . In American
Power hekelde hiJj in erschillende essays 'Ia
trahison des clercs' de door de Franse schri1jer Julien
Benda 9eintroduceerde term oor intellectuelen die
zich niet aan hun erantwoordeli1'kheid houden .
ChomskY richtte zi1n piJ'len ooral op de technocraten :
brilJjante wetenschappers die tiJjdens de re9erin9 an
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John F. Kennedy allerlei besluitormende posities innamen . ChomskY erwiJ't hen het neo-imperialisme an
de Amerikaanse re9erin9 mo9eliJ'k to hebben
9emaakt en het daarna zelfs to hebben 9oed9epraat .
Veel essays uit American Power zi1jn inmiddels
onleesbaar . Onder ti1jdloos klinkende titels als
'Objectiity and liberal scholarship' en 'Some thoughts
on Intellectuals and the Schools' 9aan feiteliJjk tirades
schuil die op 9een enkele manier de erontwaardi9in 9
an het moment ontsti19en . Alleen in 'The Responsibility of Intellectuals' formuleert ChomskY ziJjn
9edachten oer de hedendaa9se intellectueel zonder
al to eel polemisch 9escherm . Via de receptie9eschiedenis an American Power zal ik in dit artikel proberen
de huidi9e stilte rondom ChomskY to erklaren . De
eranderin9en in de waarderin9 an ChomskY's
engagement Ii1jken teens op een breder fenomeen to
wijzen .
American Power
'The Responsibility of Intellectuals' biedt een uitputtende inentarisatie an Amerikaanse intellectuelen
die ol9ens ChomskY de belan9ri1'kste erantwoordeliJjkheid an de intellectueel de waarheid spreken en
leu9ens aan de kaak stellen met oeten hebben
9etreden . De eronachtzamin9 an die task door de
huidi9e intellectueel acht ChomskY ooral zo schri1jnend omdat deze 1juist in de westerse samenlein9 de

moraal an
Noam Chomsky
ti1'd, faciliteit en aardigheld wordt geboden om de
waarheid to zoeken "behind the eil of distortion and
misrepresentation ideology and class interest through
which the eents of current history are presented to
us" ibidem, p . 324 . ChomskY keert zich in dit essay
te9en de liberate zelf9enoe9zaamheid an schriJ'ers als
Daniel Bell . Met liens bekende 'end of ideology-these
had Bell immers een intellectuele consensus erondersteld waarin ol9ens ChomskY maar moeiliJjk mo9eliJ'kheden oor radicale eranderin9 to zien zi1jn . BliJ'kbaar
is consensus erdacht oor ChomskY : zinolle ideeen
ter erbeterin9 an de "ast and perhaps increasing
human misery" 9ediJjen niet in een klimaat an
oereenstemming . Die consensus is ol9ens Chomsk Y
boendien sterk ideolo9isch 9ekleurd . Hi1j maakt een
onderscheid tussen erantwoorde kritiek enerziJ'ds en
emotionele kritiek anderzi1'ds . HiJj wi1jst erop dat eel
deskundi9en erantwoorde kritiek op biJjoorbeeld de
wereldwitjde Amerikaanse machtsuitbreidin9 als hYsterisch tYperen .
Hoe client de intellectueel zich clan ol9ens
ChomskY to manifesteren? Zoals 9eze9d moet hiJj de
waarheid spreken en leu9ens aan het da9licht bren9en . Maar lit is niet 9enoe9
It is easy for an American intellectual to delier
homilies on the irtues of freedom and liberty,
but if he is really concerned about, say, Chinese
totalitarianism or the burdens imposed on the
Chinese peasantry in forced industrialization ,
then he should face a task that is infinitely more
significant and challenging - the task of creating, in the United States, the intellectual and
moral climate as well as the social and economic conditions that would permit this country
to participate in modernization and deelopment in a way commensurate with its material
wealth and technical capacity. Ibidem, p . 347

De eisen die ChomskY aan de intellectueel stelt zi1'n dus
niet bepaald eenoudi9 . HiJj of zi1' client zich bezi9 to
houden met het scheppen an de intellectuele, morele en sociaal-economische oorwaarden waarmee
Amerika actief kan deelnemen aan het ontwikkelen en
moderniseren an de rest an de wereld . Ironisch
9enoe9 wordt ChomskY hiermee een an de 9rootste
oorechters an wat later moreel imperialisme wordt
9enoemd . Met deze taakomschriJjin9, die bliJ'k geeft
an een 9root ertrouwen in menseliJ'k kunnen, is duidelit'k dal ChomskY behoort tot een 9eneratie intellectuelen die inmiddels 9rotendeels is uit9estoren .
Immers, geen intellectueel zal zich to9enwoordi9 meer
wa9en aan de raa9 Wat doen wiJ ' met China?
De nieuwe mandari1'nen
Hoe is deze collectie stri1jdbare essays ontangen? 2 In
sommi9e positiee reacties wordt American Power
9ewaardeerd als de hoo9nodi9a aanzet tot een reisionistische historio9rafie waarin de 'JFK-mYthe' kan
worden ontkracht . Andere recensenten merken op dat
ChomskY's intentie niet zozeer is 9ele9en in het corrigeren an de Amerikaanse wetenschap, maar meer in
het beinloeden an de buitenlandse politiek an de
Amerikaanse re9erin9 .
Er zi1jn ook eel bezwaren te9en American Power
9euit . Zo stelt een recensent : "It is tiring and mentally
sloppy to lay the blame for today's unusually high leel
of intellectual prostitution at the door of 'liberalism"om hieraan toe to oe9en dat
American Power
een een spannende als moreel uitputtende leeserarin9 is . ChomskY's retoriek eroorzaakt bi1' meni 9
commentator irritatie . Zo erwiJ'st ChomskY telkens
naar de 'ob1'ectiee maatstaf' : lit is natuurli1'k 9een
bewi1jsoerin9 .
In drie andere recensees wordt ChomskY's
intellectuele stiJ'I treffend 9ekarakteriseerd met behul p
an reli9ieuze analo9ieen . Zo acht een recensent
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ChomskY's standpunten dermate compromisloos "that
American Power is less a critique of American foreign
policy than a prophet's denunciation of the nation and

Bohemien9emeenschappen als het Ie9endarische New
Yorkse Greenwich Village ormden oor deze generatie intellectuelen de natuurliJ'ke habitat . In deze to9en-

all its works
In een antler commentaar staat een
snort9eli1'ke opmerkin9 "ChomskY's tradition of protest is older and utterly different : it is the JewishChristian witness to a higher law than that of man or
success ." Verdere spirituele tendenties worden ook in
een al9emener commentaar op links Amerika

draadse dYnamische om9ein9 bedacht en schreef de
intellectueel zi1jn cultuurkritieken om ze erol9ens aan
to scherpen door middel an discussies in het cafe .
Hierna werden ze 9apubliceerd in eel9elezen periodieken zoals de New York Reiew of Books . Maar
9rondspeculatie en woekerende huurpriJjzen zor9den
oor "the decline of Bohemia" . In to9enstellin9 tot het
traditionele zelfbeeld an de intellectueel had deze
eranderende materiele context wel de9eli1k 9rote
9eol9en . De intellectuelen zochten en onden een
nieuwe leefom9ein9 aan de uniersiteit :

bemerkt : "More and more ChomskY and the new left
sound like Early Christians ." Dit drietal recensenten
biedt met deze analo9ie een erhelderende tYperin 9
an ChomskY's intellectuele stiJjl . De kenmerken hieran - het beto9en an een enkeloudi9e waarheid ,
het telkens hameren op de perfiditeit an de ei9en
samenlein9, het antiautoritaire karakter, het denken
in 9eforceerde to9enstellin9en - zi1jn allemaal tYperend
oor het tiJdperk waarin ChomskY een 9eza9hebbende intellectueel kon ziJjn : de 9apolariseerde 1jaren zesti 9
en zeenti9 .
In onze meer op consensus 9erichte ti1jden zi1jn het
echter1juist deze kenmerken die de reden ormen oor
ChomskY's huidi9e mar9inaliteit als 9een9a9eerd intellectueel . Binnen het huidi9e publieke debat zi1jn er
maar weini9 stemmen to horen die duren to spreken
met ChomskYaanse oertui9in9 . Hoewel niets lasti9er
to definieren alt dan 'het publieke debat' zou
men kunnen stellen dat '1989' en de daaraan 9ekoppelde ontideolo9iserin9 an de samenlein9 een
noodlotti9 9eol9 had oor de welwillendheid waarmee cultuurkritiek a la ChomskY to9enwoordi9 wordt
ontan9en . ChomskY's intellectuele stiJjl en de stiJ'I an
de postmoderne intellectueel erdra9en elkaar slecht .
'Postmodern' is in dit erband niet bedoeld als een
allesomattende Zeit9eist-tYperin9, maar als de orm
waarin eel commentatoren to9enwoordi9 hun
cultuurkritiek gieten : ironisch twiJ'felend, autobio9rafisch en doordron9en an het besef dat westerse
rationaliteit niet zali9makend is .
De laatste intelledueel
De Amerikaanse cultuurhistoricus Russell Jacoby publiceerde in 1987 een biografisch getinte monografie die
ook een erklaring kan bieden oor Chomsky's huidige positie in het publieke debat . In The Last
Intellectuals onderzoekt Jacoby de erwording an de
Amerikaanse intellectuele cultuur door to kijken naar
de laatste generatie intelleduelen die met heldere
stem en een zeker gezag zichzelf liet horen in het
maatschappelijke debat. Jacoby begint zijn intellectuele geschiedenis bij de woonomstandigheden .

The rhythm of the lies of the intellectuals permeates their writings . (. . .] If telephoning supplants letters and cafes yield to conferences,
thinking itself - its density and parameters may echo the shifts . (. . .] Cafe society gies rise
to the aphorism and essay, the college campus
yields the monograph and lecture .
(Jacoby 1987, p . 31)
In tegenstelling tot Chomsky, die bij oorbaat iedere
intellectueel die aan een oerheidsinstelling werkt erdenkt an erraad, schat Jacoby deze ontwikkeling
genuanceerd in . Instemmend olgt hij de Amerikaanse
historicus Richard Hofstadter die stelt dat dergelijke
beschuldigingen an erraad louter getuigen an een
gebrek aan kennis oer de complexe wisselwerking
tussen macht en intellectueel . (Ibidem, p . 83) Jacoby
betreurt eenals Chomsky de dood an de publieke
intelledueel, maar Jacoby relatieert dit rouwproces
met de broodnodige historische ironies "intellectuals
of the irrational, far-out, hang-loose sixties matured
into a more buttoned-up, professional, and inisible
group than did preceding intellectual generations"
(ibidem, p . 234) . Met die professionalisering erdween
het ermogen an de intelledueel om zich toegankelijk uit to drukken . Waar alt Chomsky to plaatsen in
deze ontwikkeling? De sympathie an lacoby oor
Chomsky is in The Last Intellectuals impliciet aanwezig .
Wanneer Jacoby bijoorbeeld ermeldt dat in de penode 1959-1969 de drie belangrijkste politicologische
tijdschriften 924 artikelen publiceerden waaran
slechts ~~n oer Vietnam, zie je Chomsky bij wijze an
spreken instemmend knikken op de achtergrond .
(Ibidem, pp . 156-157)
Twee jaar na de publicatie an The Last Intellectuals
schreef lacoby een op Chomsky toegespitst artikel .
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Daarin stelt hiJ' dat ChomskY zelf niet zozeer mar9inaal
9eworden is hiJ' wi1jst op de talloze lezin9en die
ChomskY no9 steeds oeral ter wereld houdt maar
dat zi1'n intellectuele stiJ'I wel steeds zeldzamer wordt .
Steeds aker leiden professionaliserin9 en specialisering tot een 9estaa9 oortschriJ'dende erkokerin9 an
het denken . De 'high tech'-intellectueel kri1'9t hierdoor
steeds meer schroom om no9 al9emene uitspraken to
doen of zelfs om tot zoiets 'onprofessioneels' als een
morele isie to komen . De academische Ieefom9ein 9
an de huidi9a intellectueel met haar indelin9 in aste
disciplines neutraliseert het subersiee denken .
Daarom waardeert JacobY ChomskY : met zi1'n ouderwetse intellectuele stiJi zoekt ChomskY 1uist naar een
bredere, utopische isie, die als leidraad kan dienen
oor unierseel erantwoord handelen . Toch ziet hij1
ook nadelen in ChomskY's benaderin 9
There is doubt how ChomskY's hard-nosed
iew of intellectuals sering power coexists with
a moral ision of intellectuals deoted to truth
and humanity. If the former is self-eident, een
natural why bother to document the misdeeds
of intellectuals? Why cry 'treachery' if intellectuals instinctiely defend power? How can one
be perpetually indignant at perpetual betrayal?
Ibidem, p .190
JacobY laat de raa9 waar deze documenteerdran 9
an ChomskY andaan komt onbeantwoord . MiJ'n su99estie is dat ChomskY's onermoeibare inspannin9en
om de corruptie an zi1'n merle-intellectuelen aan de
kaak to stellen ten eerste oortkomen uit zi1jn hYbride
intellectuele stiJ'I . Deze stiJ'I is to tYperen als een
reemd men9sel an ri9ide rationalisme en authentiek
utopisme . ChomksY's rationalisme bepaalt zi1'n werkwi1'ze : het bieden an 'de feiten' de erwiJjzin9en naar
'elke ob)jectiee maatstaf' zi1'n desinteresse in nuancerende, psYcholo9ische motiaties an ziJjn to9enstanders : corrupto intellectuelen . Zi1'n utopisme en 9eloof
in het anarchisme als perspectief oor een betere
samenlein9 leiden dan tot ziJjn oprechte erontwaardi9in9 oer het cYnisme an het Amenkaanse
re9erin9sbeleid .
Rationalisme en utopisme zi1jn twee elementen die
elkaar konden ersterken in de meer belo9en context
an eind 1jaren zesti9 en begin 1jaren zeenti9, toen
ChomskY een 9root 9eza9 9enoot als 9een9a9eerd
intellectueel . Het zi1'n echter ook twee elementen
die in het huidi9e publieke debat hiertoe niet
meer in staat zi1'n . In deze tiJjd diskwalificeren ze
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elkaar - en daarmee ook het belang an Chomsky als
geengageerd intellectueel . "[Chomsky] exemplifies
the traditional intellectual in the age of the uniersity", schrijft Jacoby, sympathiserend met Chomsky's
streen om een groot publiek to bereiken . (Ibidem,
p . 193) Dit publiek heeft zich echter inmiddels
bekeerd tot ironischer commentaar op de samenleing .
What's left of the left?
ChomskY's anarchistische oertui9in9 heeft hem ,
samen met zi1'n rationalisme in zekere zin 9erect an
de ontluisterin9 die werd eroorzaakt door de al an
de Muur . Zi1'n leenslan9a orientatie op het duo
Descartes en Bakoenin zor9de eroor dat hiJj zich niet
op piJ'nli1'ke wiJjze rekenschap hoefde to 9een an de
ideolo9ische dwalin9en die zoeel intellectuelen tussen 1945 en 1989 hadden bean9en . In 1992 was
ChomskY no9 wereldwiJjd to bewonderen in een
aondullende documentaire .
loch is deze aandacht oor ChomskY relatief to
noemen . Zi1'n oornaamste publiek is no9 slechts 'the
loony left' . De continue stroom politieke studies die
ChomskY publiceert . 9aat no9 steeds oer de talloze
erbi1'sterende feiten an Amerikaans buitenlands
beleid en de cYnische to9ica an supermachtspolitiek .
Maar ze worden alleen 9erecenseerd in obscure bladen . Terwi1'I de taalkundi9e ChomskY no9 steeds an
eminent belan9 is li1jkt zi1jn rol als 9een9a9eerd intellectueel 9rotendeels uit9espeeld . In de Routled9e
Encyclopedia of PhilosoAhY ontbrak in de laatste editie
ChomskY's 9ehele politieke oeure .
Naast JacobY hebben ook anderen zich bezi99ehouden met de raa9 waarom het zo stil is 9eworden
rondom ChomskY . Niet alleen maatschappeliJjke
S
een boomstructuur a la
Chomsky

VP

NP

I
NP

J

disliked

lain

the iano

loudl

redenen hebben tot ziJjn mar9inaliserin9 9eleid . Ook
heeft ChomskY met een aantal omstreden uitspraken
meni9een tegen zich in het harnas 9eJas9d . Zo erdedi9de hi1' destiJjds de Holocaustontkenner Faurisson . 0 p
9rond an de stellin9 dat Jjuist in dit snort 9eallen de
rIJheld an meningsuitin9 moet 9elden kwam
ChomskY op oor deze Franse hoo9leraar. Daarnaast
zou hi1j er9oeliJjkend oer de genocide door de Rode
Khmer 9eschreen hebben en een iJ'andi9e houdin 9
to9enoer de staat Israel hebben in9enomen . In een
erhelderend essay toont de Britse historicus
Christopher Hitchens echter oertui9end aan dat
alleen ChomskY's erdedi9in9 an Faurisson "a pedantic recitation of Voltairean principles" een domme zet
was oor een Amerikaanse intellectueel die bekend
9eweest zou moeten ziJjn met de Iicht ontlambare
Franse intellectuele cultuur. Otero 1994- pp .401-421
loch hebben alledrie de factoren ol9ens Hitchens uiteindeli1'k tot een lastercampa9ne te9en Chomsk Y
9eleid want zelfs in de affaire-Faurisson is duideliJ'k dat
ChomskY's ondoordachte actie direct op groe wijze
3
door ziJjn opponenten werd benut .
lot slot worden ook praktische redenen 9eopperd .
"ChomskY refuses to pay homma9e to the most minimal conentions of American political discourse where
at least an undercurrent of patriotic feeling is expected" stelt Jay Parini . HiJj citeert erol9ens Gore
Vidal oer ChomskY's erdwiJjnin9 uit The New York
Reiew of Books : "ChomskY's writing was too direct
and honest for the Reiew, which turned into a highbrow, conseratie magazine soon after the Vietnam
period ." Otero 1994,
.544-553
De moraal an dit erhaal
Alles oerziend liJ'kt het wegallen an ChomskY als
ooraanstaand maatschappiJ'criticus een sYm ptoom
an de 9rootschali9e eranderin9en in de wi1jze waarop het publieke debat 9estalte kriJgt . Met Chomsk Y
li1jkt de laatste klassieke radicaal linkse intellectueel
definitief plaats to hebben gemaakt oor de pra9matisch ingestelde commentator oor wie de Koude
Oorlo9polemiek niet meer is dan een collector's item,! in
het ideeenmuseum .
Het is ChomskY's onmiskenbare erdienste dat hij J
rinds de publicatie an American Power and the New
Mandarins permanent de aandacht heeft 9eraa9d
oor de erantwoordeli1jkheid an de intellectueel .
No9 steeds analYseert hiJ' pil'nliJjk nauw9ezet de
Amerikaanse re9erin9sretoriek en toont hiJ ' hiermee de
supermachtspolitieke pretenties die erachter schuil4
9aan . ChomskY's cate9orisch 9efulmineer to9en de
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corrupto intellectueel client echter uiteindeliJjk met de
nodi9e korrels zout to worden 9econsumeerd . Zi1jn
isie op de intellectueel, waarin rationaliteit en moraliteit om oorran9 stri1jden resulteert maar al to aak in
onbe9rip . De sociale realiteit laat zich nu eenmaal niet
a priori be9ri1pen .
loch beschikt ook ChomskY uiteindeliJjk oer de
noodzakeli1jke nuances . Wanneer hi1j deze negeert ,
zoals in American Power en andere artikelen oer de
intellectueel clan is dat een doelbewuste politieke
keus . Er bestaat 9een wetmati9held in de ideeen9eschiedenis ook niet waar het het morele 9ehalte an
de intellectueel betreft . ChomskY's ri9ide rationalistische blik kan dan wel profiJjteliJk geweest ziJjn oor de
taalwetenschap ; zi1jn a priori-benaderin9 treft 9een
doel wanneer zi1j op de maatschappilj wordt toe9e5
past . JacobY merkt dan ook zeer terecht op dat
"ChomskY cannot write off intellectuals they remain a
possibility, a hope - and generally his audience ."
JacobY, p . 191

lair Tchong is ierdejaars student cultuur-, mentaliteits- en
ideeengeschiedenis anaf de Verlichting en redacteur an
muziekti jdschrift OYE!-Listen.

Vooys3/4-Jaargang18

81

Literatuur
Mark Achbar en Peter Wintonick, Manufacturing Consent:
Noam ChomskY and the media, a Necessary Illusions.
National Film Board of Canada co-production . Montreal
1992 . (VHS-documentaire)
Mark Achbar (red .), Manufacturing Consent: Noam
ChomskY and the media, the companion book to the
award-winning film by Peter Wintonick and Mark Achbar.
Montreal/Cheektowa9a 1994 .
R .F. BarskY, Noam ChomskY: A life of dissent . Cambridge,
Mass ./Londen 1997 .
Noam ChomskY, American Power and the New Mandarins .
New York 1969 .
C . Coker, 'The Mandarin and the Commissar : the political
thought of Noam ChomskY' . In : S . Mod9it en C . Modgit
(red .), Noam ChomskY: Consensus and Controersy. New
York/Londen 1987, pp . 269-278 .
Bas Hei1'ne, 'Wat doen we met China?' . In : NRC
Handelsblad, 22 oktober 1999 .
N . Hornstein, Chomsky, Noam (1928-) . In : E . Craig (red .) The
Routled9e Encyclopedia of Philosophy,
h , olume 2 : Brahman
to Derrida . Londen 1998, pp . 335-341 .
Russet Jacoby, The Last Intellectuals : American Culture in the
Age of Academy. New York 1987 .
Russet Jacoby, 'The Responsibility of Intellectuals' . In : Grand
Street, Summer 1989 (olume 8), pp . 185-195 .
C .P. Otero (red .), Noam ChomskY: Critical Assessments .
Londen/New York 1994 .
Hendrik Spierin9, 'WonderliJ'ke waren woorden wezenloos?
Chomsky's uniersele 9rammatica Ii9t onder uur' . In : NRC
Handelsblad, 23 J'anuari 1999 .

Noten
Inmiddels wordt er hier en daar wet weer tern9erlan9d
naar "moreel gezag, engagement, polemische stelligheld, de
9rote 9reep, [ . . .] de on9enaakbaarheid an de zuiere denkkracht" . (Heijne 1999)
z

In deze para9raaf maak ik 9ebruik an Otero (red .) 1994.
Aldaar : hoofdstuk 3 : 'Eleen reiews of ChomskY, American
Power and the New Mandarins' . In : Volume III:
Anthropology, pp . 54-90 .
3

Hoe dit in de praktijk gaat is to zien in de documentaire
Noam Chomsky & the Media (Achbar 1992) : ChomskY's erdeli9in9 an Faurissons recht op menin9suitin9 wordt dan
in een erhitte discussie ineens om9ezet in een eronderstelde ontkenning an de Holocaust door ChomskY .
4

Op de website The ChomskY Archie ziJjn ChomskY's meest
recente tirades aan het adres an de Amerikaanse oerheid
to inden .
5

Ook bij ziJjn Iin9uististische uit9an9sPunten zi1jn de nodi9e
kanttekenin9en to plaatsen . Voor een fascinerende inentarisatie hieran, zie : 'Wonderlijke waren woorden wezenloos?
Chomsky's uniersele 9rammatica li9t onder uur' . (Spierin 9
1999)

82

Vooys 3/4 - laargang 18

Zucht and Zugellosigkeit
Oer Der Tod in Venedig an Thomas Mann
Thomas Manns noelle Der Tod in Venedi9 is sen Probleem9eal oor
interPreten : waar het werk to Plaatsen binnen de kaders an de literatuur9eschiedenis? Hans an Stralen onderzoekt de erschillende tendensen die zijn aan to wizen
in de noelle, en Ie9t erbanden met onder
J
andere Gide, Plato en de Griekse mYtholo9ie .

Hans an stralen

Der Tod in Venedi9 an Thomas Mann erscheen in
1912 in het ti)j dschrift Die Neue Rundschau . De noelle 9aat oer een schriJ'er, Gusta Aschenbach die de
iJ'fti9 9epasseerd is . Hi1j heeft 9enoe9 an zijn burgerlike
bestaan en reist daarom naar Venetie om de sleur
1
to doorbreken . Aldaar raakt hiJ' 9efascineerd door de
schoonheid an een eertienJ'ari9e Poolse J'on9en
Tadzio 9enaamd . Maar in Venetie heerst cholera en
Der Tod in Venedi9 eindi9t dan ook met de flood an
Aschenbach die een an de ele slachtoffers an de
epidemie wordt . Het laatste tafereel flat de schri1'er
op zijn netlies ontan9t, is flat an Tadzio aan het
strand .
Tot zoer de plot an Der Tod in Venedi9. Binnen
lit kader gresenteert de noelle reflecties op het kunstenaarschap, een onderwerp waaroer Mann ooral
in zijn essays aker 9eschreen heeft . Aschenbach
kriJ9t to maken met een aansla9 op zijn bur9erli1jkApollinische isie op het kunstenaarschap . Met
Apollinisch bedoel ik in lit erband flat de kunstenaar
zijn driften in bedwan9 houdt ten behoee an een
productief en creatief schriJ'erschap . Aschenbach
wenst in oereenstemmin9 met de ideolo9ie an
het sterke 9eslacht an zijn ooraderen een 9ediscilineerd leen to leiden waarin assies en emoties
an hun directheid zijn ontdaan en uitsluitend 9esublimeerd in het kunstwerk tern9keren . Zo is het opallend flat in Der Tod in Venedi9 Aschenbachs hand
oortdurend tot een uist 9ebald is . Alleen tiJ'dens zijn
ontmoetin9en met Tadzio en ooral ti1'dens zijn steren
is er sprake an een ontspannen hand . Interessant is
in lit erband de notitie an Sommerha9e flat
Aschenbach zich los wil maken an de aderli)jke discipline om zich aan de liefde oor 1jon9ens to kunnen
widen
. Vol9ens hem wil het hoofdpersona9a an
J

Manns ertellin9 op dezelfde wiJ'ze an Tadzio houden
als de moeder an de schriJ'er haar zoon ti1jdens liens
Jjeu9d had moeten beminnen . Sommerha9e 1983 ,
p96 Deze houdin9 ten opzichte an het leen had de
schri1jer zich al ti1'dens zi1'n 1'eu9d ei9en 9emaakt . De
1jon9e Aschenbach was nameli1'k een in fYsiek opzicht
zwak kind dat al spoedi9 inzag dat hi1j alleen door
middel an de kunst en door discipline zich in de
wereld kon doen 9elden . In de secundaire literatuur
wordt met betrekkin9 tot Aschenbachs leenshoudin 9
terecht 9esproken an 'Leistun9sethik' er9eli1jk
Nicklas 1968, p . 25 . Een an Aschenbachs meest
9 ebruikte woorden is dan ook "durchhalten" .
lendreieck interpreteert het 9edra9 an het hoofdpersons9a als de po9in9 om door middel an deze morele houdin9 de 9rilli9e werkeliJ'kheid to domineren .
Jendreieck 1977, p . 237 Deze houdin9 an tucht
leert Aschenbach een 9rote naam op in de wereld
an de kunst maar to9eli1'k kost het onderdrukken an
zijn primaire behoeften hem enorm eel ener9ie . In
Der Tod in Venedi9 confronteert de erteller de lezer
dan ook met een of9ematte en doodermoeide
Aschenbach die zichzelf wenst to beri1jden an zijn
door hemzelf op9ele9de discipline . Hi1 ' eran9t, om
het kort to ze99enr zijn rationalisme door zijn wil en
op flat moment neemt hi1' afscheid an het traditioneel
humanistische ideaal flat hem internationals roem
heeft 9ebracht .
Der Tod in Venedi9 is echter ooral de beschriJ'in 9
an de mislukking an deze stap, reden waarom
Manns noelle in het teken an de decadentie en de
zo9enaamde 'Entwurdi9un9' staat . De sfeer an enal
is an het begin tot het einde in Manns noelle zichtbaar. Der Tod in Venedig be9int met de notitie flat
Europa in sen 9eaarli1'ke situatie beland is en de
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erteller doelt daarbiJ j on9etwi1jfeld op de spannin9en
in 1911 in A9adir Marokko die de aanleidin9 oor de
Eerste Wereldoorlo 9 zullen ormen . Der Tod in Uenedi g
eindi9t ook in een sfeer an eral, met de aan cholera sterende Aschenbach die kort daaroor nog een
erJjon9in9skuur bi1j de kapper heeft onder9aan en die
zijn onbereikbare passie de eertien1jari9e Tadzio, aan
het strand ziet topen . Oeri9ens merkt de erteller
oer deze Tadzio op flat hi1j ziekeliJjk is en flat hem dus
waarschi1jnli1k 9een Ian9 leen beschoren zal ziJjn . Ook
deze notitie alt anuit het decadente wereldbeeld to
be9riJpen .
Der Tod in Uenedi9 is - ook al Iijkt flat op het eerste
ezicht
zo - niet een noelle oer homoseksualiteit
9
maar 9aat oer de onmo9eli1jkheid an een bur9erli1jke
auteur om adequaat met zijn passies in contact to
komen . Een enkele keer spie9elt Aschenbach zich aan
zijn ideaal, de heili9e Sebastiaan, die zich waardi9 erzette te9en zijn beulen de erteller spreekt an "ele9ante Selbstbeherrschun9"Mann 1963, p . 360 maar zelf is hiJj tot een der9eli1jke heldhafti9e houdin 9
niet in staat . Veeleer Iaat hi1 j zich door zijn passie oor
Tadzio meeslepen op een wiJ'ze die op zijn zachtst als
onwaardi9 kan worden 9etYpeerd . Der Tod in Uenedi 9
9sat oer een schriJjer in de herfst an zijn leen, die
met onderdrukte 9eoelens uit zijn 1jeu9d in contact wit
komen maar char erol9ens aan ten onder 9sat . Het
is biJjoorbeeld opallend flat Aschenbach zich beperkt
tot het achterol9en en be9luren an Tadzio maar ten
enen male de cooed mist om een dialoo9 met de 1'on9en aan to 9aan . De narratiee structuur an Der Tod
in Uenedi9, waarin de erteller, het hoofdpersona9e en
de focalisator na9enoe9 samenallen onderstreept
deze eenzi1jdi9e orm an communicatie . Ik denk in flit
erband ook aan Aschenbachs nei9in9 om niet de
reele Tadzio maar het platoons-esthetische analo9on
an de Jjon9en to willen zien . Elk contact met de emoties uit zijn kinder1jaren is met een sfeer an eral en
doodsdrift om9een .
De eerste tekenen an Aschenbachs naderende
einde kondi9en zich al aan op het kerkhof to Munchen
wanneer de schriJjer een reemdelin9 ontmoet die
hem intri9eert en to9eli1jk bean9sti9t . 0p de boot naar
Italie ontmoet Aschenbach tot zijn of9riJjzen een oude
man die zich door middel an make-up er9eefs tot
een Jjon9elfin9 heeft proberen to transformeren . Later
kri19t hi1j to maken met een 9ondelier die de auteur
naar een bestemmin9 in Venetie bren9t die -zoats we
zullen zien - sYmbolisch naar de onderwereld erwiJ'st .
In Venetie zetf kriJ9t Aschenbach met een opdrip9eri9e
en duielse muzikant to maken . En ten slotte is er
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natuurli1jk Tadzio de Jjon9en die uiteindeli1'k door zijn
erotische aantrekkin9skracht Aschenbach ertoe
bewee9t om in het door de cholera 9eplaa9de Venetie
to bli1jen en dus impliciet oor de flood to kiezen .
Verschillende kunstenaars hebben model 9estaan
oor Gusta Aschenbach : Gusta Mahler Stefan
George, Richard Wagner en met name Goethe .
laatst9enoemde werd in Marienbad op zeenti9Jari9e
leeftiJjd erliefd op een klein meis1je . Dit ooral schiJjnt
zodani9 tot Manns erbeeldin9 to hebben 9esproken
flat hi1j zijn noelle aanankeliJ'k Goethe in Marienbad
heeft willen noemen .
Der Tod in Uenedi9 werd 9unsti9 beoordeeld door
de critici . 0pmerkeli1jk is echter flat Stefan George, de
Duitse erte9enwoordi9er an het sYmbolisme ne9atief oer Manns noelle oordeelde . Hi1' meende flat
Mann het erheene naar beneden had 9ehaald door
het in een sfeer an enial to situeren . Maar Mann zelf
wilde ol9ens ei9en ze99en zijn afkeer an decadentie
duideli1'k maken en proberen deze leenshoudin9 to
oerwinnen door de ne9atiee 9eol9en eran to laten
zien .
Deze uitlatin9en kri19en een duideliJjker perspectief
als we de plasts an Der Tod in Uenedi9 in de literatuur9eschiedenis aststellen . Manns noelle is een
merkwaardi9e en on9inele ermen9in9 an naturalistische, symbolistische en ook modernistische kenmerken . Enerzi1jds is er sprake an zeer nauwkeuri9e
beschriJjtn9en an de plaatsen waar Aschenbach
erbli1jft en lezen we 9edetailleerde descripties an het
uiterli1'k en het 9edra9 an de mensen die hiJ ' ontmoet .
Daarnaast wordt ook de - oor het naturalisme zo
belan9ri1jke - afkomst an Aschenbach uitoeri9 in
kaart 9ebracht . Verteld words biJjoorbeeld flat de
schri1jer de zinneli1jkheid in zijn bloed an zijn moeder
9eerfd heeft . Te9eli1jkertiJjd is de naturalistische 9edachto flat de mens door 9enetische en materiele omstandi9heden bepaald is in de noelle eran9en door het
psYchologisch determinisme flat men met het Griekse
noodlotsconcept in erband kan bren9en . Aschenbach
words immers door erotische erlan9ens 9edreen ,
maar to9eli1jk zien we hoe deze krachten als 9oddeliJjk
en sterker flan hi1jzelf worden oor9esteld .
Manns noelle 9sat ook oer de inbraak an
DionYsos de god an de roes en het 9eweld in de
Apollinische leenshoudin9 an een bur9erliJjke schriJjer . Ik wil niet de indruk wekken als zou Aschenbach
uitsluitend 9edreen worden door Apollinische
principes . Alleen al het 9e9een flat hiJ' zich bewust
wordt an andere facetten an zijn persoonliJjkheid
9eeft aan flat meer tendensen in hem werkzaam ziJjn .

illustratie Marijke an Veldhoen

Hetzelfde 9eldt uiteraard oor Tadzio die - 9ezien zijn
afstandeli1jke houden9 ten opzichte an zijn bewonderaar - er bli1'k an 9eeft dat hiJj niet uitsluitend
het DionYsische representeert . Telkens bli1jkt dat
Aschenbach weerloos is tegen de macht an deze
god, die door de erteller an Der Tod in Venedi9 als
reemd` 9etYpeerd wordt . Het is echter niet alleen het
psYcholo9ische determinisme, maar 1j uist de dwin9ende aanwezi9held an sYmbolen waardoor Manns
noelle afscheid neemt an de naturalistische conenties en waardoor deze tekst zich in de richtin9 an het
sYmbolisme 9sat bewe9en . Men kan ook de schoonheidscultus en het esthetisch taal9ebruik in het biJ'zonder de erwiJjzin9en naar het platonisme en de
minimale communicatie in Der Tod in Venedi9 met het
sYmbolisme erbinden . Fokkema en Ibsch merken oer
deze kwestie op dat Aschenbach in feite eenzame diato9en met zichzelf houdt . Zi1j menen ook dat Der Tod
in Venedig uiteindeliJjk niet tot het modernisme 9erekend kan worden omdat er 9een sprake is an een
parodie op de 9ehanteerde mYthologische en literaire
conenties . Niettemin zien we dat het decadentisme
dat Der Tod in Venedi9 meermaals om9eeft door de
erteller 9enadeloos wordt aan9eallen het9een zoals
we zagen strookt met de intenties an Mann . Venetie

wordt als een erallen en zieke stall of9eschilderd in
plasts an als een paradiJjs an schone kunsten .
Aschenbachs erarin9en in Venetie hebben dan ook
het karakter an een helleaart . Het stinkt er oortdurend naar ontsmettin9smiddelen die de cholera o p
een afstand moeten houden . TYpisch decadent is
Aschenbachs po9in9 om met parfums deze ieze lucht
op een afstand to houden .
Ondanks het felt dat Der Tod in Venedig niet oor
honderd procent een modernistische noelle is zijn er
toch relaties met deze stromin9 uit het begin an
de twinti9ste eeuw. Mann was om hun intellectuele
oorbehoud ten aanzien an definitiee interpretaties
an de werkeliJjkheid en om hun nei9ing geaccepteerde wereldbeelden door middel an ironie en parodie
to relatieren een 9root bewonderaar an Musil, Joyce
en an Gide . Met name anwe9e het impliciet in
Der Tod in Venedi9' 9epropa9eerde kosmopolitisme
- Aschenbach beschouwt het reizen "nicht antlers
denn als eine hY9ienische Ma(3regel" Mann 1963 ,
p355 - zie ik toch eni9e erbanden met het modernisme . Ik wi1's hier alleen kort op de relaties met Gides
L'immoraliste waarin ook sprake is an een cultureel
en intellectueel onderle9d personage dat buiten zijn
woonplasts de westerse conenties oer erotiek
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achter zich wil later . Deze Michel oelt zich beperkt
door de christeli1jke ideolo9~
ie ; hiJ' hoopt in Afrika aan
de hand an de ideolo9ie an de Griekse oudheid zijn
ware en itale 'Ik' to herinden . Oeri9ens loopt ook
deze zoektocht uit op een mislukkin9 . Hierdoor topen
Der Tod in Venedi9 en L'immoraliste eeneens parallel .
Het li1'kt erop of Gide en Mann de lezer eroor willen
waarschuwen om de balans tussen het streen naar
een roes en een wereld 9eor9aniseerd door de rede
niet to eronachtzamen .
In Der Tod in Venedi9 wordt oortdurend erwezen
naar de Griekse oudheid . We zullen zien dat deze referenties eelal betrekkin9 hebben op de dood en
de erotiek . Oeri9ens is er in de noelle ook no g
sprake an een type sYmboliek die Nicklas als
"Wetterparallelismus" omschri1'ft .
Nicklas 1968,
p148 Het 9sat hier bi1joorbeeld om de relatie tussen
het onweer aan het begin an de noelle en de
drei9in9 die Aschenbach to wachten staat . Een antler
oorbeeld is het 9e9een dat de ontmoetin9en tussen
Tadzio en Aschenbach op het strand telkens in de zonneschiJ'n plaatsinden . In dit erband kan men - zoals
in de secundaire Iiteratuur wel 9ebeurt - het water
waaraan Tadzio en zijn bewonderaar erbliJjen als een
erotisch sYmbool interpreteren er9eliJ'k Jendreieck
1977, p . 241) .
Er zijn twee parallellen tussen Der Tod in Venedi9 en
de klassieke Griekse wereld . Allereerst is er de relatie
tussen de isie an Socrates zoals beschreen in
Phaidros an Plato, en Manns noelle . In de eerst9enoemde tekst beschri1jft Plato een dialoo9 tussen
Socrates en Phaidros . Socrates omschri1jft schoonheid
aan zijn 9esprekspartner en leerlin9 als het eni9e
9eesteli1jke Bat de mens zintui9li1jk kan waarnemen en
Bat desondanks toch beminneliJjk is . In de schoonheid
9aan roes en rede samen . Elders betoo9t Plato Bat
iedereen die de schoonheid order o9en kree9, ook lets
an de dood eraren heeft . Een intensiee ontmoetin 9
met de schoonheid kan tot pil'n en erwarrin9 leiden .
Als Aschenbach zich deze passage uit het werk an
Plato oor de 9eest haalt ma9 men de condusie trekken Bat de in Venetie ertoeende schri1'er uiteindeli1jk
er niet in slag9t zich Bit platoonse standpunt ei9en to
maker . Veeleer liJjkt hilj op de 9esprekspartner an
Socrates, Phaidros Bus, die erotiek 9eliJj kstelt met zinneli1k 9enot . Ik wiJ's op de afhankeli1'ke en slaafse wi1'ze
waarop Aschenbach zijn passie oor Tadzio tentoonstelt . Niettemin 9eeft de 9apassioneerde schriJ'er wel
bliJ'k an het socratische standpunt Bat de erotiek
een belan9ri1'ke motor is oor het menseli1'k handelen ,
met name wat betreft het domein an de esthetics
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er9eliJ'k ook Sommerha9e 1983 . p . 33) . Zo zien we
dat Aschenbach met zijn ideaal Tadzio Ietterli1'k oor
o9en aan het strand 9eestdrifti9 be9int to schriJ'en
maar to9eliJjk - en dan bli1'kt weer zijn decadente instellin9 - leert deze actie 9een concrete resultaten op .
Een tweede parallel betreft de relatie tussen het
DionYsische denken uit de Griekse m holo9ie en Der
Tod in Venedi9 . AI aan het begin an Manns ertellin 9
wordt Aschenbach met het DionYsische, dat wil ze99en met de roes, de erotiek en de echtlust in zichzelf
en in zijn om9ein9 9econfronteerd . De ijf personages
die ik eerder noemde - de reemdelin9 op het kerkhof ,
de oude man die er 1jon9 uit wil zien de 9ondelier, de
muzikant en ten slotte Tadzio - zijn alien personificaties an de DionYsische houdin9 en an de god Hermes
in het bi1jzonder. Allen erber9en ze achter hun masker
an sociale conenties de erotische doodsdrift . Hermes
was de god die niet alleen de boodschappen an de
9oden naar de mensen oerbracht maar hi1j was ook
de god die de oerledenen naar de Hades be9eleidde .
ZiJ'n attributer de stok en de hoed, worden in Der Tod
in Venedig frequent 9enoemd . Ook de reemdelin9 o p
het kerkhof, die oeri9ens "krie9erisch" 9enoemd
wordt is in het bezit an deze attributer . Het meest
duideli1'k is Hermes uiteraard 9apersonifieerd in Tadzio ,
die door de erteller aak met hoed of stok beschreen
wordt . De 9ondelier die Aschenbach als het ware oer
de Styx naar de onderwereld bren9t, is uiteraard een
p ersonificatie an Charon .
Kort oordat hiJ' aan het strand sterft, heeft
Aschenbach no9 een intense DionYsische Broom die
hem an zijn laatste rest1jes bur9erli1'k-Apollinisch besef
berooft . Het betreft hier een erotisch en a9ressief isioen . Wanneer Aschenbach oor het laatst op het
strand 9ezeten Tadzio als sYmbool an erotiek en
schoonheid wil bewonderen ontpopt de 1jon9en zich
als de ultieme personificatie an Hermes . Zo lezen we
aan het slot an Der Tod in Venedi9 Bat Tadzio een
"PsYcha9o9" is een 9ids oor Aschenbachs ziel en er
wordt erder erteld Bat het de sterende schriJ'er toescheen alsof deze J'on9en naar een on9eloofliJjke erte
wi1jst . Aldus komen in Tadzio de erotiek en de dood
samen : wie onbezonnen schoonheid en erotische erlan9ens ol9t, moet steren .
Hans an Stra/en studeerde theolo9ie, fi/osofie, Nederlands en
algemene /iteratuurwetenschap . In 1990 promoeerde hi'
hi] o
de rot an het bewustzi'n in de modernistische letterkunde en
in 1996 erscheen zijn inleidin9 op het literaire existentialisme,
Beschreen Keuzes. Van Stra/en is als docent en onderzoeker
erbonden aan de UU, de UA en de VU.
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recensies
Gerrit Komrij, De Afrikaanse poezie in duizend en enige gedichten . Amsterdam (Bert Bakker)
1999 . 1 179 blz . f 72,75 . ISBN
903512037x

SinkPlaatdakke, tsotsis en
saatra9o99endse 9eraas
Juist op het moment dat de ak9roepen Zuid-Afrikaanse taal- en
letterkunde aan de Zuid-Afrikaanse
uniersiteiten ternauwernood het
hoofd
boen water kunnen
houden - na de afschaffin9 an de
apartheid in 1990 en dus na de
afschaffin9 an het erplichte ZuidAfrikaanse taalonderwiJs r ziJjn de
studentenaantallen
dramatisch
9edaald - presenteert KomriJj een
ei9enzinni9e keuze uit de ZuidAfrikaanse
oezie roductie alley
ti1jden . Dat hiJj daarbi1j zonder
aanziens des persoons en dus
zonder al to eel oorkennis an de
erhoudin9en binnen de ZuidAfrikaanse literaire wereld to
werk is 9e9aan, daar alt men
in Nederland niet oer. Niet in de
laatste plaats omdat uit Komri1js
selectie duideli1jk wordt dat na drie
eeuwen an kolonisatie en een
eeuw an se9re9atie en apartheid
het Afrikaans ook de moedertaal
an niet-witte Zuid-Afrikaner is
9eworden . De rare biJjsmaak die
het Afrikaans als de taal an de
onderdrukker bi1j anti-apartheid
Nederland had
wordt door
KomriJjs selectie 9edicht na 9edicht
naar de achter9rond erdreen .
loch is het niet deze historische
en politieke tomplexiteit waaro p
criticus Michael Zeeman doelt als
hiJj beweert dat de Zuid-Afrikaanse
taal op een haart1'e na het contact
met de schoonheid heeft erloren r
zo zi1j het al ooit heeft 9ehad . In de
V0lkskrant maakt hiJj zich oornameli1jk roli1jk om de naiee dichtkunst an de Zuid-Afrikaner . Hi'1
bes uit zi1jn besprekin9 an KomriJjs
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bundel met de ernieti9ende constaterin9 : "En 1a, er staan ook
9oede 9edichten in . Van de
onoertroffen Elisabeth EYbers en
ook wel an anderen maar het is
zoeken naar een stuke J ziler in de
mestaalt ." Zeeman bekent dat hij1
zich al ploe9end door de bundel ,
niettemin toch best heeft ermaakt
met onderhoudende taalspellet1jes .
Vraa9 : die "numodiese rout1'iies" ,
uit een 9edicht an Melt . J . Brink
1842-1925 bi1'oorbeeld wat zi1'n
dat? Antwoord : lees het woord een
paar maal hardop oor 1jezelf en
ontdek dat het hier 9aat om
nieuwmodische rouwen ; feministen inderdaad . Dat ziet er charmant uit gniffelt Zeeman r maar
poezie is het niet . Het 9edicht an
Brink is inderdaad een wat flauwe
ri1jmelariJ r hoo9uit cultuurhistorisch
interessant om de wiJjze waaro p
in Zuid-Afrika de zich na de
tweede Boerenoorlo9 emanciperende rouwen naar huffs en haard
tern99edreen worden "daar wag
1'ul d'allerskoonste loon I eel eed'ler as die lu9tertoon I om manne
na to ape!" . Ook al is het heel legitiem om zoals Zeeman biJ ' 9ebrek
aan kader doet, poezie to lezen als
taal klank toch is het opmerkeliJjk
en ter onderbouwin9 an zi1jn
bewerin9 no9al willekeuri9 dat
Zeeman de "numodiese routJjiies"
als exemplarisch oor het poetische
9ehalte an het Afrikaans aanhaalt .
Als 1'e 1je oer de Zuid-Afrikaanse
taal wilt erwonderen in plaats an
er deni9rerend om to lachen allen
er ook andere oorbeelden oor
het oetlicht bren9en .
Zo kwam ik biJ'oorbeeld het
woord "saatra9o99endse 9eraas"
te9en in een 9edicht an Marlene
1952
dezelfde
an Niekerk
Van Niekerk wier monumentale
filosofische roman Triomf zoJjuist
Arena
in het
biJj
uit9eeriJj
Nederlands is erschenen en met

ontza9 in de kranten is onthaald .
"saatra9o99endse 9eraas" r het
zaterda9ochtendse 9eraas, dat is
een hele wereld in een woord
geatr nieuwr frisr eigen en toch
reemd, preties dat wat poezie is,
p reties dat wat de Zuid-Afrikaanse
taal oor de Nederlandse lezer kan
zi1'n .
Hoe antlers dan ook oordeelt
de uit Zuid-Afrika afkomsti9e Henk
an Woerden . HiJj bereikt welhaast
de 9res an het delirium in ziJ'n
besprekin9 in de NRC order de
titel : 'Bale dankie mineer Komry!'
Voor Van Woerden is de bundel
een feest der herkennin9 . Alles
staat erin r 1uicht hi1' : "de leliJjkerds
ook de patriotten en de alsmunters an het Volksempfinder . De
hele dartele en toch zo brisante en
aak 9etormenteerde ontwikkelin9s9an9 an de Zuid-Afrikaanse
ziel is in 1000 en eni9e 9edichten
na to pluizen ." Van Woerden is bli'J
met de bundel om de cultuurhistorische waarde eran maar ook
omdat er zoeel poetisch 9enot
alt to beleen aan met name
de dichteressen wier toon hijJ
,, rechtstreeks r lichameli1'ke en zinneliJ'k" noemt, en wee' alt de
naam an Elisabeth EYbers .
Misschien is het inderdaad wel
dankziJj het werk an Elisabeth
EYbers dat de Zuid-Afrikaanse
poezie in onze letterkunde aanwezi9 is 9ebleen . In de J'aren zesti 9r
zeenti9 en tachti9 r de 1arer waarin we ors hefti9 an de aan de
apartheidspolitiek to 9ronde 9aande cultuur in Zuid-Afrika hebben
of9ewend, schreef zi1, uit9eweken
naar Amsterdam een schitterend
oeure waaroor ze in 1991 we'd
9elauwerd met de PC . HooftpriJjs .
EYbers erhuisde in 1961 anuit
Johannesburg naar Amsterdam
en anaf die tiJ'd eranderde haar
taalom9ein9 radicaal . ZiJj hoorde
9een Afrikaans meer spreken r

noch En9els of een an de ele
inheemse
Afrikatalen
maar
In
en
Nederlands .
Afstand
Verbintenis een mooie mono9rafie
oer de poezie an Elisabeth EYbers
stelt de Zuid-Afrikaanse neerlandica
Ena Jansen dat het werk an EYbers
is 9eschreen anuit een erankerin9 in twee taal9ebieden het
Nederlands en het Zuid-Afrikaans
en dat dit felt het poetische 9ehalto an haar 9edichten heeft erhei9d . Als buitenstaander in de
Nederlandse taal
ontwikkelde
EYbers een bi1jzondere 9eoeli9held
oor de metaforische implicaties
an taal . De reeds in Zuid-Afrika
in9ezette 9ewoonte an EYbers om
de etYmolo9ische herkomst an
woorden poetisch to ont9innen
werd daarenboen door de nieuwe
taalom9ein9 an extra impulsen
oorzien . Na erloop an ti1'd, zo
toont Jansen aan, ontstaan er
woorden en ze9swi1jzen in EYbers'
poezie waaran de herkomst niet
meer helemaal duideli1'k is . Zo
spreekt de dichteres oer het
Nederlands als een uitwyktaal, een
woord waar zowel Zuid-Afrikaanse
als Nederlandse interpreten het
hunne oer hebben 9eze9d .
Zoals het oeure an EYbers an
het Afrikaans naar het Nederlands
bewee9t zo bewee9t het erzameld
werk in Komri1js bloemlezin9 an
het Nederlands naar het Afrikaans
een Afrikaans dat in het recente
werk an 9ekleurde Kaapse dichtern meer en meer 9emen9d wordt
met het En9els . "En remember d'lY
no9 daai boeldousers?" zo eindi9t
biJjoorbeeld sen 9edicht an
Ma9cooed Martin 1966 waarin hi'J
herinnerin9en ophaalt aan de
9ekleurde wiJjk waarin hi1j op9roeide waarschi1'nliJjk het beruchte
District VI dat in de 1'aren zesti 9
door het apartheidsre9ime an
de kaart is 9ees9d . Dit is
Zuid-Afrikaanse poezie dit is de

hedendaa9se Afrikaanse taal en dit
zi1jn hedendaa9se Zuid-Afrikaanse
thema's . De eerste 9edichten die in
de bundel zi1'n op9enomen ziJjn
echter no9 9esteld in het zeentiende-eeuwse Nederlands zoals
wi1' dat kennen . De Nederlandse
taal bli1jft het middel waarmee de
dichters zich uitdrukken tot diep in
de ne9entiende eeuw . Deze poezie
bli1jft aak steken op het nieau an
het 9ele9enheidsers en is door-

9aan" . Toerien bezin9t in dit
Shakespeariaanse sonnet de zwarte
9ezichtJjes die ziek en onderoed al
roe9 leren dat zi1' moeten stelen en
echten om to oerleen . "Dit is die
wereld die an Ian9 bustoue I dit is
die donkerte an tsotsis en skokiaan I dit is die buurt an dompasse

g aans meer an historisch dan an
literair belan9 . We kunnen de

heerst de wet an de zwarte
bendes en an skokiaan een alcoholbrouwsel dit is de plasts an
ills9ale bierbrouweriJjen de plasts
waar mensen gassen moeten dra9en omdat hun 9rond onteigend is ,
dit meneer Kloos is pas troosteloos . Maar wie ben ik erol9t de
dichter, om Kloos de les to lezen :

pieken en dalen in het kolonisatieprotes ol9en in erzen zoals H .D .
Campa9ne 1763-1828 die in
1803 schreef ter 9ele9enheid an
,, het nederhalen der Britsche en
weder-ophYsen der Bataafse ia g,
aan de Kaap de Goede Hoop . 0p
de 21 step an february" . Dit ers
herinnert aan de daadkracht
waarmee Jan Van Riebeeck in de
zeentiende eeuw de bewoners
an de Zuid-Afrikaanse Westkaa p
uit hun slagp schudt om de 9rond
to ont9innen en de akkerbouw to
introduceren : "Bewondrin9 hield
weldra de olken op9eto9en I De
zucht tot ryke winst d t kielen of
en aan l Thans waar 9e ook henen
ziet ertoont zich aan uwe oogen I
Een bron an werkzaamheid an
oorspoed en bestaan ! "
In het begin an de twinti9ste
eeuw esti9t zich het Afrikaans als
taal en ontstaat ook sen 9roeiend
besef an een Afrikaanse nationaliteit en problematiek die een
onderscheid ten opzichte an de
Nederlandse Poetische traditie
noodzakeliJ'k maakt zoals biJ'oorbeeld duideliJjk wordt in een sonnet
an Barend J . Toerien 1921
,, Kloos het 9eween oor blomme in
die knop 9ebroke- I Kloos het
9esnik oor blomme in die knop er9aan I Oor die swart townships
is my toorn ontstoke I die kinderknoppe wat nooit oop sal

en bierbroue I dit is die blomloosno9 ir Kloos om oor to traan" wat
zoeel betekent als : dit is de wereld
an Ian9a ri1jen bi1j de bus hier

,, Kloos het 9eween en was nie eens
bloemis I en wat 9aan dit my aan
ek wat wit is?" 'Mi1jn ei9en erdriet
is al een 9ratuit want ik ben wit'
en, zo mag Ja daar als lezer biJ j denken, 'ik hoef mi1 ' derhale niet bij1
de wachtenden op de bus oegen ,
ik woon niet tussen de bendeleden
en ills9ale bierbrouweri1jen, de
pas1'eswetten deren mi1' niet en
ik eroer mij met miJ'n auto . Wat
is dit oor een 9espleten land
en wat is dit oor een 9espleten
Zuid-Afrikaanse nationals identiteit.'
De taal is niet schuldi9, zo bli1'kt
eeluldi9
uit deze
bundel .
Naarmate de twinti9ste eeuw
ordert drukken eel dichters in
steeds ondubbelzinni9er formulerin9en hun erbi1jsterin9 oer de
ontwikkelin9en in hun land uit .
'IOns samesYn I het 'n er 9ryp
9sword"
treurt Lucas Malan
1946 en hi1j doelt daar op de
erboden om9an9 tussen wit en
zwart na het instellen an de
Immorality Act "te lank het ons
ersuim I om ons land an onder9an9 to red" .
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En in toenemende mate wordt de
schoonheid an de taal 9ebruikt ,
niet zozeer om het schitterende
Afrikaanse landschap to beschriJ'yen een landschap waardoor de
Nederlandse kolonisten al anaf de
zeentiende eeuw tot in het diepst
an hun ziel werden 9eraakt, maar
om orm to 9een aan de leliJ'kheid
an de armoede de krottenwiJjken ,
de 9olfplaten en het roesti9a zink .
Een an de allerlaatste 9edichten in
KomriJ's bloemlezin9 is an Ansa
Van Der Walt 1968 . Het is 9etiteld
'A9terbuurt' en luidt als ol9t :
9eboue-mens-en motorwrakke I
men9 onbewus en rusti9 I met
uil9oedblik en sinkplaatdakke I
wat roes moet uithou ; reen en
wind I brak bilk kardoes en kind I
ul saam die lee9tes op I waar krot
na krot I an aarde son en god
afrot .
Dit is het postkoloniale, postapartheid Zuid-Afrika waarmee alle
inwoners in het refine moeten
komen . Daaroor is wellicht meer
nodi9 dan poezie alleen maar zonder poezie en zonder de Jjon9e
isionaire Zuid-Afrikaanse dichters
zien de roesti9a dakplaten er toch
een stuk treuri9er uit .

Jaap Goede9ebuure, Zee, berg,
riier. Het leen an H . Marsman .
AmsterdamlAntwerpen
(De Arbeiderspers) 1999 .434 biz .
Pri1's 69,90 . ISBN 9029521597
Aarzelin9, onzekerheid, twi1'fel
In
deze
bio9rafie
an
de
dichter, schriJ'er en criticus H .
Marsman 1899-1940 bouwt Jaa p
Goede9ebuureoortop het fundament dat hiJj in 1981 Ie9de met ziJjn
tweedeli9a studie dissertatie 0 P
zoek naar een bezield erband. Het
is merkwaardi9 9esteld
met
Marsman . HiJ' schreef in enkele
korte periodes in zi1jn leen intensief en eel . Met name zi1jn poezie
ontstond uitsluitend biJj de 9ratie
an de inspiratie. Proza schri1'en
deed hiJ' min of meer weloerwo9en nadat hi1' daartoe besloten
had zoals hi1' ook na eni9a moeizame po9in9en besluiten moest dat
zi1jn
daar
kracht
niet
lag .
Wezenskenmerken an Marsman

Rosemarie Buikema

Adriaan Roland Hoist en ooral
Edgar du Perron . HiJ' onderwierp
wat hiJ' 9eschreen had na kortere

waren aarzelin9, onzekerheid twi1'fel . Hi1j hechtte zeer eel waarde
aan het oordeel an ziJjn rienden
en toile9a's : Arthur Lehnin9 . Roel
BinnendiJ'k.
Houwink
D .A .M .
Gerard Brunin
Erich Wichman

of Ian9ere ti1'd aan stren9a zeifkritiek die erin resuiteerde dat toen
in 1938 oor het eerst en no9 bij1
ziJjn leen zi1jn Verzameld werk erscheen eei an wat hiJ' tot dan toe
had 9epubliceerd daarin niet werd
opgenomen .
En zoais het hem in de letterkunde erging, zo erging het hem
ook daarbuiten . Hi1j zocht ziJjn
italisme
hell
bi1j
het
het
an
pre-Hitleriaanse
fascisme
Mussolini en het katholicisme .
Midden Jjaren twinti9 beyond hi'J
zich nadrukkeii1'k in het brandpunt
an de Nederlandse letterkunde en
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formuleerde hij krachtig en fel zijn
standpunten . Maar toen in 1930
oplaaide,
de
Prisma-discussie
moest Du Perron hem actief bij de
discussie betrekken . Zelf was
Marsman toen eigenlijk alweer
moe an polemieken en eruld
an weerzin jegens het literaire
bedrijf . Dit laatste manifesteerde
zich onder meer in langdurige penodes gedurende welke Marsman in
het buitenland erbleef . Hij bereisde Spanje, Italie, Zwitserland en
Frankrijk . De tweede helft an de
jaren dertig woonde hij rijwel permanent in het buitenland, aak in
zeer afgelegen kleine dorpen .
Na lezing an Goedegebuures
boek kan men niet anders dan
aststellen dat Marsman alleen
werkelijk oertuigend was als minnaar: hij ersleet in de jaren twintig
een funk aantal riendinnen, onder
wie enkele persoonlijkheden an
formaat en met het nodige esprit .
Maar ten slotte liet hij zich
toch welbewust inpakken en in
de huwelijksboot leiden door de
kordate Rina Barendrecht (de
sergeant'), die nadat ze 9etrouwd
waren
met aste hand het
huishouden bestierde . Een een
ermakeliJ'ke ais onwaarschiJ'nii1'ke
episode erdient in dit erband een
uitoeri9er ermeidin9 . Voordat
Marsman in de amen iel an Rien
Barendrecht had hi1 ' een inni9e
reiatie met Elisabeth de Roos .
later
trouwde
Enkele
Jjaren
Elisabeth 'Bep' met Du Perron .
Marsman erwerkte ziJjn affaire
met De Roos in zi1jn boek De dood
an Angele Degroux . Du Perron
was intussen Marsmans literaire
mentor 9eworden, en zi1jn raad9ein9en werden door Marsman ri1'wel alti1'd klakkeloos op9eol9d .
En zo kon het 9ebeuren
Marsman to to9eren was in
kleine Pari1jse appartement
de Du Perrons om samen

dat
het
an
met

Du Perron to sleutelen aan De dood
an An9ele De9roux in aanwezi9held an beide prots9onisten . Uit
niets bliJ'kt dat Du Perron lets an de
roe9ere affaire tussen Hennie en
Bep afwist .
Het bli1'ende belan9 an
Marsman Ii9t zonder twi1'fel in zijn
poezie . Bi1j de recente erkiezin 9
an 'het' Nederlandse 9edicht an
de twinti9ste eeuw iel de eerste
keuze op Marsmans 'Herinnerin 9
aan Holland` het beroemde ers
dat hiJ' oeri9ens 1'uist schreef toen
hiJj er an Holland andaan was ,
werkeli1'k een herinnerin9 dus. Van
Marsmans erzamelde 9edichten
zijn tienduizenden exemplaren erkocht : in 1992 erscheen de twinti9ste druk . Niettemin benadrukt
Goede9ebuure onwillekeuri9
)
het aarzelende karakter an de
fi9uur Marsman . Hi1j si9naleert zijn
ho9e stem bleke hued, een hortende schriJ'fsti1'I, onhandi9a 9ebaren ,
zwakke
9ezondheid,
9ebrek
aan fantasie wisselende oertui9in9en, hoo9harti9held mensenrees <
onzekerheid en twi1jfel . Kortom ,
een krachti9a fi9uur kan men
Marsman na het lezen an Zee
berg, riier niet noemen . Terwi1'I
toch J'uist de leidersaspiraties uit de
J'aren twinti9 het beeld dat an
Marsman is bliJjen bestaan merle
bepalen . Dit komt misschien doordat hi1j zijn onzekerheid re9elmati 9
luidkeels oerschreeuwde en de
echo daaran is hardnekki9 bliJ'en
doorklinken . Prachti9 is in dit erband wat Jan En9elman oer
Marsman opmerkte : "He1' loekt als
een eedriJ'er, maar is 9ekweld als
een duiel en bang als een kind in
't donkey." In de bio9rafie ormen
de letterkunde9a wereld en de literatuur an Marsman nadrukkeli1'k
het decor. De hoofdstuktitels zijn
alle citaten uit Marsmans werk. Er
wordt oerloedi9 9eceteerd, met
name uit het autobio9rafische

Zelfportret an 1.F Er zijn momenten dat de lezer al zo Ian9 niets
heeft ernomen oer Marsmans
orderin9en als rechtenstudent dat
men bezor9d wordt of hi1' ei9enliJjk
nag wel lets uitoert . Oer bi1'oorbeeld het contact met zijn twee
1'on9ere broers of zijn ouders
die hem alien oerleefden ernemen we weini9 . Natuurli1k 9aat
Goede9ebuure wel uitoeri9 in o p
Marsmans dood . Ten eerste omdat
hiJ' een 9edicht schreef waarin hi'1
zijn dood IiJ'kt to ooroelen het9 een onweerstaanbaar tot de erbeeldin9 spreekt:
ZINKEND SCHIP
De aond daalt;
een zinkend schiP.
de keel slaat o p
een blinde kliP .

een zinkend schiP
een koele maan
twee stemmen, sti'
l9 end uit de
kli .
o, red ons, wi'
J ergaan!
Maar ook is het an belang wat
Goedegebuure schrijft oer de toedracht an Marsmans oerlijden .
De mare wil namelijk dat het schip,
MS Berenice, waarop hij anuit het
bezette Europese asteland naar
Engeland wilde ontkomen, door
een Duitse torpedo werd getroffen .
Aan boord an het schip echter, zo
erklaarden de enkele oerleenden, werd een krachtige explosie
waargenomen die niet an een torpedo afkomstig was . Veel later is
boendien astgesteld dat geen
Duitse torpedoboten in de buurt
an de Berenice waren, zodat de
oorzaak an het ongeluk eeleer
buiten krijgshandelingen gezocht
moet warden .

Waar Goede9ebuure feiteli1jk relaas
doet an 9ebeurtenissen en ontwikkelin9en is zijn boek boeiend
en meeslepend . Maar waar hi1 ' aan
het interpreteren slaat erliest hi'1
wel eens aan oertui9in9skracht .
Zo schri1jft hi1 j naar aanleidin9 an
het 9edicht 'Virgo' : "Hier is 9een
sprake an eenwordin9 an de
manneliJ'ke ikfi9uur met de rouweli1jke partner, seksueel noch
anderszins . De zuierheid en
maa9deliJ'kheid an de rouw laten
9een ereni9in9 toe en nopen tot
handhain9 an een strikt isolement . Juist dat isolement en de
aanwezi9held an
het door
Marsman alti1'd weer erheerliJjkte
zonlicht maken de er9finale fi9uur
tot een spie9elbeeld an zijn dichterli1'k ik zoals zich dat in zijn oudste poezie manifesteert . Het type
an de indiidualistische kunstenaar, wiens autonomic narcistisch
of op z'n minst zelfreflexief an
aard is kriJ9' t in het type an de
niet op seksuele eenwordin 9
9erichte rouw een pendant ."
p97 Wie bereid is een enkele
keer dit soon uitweidin9en oor
lief
to
nemen
kri19' t
an
Goede9ebuure aan de hand an
de fi9uur an Marsman een eendig beeld oor9eschoteld an de
Nederlandse letterkunde tussen
1920 en 1940 . Daarin Ii9t in de
eerste plasts de kracht an dit
boek : een oertui9ende bio9rafie
oer een auteur die zelf maar
zelden oertui9en kan .
Reinder Storm
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Esther Blom, De lam an het
menselijk denken ; Nico an
Suchtelen (1878-1949) .
Amsterdam (Wereldbibliotheek)
1999 . 239 blz . Prijs f 39,50 .
ISBN 9028418415
Het familielid als ha9io9raaf
Het oorwoord in De lam an het
menselijk denken een bio9rafie
oer Nico an Suchtelen schri'er,
ertaler, filosoof, uit eer idealist
humanist en wat dies meer
ziJ, 9eeft de lezer 9een behaa9liJjk
oor9eoel .
Schri1'fster
Esther
Blom stelt zich in dit oorwoord
meteen aan de lezer oor als een
kleinkind an de 9ebio9rafeerde en
probeert haar 9eoel an erbondenheid met haar 9rootader, die
anderhalf J'aar na haar 9eboorte
stierf, to erklaren . Waren het de
familiekiekes
J of het schilderiJj dat
thuis hip9 en waarop opa
of9ebeeld was, die haar alti1jd zo
intri9eerden en haar belan9stellin 9
oor Van Suchtelen 9enereerden?
De lieftalli9a onbeduidendheid an
zulke details ma9 een 9limlach
o wekken ; o
het moment dat
Blom haar bio9rafie erdedi9t
te9en de 9edachte dat Van
Suchtelen zelf 9een bio9rafie
gewenst zou hebben 9etui9a zijn
uitsprack : "Niets is zo belan9ri1'k
als de menseli1'ke ziel maar niets is
zo onbelan9ri1jk als het menseli1jk
lot." zal een lichte er9ernis zich
ermoedeli1jk biJ' de lezer 9aan aftekenen . Want wat is Bloms erdedi9in9? Ze had "een tern9kerende
Broom" waarin Van Suchtelen
naar me 9limlachtr zittend in een
tuinstoel in een lommerri1jke om9ein9 . Gezien het felt Bat hiJj een
studie schreef oer psYcholo9ische
droomerklarin9en onder inloed
an Freud en Jung, leek het me
sti1iol hierin een teken an toestemming to zien en aan de slag to
9aan ." p .13 Natuurli1jk heeft elke
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bio9raaf zijn persoonli1jke motieen
oor het schriJjen an een bio9rafie
en kan het 9een kwaad om lets an
de achter9rond die aanzette tot
schriJjen to erhelderen maar het
is maar de raa9 in hoeerre
Blom zichzelf 9eloofwaardi9er
maakt door zulke petites histoires
to debiteren .
In datzelfde oorwoord 9aat
Blom in op wat oor haar als rechtaardi9in9 9eldt om deze bio9rafie
to publiceren, een bio9rafie stet ik
ast oer een schriJjer die niet meer
9elezen wordt en hoo9steps als letterkundi9 curiosum de annalen der
letterkunde no9 ma9 erriJjken .
Haar redenerin9 Iuidt als ol9t : "De
laatste J'aren zijn er indrukwekkende oman9ri1jke bio9rafische studies erschenen oer tiJd9enoten
zoals Van Eeden Van Deyssel ,
HeiJ'ermans Henriette Roland Holst
en Gorter ; mensen die Van
Suchtelen 9ekend of op zijn minst
ontmoet heeft . Dat maakt nieuws9ieri9 naar zijn plaats in die oorbiJje
ti1'd ." Als een an de meest 9elezen
auteurs in zijn tiJ'd erdient Van
Suchtelen inderdaad zeker aandacht . Helaas heeft Blom zo schri1jft
ze, tiJ'dens het onderzoek de "illusie
an olledi9held" moeten laten erlie9en dit waarschi1jnli1jk bi1' 9ebrek
jnli"k : de
aan bronnen - waarschilJ
oorzaak last ze nameli1'k impliciet .
En eenmin expliciteert ze waar ze
zich in haar bio9rafie op richt : is het
uit9an9spunt oor haar boek een
beschri1jin9 an het leen en karakter an de mens Van Suchtelen? Of
orienteert ze zich op zijn letterkundi9 werk en zijn betekenis oor de
toenmali9a literatuur? Na het lezen
an haar bio9rafie kom ik tot de
condusie Bat Blom eroor 9ekozen
heeft persoon, karakter en beleenissen an Van Suchtelen to
beschri1'en .
Deze keuze is echter niet zonder
problemen . Het personage Nico

an Suchtelen zoals dat in deze
chronolo9isch op9ezette bio9rafie
naar oren komt is niet iemand die
onder de tra9ische sla9en an het
lot 9ebukt 9in9, die een noodlotti9e erscheurdheid in zijn ziel wist
of die zijn om9ein9 met een exorbitant e9ocentrisme terroriseerde .
Van Suchtelen bliJ'kt een aardi9e ,
bescheiden sYmpathieke, intelli9ente ri1jwel feilloze man die als
een wolkeJ melk in de koffie het
leen erzacht . En zulke personages mo9en in het da9eli1jks leen
buiten9ewoon plezieri9 ziJn, in een
bio9rafie ereisen ze kunst- en
lie9werk an de bio9 raafr aI to
9rote braafheid wekt nu eenmaal
9een spanning op en biedt weini 9
mo9eli1jkheden tot profilerin9 . Dus
moet de bio9raaf een manier yinden om zijn erhaal toch leesbaar
to houden . Blom heeft deze zoektocht echter niet nodi9 9eacht . Ze
erwacht an de lezer dat deze
9echarmeerd is an de positiee
boodschap die Van Suchtelen riJjwel zijn hele leen in al zijn doen
en laten uitdroe9, dat de lezer
9 eboeid is door het idealisme dat
Van Suchtelen zelfs na het uitbreken an de Eerste Wereldoorlo 9
deed uitroeeen, dat "9iJ", de "olkeren an Europa" het in uw
macht hebt. "in elezen ti1jd an optredderin9, ellende rouw en goddank, zelf-inkeer, meer dap ooit
roeger, de tot duser onbe9repen
machten waaran 9e speelbal
waart to beheerschen" p . 92 .
Blom denkt dat de lezer 9einteresseerd is in de beschriJ'in9en
an kampeerescapades waaraan
Van Suchtelen zich met zijn
kinderen waa9de en meent Bat de
lezer deelt in haar sYmpathie oor
Van Suchtelen die haar ertoe
aanzet hem kwalificaties toe to
dichten als "mild" "bescheiden"
"zachtaardi9", "erantwoordeli1jk„
enzooorts . Wat ze stelt in het

oorwoord dat ze het "een eer en
een 9enoe9en" ond om Van
Suchtelen to kunnen ortretteren
indt ziJ'n weerspie9elfin9 ruimschoots in deze bio9rafie .
Blom heeft zich niet 9erealiseerd dat een 9oede schilder 1juist
een donkere toets op ziJn palet aan
client to bren9en als in het
onderwerp dat hiJj op het doek wil
ereeuwi9en, an nature teeel het
Iicht oerheerst . Dat de ideeen an
Van Suchtelen in zekere opzichten
no9al nalef konden ziJn iedereen
die Van Suchtelens Tat tam asi of
De stifle lath heeft 9elezen zal het
beamen zullen we an Blom niet
uit9ebreid ernemen . In De stifle
lath bi1joorbeeld wordt an
Nietzsche 9esteld dat die "uitsluitend at heeft op dekadente salonfilosofen onbekookte bakisJjes en
brute echtJjassen, die zich zonder
kwasi-diepzinni9e 'rechtaardi9in9'
hunner 9rofzieli9held niet op
hun 9emak oelen in beschaafd
9ezelschap" . Maar aan zulke uitlatin9en wi1jdt Blom biJj oorkeur
9een woorden . In zo'n 9eal condudeert ze lieer dat bepaalde
passages in een boek wellicht
"oubolli9" mo9en IiJjken en ze erol9t dan dat er een9oed eel
moderns "errassend ti1'dloos" in
het boek in kwestie to lezen is .
Waarna anzelfsprekend een oorbeeld aan9ehaald wordt an die
laatste cate9orie . En wanneer
de schri1jer en journalist H .L .P.
Wiessin9 op ironische wi1'ze het bijJ
ti1'd en wile
1 kinderli1jke idealisme
an "onze Nico" in 1914 aan de
kaak stelt kri19t deze an Blom
later in haar boek domwe9 de
sneer dat Wiessin9 "malicieus" is
en dat hi1' het succes ne9eerde dat
Van Suchtelen met zi1jn ideeen
onderond . En dat terwi1jl 1juist
in zo'n passage de persoon Van
Suchtelen diepto kri1'9t warmte
opwekt en leend wordt . Blom

roept met haar welhaast louter
erkondi9en an de rechtschapenheld en in9eto9enheid an Van
Suchtelen biJ' de lezer een sluimerende erbol9enheid op : deed Van
Suchtelen dan helemaal niets erkeerd in dat leent1je an hem?
Deze raa9 kri19t midden in de
bio9rafie plotselin9 een onerwacht antwoord . Deze innemende
man bli1'kt toch een schaduwziJjde
to kennen . In 1920 erlaat hiJ' zi1jn
rouw en i1jf kinderen oor de
eeneens 9etrouwde Tosa an der
Werff . Maar hoe an9t Blom in
haar bio9rafie dan deze oor Van
Suchtelen drastische 9ebeurtenis
op? Haar reactie is eenoudi9 : ze
an9t dit ri1'wel niet op . Ze condudeert dat de "sleutel tot deze
ontwikkelin9" moeiliJ'k to inden is
en "nooit helemaal ontsluierd" zal
kunnen worden . En daarmee is o p
een opmerkin9 oer de rol an
de chicanerende schoonmoeder in
Van Suchtelens scheidin9 na de
kous af . Terwi1jl dit ooral biJj uitstek de 9ele9enheid was 9eweest
om an Van Suchtelen een man
to maken met bloed in de
aderen, geoelens in het hart en
dwalin9en in het hoofd . Misschien
is er inderdaad helemaal niets in de
schrifteliJjke nalatenschap an Van
Suchtelen to ontdekken wat o p
deze 9ebeurtenis preludeert, maar
dan no9 client een 9oede bio9raaf
een ooral als dit terde9e to erklaren en psYcholo9isch 9oed uit
to diepen . Een an de belan9riJjkste
9ebeurtenissen in het een an
de 9ebio9rafeerde moet toch
be9repen worden of in seder 9eal
oor de lezer be9riJ'pell1k 9emaakt
worden zeker als dit 9eheel in
to9ensprack is met de persoon die
we daaroor onder o9en 9ehad
hebben .
Blom is er, kortom niet in
9eslaa9d zich 9enoe9 to distantieren an de warmte die zijj oor

haar 9rootader oelt . Ze heeft to
weini9 de confrontatie 9ezocht
met het sYmpathieke beeld dat zij1
en haar om9ein9 an Van
Suchtelen koesteren en is to weini 9
op zoek 9e9aan naar de man die
ook zi1'n erlan9ens en zi1jn tekortkomin9en zelfs als die in ho9e
mate samenhin9en met zi1jn
deu9den moet hebben 9ekend .
Waarom had Frederik an Eeden
zo'n hekel aan Van Suchtelen
waarom
kan
Wiessin9 zi1jns
ondanks het niet nalaten Van
Suchtelen naar zi1jn ze99en "een
alti1jd oprecht en onbean9en
mens" om de tuin to leiden? Een
uit9ebreidere behandelin9 an
zulke ra9en had Van Suchtelen
meer tot een waarachti9 leend
mens 9emaakt en minder een
apocriefe heili9e an deu9den en
idealen .
Oer het al9emeen kleen er
uberhaupt eel bezwaren aan de
methodes die Blom in haar boek
hanteert . Waarom citeert zij zo
eel zo aak en zo Iang? seder die
de passages in de Herinneringen
uit de Dude tijd
an Annie
l
Salomons oer Nico an Suchtelen
wil lezen kan ermee olstaan
Bloms bio9rafie to kopen . En het
tweede hoofdstuk wordt zelfs
bi1'na oor de helft door citaten in
besla9 9enomen . Haast ner9ens
zet ze citaten to9enoer elkaar ,
confronteert ze isies . Ze haalt aan
en neemt oer. Het kan natuurli1jk
het 9eal zi1jn dat Blom hiertoe
heeft moeten besluiten we9ens
9 ebrek aan materiaal zoals ze dat
biJjoorbeeld in het tweede hoofdstuk aan9eeft
maar dan alt
dat to weini9 in haar boek to lezen .
En dan no9 had een minder
kritiekloos aanaarden an de
woorden an Van Suchtelen zelf en
menin9en oer en isies op zi1jn
persoon het boek on9etwi1jfeld
9oed 9edaan .
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In haar schrijfstijl is Blom bepaald
niet altijd een geraffineerd . Het
eerste hoofdstuk bijoorbeeld
'Nico an Suchtelen wordt geboren' wordt met het refereren aan
het eerste fotootje an de jonge
auteur aldus afgesloten : "Het stereotiepe babykiekje an de kleine
Nico, op zijn bulk gewenteld, met
zichtbare inspanning het hoofd
geheen houdend, doet uiteraard
in niets ermoeden dat hier de toekomstige ertaler an Goethes
Faust, deel twee, ligt ." (p . 19)
Weinig lezers zullen in de illusie
geleefd hebben, dat de piepjonge
Van Suchtelen zich zal hebben
laten fotograferen terwijl hij naarstig aantekeningen in een woordenboek Duits-Nederlands maakt,
met schuin op het prille neusje zijn
leesbril . En wat bezielt Blom om in
een biografie die noodgedwongen
an beeerkte oman9" is, anderhale pa9ins to resereren oor
een uit9ebreide sfeertekenin9 an
het huisJ'e dat Nico anaf 1921 met
de liefliJ'ke Tosa an der Werff
bewoonde?
Deze bio9rafie biedt desalniettemin zeker ook meer dan lezenswaardi9a 9edeelten . Met name
de hoofdstukken waarin de
Wereldbibliotheek een belangriJ'ke
rol speelt - de uit9eeriJ' waaran
Van Suchtelen anaf 1932 directeur was - leeren boeiende leesstof op . En het boek reikt een
kleine schat aan informatie aan
oor wie een ander ti1jdsbeeld wil
zien dan dat an Van Ostai1jen ,
Carry an Bru99en en andere wel
no9 9elezen auteurs uit de periode
1900-1940 .

Boenal is deze bio9rafie echter
een 9emiste kans . Van Suchtelen is
een er9eten schri1jer, zijn een
biedt weini9 werkeli1jk dramatische
momenten en zi1jn karakter is weini9 conflictueus . Waarom zou een
lezer zich dan in deze materie
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willen erdiepen? Dit probleem had
op9elost kunnen worden door een
9rotere nadruk op de literaire betekenis an Van Suchtelen op het
succes an de Wereldbibliotheek
en het belan9 an Van Suchtelen
oor deze uit9eeriJ', of door een
9 rotere aandacht oor de contacten die Van Suchtelen met andere
schri1'ers onderhield . Ook waren
eni9e woorden op ziJjn plasts
9eweest waarom en waarom 1'uist
na de Tweede Wereldoorlo9! Van
Suchtelens oeure zo in de
er9eethoek is 9eraakt . Maar dat
alles ond Blom niet noodzakeli1'k
en dat terwiJjl ze haar 9rootader er
naar alle waarschiJ'nli1jkheid heel
wat meer recht mee had 9edaan
dan door nu als zi1jn ha9io9raaf o p
to treden .
Patrick Rooijackers

Fernand Auwera, Willem Elsschot .
Uitgeerij de Prom (Baarn) 1999 .
128 blz . f 24,95 .
ISBN 9068016431
Het leen schilderen zoals het is
"Het is rijwel uitgesloten om oer
Elsschot iets to zeggen wat nog
niet werd gezegd . Alles, en sours
helaas nog iets meer, werd oer
hem al geschreen en erzonnen .
[ . . .] Zijn werk was boendien an
een uitzonderlijke helderheid,
zodat het moeilijk bedolen kan
worden onder literaire spitsondigheid, wetenschappelijke kommaneukerij en wijsgerig gezwijmel ."
(p . 7) Weinig reden dus tot het
schrijen an een nieuw boek oer
de
Vlaamse
auteur
Willem
Elsschot, een schrijer die de
laatste tijd - mede door de oprichting an het Willem Elsschot
Genootschap (in 1999) - toch al
zoeel in de belangstelling staat .
Alhoewel Auwera er blijkbaar niet
op uit is iets nieuws oer Elsschot
to schrijen en hij allerminst "de
bedoeling [heeft] origineel uit de
hoek to komen" (p . 7) ond hij
desondanks een aanleiding our iets
oer Elsschot to zeggen . Hij schreef
het scenario oor de erfilming an
de romans Lijmen en Het Been en
sprak in diezelfde periode eel met
regisseur Robbe de Hert oer
Elsschots werk . Dit mondde uit in
het boekje Willem Elsschoi :
Fernand Auwera zette het een en
ander oer de auteur op papier en
ulde dit aan met eraringen die hij
opdeed bij het schrijen an het
scenario oor de erfilming an
Lijmen en Het Been . Zelf noemt
Auwera het boek een compilatie
"met een bescheiden eigen
inbreng, an wat me interessant
leek our een hopelijk waarheidsgetrouw en lot geschreen portret to
maken an Willem Elsschot en zijn
werk . De tekst oer het scenario en

de erfilmin9 sluit er bi1' aan ." p . 7
Het boek is erdeeld in 'Voor'
'Ti1'dens', 'Na' en 'Nu of De film' .
'Voor' bestaat uit ier bladzi1jden ,
waarin Auwera het erleden an
ader en moeder De Ridder in
o9ellucht beschri1jft . In 'Ti1'dens'
9eeft hijj de leensloop an
Elsschot terwiJ'l hi1' in het korte 'Na'
schetst wat er na Elsschots dood
9ebeurde . In 'Nu of De film' stelt
Auwera de erfilmin an Li'men
centraal .
Het hoofdstuk 'TiJ'dens' beslaat
het 9rootste deel an het boek1'e .
Auwera behandelt Elsschots werken stuk oor stuk en stelt daarbi'J
de man achter het werk centraal .
Hoewel Auwera keer op keer benadrukt dat Elsschot ond dat zi1'n
boeken op zichzelf stonden en dat
de persoon achter het werk onbeIan9ri1jk was doet Auwera preties
het to9enoer9estelde : hi1 ' 9aat op
zoek naar de mens Alfons De
Ridder alias Willem Elsschot en probeert anuit de ermeende emoties
an de reclameman het werk
an de auteur to erklaren . Dit
houdt hi1' zo consequent ol dat
hiJ' het na9enoe9 oor elkaar
kriJ9' t elke passage uit Elsschots
oeure to erklaren anuit het persoonli1jke een an Alfons De
Ridder, waarmee Auwera het
literaire werk op een - op ziJjn
zachtst 9eze9d - ouderwetse
manier benadert .
Auwera's besprekin9en an de
afzonderliJjke boeken ziJ'n niet erg
sterk . Zeker als hijj buiten het pad
an de samenattin9en treedt en
een po9in9 onderneemt bepaalde
aspecten an Elsschots schri1jerschap to erklaren wil hiJ' no9 wel
eens rare opmerkin9en maken . Zo
heeft hijj bi1 ' Kaas moeite met de
orm an het boek : "De roman
be9int als een brief : 'Eindeli1'k schri1jf
ik 1'e weer omdat . . . ' maar erder is
er an eni9a brieform helemaal
9
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9een sprake meer." p . 54 Maar
als Auwera Kaas wat nauwkeuri9er
zou lezen r zou hi1' zien dat er olo p
epistolaire kenmerken in oorkomen zoals "Je moet weten dat
miJ'n
moeder 9estoren
is ."
hoofdstuk 1 "Je weet dat ik klerk
ben . . ."hoofdstuk 3 "Je weet nu
hoe ik toen . . ." hoofdstuk 3),
"Alles wel beschouwd is kaas r
behale dan de lucht een edel
artikel ind Jje niet?"hoofdstuk 5) .
Bezien in het licht an de openingszin waarin de ik-erteller ze9t dat
hi1' de '1je' 9aat schriJjen r dra9en de
hierboen 9eciteerde zinnen zeker
bi1j aan de brieform .
Maar Auwera maakt 9elukki 9
ook mooie obseraties bi1'oorbeeld als hijj ertelt hoe Elsschot
mensen als din9en beschouwt • het
ziJjn niet de personages die anuit
hun psYcholo9ie beschreen en
erklaard worden en centraal staan
in zi1jn boeken maar het is het
raderwerk - dat het leen an de
personages beheerst of 9aat
beheersen - dat de centrale rol
inneemt . Auwera illustreert dit met
een 9oed9ekozen citaat uit De erlossin9: "Toen alles be9raen en 't
bloed an de trap 9eboend was
leefde de winkelzaak weer op ." Pol
heeft op ziJ'n ziekbed zi1jn aartsriaal
pastoor Kips - dood9eschoten •
beide steren en het een gaat
door. Zoals zo aak maakt Elsschot
niet onnodi9 eel woorden uil aan
9rootse Ieenskwesties, maar erkiest hi1' daarente9en de Ii1'dende
orm boen de actiee en last hi'J
de namen an de personages
achterwe9e .
Het belan9ri1jkste deel oor
Auwera zelf liJ'kt het hoofdstuk 'Nu
of De film', waarin hijj schri1jft oer
de erfilmin an Lijmen en Het
Been . AanankeliJ'k wilde Auwera
deze boeken helemaal niet erfilmen aan9ezien hi1' ond dat
Elsschot niet to erfilmen was . HijJ
9
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somt de oorbeelden an niet
9eslaa9de teleisie-, toneel- en
filmbewerkin9en an Elsschots
werken op :
des Roses Kaasr
Li jmen- Het Been en De Verlossin 9
en le9t het probleem an de
onerfilm-baarheid' an Elsschot
in diens stiJ'I .; diezelfde on9riJpbare
sti1jl waar iedereen die lets oer
Elsschot wil schri1'en telkens weer
to9enaan loopt . Auwera - op ziJ'n
beurt - omschri1jft sti1jl als "een
onertaalbaar, on9riJpbaar, ondefinieerbaar 'meer' : de unieke
manier waarop een schriJjer in het
al9emeen en Elsschot in het biJ'zonder de din9en erwoordt ." p .102
Deze stiJ'l in ziJjn boeken zor9t ook
oor 9rote problemen bi1' de erfilmin9 eran
problemen waar
Auwera naar hartelust oer uitweidt . Auwera stelt boendien dat
9een enkel boek to erfilmen is
maar dat er wel films naar aanleidin9 an boeken 9emaakt kunnen
worden er is immers sprake an
twee erschillende media die niet
letterli1'k naar elkaar kunnen worden ertaald . Daarom indt
Auwera wi1'zi9in9en in de breedste
zin an het woord toelaatbaar, om
niet to ze99en noodzakeli1jk . Want
[w ]at effectol is in woorden is
het niet alti jd in beelden l wat
prachti9 is in proza kan erelen in
bewe9in9 ." p . 111 Auwera oerde zelf der9eliJ'ke eranderin9en zo
er door dat hijj in het scenario oor
de erfilmin9 naar aanleidin9 an
Lijmen
en Het Been elementen uit
J
Kaas inlaste . Om enkele oorbeelden to noemen : in de film is het bij1
Korthals to balsemen liJ'k de in Kaas
oerleden moeder an Laarmans
9eworden, Laarmans 9aat in o p
het aanbod an Boorman om diens
secretaris to worden omdat hi'1
mislukt is in de kaashandel en
Laarmans is 9een riJ9ezel meer ,
maar heeft al het 9ezin dat hi1' in
Kaas heeft .
Villa

J
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Auwera heeft erg eel pa9ina's
nodi9 our to ertellen oer Robbe
De Herts erleden oer zi1jn ei9en
filmactiiteiten 9edurende de of9etopen tien 1jaar en oer de sours
meer, maar meestal minder interessante gebeurtenissen bi1' de opnames . Auwera besluit ziJjn tourpilatie
met een onerwacht citaat an
Paul Leautaud waarin deze Franse
auteur ertelt welk soon literatuur
ziJ'n oorkeur heeft . En het kan
haast niet antlers : Leautauds citaat
blijkt wonderwel uitstekend an
toepassin9 to ziJjn op het werk an
Willem Elsschot! De boeken die
Leautaud het liefst leest- zi1'n boeken "waaruit een 9rote opmerkin9s9ae spreekt, boeken ol
ironie en sarcasme . . . die . .
het leen schilderen zoals het is
waarheids9etrouw, zonder holle
frasen zonder lets an de bedrie9eli1'kheid an de kunst en an het
9eoel ." p .119
Wie na deze apotheose no g
een erantwoordin9 of een 9edetailleerde biblio9rafie wil lezen
komt bedro9en uit . Ook oetnoten
komen niet oor, wat Auwera als
ol9t erklaart : "Ik haat oetnoten .
Het zi1'n weerhaken in een tekst, ze
belemmeren het leesplezier net zo
erg als blaffende honden of 9onzende mu99en . U indt ze dus niet
in dit boek1'e ." p . 121 En uit de
opsommin9 an de 9eraadplee9de
literatuur die daarop ol9t, moet
de lezer dan maar zelf bepalen
welke informatie uit welk artikel of
boek afkomsti9 is . Hoewel Auwera
no9maals benadrukt dat het boekJ'e 9elezen moet worden als een
uit9ebreid essay zonder wetenschappeli1jke pretenties, 9eeft dat
mijns inziens no9 9een ri1jbrief our
een bronermeldin9 achterwe9e to
laten .
Hoezeer Auwera oetnoten ook
haat des to leuker indt hi1j het
our in het wilde we9 namen an
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schrijers schilders
uitinders
en wereldleiders to noemen en
zo9enaamde kennis to spuien . Met
een beet1'e 9apuzzel bli1'kt het
mo9eliJjk al deze 'kennis' op to han9en aan feiten uit het een an
Elsschot . Zo beschriJ'ft Auwera
Elsschots 9eboorte1j aar 1 882 als
ol9t : "In 1882 arrieerde Oscar
Wilde oor een lezin9entournee in
Amerika en sprak de beroemde
woorden : 'I hae nothing to declare but my genius' . In dat 1jaar ook
wend de beroemde outlaw Jesse
James dood9eschoten 'Spoken'
an Hendrik Ibsen 9ecreeerd en
be9on men het Panama-kanaal to
graen . Carlo Goldoni publiceerde
'Pinocchio' en Mark Twain 'The
Prince and the Pauper` de impressionisten waren olop bezi9 en Van
Go9h had no9 acht1'aarte leen . . ."
Een der9eli1jke oerbodi9e stroom
an namen en 9ebeurtenissen
heeft een o9enschi1jnliJjk interessant
personenre9ister als 9eol9 .• dit is
niet zozeer indrukwekkend door de
oman9 drieenhale pa9ina's ziJ'n
in erhoudin9 tot de 128 pa9ina's
die het boek1'e telt redeli1'k eel als
wel door alle namen die erin
9enoemd worden . Bi1j het opzoeken an de passages die zouden
moeten handelen oer Albert
Camus
Mark Twain,
Simon
VestdiJjk en Hendrik Ibsen komt
men oornameliJ'k 9ekeuel als
hierboen 9eciteerd te9en : het
9aat er bliJjkbaar our zoeel mo9eliJ'k namen to noemen en niet our
een zinni9 erband to le99en tussen de betreffende personen en de
reclameman Alfons De Ridden of de
auteur Willem Elsschot.
Willem Elsschot is een makkeliJjk
lezend boek1e, dat helaas to weini 9
pretentie heeft . HinderliJ'k zi1'n
de ele slordi9heden en fouten :
Jan C . Villerius moet oor Jan
C . Villenius door9aan en Orlow
Seunke wordt Orlof Seunke . 0 p

pa9ina 23 staat twee keer achterelkaar exact dezelfde alinea of9edrukt ; op
pa9ina 44 erschi1'nt
Lijmen no9 in 1923, een pa9ina
ender al in 1924 op pa9ina 80
kriJ9t Elsschot de staatspriJ's twee
da9en na ziJjn dood- op pa9ina 91
aI na een da9 . En in het personenre9ister ziet de lezer dat hi1j op
pa9ina 00 lets kan lezen oer Kurt
Vonne9ut. Gelukki9 beslaat het
boekJ'e niet zoeel pa9ina's, dus
dat is weer een meealler bi1 ' het
speurwerk : op pa9ina 99 wordt
Vonne9ut weer tern99eonden .
Had Auwera net wat meer ti1'd en
aandacht aan Wi11em Elsschot
9eschonken dan waren der9eIiJ'ke hinderliJjke blunders beperkt
9ebleen tot een aanaardbaar
minimum en had Auwera's pretentieloze schri1jeriJ' heerliJ'k we99elezen op een re9enachti9e
zonda9namidda9 .
Sonja an Stek

LlTERATUURVOOR LlEFHEBBERS

BOEKHANDEL

BIJLEVELD

voor kennis
en
creatrviteit
•

Zelfstandige kwaliteitsboekhand el
sinds 1865

• LITERATUUR
• EXCLUS IEVE KUNSTBOEKEN
• POCKETS

*

Boekverkopers

• AANBIED INGEN
hoofdvestiging
Stadhuis""'g 5
3511 KP Utm:ht
Ttl. 0302335200
FIIX 030 2314071

acad emi sche Ilc studentenboekhandels
Min"brotdmtroat IJ De Uirlwj. Hridtlbtrg""'n 2
3512GS Utm:ht
3584 CS Utm:ht
Ttl. 0302336500
Ttl.030 2155400
FIIX 030 2316000
FIIX. 030 2540303

E-nuil: info@broesewrillen .nl

Internet: wwwb roesewristers.nl

DE GROOTSTE COLLECTIE
SCHAAKBOEKEN IN ONZE
DENKSPORTENKELDER

va ll dl 'l Ca l il '

-----tl lJ ,, ~ I I I II d .' I

Choorstra at 24·26
3511 KN Utrecht
(vtakbij de dom)

TEVENS IN· EN VERKOO P
VAN ANTl QUARISCliE
SCHAAKBOEKENI

Ouderwetse gezeIIlgheld

! In een bruin studentencate.

•

Broese Wristers

• EIGEN IMPORT

JANSKERKHOF 7 - UT RECHT
030 - 23 10800

•

tel. 030 ·231 2182 / 231 35 74
fax . 030 • 232 13 61
E, inf o@galie.boeknet. nl
Open:

maandag
13:00-18:00 uur

dinsdag tim vrijdag
9:00·1 8:00 uur

zaterdag
9:30- 17:30 uur

koopavond donderdag
18:00-21:00 uur

Ge opend: Zaterdag van 15 tot 4 u u r, zon dag va n
17 t o t 2 uur e n op w e r k d a ge n v a n 1 2 to t 3 uu r .
U trec h t. Trani 7 . Tel efoon 2 311 31 8

Vraag naar onze gratis catalogus.
Of , nog beter, kom zelf eens kijken l
Verzend ing doo r heel Nederland

