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1'Pfbirtinnaal
'Ik vind dat ik zelf niet to vaak als natuurli1k Persoon in beeld moet komen' ze9t Gerard Reve in een brief aan
Jef Rademakers . Maar 1juist in deze ti1jd liJjkt de 'natuurli1jke Persoon' weer meer de aandacht van het publiek to
trekken . En niet alleen van het publiek ook de wetenschap liJjkt zich meer en meer bezi9 to houden met het

autobio9rafische element in primair werk . Dit terwi1jl op dit terrein toch bi1 j uitstek de oPvattin9 heerst dat de
auteur en zi1jn werk niet inwisselbaar zi1jn . Sterker, de auteur mag er liever in ziJn 9eheel niet aan te pas komen .
loch liken
schri1jvers en li1jkt ook het schri1jven zelf een onweerstaanbare aantrekkin9skracht op mensen uit to
1
oefenen
In deze VooYs bespreekt Hilde Noe de brieven en traktaten van de Brabantse mYsticus Jan van Ruusbroec
en wordt daaruit duideli1jk dat deze Middeleeuwse auteur 9ebruikmaakte van ver9aande mnemotechnische
middelen . Geerke Berghuffs laat zien dat in Pnin Nabokov zichzelf in meerdere personages ten tonele voert- Jef
Rademakers vertelt over Gerard Reve- van wie sours leven en werk vroli1jk door elkaar topen en in De wilde1"a9er
.
van Marie Koenen komt het katholieke pro9ramma van de schri1 jfster wel erg sterk naar boven driven
1
Als schri1jvers en schri1jven zo tot de verbeeldin9 spreken, kan het vertellen van een verhaal ook wel tot onderwerp van een werk worden verheven . In het hoofdartikel problematiseert Marloes van Beersum dit vertellen aan
de hand van Kellendonks De nietsnut . Wat to doen als er nu 9een verhaal to maken is? Ma9 er dan een verhaal
verzonnen worden? Kellendonks hoofdpersoon Frits Goudvis vindt van wel .

illustratie Wouter Gresnigt
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Een gefrustreerd verlangen
Frans Kellendonks De Nietsnut . Een vertelling als detective

Mensen zijn voortdurend op zoek naar verhalen . Ook Frits Goudvis, de hoofdPersoon in De

nietsnut, is op zoek naar een verhaal . Een verhaal waarin de 9ebeurtenissen met betrekkin 9

tot de dood van zijn vader, zin moeten kri1'9en . Marloes van Beersum betoo9t in haar artikel
dat het genre van de detective een interessant Iicht op deze zoektocht kan werPen .
Marloes van Beersum

"Laten we wel wezen Frits hij was een nietsnut een volsla en nietsnut ." Onderwer van
9esprek is de vader van Frits, Lucas Goudvis de dole hoofdpersoon uit De nietsnut. Een
vertellin9 1979 de tweede roman van Frans Kellendonk . Het verhaal in deze roman is op9e bouwd uit een 9rote hoeveelheid aan herinnerin9en verhalen en pro1jecties . Deze hebben
allemaal betrekkin9 op een persoon : de overleden Lucas Goudvis . Sinds de dood van zijn
vader voelt zoon Frits zich no9al door hem op9e1jaa9d, overal voelt hi1j zijn aanwezi9held . Frits
doet een po9in9 de 9ebeurtenissen met betrekkin9 tot de vroe9e dood van zijn vader to
reconstrueren aan de hand van wat anderen hem vertellen aan de hand van wat hi) j weet en
niet minder aan de hand van zijn ei9en verbeeldin9 .
"The detective's essential task is the creation of narrative through the scientific use of
imagination . " Aldus detective Sherlock Holmes in The Hounds of the Baskervilles . Aan de
hand van de aanwiJjzin9en die de detective op zijn pad vindt, probeert hiJj de oorzaak van een
misdriJjf to achterhalen hiJ' probeert de 9ebeurtenissen in een to9ische vol9orde to plaatsen
en er een verhaal van to maken . Maar in to9enstellin9 tot de detective slag9t Frits er niet in
om een verhaal to maken van alle 9ebeurtenissen, en ook bli1jven er voor de lezer van De
nietsnut veel vra9en onbeantwoord . In het hiernavol9ende zal ik laten zien dat de overeenkomsten tussen de detective en De nietsnut de problematische passages in de roman kunnen
helpen verduideliJ'ken .
Wat verbrokkelde herinnerin9en
Aan het begin van De nietsnut vertrekt de zevenentwinti91ari9e Frits Goudvis in een opwellin9 naar Mohrbach-St . Hubert in Belgie, de plek waar op dat moment twee weken 9eleden
het ontzielde lichaam van zijn vader werd 9evonden . Het is een tocht waar voor Frits veel van
of zal han9en . Het is onduideliJjk of zijn vader is vermoord of dat hi1j zelfmoord heeft 9eplee9d . Dat laatste is niet 9eheel onwaarschi1jnliJjk : kort voor zijn dood had Goudvis senior al
een zelfmoordpo9in9 9edaan en zijn huweliJjk en baan stonden op de tocht . Na deze
mislukte zelfmoordpo9in9 werd Goudvis op9enomen in een psYchiatrische inrichtin9 . De
assistent-psYchiater die hem behandelde vond echter dat Goudvis in de kliniek niet op zijn
plaats was en zor9de ervoor dat hi)j kon ontsnappen . Maar door onvoorziene omstandi9heden ontsnapto to9eliJjk met hem iemand die in de kliniek wel op zijn plaats was :
Dirkzwa9er, een borderline-patient . Samen met Dirkzwa9er reed Goudvis naar Mohrbach-St .
Hubert in de hoop zijn vrouw daar to vinden in het vakantiehuisJje van de familie . Ze troffen
haar daar echter niet aan . Bel9ie hebben Goudvis en Dirkzwa9er niet meer verlaten : Goudvis
werd dood 9evonden waarschiJjnliJk 9ewur9d met een natte handdoek, terwiJi Dirkzwager
als 9evol9 van een auto-on9eluk met een 9ebroken nek in een berm werd aan9etroffen .

4
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om te vertellen
Er zal een rechtszaak komen in verband met de levensverzekerin9 van Goudvis . Als bliJjkt dat
hi1j zelfmoord heeft 9eplee9d, zal de Tielsche, nota bene de verzekerin9smaatschappi1 j waarvoor hiJj 1jarenlan9 werkte . 9een geld hoeven uit to keren aan de nabestaanden . Ook Frits zal
warden 9ehoord in de rechtszaak, maar hiJj realiseert zich dat het moeiliJjk wordt am vra9en

to beantwoorden . HiJj kept ziJjn vader niet meer, ondanks het felt dat alles nag maar zo kort
9eleden is 9ebeurd . "Ik wist niet wie hi1' 9eweest was ; laat staan dat ik hem in hYpothetische
situaties zou kunnen navoelen ." Kellendonk 1992, p . 103 Het eni9e wat hiJj aan zi1jn vader
heeft over9ehouden zi1jn verbrokkelde herinnerin9en . Zi1jn tocht naar Bel9ie moet voor Frits
duideli1jkheid scheppen .
De werkeliJjke reden dat Frits naar Bel9ie 9aat, heeft echter niet zozeer to maken met de
rechtszaak en de vraa9 of er nou wel of niet sprake was van zelfmoord : hiJ' 9aat am ziJj n vader
van zich of to schudden . Sinds zi1jn vader is overleden is deze hem nameli1jk uiterst dicht o p
de hielen 9aan zitten ondanks of misschien 1j uist dankzi1 het felt dat hi1 ' zich niet heel veel
meer van ziJjn vader kan herinneren .

1k vu/de de schrale contouren van mijn
J herinnerin 9 met stukljes en beetJjes van
mezelf. . . . Het werd al met al- volstrekt onduidelijk
J waar hiJ] ophield en ikzelf
began . Het P robleem was niet zozeer dat hiJ] miJjn creatuur werd - dat zou bovendien
een heel g oede manier zi J n 9 eweest am me van hem to ontdoen - maar dat hi"J in
dezelfde mate waarin ik bezit nam van hem bezit van mi'
J nam . Ibidem, p . 104
Frits betrapt zichzelf er re9elmati9 op dat hi1 j ziJjn vaders manier van spreken heeft over9enomen . en oak wat hiJj ze9t had zi1jn vader kunnen zeg9en .
Een Paar druPPelt1'es Poetische genade
Frits moet een verhaal maken ; op deze manier denkt hiJ j van ziJjn vader to kunnen warden
verlost . Hi1j reist of naar Bel9ie in de hoop opr zoals hiJj het zelf ze9t, "een paar drupp1
elves
poetische 9enade" ibidem, p . 127 . "Alles wat ik van mi1jn vader weet is even belan9ri1j k of
onbelan9ri1jk . Ik moet een vorm vinden voor ziJjn leven, ik moet er een verhaal van maken .
Zoals het nu is verdwi1jnt het tussen de omstandi9heden ."Ibidem, p .172 Meer nag dan een
zoektocht naar feiten is de roman de zoektocht naar een ontbrekend verhaal : de lezer kri J9t
het versla9 van Frits' paging tot reconstructie van zi1jn uiterst moeizame paging tat het
maken van een verhaal van alles wat hi1 j weet over het leven van zi1jn vader . Na de flood van
ziJjn vader heeft Frits met verschillende mensen uit liens om9evin9 9esproken en ziJ ' hebben
allemaal een biJjdra9e 9eleverd aan het feitenmateriaal waaruit Frits kan putten voor zi1jn
verhaal . Zo heeft Frits met ziJjn moeder 9esproken met ziJjn oom Richard, tevens de bags van
ziJjn vader en met Willem Kieft- de psYchiater van de kliniek . De mensen die hun verhaal aan
Frits vertellen hebben allemaal hun eigen belan9 bi1 j de zaak . Zi1jn moeder wil zichzelf
vriJpleiten door aan Frits uit to le99en waarom ze haar man heeft verlaten . Richard heeft er
belan9 bi1j to weten of Goudvis wel of niet zelfmoord heeft 9eplee9d, en hiJ' probeert nit to
le99en waarom Goudvis niet meer zeker was van ziJjn baan . Kieft kan als medeschuldi9e
warden beschouwd omdat hi1j Goudvis heeft helpen ontsnappen daarom doet hi1' aan Frits
uit de doeken waarom hiJj Goudvis een ontsnappin9smo9eliJjkheid aanbood .
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Frans Kellendonk

Maar voor Frits is wat hiJj van hen heeft 9ehoord niet voldoende het zijn slechts " o noo91
like
feiten slordi9 bi1j elkaar geharkt" . Deze feitenhoop is voor hem nog 9een verhaal, niet lets
dat t'e kunt onthouden" . ibidem, p . 124 Het ontbreken van het verhaal is Frits' 9rote probleem . HiJj is op zoek naar het 9rote verband een zingevend 9eheel waarin hi1j alle losse feitJjes
kan plaatsen . Zolan9 hiJ' geen verhaal kan maken, bli1jft hi1j de hete adem van zijn vader in zijn
nek voelen .
Ik zie het allemaal vader, trek 1'e van mi1' niets aan!
Frits is niet alleen de vertellen van het verhaal over zijn vader, hi1j is ook de ikverteller die in De
nietsnut aanwezi9 is . Frits Goudvis zelf is de9ene die vertelt hoe hi1 j na de dood van zijn vader
in een opwellin9 naar Bel9ie is 9e9aan om de Plaats to bezoeken waar zijn vader is overleden
en hoe hiJj hem daar van zich afschudde . Onderweg naar Bel9ie pikt hiJj een lifter op . Ben en
in een opwellin9 besluit hi1 j om hem alles to vertellen : over de dood van zijn vader en de da9en ervoor - en over wat er na de vondst van het li1jk met hemzelf 9ebeurde . In de roman vol9t .
nadat Frits dit besluit heeft 9enomen een beschri1 j vin9 van een da9 uit het leven van zijn
vader. Het liJ'kt zodoende alsof hiJj dit aan Ben vertelt maar niets bli1jkt minder waar to ziJ'n :
"Net toen ik had aan9ekondi9d hem alles to zullen vertellen waren we een stortbui binnen9ereden . Het water zee9 in lappen Iangs de ruiten en de re9endrupPels roffelden zo hard o p
het autodak dat ik mi1jn ei9en stem niet meer kon horen ."Ibidem . p . 121 Ben heeft van dit
alles dus niets 9ehoord . In het vervol9 van de roman bliJjft het zo : passages waarin Frits over
het leven van zijn vader vertelt - waarvan het onduideli1jk bli1jft of hiJj deze hardop uitspreekt
- worden of9ewisseld met passages die 9aan over de tocht naar Bel9ie met Ben . Er zijn ook
passages waarin Frits hardop met Ben over zijn vader spreekt . Ben rea9eert nuchter op alles
wat hiJj hoort- hi1j is het to9en9eluid dat Frits, die zichzelf no9al laat meeslepen door de 9ebeurtenissen . 9oed kan 9ebruiken .
In de gedeelten waarin Frits vertelt over het leven van zijn vader li1jkt het persPectief of en
toe biJj deze laatste to li99en zo vereenzelvigt Frits zich met hem . Het topPunt van vereenzelvi9in9 is wanneer Frits het vakantiehuis1j e betreedt : "Ik 9in9 naar binnen . Mi1jn vader 9aat naar
binnen ." Ibidem p . 191 Veel van wat hi1' zijn vader laat doen denken en ze99en li1jkt Frits
zelf to hebben verzonnen : op basis van wat hi1j van bi1j voorbeeld zijn oom Richard of assistentpsYchiater Willem Kieft heeft 9ehoord, heeft hiJj zijn ei9en versie van het leven van zijn vader

6

Vooys 1 - Jaargang 20

gemaakt . 0p deze manier is hiJ j de vorm9ever van zijn ei9en voor9eschiedenis . 0p bepaalde
plekken is Frits aanwezi9 als toeschouwer van een door hemzelf 9rotendeels verzonnen situatie : "Ik zie het allemaal < vader, maar trek Jje van mi1j niets aan ."Ibidem . p . 113 ) Op deze
plek in het verhaal, waarin hi1j vertelt over zijn vaders ochtendritueel, is Frits en zichzelf en
kruiPt hi1 j in de huid van zijn vader . Uit passages als deze bli1jkt dat Frits een onbetrouwbare
verteller is . Het is onduideli1jk wat waarheid is en wat verzinsels ziJn, welke informatie afkomsti9 is van anderen en welke van hemzelf, en waarschi1jnli1jk weet hiJj dat zelf ook niet meer .
Frits komt er niet achter wat zich preties heeft ofgespeeld tiJjdens de laatste dagen van zijn
vader .
Frits' Po9ingen om een verhaal to maken over het /even van zijn vader kunnen niet echt
een succes worden 9enoemd . 0p de laatste pa9ina's van De nietsnut maakt hiJ j de rekenin g
op .
M ijn
J s p eurtocht had 9 een enkel nieuw 9ezichtspunt o p9 e/everd . Weliswaar
bun9elde dat char/vani van voor- en toevallen nu aan een deu 9deli1jke causale
kettin9, maar een bewiJjsstuk of redenerin 9 om in to bren9en te 9 en de visies van
Willem Kieft en mijn
J oom Richard had ik niet kunnen ontdekken . Over wat mijn
1
vader had bezie/d had ik a//een wat kunnen fantaseren , of /lever p roljecteren . /k had
wat rond9estruind in zijn schoenen met a/s eni9 9 evo/9 dat hi'1, wat mil] betrof, nu
even onwerke/ijk
l was a/s het monster van Loch Ness of de VerschrikkeliIjke
Sneeuwman . A/sof ik hem zelf had uit9 evonden . En hens niet biJ 9ebrek aan feiten .
Feiten to over! Stil/e en k/ets9'ra9'e 9etui9 en sp oren een vuilnisbe/t vo/ s p ores . . . .
Een beetJje detective zoo daaruit a//an9 een meedo9en/oos s/uitende reconstructie
hebben 9ewrocht die 9een enke/e vraa 9 onbeantwoord /let. Zo niet Frits Goudvis .
Die za9 a//een maar romme/ en chaos het 9at in de hand van de werkellijkheid .
Ibidem pp .195-196

Wel een causale keten misschien maar 9een verhaal, geen sluitende reconstructie van alle gebeurtenissen die aanleiding vormden voor de dood van Goudvis senior. Net als Frits wordt ook
de lezer niet veel wiJjzer : nog steeds is niet bekend wat er met Goudvis senior is gebeurd . Is
hiJj echt door Dirkzwager vermoord, of heeft hi1j toch zelfmoord geplee9d? De roman 9eeft
geen antwoord op deze vra9en . Frits is degene die de touwt1jes van het verhaal in harden
heeft het zijn immers zijn losse fragmenten die zijn eigen vertellin9 moeten maken . Frits is
de eni9e die duideli1jkheid kan scheppen over wat er nou preties is 9ebeurd tiJjdens de rit naar
Bel9ie - wat heeft hiJj aan Ben verteld en wat daarvan kriJgt de lezer order o9en? En die
passages over het /even van zijn vader, zijn dat de 9edachten die Frits heeft tiJjdens de tocht
naar Belgie? - maar ook hierover bli1jft de lezer in het on9ewisse . Waar Frits achterbli1jft met
een bevredi9d gevoel - hi1j heeft het spoor van zijn vader uitgewist - zijn er voor de lezer
slechts vragen . Frits Goudvis, die als een detective naar Bel9ie 9in9 om duideliJjkheid to scheppen in de wirwar rond de dood van zijn vader, moet aan het eind van het verhaal erkennen
dat hi1j niet is 9eslaa9d in zijn missie . Hi1j is een mislukte detective - Frits bli1jkt niet degene to
zijn die aan iedereen kan verteller 'zo zit het en niet antlers', lets waartoe een detective in
staat zou moeten zi1jn . In het klassieke detectiveverhaal wordt de lezer verbliJjd met een 'happy
end' : uiteindeli1jk bli1jken alle 9ebeurtenissen to passen in een keten van oorzaak en gevolg, en
alle raadsels kunnen worden op9elost . "De detective drag9t bi1j uitstek het beeld van een
9eordende, betekenisvolle kenbare, Io9ische, to ontci1jferen wereld/werkeli1jkheid uit ."(Van
der Weide 1996, p . 104 In De nietsnut is zo'n wereld ver to zoeken .
De vertelbaarheid van het verleden
In zijn proefschrift Detective en anti-detective uit 1996 onderzoekt Jack van der Weide de
manieren waarop de zogenaamde antidetective speelt met de conventies van de klassieke
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detective . Daartoe onderzoekt hi1j onder andere de overeenkomsten die er ziJjn tussen de
onderzoeksmethodes van detective Sherlock Holmes en psYchoanalist Si9round Freud . Beiden
zi1jn bewust bezi9 met het makers van een verhaal . Net als detective-verhalen ziJjn Freuds
ziekte9eschiedenissen . . . verhalen over het vertellen van verhalen, wordt het vertellen van
verhalen 9ethematiseerd ."Ibidem, p . 60 De methodes van beide onderzoekers zi1jn vol9ens
Ginzbur9 to omschri1jven als "interpretative method[s] based on taking marginal and irrelevant details as revealing clues"ibidem, p . 46) . Aan de hand van schiJjnbaar onbelan9riJjke
details die in de meeste 9evallen als belan9ri1jke aanwi1jzin9en fun9eren, willen beiden een
verhaal vertellen over 9ebeurtenissen in het verleden .
De tack van de detective is het opsporen van de dader het vinden van een oorspron9 van
de 9ebeurtenissen van waaruit alles helder wordt en betekenis kri19t . Elk traditioneel detectiveverhaal most de lezer met een bevredi9d 9evoel achterlaten het most eindi9en met het
aanwi1jzen van een dader en met een reconstructie van de 9eschiedenis van het misdriJjf . Het
detectiveverhaal kan worden 9ezien als een verhaal waarin de aanvankeli1jke onmo9eli1jkheid
een antler verhaal to vertellen wordt verteld en op9elost . " [A]Is zelfs de op het eerste 9ezicht
meest duistere episodes uiteindeli1jk van een verhaal kunnen worden voorzien dan is daarmee het bewiJs 9eleverd dat het verleden in zi1jn al9emeenheid to achterhalen to be9riJpen
en vooral : to vertellen is . "Ibidem, p . 93 Een traditioneel detectiveverhaal be9int biJj de ontdekkin9 van een misdri1jf - bi1jvoorbeeld het vinden van een li1jk - en de detective is er om to
onderzoekers hoe het zo gekomen is . Ook Freud vol9t een der9eliJjke methods bi1j de behandelin9 van ziln patienten : zijj hebben een trauma, en aan Freud is de tack om de oorzaak
daarvan to vinden . Je kunt ze99en dat Holmes en Freud allebei een om9ekeerde causale
keten vol9en : ze be9innen bi1j het 9evol9, het resultant van een bepaalde handelin9 of
9ebeurtenis en door middel van de aanwiJjzin9en die ze op hun pad vinden reconstrueren
ze de aanleidin9 ervan .
Herhaaldeli1'k wi1jst Van der Weide op het metalePtische karakter van de detective : in dit
genre is sprake van een constants redenerin9 van 9evol9 naar oorzaak . Uit kleine aanwiJjzin9en zoals bi1jvoorbeeld een spelfout in een brief1e f leidt Holmes de oorzaak af : in dit 9eval
een laa9 opleidin9sniveau . De detective Holmes noemt dit "to reason backward from effect
to causes" ibidem, p . 37) . Dat Holmes backward ze9 t, houdt vol9ens Van der Weide in dat
de detective oorzaak-9evol9 als de 'natuurli1jke' vol9orde ziet . Vol9ens Paul de Man beschouwde Holmes' tiJd9enoot Nietzsche deze natuurli1jke orde ook als een vorm van
metalepsis . Holmes' manier van redeneren hoeft kortom niet per se een omkerin9 van de
'natuurliJjke' vol9orde to ziJn, waarin oorzaak vooraf9ant aan 9evol9, de om9ekeerde vol9orde kan ook de natuurli1jke vol9orde zi1jn . De tekst de aanwi1jzin9en die de detective op ziJjn
pad vindt produceert het misdri1f, maar to9eli1jkertiJd produceert het misdri1jf de tekst .
Door het hierboven 9eschetste metaleptische karakter van de detective is de verhoudin 9
tussen fabel en suet
1 in deze verhalen antlers dan in 'normale' verhalen . De lezer van het
detectiveverhaal construeert de fabel op 9 rond van het suet
1 maar 9ant er vervol9ens wel van
uit dat de fabel to9isch en chronolo9 isch aan het suet
vooraf9ant
. Mieke Bal onderscheidt
J
niet alleen fabel en suet,
1 zijj onderscheidt drie verhaalla9en . Bal 1986, pp . 13-18 Ten eerste
een laa9 waarop wordt verteld vervol9ens een laa9 waarop wordt 9efocaliseerd en ten derde
een laa9 waarop wordt 9ehandeld . Deze la9en zi1jn respectieveliJjk to duiden als de narratieve
tekst het verhaal en tot slot de 9eschiedenis waarbi1 j deze 9eschiedenis min of meer kan
worden 9ezien als fabel . 0p basis van het model van Bal beschri1jft Van der Weide de
structuur van de klassieke detective . "Dat9ens wat werkeli1jk 'aanwezi9' is, het eni9e
waarover de lezer van het detectiveverhaal beschikt is de narratieve tekst- de tekst van het
onderzoek - waarin een verhaal wordt verteld . De inhoud van dit verhaal is de 9eschiedenis . "Van der Weide 1996 . P . 18, miJ'n cursiverin9en
De 9eschiedenis bestaat ook onafhankeli1jk van de tekst . De focalisatie die 9edurende het
verhaal kan wi1jzi9en, vindt plaats op het niveau van het verhaal . Elk verhaal is het resultant
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van de focalisatieactiviteit van een waarnemende instantie . Ook de causale keten die de 9ebeurtenissen in de klassieke detective uiteindeli1jk bli1jken to vormen kan warden 9evonden
op het niveau van het verhaal in deze laa9 vindt de ordenin9 plaats en niet op het niveau
van de 9ebeurtenissen zelf . In klassieke detectiveverhalen wordt steeds maar weer aan9etoond dat de wetten van de causaliteit werkeli1jk universele wetten ziJn, aldus Van der
Weide .
Bal onderscheidt drie verhaalla9en in plaats van twee vanwe9e het felt dat de productieve
laag van het verhaal wordt ver9 eten wanneer Jje alleen fabel en suet
zou onderscheiden . Dit
J
heeft to maken met de twee narratieve la9ica's die in het detectiveverhaal met elkaar o p
9espannen voet staan . Ten eerste is er de realistische narratieve lagica . Deze is 9ebaseerd o p
traditionele opvattingen over causaliteit, waarbi1 9ebeurtenissen vooraf9aan aan hun representatie waarvan ze oak onafhankeliJjk bestaan . Het werk dat de detective moet doen
is 9ebaseerd op de realistische to9ica : een misdriJjf heeft een dader, een 9evol9 heeft een
oorzaak . De aard van het detectiveverhaal is echter semiotisch to noemen : het 9aat in het
verhaal am betekenis die binnen een tekst totstandkomt . Het misdriJjf laat zich lezen als een
tekst en de tack van de detective is am die tekst to inter reteren hij moet er betekenis aan
toekennen . In de semiotische narratieve to9ica is het niet zo dat de representatie vol9t o p
g ebeurtenissen ~ de representatie zelf veroorzaakt de gebeurtenissen- de tekst zelf creeert
betekenis . In to9enstellin9 tot in de realistische narratieve to9ica is de dader in de semiotische
narratieve to9ica niet de oarspran9 van de tekst : hiJj is het product ervan . In de klassieke
detective is de semiotische narratieve to9ica ondergeschikt aan de realistische narratieve
to9ica- en de spanning tussen beide wordt niet benadrukt .
In de detective is het het verhaal dat ontbreekt . Het is de tack van de detective am een
verhaal to construeren dat een tekst de aanwiJjzin9en met een 9eschiedenis het misdriJf
verbindt . De we9 die de detective afle9t van tekst naar 9eschiedenis is een actief praces dat
zich afspeelt in de loop van de 9eschiedenis van het onderzoek .
De uiterste copseq uentie hiervan is dat niet alleen het verhaal van het misdrijf,
l maar
oak de bi1jbehorende 9eschiedenis is to beschouwen als een constructie . Immers,
lets als een geschiedenis een reeks 9ebeurtenissen, veronderstelt al een ordenend
subject. SPreken van een g eschiedenis staat g1
elijk aan het aanbren 9 en van orde in
een on9edifferentieerde niet of9ebakende kluwen van handeling en en verschi"nl
selen . Er is dan in het 9 eval van de detective in be9insel 9een sprake van twee
geschiedenissen, maar van twee teksten . Ibidem, p . 42
Felt en fictie in De nietsnut
Wanneer Jje Bals model van de drie verhaalla9en op De nietsnut betrekt, krij9 Je een indelin 9
die in grate Ii1jnen de structuur van de roman helpt verduideliJjken . De narratieve tekst is de
tekst van De nietsnut zelf, dat wat de lezer in handen heeft waarin Frits Goudvis een verhaal
vertelt . Het verhaal is het verhaal waarin Frits Goudvis een rol speelt waarin hi1 j een
personage is en waarin hiJj in feite net zo weini9 weet als de lezer. De inhoud van het verhaal
is de 9eschiedenis de 9eschiedenis van de dood van Goudvis senior en oak van de andere
9 ebeurtenissen daarvoor en daarna . Binnen het verhaal moet een antler verhaal warden
9emaakt : dat van de 9eschiedenis van het misdriJjf ;. van de aanleidin9 en de dood van
Goudvis senior . Frits is de9ene die met deze tack is op9ezadeld hiJ j is de detective . Er is niet
steeds sprake van dezelfde focalisator : oak Frits' moeder, zi1jn oom Richard en assistentpsYchiater Willem Kieft treden op als focalisator . In dat 9eval staat Frits als verteller op een
ho9er niveau dan ziJj . Maar op bepaalde momenten neemt Frits de rol over van de ei9enliJjke
focalisatoren . De lezer ziet dan de 9ebeurtenissen zoals ze bi1jvoorbeeld door Willem Kieft
warden verteld door de ogen van Frits . En dat terwiJi Frits zichzelf daarbi1j weer voorstelt wat
ziJjn vader ervan vond . De rol van Frits is dan drieledi9 .
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In De nietsnut is net als in het detectiveverhaal, sprake van een tekst die zelf betekenis
produceert . Immers, de feiten van de 9eschiedenis rond de dood van Frits' vader moeten hun
plaats kri19en in een samenhan9end verhaal en Frits is de9ene die de tack heeft hiervoor to
zor9en . HiJj ordent de feiten, die door deze ordenin9 een nieuwe betekenis kri19en ; hi1' 9eeft
zi1jn ei9en interpretatie van wat hiJ j zelf weet en wat hiJj van anderen heeft 9ehoord . Deze

ordenin9 vindt dus plaats op het niveau van het verhaal . Het is echter niet zo dat Frits zich
strikt aan de feiten houdt: al snel topen felt en fictie op een ondoor9rondeli1jke manier in
elkaar over, zodani9 dat ook Frits zelf niet meer liJjkt to weten waar felt ophoudt en fictie
be9int en om9ekeerd . Ook voor de lezer verdwiJjnt dit onderscheid . Dit is een belan9ri1jk
verschil tussen De nietsnut en de klassieke detective : in de Iaatste is er 9een sprake van
men9in9 van felt en fictie althans daarin wordt ervan uit9e9aan dat de betekenis die in de
tekst wordt 9eproduceerd felt is - de werkeliJjkheid .
Het oneindi9a misdri1'f

Vol9ens Van der Weide laat "op een indirecte manier het [detective }genre tevens zien dat
betekenis een constructie is en dit kan worden bloot9ele9d door het genre te9en zichzelf uit
to spelen" Ibidem, p . 104 . Dit uitspelen van het genre 9ebeurt dan ook 9ere9eld . Auteurs
als Nabokov Bor9es, Robbe-Grillet en in Nederland bi1 jvoorbeeld Brakman hebben op de
klassieke detective 9eente verhalen 9eschreven waarin de werkeliJjkheid niet zo simpel en
Io9isch bliJjkt to ziJn, en waarin onverklaarbare 9ebeurtenissen spie9elfin9en en to9enspraken

die niet worden op9elost aan de orde van de da9 ziJjn . Detectiveverhalen als deze die spelen
met de conventies van de traditionele detective die deze conventies in bepaalde gevallen
zelfs op hun kop zetten worden antidetectives 9enoemd . Het formele doe) van elk anti-

detectiveverhaal aldus Spanos, "is to evoke the impulse to 'detect' . . . in order to violently
frustrate it by refusing to solve the crime" ibidem, p . 162 . In de antidetective wordt de
aandacht voor de 9eschiedenis en de anekdote verschoven naar de aandacht voor het

schriJjven zelf en de problemen die het representeren van zo'n 9eschiedenis met zich meebren9t. Het beeld dat deze verhalen van de werkeliJjkheid 9even is een stuk minder eenduidi 9
dan het beeld dat de klassieke detective schetst : het door elkaar topen van felt en fictie zor9t
voor verwarrin9, en de ultieme werkeliJjkheid waarnaar wordt 9ezocht bli1jkt niet to bestaan .
Er zi1jn rolverschuivin9en van dader, slachtoffer en detective die nauw samenhan9en met de
veranderin9en in de narratieve vorm . Zo kan de detective door bepaalde 9ebeurtenissen
slachtoffer worden maar is hi1j to9eliJjkerti1j d dader omdat hi1j de9ene is die de tekst van het

misdriJ'f produceert .
In deze verhalen wordt 9espeeld met verwisselin9en van oorzaak en 9evol9, waardoor het
eerder9enoemde metaleptische karakter van de detective wordt bloot9ele9d . Het idee dat de
werkeli1jkheid zou bestaan uit een causale keten wordt ondermi1 j nd . In de antidetective wordt
de spanning tussen de realistische en de semiotische to9ica benadrukt . Enerzi1jds is de 9eschiedenis van het misdri1jf het 9evol9 en niet de oorzaak van de 9eschiedenis van het
onderzoek terwiJjl anderzi1jds diezelfde 9eschiedenis van het misdriJjf wordt 9eproduceerd
door de tekst van het misdri1jf . De twee narratieve to9ica's worden te9en elkaar uit9espeeld :
oorzaak en 9evol9 bli1jken zonder veel moeite to kunnen worden om9edraaid . Ook de ti1jd kan
worden tern99edraaid waardoor een 9ebeurtenis twee keer op hetzelfde moment li1jkt plaats
to vinden met twee keer een andere afloop . Van der Weide wiJj st erop dat veel antidetectives
een cirkelstructuur hebben : de lineaire structuur van de klassieke detective maakt plaats voor
een circulaire en zelfs oneindi9e wereld waarbi1 j niet alleen de narratieve tekst be9int met het
einde van de 9eschiedenis maar waarin personages nooit de dood vinden . lets antlers wat
de causaliteit en de chronolo9ische vol9orde kan verstoren, is wat Freud in een van zi1jn
ziekte9eschiedenissen het principe van de overdracht Nachtragligkeit noemt . Daarin
verbindt een patient onbewust zi1n psYchische realiteit herinnerin9en en fantasieen met
de realiteit van de anal ische situatie waarbi1 ' hiJj de anal icus daarin een rol opdrip9t .
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Er is sprake van zo9enaamde 'tegenoverdracht' wanneer de analYticus zich naar de hem
opgedron9en rol gaat 9edra9en lets dat biJjna niet kan worden voorkomen . Door deze
overdracht raakt de analYticus verstrikt in zijn ei9en analyse . Hi1j is niet alleen de lezer van de
tekst van het trauma of het misdri1f, hi1' 9aat er zelf een rol in spelen . Bovendien 9aan op deze

manier 9ebeurtenissen van na het eigenliJjke misdriJjf een rol spelen in de analyse ervan . De
overdracht het herlbeleven van de Krankheits9eschichte de ziekte9eschiedenis vol9ens de
patient) in de anal tische situatie haalt "de traditionele noties van causaliteit chronolo ie de
verhouding tussen gebeurtenis en representatie en de verhoudin9 tussen felt en fictie"
onderuit aldus Van der Weide p . 91) .
In zijn besprekin9 van Robbe-Grillets Les Gommes 1953 laat Van der Weide zien dat zich
in het verhaal een soon lus bevindt : het li1jkt alsof een bepaalde reeks van gebeurtenissen zich
buiten de Iineaire ti1jd bevindt en in plaats daarvan binnen een circulaire ti1jdsdimensie die zich
vervol9ens weer sluit . De status van de 9ebeurtenissen in de lus is onduideliJjk . Van der Weide
tekent de structuur van het verhaal op de vol9ende manier :

(Van der Weide 1996, p . 109)

Als een dol9edraaide klok
In De nietsnut liJjkt van eenzelfde fi9uur sprake to zi1jn . Er is een lus die wordt begrensd door
twee Iogisch op elkaar vol9ende 9ebeurtenissen die echter wel in de omgekeerde volgorde
plaatsvinden . 0P weg naar Belgie, anderhalf uur nadat Frits Ben de lifter, heeft op9epikt zet
deze de auto aan de kant omdat er lets op de weg li9t .
0p het zwarte asfalt- tussen de re9enplassen zilver op Babel- lag een dood beest
een aan9ereden hond . De bulk was open9ereten . Maa9 en Barmen puilden eruit. Ze
waxen 91
riswit ~; door de stortre9en was ieder druppeltl j e bloed uit de aderen
9ehamerd en we99espoeld. We p akten het li ljk op . Het was i skoud . Even was ik
bang Bat mijn
l handen eraan zouden vastvriezen en mi"n
l lichaam door dezelfde kou
bevan9 en zou worden alsof de dood een besmetteli"ke
l ziekte was . We le9den het
in de berm . Kellendonk 1992, p . 121

Let wel : ik ga er
hier niet van uit Bat

het een en dezelfde
hond betreft, het
gaat hier om het

gegeven Bat twee
elkaar (logisch)
opeenvolgende

gebeurtenissen in de
omgekeerde volgorde plaatsvinden .
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0p de tern9we9 uit Bel9ie nadat Frits erachter is 9ekomen Bat hem niet Iukt om een
sluitende reconstructie to maken van alle gebeurtenissen en wanneer hi1 j op we9 9aat
naar Ben in Nederschreven om hem een zelf9emaakt verhaal to vertellen vindt Frits no g
meer dole beesten op zijn pad . "Gemangelde katten- kwak1jes duivenmoes waaruit nog verepluimpJes oPstaken tot deurmatten geplette egels . Een boswachter stond een hond of to
schieten die bi1 het oversteken nog net een tik had gekre9en en die nu radeloos rond
zijn verlamde achterli1jf rende als een dol9edraaide klok ." Ibidem, p . 196 0pnieuw komt
Frits een hond te9en . Dit keer is het beest no9 niet dood : het staat op het punt om to
worden dood9eschoten . De chronologie van het verhaal Ii1kt hier to worden verstoord ,
oorzaak en gevol9 worden omgewisseld : Frits heeft de hond dood 9evonden voordat deze
werd dood9eschoten . Het achterliJjf van de hond wordt beschreven als een dol9edraaide
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klok : er is sprake van een verstorin9 van de chronolo9ische vol9orde . Deze verstorin9 kan ook
op9aan voor het verhaal waarin Frits een personage is . 0p de tern9we9 bedenkt hi1j het vol9ende : "Doordat ik miJjn voetstappen in mi1jn vaders spoor had 9edrukt was zijn spoor

verdwenen . Doordat ik mi1jn ervarin9en over de zi1jne had 9eschoven had zijn tocht nooit
plaats9evonden ."Ibidem De tocht van Frits valt samen met de tocht die zijn vader een
aantal weken 9eleden maakte en die paar weken verschil zijn verdwenen . Hier speelt het
principe van de overdracht ook een rol : Frits beeldt zich in wat de 9evoelens van zijn vader
moeten zijn 9eweest en die 9evoelens proljecteert hil j op zichzelf . Van detective is Frits nu
slachtoffer geworden : hi1j is de rol van zijn vader steeds serieuzer 9aan spelen- en toen hi1j uit-

eindeli1jk in de kriJjtomtrek van het li1jk van zijn vader is 9aan li99en, is Frits ook 9estorven .
Vandaar dat hi1j kan ze99en dat hi1j als 'herboren' opstaat, de vol9ende ochtend .
Je kunt zeg9en dat Frits zijn vader vermoordt en zijn plaats inneemt . Dit klinkt misschien
vreemd : Frits heeft zijn vader 1juist gerect toen hi1 j zelfmoord had willen ple9en in het bad .
Maar het moment waaroe Frits in het vakantiehuis1je zijn vader 'uit zijn vorm drukt', kan worden beschouwd als de uiteindeli1jke moord - door deze gebeurtenis bestaat zijn vader niet
meer, in elk 9eval voor hem niet . Het is een moord die plaatsvindt na het ei9enli1jke moment
van de dood . Dit 9eldt niet alleen voor de dood van Goudvis senior : het 9aat ook op voor de
'vertellin9' in de ondertitel van de roman . Deze vindt pas plaats na de laatste zin van de
roman . Frits besluit dan naar Ben to 9aan om zijn verhaal to vertellen . Ben zal een vertellin 9
to horen kriJ9en dit in to9enrtellin9 tot het onaffe verhaal in fra9menten dat de lezer onder
o9en heeft 9ekre9en . Zo beschouwd wordt de chronolo9ie in De nietsnut behoorliJjk op zijn
kop 9ezet- inderdaad een dol9edraaide klok .

Een aPistemolo9isch echec
Verschillende literatuurwetenschappers- onder wie Bertens en D'Haen 1988 en Vervaeck
1999 hebben de antidetective in verband ebracht met het ostmodernisme onder andere
vanwe9e de hierboven 9enoemde verstorin9en van de conventies van het klassieke detectiveverhaal . Spanos ze9t zelfs the paradigmatic archetype of the postmodern literary
imagination is the anti-detective story' (Van der Weide 1996. p . 118 .Ook Van der Weide beki1jkt de antidetective vanuit een postmodernistische invalshoek waarbi1j hi1' 9ebruikmaakt van
de postmodernismeconcepten van Linda Hutcheon en Brian McHale . In haar studie A Poetics
of Postmodernism 1988 bestem pelt Hutcheon historiograPhic metafiction als p ostmodernistisch ; literatuur met een nadruk op het historische en een hoge mate van autoreflexiviteit ,
zoals bi1jvoorbeeld het werk van Gabriel Garcia Marquez of Umberto Eco's De naam van de
roos . McHale maakt in zijn Postmodernist Fiction 1987 het vol9ende verschil tussen modernistische en postmodernistische literatuur : literatuur met een ontolo9ische dominant ziet hij1
als postmodernistisch, terwi1jl in modernistische literatuur vol9ens hem sprake is van een
epistemolo9ische dominant .
Vol9ens Van der Weide li9t in de traditionele detective de nadruk op de epistemolo9ische
activiteit van het toe9ankeli1jk maken van kennis over 9ebeurtenissen uit het verleden .
Ibidem, p . 147 Maar ook de relatie tussen tekst en 9eschiedenis wordt in de klassieke detective al 9ethematiseerd . Dit aspect kan een ontolo9ische problematiek met zich meebren9en
- 1je kunt 1je immers afvra9en wat de status is van de tekst die wordt 9eproduceerd : wat is
waar en wat niet? In de traditionele detective is deze status echter niet problematisch,; er is
9een breuk tussen de tekst en 'the world it projects' . De tekst waarover de speurder beschikt
is verbonden met een reeks 9ebeurtenissen via de conventionele wetten van causaliteit en
chronolo9ie . In de antidetective is er echter wel sprake van een breuk . De relatie tussen tekst
en 9eschiedenis is hier minder stabiel . De speurder 9aat door zijn onderzoek door het lezen
van de tekst van het misdri1f, de 9eschiedenis zelf actief mee produceren, en er kan niet
zomaar van worden uit9a9aan dat hi1j hierbi1j de 'werkeli1jkheid' niet uit het oo9 verliest .
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Kellendonk had

geen betere
plaatsnaam kunnen
verzinnen voor wat
er hier gebeurt : in
Nederschreven
wordt de

geschiedenis van

vader Goudvis
vastgelegd in eon
verhaal - hoe

(on)feitelijk hit ook
moge zijn .
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McHale beschouwt in zijn Postmodernist fiction de antidetective als modernistisch omdat
volgens hem no9 steeds de epistemolo9ische dominant belan9riJjker is dan de ontologische
problematiek die deze teksten aan de orde stellen . Wel kan er sprake zijn van een tip over van
epistemolo9ische problematiek naar ontolo9ische vra9en . Het spaaklopen van een epistemolo9ische activiteit in een detectiveverhaal - kennis ver9aren - leidt tot een omsla9 naar een
ontolo9ische activiteit - fictionaliseren van wat er 9ebeurd zou kunnen zi1jn . "[en ontolo9ische activiteit 'invent a past' wordt als alternatief 9eponeerd in 9eval van een
epistemolo9isch echec ."Ibidem . p . 168 Vol9ens Van der Weide heeft McHale on9eli1 j k als hij1
ze9t dat wanneer de detectiveactiviteit stokt de epistemolo9ische problematiek verdwiJjnt .
Doordat de detectiveactiviteit spaak loopt, wordt Jjuist de epistemolo9ische problematiek van
hit kennen 9ethematiseerd : "the problem of the 'unknowabilitY' or the limits of knowledge"
ibidem, p . 149 zones McHale hit uitdrukt is no9 steeds van belang . 0p basis hiervan
onderscheidt Van der Weide twee soorten antidetectives : een laat modernistische waarin de
nadruk li9t op hit spaaklopende epistemolo9ische element en een postmodernistische
waarin een tip over naar ontologische problematiek plaatsvindt . Ibidem, p . 150
In De nietsnut liJjkt sprake to zijn van zo'n tip over . In eerste instantie probeert Frits Goudvis
kennis over de laatste da9en van zijn vader to ver9aren met behulp van de verhalen die hij J
van anderen hoort en door naar Bel9ie to reizen net als zijn vader. Maar wanneer dit hem
niet voldoende informatie oplevert en wanneer hiJ j moet concluderen dat hiJ' geen verhaal kan
maken op basis van feiten, gant hiJ j hit antlers aanpakken : hi1j besluit zelf een verhaal to 9aan
maken hi1' 9ant fictionaliseren . Dit is de tip over van epistemolo9ische naar ontolo9ische
activiteit . De omsla9 vindt plaats op hit moment dat Frits zich op de plaats bevindt waar zijn
vader is 'vermoord` op hit moment dat hiJj zich verbeeldt wat er op de plek van de 'moord'
is 9ebeurd . "Maar hier schrik Jje wakker uit Jje Broom . Hier moet ieder verhaal eindi9en ."
Kellendonk 1992 . p . 194 De dood van zijn vader en hit misdriJjf Bat daar waarschi1j nli1jk aan
vooraf9in9, kunnen niet worden beschreven, de feiten schieten daar tekort . Juist op Bat
moment, of ei9enli1jk net ervoor moet hit verhaal eindigen . De dood en de oorzaak ervan ,
Bat9ene waar hit verhaal om was be9onnen, de reden Bat Frits naar Bel9ie afreisde kunnen
niet in hit verhaal worden 9evat .
Wanneer Jje ervan uit9ant Bat er inderdaad sprake is van een tip over, wordt hit mo9eliJjk
om de verschillende verhaalla9en in De nietsnut to interpreteren . Allereerst probeert Frits
kennis to ver9aren over hit verleden door middel van verhalen van zijn oom, moeder en
assistent-psYchiater Willem Kieft . Wanneer hiJj op basis van die informatie Bat verleden niet
op de Jjuiste manier vorm kan 9even f 9ant hiJj fictionaliseren . HiJ' 9ant lifter Ben in zijn
z
woonplaats Nederschreven een verhaal vertellen op basis van feiten en verzinsels . Dat zou
betekenen Bat de beschri1jvingen van hit liven van zijn vader, zones de ochtend van hit
ontwaken en hit verbli1f in de kliniek behoren tot de vertelleng die Ben to horen knJ9t - Bit
zijn de 9efictionaliseerde 9ebeurtenissen .
Maakt Bit De nietsnut nu een postmoderne antidetective? Want Bat hit een antidetective
is moge duedele1k zijn - een detectiveverhaal zonder ontknopin9 . Bat is neet alleen ueterst
frustrerend maar 9ant ook in te9en de re9els van hit spel . Er vindt een tip over plaats van een
epistemolo9ische activiteit naar een ontolo9ische, maar daar wordt niet een heel 9root
probleem van 9emaakt . Feiten of verzinsels Frits kan ze beide niet in een verhaal plaatsen .
Het resultant is een verzamelen9 verhalen met een onduedele1ke ontolo9ische status : verkondi9en ze de waarheid of moeten ze worden op9evat als fictie? De nietsnut kept een metafictionele dimensie . Frits Goudvis prant voortdurend over hit maken van een verhaal en over
zijn mislukken daarin . Hi1 j is zich bewust van de twi1jfelachtige status van zijn verhaal - hiJ' gebruikt in Bit verband ook zelf hit woord 'fantaseren' - maar hi1j weet ook Bat hi1' 9een andere
keus heeft . Ook zijn er veil verwiJjzin9en naar hit schri1jven en hit vastle99en op papier.
Goudvis senior is op een 9egeven moment niet meer dan "een vlie9estrontJje op een blanco
vel papier" ibidem, p . 170 . In de slotpassn9e van De nietsnut wordt Frits door de politie
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aangehouden omdat hiJ' auto's inhaalt die er niet ziJn, behalve dan in ziJjn eigen verbeeldin9 .
Kellendonk heeft over dit einde het vol9ende 9eze9d : " [H ]et slot benadrukt het verb ee de
karakter van het hele verhaal en dat impliceert dat er ook nog een werkeli1jkheid m oet
bestaan die niet literair is . Het doet uitkomen dat het verhaal een verhaal is . Het maakt een
opening in het boek zo dat de ziel van de lezer eruit kan en zo hij j mocht willen er ook no g
eens in kan ." Geciteerd in De Cloet 1998, p . 61 Frets zelf is ook niets meer dan een personage in een roman . Bovendien bliJjkt uit dit slot dat Frets' overwinning slechts schi1jn is : door
de bizarre inhaalmanoeuvres aan het einde wordt duideliJ'k dat Frets zelf misschien denkt dat
hijj zi1jn vader heeft'in9ehaald`, maar dat dat in de werkeli1'kheid om hem heen niet het geval
hoeft to zi1'n .
In to9enstellin9 tot De nietsnut 9aat aan de postmodernistische detective niets vooraf - in
deze verhalen wordt het misdriJjf daadwerkeli1k 9ecreeerd door de tekst . Aan de basis van De
nietsnut li9t de tekst van de flood van Goudvis senior . De contouren van het 9at flat moet
worden 9evuld, zi1jn helder, en worden zelfs even letterli1k zichtbaar in de kri1jtomtrek op de
vloer in het huis1je in Bel9ie . Bovendien 9aat Frets er no9 steeds van uit flat er een causale
keten is waar de feiten allemaal in kunnen worden 9epast am een togisch verhaal to vormen ,
hij j kan deze keten alleen niet vinden . Ook 9aat hijj ervan uit flat de feiten en verzinsels een
betekenis hebben en flat hi1' door ze to ordenen lets kan bereiken . Dat vertrouwen is in de
postmodernistische detective volkomen aan de kant 9ezet . Vol9ens Frets moet er er9ens een
betekenisvolle trapsparante wereld zi1n, hijj kan er alleen niet bi1 j . De nietsnut houdt het
midden tussen een postmodernistische en een modernistische antidetective : de leegto wordt
niet geaccepteerd de losse 9ebeurtenissen moeten in een verhaal worden 9eplaatst, het
verlan9en naar zip9even9 bli1j ft . Het ontbrak Frets Goudvis weliswaar aan voldoende inzicht in
de feiten om een 'waar' verhaal to maken maar flat weerhield hem er niet van om de
werkeli1jkheid omtrent ziJjn vader, ziljn eigen voor9eschiedenis nota bene dan maar to
verzinnen .
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Literatuur en film

Geschiedenis van een lat-relatie

Dat Iiteratuur en film niet alti1'd op 9oede voet met elkaar staan, is bekend . Zo zijn er
talloze auteurs die bi1' nader inzien erg teleur9esteld zijn over de verfilmin9 van hun
roman . Ook is het vaak zo dat de re9isseur meent allerlei zaken aan het script to moeten
veranderen, wil de tekst to verfilmen zi1'n . Dat deze spanning tussen film en Iiteratuur al
zo oud is als de film bestaat, last Els Andrin9a in haar artikel zien .
Els Andringa

leder standPunt dus- dat de film hetzij1 als
een minderwaardig on tsPannin9sartikel ,
hetzijI als een niet-zelfstandig e bijvorm
van
1
andere kunstvormen beschouwt wizen
wi1
1
dus of moeten w1ij afwizen
op 9rond van
1
de al9'emene conclusie dat zi jn
1 expressiemidde/en zich wel la ten ver9l
eli jken
maar 9eenszins laten identificeren met
die van andere kunsten . Menno ter Braak
1929 : 449
Cinema's fundamental mistake from the
beginning was to set off on the wrong and
inappropriate road of literature, whether fiction
or drama . Once on that road cinema inevitably
found itself in a double bind. da Vinci Nichols
& O'Keefe Bazzoni 1995, p . 199
AI spoedi9 na de uitvindin9 van de film in 1895
ontstond er een duurzame haat-liefdeverhoudin9 met
de duizenden 1jaren oude Iiteratuur. Aan haar ontleende het nieuwe medium verhalen thema's en ideeen
maar te9en haar zette de nieuwe filmesthetica
op zoek naar een ei9en identiteit, zich ook nadrukkeli1jk af . Er ontstond een debat dat nooit meer
helemaal op zou houden . Vooral in de ti1j d van de
vroe9e, zwi19ende film tot on9eveer 1930, men9den
zich veel belan9riJj ke schriJjvers en cultuurcritici in de
discussie . Het nieuwe medium werd met ar9waan en
tern9houdendheid, maar sours ook met enthousiasme ontvan9en . De reacties liepen uiteen van laatdunkende hoop tot oprecht vertrouwen in de
artistieke mo9eli1jkheden . Dit artikel schetst de vroe9e
9eschiedenis van de wederzi1'dse betrekkin9en en
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laat de ambivalente reacties van een aantal 9erenommeerde auteurs uit die periode zien .
Van kermisattractie tot kunst
Gedurende de eerste tien Jjaar van zijn bestaan was de
film vooral een kermisattractie . Tussen de revuedansers, 9oochelaars en acrobaten brachten schokkeri9e slapsticks en achtervol9in9en van een paar minuten het publiek in varietetheaters aan het schrikken
of lachen . Het nieuwe en opzienbarende was er echter
sPoedi9 of en de belan9stelling drei9de 9eleideli1j k
we9 to zakken . Toch waren er ook in deze vroe9e
periode al po9in9en our meer van het nieuwe medium
to maken zoals de kunsti9e, in9ekleurde fantasieen
van Geor9es Melies in Frankri1j k en de eerste Amerikaanse po9in9en our Ian9ere en tourplexere films to
produceren zoals de populaire 'western' The Great
Train Robbery en een heuse literatuurverfilmin 9 .
wellicht de eerste Uncle Tom's Cabin beide uit 1903
van re9isseur Edwin Porter . In deze Periode werden
ook de eerste productiemaatschappiJj en en studio's
op9ericht . De tanende belan9stellin9 was een bron
van zor9 voor de Jjuist op gang 9ekomen industnie .
Men be9on zich to bezinnen op manieren our het
Publiek vast to houden of liever no9 uit to breiden .
Vanaf 1905 deden zich ontwikkelin9en voor die een
ommezwaai tot 9evol9 hadden en de film zeker
stelden voor de toekomst . De Iiteratuur speelde hierbijJ
een niet to onderschatten rol .
In de meeste West-Europese landen waan film
al een basis had 9ekre9en, zoals Frankri1k . Duitsland En9eland en Zweden was in het vervol9 van de
achttiende eeuw sprake van een delin9 in cultuur9oederen en cultuur9edra9 . Het meer ontwikkelde

deel van de bevolkin9 las literatuur en 9in9 naar het
theater. Om nu ook dit publiek voor de film to interesseren modelleerde men films naar het klassieke theater
en naar de toes populaire literatuur van het realisme
en naturalisme . Te9eli1jkerti1jd richtte men speciale
filmtheaters in die leken op de traditionele theaters ,
2
dus met veel mahoniehout en rood pluche . De
techniek moest wel 9eli1j ke tred houden : het aantal
meters film nam drastisch toe monta9eprocedes
deden hun intrede en de mo9eli1'k-heden van de
camera's werden optisch en in wendbaarheid steeds
uit9ebreid . Het werd mo9eli1jk our theater to filmen

Als 9evol9 van de toename van de technische
mo9eliJj kheden de verlen9in9 van de filmduur, en de
9roeiende vraa9, zocht men ook naar mo9eli1jkheden
our minder afhankeliJ'k van de omstandi9heden to
kunnen werken . Griffith was be9onnen aan de
oostkant van de Vereni9de Staten, maar in 1908 trok
hiJ' in opdracht van ziJn producer met een hele
filmploe9 naar het westen waar hijj neerstreek in de
buurt van Los Angeles . Het licht was er meer dan
voortreffeli1jk en het was bi1jna altiJjd mooi weer . De
basis van Hollywood was 9ele9d en steeds meer
filmmaatschappiljen kozen er hun domicilie . Er ont-

amateur-acteur, maar ook als or9anisator en re9isseur .
Hi1j le9de een 9rote ideeenriJjkdom aan de da9 en list
zich daarbiJj inspireren door zi1jn literaire kennis . Daarbij1
waren het niet zozeer de verhalen de inhouden van de
romans die hijj overnam ; hijj was vooral 9efascineerd
door de meervoudi9e structures van de ne9entiendeeeuwse romans, waarin dikwi1jls verschillende handelis9sdraden naast en door elkaar heenlopen . Griffiths
9rote films die vanaf 1910 uitkwamen zi1jn alle 9ekenmerkt door in9ewikkelde monta9es, zowel door een
afwisselin9 van verschillende verhaaldraden als door het
afwisselend in beeld bren9en van verschillende parti1 j en
binnen dezelfde handelin9 parallelmonta9e . In het
eerste 9eval komen de verschillende verhaalli1jnen to
onderscheiden door een verschil in tint in een abstracts
ides samen zoals in de monsterproductie Intolerance
1916 waarin vier verschillende verhalen elk het thema
van de intolerantie verbeelden ; in het tweeds 9eval
convey9eren de handelin9selementen in de ti1jd zoals bij1
de race op leven en flood tussen een auto en een trein
binnen diezelfde film waarbiJj de ese keer de trein en de
andere keer de auto in beeld is, tot eindeli1jk de auto de
trein tot stoppen kan bren9en . Met der9eli1j ke vormen
van montage maakte het medium film zich los van de
9ebondenheid aan plaats en tiJjd en verwierf het heel
ei9en vertelprindpes met een 9rote flexibiliteit .

Tot in de Jjaren derti9 kwamen Europese producties
tot stand die ten dele een ei9en nationaal stempel
droe9en en zich sours nadrukkeliJjk van mainstream
Hollywood afkeerden . Waar het in de Vereni9de
Staten vooral our 9rootschali9e producties voor een
omvan9ri1k publiek 9in9- deed men in Europa moeite
our een ei9en filmesthetica to ontwikkelen en vernieuwende artistieke ideeen tot uitvoerin9 to bren9en .
Ook hierin speelde de literatuur een belan9ri1jke rol en
wel op twee manieren . Zoals in het begin al de
9evesti9de stromin9en in literatuur en theater een
voorbeeldfunctie hadden in die zin dat ze 9oede
verhalen maar ook interessante structures bodes zo
bleven ook nieuwe stromin9en een bron van inspiratie
voor de film . We vinden diverse '-ismen' in de film
tern9, zoals het expressionisme sYmbolisme, en
modernisme . Overi9ens waren dit stromin9en die
sowieso diverse kunstvormen waaronder ook de
beeldende kunsten raakten . Film is een medium dat bi'1
uitstek 9eschikt is our verschillende kunstvormen to
3
inte9reren en naast verhalen en verhaalstructuren uit
literatuur en theater ook elementen uit schilderkunst
9 rafiek en foto9rafie kan overnemen . Die inte9rafie
van kunstvormen was een protes flat in de avant9ardistische bewe9in9en in de Jj aren twinti9 plaatsvond . Zo konden de Duitse expressionistische films
thematische elementen uit de expressionistische
literatuur combineren met de mathematische vormen
en harde contrasten uit de toenmali9e foto9rafie en

maar ook our bekende romans our to zetten in een
verfilmin9 .
Niet alleen in Europa, ook in de Vereni9de Staten ,
waar de scheidin9 in cultuurdeelname Ian9 niet zo sterk
was deed de literatuur haar invloed 9elden . Sleutelfi9uur in de ontwikkelin9en van de film was de
boerenzoon D .W. Griffith . Niet aan9etrokken tot het
bedri1jf van zi1jn ouders had hijj zich met de literatuur uit
de ne9entiende eeuw in de boom9aard tern99etrokken
en een 9rote bewonderin9 voor Dickens o ntwikkeld . AI
1j on9 deed hijj mee met de plaatseli1jke toneelvereni9in 9 .
en toes er in de buurt films werden op9enomen, 9ree p
hijj zi1jn kans . Spoedi9 bleek zi1jn talent, niet alleen als

stond een concentratie van studio's maar ook van
producers . geld en talent . In Europa brak kort daaro p
de Eerste Wereldoorlo9 uit met als 9evol9 dat vele
emi9ranten hun 9eluk in de Vereni9de Staten wilden
beproeven . De stroom van talent richting Hollywood
be9on op gang to komen een protes dat zich
9eleideliJjk zou voortzetten en zich met kracht voor en
ti1jdens de Tweede Wereldoorlo9 zou herhalen .
De periode van de Tweede Wereldoorlo9 zou in
Europa tot een tiJjdeliJjke stilstand van de film leiden .
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9rafiek . Er werd 9eexperimenteerd met Iicht vormen ,
camerastandpunten en montage op een manier die
Ian9e tiJdr misschien wel tot op heden de film zou
beinvloeden . Toonaan9evende re9isseurs als Alfred
Hitchcock en Orson Welles zouden er 9ebruik van
maken our er emoties van drei9in9, angst en demonie
mee weer to 9even .
De tweede manier waarop literatuur de ontwikkelin9en in de film beinvloedde was eerder een ne9atieve . Door de voorbeeldfunctie van literatuur kree 9
film sours het imago van een parasitair medium, dat
leunde op andere kunstvormen en merle daardoor van
secundair niveau werd 9eacht . Deze menin9, die no9al
eens door schri1jvers en cultuurcritici werd aan9ehan9en - ik kom waarop in de vol9ende para9raaf
tern9 - werd vuri9 bestreden door de nieuwe filmtheoretici . Een 9evol9 was dat geprobeerd werd our de
ei9en kwaliteiten van het medium film 1j uist in contrast
met literatuur en theater to profileren . Wat kunnen
bewe9ende beelden uitdrukken dat woorden niet
kunnen en ourgekeerd? Steeds tern9kerend in de
theorie zi1jn de principes van montage, waarbi 1j
oneindi9 veel variaties in snort, mate van zichtbaarheld snelheid contrastering enzovoorts toe to passen
zi1j n . Maar ook technieken als suPerimpositie het over

elkaar heen proJjecteren van beelden de variatie in
camerastandpunten en -hoeken, het spel met lichtschakerin9en en de mo9eli1jkheden our scherpto-diepto
to varieren werden naar voren 9eschoven . Film kan
simultaan in beeld brengen waar taal hele sequenties
van woorden nodi9 heeft . Film kan poetische effecten
creeren door contrasten en parallellen in licht en vormen . Het waren vooral Russische theoretici onder wie
formalisten als TYn1janov Eisenstein en Lotman < en
France filmesthetici die zich am de funderin9 van een
onafhankeli1jke 'filmtaal' bekommerd hebben en zich
4
daarbiJj te9en literatuur en theater afzetten .
AI met al ontwikkelde de film zich in een ambivalente relatie met literatuur en theater. Als nieuwkomer probeerde het medium enerzi1jds aan to sluiten
bi1j de traditie en de ri1jkdom aan voorbeelden van de
literatuur profiterend ook van het kwaliteitsima9o .
anderzi1jds was het modern uit9edrukt op zoek naar
een ei9en identiteit . Daarmee was een basis 9ele9d
voor een immer voortdurende discussie die vooral dan
opspeelt wanneer schriftcultuur en beeldcultuur in een
concurrentiepositie 9eplaatst worden . In de vol9ende
para9raaf zal ik stilstaan bi1j enkele menin9en van
schriJjvers en theoretici in de tiJjd van de vroe9e
zwiJ9ende film .

A kiss is love r a grin is happiness
Zoals dat alti1d 9aat wanneer er een nieuw medium in
het gedin9 is of dat nu de boekdrukkunst < de televisie
of de computer is, ontstond ook biJj de opkomst en
verbreidin9 van de film een discussie over het 9oede
en het verderfeli1jke en vooral over kwaliteit dan wel
9ebrek aan kwaliteit . Sommi9en za9en ook toen al
een bedreigin9 in de verschuivende vri1jetiJjdsbestedin9 .
Bezor9d vroe9 men zich of of de mensen nu vooral
naar de film zouden 9aan en minder boeken zouden
lezen en kopen . Zou het 9edrukte woord het afle99en
te9en het bewe9ende beeld? Onder9ronds speelden natuurli1j k ook economische belan9en een rol .
Uit9everiJj en waren bang voor marktverlies, theaters
vreesden voor directe concurrentie en ook auteurs

hielden rekenin9 met een afname van hun publiek . De
ar9umenten die men aandroe9 waren echter sociaalpedaqo9isch of artistiek-esthetisch in9ekleed . Er

waren de voor ons nu no9 steeds herkenbare waarschuwingen te9en afnemende 9eletterdheid, vervlakkin9 van het denken en de9eneratie van de
fantasie naast beschouwin9en over de artistieke
superioriteit van de taal . Dit neemt echter niet we9 dat
een aantal auteurs wel de9eliJjk ook brood za9 in het
nieuwe medium . Sommi9en be9onnen scripts te
schriJjven of verklaarden zich bereid hun ei9en en
andermans werk voor de film to bewerken . Anderen
schreven theoretische beschouwin9en waarin ze de
kwaliteiten en nadelen van de beide media tegen elkaar afwo9en en een ei9en positie bepaalden . Daarin
tekende zich al spoedi9 een discours van voor- en
to9enstanders of maar ook waren er 9enuanceerde of
ambivalente beto9en . Zo constateerde Virginia Woolf
in haar essay The Cinema uit 1926 een sterke clichecoati9held in de manier waarop emoties in film werden
uit9edrukt . Een verfilmin9 van Tolstois Anna Karenina
had bi1j haar veel weerstand op9eroepen :
For the brain knows Anna almost entirely by the
inside of her mind - her charm her passion, her
despair, whereas all the emphasis is now laid
upon her teeth her pearls and her velvet . The
cinema proceeds- 'Anna falls in love with
VronskY' - that is to say the lady in black velvet
falls into the arms of a gentleman in uniform
and they kiss with enormous succulence, great
deliberation and infinite gesticulation on a sofa
in an extremely well appointed library . So we
lurch and lumber through the most famous
novels of the world . So we spell them out in
words of one syllable written in the scrawl of an
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illiterate schoolboy . A kiss is love . A smashed
chair is jealousy.
Y A grin is happiness. Woolf

1926 : 350

Maar, vervol9t zij' haar kritiek- het zien van Dr.
S
Cali9ari- bracht haar op het ides dat het ook mo9eli1jk
moest zi1jn met meer abstracts vormen een innerli1jke
wereld weer to 9even- en wel op een manier die
wellicht niet met woorden is to evenaren :
For a moment it seemed as if thought could be
conveyed by shape more effectively than b Y
words
If a shadow at a certain moment
can suggest so much more than the actual
gestures, the actual words of men and women
in a state of fear, it seems plain that the cinema
has within its grasp innumerable symbols for
emotions that have so far failed to find
expression . Woolf 1926 : 350
Deze 9edachten sluiten nauw aan biJj Woolfs ideeen
over de 'nieuwe literatuur' . Haar 9in9 het voorol om
de weergave van de mentale werelden van personages; hun denken herinneren en fantaseren . In
biJj na al haar werk heeft zij 9ezocht naar middelen om
deze to realiseren . Geen wonder dat zijj ook de film
vanuit dat 9ezichtspunt bekeek en 9een wonder dat
de vaak dichemati9e mimiek en 9ebaren van de zwiJj9ends film haar teleurstelden . Intri9erend is haar
indruk dat filmbeelden in potentie in zichtbare vormen
innerli1jke zielenroerselen kunnen uitdrukken die
buiten de mo9eliJjkheden van de taal li99en . Maar
voorlopi9, zo besloot zijj het essay, was de techniek de
kunst ver vooruit . Haar ti1'd9enoot Marcel Proust za 9
de film waarover hi1j zich slechts zelden heeft uit9elaten, overi9ens no9 minder zitten ; hiJj achtte het
uit9esloten dat het medium de riJjke schakerin9en van
de menseli1jke 9eest kon weer9even film 9eeft weer
wat Jje direct ziet in een paar minuten of een uur, maar
een uur ti1jds is niet alleen maar een uur, zo redeneerde
hi' maar "un vase rem li de arfums de sons de
pro1jets et de dimats" 9eciteerd naar Cok van der
Voort 1998) .
Evenals Woolf probeerde ook de OostenriJjkse
schri1jver Robert Musil in een essay uit dezelfde ti1jd
1925 de waarde van film uit zi1jn sYmbolische kracht
to motiveren . Hoewel ook Musil zich kritisch uit over
het 9ebruik van cliches in 9ebaar en mimiek, probeert
hi1j naar aanleidin9 van een boek van Bela Balasz een
van de 9rondle99ers van de filmesthetica de ei9en
mo9eli1jkheden van filmkunst of to tasten . Het essay
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verruimt zich naar beschouwin9en over het wezen en
de functies van kunst in het al9emeen, maar herkent
in film in principe hetzelfde vermo9en dat ook andere
kunstvormen ei9en is om het alledaa9se beleven
en denken to oversti19en en een 9limp van een
6
'andere 9eestes toestand' 9ewaar to worden . VerwiJjzend naar Balasz die de sYmbolische kracht van
filmbeelden uitle9de door to beweren dat de zwiJj9ends beelden steeds een betekenis representeren die
in abstractie boven puur dat9ene wat weer9e9even is ,
uit9 sat l condudeert Musil :
Dieser Zustand ist es in dem das Bild I'edes
Ge9enstandes nicht zum Praktischen Ziel ,
sondern zu einem wortlosen Erlebnis wird and
die Beschreibun9en vom sYmbolischen Gesicht
der Din9e and ihrem Erwachen in der Stills des
Bilds die vorhin zitiert worden sind, gehoren
zweifellos in semen Umkreis . . . . Man wurde
sick irren wollte man in der plotzlich erblickten
PhY si9nomik
o
der Ding e bl
dfe Uberrasch ung
durch das isolierte oPtische Erlebnis bemerken ,
die ist nur Mittel es handelt sick such da um
die Spren9un9 des normalen Totalerlebnisses .
Und diese ist emn Grundvermo9en 1jeder Kunst .
Musil 1925 : 1145
Ondanks zi1j n constructieve reactie op het werk van
Balasz last Musil hier en daar wel doorschemeren dat
hi1j de film voorlopi9 no9 niet de literatuur ziet evenaren . Dit in to9enstellin9 tot onze ei9en Menno ter
Braak wiens 9edachten in een ver9eli1jkbare richtin9
9aan . Ook zi1jn 'Cinema Militans' beziet film in het licht
van een overkoepelende esthetics waarin 9ezocht
wordt naar al9emene principes van expressie en
belevin9 die aan kunst ten 9rondslag li99en en ook hijJ
duidt een streven naar belevin9 aan die boven de
kenbare vormen uitstiJ9t : "Dat wi1j kunstvormen
herleiden tot 'de' kunst vindt zi1jn oorspron9 in ons
verlan9en naar het onvoorstelbare naar de vormeloze
onder9rond van het alleen in vormen kenbare . "Ter
Braak 1929 : 466 Maar Ter Braak vermiJj dt een
ver9eli1jkend oordeel uit to spreken en toont zich vol
vertrouwen in het artistieke vermo9en van de film
zoals uit het citaat boven dit artikel bli1jkt .
Misschien was Ter Braak ook wel in de eerste
plasts criticus en pas in de tweeds plasts literair auteur. Hi1j betoont zich aanmerkeliJjk minder ambivalent
dan de eerder9enoemde auteurs en zeker ook minder
dan Thomas Mann naar wiens menin9 over film Ter
Braak afkeurend refereert . Mann 9of ruiterli1jk toe dat

hi1' 9raa9 naar de film 9in9 en riJjkeliJjk tranen ver-9oot
bi1' het zien van melodrama's vol liefdessmart . Maar
1juist daarin za9 hi1j het overtui9ende bewiJjs dat film
9een ho9ere kunst kon zi1jn . Want kunst zo betoo9t
hi'1,
1st kalte Sphare man sage, was man wolle,; sie
ist eine Welt der Ver9eisti9un9 and hohen
Ubertra9un9, erne Welt des Stils, der
Handschrift der p ersonlichsten Form gebung,
obljektive Welt- Verstandeswelt 'Denn sie
kommt aus dem Verstande', sagt Goethe bedeutend vornehm keusch and heiter
ihre Erschutterungen send von sirenger
Mitteilbarkeit man ist bee Hofe man nimmt
sick wohl zusammen . Dage9en emn Liebespaar der Leinwand, zwei bildhubsche 1j un 9e
Leute die in einem wirklichen Garten met
wehenden Grasern 'auf ewe9' voneinander
Abschied nehmen zu einer Musikbe9 leitun9,
die aus dem Schmeichelhaftesten komp iliert
ist was aufzutreiben war : wer wollte da
widerstehen wer liesse nicht wonnig rinnen ,
was quillt? Das ist Stoff- das ist durch

nichts hindurchge9an9en das lebt aus erster,
warmer, herzlicher Hand das wirkt wee
Zwiebel and Nieswurz die Trane kitzelt im
Dunkeln in wurdi9er heimlichkeit verreibe
ich sie met der Fin9erspitze auf den
Backenknochen . Kaes 1978

Het directe inwerken op het sentiment staat dus in
schril contrast met Manns kunstopvattin9 . Vooral 9een
direct appel op het hart, 9een emoties maar afstandelitjke reflectie en 'ver9eesteli1jkin9' kenmerken vol9ens hem de ware kunst . Dat neemt niet we9 dat
Mann zijn werken rusti9 laat verfilmen . In de laatste
alinea van dezelfde beschouwin9 beklaa9t hi1j zich dat
de adaptatie van Buddenbrooks niet naar 9enoe9en
is maar hi1j fantaseert in een adem door over een
verfilmen9 van Der Zauberber9, die mits in 9oede
handen jets 9eweldi9s zou kunnen opleveren . Maar
Ja, dat zou veel van de maker ver9en en bovendien erg
kostbaar ziJjn . Voorlopi9 stelt hi1j zich tevreden met een
film van Koniglithe Hoheit waarvan hi1j denkt dat het
een succes moet worden . Echter, vooral zijn 9edachten
aan een Zauberber9'-verfilmen9 verraden dat ook hij1
wel de9eliJjk filmische mo9eliJjkheden voor o9en heeft
het9een ei9enli1j k zijn vooraf9aande betoo9 ontmantelt:

Kuhn an9egriffen konnte das em n merkwurdi9es
Schaustuck werden eine hantastische
EnzYklopadie met hundert Abschweifun9en in
alle Welt and die um emn episches Zentrum
Visionen alley Gebiete der Natur, des Sorts
der Medizin and Lebensforschun9- der
politischen Geschichte and so welter ordnen
wurde. Was ware al/emn zu machen aus dem
Kapitel 'Schnee' and ljenem mittelmeerischen
Traum9edicht vom Menschen- das es
einschliesst! Kaes 1978 : 166
Het li1jkt of Mann zich door zijn ideeen dusdani9 laat
meeslepen dat hiJj zijn eerdere bewerin9en helemaal
ver9eet . Dit is met name interessant omdat het no g

eens de ambivalentie van het schri1jvende establishment to9enover het nieuwe medium toont : in een
enkel kort stuk verwerPt de schriJjver de film als kunst
met beroeP op een ri9ide en tameli1jk bele9en "zoals
Goethe al zee . . ." kunstopvattin9, om onmiddelliJjk
daaroP to dromen over wat er wel niet allemaal van

zijn Zauberberg to maken zou zi1n . Hart en verlan9ens
in de Jjaren twinti9 van de twinti9 ste eeuw liken
hier in
J
botsin9 to komen met vroe9 ne9entiende-eeuwse
kunsttheorie . Het nieuwe medium doet de emoties o p
hol slaan maar het behoudende verstand wil er niet
aan toegeven .
Een no9 krasser voorbeeld van deze ambivalente
houdin9 vinden we bi1j de Italiaanse schriJjver Lui9i
Pirandello . Pirandello raakte al vroe9 door het nieuwe
medium 9eobsedeerd . HiJj uitte zich kritisch en
sceptisch en bracht dat tot uitdrukkin9 in zijn roman
Quaderni di Serafino Gubbio operatore Aanteke8
nin9en van Serafino Gubbio, cameraman uit 1925 .
De roman 9aat over een cameraman die wezenloos
door bli1jft filmen zelfs wanneer een acteur ti1jdens een
scene 'echt' door een leeuw wordt verscheurd . In het
boek Ii9t scherpe kritiek vervat op de mechanische
reproductie van de 'werkeli1jkheid' en de vervreemdin 9
en ontmenseliJjkin9 die dat tot 9evol9 heeft . De
cameraman kan niet meer als mens yea9eren, hijJ
re9istreert machinaal vanachter zijn camera . Te9eli1jk is
ook de verva9in9 van de 9renzen tussen fettle en
9
werkeli1jkheid als bedrei9end weer9e9even . Gubbio
die retrospectief op zijn bestaan als cameraman
reflecteert schri1jft :
Images I carried in me, not my own, of things
and p eop le ; images, asp ects faces, memories of
p eo p le and things which had never existed in
reality, outside me, in the world which that
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gentleman saw round him and could touch . I
had thought that l saw them and could touch
them also but no they were all imagination! 1
had never found them again because they had
never existed; phantoms a dream . . . But how
could they have entered my mind? From
where? Why? Was I there too perhaps, then?
Was there an I there then that now no longer
existed? 9eciteerd naar Moses 1995 : 28
In de herinnerin9 is Gubbio niet meer in staat zi1jn
ei9en bestaan to identificeren op9elost als het is in de
via de camera waar9enomen beelden .
loch liet Pirandello zich voortdurend door de film
meeslepen . Hi1' werkte mee aan verfilmin9en van zi1jn
verhalen en theaterstukken - zi 1jn As you desire me
werd in de 1jaren derti9 zelfs in Hollywood verfilmd met
sterrencast Greta Garbo en Melvin Douglas -, schreef
scenario's en had contact met belan9ri1jke filmmakers
uit die tiJj d . Evenals bi1j Thomas Mann is ook hier van een
conflict van motieven sprake ~enerzi1jds een verzet te9en
de prestaties van bet medium, dat in de optiek van de
schri1vers tekortschoot our hun artistieke bedoelin9en
to realiseren r anderzi 1'ds de Broom of intuitie van
nieuwe r on9ekende mo9eli1jkheden . Niet uit to sluiten is
Bat deze schri1jvers misschien oak aan9edreven werden
door zucht naar geld en roem . De 9edachte our 9roots
en meeslepend aan een massaal publiek to verschi1jnen
heeft wellicht merle een rol 9espeeld waaronder de
artistieke overtui9in9en bezweken .
Kracht van woord of beeld
Natuurli1jk zi1jn de 9eciteerde stemmen slechts een
9reep uit vele maar bet zi1jn stemmen van internationaal vooraanstaande auteurs die ook nu no9 tot
de 9evesti9de literaire canon behoren en representatief zi1jn voor bet toen 9evoerde filmdebat . Voelbaar
is bi1j alien bet vasthouden aan bet 9eschreven woord
als kwalitatieve norm waarte9en bet nieuwe medium
wordt of9ezet . Allereerst 9eeft men aan wat men mist
of althans wat men denkt to missen : bet vermo9en
our de innerli1jke wereld van personages weer to
9even het denken r voelen herinneren . Men ziet of
vreest een overmaat aan cliches r en men acht het
directe inwerken op de emoties beneden de stand van
de echte kunst . En ten slotte beschriJjft men een
vervreemdend en ontmenseli1jkend effect van de

machinale weer9ave en verveelvoudi9in9 van wat aan
de directe werkeli1jkheid is ontleend en het verwarrende in elkaar 9ri1pen van fictie en werkeli1jkheid .
Maar toch ontkomt 9een van alien aan de fascinatie
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voor de film . Men vermoedt een sYmbolische kracht
die zelfs de innerlitjke wereld zou kunnen representeren op een manier die het verbale oversti19t men
voelt de macht van het beeld in de emotionele werkin9r men fantaseert over een veelvoud van visionaire
9ezichten r en last but not least, men denkt toch een
9roter publiek in zi1jn ban to kunnen kri19en .
De voor9estelde opvattin9en stemmen alle uit de
ti1jd van de zwiJ9ende film . Na 1928 heeft het 9eluid
veel veranderd in de mo9eli1jkheden, zoals in de 1jaren
viJjfti9 de toevoe9in9 van kleur dat deed . Video en
recenteliJjk dvd maken het mo9eli1jk our in alle eenzaamheid films to beki1jken zoals men eeuwenlan 9
boeken heeft 9elezen . Zi1jn door al deze snelle ontwikkelin9en de opvattin9en over het bewe9ende
beeld in het Iicht van het 9eschreven woord wezenli1jk
veranderd? Film heeft zich inmiddels als ei9en kunstvorm 9eetaleerd ook institutioneel, 9ezien de talriJjke
beroemde festivals en priJjzen . loch bliJjven sociaalpeda9o9ische stemmen beducht voor 9evol9en als to
snelle oppervlakki9e consumptie . 9ebrek aan reflectie
en afname van de verbeeldin9skracht . Men denkt dan
echter vooral aan massaproducties en willoze verslavin9 aan bewe9end beeld, en niet aan zor9vuldi 9
9emaakte artistieke producties die meestal in filmhuizen of midden in de nacht op de televisie worden
vertoond . In de tweede plaats duikt het debat weer o p
wanneer het our verfilmin9en van bekende boeken
9aat . Dan wordt vaak 9ear9umenteerd in ter-men van
verarmin9r reductie van complexiteit of het wi1j zi9en
van de strekkin9 van een literair werk waarbi1' de film
het vaak afle9t te9en het boek of waarin minzaam
Iovend van 'adequaatheid' wordt 9esproken . lalri1jk
zi1jn ook ne9atieve of positieve reacties van schriJjvers
op verfilmin9en van hun ei9en werk . Vaak zi1jn zij1
teleur9esteld zelfs als ze zelf hebben mee9ewerkt
maar sours tonen zi1j zich enthousiast over de
'adequaatheid' . Echter, opvallend is Bat no9 maar zelden fundamentele vra9en worden 9esteld naar de
ei9en mo9eli1jkheden en kracht van woord of beeld
zoals de boven9enoemde auteurs Bit deden . Het is
spiJj ti9 Bat we van Woolf en Musil 9een latere beschouwin9en over de film bezitten ; het zou interessant zi1jn our to weten of naar hun menin9 film later
9erealiseerd heeft wat zi1j aan mo9eli1jkheden
voorvoelden .
Els Andringa is werkzaam bij de opleiding Literatuurweten-

schap van de Universiteit Utrecht . Dit artikel kwam tot stand
naar aanleiding van een college over literatuur en film .

Literatuur
Menno ter Braak, 'Cinema Militans' . In : Verzameld Werk, Bd .
2 . Amsterdam 1950 (1929) .
Hans-iurgen Brandt, 'Die Anfan9e des Kinos', In : Fischer
Filmgeschichte, Band 1 : Von den Anfan9en bis zum
etablierten Medium, Frankfurt am Main 1994 .
Anton Kaes, Kino-Debatte, Texts zum Verhaltnis von Literatur
and Film 1909-1929 . Tubingen 1978 .
Chiel Kattenbelt, 'De autonomic van de zwiJ9ende filmkunst .
Een wankel evenwicht tussen drama, proza en poezie' . In :
Ti'dschrift voor Literatuurwetenschap 2 (1997), pp . 126-147 .
Gavriel Moses, The Nickel Was for the Movies . Film in the
Novel from Pirandello to Pui9 . Berkeley etc . 1995 .
Robert Musil, 'Ansatze zu neuer Asthetik . Bemerkun9en uber
sine Dramaturgie des Films' . In : Gesammelte Werke, Bd. II,
Reinbek 1978 (1925), pp . 1137-1154 .
Luigi Pirandello, 'Will Talkies Abolish the Theater?' In : N . da
Vinci Nichols & J . O'Keefe Bazzoni, Pirandello and Film .
Lincoln/Londen 1995 (1929), pp . 197-202 .
Cok van der Voort, De reactie van de modernisten op het
nieuwe medium film : Pirandello versus Benjamin . Lezin 9
Onderzoekschool Literatuurwetenschap 1998 (on9ePubl .).
Alan Spie9el, Fiction and the Camera Eye. Visual Consciousness in Film and the Modern Novel . Charlottesville 1976 .
Virginia Woolf, 'The Cinema' . In : Andrew McNeillie (ed,), The
Essays of Virginia Woolf, deel IV. Londen, 1994 (1925-1928),
pp . 348-353 .

wordt . Zie bijvoorbeeld Spiegel 1976, en Moses 1995 .
5

De film Das Kabinett des Doktor Cali9ari onder re9ie van
Robert Wiene kwam in 1920 uit en geldt no9 alti1jd als de
Duitse expressionistische film biJj uitstek . Naar aanleidin9 van
deze film werd wel beweerd dat nu was aangetoond dat
film kunst kon ziJjn .
6

In veel van Musils werk, vooral ook in zi1jn literaire proza,
speelt het ervaren van 'de andere toestand' thematisch of
via de talige vorm een rol . Het is hier niet de plaats om o p
dit buiten9swoon comPlexe thema in to 9aan .
Een vergelijkbare kunstopvattin9 wordt door Ter Braak in
zijn 'Cinema Militans' (1929) als achterhaald van de hand
gewezen . Hij citeert afkeurend ene mej . E .C . Knappert uit
Gevaren en toekomstmogelijkheden van de Bioscoop uit
1926 : "Wat de kunstfilm betreft, van haar invloed ten 9oede
kan geen hoogen dunk hebben, wie nog immer gelooft dat
niets eens menschen eigendom worden kan, dat niets hem
waarlijk verrijken kan, zonder moeite en inspannin9 . "
8

Een eerdere versie van deze roman dateert reeds van 1916!

9

Terloops zij opgemerkt dat deze kritiek weer aan actualiteit
heeft 9ewonnen nu bliJjkt dat zo velen de televisiebeelden
van de catastrofale aanval op het World Trade Center in
New York op 11 September 2001 in eerste instantie als een
'film' hebben ervaren .

Noten
In het algemeen vindt men in internationals
filmgeschiedenissen niet veel over Nederland . Toch ontstond
ook in Nederland een ei9en filmindustrie, In Haarlem was de
filmmaatschappij 'Hollandia' op9ericht, die al vroe9 een
enkele redelijk geavanceerde film produceerde . Onlan9s
bracht het Nederlands Filmmuseum de 9erestaureerde versie
van Het geheim van Delft (1917) van Maurits Binger uit . Het
was een voor die tijd lange (een uur) durende film waarin de
kenmerken van de moderns thriller met suspense en
parallelmontage al aanwezig zijn . De output was voor een
toonaangevende cultuurcriticus als Ter Braak echter
nauwelijks het vermelden waard . Hij schamperde over
anderhalve film en vermeldde in ziJjn beschouwingen alleen
werk van ions Ivens naast dat van vele buitenlandse
cineasten .
z

Zie voor de geschiedenis van het filmtheater bi1jvoorbeeld
Brandt 1995 .

3

Wanneer er over de relatie tussen film en literatuur wordt
geschreven, 9ebeurt dat veelal met o09 op vertelprocedes .
Maar er ziJjn wel de9eli1jk ver9eliJjkingen met poezie to maken .
In de filmesthetica uit de tiJjd van de zwiJgende film is dat
ook 9ebeurd . Zie bi1jvoorbeeld Kattenbelt 1997 .
a

Het duurde overi9ens niet lang tot de film op zijn beurt
ideeen leverde voor de literatuur . Een aantal nu
'modernistisch' genoemde werken zoals Doblins Berlin
Alexanderplatz, JoYces Ulysses en vele latere werken maakt
van vertelprocedes gebruik die nu 'montage' genoemd
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Sacra memoria

Beeldspraak en memorie in Jan van Ruusbroecs Dat rijcke der ghelieven
"Wi1' zelen met onsen inwindi9hen o9hen aensien den spie9el der wi1'sheit Gods", zo
schreef Jan van Ruusbroec in Brabantsch Dietsch over de we9 die naar de ontmoetin9 met
God zou leiden . Hoewel Ruusbroecs brieven en traktaten vaak om hun (9odsdiensti9e)
inhoud worden bewonderd, verdient zijn 9ebruik van mnemotechnische middelen om zijn
beto9en to structureren misschien wel meer bewonderin9 . Hilde Noe Iaat zien hoe deze
structurerende vaardi9heden werken en waarom Ruusbroec de inwindi9hen o9hen van
zijn publiek werkeli1'k een spie9el voor kon houden .
Hilde

Noe

Het werk van de veertiende-eeuwse mYsticus Jan
van Ruusbroec 1293-1381 wordt tot op de da 9
van vandaa9 bewonderd . Die waarderin9 9eldt echter met name de inhoud ervan : in al zijn traktaten
en zijn enkele brieven beschri1j ft of verklaart Ruusbroec de we9 die naar de directe ontmoetin9 met God
Ieidt . Hoewel deze Brabanter door de eeuwen heen
telkens weer mensen weet to raken met zijn teksten r
schreef hiJj uiteraard niet voor lezers die honderden
Jjaren na hem Ieefden r maar voor ti1d9enoten of aanvankeliJ'k misschien alleen voor zichzelf r om zijn
ervarin9en to kunnen ordenen . Deze Iaatste veronderstellin9 zou kunnen op9aan voor zijn eerste
traktaat r Dat rijcke
der ghelieven . Daarnaast li1jkt het
I
aannemeliJjk dat Ruusbroec - eerst in Brussel als
kapelaan van de Sint-Goedele en na 1343 in
Groenendaal waar hiJj een contemplatief leven leidde voor 9roepen van mensen schreef die in reli9ieus
opzicht dieper en bewuster wilden leven . Zo wi1jst
Geert Warnar erop dat deze mYsticus in Brussel
contact had met een krin9 van Straatsbur9se
Godsvrienden . Wellicht was Die geestelike brulocht r
zijn tweede traktaat r dat men a9
l emeen als zijn meesterwerk beschouwt r voor hen bestemd . We weten wel
met zekerheid dat de Brabantse mYsticus voor
de kartuizers van Herne zijn Boecsken der verclarin9he schreef als antwoord op hun vra9en met
betrekking tot het Rijcke . Ook bi1j Vanden seven sloten is de adressant bekend . Het is de Brusselse daris
Mar9riete van Meerbeke . Er zijn steeds meer aanwi1jzin9en dat Ruusbroec in het franciscaanse milieu
verkeerde . loch kunnen we vaak alleen maar 9issen
naar zijn publiek .
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Wat zijn bronnen betreft r hebben we iets meer
zekerheid . Dat betekent echter niet dat ze onmiddelli1jk zichtbaar ziJjn . Het achterhalen ervan vraa9t van
onderzoekers het nodi9e puzzelwerk . Ruusbroec
citeert zelden letterliJjk en no9 minder vaak benoemt
hiJj zijn bron . Uiteraard is er de invloed van de bi1jbel .
Er zijn ook duideliJj ke sporen van de mYstieke 9eschriften van Hadewi1jch dertiende eeuw . We herkennen het 9edachte9oed van under meer de
franciscaan Bonaventura 1221-1274 Bernardus van
Clairvaux 1090-1153 en Willem van Saint-lhierrY
1085-1148 r Gre 9 orius de Grote t 540-604),
Pseudo-DionYsins (begin zesde eeuw r Au9ustinus
354-430 . Ruusbroecs 9eschriften li9gen zichtbaar
in9ebed in de 9rote christeli1jke mYstieke traditie . De
Brabantse mYsticus weet op meesterliJjke wiJjze het
werk van voor9an9ers to benutten en to9eli1jk op een
heel eigen manier de directe 9odservarin9 to
beschri1jven en uit to le99en . Dit inhoudeliJjk steunen
op en inte9reren van teksten van autoriteiten is tYpisch
z
middeleeuws . Maarr, zoals we verder zullen zien r ook
wanneer het om de vorm9evin9 9aatr toont
Ruusbroec zich een kind van zijn tiJ'd .
Deze twee asPecten van een literair werk r nameliJjk
inhoud en vorm vloeien als het ware samen in de
manier waarop deze mYsticus de capaciteit van de
memoria benut . Vol9ens zijn bio9rafie vertoonde hijJ
het snort gedra9 dat in de o9en van de middeleeuwer
ei9en is aan iemand die in de krochten van zijn
memorie speurt om er preties die ervarin9en r die beelden r die uitsPraken van anderen tern9 to vinden r die
hem in staat stellen een ei9en tekst to tomPoneren .
Zo trok hi1 j zich bi1j tiJj d en wile
J tern9 in stilte r vaak in

de natuur. Maar het 9ebeurde ook dat hijj midden in
een 9esprek zi1jn o9en met de handen bedekte . Dan
viel hem iets in wat hijj wilde toetsen op ziJjn bruikbaarheid . Als moderne lezer zi1jn we snel 9enei9d om
dit snort anekdotes als uitin9en van vrome vererin9 to
beschouwen . Maar wanneer we Ruusbroecs traktaten

nader beki1jken- Ii1jkt het er inderdaad op dat hij j weet
had van mnemotechnische middelen . Frank Willaert
meent dat Ruusbroec in zi 1jn eerste traktaat Dat rijcke
l
der ghelieven technieken 9ebruikte die het mo9eli1j k
maakten voor de toehoorderllezer om het verloop van
de tekst to vol9en en in het 9eheu9en to fixeren .
Willaert 1993 HiJj haalt talloze voorbeelden aan : hoe
Ruusbroec uitgaat van een bi1jbelcitaat dat hij j vervol9ens opsplitst in vi1jf stukJjes die elk een onderdeel van
het traktaat vormen ; hoe hijj bi1 j ieder onderdeel
van ziJjn betoo9 telkens weer de 9rote li1j n van
zi1jn uiteenzettin9 naar voren haalt zodat de
lezerltoehoorder alti1'd weet waar in de tekst hij1
zich bevindt ; hoe de slotzin waarmee hijj een
onderdeel afrondt de inleidende zin ervan spie9elt ;
hoe hi1 ' 9ebruikmaakt van 9etallen . Het zi1jn stuk voor
stuk vaardi9heden die thuishoren in de ars rhetorica . Ruusbroec 9ebruikt echter no9 een andere
3
9eheu9ensteun nameliJjk beeldsprack .

De kosmos voor o9en
In miJn p roefschrift heb ik de metaforiek van het Ri jcke
onderzocht . Ik wilde met name inzicht kri19en in de
soorten beelden die Ruusbroec kiest in hun betekenis
opbouw en samenhan9- en voorzover nodi9 en haalbaar- in hun plasts binnen de traditie . Een van mi1'n
condusies luidt dat Ruusbroec'za9' wat hijj schreef, hijJ
zette als het ware 'plaat1j es' veer voor de innerli1'ke
o9en van zi1jn lezerslluisteraars . De vraa9 is nu in
hoeverre hier inderdaad sprake is van een techniek of
dat er wellicht meer aan de hand is .
Om de beelds prack van het Rijcke
to kunnen
l
plaatsen is eni9e toelichting op ziJn plasts . Zoals in al
zi1n 9eschriften handelt Ruusbroec in dit traktaat over
de relatie tussen God en mens . Hi1j le9t uit en beschri1jft
hoe de verloste mens die zich in vri1jheid naar God
keert kan 9roeien en ontwikkelen tot in het mYstieke
eenzi1jn' toe . Als vertrekpunt voor ziJjn betoo9 neemt
hijj een bi1jbelcitaat uit het boek Wilsheid p .10 . r9 .10 .
HiJj verdeelt het in viJjf stukJjes die elk een deel van ziJjn
traktaat vormen . In het eerste deel die Heere
beschriJjft hijj God als een heer die machti9 is, wiJjs en
9oed . Hi1j drukt die ei9enschappen uit in zi1jn scheppin9 : de hemel met de en9elen en de aarde met
de mens als voornaamste bewoner. Te9en deze

achter9rond p laatst hijj het tweede deel Hi' hevet
wederleYdet. Dit omvat de 9eschiedenis van de
mensheid met name haarval en verlossin9 . In hetderde deel den 9herechten toont hijj op compacte wi1jze
de mo9eli1'kheden van de verloste mens . In het vierde

deel die 9herechte we9he werkt hijj de 9e9evens van
het derde deel in detail uit . Het vormt het zwaartepunt
van zi1jn traktaat zowel in inhoudeli1'ke als in kwantitatieve zin het omvat tachti9 van de in totaal
honderd pa9ina's die het traktaat telt . Hierin beschri1jft
en verklaart hijj welke we9en de mens tern9voeren
naar God . Hi1j onderscheidt er drie . De eerste is de
zintui91like . Deze is 9ebaseerd op het waarnemen van
de macrokosmos . De tweede is de natuurli1jke . Deze
we9 kan worden be9aan dankzi1j de natuurli1jke
vermo9ens waarover de mens beschikt . Gods 9evade
speelt hier 9een rot . De derde ten slotte, de bovennatuurli1jke kan de mens afle99en dankziJj de zeven
9aven van de Heili9e Geest . De twee vori9e we9en zi1jn
erin geinte9reerd . Het is een op9aande we9 waarbijJ
Ruusbroec drie zo9enaamde'levens' onderscheidt : het
werkende r het inni9e of het begeerliJ'ke en het
schouwende waarin het ei9enli1jke mYstieke 'eenzi1jn'
plaatsvindt . Elk van die drie levens bestaat uit drie
stappen . Dit 9eeft een totaal van ne9en, terwi1jl er
maar zeven 9aven ziJjn . Maar Ruusbroec toont zich hier
een pra9maticus : in twee 9aven sterche en raet
onderscheidt hijj een la9ere en een ho9ere 9raad zodat
hijj alsno9 op ne9en uitkomt . In het vi1jfde deel ten
slotte ende heeft hem 9 hetoent dat rijcke Gods, plukt
de mens de vruchten van zi1jn tern9keer naar God in de
voren van viJjf inzichten . Dan bliJjkt dat de mYstieke
ervarin9, de toestand van de 9elukzali9en na het einde
der tiJjden en de oorspronkeli1jke staat van de scheppin9 elkaar raken . Het bi1jbelcitaat waarmee het Rijcke
opende is dan volbracht . Maar dat betekent 9eenszips het einde van de dYnamiek die zo ei9en is aan
het mYstieke leven . De mYsticus bewandelt elke we g
telkens opnieuw vanuit het weten dat hijj dan heeft . Zo
wordt hijj keer op keer vernieuwd in het 9oddeli1'k
leven .
Ruusbroecs beeldsprack loopt parallel aan deze
discursieve structuur van het traktaat. Elk van de zes

ontdekte beeldvelden of paradi9mats
kosmos
en elen feodaliteit licht water en ruimte heeft eenzelfde opbouw. In de eerste drie delen worden de
grove contouren van ieder paradi9ma 9eschetst
waarbi1 9aandewe9 een zekere vernauwin9 van het
perspectief optreedt . Het begin van de wereld in het
eerste deel client als de 9rote achter9rond waarte9en
de 9eschiedenis van elk individu in het vierde deel zich
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Geest . De mens die een bepaalde gave heeft ontvan9en, wordt
dan ver9eleken met een van de
5
zeven la9en van de kosmos .
Wie beschikt over de eerste
gave, de vreese Gods, is als het
element aarde . Wie de tweede
gave heeft ontvan9en de 9oedertierenheYt. i s als het element
water. Dat 9aat zo door tot en
met de zevende gave, de wilsheYt. Wie deze heeft ontvan9en .
is als de derde hemel waar God
de en9elen en de heili9en wonen . Hier speelt uiteraard de
middeleeuwse opvattin9, dat de
mens een microkosmos is . Het is
dan ook niet vreemd dat in het
viJjfde deel waarin onder andere

Ruusbroec schrijvende, met een kloosterbroeder

afspeelt . Zoals hiervoor aan9e9even, zien we daarbij J
een op9aande liJn- een verticals bewe9in9 . Met de
beeldsprack in het viJjfde deel wordt terng9ekoppeld
naar het eerste . De verticals li1jn bli1jkt zich op paradoxale wi1jze als een cirkel to 9edra9en . Omdat elk van
de beeldvelden sYnchroon loopt met de discursieve
structuur van de tekst kunnen er als het ware ook

het einde der ti1jden wordt
beschreven de transformatie
van de macrokosmos to herkennen valt in de microkosmos
mens . Alhoewel het ei9enliJjk
andersom is . Want de macrokosmos kan alleen maar getransformeerd worden omdat de
mens de hele 9roei naar God
heeft door9emaakt . Het tweede
beeldveld betreft de en9elen .
Ook zi1j worden aan9ekondi9d in
het eerste deel nameliJjk als de
bewoners van het hemelriJjk . De
en9elen kunnen in vri1jheid kiezen voor of te9en God

horizontals 1linen 9etrokken worden die de soorten
beeldsprack die tot hetzelfde niveau behoren met el4
kaar verbinden . Ik verklaar me nader.

de Heer. De 9evol9en van die mo9eliJjkheid ziJjn bekend . De en9elen die zich afkeerden van God bevinden zich voor9oed in de hel . De 9oede en9elen daarente9en leven voor eeuwi9 in de hemel . ZiJj ziJjn niet
alleen een voorbeeld voor de mens, ziJ j staan ook naast
hem op de tern9we9 naar God . Bi1j elk niveau dat de
mens door9aat, past een antler en9elenkoor . DaarbijJ
wordt, preties zoals biJj de kosmos een strikte hierarthis 9ehanteerd . Naast de mens met vreese staat de

dit 9e9even later als beeld zal fun9eren maar dat
neemt niet we9 dat het plaat1je duideli1jk staat . In het
omvan9riJjke vierde deel wordt zoals hiervoor reeds
9eze9d,
. de tern9keer beschreven van de mens naar
ziJjn oorspron9 God dankziJj de zeven 9aven van de

komen de en9elen nog eenmaal tern9, maar dan niet
meer als beeld . De mens aensiet ze in hun relatie met
God .

Het beeldveld 'kosmos' wordt reeds aan9ekondigd
in het eerste deel . Er is immers sprake van de scheppin9 . 0p dat moment weten wiJj als lezer no9 niet dat
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9ewone' en9el, naast de mens met 9oedertierenhe
de aartsen9el, wie de const bezit- wordt ver9ezeld
door de doochde . Bi1j de la9ere 9raad van sterche Yt
zien we de Potestates < enzovoort tot aan de wi'sheYt
I
toe waar we de Serafi1jnen zien . In het vi1jfde deel

In deze twee paradi9mata r 'kosmos' en 'en9elen' Ii9t
al van nature een op9aande liJjn besloten . Het publiek
waarvoor Ruusbroec schreef 1 beschikte on9etwi1jfeld
over deze encYdopedische kennis . Wanneer zijj het
Rijcke
lazen of hoorden werd het'plaatJje' aan9eraakt
1
dat zijj in hun 9eheu9en hadden op9esla9en . Zij1
hoefden het maar voor hun innerliJjk oo9 to laten
verschi1jnen om Ruusbroecs betoo9 to kunnen vol9en .
ledere laa9 van de kosmos ieder en9elenkoor kon
worden vast9ehaakt aan een van de 9aven en
zodoende aan de corresponderende 9raad van
innerliJjke 9roei bi1j de mens . Het derde beeldveld
echter, nameli1jk 'feodaliteit' werkt eni9szins antlers .
Ruusbroec doet daar 9een appel op kennis op9edaan
uit boeken, maar op concrete ervarin9en binnen de
middeleeuwse maatschappiJj . Toch most ook in dit
9eval de lezerltoehoorder moeiteloos het plaat1j e voor
o9en hebben kunnen halen . Stet Jje God voor als de
ideate leenheer, de heer der heren, die machti9 is en
wiJjs en 9oed . De mannen die in dienst staan van een
leenheer ziJjn vrij . Voor Ruusbroec is dit een zeer
belan9ri1jke voorwaarde om de relatie met God to
kunnen aan9aan zowel biJj de en9elen als bi1j de
mensen . ZiJj kiezen voor of te9en Hem in vriJjheid . Dit
alles 9eeft de mYsticus aan in de korte eerste delen . In
het vierde deel waarin hiJj de we9 behandelt die de
mens naar God voert bewee9t de vazal als het ware
vanuit de periferie van het riJjk naar het centrum waar
de heer woont . Ruusbroec vol9t daarbi1j drie Ii1jnen . De
eerste omvat de diverse momenten van de Ieenhulde .
De tweeds toont een carriers aan het hof, van laa9ste
bode tot intimus van de heer. Naarmate de vazal
dichter biJj ziJjn heer komt neemt de minne voor hem
toe . Daarover 9aat de derde Ii1n, waarin zichtbaar
wordt 9emaakt hoe de leenman mens uiteindeli1jk de
ware aard van zi1jn relatie met God ontdekt : hi1j is een
adoptiefzoon en op 9rond van dit 9e9even is hijJ
erf9enaam van Gods riJk, dat is God zelf . In het vi1jfde
deel ten slotte, zien we de mens die het ri1jk van zi1jn
ziel het teen re9eert als een konin9 . HiJ j wordt 9ekenmerkt door dezelfde ei9enschappen als de heer . Hier
sluit de cirkel zich . De lezerltoehoorder kan het
allemaal moeiteloos voor zich zien als een reeks van
plaatJjes die als een kettin9 met elkaar verbonden
zi1jn . Bovendien beroerde de actualiteit van de
beeldsprack on9etwiJjfeld het 9emoed van het
publiek .
Een der9eli1jke verticals en to9eli1jk circulaire opbouw kunnen we ook tern9vinden in de opbouw van
de beeldvelden 'Iicht' 'water' en 'ruimte' al most wet
worden 9enoteerd dat Ruusbroec daar zelf de 9etrapto

structuur aanbren9t . Die is vest minder van nature
aanwezi9 dan in de hiervoor beschreven paradi9mata .
De volstrekt parallelle opbouw maakt het voor de
auteur mo9eli1jk om zonder een spoor van moeite
verschillende beeldvelden in elkaar to laten overvloeien
of van hetene veld op hetandere over te stappen . Het
nu vol9ende citaat illustreert dit op voorbeeldi9e wiJj ze .
We herkennen er zowel 'feodaliteit' 'water' 'licht' . Bij1
de gave
van wi sheYt schri1jft Ruusbroec :
Hieraf werdt dat rijcke
ontsteken ende bernet a!
J
in viericheY~t; dat vier dat es de heYlighe Gheest
bernende in de forne Yse =oven godhj cker
EenicheYt. !n deser hogher EenicheY1
t sijn
doervloeYt ende doerclaert a!!e 9heeste in
ombe9ripJ
e!i'cker minsamheYt . 84 3485,3) 6
We zien een 9eliJ'kaardi9e werkwi1'ze wanneer
Ruusbroec de inwerkin9 van de zeven 9aven de Heili9e
Geest op de mens voorstelt in de inleidin9 op de
bovennatuurliJjke we9 :
Ends es de Gheest Gods ghell
J jc eenre levender
fontsYnen met . vi'J . sprin9 henden aderen die
maken . vi ] . rivieren levende ende wallende
inden selven 9ronde, doervlietende dat
conincrike der zielen vroechtbaer makende in
meni9her manieren . Die Gheest Gods es die
on9hemetene meldicheYt ende claerheYt ende
brant die ontfunket ende doet berren ende
lichten dese . vil]. gaven in die p uere 9hedachte
der zielen g1
hell "c den . vi lj.
yore den
troen der ho9her maiesteYt . Die heY!i9he
Gheest die godleeke minne die eewi9he daer
sonne die g hevet ute . vi"
vi] .. claer scinende ra Yen
=stralen die verhitten ende verclaren ende
vrochtbaer maken dat riljcke der zielen . Dese
seven 9aven si'n
Jhel~c p laneten
1 gJ den . vi
heset
in
de
uere
9hedachte
hell "c inden
g
p
9I
firmaments : die re9eren ende ordineren in
minnen dat rijcke
der zielen . (16,
g oddelijcker
J
l
8-22
0p de en9elen na vinden we hier alts beeldvelden
tern9 .
Wastafelt1'es in apothekerskasten
Het valt op dat de wiJ'ze waarop Ruusbroec ziJjn beeldsprack opbouwt zoveel overeenstemmin9 vertoont
met de manier waaroe de middeleeuwers zich de werkin9 van het 9eheu9en vo0rstelden . Zi1j meenden dat
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wat men leerde door to luisteren of to lezen of door
ervarin9, als het ware werd in9edrukt in wastafeltJ j es ,
die clan werden op9esla9en in een 9rote ruimte, een
9ebouw of een kast verdeeld in verschillende plaatsen
of vakken . Carruthers 1993 Die indelin9 of ordenin g
was van het 9rootste belan9 om lets tern9 to kunnen

vinden in het 9eheu9en . In een ordeli1k 9eheu9en
werden zaken die biJj elkaar hoorden boven elkaar
9eplaatst zoals de ruimtes van verschillende verdiepin9en of de vakken van een 9rote apothekerskast .
0p die manier ontstond een catena een kettin9 . Maar
verschillende vak1jes konden ook associatief met elkaar
worden verbonden waardoor een nieuw snort kettin 9
ontstond . Dan liep men op een andere manier door
het 9ebouw of de kast van het 9eheu9en . Men gin g

er ook van uit dat een abstract 9e9even 9emakkeli1jker
kon worden onthouden wanneer het werd 9eassocieerd met lets concreets . Wanneer we in aanmerkin9 nemen dat Ruusbroecs beeldsprack parallel
loopt aan ziJjn abstracts betoo9 en dat ziJjn beelden als
de lussen van een kettin9 aan elkaar zi1jn vast9ehaakt
dan li1'kt het inderdaad of de Brabantse mYsticus in ziJ'n
Rijcke
een samenhan9ends selectie heeft of9edrukt
J
uit wat in zi1n 9eheu9en was in9edrukt . Bovendien
valt niet to ontkennen dat de 'lo9ische' opbouw van
zi1jn metaforiek zich 9emakkeli1jk vastzet in het
9eheu9en van de lezerltoehoorder, waardoor het
verloop van de tekst 9oed zichtbaar bliJjft .
Het is al vaker 9eze9d en 9eschreven dat de
opbouw van Ruusbroecs traktaten ver9eli1jkbaar is met
die van een preek . Predikanten benutten metaforiek
onder andere als een mnemotechnisch middel . Het
liJj kt me echter dat wanneer we Ruusbroecs beeldsprack louter als een steun voor het 9eheugen
beschouwen we ons bezondi9en aan een onver9eeflike
reductie van ziJjn werk . Want de plaatJjes die
J
Ruusbroec voor onze o9en neerzet betekenen lets
hebben ons lets to ze99en . ZiJj hebben een inhoud . ZijJ
doen ons lets vermoeden en 'be9riJpen' van wat er
zich tussen God en mens afspeelt . Wat daarin wordt
beleefd daar 9aat bet om . Dat Ruusbroecs beeldsprack daarnaast een handi9e en aantrekkeliJjke
vorm heeft, pleft voor ziJjn compositorische vermo9en
en verraadt de vaardige schriJjvershand van deze
veertiende-eeuwse mYsticus .

De ethische inbren9 van het monnikendom
Deze aandacht voor de inhoud raakt aan wat Mary
Carruthers - en voor haar Frances Yates - de ethische
inbren9 noemt van het monnikendom . Waar in de
klassieke retorica een 9oed 9ebruik van de memoria
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met name van belan9 was om anderen to overtui9en ,
client het in de optiek van de monniken vooral een
ethisch doel . Door de op9esla9en kennis steeds opnieuw voor ogen to halen daarover to mediteren, ze
to herkauwen maakt iemand die kennis van zichzelf
en bliJjft alleen dat9ene over wat er werkeliJjk toe doet ,
dit wil ze99en inzicht . Dit vormt de mens maakt hem
beter en leidt naar een dieper bewustziJjn . In felts
most de memorie de mens dichter biJ j God bren9en .
Daarom is de vorm waarin een sprekerlschri1j ver zi1jn
tekst presenteert van 9root belan9 . Beelden moeten
derhalve 9oed worden 9ekozen . ZiJj zi1jn op hun best
wanneer zi1 j de mens zo raken in ziJjn emoties dat hij1
effectief op we9 9aat naar God . In die context laat
Carruthers vaak het woord affectus vallen . De
betekenis die zi 1j aan deze term toekent r is echter niet
eenduidi9 . Nu eens li9t het accent op de emotie, dan
weer is er sprake van het hart. Mi1jns inziens betekent
affectus althans in de spirituele teksten die Carruthers
aanhaalt de liefde in het hart van de mens die door
God is 9eraakt . Dit kan uiteraard emoties met zich
meebren9en maar het is er niet identiek aan . Het
affect speelt een rol in het functioneren van de
memoria zoals de monniken die opvatten . Aan9ezien
we weten hoe 9root het belan9 van de beeldsprack
is in het Rijcke,
ontstaat als vanzelf de vraa9 hoe
J
Ruusbroec de memorie beschouwde . Ik beperk me
opnieuw tot het 9enoemde traktaat.
Wanneer we Datrijcke der 9helieven erop naslaan ,
dan zien we dat de term 'memorie' uitsluitend in het
inni9e leven voorkomt het moment waarop de mens
zich inkeert . De eerste stap in het inni9e even wordt
9ekenmerkt door de la9ere 9raad van de gave van
cracht . Daarover schriJjft Ruusbroec het vol9ends :
Gheestelijcke
starcheYt verheft dat 9hemoede
J
boven alle tijtlijcke
din9hen ends toent der
JJ
redenen die ei9henscaPe der Persons: die
mo9'hentheY t des Vaders die wiIjsheY t des
Soens die g oede des he ylicks Geest,; ends
ontfunct de begherte met sender ghevoeli jcker
liefden also dat de memorie haer van alien
din9hen ledicht ends ontcommert ends de
redene de ewi9he waerheYt in al haer werden
aensiende es ends de be9herte met
9 hevoeli Ijoker liefden inde goetheYt Gods haer
altoes druckende es . p . 42, r9 . 6-14

Ik wiJjs slechts op dat9ene wat nu voor ons van belan 9
is . Het is duideli1jk dat de la9ere 9raad van de gave van
sterkte effect heeft op het 9hemoede =9ezindheid

van het hart] . Dit 9aat boven de ti1jdeliJjke zaken staan
zodat het niet wordt of9eleid van God en waardoor
het mo9eliJjk is de ei9enschappen van de drie goddeliJj ke Personen aen to sieve p . 42, r9 . 29) . Vervol9ens
- en ook dat s eelt zich of o het hartsniveau ontfunct sterkte de begherte wat resulteert in liefde .
Het is preties deze ervarin9 die effect heeft op de
memorie . Het is dus kort samen9evat de be9eerte in
het hart die de memorie in bewe9in9 zet in de vorm
van ledicht en ontcommert =laat bekommernis los .

Bli1jkbaar houdt de memorie onnodi9e da9eli1jkse
ballast vast onthoudt ze nutteloze plaatJjes die het
aankiJjken van de 9oddeli1jke ei9enschappen in de we g
staan . Te9eli1'k wordt de memorie ook 9epresenteerd
als een van de drie ho9ere vermo9ens van de mens . ZijJ
is werkzaam naast de redene en de be9herte, die
verband houdt met de wil .
Bi1' de vol9ende stap, de ho9ere 9raad van
stercheYt, herkennen we dezelfde tomponenten . Maar
er is ook een toevoe9in9 . De mens met deze gave
aensiet niet alleen de drievuldi9e God hi1j kiJjkt ook de
nood van de mensen aan die verwi1jderd
ziJjn van de Heer. Zo kan het 9ebeuren dat
"hem Yemen in sine memorie valt ende
=zodat dan de be9herte sonderlin9he
wort 9herenen =aan9eraakt tot dien
mensche ende hiJs =hi1j daardoor niet
9 hehindert noch verbeelt en Overt in sinen
opkeer to Gode" p . 48, r9 . 5-7) . Dit snort
herinnerin9en hindert de mens niet meer
op zi1jn we9 naar God het verbeelt hem
niet meer omdat hi1 ' als het ware door
ziJn 9erichtheid op God heen naar ziJjn
medemens ki1jkt .
In de la9ere 9raad van raet ten slotte dat is de laatste fase van het inni9e leven moet de mens vaststellen dat hiJ j niet kri19t
waarnaar hi1j zo verlan9t, nameli1'k het
onaf9ebroken 'eenziJjn' met God : "Hier
blivet die ziele altoes in eenicheden in hare
memorie uutvlietende met den crachten in
werkeli1jcheiden
ende inblivende na
eY9hendom der crachten in eenicheiden
der 9hedachten" p . 58, r9 . 8-11) . Deze
ervarin9 wakkert de be9eerte steeds meer
aan p . 58, r9 . 13-15 en op haar beurt
mobiliseert ziJj opnieuw de memorie . Want
ziJj is het die in staat is dat9eve to herkennen wat niet overeenstemt met de
9erichtheid op God in feite dat wat niet
overeenkomt met de liefde van en voor de

Heer die de mens in ziJjn hart ervaart . En "soe Overt die
ho9he memorie dinckende omme dat ri1jcke der zielen

al dore ende dore ofte daet yet in 9hebrect to
ordineerenne ende to re9erenne" p . 58, r9 . 21-23) .
Het vermo9en van de memorie is buiten9ewoon
9root . Het bundelt ook de ho9ere krachten van de
mens memorie rede en wil en is als zodani9 zeer
belan9riJjk in het protes van eenwordin9 : de
" eenicheYt le9het in die memorie ende in indrucke
alle der crachte in ban de van minnen" p . 64, rg . 24-

25) .
Guido de Baere definieert de memorie bijJ
Ruusbroec enerzi1jds als de "capacitY to remember" en
anderziJjds als de "human consciousness which is
ontbeelt by the Father in order to unite with Him" De

Baere 1981 . BekiJj ken we de Ruusbroeccitaten opnieuw dan herkennen we beide kanten . Wanneer de
mens zich iemand herinnert die hulp nodi9 heeft zoals
in het tweede citaat dan is de eerste definitie aan de
orde . In de andere fra9ment1jes speelt de tweede de
memorie als een van de ho9ere krachten . Maar er zit

Portret van Ruusbroec
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een snort over9an9 tussen beide . De term aensiende
heeft daarmee to maken . In hat werkende leven, hat
eerste van de drie levens aan de hand waarvan
Ruusbroec de 9eesteliJjke groei van de mens
structureert, ki1jkt de mens onrechtstreeks naar God .
Hi1j ziet Hem in de uitwendi9e zintui91like wereld . Ook
in hat inni9e leven neemt de mens God niet rechtstreaks waar. Maar waar de mens in hat werkende
leven vol ontza9 voor God knielde verheft God hem
nu in de gave van sterkte . Dit verandert zi1n per8
spectief . De mens ki1jkt no9 steeds naar God aan de
hand van een beeld een plaatJje . Maar hat is mentaal .
Het is een inwendi9e activiteit waarbi1' hijj bi1jvoorbeeld
kan mediteren over Gods ei9enschappen . Uiteraard
zal dat wat hijj ooit leerde za9, be9reep en in hat
9eheu9en opsloe9 daarbi1j een rol spelen de eerste
betekenis . Daze contemplatie brengt de mens niet
alleen dichter biJj God . ZiJj bren9t hem ook dichter bijJ
zichzelf, biJj wie hi1' wezenliJjk is . Hier spreken we van
bewustzi1n de tweede betekenis . Dit is wat Ruusbroec hierboven "in eenicheiden der 9hedachten"
9
noemt p . 58, r9 . 11 . Samen9evat kunnen we ze9-

9en dat de memorie zich steeds meer concentreert en ,
voort9edreven door de be9eerte, alle krachten tot
eenheid bren9t . In deze toename van bewustziJjn
wordt de mens steeds meer een g heli"cke van zi1jn
heer. Ook dit konden we hierboven lezen
. 58,
.
8-11
.
Dit
houdt
overi9ens
no9
9een
onaf9ebroken
r9
eenzi1jn' in een ervarin9 die ei9en is aan hat schouwende leven . Daarom schriJjft Ruusbroec aan hat einde
van hat inni9e leven : "nochtans bliven si altoes gheliJjc
ende niet een in desen grade " p . 63, r9 . 3-4) . De
mens kan de eenheid niet zelf bewerkstelli9en . Hi1j is
hier aan de 9revs van de ei9en vermo9ens . Ruusbroec
benoemt deze be9renzin9 ook als grout p . 64,
r9 . 27) . In deze grout voelt de mens hoe dicht hijj bij1
de Heer is . Sours is hijj in eenheid sours wear niet .
Soe merct Si =redene vale nauwe ende vindet
inden 9ronde der ghedachten rechte als eene
adere eender lavender fonteYnen wallende ute
eenen levenden vruchtbari9hen 9ronde . Die
grout dat is die eenicheit Gods ende
eY9'hendom der Persona ende oarspronc der
zielen want die gronc is vruchtbaar ende
be9hin ende inde alder creatueren . p . 57 ,
r9 . 12-18
In de ontbeelde memorie door Ruusbroec hier 'gron-

de der 9hedachte' 9enoemd, weet de mens zich als
wezen direct verbonden met God of zoals Ruusbroec
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hat ze9t, hij j neemt waar dat deze " grout des wesens
derzielen . . . dre9hat die beelde Gods" p .12- r9 . 2930) . De mens heeft ziJjn oorspron9 ontdekt . Dit weten
is meer dan 9aloof . Hier is 9een sprake van een
concept, maar van de directe belevin9 van een relatie .
Hier vervalt elk zintui9liJk, elk mentaal beeld elke
constructie elke overwe9in9 . Er is alleen maar 'ziJjn' .
Dat is ontbeelden . Toch zouden we wellicht dit bee/de
- en ik ze9 dit met de nodi9e voorzichti9held
aangezien hat hier niet our een plaat1a 9aat in de hiervoor 9esi9naleerde zin - de ultieme- want wezenli1jke
'herinnerin9' kunnen noemen die de mens heeft van
ziJj n heer, de 9rond van zi1jn verlan9en naar Hem . Dit
verlan9en vorm9even in hat op we9 9aan naar de
Heer Ii1jkt mi1j met name wat de monniken voor o9en
hadden met hat begrip ethisch .
Sacra memoria
Uit hat vooraf9aande bliJjkt dat de memorie samen
met hat affect dat zich uit in de be9herte, een cruciale
rol speelt in de ontwikkelin9 van zintui9li1j kheid naar
mentale plaat1jes naar beeldenloosheid wat de onmiddelliJjke waarnemin9 van God mo9eli1jk maakt . Dit
is echter 9een statische toestand . God is immers
onaf9ebroken zowel een als drie . Dit wil ze99en dat

Hi1j to9eli1j k rustend is in 9enieten een en in bewe9in 9
en vruchtbaar dit is ei9en aan de drie Personen . Ook
dit kunnen we lezen in hat bovenstaande citaat p . 57,
r9 . 12-18) . Aan9ezien de mYstieke mens als hat ware
meebewee9t in en met dat 9oddeli1j k leven, zal ook hijJ
altiJjd zowel inkeren als uitkeren . 0p die manier bli1jven
beelden een rol spelen . Zi1j zi1jn niet ineens voor alti1j d
we9 en nutteloos . Ruusbroec laat dit mooi zien biJj de
zevende gave, de wi"sheYt,
wanneer hijj de hoo9ste
1
mYstieke ervarin9 beschri1jft . In die context somt hi'J,
anderhalve bladziJjde Ian9, namen op die wi1j aan God
9even die wi1 j dus als 'plaatJjes' in ons 9eheu9en
hebben en waarover we kunnen mediteren . Hi1j noemt
ze
vernufte9 he bee/den creatuerliljcker wi"s
l
uut9etrocken ute den eenvuldi9hen wesene
Gods . Daer de redene dese bee/den begI
ri~pt,
daer si I"n Si ghescapen- ende of9hetrockenne
hell jcken van 9 odliljcker natueren,; maar want
91
Si alle be9hinnen ende inden na den insiene in
een ofgrondich wesen- daer faliert =bezwi"kt
l
redene ende merken want daer east die
eenvuldighe natuere Gods. Aldus Ple9hat
verlichte redene haer lief =God to merken in
alle dese edelhe y
t- ende hieraf valt si in een

verwonderen van al deser richeYt
. Hier of court
l
zoe 9root verlan9hen . p . 84, r9 . 20-29

AI deze beelden die de mens voor God bedenkt leaden
naar God en komen ook voort uit het 'eenzi1jn' met
Hem . Zo kunnen wi1j God 'heer' en 'fontein' en 'Iicht'
noemen . En hoewel die namen niet toereikend zijn
omdat ze 'schepselli1jk' zijn en derhalve to beperkt our
de oneindi9e God to vatten, het zijn wel diezelfde
beelden die zoe groot verlanghen in de mens doen
ontbranden . De uitwendi9e zintui91
like wereld en de
mentale plaat1j es

die ervan zijn of9eleid maken de

liefdesband tussen God en mens heel zichtbaar . Vanuit
dit oo9Punt li9t het ook voor de hand dat Ruusbroec
uit diezelfde voorraad van metaforen put our de relatie
tussen God en de God9eli1jkende mens to beschri1jven .
Er is in die zip immers een onaf9ebroken verbindin 9

tussen beeldenloos en beeld .

Het li1jkt me zeer waarschi1jnli1jk dat dat bet was wat
deze veertiende-eeuwse mYstatus 'za9' en voelde o p
de momenten van stilte en afwezi9held waarover zijn

bio9raaf spreekt . Te9en deze achter9rond is de
anekdote dan veel meer dan een vrome voorstellin9 . Zij1
confronteert ons bovendien met de tourPlexiteit van
het be9rip 'memoria' in de Middeleeuwen . Dat het
laatste woord daarover no9 niet is geze9d, ma g
duideli1jk wezen .
Hilde Noe (1942) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen . Haar scriptie had als
titel : 'Licht . Een literair onderzoek naar het gebruik van het
beeld van het licht in Jan van Ruusbroecs Die geestelike
brulocht' (1981) . Daarna verzorgde ze de nieuwste editie van
Ruusbroecs traktaten Vanden blinkenden steep en Vanden
vier becorin9hen . Sands 1989 is zij werkzaam buiten haar
vak9ebied. Zil promoveerde op 21 September 2001 cum

laude aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift 'In een
verwonderen van al deser rijcheyt . Het beeldgebruik in Jan
van Ruusbroecs Dat rijcke der ghelieven' .
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Noten
Met betrekkin9 tot Ruusbroecs 9eschiedenis baseer ik me in
g rote
rote linen op Warnar 1993 . Van dezelfde auteur verschijnt
in de loop van dit Jaar bi1 Uitgeven1 Quendo een boek over
dit onderwerp .
Plagiaat was in de Middeleeuwen een onbekend
verschi1jnsel . De waarachtigheld en de waarde van een tekst
werden merle bepaald door het aanhalen en verwerken van
auteurs met autonteit .
3

Ook Willaert wijst daarop naar aanleiding van een
orienterend artikel van miJjn hand, namelijk Noe 1989 .
a

Het spreekt vanzelf dat Ruusbroec zijn paradigmata veel en
veel verfiJjnder uitwerkt dan ik in de nu vol9ende
samenvattingen kan laten zien . Voor een uit9ebreide
analyse, zie Nod 2001 .
5

De eerdergenoemde aanpassing van zeven naar negen
impliceert dat ook twee la9en van de kosmos (vuur en de
eerste hemel) uit een lagere en een hogere graad bestaan .
b

Ik citeer uit de editie van Poikens en ReYpens 1944 . Ik heb,
zonder dit op enige manier aan to geven, de emendaties
opgenomen zoals die voorkomen in de nieuwste editie van
het Ri cke die nog dit Jaar zal verschi1pen als deel 4 in de
reeks Jan van Ruusbroec, Opera Omnia, ed . J . Alaerts .
Zie bijvoorbeeld Carruthers 1993 (1990), pp . 67-69, 174 en
201 . Zie ook Carruthers 1998, pp . 116-118 .
8

Zie het paradigma feodaliteit in Noe 2001, p . 98 e .v,

9

V9I . d e Baere 1981, p . 267 : "The 9edachte is the original
unity of the human faculties of understanding and will .
Through endowment of mystical grace, the encounter with
God is experienced in this unity ."
,o

Dit lijkt me verder to 9aan dan de interpretatie van
Carruthers die een moreel tintJje drag9t .
11

Vgl . Hamburger 2000, met name pp . 398-399 .
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De zonnige blik
van de Zaligmaker
Marie Koenen, boeken en rooms-katholieke propaganda

Hoewel de romans van Marie Koenen in deze ti1'd no9 slechts bi1' weini9en bekend
zi1'n, werd haar werk aan het begin van de ne9entiende eeuw 9oed ontvan9en .
De sYnthese tussen Iectuur en Iiteratuur, katholiek en modern viel 9oed in de
smack bi1 ' een 9roeP 1'on9e literatoren die zich wilden distantieren van het moderne atheisme, maar in de literaire sti1'Imiddelen wel hell za9 . Patrick Rooi1'ackers
besPreekt in zi1'n bi1'dra9a de katholieke ProPa9andistische roman De wilde lager
en verklaart waaraan dit werk zi1'n huidi9a relatief onbekende status to danken
heeft.
Patrick Rooijackers

Sommi9e schriJjvers worden alleen al niet meer serieus
9enomen vanwe9e de voorkant van hun boeken .
Gesteld dat u een boek onder o9en kree9, afkomsti 9
uit 1918, met een 9ekleurde voorkant waarop een
9root hart 9etekend, oP9ebouwd uit rode rozen en
kleine onbenoembaar 9estileerde witte bloempJes en
midden in dat hart in 9rote gouden letters de titel van
het boek . Zou u het idee hebben dat u to maken had
met een ver9eten meesterwerk? Waarschi1jnli1jk niet .
loch werd het boek in kwestie De wilde1a9er, door
de al9emene pers met alle egarils ontvan9en en de
schri1jfster Marie Koenen, behoorde tot de belan9riJjkste katholieke schriJ j vers van haar ti1'd . li1jd dus voor
een herwaarderin9 van haar boeken en dienen we de
vooroordelen die een kitscheri9e voorkant oproept, to
laten varen?
Misschien ook weer niet . Misschien moeten we
eenvoudi9we9 tot de conclusie komen dat we niet
meer kunnen oordelen over de literaire kwaliteit van
een werk waarvan de denkwereld 9eheel van ons vervreemd is . Wie De wilde1'a9'er leest leest een boek in
de li1'n van de romantische historische roman- met een
onstuimi9e maar 9oedharti9e held en een deu9dzame

heldin een boek dat drift
op de procedes van Van
1
Lennep en Walter Scott, met Ian9e spannin9sbo9en
en met een passend maar toch vri1j onverwacht einde
en dat aan alle eisen van het genre voldoet . En des to
bitterder is het om vast to stellen dat een moderne
lezer dit boek niet meer in alle ernst kan lezen .
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Waarom? Vanwe9e de wel zeer navrante katholieke
9eur die elk hoofdstuk doorwasemt . Twee hoofdpersonen die op het einde niet met elkaar trouwen ,
maar in het klooster 9can, pagina's Ian9e beschriJjvin9en van heel erg heili9e missen, 9oede en 9elovi9e
mensen die beloond worden en kwaden die 9estraft
worden : hoo9steps kan de ironie om het naieve no g
interesse wekken en het lezen 9aande houden . Maar
moeten we de naiveteit van Koenen of onze ironie
bekla9en?
Een ei9enti1'dsche kunst voor God
Marie Koenen 1879-1959 is een vri1'wel ver9eten
schri1jfster, een van de voormali9e corYfeeen van de
Limbur9se letteren, zoals haar aanwezi9held o p
straatnaambord1jes in de benedenrivierse provincien
no9 tot op de da9 van vandaa9 bewi1jst . Maria 'Mien'
Koenen werd in Den Bosch 9eboren maar al snel
verhuisde het 9ezin Koenen naar Maastricht- waar ze
haar 1'eu9d doorbracht . Als dochter van M .1 . Koenen
de samensteller van het bekende Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal nam taal voor
haar van 1jon9s of een biJjzondere plaats in en ze toonde al zeer vroe9 belan9stellin9 voor het schri1jverschap .
Ze debuteerde in 1900 in De Katholieke Illustratie .
Kort daarop benaderde Maria Viola haar om bi1jdra9en
to schri1jven voor het zo1juist op9erichte ti1jdschrift Van
Onzen Tiljd . Dit rooms-katholieke maandblad - waarvan onder anderen Albertine Steenhoff-Smulders

C .R . de Klerk en Maria Viola de redactie vormden wierp zich op voor rooms-katholieke literatuur waarin
reli9ie en schoonheid hand in hand 9in9en, en het
zette zich of tegen de oudere 9eneratie katholieke
literatoren waarvan Herman Schaepman de onbetwiste leider was . Maria Viola en de dichter-kapelaan
Antoon Binnewiertz lieten stof opwaaien door openliJjk
hun waarderin9 voor de door Schaepman verachte
kunst van de Tachti9er Willem Kloos uit to spreken ,
ook al benadrukten zijj dat zijj liens atheistische nei9in9en verwierpen . "Welnu we nemen hun noten
maar zetten daaronder onze eigen woorden", zo
meende men met Tachti9 om to kunnen sprin9en
9eciteerd in Sanders 2000, p . 10 . Het streven van het
Jjon9erenti1jdschrift het scheppen van moderne en
katholieke kunst, sprak Koenen zeer aan en werd voor
haar een roepin9, die haar haar hele even zou
bezighouden : "Vast en duideli1jk zag 'k voor me : het
levensdoel : 'Doen wat 'k zou vermogen, om mee to
helpen aan den opbouw van een ei9entiJjdsche kunst
voor God ." Munnichs 1949, p .29

Maar het bereiken van dat ideaal was allerminst
eenvoudi9 . Hoezeer een romancier ook to9emoet
kwam aan de vele eisen van fatsoenli1jkheid zedeli1j kheid vroomheid en wellevendheid uiteindeli1jk werd
het proza door veel priesters beschouwd als een verdorven genre dat de fantasie op hol bracht en de zeden deed verwilderen . Vooral de 'modernistische'
'decadente' producten van naturalisten als Emants
Robbers en Coenen met hun Lebensverneinun9, immoralisme zinneprikkelingen en atheisme, hadden in
de o9en van de derus laten zien hoe diep de kunst kon
zinken . De onlan9s verschenen fraaie studie Het
sPie9elend venster van MathiJjs Sanders die als eerste
een dieptopeiling van de katholieke literatuur in de
periode 1870-1940 9eeft en waarop ik in het vervol 9
van mi1jn verhaal verscheidene malen zal tern9vallen ,
schenkt nauweli1jks aandacht aan het proza maar het is
wel duideliJj k dat met name de roman in katholieke
krin9en met ar9use9en werd bekeken . Michel van der
Plas citeert in zi Jjn bekende Uit het rijke
Roomsche lel
yen een aantal p reken uit het maandblad De Gewiljde
Rede uit begin Jjaren dertig : "'t RomannetJjes lezen trekt
ons of van de nuchtere kalmeerende werkeli1jkheid .
Verlevendigt vaak to veel onze verbeeldin9 . Vesti9t bijJ
de 1jeu9d zeer dikwiJjls to vroe9 de aandacht op de
personen van het andere 9eslacht doet zoo vaak ook
to vroeg de sluimerende zinneli1jkheid ontwaken" . En
zelfs de " goeden roman die deu9d verdedi9t en
ondeu9d leert verfoeien" onttrekt zich niet aan lit
euvel . Nee "wulpsche, geile Kunsten . . . ach we g

maar! . . . in een woord : 't is allemaal te9en die vermaledi1j de Katholieke Kerk!
(Van der Plas 1992, p .283
Het doel van de Jjon9a 9eneratie literatoren van Van
Onzen Tijd
l was moderne literatuur to scheppen waarin het katholiek het hoofdbestanddeel uitmaakte .
Maar verbor9 dat doel niet een to9enstri1jdi9held in
zich zo was de vraa9 . Sloten moderniteit en katholiciteit elkaar niet uit? Het proza dat rond 1900 van

katholieke zi1jde verscheen- ontstee9 zelden de literaire
zeden en gewoonten zoals die rond 1850 op9ell
deden ; de boeken van een romanciere als Melati van
Java werden weliswaar veel 9elezen, maar waren van
elke moderne insla9 ontbloot . Het ontbrak een
prozaiste als Koenen aan een 9rote katholieke voor9an9er op wiens werk ze kon tern9vallen om haar
eigen werk to le9itimeren . Dichters konden leunen op
de door en door katholieke poezie van Guido Gezelle
en op de ideeen van de 9eza9hebbende J .A . AIberdingk ThiJm maar het moderne katholieke proza
diende 9eheel op ei9en benen to staan .

De eni9a katholieke schri1'fster
Een schriJjfster als Koenen stond voor de zware tack
tussen literaire en ideolo9ische waarden een aantrekkeliJjke moderne sYnthese to creeren die voor
priesterli1jke o9en niet aanstoot9evend was en die
bovendien een publiek moest aanspreken dat nauweliJjks las en dat in maatschappeliJjk opzicht een achterstandspositie innam . Als 9een andere katholieke
literator uit de periode 1900-1920 slag9de ze daarin .
De Maasbode schreef biJjvoorbeeld naar aanleidin 9
van haar roman De andere 1918 : "Niet zoo maar een
roman van alledaa9sch gebeuren waar het katholieke
wordt op9elegd als het suikeren 9arneersel op een
taart maar een roman waaruit het katholieke leven
ons togengeurt als een aroom uit bloemen en
vruchten ." Schri1jver Paul Haimon stelde in het tiJjdschrift RoePin9 vast dat Koenen tiJjdens ziJjn Jjeu9d de
"enige katholieke schri1jfster" was "wier boeken we
nooit 9enoe9 zouden kunnen lezen, zoals men ons zei
en dat zonder eni9e reserve" Munnichs 1949, p .65 .
MathiJjs Sanders stelt in zi1jn Spie9elend venster vast:
"Als er een schri1jfster in de buurt kwam van het ideaal
was het Marie Koenen" Sanders 2002, p .234 .
Koenens verhalen balanceren telkens op de 9revs
tussen lectuur en literatuur, tussen de traditionele
sterk op de handelin9 9erichte verhaalli1jnen van de
avonturenroman de legende en de volksvertellin 9
enerziJjds en de complexere, psYcholo9iserende verhaalli1jnen van de moderne naturalistische roman
anderzi1jds . Heili9enlevens le9enden streekverhalen ,
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op de biJjbel geinspireerde verhalen die met traditionele middelen worden opgebouwd nemen een 9root
deel van haar oeuvre in besla9 .; maar vooral haar
romans en novellen die Koenens naam maakten
p roberen met modernere literaire middelen de lezer
aan to spreken . Zo treffen we in De moeder 1912
een zeer consequent 9ebruik van de erlebte rede aan
waarmee belan9riJjke crises in de 9eest van de
hoofdpersoon worden beschreven . En hoe voorzichti 9

deze stap naar een modernere verteltrant moest worden 9enomen, is to zien in haar eerdere novelle Het
hofke 1901 waarin het zeldzame gebruik van de
erlebte rede tussen aanhalin9stekens staat am
duideli1jk to maken dat niet de verteller aan het woord
is maar dat de gedachten van het personage warden
weergegeven .
Oak al speelden haar romans vaak in de moderne
ti1'd, een niet-katholieke toon is haar boeken vreemd .
De hele Weltanschauun9 van Koenen is doordrenkt
van katholieke godsvrucht en deu9dzaamheid . Hoezeer ze sours oak to Ii1jden hebben onder de slagen
van het leven, de hoofdpersonen in Koenens boeken
zijn altiJd gelovi9 en verheffen geen enkel moment
hun stem te9en God . Haar personages zijn 'goed' en

meni9 personage wordt door "Gods Iicht" om9even .
In diezelfde sfeer van katholieke bienseance bli1'ken de
slechteriken in haar werk door9aans verdwaalde schapen wachtend totdat God hen tot de kudde tern9 laat
keren . Zo straft in de novelle De toren van Neekum
1901 de "wrekende hand Gods" de trotse boer
Queri1n, die hardnekki9 wei9ert am zijn overvloedi 9
aanwezige geld aan de vervallen dorpstoren to besteden en het dorp ten hoop zijn ei9en toren bouwt .
Q ueri1jns toren vat al snel vlam en men meent dat zijn
zoon Dolf in de brand is omgekomen . De zoon bliJjkt
echter ongedeerd . QueriJjn komt tot inzicht en belooft
de oude pastoor een nieuwe schone kerk to bouwen .
Eind 9oed al 9oed . In Koenens boeken neemt het
katholicisme altiJjd een belan9ri1jke plaats in . In sommi9e boeken wordt pagina's Ian9 IYrisch uit9eweid
over het biJ'wonen van missen en op momenten van
crisis wordt God steevast aan9eroepen voor hulp ;. Hem
vervloeken is het laatste wat de personages van
Koenen to binnenschiet .
Dat de nooit voltooide reeks Werken van Marie
Koenen uit 1949-1953 op randuit oubollige wiJ'ze is

uit9e9even - met veel stemmi9a plaat1jes en versierde
kapitalen - als ware Marie Koenen de vooroorlo9se

Marie Koenen
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variant van schri1j fsters als HennY Thi1jssin9-Boer en Nel
Benschop, is het Io9ische 9evol9 van de positie die zijJ
als schri1jfster innam : de katholieke volksschri1j fster. In de
1jaren na de oorlo9 leende de brave katholieke huis- ,
tuin- en keukende9eli1jkheid van Koenen zich prima
voor 9enoe9J
like avond1jes bi1j het haardvuur. In die zin
zi1jn haar boeken voor de moderne lezer vooral ouderwets 9ezelli9 ;~ alle verwarrende problemen worden
beschermend toe9edekt onder een warme deken van
9odsvertrouwen en 9oedheid . Wie van films houdt met
Me9 Ryan in de hoofdrol en bovendien een fervent
katholiek is wordt van haste aan9eraden eens een
boek van Marie Koenen to lezen .
Hi1' wil flat bidden niet meer hooren
Desalniettemin moet Jje 1jezelf als welwillende lezer
sours toch werkeliJjk schrap zetten our to be9riJpen hoe
de boeken van Marie Koenen ooit in alle ernst 9elezen
konden worden en zelfs buiten katholieke krin9en een
9unsti9e ontvan9st kre9en . De roman De wildeJa9er
1918 voert het vroomheids9ehalte flat een boek1ee
als De toren van Neekum sYmpathiek maakt, aanzienli1jk op : tot waarlilk propa9andistische hoo9ten . Critici
bespraken het boek welwillend . Johan de Meester en
Jeanne ReYneke van Stuwe mevrouw Kloos lieten
zich in warme woorden over het boek uit .
De wilde Jager is kortwe9 samen to vatten als een
historische roman met bekerin9sdran9 ;. Walter Scott
bestuurt een contrareformatorisch schi flat o zeeen
van wiJjwater naar de hemel voert . In De wilde Jager
staat niet een klein dorpskerkJj e op instorten nee, de
moederkerk zelve drei9t in Nederland ten onder to
9aan . Het verhaal speelt zich of in Gelderland in de
Tachti9J'ari9e Oorlo9, rond 1615 . Na het uitbreken van
de 0pstand is ieder in de streek die een belan9ri1jke rol
binnen de nieuwe staat wil spelen lid 9eworden van
de nieuwe leer. De weini9e Gelderlanders die katholiek ziJn 9ebleven wordt verboden hun 9eloof to beli1jden op straffe van zware boetes en li1jfstraffen .
Priestess topen floods9evaar en 1jaren achtereen is er
9een 9eesteliJjke in de streek to bekennen . Uit de
ontwikkelin9en in de striJj d te9en de SpanJj aarden ontvan 9 en de trouwe katholieken in De wildeJa9er niet
veel steun . Het laatste roomse bastion in het noorden
Den Bosch wordt op het einde van de roman in9enomen . Lan9zaam maar zeker 9aat de katholieke kerk
in de Nederlanden ten onder .
Er ziJjn twee verhaalli1jnen in De wilde 1a9er die
duideliJk per hoofdstuk 9escheiden zi1'n . In de ene liJjn
staat de katholieke Jjonkheer Hendrik van Isendoorn a
Blois centraal . Hendrik wordt verliefd op de mooie

Fenne van Delen eveneens afkomsti9 uit een katholieke familie maar fel protestant 9eworden . Als hi'J
Fenne op een da9 zi1jn liefde verklaart, laat ze hem weten dat hi1j zolan9 hi1j katholiek is. 9een kans bi1j haar
maakt . Hendrik li1jdt onder de verpauperin9 van het
voorvaderli1jk kasteel ; zi1jn vader is verbitterd eenzaam

door de flood van zi1jn vrouw, en verwacht van ziJjn
zoon flat hi1j later ziJn 9eisoleerde positie overneemt .
Hendrik sluit zich aan bi1 j het nieuwe 9eloof, maar als
hi1j de schone Fenne ten huweli1jk meent to kunnen
vra9en hoort hi1j flat ze zich 9aat verloven met een
ander. 0p zoek naar ver9etelheid verlaat Hendrik de
Nederlanden . Hi1j vertrekt naar het door oorlo9en 9eteisterde Duitsland en sluit zich vri1 j willekeuri9 aan bij 1
een 9roep stri1jders . Vader Isendoorn en broer Elbert
bliJjven eenzaam achter.
Te9enover Hendrik de 'wilde Ja9er' die naar
ver9etelheid zoekt in de stri1d < stann Anna van Delen <
de zus van Fenne en vader Marten en broer Elbert
Isendoorn die alien hopen op de tern9keer van Hendrik . Anna van Delen die een zekere affectie voor de
9eplaa9de Hendrik koestert, speelt de belan9riJj kste rol
in deze tweede verhaalli1jn . Met piJjn in het hart ziet zij1
hoe de 1j on9eman zi1jn ware katholieke aard vanwe9e
zi1jn liefde voor Fenne verloochent en na zi1jn vertrek
bliJjft zi1j hem in haar hart trouw. Anna wordt zwaar
ziek herstelt en bliJjft bidden voor Hendrik, maar haar
liefde is nu aan9evuld met een rotsvast vertrouwen in
Gods 9oedheid . Met heel haar hart weet ze flat
Hendrik weer tern9 zal komen maar wanneer weet ze
niet . En duizendmaal dieper en warmer mens flan
haar vuri9e maar oppervlakki9e zus bidt ze voor het
welzi1jn van de dolende 1jonkheer en zoekt ze contact
met het verbor9en katholieke volksdeel in Gelderland
flat in haar een 9rote steun en toeverlaat heeft .
De wilde lager behandelt net als De toren van
Neekum het thema van de verloren zoon de afvalli9e,
het verdwaalde schaap . Van meet of aan voelt Hendrik
ziJn 9eweten kna9en . In den vreemde bliJjkt hi1j een
wankelmoedi9a 9eest die het heel moeiliJjk heeft met
verbitterd en protestant to ziJjn en die telkens biJ j het
horen van 9ewi1jde 9ezan9en de aandran9 voelt to
knielen : "Hi1j wil flat bidden niet hooren . . . . hiJj zou . . .
wat? bezwi1jken en op z'n knieen zinken?"Koenen
1918, p .106 Dat Hendrik tern9 zal keren naar ziJ'n
vader Anna en het katholicisme staat wel vast . De
belangriJkste spanningsboog van het boek vormt dan
ook de yraag hoe Iang het duurt voordat zoonlief in
vaders armen zal weerkeren samen met de vraa 9
zullen Anna en Hendrik no9 tezamen komen en zo Ja hoe? In de Iaatste twee hoofdstukken worden de twee
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verhaalli1jnen samen9ebracht . De 9ebeden van Anna ,
Elbert en Vader Isendoorn warden verhoord : Hendrik
keert weer in de schoot der moederkerk . Hendrik
wordt franciscaner monnik en Anna non . Daarmee
komen de beide 9eliefden bi1 j elkaar en toch oak weer
niet ; ze trouwen 'in den Here' . Om het boek oak voor
de minder 9eesteliJjk in9estelde lezer een 9eslaa9d
einde to 9even trouwt Elbert van Isendoorn nag snel
met het IiefliJjke Li1'sJe, het 1jon9ste zus1je van Anna .
PaaPsche ei9enbaat
Koenen schreef De wilde Jager op aandrin9en van de
cultuurhistoricus Gerard Brom toen redacteur van
tiJjdschrift De Beiaard die met het eindresultaat
buiten9ewoon in9enomen was : "Wat loopt hier alles
mooi samen reli9ieus en artistiek allebei! " Geciteerd
in Munnichs 1949, p . 5 Marie Koenen had eerder, in
1915, Brom over9ehaald am een nieuw literair tiJjdschrift op to richten r De Beiaard . Dit tiJjdschrift dat in
veel opzichten als de opvol9 er van Van Onzen Tijd
J is
to beschouwen, groeide snel uit tot het leidende katholieke ti1jdschrift uit die 1jaren . Waar het oudere
tiJj dschrift duideliJjk haar inspiratie zocht biJj de
Tachti9ers daar verle9de De Beiaard het accent weer
naar het ideolo9ische aspect en zette het zich
duideli1jk of te9en de Tachti9ers . Marie Koenen droe 9
met veel re9elmaat bi1j aan het nieuwe tiJjdschrift en
nadat haar roman De moeder in afleverin9en in 19161 917 verschenen was, 9of Brom haar de raad am een
roman to schriJjven over enkele Gelderse katholieken
ti1jdens de 0pstand . Koenen voelde zich in eerste
instantie weini9 aan9etrokken tot deze thematiek r
maar nadat Brom haar enkele historische studies aan
de hand had 9edaan too9 de schriJjfster aan de slag .
Brom werd veelvuldi9 9eraadplee9d biJ j de totstandkomin 9 van De wilde Iager. Herhaaldeli1 k, aldus
Munnichs "reisde de copie van Maastricht naar
Apeldoorn en van Brom's schriJjftafel 9in9en briefkaartJjes met kritiek, kerni9-kort tern9" naar
Maastricht Munnichs 1949, p .4 .
In De wilde J'a9er komt het katholieke pro9ramma
van de schriJjfster en van haar inspirator Brom wel heel
sterk naar boven driven
. De vriJj voorspelbare plot van
J
De wilde Ja9er is zeker verteerbaar ; met grate vaardi9heid weet De wilde Ja9er de conventies van de
historische roman uit to buiten en in die zin doet het
werk niet onder voor snort9eliJjke producten van Van
Lenne . Maar de sim listische manier waaro Koenen
katholieken en protestanten portretteert en de
nadrukkeliJjke boodschap die het werk uitdraa9t, is
bepaald weini9 9enuanceerd . Fenne van Delen is wel
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zo'n beet1je het voorbeeld van de krachti9e protestante in De wilde lager
. Ze plee9t zonder 9ewetenswroe9in9 woordbreuk li1jdt aan een mateloze bekesin9sdran9 . vindt armen schooiers die moeten 9aan
werken en beschouwt liefdadi9held als " paspsche
ei9enbaat, die met anderen to dienen verdiensten en
aflaten wil zamelen voor zich zelf" Koenen 1918,
p 211 . Gemeenschapszin ontbreekt 9eheel bi1j haar.
Zelfs haar ei9en vader is bang van haar en wenst haar
op ziJ'n sterfbed niet meer to zien . Protestanten bliJjken
in De wilde J'a ger vooral opportunisten die am de "eer
en het aanzien" en niet am "Gods waarheid" naar de
nieuwe leer ziJ'n over9estapt Koenen 1918, p .220 , ze
drinken vaak onmati9, zin9en platte 9euzenliederen
zi1jn hardvochti9, zees rechtliJjni9 in de leer en fel antikatholiek - "De pest 9aat uit van 1iou en Jje snort .
Baarli1jke duivel . . ."Ibidem, p . 95 - zozeer zelfs dat
priesters op 9odslasterliJ'ke wi1'ze in hun ei9en kerktorens warden op9esloten : "Gods kerk 'n kat - en
Gods priester als 'n dief erin! "Ibidem, p . 196 Pratestanten kennen in De wilde Ja9er 9een respect voor
het ho9ere en laten oak 9een enkel moment bli1jken
van schoonheid onder de indruk to ziJ'n .
0p de katholieken valt daarente9en in De wilde

1a9er bitter weini9 of to din9en . Ze ziJjn dapper, opofferin9s9ezind trouw, eerli1 k, vaderlands9ezind
enzovoorts . En deze 9eestesadel wordt met name
weerspie9eld in hun leiders de priesters . Er is in De
wilde Jager 9een enkele monnik broeder of pastoor to
ontdekken die zich niet kandidaat zou kunnen stellen
voor de Mister Saint-verkiezin9en . Men neme Vader de
ReYser, de priester die Anna na het vertrek van Hendrik
de biecht afneemt : "Van z'n hoo9 voorhoofd schiJjnt
een 9laps van ver9eesteli1jkin9 . Om z'n mond ziljn diepe
trekken van ziels9oedheid en verstorven smart . . . "
Ibidem p . 30 Priestess ziJjn dapper, wa9en hun leven
am de 9elovi9en van vervol9in9 to redden en ziJjn
blindelin 9 s bereid voor hun idealen to sterven r zoals de
1jezulet Godfried Thelen : "Ze bespuwden hem, beukten met hun 9eweerkolven op z'n hoofd, scheurden
hem de kleeren van 't liJjf en be9onnen hem toen hall
en rug to kerven met hun zwaarden . Maar 9een klacht
op z'n lippen . HiJj bad : 'Treed niet in 't 9ericht met
Uwen dienaar, want al wat leeft wordt geenszins
9erechtvaardi9d voor Uw aanschi1jn' . . ." Ibidem ,
pp102-103 Katholieken zi1'n zonder uitzonderin 9
eerli1k, trouw, openharti9 en liefdevol to9enover elkaar
en katholieken zi1n 9een opportunisten maar ware
9elovi9en . Anna, Marten en Elbert van Isendoorn
hebben het in het boek erg druk am van de ene
mis naar de andere to s1jouwen, waarbi1 j zi1j heel veel

mYstieke momenten beleven, en telkens danken ze
God hiervoor.
Het li9t overi9ens voor de hand om achter deze
scherpe to9enstellin9 in presentatie de invloed van
Brom to vermoeden die zo ziJ'n ei9en ideeen over
katholicisme en protestantisme had . Voor Brom was
kunst schoonheid een manifestatie van het ho9ere .
Schoonheid moest dienstbaar ziJjn aan deze oorspron 9

om de esthetiese wereld reli9ieus to helpen maken . "
Ibidem En daarmee verwacht Brom dus van katholieke kunstenaars een bepaald propa9andistische
houdin9 .
In De wilde l"a9er was Koenen zich zeker van deze
propa9andistische' houdin9 bewust . Een vraa9 die
makkeliJjk opkomt bi1j het lezen van de roman is : als
God aan de zi1jde van de katholieken staat waarom

9eloof ontbraken daarom biJ protestanten ei9enschappen die dus wel biJj de katholieken zi1jn tern9 to
vinden :

Maar Luther en Calvin1 9in9en in de font toen ze zich
verwi1'derden van de eni9e ware Kerk : "in plaats van
toen den Heer nieuwe kerken to bouwen banden ze
Hem uit ZiJjn ei9en huffs" .Ibidem . p . 111 De Kerk
heeft van haar fouten 9eleerd en is krachti9 r zuiver en
sterk uit haar boetedoenin9 tevoorschi1n 9ekomen
zoals het stralende priestercorps in De wilde lager
bewi1jst : "'t is maar schi1n, dat het Zuiden machteloos
li9t . . . Naar het ti1jdeli1jke en uitwendi9e 9emeten
misschien verarmd . . . Maar de innerli1jke kracht leeft . . .
vri1j en vuri9 wordt er 9ewerkt door bezielde priestern . . . stri1jders voor God ." Ibidem, p . 19

en daarom zich conformeren aan de ethische waarden
die van ho9erhand aan ons werden 9esteld . Esthetisch
besef schoonheid 9emeenschaps9evoel en reli9ie
waren in de o9en van Brom onlosmakeli1jk aan haar
verbonden . De protestanten hadden echter, aldus
Brom de schoonheid of9ewezen en daarmee zich ook
van het ho9ere en van de 9emeenschap of9ewend .
Protestantse kunst was daarom een contradictio in
terminis omdat protestantisme verdorrin9 en individualisme inhield . Gemeenschapszin, kunstzin en waar

Tusschen schoonheid en Katholicisme bestaat
het organies verband van lichaam en ziel : geen
p ronkend kleed alleen is voor ons de kunst . En
al verdraa9t Rome best vervolgin9, al kept het
Missen in kelders en op zolders het viert de
vermogens van de natuur, die barbaren no9 tot
versierin9 van hun leven leidt- 9ebrekki 9
misschien maar overal vurig uit . Geciteerd in
Sanders 2002, p . 245
De parallellen tussen de ideeen van Brom en De wilde
lager li99en in dat opzicht voor het oprapen . De katho-

lieken in de roman vieren hun missen daadwerkeliJjk o p
zolders en in kelders maar hun kracht is on9ebroken .
Ook in de kloosters
In De Beiaard verdedi9de Brom het standpunt dat
katholieke schri1jvers duideli1jk voor hun levensbe-

schouweli1jke si9natuur uit dienden to komen, hun
katholieke 9eaardheid dienden to benadrukken en in
hun boeken de band tussen kunst en 9emeenscha p
dienden to versterken . Echte kunst was alti1'd katholiek
en in de toenaderin9 van kunstenaars tot het katholicisme zoals Toorop en Van Eeden za9 Brom dan ook
een vanzelfsprekendheid . Echt katholieke kunst was
voor hem een kunstuitin9 "die God eert en de menschen sticht een kunst die ons 9ebed en ons 9enot
vereeni9t in de zonni9e blik van de Zali9maker. We
willen die ook met een apostolische bestemmin 9 .

hebben de 9oeden het dan slecht en 9aat het de
kwaden toch zo voor de wind? Niet alleen 9eeft de
roman een duideliJ'k antwoord op deze vraa9, hiJ j weet
eveneens duideliJjk to maken dat deze situatie in de
toekomst no9 zal veranderen . Vol9ens De wildeJ'a9er
heeft de opkomst van de protestanten de misstanden
binnen de katholieke kerk aan de kaak 9esteld . "Er
was to veel zonde in de wereld . Ook in de kloosters
ook in de kerken ." Koenen 1918, p .32 De katholieke
Kerk had tuchti9in9 nodi9 en heeft die 9ekre9en .

Trouw zi1n, afstand doen van de uiterliJjke schiJn .
9eloven : daar draait het dan ook om in De wildel'a9er.
De katholieken worden door alle to9ensla9en op de
proef 9esteld maar hun trouw is de trouw van de

ware 9elovi9e . Een priester houdt Anna voor : "Trouw
moet ze waken en wachten en in haar lampJ'e de olie
bewaren . . . De Brui9om zal komen . In haar hart . . . .
Want HiJ' is eeuwi9 trouw, en trouw aan Hem moet
haar sterkte zi1jn en zal haar rust worden ." Ibidem ,
p125 Hendrik kree9 het al van zi1jn vader to horen :
"GeliJjk heeft wie trouw bli1jft . Hendrik! " Ibidem
p19 En zi1j die Trouw zi1n, zullen beloond worden : is
dat niet een oude wiJj sheid?
Inderdaad worden de wachtenden beloofd .
Hendrik komt tot inkeer. Eerst twi1jfelt hiJ' no9 : "ZiJjn het
de puinen van het laatste Roomsche bolwerk die o p
hem schenner en zwabber, we9en?"Ibidem, p . 276
Maar verderop weet hiJ' wel beter. Hi1j woont de mis bi'J
in de Bossche Sint Jan de laatste officiele dienst die in
de komende decennia op Nederlands 9rond9ebied zal
worden 9ehouden : "De laatste pel9rim hiJ', met z'n
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nasleep van heili9schenners, maar de eerste toch, die
er boetend beloven komt to helpen opbouwen, wat hijJ
hen hier en alom in verdwazin9 hielp omverstooten . . .
Christus' kerk o aarde . . ." Ibidem
. 279-280
Hendrik besluit naar huffs tern9 to keren . En zoals
Hendrik tern9keert op kasteel Cannebor9 en zoals
Anna's Ii1jden zinvol bleek zo zal ook "eens de Kerk
herleven als nu de Cannenbor9 : door Iiefde en 9eloof
en trouw"Ibidem
. 296 . En zullen de dwalende
protestanten no9 bekeerd worden? Fenne die na haar
huweliJj k uit de streek was vertrokken keert tern9 naar
Gelderland . Want : "Die is bang, dat de heele Veluwe
weer Roomsch zal worden nu de Laar 't weer is" . En
een antler voe9t toe : "Dat zal de Veluwe toch!"
Ibidem, p . 293 Nee het komt allemaal wel 9oed met
de trouwe katholieken .
De katholiek anno 1918 hoeft zich 9een zor9en to
maken aldus De wildeJager. Hem wacht een grootse
toekomst . We9dromend in de 9eschiedenis kon de
lezer ervaren hoe zi1jn voorvaderen hebben moeten
stri1jden om hun 9eloof to behouden en hoe hi1jzelf als
trouw 9eblevene in een eeuwenlan9e li1jn van godsvruchti9e volharding stond . Het katholieke reveil in
Nederland vanaf 1 840 kri19t door deze boodschap het
karakter van een 9esta9e opmars naar de al9ehele
katholieke he9emonie . Het komt allemaal uiteindeliJjk
op ziJjn roomse poot1jes terecht als we De wilde lager
mo9en 9eloven . Is het vreemd dat Gerard Brom
meende dat in deze roman "artistiek en tell9ieus" alles
zo mooi samen9in 9?
Zin9zan9 en kuise werkeli1'kheidsontvluchtin9en
AI titjdens het Ian9e leven van Koenen nam de beIan9stellin9 voor haar werk snel af . In meni9e biJj dra9e
aan het speciaal aan Koenen 9ewi1jde nummer van
RoeAing uit 1949 wordt ondanks alle waarderin9 voor
het werk van de Limbur9se vast9esteld, dat de
belan9stellin9 ervoor dani9 is verminderd . Emile Erens
verpakt deze desinteresse handi9 : "Bi1 j het overzien van
de ri1jke arbeid van Marie Koenen voelt men zich
9ene9en de voorspellin9 to doen l dat er een tijd zal
komen waarin Marie Koenen meer waarderin9 zal
vinden dan in deze da9en van vertroebelin9 en
verwarrin9 van alle 9eesteliJjke en esthetische
waarden ."Munnichs 1949, p .58 En ook de Vlamin 9
Andre Demerits wi1jt de dalende interesse voor het
werk van Koenen vooral aan de ti1d9eest : "De meeste
critici 9aan thans aan zulke verhalen 9erin9schattend
voorbi1' .; er is nooit een ti1d 9eweest dat er zoveel aancoati9in9 en cYnisme uit9estald werd, om zich boven
het 9rauw to verheffen ."Munnichs 1949. p .46

Ook binnen de katholieke letteren zou Koenen nooit
een vooraanstaande plasts innemen . Zeker speelde
Koenens bescheidenheid en tern99etrokkenheid
hierbiJj een belan9ri1jke rol maar de vol9ende 9eneratie
katholieke literatoren was ook antlers over het
schri1jven van literatuur 9aan denken . Pieter van der
Meer de Walcheren beklaa9de zich al in 1923
to9enover Anton van Duinkerken over "de ouderwetse troep van brave en katholieke dichterlin9en en
verhaalt1j esprutsers" die met hun "zin9zan9 en kuise
werkeli1j kheidsontvluchtin9en" slechts "zelfvoldane
9eesteli1jke kruideniers" van leesvoer voorza9en Van
Duinkerken 1964, p . 217 . De literatoren rondom het
ti 1jdschrift De 9emeenschap uit de Jjaren derti 9,
waaronder mensen als Brunin9 . En9elman KuYle en
Van Duinkerken kozen een aanmerkeli1j k minder
zachte toon en bewo9en zich telkens op het scherpst
van de snede tussen katholieke rechtzinni9held en
vri19evochten avantgardisme . Een nieuwe 9eneratie
literatoren stond al weer klaar om op het front de
katholieke zaak to verdedi9en .
De naam van Marie Koenen is nu vriJ'wel vergeten .
Moeten we daarom rouwi9 ziJ'n? Een onvervalst
staalt1je van katholieke propaganda zoals De wilde
lager daar9elaten, ziJjn sommi9e boeken van haar hand
no9 steeds in staat to boeien . Ik denk met name aan
De moeder 1917 min of meer haar bekendste roman . Het roerende verhaal van een ouder wordende
Limbur9se vrouw, die alles doet om haar beide
kinderen het 9eluk to kunnen 9even maar telkens in
haar verwachtin9en 9efnuikt wordt, is met een
krachti9e hand op het papier 9ezet . Evenals Anna zich
in De wildela9er voor Hendrik opofferde en haar liJjden
beschouwde als een middel om de wereld beter to
maken en om Hem to dienen zo 9eeft ook moeder
Severiens zichzelf volledi9 uit Iiefde voor haar kinderen
en voor God : "Is het dit? ZiJjt GiJj 't die 't van mij1
vraa9t? Maar dan zal ik 't immers doen! Ik zal 9aan .
Om U to eeren r zal ik 9aan . ' Koenen 1949, p . 177
Evenals haar personages, heeft Marie Koenen zich
9edurende heel haar literatorschap op9eofferd aan
een ho9er doel : de verlichtin9 van het katholieke yolk .
In een autobio9rafisch stuk in het aan haar 9ewi1jde
nummer van Roepin9r hoo pt ze met haar boeken de
"verwezenli1jkin9 van m'n liefste wensch" to hebben
bereikt : een bi1jdra9e to leveren aan de "Katholieke
Literatuur uit de eerste helft der twinti9ste eeuw" . Ze
hoopt dat haar verzameld werk door velen zal worden
9elezen want aldus Koenen "dit zou voor miJ de
bevesti9in9 wezen, de roepin9 to hebben vervuld ,
waartoe 'k me steeds van buiten-af zoowel als van
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binnen-uitonweerstaanbaar 9edron9envoelde en die
me thans in m'n levensavond de ware rust alleen
9eeft in het werk dat steeds m'n Ievens9eluk is
9eweest" Munnichs 1949, p . 40 . Is het niet de
wreedheid van de 9eschiedenis dat 1juist deze
zelfopofferin9, dit ho9ere. 9oddeliJjke doel haar werk
waarschi1jnli1jk voor moderne o9en zo sterk verouderd
heeft?
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Universitair Universum
Per 1 1'anuari 2002 is Frits van Oostrom benoemd tot eerste zogenoemde Universiteitshoogleraar aan de universiteit van
Utrecht. Volgens het College van Bestuur "staat een Universiteitshoogleraar ggrant voor innovatief onderzoek en onderwijs,
en kan deze hieraan in volledi9 e vnjheid werken " . In deze 1aar9an9 van VooYs zal Van Oostrom rapporteren over ervaringen
tiJ "dens zi
J "n eerste J'aar in deze nieuwe functie .

Heen en weer
Frits van Oostrom

Voor avonturier ben ik bepaald niet in de wie9 9ele9d .
Of zou het hart van Steven SPielber9 overslaan bi1 j de
navol9ende levensloop? 1953 : 9eboren to Utrecht .
1959-1971 : la9ere en middelbare school to Leiden .
1972-1981 : universitaire studie en promotie to
Utrecht . 1982-2001 : hoo9leraar to Leiden . 2002- :
hoo9leraar to Utrecht . Veertig Jaar heen en weer met
de veerpont van het onderwi1js .
En dat terwiJj l mi1jn vroe9ste 1j eu9dherinnerin9 qua
drama no9 heel wat belooft . Utrecht LiJjnmarkt 43,
een heel hoo9 stadshuis met onderin het winkelpand
in etala9ematerialen van mi1n 9rootvader ; daarboven
het 9rootouderliJ'k woonhuis, met inwonin9 - wie ze9t
het woord wonin9nood no9 iets? - van het 1jon9e
9ezin van hun tweede zoon lutes mi1jn vader. Het is

een zomerda9 in 1956 en er is een grote oPloop voor
het pand . Niet van kopers maar van ki1jkers . Naar het
kleine Frits1e, dat uit het dakraam van ziJjn kamertJje
9eklommen is en vi1jftien meter hoo9 in de dak9oot
zit . Ki1jkend naar de Dom en naar de wolken, nu eens
niet omrand door zolderramen . Domwe9 9elukki9 o p
de LiJ'nmarkt . Ik herinner mij j vooral de arm van mi1jn
moeder die mij j weer naar binnen trok . Of ik straf
kree9? Zal wet niet . Ook later trouwens weini9 van
9emerkt . MiJjn ouders hadden Spock 9elezen .

0p naar het onderwi1's, in Leiden . Kleuterschool : door9ezeten en proples Plakken als horreur. Heb ik elke
keer no9 spi1jt van als het Sinterklaas wordt en er een
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surprise wordt verwacht . De la9ere school biJ ' echte
bovenmeesters - tot in hun namen toe - Van der Nat
en Slegtenhorst en de schele 1j uffrouw Vreu9denhil .
Stuk voor stuk onderwiJjzers die 9emakkeli1jk naar de

universiteit hadden 9ekund als ze niet toevalli9 in dat
wat to eenvoudi9e wie91'e waren 9eboren . Het
Nederland vanaf de Jjaren zesti9 heeft onnoemeli1jk
veel aan mensen zoals ziJ j to danken : zi1 j hebben
9ezor9d dat hun puPillen kre9en wat henzelf was
onthouden en met kennis macht konden maken .
Niet dat de macht toen aantrok officieel . De 1jaren
op de middelbare school werden 9edomineerd door
rode Levi's pakken met in de beide borstzakes
twee
J
rode boekes
1 : een vanuit China en de antler over seks .
Geen nummer van de schoolkrant was compleet
zonder een histories-materialistiese analiese - zo
spelden wiJ, opdat de arbeider het 9rag9 zou lezen .
Weini9 arbeiders 9ezien overi9ens daar op het Leidee
StedeliJjk Gymnasium 300 leerlin9en , wet heel wat
dokters- en ProfessorenzoontJjes die daar met kunst en
vlie9werk en heel veel bi1'lessen aan de co9nitieve
beademin9 la9en . En inderdaad een arbeiderszoon ,
een vriend bi1 j wie ik nooit ben thuis 9eweest - zodat
niet valt uit to sluiten dat hiJ j in feite een Oegst9eester
villakind was dat de uiterste konsekwensie uit ziJjn
linksheid had 9etrokken en bi1jlessen ptatpraten had
9evol9d . En dan het mooiste rood van heel de school :
het o zo fraai 9evulde T-shirt van Feet1je LuiJjendi1k later
Fay LovskY . Goddank zat ik twee klassen hoger, .
antlers had ik dat nooit uit 9ezien .

Als studiestad kon het daarna natuurliJjk niet Leiden
worden . Dat dorp had 9een geheimen meer voor wie
het grote leven to9emoet wilde . Dus op naar Utrecht
weer, voor de vriJjheid r en voor veili9held niet minder .
Want Iaat ik het maar bekennen : op kamers gin9 ik bij1
mijn oma Oudkerkhof 15bis . Niet veel 9ekookt dus r in
die 1jaren en nog minder gestofzuigd . EigenliJjk een
herenbestaan, zi1j het met Lenin aan de wand . In de
studentikoze xste-hands leren stoel die voor liens
vlammende poster stond las ik overigens al snel geen
Lenin meer, maar de verzamelde geschriften van W .P.
Gerritsen . En nog een confidentie : in al die 1j aren
hooguit twee maal in de Wooloomooloo geweest r en
duizenden keren in de UB . Ook vaak in de Willem
Barentzstraat waar op nummer 81 Odile woonde, met

wie ik daarna op de Kromme Nieuwe Gracht nummer
47 gin9 samenwonen . LuxepaardJ'es, inderdaad . Maar
ook heel erg hard 9ewerkt, zo hard dat ik het alleen
maar fiJjn vond als Odile wel naar de Woo 9ing . In 1981
was mijn proefschrift of - en ik haar kwi1jt .
Gelukkig had toen Leiden een 9igantische
kredietbenoemin9 veil . Hoe vaak heb ik het sedertdien
niet moeten horen : de Jjongste professor van Nederland? Dat was misschien niet eens waar, maar gof wel
nog meer drang Jezelf to bewiJjzen . Ik ben heel bliJj dat
ik 9een film van mijn eerste Jjaar aldaar hoef terng to
zien : niet enkel uit pieteit Je9ens de 9eschiedenis van
mijn kaalheid, maar ook uit zelfbehoud qua ziel . Wie
zich zacht wil spiegelen kan beter ziJjn c .v. lezen ;
daaroP vermelde eerbewi1jzen werken no9 Ian9 nadat
de wapenfeiten waaroP ze berusten hebben ofgedaan .
PriJjzen hebben een no9 tragere halverin9sti1jd dan
p ublicaties
En stelli9 hebben Leiden en ik twintig sublieme
1jaren met elkaar 9ehad . Maar de laatste ti1jd moest ik
wel steeds vaker denken aan de waarschuwin9 die de
weduwe Ehrenfest aan Einstein voorhield r toen die een
Leids aanbod overwoo9 : het is een universiteit van
zeldzame allure maar nergens wordt de grevs tussen
leven en flood zo on9emerkt overschreden als in
Leiden . Dus ti1jd voor een nieuwe 9rote sprong - en
uiteraard moest flit waa9halzeriJj in Utrecht zi1jn . Het
klinkt koket maar het voelt toch weer een beet1je als
een eersteJjaars in zekere zin . En ondanks alle 9oud9erande privileges zelfs een beet1je als : tern9 in die
flak9oot. Benieuwd hoe zich van daaruit komend Jjaar
Dom en wolken zullen laten aanzien .
r
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Driemaal

Nabokov
De roman Pnin ontmaskerd

De Russische immigrant Vladimir Nabokov staat bi1 ' velen bekend om
zijn fenomenale 9ebruik van de En9else taal, maar zelf dacht hi1 ' daar
beduidend anders over. "A stumbling and faltering speaker noemde
hi1 ' zich en colleges moest hi1', naar ei9en ze99en, dan ook weken van
tevoren voorbereiden . Deze schi1'nbare to9enstri1'di9held ziet Geerke
Ber9huffs tern9 in de roman Pnin (1969) . Zi1 ' laat zien dat de roman
oP9evat kan worden als fictionele autobio9rafie en dat de persoonli1'ke ontPlooiin9 van de schri1'ver Nabokov wordt 9ethematiseerd .
Geerke Berghuis
Vladimir Nabokov is vooral bekend 9eworden met zijn
roman Lolita 1955 een controversieel boek waarin
de liefde tussen een volwassen man en een to 1on 9
meisJje centraal staat . Twee Jjaar na Lolita publiceerde
hi1 j de roman Pnin (1957), die over de lot9evallen van
een Russische bannelin9 in het Amerikaanse academische circuit 9aat . 0p het niveau van de plot is
Pnin bepaald minder 9ewaa9d dan Lolita maar dit
betekent niet dat de roman niet vernieuwend en
to9endraads is . De nadruk li9t dit keer echter niet o p
de thematiek, maar op het 9ebied van literaire conventies .
In Pnin speelt Nabokov met literaire procedes met
als doel zijn lezers op het verkeerde been to zetten en
daarmee bestaande conventies to ontmaskeren
vooral de conventie van het genre . Nabokov maakt
9ebruik van het 9e9even dat een lezer een antler
verwachtin9spatroon heeft van een autobio9rafie dan
bi1jvoorbeeld van een sciencefictionroman en hijJ
experimenteert met de re9els en voorschriften van de
verschillende literaire genres . Hoewel Pnin in eerste
instantie de schi1jn van eenvoud wekt bliJjkt de roman
een verbor9en Iaa9 to bevatten . In de loop van de ti1jd
zijn er verschillende interpretaties van Pnin verschenen waarin men de autobio9rafische elementen van
het boek erkent . Nu bevatten ook fictionele werken
vaak autobio9rafische elementen en interpreten
hebben Pnin tot nu toe altiJd 9ezien als een fictioneel
werk .
Toch kan Pnin wel de9eli1jk beschouwd worden als
een autobio9rafie . Niet de Russische bannelin9 Pnin
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staat dan centraal maar de verhoudin9 van het werk
tot de auteur Vladimir Nabokov is dan van belan9 . In
dit artikel zal middels een hermeneutische interpretatie een po9in9 worden 9edaan om aannemeli1jk to
maken dat in Pnin de persoonli1'ke ontplooiin9 van
Nabokov wordt 9ethematiseerd .
Ordeverstorin 9
0p het eerste 9ezicht IiJjkt de roman Pnin in niets o p
een autobio9rafie . De belan9riJjkste conditie van de
autobio9rafie is immers dat verteller, hoofdpersona9e
en auteur een en dezelfde persoon zijn en in dit 9eval
hebben we to maken met drie verschillende personen :
een verteller, het hoofdpersona9e Professor Pnin en
Vladimir Nabokov als auteur. Philippe Le1jeune heeft
uit9ebreid studie 9edaan naar het genre van de
autobio9rafie en in zijn invloedri1jke werk Le pacte
autobio9'raphique 1979 heeft hi1 j het be9rip autobio9rafie als vol9t 9edefinieerd :
DEFINITION: Recit retrospectif en prose qu une
personne reelle fait de sa proper existence,
lorsqu'elle met I •accent sur sa vie individuelle ,
en particulier sur l'histoire de sa personalite.
Definitie : retrospectieve vertellin9 in proza die
een persoon uit de realiteit maakt op basis
van zijn ei9en bestaan en waarin hi1 j het accent
Ie9t op zijn persoonli1jke leven en in het
bi1jzonder op de 9eschiedenis van zijn
persoonli1jkheid . In : Van Schoonneveldt 1999,
p 4

Nabokov hield zich bezig met autobio9rafische procedes en hij j experimenteerde veelvuldi9 hiermee . ZiJjn fictionele auto bio9rafieen
reflecteren op het genre, zi1 j onthullen de
auto bio9rafie als fictioneel werk . In principe

zi1jn autobio9rafieen vol9ens Nabokov altiJjd
fictionele werken . Nader bekeken 9aat het in
Pnin echter om een fictioneel werk dat ook als
autobio9rafie beschouwd kan worden . Hiermee
Ii1jkt het verband tussen fictie en autobio9rafie in
de roman Pnin circulair to zi1j n : het fictionele werk bli1jkt een autobio9rafie, maar de autobio9rafie kan alleen maar fictioneel werk
zi1jn
Voor aanvan9 van Pnin probeert Nabokov de
lezer ervan to overtui9en dat het verhaal in het
boek pure fictie is . Hi1j deelt ons nameli1jk mee dat
alle personages in de roman fictioneel zi1jn en dat
elke overeenkomst met echte personen o p
toeval berust . Deze mededelin9 ma9 misschien

een Amerikaanse conventie zi1jn om 1juridische
bescherming to bieden te9en de eventuele wrok
van personen die zich in het werk herkennen
maar dan nog heeft Nabokov ervoor 9ekozen
om hem niet we9 to laten en zet hijj bewust het
fictionele pact in : hijj ontkent elke overeenkomst
tussen de werkeli1jkheid en de wereld die in de
roman wordt beschreven . Le1'eune 1989, p . 14
Nabokov speelt met de heersende conventies hij J
wekt een bepaald verwachtin9spatroon bi1 j de
lezer- dat later niet bli1jkt to voldoen . Met het inzetten
van het fictionele pact leidt Nabokov de lezer bewust
om de tuin en verstoort hij j de orde die er binnen de
genres heerst .
De lot9evallen van Professor Pnin
Pnin 1957 bestaat uit zeven hoofdstukken die in
totaal viJjf 1jaar van het leven van Professor TimofeY Pnin
bestri1jken . Het eerste derde, vierde en zesde hoofdstuk zi1jn voor het verschi1jnen van het boek Pnin in The
New Yorker 9epubliceerd . Uiteindeli1jk bevat het boek
zeven verschillende episodes waardoor critici no9 wel
eens 9emeend hebben dat het uit los zand bestaat .
Zelfs Howard Nemerov, een 9root bewonderaar van
Nabokov, vond dat "as a novel, this book looks somewhat accidental" In : Gorden 1967, p . 145 . loch is er
in Pnin s prake van een voorop9ezet plan, een zor9vuldi9 uit9edachte structuur, waarin Pnin, de verteller
en Vladimir Nabokov de rode liJjn vormen die de verschillende episodes met elkaar verbindt . Professor Pnin
wordt in het eerste hoofdstuk als vol9t 9eintroduceerd :

Portret van Nabokov (1931) door Aleksei Remizov

Ideally bald sun-tanned and clean-shaven he
began rather impressively with that great brown
dome of his tortoise-shell glasses (masking an
infantile absence of eyebrows), apish upper lip,
thick neck and strong-man torso in a ti9htish
tweed coat but ended somewhat
disappointingly, in a pair of spindly legs (now
flannelled and crossed and frail-looking,
almost feminine feet. Nabokov 1969b, p . 7

Pnin is op we9 naar Cremona waar hijj een lezin9 zal
9even voor een vrouwendub . Hi1j is zo ei9enwiJjs
9eweest om duideli1jke instructies in de wind to slaan

en zelf uit to zoeken hoe hijj het snelst in Cremona kan
komen . De lezer weet inmiddels dat hij j hierbi1j een
hope loos verouderd spoorboeke1 heeft 9ebruikt en
zodoende in de verkeerde trein is beland . Uiteindeli1jk
komt alles 9oed door een vriendeli1'k aan9eboden lift .
Pnin blundert wel vaker, maar hijj kan zeker niet
worden beschouwd als het type verstrooide professor :
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Pnin it should be particularly stressed was
anything but the type of that good-natured
German platitude of last century, der zerstreute
Professor. On the contrary, he was perhaps too
wary, too persistently on the lookout for
diabolical pitfalls too painfully on the alert lest
his erratic surroundings unpredictable America
inveigle him into some bit of preposterous
oversight . It was the world that was absentminded and it was Pnin whose business it was
to set it straight. His life was in constant war
with insensate objects that fell apart or
attacked him or refused to function or
viciously got lost as soon as they entered the
sphere of his existence . Ibidem, p . 13
Pnins 9rootste 9evecht is het 9evecht met de En9else
taal . Als de 9eboren Rus eenmaal in de VS is aan9e-

komen bli1jkt hi1' 9rote moeite to hebben met het
En9els ; hiJ' kept de taal amper en ook 1jaren later lukt
het hem niet foutloos to spreken :

A special danger area in Pnin's case was the
English language . . . . BY 1942 he was able to
interrupt his narration with the phrase- To
make a long story short. " BY the time Truman
entered his second term Pnin could handle
practically any topic; but otherwise progress
seemed to have stopped despite all his efforts ,
and by 1950 his English was still full of flaws .
Ibidem, p .14
Naast de grammaticale fouten die hiJj maakt heeft
Pnin 9rote moeite met de En9else uitsprack zoals
prachti9 is beschreven in de vol9ende passage :

If his Russian was music his English was
murder. He had enormous difficulty
'dzeefeecooltsee' in Pninian English) with
depalatization never managing to remove the
extra Russian moisture from is and d's before
the vowels he so quaintly softened . Ibidem ,
p66
Foutloos En9els spreken bliJjft voor Pnin een onmo9eliJjke oP9ave en hi1j ziet zich 9enoodzaakt om
lezin9en en colleges helemaal uit to schriJjven . Zonder
deze tekst is hi1j hulpeloos. Pnin denkt een oplossin 9
9evonden to hebben voor ziJn probleem met de taal :
hi1' laat zi1'n tanden en kiezen trekken om zi1jn onwilli9e
mond to veramerikaniseren .
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After that during a few days he was in
mourning for an intimate part of himself . . . .
And when the plates were thrust in it was like
a poor fossil skull being fitted with the grinning
jaws of a perfect stranger. . . . Ten days passed
- and suddenly he began to enjoy the new
gadget . It was a revelation it was a sunrise, it
was a firm mouthful of efficient alabastrine
humane America . Ibidem, p . 38
Een der9eli1jke 'oplossin9' li9t in de liJjn van Pnins blunders en 9estuntel . Hettrekken van 1je tanden is immers
een no9al rare manier om een taal mee to 'leren' en
deze absurde actie maakt van Pnin een soort stripfi9uur, een karikatuur.
Pnins verleden is 9rotendeels in duister 9ehuld .
Pnin zelf vertelt in sneltreinvaart - het is als het ware
een mini-autobio9rafie - over ziJjn 1jeu9d in Rusland ziJjn adolescentie en zi1jn komst naar Europa :

Born in St. Petersburg in 1898. Both parents
died of typhus in 1917. Left for Kiev in 1918.
Was with the White Army five months, first as a
"field telephonist, " then at the Military
Information Office . Escaped from Red-invaded
Crimea to Constantinople in 1919 . Completed
university education - . . . Well to make a long
story very short : habituated in Paris from 1925,
abandoned France at beginning of Hitler war. Is
now here . Ibidem pp . 33-34
Verder komen we no9 van Pnin to weten dat hi1j een
Jjeu9dliefde heeft gehad de Jjoodse Mira Belochkin die
ti1jdens de Duitse bezettin9 is om9ekomen in een concentratiekamp . HiJj trouwde vervol9ens met Liza nadat
deze na een on9elukki9e affaire met een bekende
litterateur een zelfmoordpo9in9 9edaan had . Het huweli1jk mislukte en Liza verliet Pnin voor de Duitse
PsYchiater Eric Wind van wie ziJj zwan9er raakte .
Pnin is vaak het slachtoffer van misbruik vooral van
ziJ'n ex-vrouw Liza en haar nieuwe man Eric Wind . Zi'1
9ebruiken Pnin om de overtocht naar Amerika mo9eli1jk to maken en Liza 9ebruikt Pnins liefde voor haar
om hem zo ver to kri19en dat hi1 j zak9eld stuurt naar
het kind van haar en Eric . In relatie tot Liza is Pnin
ronduit naief, hiJj laat zich steeds 9edwee voor het
karret1je van zi1jn ex-vrouw spannen .
Wanneer Pnin met ziJn pas 9ekochte autoot1e hij1
heeft net met veel Pi1jn en moeite ziJjn ri1jbewiJs 9ehaald naar het land9oed van een bevriend Russisch
echtpaar trekt onder9aat hiJ j een ware metamorfose .

Op dit land9oed ontmoet hi1j oude Russische vrienden
en kennissen en in deze context liJjkt Pnin een totaal
antler mens : hi1j is welbespraakt en blinkt zelfs uit in
sport. Het vertrouwde beeld van de tra9ikomische
stuntelaar maakt 9edurende het verbli1jf bi1 j zi1jn

Russische vrienden plaats voor dat van een intellectuele
volwassen man .
Als Pnin eindeliJjk de kans ziet om een huffs to huren
9eeft hiJj een feestJje om ziJjn nieuwe wonin9 in to wiJjden .
Na dit feestJje kriJ9t hiJj echter slecht nieuws : Dr. Ha9en
aan wie Pnin zi1jn aanstellin9 aan de universiteit van
Waindell to danken heeft zal vertrekken en liens opvol9er heeft een hekel aan Pnin . Aan9ezien Pnin 9een
vaste aanstellin9 heeft, ziet het er somber voor hem uit .
De oPenbarin9 van Vladimirovich
In eerste instantie li1jkt er in Pnin een alwetende verteller to ziJjn . Later bli1jkt echter dat er naast het auctoriale
vertelperspectief ook een personale vertelinstantie in
het verhaal voorkomt die naarmate het verhaal vordert steeds meer de overhand neemt . De identiteit van
deze personale verteller bliJjft verbor9en tot het Iaatste
hoofdstuk waarin lit mYsterieuze personage zich
openbaart . Zi1jn naam is Vladimir Vladimirovich en hiJj is
de land9enoot van Pnin die uiteindeliJjk Pnins plek aan
Waindell zal innemen . De verteller beschri1j ft zi1jn herinnerin9en aan Pnin, inclusief die waarin Pnin hem voor
een Ieu9enaar uitmaakt .
Vladimir Vladimirovich vraa9t Pnin per brief of hij J
hem biJ' wil staan aan Waindell maar tot zi1jn verbazin 9
en verdriet wei9ert Pnin lit pertinent . Vladimir Vladimirovich to9eert bi1j de familie Cockerell waar hi1 j tot in
den treuren "9etrakteerd" wordt op Pnin-imitaties
van Mr. Cockerell . Na deze met Pnin-imitaties 9evulde
avond heeft Vladimir Vladimirovich een vervelend 9evoel . De vol9ende ochtend vertrekt Pnin, wat tevens
het einde van het verhaal betekent . Vladimirovich wil
hem no9 to9enhouden maar :
Then the little sedan boldly swung past the
front truck and free at last, spurted up the
shining road- which one could make out
narrowing to a thread of gold in the soft mist
where hill after hill made beauty of distance ,
and where there was simply no saying what
miracle miqht happen . Nabokov 1969b , p . 191
Professor Pnin als het Russische bewustziJ'n van
Nabokov
Er is door de tiJjd heen een aantal interpretaties
van Pnin 9eweest waaronder die van GalYa Diment .

In haar werk Pniniad: Vladimir Nabokov and Marc
Szeftel beweert zijj dat het personage Pnin op Marc
Szeftel 9ebaseerd is . Szeftel was een colle9a van
Nabokov aan de universiteit van Cornell . Diment
schri1jft over hem :
Marc Szeftel's personal history appears to have
been indeed "the history of pain " : his tragic
losses constant wanderings from place to
place as well as his lack of clearly visible
talents recognition, and material success
caused serious doubts as to the larger meaning
of his presence on earth- and this weighed
heavily upon him throughout his life . . . . In the
long run Nabokov's and Szeftel's relationship
was much like that of VV and Pnin in the novel .
. . Like Pnin Szeftel had integrity, moral
convictions and a devout commitment to
scholarly Pursuits . Like Pnin he was also
undoubtedly, vastly superior in those qualities to
many who made him into a figure of fun .
Diment 1997, p .89-90

Er ziJjn echter aspecten aan haar stellin9 die deze niet
9eheel overtui9end maken . Als zijj stelt dat de relatie
tussen Szeftel en Nabokov doet denken aan die van
Pnin en Vladimir Vladimirovich, spreekt zijj nameliJjk
haar ei9en stellin9 te9en . Volgens Diment werd Szeftel

door al ziJ'n colle9a's ondergewaardeerd en was
Vladimir Nabokov ziJjn belan9ri1jkste opponent . Pnin is
onhandi9, maar wel een sYmpathiek personage . Het
li1jkt mi1j niet waarschiJj nli1j k dat Nabokov ziJjn hoofdpersonage op deze Szeftel aan wie hiJj immers een
hekel aan had, heeft 9ebaseerd .
Natuurli1'k kan het personage Pnin een aantal
ei9enschappen van Marc Szeftel hebben mee9ekre9en
en natuurli1jk kan Nabokov een anekdote over Szeftel
hebben verwerkt in zi1jn Pnin maar GalYa Diment wi1jst
op de universele kenmerken van de 'mislukte' academicus en doet het daarna voorkomen alsof Szeftel
hierin uniek was . Er zullen wel meer 9efrustreerde
9eleerden rondlopen dan alleen Diments Szeftel .

Het liJjkt mi1' waarschiJjnli1jker dat niet een andere
p ersoon in Nabokovs leven maar Nabokov zelf model
heeft gestaan heeft voor het personage Pnin . 0p het
eerste 9ezicht liJjkt het taalvermo9en van Pnin haaks to
staan op dat van de schriJjver Nabokov, een man die
door velen 9eroemd werd om zi1jn bloemriJjk En9els .
Nabokovs sprankelende taal9ebruik laat dat van
Amerikaanse colle9ae ondanks zi1j n immi9rantenstatus
ver achter zich en hiJj heeft hiermee vele schriJjvers
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illustratie Raymond Reinewald

9einspireerd . In een 9esPrek met zijn latere bio9raaf
Brian BoYd bliJjkt echter dat Nabokov zelf een andere
menin9 over zijn beheersin9 van de En9else taal toe9 edaan was :
I'm a stumbling and faltering speaker . I'd feel
much better if there existed a magic eraser to
delete said words in retrospect and a magic
pencil to form new ones in the air. When I
lectured in colleges I'd prepare even topical
jokes weeks ahead and nobody laughed . BoYd
1992, p . 192
Pnins positie aan Waindell College doet denken aan
een weini9 rooskleuri9e en onzekere periode uit
Nabokovs leven, nameli1jk aan zijn eerste stappen in de
Amerikaanse academische wereld . In 1941 was zijn
eerste ti1'deli1jke aanstellin9 aan de Stanford University
die van docent creatief schri1jven en pas in 1948 vele
tiJ'deli1jke banen later, kon hiJ ' de onzekerheid verruilen voor een vaste aanstellin9 aan Cornell . Nabokov
moest erg wennen aan de manier waarop het
academische leven zich in Amerika afspeelde en hijJ
er9erde zich mateloos aan het felt dat op Cornell
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Russisch werd 9e9even door een docent die het Russisch zelf nota bene niet eens beheerste . Ibidem
P 197 De auteur verwerkte dit 9e9even in Pninr; we
vinden het tern9 in de vermakeli1jke passage waarin
Bloren9e - hoofd van de France faculteit die 9een
Franc spreekt en niet van literatuur houdt - uitle9t aan
Dr. Ha9en waarom hi1j Pnin niet kan 9ebruiken :
He does speak it [Franc], eh?"
"Well, yes."
"In that case " said Blorenge- "we can't use him
in First-Year French . It would be unfair to our
Mr. Smith who gives the elementary course this
term and, naturally, is required to be only one
lesson ahead of his students . Nabokov 1969b
p 142
Naast het taalvermo9en en de academische om9evin 9
vertoont ook de 1j eu9d van Pnin parallellen met die van
Nabokov . Zowel Pnin als Nabokov zijn 9eboren aan
het eind van de 1jaren ne9enti9 in het St . Petersburg
van de ne9entiende eeuw en beiden maakten deel uit
van de uittocht van Russische intellectuelen en liberalen ti1jdens de Russische bur9eroorlo9 van 1918-1922 .

Pnin en Mira werden door deze bur9eroorlo9 uit elkaar
9edreven net als Nabokov en zi1jn 1jeu9dliefde Tamara ,
over wie hi1j uit9ebreid vertelt in ziJjn autobio9rafie
Speak, Memory (1969) .
Na hun verbannin9 uit Rusland haalden zowel Pnin
als Nabokov een universitaire 9raad aan een Europese
universiteit Pnin in Praa9 . Nabokov in Cambridge),
waarna ze allebei uitweken naar Paris
Nabokov met
J
een omwe9 . Omdat FrankriJjk bezet drei9de to worden
door de nazi's vertrokken Pnin en Nabokov naar de
Vereni9de Staten waar zi1j zich allebei vesti9den aan
een universiteit in het oosten van het land . Pnins
1jeu9dliefde Mira, die net als Nabokovs 9eliefde vrouw
Vera Jj oodse was bli1jkt 1jaren nadat Pnin haar uit het
oo9 is verloren om9ekomen to zi1jn door toedoen van
de nazi's . Mira's dood in een concentratiekamp had
ook de dood van Vera kunnen zi1jn als de Nabokovs
niet op tiJjd naar Amerika 9evlucht waren . 0p deze
manier kri19en twee vrouwen uit Nabokovs leven,
Tamara en Vera . 9estalte in Mira Belochkin .
Er zi1jn dus op meerdere 9ebieden parallellen aan to
wizen
tussen Pnin en de Nabokov in ziJjn vroe9e
J
Amerikaanse Jj aren : ze hebben allebei moeite met de
En9else taal en hun 1j eu9d en werkklimaat vertonen
opvallende overeenkomsten . Pnin zou in dit verband
kunnen worden beschouwd als het Russische bewustziJjn van Nabokov : beiden hebben no9 duideliJjke banden met hun 9eboorteland en kunnen maar moeili1jk
garden in de Amerikaanse cultuur. Pnin staat dan voor
de Russische bannelin9 die Nabokov ooit 9eweest is ,
voordat deze zich een plaats verwierf in de Amerikaanse samenlevin9 .
Het Amerikaanse bewustzi1'n
In Pnin hebben we to maken met twee vertelinstanties :
een alwetende verteller en een personale verteller . In
het begin voert de alwetende verteller het woord
maar de personale verteller treedt naarmate het yenhaal vordert steeds meer op de voor9rond en neemt
uiteindeliJjk de overhand .
0p het moment dat duideliJj k wordt dat en naast de
auctoniale verteller ook een verteller is die een personage in het verhaal is . 9aat de lezer zich afvra9en in
hoeverre deze personale verteller betrouwbaar is .
Vladimir Vladimirovich bli1jkt immers een nivaal van Pnin
to zi1'n en het vermoeden is 9erechtvaardi9d dat hijJ
Pnin 9rag9 in een kwaad da9licht wil stellen . Pnin zelf
bevesti9t de vermoedens van de lezer dat we hier to
maken hebben met een onbetnouwbare verteller als
hi1j ten overstaan van Vladimir Vladimirovich in een
bevriend 9ezelschap een boeke1 opendoet over Vla-

dimirovich' betrouwbaarheid : "Now don't believe a
word he de verteller G .B] says, Geor9iY Aramovich .
He makes up everything . He once invented that we
were schoolmates in Russia and cribbed at examinations . He is a dreadful inventor." Ibidem, p . 185 0pvallend is dat de lezer ook deze woorden van Pnin
weer via de verteller to weten komt . Omdat de aanwezi9en alien Russen waren, zal Pnin Russisch hebben
9esproken en heeft de verteller Pnins woorden moeten
vertalen om ze aan de lezer over to bren9en . Dit houdt
in dat de woorden van Pnin maar liefst twee keen
9efilterd ziJjn : door de taal en door de intenties van
Vladimirovich .
Zelfs om erachter to komen of de verteller
onbetrouwbaar is of niet zi1jn we dus afhankeliJjk van
deze verteller hi1 j heeft alle macht . Vladimir Vladimirovich li1jkt Pnin expres belacheliJj k to maken . Zo laat
hiJj Pnin "viscious and sawdust" Nabokov 1969b
p59 ze99en voor whisky en soda een verspnekin g
die Pnin nooit 9emaakt kan hebben, omdat het Russische soda bi1jna net zo klinkt als het En9else . Toker

1986, p .465
DuideliJjk is dus dat we niet altiJjd to maken hebben
met een alwetend point of view. Pas in het laatste
hoofdstuk komt de lezer to weten hoe de relatie
tussen Vladimirovich en Pnin in elkaar steekt . Vladimirovich bliJjkt nameliJjk een net zo 9rote rol in het lot
van Pnin to vervullen als Liza Wind en Dr . Ha9en . In
deze laatste episode wisselt de focalisator van Pnin
naar dat van Vladimirovich en deze 9eeft toe dat hijJ
Pnin opzetteli1jk heeft wilier dwarsbomen en dus voor
een deel verantwoordeliJjk is voor Pnins situatie .
De vraag is nu wie deze Vladimirovich precies is en
hoe zi1jn lever verweven is met dat van Pnin . Voon
hoofdstuk zeven is er een aantal passages waan we
met Vladimir Vladimirovich to maken hebben alleen is
hi1j dan no9 slechts een mYsterieus personage . Later
pas treedt Vladimirovich op als personale verteller. De
eerste keen dat deze ter sprake komt, is wanneer de
lezer 9einformeerd wordt over Liza Pnins eerste
vrouw : "Pnin wrote her a tremendous love letter now safe in a private collection - and she read it with
tears of self pity while recovering from a pharmacopoeial attempt at suicide because of a rather silly
affair with a litterateur who is now - But no matter."
Nabokov 1969b, p . 45
Deze litterateur is Vladimir Vladimirovich . Hi1j is
entomoloo9 en een prominent An9lo-Russisch schni1jyen. Dit in eerste instantie onbekende personage vertoont duideli1jke overeenkomsten met de auteun
Nabokov : zi1jn liefde voor vlinders zi1'n succesvolle
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schri1jverschap en zijn vlekkeloze En9els . Vladimirovich
kriJ9t een vaste aanstellin9 aan de English Department
van Waindell en wanneer Pnin dit hoort deelt hiJj mee
dat hi1j nooit onder Vladimir Vladimirovich zal werken .
Vladimirovich heeft in g rote
rote linen dezelfde achter9rond als Pnin en Nabokov, maar kan to9eli1jkerti1jd
worden 9ezien als to9enpool van Professor Pnin .
Immers Vladimirovich is volledi9 9einte9reerd in de
Amerikaanse samenlevin9, dit in to9enstellin9 tot Pnin .
De naam Vladimir Vladimirovich ondersteunt de
veronderstellin9 dat hiJ j de Amerikaanse Nabokov
verbeeldt, want Vladimir Vladimirovich zijn de eerste
twee voornamen van Nabokov. Pnin verwondert zich
over de Amerikaanse 9ewoonte om elkaar zo snel bij1
de voornaam to noemen : In the beginning Pnin was
greatly embarrassed by the ease with which first
names were bandied about in America : after a single
party, . . . You were supposed to call a gray - templed
stranger 'Jim' while he called you 'Tim' for ever and
ever." Nabokov 1969b, p . 104-105
In dit verband is het buiten9ewoon treffend dat de
verteller, die goed in de Amerikaanse samenlevin9 is
9einte9reerd, uit9erekend de twee voornamen van
Nabokov drag9t .
Vladimirovich spreekt door9aans op een ietwat
neerbui9ende manier over Pnin hi1 j li1jkt hem niet voor
vol aan to zien en hem als een snort kind to beschouwen . Eens noemt hiJ' Pnin zelfs " poor Pnin, poor
albino porcupine" ibidem, p . 44 Vladimirovich doet
overduideli1j k moeite om Pnin tot lachob1j ect to
reduceren en liJjkt daarin preties op Cockerel), de befaamde Pnin-imitator van Waindell . Het liJjkt of
Vladimir Vladimirovich tot inkeer komt nadat hiJj een
hele avond met deze Cockerel) en liens imitaties van
Pnin heeft door9ebracht . 0p de een of andere man ier
heeft hi1j hierdoor een rot9evoel 9ekre9en waarschi1jnliJjk omdat hiJj beseft dat hiJj zelf net zo 9emeen is
to9enover Pnin als Cockerel) .
De verteller presenteert zich als Amerikaan spant
met de lezer samen maar wordt uiteindeli1 j k ook zelf
to kiJk 9ezet : ditmaal door de impliciete auteur .
De term impliciete auteur wordt door de narratoloo9 Shlomith Rimmon-Kenan 9edefinieerd als "the
governing consciousness of the work as a whole the
source of the norms embodied in the work" RimmonKenan 1983, p . 86 en is dus niet identiek aan de
auteur Vladimir Nabokov zelf . De impliciete auteur
overdriJjft de imitaties van Cockerel) zodani9, dat
Vladimirovich zich gaat 9eneren : ook hiJ' presenteert
Pnin Immers als een clown, een trekpop zonder
inhoud om anderen to laten lachen . Ook hi1j loopt
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volledi9 over Pnin heen en respecteert hem niet .
Cockerel) is de spiegel die Vladimir Vladimirovich
wordt voor9ehouden .
De rode draad door Pnin is de relatie tussen de
zelf9enoe9zame verteller Vladimir Vladimirovich, de
klunzi9e Pnin en Nabokov : de personale verteller en
het hoofdpersona9e verbeelden beiden een kant van
Nabokov. Vladimir Vladimirovich staat in Pnin voor de
in de Amerikaanse samenlevin9 op9enomen en 9eInte9reerde Nabokov die zich heeft los9emaakt van
zijn Russische erf9oed . HiJj heeft zich de En9else taal
ei9en 9emaakt en is ondanks zijn immi9rantenstatus
een succesvol Amerikaans romancier 9eworden, net
als Nabokov in zijn latere Jjaren .
Pnin als autobio9rafie
De roman Pnin kan 9elezen worden als Nabokovs
transformatie van Russische emigrant tot succesvol
Amerikaans romanschri1jver. Pnin staat hierbi1j voor de
Russische bannelin9 Nabokov die no9 niet heeft
kunnen aarden in Amerika en Vladimirovich voor de
Amerikaanse Nabokov die zich tot een succesvol
Amerikaans romancier heeft ontwikkeld .
Professor Pnin kan worden beschouwd als
Nabokovs Russisch bewustziJ j n . Het is voor Pnin bi1j na
onmo9eliJjk om in de Amerikaanse samenlevin9 to intogreren en alleen als hi1j onder Russen is bi1jvoorbeeld
op het land9oed van zijn Russische vrienden komt hijJ
volledi9 tot zijn recht . Dit in to9enstellin9 tot zijn te9enpool Vladimir Vladimirovich, die zich 1juist als een
vis in het water liJjkt to voelen in Amerika .
In de roman Pnin bant Nabokov zijn Russische
identiteit uit door deze als Pnin door de 9einte9reerde en succesvolle Vladimirovich belacheli1jk to
laten maken . Vladimirovich reduceert Pnin op deze
manier en verdrin9t hem steeds meer totdat Pnin uiteindeli1k plaats moet maken voor zijn to9enhan9er
Vladimirovich .
Wanneer we nu teru9keren naar Le1j eunes definitie
van de autobio9rafie denk ik dat duideliJjk is dat Pnin ,
mits sYmbolisch op9evat wel degeli1'k een autobin9rafie kan worden 9enoemd . De auteur ki1jkt tern 9
op de aanpassin9sproblemen die hi1j heeft 9ehad bij1
zijn komst in Amerika en het overwinnen daarvan :
9aandewe9 het verhaal maakt de 9ebrekki9 En9els
sprekende Pnin plaats voor de succesvolle romancier
Vladimir Vladimirovich . De focus is het individuele
)even van de auteur, hoewel vermomd en in het biJjzonder het verhaal van zijn persoonliJjkheid .
Ooit heeft Nabokov afscheid moeten nemen
van zijn vroe9ere Russische zelf om 9oed in de

Amerikaanse maatschappiJ j to kunnen functioneren en
als autobio-9rafie gelezen . De roman vertelt over deze
9ebeurtenis in Nabokovs eeven . Vladimir Vladimirovich ,
de Ameri-kaanse Nabokov, neemt steeds meer de plek
in van Professor Pnin de Rus Nabokov. In de laatste
scene voelt Vladimirovich sterk de behoefte om Pnin bij1
zich to houden zoals Nabokov wellicht even de
neigin9 heeft 9ehad zijn transformatie van Rus naar
Amerikaan te9en to houden .
Vladimirovich staat li1jnrecht to9enover Pnin . Hij1
maakt er een sport van Pnin belacheli1jk fe maken en
ziet hem vooral in zijn onhandi9heden . Wanneer we

Pnin als deel van Nabokov zien is duideli1j k dat het hier
vooral om zelfspof 9aat . Nabokov Iachf in wezen om
de Russische bannelin9 die hiJj ooit 9eweest is .
Pnin wordt alleen maar vanaf de buitenkant
9etoond waardoor hiJj makkeli1jk wordt onderschat.
Hiermee confronteert Nabokov de lezer met zijn
kortzichti9held : we beoordelen Pnin alleen maar o p
zijn taalvermogen en klunzigheld . Pnin wordt in de
roman of uit9elachen of zieli9 9evonden maar in ieder 9eval niet als een 9eliJjkwaardi9 persoon 9ezien .
Het is Io9isch dat Vladimir Vladimirovich Pnin wel kept,

maar Pnin hem niet echt : Vladimirovich is immers de
latere Nabokov- die op zijn vroe9ere ik Pnin tern9ki1jkt . Pnin weet slechts dat Vladimirovich hem alti1jd

dwars heeft 9ezeten en zijn wei9erin9 onder Vladimir
to werken kan dan ook sYmbolisch worden op9evat :
de twee kunnen niet naast elkaar bestaan omdat zij 1
een en dezelfde persoon ziJjn . De verteller verdri1jft Pnin
uiteindeliJj k van Waindell een metafoor voor hoe de
Russische Nabokov plaats moet maken voor de
Amerikaan die hiJj aan het is 9eworden .
De verteller heeft hier wel moeite mee en hiJ ' probeert Pnin no9 te9en to houden maar tever9eefs . Er is
ook 9een we9 meer tern9, want in de loop van het boek
wordt Pnin meer en meer 9ereduceerd tot karikatuur .
Slechts de grove karaktertrekken zijn no9 zichtbaar, ver9eliJjkbaar met oude herinnerin9en die naarmate de ti1jd
verstri1jkt steeds meer aan details inboeten en uiteindeli1jk
tot hoofdli1jnen worden 9ereduceerd . Nabokov probeert
zijn Russische zelf no9 to behouden maar kan hem niet
meer in al zijn facetten voor de geest hales en moet ten
slotte accepteren dat zijn Russische zelfbewustziJn, zijn
Pnin voor9oed tot het verleden behoort .

Nabokov in Berlijn (1936)
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"We wilden wel erudiet zi1'n, maar lawn toch liever de nieuwste Brusselmans",
schri1'ft Sam de Graeve over zi1'n vroe9a ervarin9en met Iiteratuur . Met een
voorliefde voor boeken die slechts weini9en kenden, vertelt hi1 ' over zi1'n Iiefde
voor de toen relatief onbekende auteur C .C.S . Crone .
BesPie9elfin9en over een curiosum van ho9e kwaliteit, dat wellicht 9een wereldliteratuur was, maar inmiddels wel oPnieuw wordt uit9a9even .
Sam de Graeve
We waren dol op boeken die we nooit 9elezen
hadden . Als studenten in de Germaanse filolo9ie
moesten we zevenentwinti9 boeken per 1jaar lezen, to
kiezen uit door de hoogleraars samen9estelde Ii1jst1jes .
Slechts weini9en waren aan de opleidin9 be9onnen
our zich in de Iiteratuur to verdiepen . De meeste za9en
haar als een noodzakeliJ'k kwaad iets wat 1je doen
moest alvorens 1je les kon be9innen 9even . Mi1jn zwarthari9e, ietwat slome vriend Peter en ikzelf werden dan
ook schuin aan9ekeken toen we al eens een boek
meebrachten dat niet eens op een van die li1jst1jes was
verte9enwoordi9d . "Ben 1e 9ek! Moeten we al zevenentwinti9 boeken op een Jjaar lezen . 9aan Jjullie er no g
eens wat extra's bovenop doen . Uitslovers!"
Maar wi1 ' waren 9een uitslovers . Dromers waren we .
Twi1jfelend of we de bloem van de Iiteratuur wel wilden
ontleden . Want zo had Professor A .M . Musschoot het
ons 9eze9d : 1je kan wel op9aan in Iiteratuur, maar Jje
kan haar ook analYseren en ontleden, net zoals 1je van
een bloem kan 9enieten, maar haar ook bestuderen .
Maar wi1 j waren snuivers, 9een analYtische geesten .
Een boek dat was op9aan in andere werelden . Een
boek was meer 9eestverruimend dan alle drugs die we
kenden . Dromers waren we die erg schrokken van de
uitsprack van een andere professor, die ons voor9erekend had dat Jje in een mensenleven vi1jfduizend
boeken kon lezen . Daar zouden we met onze zevenentwinti9 boek1jes op laarbasis helemaal niet aan
toekomen! En vi1jfduizend, dat was zo ontstellend
weini9 ! Elk 1jaar verschiJjnt er een veelvoud van dat aantal boeken . Vi1jfduizend, dat kon Jje alleen halen als Jje
elke week een Nederlandstali9e roman las die biJjna
alti1jd rond de tweehonderd pa9ina's telde, 9rote letter .
Maar als we ook no9 wat klassieken wilden lezen en
wat anderstali9e Iiteratuur, dan konden we het
studeren van de andere vakken maar beter overslaan
en ons uitsluitend toele99en op lezen . VermoedeliJjk

onder de indruk van deze 9etallen be9on Peter
omstreeks die periode to ze99en dat hiJ j thuis een meter Oscar Wilde had staan . We leefden in Iiteratuur en
kenden tallow weet1jes en theorieen over boeken die
we nooit 9elezen hadden of waarvan we hoo9uit met
de eerste honderd pa9ina's vertrouwd waren . We
wilden wel erudiet zi1n, maar lawn toch liever de
nieuwste Herman Brusselmans waarover we dan kankerden dat het ner9ens op leek dan dat we Wittgenstein doorploe9den .
Maar our erudiet to ziJn, hoef 1je niet noodzakeliJjk
veel to weten . Sours volstaat het dat 1'e net die din9en
weet die de anderen niet kenden . Zo waren we dol o p
Ferlin9hetti en John Kennedy bole waarbi1 j het felt
dat niemand hen kende bi1jna net zo belan9ri1jk was als
de kwaliteiten van het werk zelf .
Parelt1'es
Het is in die da9en dat mi1jn vriend Peter en ik kennismaakten met het werk van C .C .S . Crone (1914-1951) .
Dat was nu eens een man naar ons hart . Zeker in
Vlaanderen door niemand 9ekend en met een oeuvre
dat alvast qua kwantiteit onze 9oedkeuring kon
we9dra9en : een verzameld werk van our en nabi1 j de
tweehonderd pa9ina's dat deed zelfs Willem Elsschot
hem niet na . Ik kocht al een hele ti)jd Salamanderpockets omdat die zo lekker lawn in bed, bad en
waar 1je ook maar wilde . Ze waren niet duur en 1je ontdekte er vaak pareltJjes tussen . De oorlo9 te9en de
salamanders van Karl Capek had ik zo ontdekt en
dankzi1 j de pocketreeks raakte ik ook bekend met het
werk van Isaac Bashevis Singer . Die schreef meestal
wel dikke boeken maar dermate vlot Ieesbaar dat hij J
ook biJ j miJjn favorieten kon . Het boek1je De Schuif
tromPet met ziJjn vreemde cover, had mi1jn aandacht
9etrokken en ik had het meteen 9ekocht . Het kostte
tenslotte niet meer dan een pint .
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Toen Peter de volgende keer op miJjn kamer kwam zei
ik met klem dat al onze helden wel degeliJjk werk
afleverden maar dat er natuurli1jk maar een iemand
kon zi1jn als Crone . Er was 9een twi1jfel over mo9eli1jk :
wiJj waren de eerste lezers van Crone, de eersten die
de man kenden de enige bezitters van deze Salamanderpocket uit 1977, een herdruk van een boek dat in
1947 ziJjn eerste druk kende . Het was het begin van
een 9ezamenli1jke speurtocht naar meer werk van de
man . Zelf had ik op dat moment al beslist mi1jn
licentiaatsverhandelin9 over A .F.Th . Van der Hei1jden to
maken maar Peter za9 ziJjn kans schoon en besliste
meteen zonder een letter gelezen to hebben, dat
Crone het onderwerp zou vormen van de zi1jne . Samen
trokken we op bedevaart naar Utrecht wat toen mede door het felt dat we nog 9een auto hadden en
meestal met de duim op refs 9in9en nog als het verre
buitenland kon worden bestempeld .
We vonden er Crone's Utrecht een mooi fotoboek
over het Utrecht van toen een bibliofiele uitgave van
Stephan en Lizette en nr . 11 van het tiJjdschrift De
En 9elbewaarder , helemaal gewi1jd aan Crone . Peter
ging later no9 eens terng - het was tenslotte ziJjn scriptie - en bezocht de zonen Crone, bi1j wie hijj zeer harteli1jk werd ontvan9en .
In de stadsbibliotheek van Gent vonden we een
exem p laar van De vrooliIjke dichtkunst, humor en ironie uit de Nederlandsche poezie- verzameld en in 9eleid door C .C .S . Crone . We stelden tot onze tevredenheid vast dat het boek in tientallen Jjaren niet meer
was geleend en vonden het dan ook niet meer dan
recht-vaardi9 dat wiJj het tot het onze maakten . Peter
gooide het van drie verdiepin9en hoog door het
bibliotheek-raam naar beneden ; ik ving het op in mi1jn
trui .

en werd naar het Sint-Bernardus College in Pey-Echt
Limbur9 9estuurd maar na een ti1jdJje vervaa9de zi1jn
roepin9 en werd hijj leerling op het Utrechtse
BonifaciuslYceum . Aanvankeli1jk schreef hijj voor het
schoolblad Stemmen sombere wat puberale en dikwi1is reli9ieus 9etinte 9 edichten ~; later schreef hi1' no g
uitsluitend proza . Crone werkte traa9, maar compenseerde dit door dezelfde verhalen in meerdere
tiJjdschriften to laten plaatsen . Hi1 j schreef veel uit9 everi1jen aan om zi1jn eerste roman Het feesteli'ke
levee 1936 to laten uit9even maar ziJ'n po9in9en
mislukten aanvankeliJjk allemaal . Peter en ik waren
verontwaardi9d dat zelfs deze 9rote schri1jver niet
meteen een uit9ever had 9evonden . We herkenden
ons in ziJjn aanvankeli1'ke isolement we begrepen dat
hijj niet begrepen werd . We kenden dat.
Ik verdenk mezelf ervan De Schuiftrompet toen niet
eens to hebben uitgelezen . Ik herinner me dat we
geweldig onder de indruk waren van het felt dat 1je o p
zo korte ti1jd zoveel personages kon laten sterven . In
de openin9snovelle Gymnasium en liefde, slechts vijfenviJjftig pa9ina's Iang, sterven tenslotte een twintigtal
figuren . We hadden nog nooit zoiets 9elezen . Ook de
werkmethode van de Utrechtse schriJjver fascineerde
ons mateloos : in kasregisters en op Iosse papiert1j es noteerde hi1' honderden zinnen die hij j later verknipto en
plakee tot verhalen . In een interview met G .H . Walla9h

Tristesse van de teksten
Wat s rak ons vender aan in Crone behalve het felt
dat hijj zo onbekend was . Wie was de man? Afgaande
op de foto's die we vonden en de tristesse van de
teksten dachten we dat hijj een homoseksuele vroe 9
estorven eenzaat was maar nee hoor : de kleine
ten9ere en al vroeg kalende Cornelius Carolus
Stephan Crone bleek de liefhebbende echt9enoot
9eweest to ziJjn van Jopie Markenhof en vader van drie
kinderen . Hi1' werd op 26 december 1914 9eboren in
Utrecht als zesde kind in een traditioneel katholiek
gezin dat uiteindeli1jk vier meis1jes en zes Jjongens zou
tellen . Hi1j was een rusti9e, stille ietwat tern9getrokken 1jon9en, die in ziJjn vriJje tiJjd opstellen en verhaaltJjes
schreef . De knaap had bliJk ge9even van een roepin g

!even ontroert to noteeren . Nu moet u niet
denken dat ik naar mi 1jn schri"ftafel
ren om mijn
1
J
insp iratie hals over koP in uitbundige re9els bot
to vieren . Heelemaal niet. Gedurende meer dan
een 1jaar blijf
J ik al die ontroerin9sfactoren
verzamelen .
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in het Hollands Weekblad van 6 april 1940 verklaarde
hijj zelf hierover :
U moet weten dat die methode van schri1wen
van mi1,, of om p recies to zijn
1 : de wil ze van
voorbereidin9 daartoe zoo omslachti9 is, dat ik
er waarliJ k 9een fabrieks9eheim van behoef to
maken . 1k heb mi Jj nameli Jjk aan9 ewend de
eli"ks
essentalia van alles wat mi"J in het dagl

Een verhaal van Crone is dus telkens op9ebouwd uit
duizenden aantekenin9en . Voor de novelle Muziek
over het Water is niet 9eweten hoeveel wandelingen
hijj maakte ten inspiratie wel dat er zowat zestienhonderd aantekeningen aan vooraf9in9en . Uit al die zineen 9roeide dan een intri9e . De aantekeningen
groeiden als het ware aan elkaar . Of, zoals hijj het in
hetzelfde interview zelf uitdrukt :

Het merkwaardi9e is nu dat die 9e9evens na
verloop van ti"d
1 vanzelf een functie gaan
vervullen in een intri9e, die op haar beurt weer
aan hen ontsproten lijkt
1 to zijn
J . Nadat ik die
vale honderdtallen papieren strookl jes- die elk
een ge9even bevatten op de vloer, want ik heb
er veal ruimte voor nodi9- in de door hat
verhaal vereischte opvol9in9 aan elkaar heb
9ale9d- rep uireer ik de li
I mpof en plak ze in een
register . Dat die 'montage' inderdaad niet zoo
eenvoudi9 is, mo9 e U blijken
uit de vol9orde l
waarin de oorsp ronkeli1 "k chronologisch naar
hun ontstaan genummerde details flan tenslotte
staan op9eplakt. Zoo be9 int mijn
l Muziek over
hat Water als U hat preties weten wilt, met
9egeven 1567, waarna respectieveliJjk 1403,
1402, 12 en 1452 vol9en . De laatste lood1'es ,
die bil j 1mi jn methode niet hat zwaarst we9en
bestaan in hat correct stileeren en hat
onmerkbaar aan mekaar lasschen van de
hier heeft u flat
gemonteerde details . KijkI
register, U ziet- hat is 9ewoon een plakboek van
honderden zinnen en alinea's, opmerkingen die
mij
J invielen en waarnemingen- die mi1] troffen,
en ze zijn
allemaal zor9vuldig 9enummerd .
l
Die werkwiJ'ze vonden we hip, zonder twi1jfel . Het
proza van Crone Iaat zich niet opmerken door zi1jn
sterke plot ; hat is veeleer een opeenvol9in9 van zeer
indrin9ende aantekenin9en die samen een beeld 9eyen van een heel weemoedi9e wereld . Wat bi1jbli1jft na
hat lezen van zi1jn werk is niet de plot, maar de sfeer.
Weerbarsti9a zinnen
Toen De Schuiftrompet in 2001 heruitge9even ward
had ik 9amen9de 9evoelens . Dat betekende flat de
massa 'onze' schri1jver zou leren kennen . Maar hat was
ook een mooie 9ale9enheid om hat werk nu eindeliJ j k
eens helemaal to lezen .
Dat 9aat niet vlot . De Schuiftrompet is 9een pageturner. Het staat vol mooie zinnen die 1je aandacht
vra9en, zo biJjvoorbeeld daze : "Daar zaten ze een 1jaar
Ian9 iedere avond met hun 9edachten to9enover
elkaar, zonder flat ze iets antlers zeiden dan din9en ,
waarin 9een van beiden belan9 stelde .' Weerbarsti9e
zinnen ook : 'De da9en komen naar haar bed en 9aan
weer we9 ."
Het werk blinkt niet zozeer uit in plot of in
structuur, maar in intensiteit . De Ian9e wandelin9en
van Crone door Utrecht overi9ens 9of zoon Frans, ook
in 2001 no9 een boek uit : Het Utrecht van Crone vijf
J

wandelin9en ook biJj Uitgeveri1j de Prom leverden
massa's indrukken op . Het is poezie in proza . Mi1jn
voorkeur 9aat no9 steeds uit naar de novella
Gymnasium en liefde dat ook qua lay-out nauw
aansluit bi1 j de manier van werken van Crone . Het
belan9 van de witre9el is 9root . Losse mededelin9en ,
losse flarden die allemaal samen een heel ei9en wereld
vormen . De onschuld van 1jon9eren die on9ewoon
vroeg en veelvuldig met de flood 9econfronteerd
worden . Personages zwel9en in herinnerin9 . Ei9enliJjk
heeft elk verhaal dezelfde thematiek : weemoed en
melancholia . Desalniettemin wordt de man vaak
9ecatalo9eerd als humoristisch auteur . Dat is vermoedeliJjk to wi1jten aan fra9menten als die over de
leraar die ziJjn leerlin9en toesprak flat er "alti1jd hard
was 9ewerkt flat er onder ziJjn lessen wel eens wriJjvin 9
was geweest maar flat we altiJjd hard 9ewerkt
hadden al was er wel eens wriJjvin9 9eweest ." Of aan
die zinnen waarin hi1 j met uitdrukkin9en speelt zoals
"Hat is met zi1jn liJjkwa9en flat Vriends hem voor hat
eerst in de wielen riJj dt ."
Het oeuvre van Crone 9etui9t van de onmacht van
personages om deal to nemen aan de wereld, ze staan
telkens aan de ziJjli1jn . Zi1n proza is niet on9ezien 9ebleven . Het is 9oed flat hat heruit9e9even wordt niet
omdat hat wereldliteratuur is maar wel omdat hat een
curiosum van ho9e kwaliteit is . Om de zoveel 1jaar
wordt hat herontdekt en of en toe heruit9e9even .
Critici houden ervan aan hat 9rote publiek 9aat hat
voorbiJ' .
Overi9ens komt hat met die 5000 boeken nooit
maar 9oed want na daze herlezin9 weet ik sowieso :
die Crone lees ik no9 wel een paar keer .
Sam de Graeve heeft Germaanse filolo9ie in Gent
9estudeerd. 0P flit moment houdt hiJ] zich bezig met
journalistieke werkzaamheden voor televisie en diverse
tJijdschriften .
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Gerard Reve en de televisie
Herinneringen van een oprecht gelovige

Gerard Reve wordt no9 steeds re9elmati9 9esi9naleerd op de Nederlandse
televisie, zijn beeltenis Ii1'kt er niet van we9 to slaan . Veelal komt dan ook jets
van Reves innerli1'k naar voren . Documentairemaker Jef Rademakers ontmoette
Reve vele malen, zowel Prive als voor zijn werk . Over enkele van deze ontmoetin9en schreef hi1' het vol9ends artikel .
lef Rademakers

Reve heeft een opmerkeli1jk talent voor televisie . Over
al zijn verschiJjnin9en op het scherm zou 1'e met recht
Frits van E9ters kunnen citeren : "ze zijn niet onop9emerkt 9ebleven" . Een interview met Reve was alti1jd
jets bi1'zonders ; sours werd het een rel sours een komjsch nummer, sours zelfs wel eens een theolo9jsch
expose over katholjeke dieren .
Reve is door de 1jaren heen alti1jd erg aanwezi9 9eweest . Wie herinnert zich niet de 'Grote Gerard Reve
Show' van de vroeg 9estorven re9isseur Rob Touber?
En ik herinner me zelfs hoe ik in 1969 als net twinti9Jjari9e 1ion9en studerend in Amsterdam op een avond
een opstoot1je za9 bi1 j de Vondelkerk . Wat bleek? Daar
vond de rechtstreekse VPRO-uitzendin9 plaats rond
Reve die de PC .Hooft-priJjs had 9ewonnen . Ik wist binnen to 9lippen en za9 - 9ezeten op de allerlaatste rj ~ voor het eerst Reve in levende live
1 . Fra9menten van
deze historische uitzendin9 worden no9 wel eens herhaald . Dat 1'on9et1j e met open mond en beatlekapsel
i die bi1' het in processie
we99edoken op de laatste rJ,
uit9aan van de kerk in een flits in beeld kwam dat
was ik dus .
Ook als acteur toonde hi 1j zijn sterke p resence in 'Zo

is het toevallig ook no9 'ns een keer' . Vol9ens sommi9en heeft Reve nooit lets antlers 9edaan dan 9eacteerd een toneelstuk op9evoerd . No9 sterker uit9edrukt : de boel bedro9en . Ik ben die opvattin9 niet
toe9edaan . De of9elopen lezin9enreeks en de
tentoonstellin9 die in het Letterkundi9 Museum
hebben plaats9evonden, hadden een reli9ieus thema :
Reve als Leraar en Beli1jder . In dat kader kan ik
volmondi9 ze99en : ik heb alti1jd in hem 9eloofd .
Een schaap naar de slachtbank
Ik zal een historisch overzicht van mi1jn relatie met
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Reve 9even . In 1981 ontmoette ik hem voor het eerst
persoonli1jk . Ik maakte toen deel uit van de redactie
van de 'Alles is Antlers Show' het praatpro9ramma
van Aad van den Heuvel . Bi1j de uit9ever Geert van
Oorschot waren Reves Brieven aan losine M. verschenen en uit9ever, schri1jver en 9eadresseerde zouden to
9ast zijn in de show . Ik wil niet ze99en dat ik de eni9e
in de redactie was die wel eens een boek had 9elezen
maar aan9ezien ik de eni9e was in de redactie die
Nederlands had 9estudeerd werd ik belast met de
opvan9 van onze 9rote volksschri1jver . Ik heb hem
verwelkomd in de studio en 9evraa9d of ik lets voor
hem kon doen . Reve vroe9 our een fles '9oedkope'
rode wiJjn . Daar zor9de ik voor . Verder 9in9 ons contact niet . Waarschi1jnli1j k dacht hi1j dat ik de obey was .
Twee 1'aar later, in 1983 veroorzaakte Reve voor de
zoveelste keer een nationals rel . Ei9enli1jk was niet
zozeer Reve de boosdoener als wel Boudewi1jn Buch
die in Het Parool een interview met hem publiceerde
dat voornameli1jk bestond uit theolo9ische en
staatkundi9e opmerkin9en die door ruim alcohol9ebruik wat op9eblazen waren . Reve wenste enkele
mensen het concentratiekamp toe sprak zijn bezor9dheld uit over de instroom van teveel Surinamers in
Nederland spuide zijn gal over de communisten, de
PLO en de Zuid-Afrikaanse bevri1jdin9sbewe9in9, en
dat allemaal op zijn bekende wiJjze . Het is niet dat ik
het in alles met hem eens was toen no9 niet maar ik
moest er erg our lachen . Boven het stuk stond "Ik ben
het in g rote
rote linen met God eens" . Na zo'n titel most
niemand no9 over de inhoud zeuren . Dat deed pro9ressief Nederland wel . Drie da9en na verschi1jnen van
het artikel bond de hoofdredacteur van Het Parool met een enorme drol van angst in zijn broek - de
lezers zijn excuses aan . De redactie van de 'Alles is

Portret van Gerard Reve

Antlers Show' sPron9 er bovenop . Aad van den Heuvel
wilde dol9raa9 de reactionaire kunstenaar eens funk
de mantel uitborstelen, maar Reve zat veili9 in FrankriJjk op ziJjn Geheime Land9oed . Ik moest hem natuurli1jk
bellen want ik had Nederlands 9estudeerd . Reve
wei9erde to komen zelfs na zes telefoontJjes tenziJj -

zo liet hiJj zich ontvallen - ik hem kwam halen .
PersoonliJk, met de automobiel . In de veronderstellin 9
dat Dieulefit net onder Paris
1 la9 . 9in9 ik daarmee
akkoord . Een colle9a-redactielid van de KRO zou met
mi1j meeri1'den voor de gezelli9held . Wat schrokken wijJ
toen bleek dat het Geheime Land9oed no9 een uur
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voorbi1j Montelimar lag . Meer dan 1 000 kilometer van
Hilversum! Maar nadat Gerard was in9estapt om mee
naar het vaderland 9enomen to worden schrok miJjn
colle9a-redactielid no9 veel harder. Wat Gerard allemaal uitkraamde! Hi1j bleek in uitstekende vorm . Als
we een auto met Marokkanen passeerden riep hiJj : ik
heb niks te9en 9astarbeiders maar waarom moet 1je
ze allemaal een riJj bewi1s 9even? HiJ' 9of voortdurend
op humoristische wiJ'ze zijn kiJjk op de wereld . MiJjn

KRO-colle9a die achterin zat er9erde zich 9roen . Ik
moest er wel om lachen . Aan9ezien Gerards prostaat
in die da9en wat opspeelde moesten we veelvuldi 9
stoppen am hem Ian9s de kant van de we9 to laten
plassen . Telkens stelde de KRO-colle9a dan voor om
gas to 9even en de fascistische praatJjesmaker in de
we9beret achter to laten . Een man met zulke opvattin9en mocht Jje vol9ens hem niet op het scherm
bren9en . MiJj bekroop Ian9zamerhand het 9evoel dat
ik Gerard als een schaap naar de slachtbank leidde . Ik
voelde miJj een snort Judas . Was ik niet bezi9 Gerard
uit to leveren aan een presentator die hem on9etwiJjfeld aan de schandpcal zou na9elen .
Ti1jdens deze Ian9e autotocht ontwikkelde zich voor
het eerst een snort kameraadschap tussen Gerard en
mi1j . Ook de opmerkin9en die hiJj over God en de
katholieken to berde bracht vielen bi1j miJj erg in de
smack . We hadden kenneliJjk overeenkomsti9e beIan9stellin9en . MiJjn vrees over het optreden in de
'Alles is Antlers Show' kwam helaas helemaal uit. Aad
vertolkte de verontwaardi9in9 en het 9eweten van
links Nederland en had nauweliJjks oo9 voor de verklarin9en van Reve . In dit 9esprek definieerde Reve het
socialisme voor het eerst als 'mensenliefde die niets
kost' . Prachti9 toch? Maar Aad bleef stoici1jns voor zijn
toelichtin9en . Na dit interview noemde Gerard Reve
Aad van den Heuvel steevast 'De Verschrikkeli1jke
Sneeuwman' .
Hoewel ik dus neerlandicus ben had ik op het
moment dat ik Gerard leerde kennen no9 nietzo heel
veel van hem 9elezen . Achteraf 9ezien misschien maar
9oed . Je moet ei9enli1jk wel een 'vieze nude man van
boven de derti9' zijn om Reves weerloosheid to9enover het bestaan mee to kunnen voelen .
Het werk van Gerard Reve heeft mi1 j vaak
emotioneel geraakt . 9etroost en ontroerd- maar bovenal heeft het mi1 9eamuseerd . Niemand in de
Iiteratuur heeft miJj zo laten lachen als Gerard Reve . En
wat voor zijn werk 9eldt- 9eldt ook voor de schri1jver
zelf, de persoon . Ik heb met Reve dikwiJjls onbedaarliJjk
9elachen . Dat de9radeert hem niet tot een eenvoudi9e moppentapper, hoewel ik u uit ei9en ervarin 9
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kan verzekeren dat hi1j ook dat heel 9oed kan . Hij1
9eniet ervan om in woord en 9ebaar de komiek uit to
han9en . Wanneer hiJj voelt dat hiJj de lathers niet op de
hand heeft wordt hi1 j onzeker en korzeli9 . De humor,
of moet ik ze99en de komedie is zijn yak en zijn leven .
Het is niet zijn tweede natuur, het is zijn eerste en
eni9e natuur. Komische contrasten . 9ewi1jde taal voor
bangle activiteiten- zelfspof en relativerin9 : het zijn de
wapens waarmee hiJj zich verdedi9t in een wereld
waarin hi1j zich nooit heeft thuis 9evoeld en te9en
mensen die alles letterliJjk nemen . Het levensraadsel .
God de priJjzen van Albert Hei1n, de onvolmaaktheid
van onze liefde angst en twi1jfel allemaal 9oed en
wel maar nooit zonder komische dimensie .
Ik heb miJj altiJd 9estoord aan mensen die aan de
inte9riteit van Reve twi1jfelden . In de periode dat ik
met hem optrok werd ik re9elmati9 bestookt met
vra9en als : die Van het Reve let op de nuance, dat
snort mensen verwiJjst no9 alti1jd naar hem met de
of9eschafte achternaam die Van het Reve, die houdt
de boel toch voor de 9ek? Die meent toch niet wat hij1

ze9t? Die is toch alleen maar katholiek 9eworden om
de kerk en de 9elovi9en belacheli1jk to maken? Tot in
de hoo9ste televisie-echelons werden zulke vra9en
9esteld door chefs van cultuurafdelin9en biJjvoorbeeld . In sommi9e koppen Karpatenkoppen is . 9eloof
ik de 1juiste Reviaanse benamin9 had en heeft zich
het onwrikbare idee 9enesteld dat Reve een oplichter,
een spotvo9el een Ieu9enaar of een moedwilli9 oproerkraaier zou ziJn, die alles doet om de publiciteit to
halen en zo zijn boekverkoop to stimuleren .
In de voorbereidin9 voor dit artikel heb ik, omdat
flinke stukken van mi1n 9eheu9en in de fles zijn
achter9ebleven no9 eens 9esproken met Aad van den
Heuvel . Hi1j herinnerde zich zijn vraa99esprek no9 zeer
9oed . "Ik heb die man ei9enli1jk alti1jd een poseur 9evonden" vertrouwde hij mij toe . Een oseur, dacht ik
look who's talkin9, een televisiepresentator die een
antler persoon ervan beschuldi9t een poseur to zi1jn .
In de zeven televisie-pro9ramma's die ik tussen

1986 en 1991 met Reve heb 9emaakt, heb ik nooit
een zo9enaamde kritische interviewer willen zi1jn . Ik
ben natuurli1jk ook 9een journalist . Ik vond dat Reve
een re9isseur nodi9 had en een aan9ever . In het voetbal zijn de trainer en de9ene die de assist 9eeft tenslotte ook belan9ri1jk .
Vierluik van de Mariavererin 9
In 1986 ontwikkelde ik samen met de uit9etreden
priester Jan Roodbol van de NOS het plan om een
aantal pro9ramma's to maken over de Mariavererin 9

in de wereld . Om die pro9ramma's boven het niveau
van de sfeervolle bedevaartplaat1jes to tillen vond ik dat

Een 1jaar later schreef hi1j in een brief aan de VPRO1j ournalist Ad Fransen een passage die onze samenwerking aardi9 illustreert . Ik kwam het fragment toevalli9 te9en in Brieven van een AardaPpeleter o p
pa9inn 251 :

meerdere eer en 9lorie van kranten1journalisten of politiek correcte televisie-interviewers - weer in een rel
over ziJjn staatkundi9e denkbeelden betrokken to
worden . Vooral Ievenspartner Joop Schafthuizen was
wantrouwend en schermde Reve af . Met de 9rootste
aarzelin9 nam ik contact op . Zouden zi1j in mij j no9 de
redacteur van 'De VerschrikkeliJjke Sneeuwman' zien?
Tot 9rote verrassin9 werd ik met open armen ontvan9en . Gerard vond het een fantastisch idee our een
homma9e aan de Maa9d to maken en be9on zich meteen overal mee to bemoeien . Ik moest zoveel mo9eliJjk
theatrale effecten nastreven, zei hiJ', en de programma's moesten een sterke opmaat, demi-finale en finale
hebben . In Ian9e brieven zette hi1j zi1n 9edachten voor
mijj op een n1 .
Om to be9innen vond hi1j dat we niet een drieluik
maar een vierluik moesten maken want God bestond
niet uit drie - zoals ik altiJjd had 9edacht - maar uit vier
9oddeliJjke personen : de Vader, de Zoon, de Heili9e
Geest en natuurliJjk Maria . Zo 9eze9d, zo 9edaan . Hij1
voelde zich echt medeverantwoordeli1jk voor het eindresultant .
0p 22 september 1986, toen de meeste van onze
draaida9en erop zaten schreef hi1 j mijj een brief waarin
hiJj eerst uit9ebreid zi1jn misnoe9en uitte over de moderne 9ewoonte our op eieren uit de le9batteri1j kunstcoati9 een veertJje to plakken dat in het 9eheel niet
afkomsti9 is van het kipJ'e dat het eit1j e zelf 9ele9d
heeft our to vervolgen met :

Sours bemoei ik mi'l eni9szins met de gang van
zaken, zi]
J het slechts door een drip9end advies ,
zoals bi'
l het vervaardi9en van het En Oh Es
Vierluik aan9aande de H .Maa9d- Maria, Moeder
van Godt. lk zeide Jje moet meteen al lets
we99even maar vooral lets dat anticipatie en
aankondi9ing bevat en dat al blijft
l het
imPliciet zipspeelt op lets dat 9ant komen . Het
kostte mi J] enige moeite our lef Rademakers overi9ens een begenadigd vakman - to
overtuigen dat hi
hi]] eerst dit en dan dat moest
doen en dat hi]
hi] de serie moest besluiten met
Maria Heil der Zieken 'Niemand boven de vi"fti
1g
wil dat missen' betoogde ik . Dat was
overdreven maar niet geheel onwaar. Ons
eerste luik trok 180.000 kijkers . Elk vol9end luik
ving telkens het dubbele aantal en met het
vierde haalden wi Jprecies de een milJ"oen ,
terwijl
J er toch ook andere Arachtige
pro9rammaas zijn
J zoals Night Rider en Miami
Vice teveel our op to noemen . Brieven van een
Aardappeleter :251

Gerard Reve er de leidende fi9uur in moest zi1jn : de
9ids, de man die zoals altiJjd to9eliJjk voor de verdiepin 9
en relativerin9 zor9t . Maar Reve was in die ti1jd al niet
9emakkeli1jk benaderbaar . HiJj had 9een zin our - ter

lk vind, dat er in mi"n
1 optreden in de Mariareportage toch no9 lets ontbreekt . Ik dacht niet
dat ik no9 met lets in beeld behoef to komen .

Maar ik wilde nog een Aaar zeer korte, sail/ante
teksten uitsPreken cm de 9rote, samenvattende
oPnamen to ondersteunen, vooral misschien in
de finale . We moesten no9 eens een uurtI"e
Araten, waarin ik een stuk of tien zinnen in een
aPparaatl"e ze9 . Dus geen studiowerk of
9eluidsl"ongen met uitgedoofde zwarte
dwarsfakkel zJijn nodi9 . En lJ
'ij bent niet verplicht
die band ooit to 9ebruiken : I"e kunt haar ook
opeten, of aan het Wit-Gele Kruis sturen dan
'heeft een ander ook eens wat'.

Joop Schafthuizen had ook 9een bezwaar te9en de
intensieve samenwerkin9 tussen Gerard en miJj . Ik
dacht 'misschien vindt hiJj mijj wel aardi9 of bekwaam' ,
maar onlan9s vertelde hi1j mijj waarom . "Wat ik vooral
belangriJjk vond was dat 1jiJj alti1d 9oed was voor Jje
centen ." Uiteraard betaalde ik Gerard voor ziJjn werkzaamheden een honorarium, een passende ver9oedin9 . Ik heb het 9ezeur van bladen- en televisiemakers die het een schande vonden dat Reve zich
voor interviews en medewerkin9 liet betalen, nooit
be9repen .
Teru9 naar Maria . Ik heb met Gerard zowat al haar
heili9doormen in Europa of9ereisd . We zi1jn op bedevaart 9eweest naar Kevelaer in Duitsland naar Scherpenheuvel in Bel9ie, naar de Zwarte Madonna van
Monserrat bi1j Barcelona en last but not least naar
Lourdes . TiJjdens de voorbereidin9 deed zich een
merkwaardi9 fenomeen voor : ik van huffs uit katholiek, school9e9aan bi1' broeders en nonnen en min
of meer 9odsdienstwaanzinni9 in mi1jn Jjeu9d, bleek
veel minder van miJjn ei9en 9eloof to weten dan
Gerard .
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Hi1 llet me wel eens schrikken . Zoals de keer dat hijJ
ti1jdens de mis in een Brabants dorpJ'e to communie
was 9eweest en uren later uit het pochetzak1'e van zi1jn

colbert plotselin9 de heili9e hostie opdiepte . Of ik
sours een stukJje wilds? Antlers nam hi1j hem mee naar
huffs want 'voor Joop was het ook 9oed' . Gerard ontdeed als het ware het katholicisme van z'n bedompto .
bean9sti9ende trek1'es . Hi1' haalde de kern uit de zaak .
Voor miJ' was God in miJjn 1jeu9d een abstracts
boeman Gerard maakte God letterliJjk tastbaar . HijJ
bleek beter op de hoo9to van theolo9ie en kerkleer
dan de hele bevolkin9 van Brabant en Limbur9 bij1
elkaar. Zo wist ik bi1jvoorbeeld niet dat de onbevlekte
de Maa9d als epiteton bi1' Maria, niet betekende dat zij1
als fYsieke maa9d een kind zou hebben 9ebaard . De
onbevlekte ontvan9enis bleek to betekenen : de
schuldeloos 9eborene met andere woorden, Maria
kwam ter wereld zonder erfzonde . Maar our haar
zwan9er to maken heeft de Heili9e Jozef wel de9eli1jk
een historische biJj dra9e uit ei9en zak 9eleverd .
Eens toen we al veel gedronken hadden in een
cafeetJje op het Spaanse platteland vroe9 ik hem :
'Gerard . 1iJj denkt toch niet echt dat de Maa9d Maria
werkeliJ'k bestaat?' En Gerard antwoordde : 'Of de
Maa9d echt bestaat- is van 9een enkel belan9 r als wij1
maar 9enoe9 tot haar bidden .' Die uitsprack hebben
we de vol9ende da9, toen we weer nuchter waren ,
voor het na9eslacht op video vast9ele9d . Het verbaasde miJj ho9eliJjk dat over deze uitsprack later
complete theolo9ische en filosofische artikelen
werden 9eschreven, waarbi1' Schopenhauer Nietzsche ,
Plato en Kierke9aard als 9stuff9en werden aan9ehaald .
Ik kan u uit eerste bron verzekeren dat zijj er die avond
helemaal niet bi1j waren .
Na het Maria-vierluik onderhielden we een
re9elmati9e briefwisselin9 en werkten we no9 een
aantal keer samen . Gerard was, bi1voorbeeld, hoofdpersoon in een opmerkeliJjke afleverin9 van het
pro9ramma 'Klas9enoten' waarin hi1 j de onderwi1jzer
tern9za9 die hiJ ' zo prachti9 had beschreven in zi1jn
roman Moeder en Zoon . En ik had het 9enoe9en een
pro9ramma rond Gerard to mo9en maken toen zi1'n
kapitale roman Bezor9de Ouders uitkwam . Dit was
een pro9ramma waarin hi1j ons onder andere het
bestaan van katholieke dieren uitle9de . In 1991 maakto ik voor de NOS de documentaire 'Alleen op de wereld' . Hierin werd voor het eerst het veelbesproken
Geheime Land9oed aan de ki1jker 9etoond . Het 9rote
thema van het pro9ramma moest de eenzaamheid
van Reve zi1'n, het zich alti1jd buitenstaander voelen r
maar tussen de bedri1jven door 9eeft de film ook een
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aardig beeld van de relatie tussen Gerard en zi1jn levens9ezel Matrons Vosch .
'Als het kind1's er eenmaal is'
In het begin van de 1jaren ne9enti9 was ik ten proof
aan to9enstriJjdi9e 9evoelens . EnerziJj ds wilds ik heel
9raa9 we9 uit de omroepwereld . Ik had mi1'n bulk vol
van het onderhandelen over be9rotin9en, uitzenduren
en personeel . Bovendien had het fenomeen televisie
voor miJj niet meer de ma9ische bekorin9 van vroe9er .
Aan de andere kant speelde ik met de 9edachte
our no9 een pro9ramma met Reve to maken . Een film
met als thema De Dood . Ik was in 1991 verhuisd naar
Bel9ie en in de loop van '92 listen Joop en Gerard
vanuit Frankri1jk weten dat ze ook van plan waren zich
in Bel9island to vesti9en . Ik had natuurli1jk al wat
Vlaamse ervarin9en op9edaan en diende Joop zo
9oed mo9eli1jk van advies . 0p deze wiJ'ze werd de
mooie dokterswonin9 in Machelen-Zulte verworven .
De 9edachte aan een laatste film list mi1j niet los . Ik
kree9 het ides our Gerard to vol9en op de verhuisreis
van Frankri1jk naar Bel9ie . Van Dieulefit naar Machelen ,
ziJjn einddoel waarvan hiJj zei dat het ziJ'n laatste huffs
en zi1'n laatste rustplaats zou worden . Mi1jn werktitel
was : Teru9 naar huffs . Ik wilds als vol9t to werk 9aan :
Gerard moest zelf ri1jden in ziJjn ei9en camionette en
onderwe9 zouden we de meest cruciale momenten
uit zi1jn leven bespreken . Samen 0p we9 naar het
Einde .
Die film is er uiteindeliJjk niet 9ekomen . Gerard za 9
een beet1je op te9en de Ian9e autorit met een camera
op zich 9ericht . En Joop vond plotselin9 dat het
nieuwe huffs in Machelen niet in beeld mocht komen
maar dat was 1juist ons einddoel en daar wilds ik mi1jn
finale maken . Dat Gerard wel zin had our no9 een
pro9ramma to maken bli1jkt wel uit de brief die hi1j mijJ
0p 9 mei 1993 vanuit Frankri1jk schreef . Een brief die
voor mi 1 extra 9edenkwaardi9 is aan9ezien mi1jn vrouw
een maand eerder was bevallen van onze derde dochter en Gerard in deze brief ziJ'n teleurstellin9 erover
uitsprak dat wi1' het kind niet naar hem vernoemd
hadden . Boven de brief staat als motto : 'Als het kind1je
er eenmaal is lacht de moeder door haar tranen
heen' maar een 9root deel van de brief bevat zi1jn
bespie9elfin9en over zi1jn rol en uiterli1'k in onze nieuwe
film .
Ik vind dat ik zelf niet to vaak als natuurli1jk
Persoon in beeld most komen en dan slechts
als ik het documentair getoonde bevestigen en
bekrachti9en kan met een paar 9oed 9ekozen

woorden . Alles was Jje mi"
J wilt laten voor/ezen ,
edichten
of
sail/ante
citaten
uit mi"n
9
l proza -

nooit onop recht . Hij is altiJjd trouw aan zichzelf, zowel
in schrift als in 9esproken woord . Alleen de manier

zoude ik het liefste zonder bril van een met

waarop hiJj ziJjn authentieke 9evoelens en 9edachten

reuzenletters bedrukt b/ad willen /ezen . Ik

tot uiting bren9t, bren9t sommigen in de verleidin 9

9eloof dat zulk een gedrukt stuk een uitdraai
heet. Wil ji
JJ] mi l j in het a/9emeen was meer
regisseren? Dan 9 evoel ik mi]1 vei/i9er.

Nu mijn
Er moet enige make-up zi'n
I uiterli'k.
l
J ,
bi'voorbee/d
een lets 9roter, roder en saPpiger
I
9emaakte mond- en diepere oo9kassen . Een

ziJ'n eerli1'kheid in twiJ'fel to trekken .

De film Teru9 naar huffs werd dus nooit 9emaakt en
de refs naar ziJjn laatste adres werd niet vastgele9d .
Gerard en Joop verhuisden dus naar Belgie, het land dat
ziJj in de Jjaren daarna van de positieve en negatieve kant
zouden leren kennen . Ik bezocht hen no9 of en toe in

schiJ jn van koortsi9 held maakt mi ln 9elaat
belan9 wekkender: /i
J jden en beproevin9, maar

hun paradi1'sJje op het Oost-Vlaamse platteland en za9

welk een hartstochtelijke
J uitstra/ing! Haar niet
to Iang, en kunstmatig lets verwaaid.

met ei9en ogen hoe met name Gerard zich in Bel9ie o p
ziJn gemak begon to voelen . Talloze keren le9de hi1j mij1
uit dat de Maa9d Maria niet voor niets zo vaak in dat

A/s ik k/edin9 aanheb waarmede ik mi ] niet een

land is verschenen : volgens Gerard heeft Onze Lieve

9evoe/ word ik onzeker. Overweg ende dat wiJ]
rechtstreeks met de NOS to maken hebben

Vrouw een uitgesproken voorkeur voor het Belgische

kunnen we een beroep doen op hun

in 2001 de Pri1's der Nederlandse Letteren ontvan9en uit

onder9ronds requisietenP aradi J"s.
Wat ik denk nodig to hebben : een ouderwets

handen van de konin9 van Bel9ie . Dit werd hem

pak, eventuee/ zelfs vooroor/ogs, met no9 een

Schafthuizen - beschuldi9d werd van pedofilie red .] .

omsla9 aan het einde van de broeksPlipen . Niet
to zwaar van stof. /etwat versleten is geen
bezwaar, evenmin als zwart dat dof geworden

luchtruim . Dat maakt de affaire extra navrant Reve zou

9ewei9erd aan9ezien de partner van Reve - Joo p
Vorige

maand herlas ik toevallig de uit 1975

daterende roman Een CircusJjongen . In het ne9ende
hoofdstuk van dat boek beschriJ'ft Gerard Reve hoe de

is . Mi'n
J : J'aslje 50 of 52 naar9e/an g
I maten zijn
snit broek 48 of 50 . MiJ jn benen zil "n noch lan 9
noch kort . Een zwarte of in ieder geval zeer

hoofdfi9uur een 1jon9 persoon aanrandt en wel op veel

donkere lendenceintuur zoude g oed zi l"n ,
vederkrachti9 of verste/baar of beide- zoals die

keli1jke onherroepeliJjke en onver9eefliJjke daad' . Het

van houthakkers of van Spaanse dansers

text miJ 9eenszins ont9aat - opnieuw biJjna fYsiek on-

bedoeld yesp ectieveliI "k om een breuk to

passeliJjk .

elijken . Een g root
root /itteken over mijn wang en
9J
kin zoude niet slecht zi
J n, of een verbonden arm

9ehad die wel eens een boek had 9elezen, dan had hijJ
wellicht de seksuele escapades van een buitenstaander

voorkomen dan we/ het middel Blanker to doen

schuldiger en 9ruweliJjker wiJjze dan Joop Schafthuizen
ooit zou durven . Hi1j noemt het daar zelf een 'verschriklezen ervan maakte miJj - hoewel de relativerende con-

Als wiJj in Vlaanderen een cultuurminister hadden

in een doek . Ook bi'na
voortdurend in een hand
J
een p aar dunne donkere handschoenen bi"I mi
J]
hebben li9t niet 9ek in het bee/d. Fen of ander

als Schafthuizen niet nodi9 gehad om Reve de konink-

overhemd met lets to /an9e manchetten met

van Een CircusJjongen nooit 9elezen . HiJj kept zi1jn klas-

vri'
grote manchetknoPen ; een stropdas waaro p
J
staande of9ebeeld een Vosch die te9en een

sieken niet. 'Hi1j had wel eens wat van Reve 9elezen' ,
liet hi1j weten maar wat 'daar kon hi1' zo rap niet

lantaarnpaal 9eleund, in een ci9'arettePI
ipl'e een
lange Miss Blanche rooks . Een kruisafname is

opkomen' . Dat Anciaux net als ik toe9ewi1jd vader van

ook heel 9 oed. En natuurli'k
een dasklem .
J
Nu de schoenen . Maat 45, donkey en ouderwets

Jjon9eren is siert hem . Sterker no9, het is hem 9eraden! PersoonliJjk ben ik voor de Willem DuYs-benade-

met no9al hoge maar nog net niet nichteri9e

like
uitreikin9 van de Staatspri1j s door ziJj n news to
1
boren . Maar Anciaux heeft het negende hoofdstuk

kinderen tegen elke vorm van seksueel misbruik van

rin9 : wie miJjn kroost schoffeert sla ik flood . Maar het

hakken .

afblazen van die koninkli1'ke overhandiging heeft daar

Het 9ehee/ : zeer geraffineerde- deftige en

9een fluit mee to maken . Reve had recht op de pri1js

schiJnbaar onbedoelde nonchalance .

met alle toeters en bellen . Of Joop nou een viespeuk is
of niet .

Is Gerard Reve koket? Zeker en vast . IJdeI? Voor mi1jn

Natuurli1jk keur ik de faux-pas van Joop ten zeerste

part . Maar is Reve een poseur? Nee en hi1' is zeker

af . Maar ik ben de of9elopen ti1jd ook 9etroffen door
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Reve in debat met zijn broer tijdens een televisie-uitzending

ziJjn verbluffende openharti9held en ik heb 9een redenen om aan zi1jn relaas to twiJ'felen . Als er is 9ebeurd wat
hi1j zegt, dan is dat niet 9oed to Praten . Maar ik vind
elke bezopen BMW-chauffeur die keihard door de
Vlaamse straten scheurt no9 veel er9er . In 9een enkel
Europeel land vallen zoveel kinderslachtoffers in het
verkeer all in Bel9ie . Daar heeft de minister van
Cultuur, die toevallig ook minister van Jeugd is, de
of9eloPen weken niet half zoveel woorden aan
vuil9emaakt all aan Joop Schafthuizen . Bovendien is
de vraa9 of JooP een viespeuk is in wezen niet
relevant . En zelfs all Reve zelf een viespeuk zou zi1n ,
doet dat niet ter zake . De StaatspriJjs der Nederlandse
Letteren is een bekronin9 voor letterkunde, niet voor
9oed 9edra9 .
Anciaux is een quasi-pro9ressieve analfabeet en
daardoor heeft hi1j de font be9aan twee zaken met
elkaar to verwarren die volkomen los van elkaar staan .
Stel 1je voor dat de vorsten der La9e Landen de priJjs nooit
meer aan een viespeuk mo9en uitreiken! Ik vind dat
9een 9unsti9e ontwikkelin9, al was het maar omdat
miJjn ei9en kansen voor de toekomst dan verkeken zi1jn .
De StaatspriJjs bestaat 9rofwe9 uit twee elementen :
een koninkli1'ke handdruk en een 9eldbedrag . Wie
Reve en Schafthuizen kept weet dat Gerard het eerste
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wilde en Joop het andere . Door de in9reep van Anciaux heeft Joop all het ware de StaatspriJjs voor Letterkunde 9ekre9en en is Gerard met le9e handen achter9ebleven . Revel 9ezondheidstoestand in aanmerkin 9
9enomen is het waarschiJjnliJjk de laatste kans 9eweest
om hem to huldi9en .
lef Rademakers studeerde Nederlands in Amsterdam . Hil
verwierf bekendheid all to/evisieproducent . Hi]
J keerde tien

jaar ge/eden de to/evisie de rug toe, nu is hi] werkzaam a/s
schrijver van romans, gedichten en korte verha/en .

rPr.Pncip
Ida Gerhardt . Zeven maal om de
aarde to 9aan . Een keuze uit
haar 9edichten door Gerrit
Komri' . Amsterdam (Athenaeum Polak & Van Gennep) 2001 . 189 blz .
€13,60 ISBN 9025317391
Een phalanx straal1'a9ers
De 9edichten van Ida Gerhardt
1905-1997 zi1'n klassiek in meer
dan een betekenis van het woord .
Allereerst is er de stren9e vorm
waaraan zijj in verrewe9 de meeste
van haar 9edichten met bewonde-

renswaardi9e discipline vasthoudt .
Ri1jmschema's metriek, strofenbouw
en poetische 9edichttYpen, veelal
9ebaseerd op Grieks-Lati1jnse voorbeelden, 9even haar een strict kader
van vorm9eving . Dit ma9 op het
eerste 9ezicht misschien een knellende en beperkende band liken
1
.
maar 9eeft ook 9ele9enheid om
keuzes net zolan9 to evalueren totdat het 1juiste woord op de 1juiste
p laats terecht kan komen . Zo is het
dichten een Ian9duri9 en moeizaam
proces- waarbi1' de verleidin9 van
een snel en misschien wel 9emakzuchti9 beslissen wordt weerstaan .
De geinspireerde vondst is het begin, niet het einde ; eenmaal 9evonden onder9ant de eerste opzet een
pilnliJj k kritische beoordelin9 om to
kunnen passen in de stren9 aan9ehouden vorm . Alleen zo ontstaat
een 9edicht waarmee de dichter
zich tevreden kan stellen een 1j uiste
balans van inhoud en vorm .
Met deze werkwiJjze betoont Ida
Gerhardt zich een waardi9 verto9enwoordi9ster van de vormvasto klassieke dichtkunst . Maar zijj is
ook in een verdere zin klassiek : de
literatuur van de Oudheid is voor
haar een levenslan9e bron van
inspiratie 9eweest, niet alleen als
reservoir van vorm maar eveneens
als referentiepunt voor inhoud .
Ida Gerhardt studeerde klassieke
talen eerst in Leiden later in

Utrecht . In de keuze voor dit yak
en in de keuze voor - in eerste
instantie - Leiden bliJjkt al een eerste en cruciale invloed van de klassieken op haar leven . Als leerlin 9
van het Erasmianum gymnasium
van Rotterdam had zij' een nauwe
band ontwikkeld met haar leraar,

de classicusldichter i . H . Leo old
die een bli1jvende invloed op haar
zou uitoefenen ook nadat hun
contact verstoord raakte . Haar
liefde voor de klassieke talen en
voor het vertalen werd aan9ewakkerd door Leopold die met zi1jn
onderwi1js en zi1jn dichtwerk een
snaar in de 1jon9e Ida wist to raken .
Enthousiast be9onnen
met
haar studie to Leiden za9 zijj zich
9edwon9en over to stnppen naar
Utrecht . Aan deze universiteit
volgde zijj colleges bi1j de latinist
professor H . Wa9envoort, die in
zi1jn benaderin9 van de literatuur
een opmerkeliJjke combinatie van
filolo9ie, 9eschiedenis en interesse
voor de sociaal-culturele context
hanteerde . In ziJn publicaties bliJjkt
hoe door deze manier van werken
ook de minder 9ri1pbare maar niet
minder belan9ri1jke aspecten van
het Romeinse bewustziJjn zichtbaar
konden worden 9emaakt . Gevoelselementen stammend uit een
cultuur die in oorsPron9 uiterst
nauw verbonden was met het
landleven van een boerengemeenschap wilt hi1j bloot to le99en en to
beschriJjven, zoals de erkenning van
de mYsterieuze krachten die steeds
weer leven bli1jken to schenken o p
voorwaarde dat de boer ziJn plichten van zor9 voor plant en flier
nakomt . Het li9t voor de hand to
vermoeden flat Wa9envoort heeft
bi19edra9en tot versterkin9 van
Ida Gerhardts fascinatie voor de
Geor9ica van Ver9ilius een dichtwerk over het boerenbestaan flat
zijj later op ma9istrale wi1jze zou
vertalen . Wa9envoort heeft ook

het unieke talent van ziJjn studente
erkend : zijj kon biJ' hem in 1942
promoveren op een vertalin9 van
twee boeken van Lucretius' leerdicht De rerum natura met een
inleidin9 over haar vertaalprincipes
en een ver9eliJjkin9 van bestaande vertalingen . Aldus heeft Wa9envoort een beslissende rol 9espeeld in de ontwikkelin9 van Ida
Gerhardt als classica en daarmee
indirect ook als dichteres . Hoezeer
zijj ook met nostal9ie bleef tern9denken aan Leiden haar waarderin9 voor Wa9envoort was zo
9root dat zijj zich als een van
zi1jn leerlin9en aansloot biJj een
9roep oud-studenten die in 1956
een honoraire bundel voor hun
Utrechtse leermeester samenstelde .
Eveneens to Utrecht sloot zij1
vriendschap voor het leven met een
studie9enoot, die het zou bren9en
tot het hoo9leraarschap Antieke en
Middeleeuwse Filosofie aan dezelfde universiteit : Professor Cornelia
de Vo9el . Met haar deelde Ida Gerhardt de belan9stellin9 voor de
filosofie van Plato of misschien
beter geze9d : voor de fi9uur van
Socrates . Met ziJjn onophoudeli1j k
en onvermoeibaar streven naar inzicht en 9edreven door een hoo 9
idealisme om 1jon9e mensen zich
bewust to laten worden van wat
werkeliJjk mooi en waardevol is, is
hi1j voor Ida Gerhardt een voorbeeld
om na to vol9en . In ieder 9eval in
haar opdracht van lerares : al
zoekend en tastend en met een
bewonderenswaardi9e oPenheid
voor de su99esties en frisse invallen
van haar leerlin9en, gof zijj leidin 9
aan de ontdekkin9stocht in de wereld van de klassieke literatuur. Ook
hier siren9, maar alti1jd met het o0 9
9ericht op het ideaal van bliJjvende
en waardevolle kennis onder verwerpin9 van het 9emakzuchti9e ,
snelle resultant .
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Hoezeer ook 9einspireerd door de
Oudheid is Ida Gerhardt een dichteres van haar ei9en tiJdr en vooral

van 'Holland' . Het klassieke instrumentarium wordt dienstbaar 9emaakt aan de verwoordin9 van wat
waardevol is in een mensenleven
van nu . In haar dichtkunst 9eeft zij1
telkens weer bliJjk van een fascinerende 9evoeli9held voor de beeldende kracht van wat haar, en ons
zo nabiJj is, maarwaarvan de poezie
ons door9aans ont9aat : het water
en de luchten van het Hollands
landschap, de 9edra9in9en van vo9els de 9ebeurtenissen in de klas .

Met eenvoudi9e woorden weet zijJ
de diepe sYmboliek van eenvoudi9e
en herkenbare beelden bloot to
le99en en tot dra9er to maken van
ti1jdloze betekenis : emoties en inzichten 9evan9en in woorden klassiek vanwe9e hun universaliteit en
hun ontstiJgen aan de elementen
van de werkeliJjkheid waarmee hun
ex ressie laatsvindt .
In het gedicht 'Derti9 Eeuwen'
komen beide linen
van de klas1
sieke traditie en ei9entiJj dse situatie
op treffende wi1jze samen . Aan9ezien dit 9edicht niet in de selectie
van Komri1j is opgenomen, citeer ik
het hier volledi 9
Toen Patroklos 9ele9d was o P
de baar,
werd hi] door alle Jon 9 ens
uit9edra9en .
Ik za9 hen kinderlijk de dode
schraSeneen has9 van Jon9e eiken
naast elkaar.
Maarts voorJaarJoeg de
wolken langs het 9oud.
Er donderde een phalanx
straa ll a 9'ers over,
toen op de brandstapel
omfloerst met lover
zi' hem legden en de vlam
sloe9 in het hour.

64

Vooys 1 - Jaargang 20

MYriaden lJaren o p de palm
der hand . Ik dorst niet opzien naar wie
was ter zijde
J
liefliJjk en stil- Briseis alley
tiJjden,

toen hi] verbrand werd in dit
la9e land .
1961

De hovenier ,

Het 9edicht verwiJjst naar het lezen
van Homerus in de klas de
uitvaart van de 9esneuvelde Patroklos zoals beschreven in boek
23 van de Ilias . Er vindt een vermengin9 plaats : de tack van de
vrienden van Patroklos wordt over9enomen door de leerlin9en
die de uitvaart doen plaatsvinden
in hun om9evin9 van het zo herkenbare Hollandse landschap . De
betekenis en strekkin9 van de
9ebeurtenis wordt onderstreept
door het donderend overkomen
van een formatie straal1a9ers r als
een teken van de 9oden : in de
wereld van Patroklos zou een
dondersla9 of een hemelsverduisterin9 die functie hebben 9ehad .
Beide sferen dienen de expressie
van 9etroffenheid en verdriet bij1
ieder mens afzonderli1jk die wordt
9 econf ronteerd met het sterven
en de an9sti9e gene tegenover de
andere rouwenden . Oudheid en
heden smelten samen in een altiJjddurende 9eldi9held .
De bundel met Komri1js selectie
biedt een mooi overzicht van Ida
Gerhardts oeuvre . Het is eni9szins

teleurstellend dat de inleidin9 weini9 informatie biedt over de klassieke achter9ronden van dit oeuvre, vooral omdat aantoonbaar is ,
ook uit bio9rafisch bronnenmateriaal hoe wezenliJjk dit aspect voor
Ida Gerhardt is 9eweest . Spoedi 9
zal het mo9eliJjk zi1jn om hierover
uit9ebreid to Iezen : in Mei van dit
1jaar zal r van de hand van Mieke
Koenen het boek Stralend in

gestren 9e samenhang . Ida Gerhardt en de klassieke oudheid
verschi1jnen Historische Uit9everi 1,
Gronin9en .
leroen Bons
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1'Pflartinnaal
"I will bite my thumb at them which is a disgrace to them if they bear it" . Deze uitsprack uit Shakespeares
Romeo and Juliet gold inderti1jd als een standaard-uitda9in9 . In Baz Lurhmanns ei9enzinni9e bewerkin9 van het
canonieke toneelstuk laat hiJj enerzi1jds de oude En9else taal intact anderzi1jds verstoort hi1j de traditionele setting
door de toepassin9 van moderne elementen als popmuziek en filmtechnieken . Door to laveren tussen klassiek
en modern daa9t Luhrmann de lezer uit om op een andere manier naar het tra9ische liefdesverhaal to ki1jken
en slag9t er zo in de ti1jdloosheid van het verhaal extra to benadrukken .
De uitda9in9 om antlers to ki1jken staat centraal in deze VooYs . Met een beetJje kwade wil kan worden 9esteld
dat de literaire canon voortborduurt op de waarderin9 die zi1 j ooit oo9stte en dat deze nu in stand wordt 9ehouden door een kleine 9roep academics . Door middel van 'andere' interpretaties kan de waarde van een werk
zichtbaar worden . Zo 9ebruikt Geerke Ber9huffs een filosofisch interpretatiekader voor een ver9uisde roman als
American Psycho . De lezer wordt uit9edaa9d om onder de Iaa9 van 9eweld en perversiteit de literaire waarde
van de roman to ontdekken . Dafne Jansen betoo9t in haar biJjdra9e dat ma9isch realistische auteurs ontstaan
vanuit de visie van de westerse critics die hen plaatsen onder de noemer ma9isch realisme . Een andere blik levert
een antler beeld op .
Ook de hsstorische Unvollundeten vormen materiaal om op een andere manier naar het werk to ki1jken . RiJjk
Schipp er richt zijn o09 op het 9emankeerde meesterwerk van Frsedrich Holderlsn en Iaat zsen dat een toneelstuk
niet of9erond hoeft to zi1jn om g roots to zijn .

illustratie Wouter Gresnigt
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Een serieuze grap?

Shakespeares Romeo and Juliet in handen van filmmaker Baz Luhrmann

"Me they shall feel while I am able to stand, and 'tis known I am a pretty Piece
of flesh" . De on9inele toneeltekst van ShakesPeares Romeo and Juliet is al
vele malen bewerkt en aan9ePast, maar is zelden zo 9eactualiseerd als in
de bewerkin9 van filmre9isseur Baz Luhrmann . Door middel van handhavin 9
van de oude tekst en de on9inele plot en tevens door het 9ebruikmaken van
moderne filmtechnieken en een stilistische vermen9ing van 9enreconventies,
weet Luhrmann het stof van de oude lovestory of to blazen en voor contemPorain P ubliek weer aantrekkeli1'k to maken . Davida van Dike
besPreekt de
1
omstreden filmbewerkin9 ShakesAeares Romeo and Juliet in het licht van de
Postmoderne Parodie en beschri1'ft de vreemde we9 van 'lamentable tragedy'
tot aan 'actielthriller' .
Davida van Dijke

Prokof 1 ev schreef
balletmuziek bij de
Romeo en Julia-stof
in 1934 .

Aan de vooravond van het koninkliJ'k huweliJ'k tussen Willem-Alexander en Maxima werd voor
hen het ballet Romeo en Julia o p9evoerd . We appreciate this choice and only would like the
end to be rewritten" luidde - vri1' weer9e9even - het commentaar van de kroonprips op de
aankondi9in9 van Prokof1'evs ballet NOS-Journaal 2002 . Het idee om het verhaal van Romeo
en Julia conform de ei9en behoeften to herschnJven is niet nieuw . Hoewel de meeste kunstenaars waaronder Prokof1'ev het tra9ische einde intact lieten ziJ'n er in de eeuwen voor en na
Shakespeares beroemde toneelwerk vele versies van het Romeo en Julia-verhaal 9emaakt
met 9ebruik van diverse kunstvormen en media .
Welke re9els 9elden voor her9ebruik van een kunstwerk dat met name vanaf de ne9entiende eeuw op het voetstuk van 'high culture' is 9aplaatst? Leidt een herschreven Romeo
en Julia met behulp van nieuwe media en door vermen9in9 met hedendaa9se cultuur tot een
waardevolle actualiserin9 of een onaanvaardbare 9rap?
Deze problematiek wordt behandeld aan de hand van een recente en spraakmakende
adaptatie van Shakespeares Romeo andluliet de in 1996 verschenen film van Baz Luhrmann .
Luhrmanns her9ebruik van een oud thema zal in dit essay enerzi1'ds kritisch worden belicht via
de visie van colle9
;~a-filmkerFncoZfil deze verfilmde Shakespeares stuk in 1968 en
koos daarbi1' voor een heel andere aanpak. Anderzi1'ds wordt Luhrmanns film bekeken vanuit
de theorie van intertekstualiteit met name van de 'postmoderne parodie' . De combinatie van
invalshoeken kan bi1' de lezer tot een beter be9rip van een recente en omstreden bewerkin 9
van een oud verhaal leiden .
Concurrentiestri1'd in Dallas-sti1'I
The Luhrmann film did not update the play, it just made a big joke out of it . I don't
think it's necessary to modernize Shakespeare's plays . . . because it speaks best
when it's set in its own cultural background and historical setting . Luhrmann ,
Zeffirelli e .a . 1998
miJ'n cursiverin 9
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Aan bovenstaande kritiek op de nieuwste filmbewerkin9 van Shakespeares toneelstuk Romeo
andJuliet Luhrmann 1996 Ii9t een uit9esproken menin9 ten aanzien van de reproductie van
kunstwerken uit het verleden en de hierin fi9urerende 9eschiedenis ten 9rondsla9 . Naar deze

overtui9in9 maakte Zeffirelli in 1968 zijn ei9en filmadaptatie van het betreffende toneelstuk
Zeffirelli 1968 . Hierin p robeerde hij door allerlei aspecten van de enscenerin9 een - in
illusionistische zin - 9eloofwaardi9 beeld op to roepen van de periode de om9evin9 en de
al9ehele culturele setting waarin Shakespeares toneeltekst het verhaal van Romeo en Julia
plaatst . Naast de 9ecreeerde indruk van authenticiteit benadrukt Zeffirelli in zijn weer9ave
ook het esthetische aspect van de voorstellin9 . Door kledin9, muziek en 9ekozen locaties
roept de raise-en-scene het renaissancistische 'fair Verona' uit Shakespeares proloo9 op, als
een ver van de toeschouwer verwiJjderde, 9eidealiseerde om9evin9 . Deze esthetiserin9 vertoont een analo9ie met de situerin9 van het in 159611597 9epubliceerde stuk . Shakespeares
Romeo and Juliet s peelt in de dertiende eeuw in een ver van En9eland en het En9else publiek
verwiJjderde Italiaanse stall .
In het licht van Zeffirelli's beroemd 9eworden filmadaptatie is een opvallend kenmerk van

Luhrmanns recente bewerking de actualiserin9 van tiJj d en de veranderin9 van plaats
ten opzichte van de intertekst : ShakesPeares Romeo and Juliet. Hier wordt het 'fair Verona'
uit Shakespeares proloo9 - uit9esproken door een televisiepresentatrice in de van recento oorlo9sversla99evin9 bekende reporta9estiJi - voor9esteld als een contemporaine
(Amen ikaans/Mexicaanse metropool, vol post-)modern istische hoo9bouw en redameboodschappen . Het handelin9sverloop in Luhrmanns William Shakespeare's Romeo and Juliet,
waarvan de titel de band met de monumentale zestiende-eeuwse voor9an9er onderstreept.
is in g rote
rote linen hetzelfde als in Shakespeares stuk . De rivaliteit tussen de families Monta9ue
en Capulet, die een sturend element vormt in de tra9edie van Romeo and Juliet wordt in
Luhrmanns film voor9esteld als een politieke en economische concurrentiestriJjd tussen
familiebedri)jven in Dallassti1jl . De felheid van de vete bren9t de filmvertellin9 bi1j de voice overherhalin9 van de proloo9 in beeld door extreem snelle zoom shots van twee togenover elkaar
staande wolkenkrabbers of9ewisseld met beelden van verkiezin9spamfletten van beide
partiJjen .
De actualiserin9 van de 9ebruikte verhaalstof wordt 9ecombineerd met het citeren van de
letterliJ'ke tekst . Deze is evenals in Zeffirelli's filmversie wel sterk in9ekort - onder andere om
to passen in het speelfilm-format. Ook zijn sommi9e episoden, of 9edeelten daarvan ten opzichte van Shakespeares intertekst in vol9orde verwisseld . Deze in9rep en liken
meestal ten
J
dienste to staan aan het opvoeren van de 'boeiende werkin9' van Luhrmanns filmvertellin 9
door het inkorten van monolo9en- korte handelin9ssequenties en snelle wisselin9 van ruimte
ontstaat de indruk van extreme -re to9enstellin9en en daardoor extra spanning . Genoemde
veranderin9en worden weerspie9eld in de 9enreaanduidin9 op de videorelease uit 1996 als
'actielthriller' Luhrmann 1996 . Dit 9eeft een verschil to zien met de toevoe9in9 bijJ
Shakespeares toneeltekst die het stuk aanduidt als 'lamentable tragedy' Shakespeare 2000 ,
1980) .
Vol9ens de poetica van de Hollywood-actiefilm 9epro9rammeerde handelin9ssequenties
representatie van de rivaliserende families en afzonderliJjke personages vol9ens de conventies
van soapseries actualiserin9 van de ruimteliJjke context en talloze visuele verwiJ'zin9en naar de
populaire cultuur en massamedia door redameborden krantenkoppen televisiebeelden et
cetera dit alles staat hacks op het ideaal van uitbeelden van 9ecanoniseerde teksten zoals
2
Zeffirelli dit formuleerde en no9 steeds in praktiJ j k bren9t . Zeffirelli stond niet alleen in zijn
kritiek . Zo schreef recensent Jim Welsh kort na het verschi1jnen van Luhrmanns film in
Literature/Film Quarterly:

Z Vol9ens

vergelijkbare
principes verfilmde

Zeffirelli
Shakespeares The
Taming of the

Shrew (1967) en
Hamlet (1990),

maar ook Charlotte
Bronte's Jane Eyre
(1996).

William Shakes p eare's Romeo and Juliet is deceptively titled- because it is really Baz
Luhrmann's Romeo & Juliet. It would get high marks if its evaluation were strictly
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verbal, perhaps, but the setting is
so visually bizarre that its fidelity
is questionable . The film's
spectacle constantly overpowers
and overwhelms the poetry 1 . . .].
Can Shakespeare's tragedy
withstand the [. . .] playful
inventiveness of such postmodern
tomfoolery as this movie
employs? (Welsh 1997, pp . 152155)

Luhrmanns toe-ei9enin9 van de
toneeltekst door deze vol9ens zi1jn
ei9en opvattin9en to visualiseren en
de vervormin9 die hiermee 9epaard
9aat leiden tot twi1'fel aan de
' 9etrouwheid' van de bewerkin9 .
De impliciete condusie van zowel
Zeffirelli als de 9eciteerde criticus is
dat het protes van toe-ei9enin9 de
9 emarkeerde intertekst - het werk
van Shakespeare -ondermiJjnt .

Hoe veranderen de in de toneeltekst
uit9edrukte - en eraan toe9ekende
- waarden in dit door critici 9esi9na_
leerde protes van toe-ei9enin9 en
vervorming? In9aande op hun benoemin9 van Luhrmanns adaptatie als 1' oke' en 'tomfoolery
wil ik dit nader onderzoeken door een analyse van het komisch register in Luhrmanns filmvertellin9 in ver9eli1jkin9 met de ' p retekst' Shakespeares Romeo and Juliet aan de hand van
enkele representatieve fragmenten . Ondanks het tra9ische einde van het verhaal ziJjn
aspecten van het komische tern9 to vinden in tekstuele details 9rappen toespelfin9en o p
seksualiteit meer al9emene vorm9evin9 van personages en de - aanvankeliJk positieve ontwikkelin9 van het liefdesverhaal . Ten slotte zal biJj deze ver9eli1jkin9 ook een relevant
onderdeel van Zeffirelli's eerdere bewerkin9 betrokken worden . Deze analyse staat in het
theoretisch kader van de postmodernistische intertekstualiteittheorie met name Linda
Hutcheons theorie van de postmoderne parodie .
John Stride en Joanne Dunham in Franco Zefirelli's
voorstelling in de 'Old Vic' uit 1960

Postmodern tomfoolery
Welsh betwi1jfelt de waarde van Luhrmanns 'tomfoolery ' - dat als 'dwaasheid' zoals de
streken van een nar kan worden vertaald - en bren9t het in verband met de
postmodernistische kunst . Hiermee bevesti9t hi1j het vooroordeel ten aanzien van deze kunststromin9 dat Linda Hutcheon in 'The Politics of Postmodern Parody' wil weerle99en, ; de
inter retatie van ostmoderne kunst als waardevri' voornameli'k decoratief, uit de historische
context 9erukt citeren van oude re vormen van representatie Hutcheon 1991, pp . 225236) . In het begin van haar artikel stelt Hutcheon de postmoderne parodie 9eli1'k aan de
concepten van toe-ei9enin9 en intertekstualiteit . Vol9ens Hutcheon wil deze kunstvorm licht
werpen op de 9eschiedenis van de representatie, en vooral op de - verbor9en - ideolo9ieen

die aan de voorstellin9 ten 9rondsla9 li99en . Dit doet de parodie door middel van 9eli1jkti1jdi 9
9ebruik en misbruik 'use and abuse' van de her9ebruikte representatie s . Ironie is hierbiJj een
veel toe9epaste kunst9reep .

70

Vooys 2 - Jaargang 20

Hutcheon hanteert de pro9ressieve opvattin9 van intertekstualiteit . Een kunst- werk wordt
hierbi1 9ezien als "a tissue of quotations, drawn from the innumerable centers of culture',
zoals de kunstenares Sherrie Levine dit - vri1j naar Roland Barthes - formuleert ibidem ,
p228 . In to9enstellin9 tot de eerdere 9eneratie intertekstualisten zoals Barthes en Kristeva ,
vol9ens wier opvattin9 'tekst' bestaat uit een oneindi9e hoeveelheid voor auteur en lezer
onbewust bli1jvende interteksten wordt de postmoderne parodie echter als een bewuste
constructie beschouwd . Deze constructie maakt ook een 9rotere bewustwordin9 van de
recipient dat wil ze99en de toeschouwer of lezer, mo9eli1jk .
Als een der9eliJjk - bewust 9econstrueerd - weefsel van citaten doet Luhrmanns film zich
voor, vanaf de proloog, overgaand in de introductie van de belan9ri1jkste personages . Deze
citaten combineren twee soorten intertekstualiteit die respectieveli1jk als lineair diachroon en
3
perspectiverend sYnchroon kunnen worden aan9eduid Suerbaum 1985 p .64 . De lineaire
intertekst is Shakespeares Romeo and Juliet . De sYnchrone perspectiverin9 vindt in de film
plaats door de verwi1zin9en naar verschillende genres en werken uit de contemporaine
muziek- en filmgeschiedenis . Zo worden de bedienden horend bijj de Monta9ue-factie waarmee het eerste bedri1jf van Shakespeare opent in de film geintroduceerd als figuranten in een
rapvideoclip . Dezelfde sequentie 9eeft de Capulets weer vol9ens het handelin9s- en uitbeeIdingsschema van de Italiaanse western . Het eerste gevecht dat analoog aan Shakespear es

intertekst plaatsvindt vertoont het 9eweld deels vol9ens de filmconventies van de slapstick ,
deels van de westernachti9e actiefilm . Dit sYnchroon citeren van verschillende genres resulteert in een pastiche met het effect dat Welsh 'visually bizarre' noemt . Hoe kunnen deze

Suerbaum brengt

dit onderscheid aan
in zijn betoog over
intertekstualiteit en
genreontwikkeling .

Doze termen leken
mij ook behulpzaam
bij analyse van

verschillende
vormen van intertekstualiteit in
Luhrmanns film .

9epasticheerde vormen de 'verbor9en ideolo9ie' van de lineaire intertekst aan de orde stellen?
Use and abuse

Het rituele karakter van het gevecht in de eerste scene manifesteert zich in Shakespeares tek st
op handelin9sniveau door een standaarduitda9in9 waaraan een uitsprack als : "I will bite m Y
thumb at them which is a disgrace to them if they bear it" (Shakespeare 2000, p . 84
refereert . Het voor9epro9rammeerde aspect van het 9eweld wordt aan9escherpt en benadrukt op het niveau van de filmvertellin9 door de handelin9creeks weer to 9even met 9 eb rui k
van uit verschillende actie9enres afkomsti9e conventies . Een snort9eliJjke overzettin9 treft 00k
uitspraken van de knechten Gregory en Sampson zoals : "Me they shall feel while I am able
to stand and 'tic known I am a pretty piece of flesh" ibidem . Deze tekst wordt in de film in
'rappersritme' met biJpassende muziek uitgesproken en zo geactualiseerd en becommentarieerd . Deze vorm van afstand scheppende - dus komische - actualiserin9, met gebrui k van
genres die verbonden ziJjn met populaire cultuur en massamedia is een van de kenmerken
die Hutcheon bij j de postmoderne parodie aantreft . Er wordt een intertek stueel verband
9ecreeerd tussen een 9ecanoniseerde dus in hoo9 aanzien staande tekst en populaire
ei9entiJjdse tekstsoorten . De wriJ'vin9 het idee van 'abuse' in de beleving van reelpienten
zoals Zeffirelli en Welsh li1'kt in deze specifieke combinatie van gemark eerde lineaire
intertekstualiteit en perspectiverende intertekstualiteit met populaire ei9ntiJ
e
dse genres to
schuilen .
loch han9t het effect van ondermi1'nin9 niet in de eerste pI acts of van een - specialistische - kennis van de kunst9eschiedenis bijj de recipient . De postmoderne parodie speelt in o p
al9emene kennis van teksten en tekstvormen die door canoniserin9 en populariserin9, met
behulp van moderne communicatiemiddelen en onderwi1js al tot icoon zi1n 9ewor den en
' op
door velen 9edeelde kennis van ei9enti1jdse bekende genres . Om het ondermiJnen de aspect
van de postmoderne parodie to be9ri1pen "all you have to do is look around you", scheJft
Hutcheon Hutcheon 1991 p .233 .Ook dit laatstgenoemde aspect van algemene kennis van
de contemporaine cultuur bijj de toeschouwer kan het parodistische effect van William
Shakespeares Romeo and Juliet sorteren . De combinatie van 'mo9eli1jke werelden', zoals die
van het genre van de western en van de rapmuziek doet - in zekere mate - een beroep o p
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het besef van de kunstmati9held van deze voorstellin9swerelden . Dit 'tentoonstellen' van de
wiJjze waarop 9enreconventies de aard van representaties bepalen kan de onderli99ende
ideolo9ie met name de aansprack op 'werkeli1jkheidsweer9ave' van de voorstellin9 rela-

tiveren . In combinatie met het uitbeelden van de handelin9 als pastiche van verschillende
genres western slapstick rapvideodip worden enkele filmtechnische kunst9repen
toe9epast zoals de 'freeze-frame'- en de 'slowmotiontechniek' . Deze technieken versterken
door9aans het dramatisch effect van de handelin9, maar kunnen door hun combinatie ook
9ezien worden als met verschillende genres verbonden poses . Ook deze uitbeelden9 is op to
vatten als demonstratie op het niveau van handelin9 en commentaar op niveau van de
film vertellin9 met betrekkin9 tot de eerste vechtpartiJj in Romeo and Juliet.
Een derde vorm van ironiserin9 is het benadrukken van tekstelementen door ze naast de
9esproken tekst ook als 'label' in beeld to bren9en . Zo zet de filmverteller de spreektekst
" give me my long sword ho" ibidem door labeling van een vuurwapen met het etiket
'Ion9sword' visueel in een anachronistisch perspectief . De reactie van Lady Capulet, die de
stri1jdlust van haar echt9enoot bespof "A crutch a crutch! Why call you for a sword?" laat
Luhrmann we9 . De ironie die in Shakespeares tekst in eerste instantie het personage geldt,
wordt daardoor 9edeelteli1jk verplaatst naar een al9emener niveau . Het veelvuldi9 in beeld
bren9en van teksten en vooral de 9enoemde vorm van etiketteren su99ereert daarnaast een
verband met een contemporaine intertekst : het 'comicbook' de strip . Deze vormen van ironiserin9 combineren een autoreferentieel, naar zichzelf verwi1jzend aspect met een dialo9isch
spel met Shakespeares intertekst .
Uit de besproken voorbeelden bli1jkt dat 'het komische' niet vreemd is aan Shakespeares
Romeo and Juliet . Met de aanduidin9 als 'lamentable tragedy' wordt de hoofdstructuur van
het handelin9sverloop verdeeld over viJjf bedriJjven voorspeld en de verwachtin9 van de

lezerltoeschouwer adequaat 9evormd . loch toont Shakespeares Romeo and Juliet qua
structuur, karakteriserin9 van de personages en tekstuele details ook komische elementen .
Structureel hebben de eerste twee bedriJjven van Romeo and Juliet een komisch verloop : er is

een ontwikkelin9 van een on9unsti9a naar een 9unsti9e situatie . Zo be9int het eerste bedriJjf
met het 9evecht tussen de twee rivaliserende fatties en eindi9t met het uitspreken van de
liefde tussen Romeo en Juliet . Ook het taal9ebruik vertoont op sommi9e plaatsen - bi1jvoorbeeld door seksuele toespelfin9en en metaforen - het komische register . Dit bli1jkt uit de
bespreken9 van de toneeltekst in het voor9aande . Welke karakters zi1jn overwe9end komisch
biJj Shakespeare en hoe behandelt Luhrmann het komische aspect van het toneelwerk op het
niveau van de personages?
Beeldvullende slapstick
De komische modus hoort vol9ens de stilistische conventies van het klassiek toneel bij 1
uitbeelden9 van de 'la9ere standen' zoals de knechten in het eerste bedriJjf van Shakespeares
Romeo and Juliet. De personages die een ho9ere stand verte9enwoordi9en worden op een
meer verheven tra9ische wi1jze of9ebeeld . In Shakespeares tekst topen deze zaken niet meer
vol9ens de klassieke re9els : de hoofdpersona9es ziJ'n tra9isch - dat wil ze99en zi1j bedoelen
het 9oed maar het loopt slecht met ze of -, maar niet van zeer ho9e adel . Bovendien wordt
hun stand, 9ezien de wi1jze waarop de ouders of9ebeeld worden kritisch voor9esteld . loch
vormt de la9ere stand bestaande uit bedienden en muzikanten de meest nadrukkeliJjke
verte9enwoordi9in9 van het komische biJj Shakespeare . Dit 9eldt met name voor het personage van 'nurse' de voedster . De introductie van 'nurse' in de toneeltekst vertoont 9roteske
elementen bi1jvoorbeeld waar zi1' in de dialoo9 met Lady Capulet verwi1jst naar de weini9e
tanden in haar mond . De functie hiervan in de toneeltekst is Juliefs 1jeu9d in contrast hiermee
to benadrukken : "I'll lay fourteen of my teeth and yet, to my teen be it spoken, I have but
four" ibidem . Luhrmann scherpt Shakespeares inzet - de doorvoerin9 van het komische
register naar de wereld van de 'machthebbers' - aan . Hoewel de voedster no9 steeds een
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Het benadrukken
van lichaamsopeningen in de

kunstvoorstellmg
noemt M . Bakhtin
als een van de
hoofdkenmerken

van 'het groteske' .
Zie : The Grotesque
Image of the Body
and Its Sources ." in :
Rabelais and His
World, 1965 .

belan9riJjke representant van het komische is, worden elementen hiervan over9edra9en naar
de karakteriserin9 van Juliets moeder : Lady Capulet . De representatie van dit personage
vertoont vanaf het eerste beeld ; een 'extreme detail shot' - beeldvullend - van haar wi1jd
4
9eopende mond, een verbindin9 met het 9roteske .
Het komische van de betreffende dlaloo9 tussen voedster en moeder schuilt naast het
9roteske aspect in het taal9ebruik van eerst9enoemde ook in de Inconsequenties van Lady
CaPulet : "Nurse come leave a while I We must talk in secret I Nurse come back again, thou's
hear our counsel ." Ibidem Luhrmann bren9t deze tekst evenals Zeffirelli in beeld door het

in en uit de kamer 9eduwd worden van de voedster . Luhrmanns film benadrukt het komische
aspect hiervan door het versneld afdraaien van de handelin9ssequentie en het analoo9 met
de bewegin9 abrupt stoppen en weer voortzetten van het extradie9etische 9eluid : balletmuzlek . Zo versterkt de fllmvertellin9 het komische van het in de Ilnealre Intertekst
9eimpliceerde 9edra9 opnieuw door een filmtechnische kunst9reeP . Ook deze techniek
creeert perspectiverende intertekstualiteit - met het slaPstick9enre .
Het 9esprek over Juliet tussen de moeder en de voedster laat Luhrmann in to9enstellin 9
tot Zeffirelli we9 . Hoewel het komische effect door de besproken overzettin9 in beelden behouden bliJjft, heeft deze we9lating van een deel van de dlaloo9 wel 9evol9en voor
de karakteriserin9 . De representatie van Lady Capulet wordt hierdoor 'harder' maar
heeft to9eli1jkertiJ'd minder het effect van een 9eloofwaardi9 ziJj het niet erg sYmpathiek
karakter . Lady Capulet bestaat in Luhrmanns film uit een opeenstapelfin9 van cliches
afkomsti9 uit verschillende culturele contexten en representaties . Zo wordt zi1j biJj de
introductie door haar kleding en de achter9rondmuziek weer9e9even als de oudere 'prima
ballerina' - misschien een verwiJjzin9 naar 9enoemde bewerkin9 van Prokof 1ev,; door haar
9edra9 voor de spie9el en bone reactie op de verschiJ'nin9 van Juliet als de bone stiefmoeder
uit sprookJjes ; en door de verkleedpartiJj ter voorbereidin9 op de fancy dress party als
Cleopatra .
Impliciet commentaar op het 9edra9 van de moeder ontstaat in de toneeltekst voornameliJjk door contrastwerkin9 met de betrokkenheid van de voedster en de meer in9eto9en
woorden van Juliet . Zeffirelli creeert 9eliJjksoorti9 commentaar met filmtechnische middelen
'point of view shots' eveneens op het niveau van de handelin9 via focalisatie door andere
personages . De camerabewe9in9 vol9t de sceptische blikken van de vader en de voedster,
zodat identif icatie met deze personages de kritische afstand van de toeschouwer tot Lady
Capulet verhoo9t . In to9enstellin9 hiermee vormt Luhrmanns adaPtatie minder commentaar
op het niveau van de '9eloofwaardige' handelin9 maar direct op het niveau van de interactie
tussen filmverteller en toeschouwer . Deze benaderin9 schept niet alleen afstand tot het
vorm9e9even persona9e, maar ook tot de vertelde handelin9 als 9eheel . De demonstratieve
opeenstapelfin9 van stereotYpen onder9raaft het illusionistische effect dat door Zeffirelli's
interpretatie van de toneeltekst Jjuist wordt versterkt .
Vol9ens Hutcheon stelt deze voorstellin9swi1jze die een autoreferentieel met een
dialo9isch aspect van intertekstualiteit combineert, de wiJjze van afbeelden en de waarden die
hierdoor tot uitdrukkin9 komen 'politics of representation' ter discussie . De pastiche van de
eerste scene breidt echter voornameliJjk met behulp van de besproken kunst9repen het
komische aspect van de handelin9 uit naar het niveau van vertellerscommentaar . Deze verschuivin9 is no9 9een structurele ontwrichtin9 van de analo9e scene in Shakespeares tekst .
In een latere scene heeft het nadrukkeli1jk artificiele als onderbrekin9 op het niveau van de
handelin9 wel het effect van aantastin9 van de in de Ilnealre intertekst geimpliceerde
waarden . Het betreft de ideolo9ie van het traditionele liefdesverhaal . Dit kan verduideli1jkt
worden door een ver9eli1'kin9 tussen de interpretaties van Luhrmann en Zeffirelli van de
episode waarin Romeo en Juliet elkaar voor het eerst ontmoeten . Deze scene bevesti9t in
prindpe het structureel komische karakter - de ontwikkelin9 van slecht naar 9oed - van het
eerste bedriJjf van de toneeltekst .
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Very dry, very poor
In Shakespeares tekst is de eerste ontmoetin9 tussen de 9eliefden door een dialoo9 in de
vorm van een sonnet voor9esteld . Zo verwiJjst deze episode zowel inhoudeli1jk als structureel
naar de in de renaissance eriode o ulaire etrarcistische liefdes oezie een voorbeeld van
perspectiverende intertekstualiteit biJj Shakespeare . De strofen worden afwisselend door
Romeo en Juliet uit9esproken waarbiJ' Romeo be9int en Juliet het afmaakt ibidem . Deze
dialoo9 wordt onderbroken met de summiere re9ieaanwi1jzin9 "He kisses her" . Dit herhaalt

zich na een vierre9ell9e voortzettin9 van de dialoo9 .
De filmadaptaties van Zeffirelli en Luhrmann 9even deze dialoo9, die zich vol9ens de
toneeltekst ononderbroken tot en met de tweede kus tussen de twee 9eliefden afspeelt ,
beiden letterli1jk weer . Zeffirelli's versie benadrukt het idYIlische van deze episode . Hier wordt
de scene in9eleid met een aan de toneeltekst toe9evoe9de . 9ezon9en voordracht - een
romantische ballade - en een uit9ebreide shotsequentie die de kledin9, haardracht en
sieraden van de feest9an9ers in Renaissancesti1'I in beeld bren9t . De referentie aan de hoofse
cultuur door de voordracht van de minstreel versterkt het betekeniskader van de ideate liefde
die de 9eadapteerde toneeltekst met behulp van de sonnetstructuur oProept .
Door deze perspectiverin9 9of Zeffirelli niet alleen ziJjn ideeen vorm ten aanzien van de
weer9ave van een 9emonumentaliseerd liefdesverhaal maar ook ten aanzien van het verleden door middel van 9eidealiseerde representaties ervan . Zi1jn overtui9in9 is aan ook dat

We have to help young people to face the past, because we learn so much from the
past . . . we live in very dry, very Poor times- and we have to 9o back to when our
garden was full of flowers and marvelous fruits, because today our poor p/ants are
sterile they don'tproduce anything. Luhrmann Zeffirelli e .a . 1998
Analoo9 aan Zeffirelli's toevoe9in9 roept Luhrmann het romantische ideaal op door opening
van de betreffende episode met een Whitney Houstonachti9 liefdesliedJje . Maar actualiserin 9
en populariserin9 van het oP9eroepen discours bren9en niet de structurele aantastin9 van de
ideolo9ie van het liefdesverhaal tewee9 . Deze verstorin9 wordt in Luhrmanns filmvertellin 9
eerder veroorzaakt doordat de in ShakesPeares tekst ononderbroken dialoo9 tussen de 9eliefden meermaals wordt 9einterrumPeerd . Terwi1i een 'over the shoulder shot-sequentie' die de
toeschouwer een sterke mo9eli1jkheid tot identificatie bleat de intimiteit tussen de 9eliefden
visualiseert onderbreekt een 'cutaway-shot' van de lachende, als astronaut verklede Paris de
sonnnettekst na de eerste vier re9els . De po9in9 tot de eerste kus wordt onderbroken door
de als Cleopatra verklede moeder, flirtend met de verloofde die ze voor haar dochter heeft
bestemd . Het liJjkt alsof hier, zoals Welsh veronderstelt "the film's spectacle . . overwhelms
the poetry" . Deze aantastin9 reduceert het liefdesverhaal zoals Luhrmann dit uitbeeldt niet
zozeer tot een 9rap, maar maakt het verlies dat in de tra9ische wending van Shakespeares
stuk tot uitdrukkin9 komt eerder voelbaar . Het effect van deze onderbrekin9en li1jkt de boodschap in to houden dat voor de idYIle nauweliJjks plaats is in de door Luhrmann oP9eroepen
verbeeldin9swereld . Zeffirelli breidde deze ruimte ten opzichte van de pretekst uit . Beelden
ontleend aan renaissancistische Portretten en stillevens riJk9eklede vorsten en overvolle
fruitschalen en wiJn9lazen en reminiscenties aan het hoofse liefdesdiscours riJ9en zich aaneen tot een ver van de recipient verwi1'derde . 9eidealiseerde vorm van 'werkeli1j kheid' . Dit ziJjn
inderdaad de 'flowers and marvelous fruit of the past' in Zeffirelli's ei9en woorden . De vooruitwi1jzin9 naar het tra9ische verlies is in dit esthetisch kader in9ebouwd "a rose will bloom
and then will fade! So dies the youth so dies the fairest maid"), als door de minstreel
9ezon9en subtekst bi1 j het liefdessonnet van Romeo en Juliet .
Het 9eli1j ksoorti9 esthetische karakter van deze perspectiverende subtekst versterkt
het 9e9even ideaalbeeld van de liefde terwi1jl in de filmvertellin9 van Luhrmann het platvloerse 9edra9 van Juliets moeder op handelin9sniveau de wens- voorstellin9 van het
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ononderbroken contact tussen
9eliefden vanaf het prille begin
onder9raaft . Daarmee duidt
Luhrmanns filmvertellin9 in9riJ'ilender dan Zeffirelli's interpreta-

tie op het - structureel tra9ische
- verlies en het 9ebrek aan een
coherente ruimte voor de fantasie van de ideate Iiefde . De
ostmoderne arodie wit - in
to9enstellin9 tot de uit Zeffirelli's
werk en uitsprakes of to leiden
p oetica - niet alleen de band
met het verleden tones maar
to9eliJjkertiJjd door ironiserin9 van

de voorstellin9 ook de breuk met
dit verleden aantonen . Dit 9ebeurt door de afstand tot een
andere periode en een vroe9er
Soundtrack van Shakespeares Romea & Juliet van Baz Luhrmann
representatiesYsteem bloot to
le99en . De verwiJjzin9en naar
verschillende uit hun verband 9erukte representatievormen Cleopatra de astronaut, etc) en
culturele contexten benadrukken het idee van discontinulteit en kunstmati9held- dat het o p
identificatie 9erichte liefdesverhaal onderbreekt . Luhrmanns transformatie liJ'kt hier dan ook
minder een vri1jbliJjvende 9rap dan een in Hutcheons termen 'contesting revision' to betreffen ,
die idealiserende representaties van liefdes9eschiedenissen zoals bekend uit de verschillende
culturele voorstellin9en waar Zeffirelli een beroep op doet deconstrueert . Echter ,
Postmodern parody is deconstructivelY critical and constructively creative- making us
aware of both the limits and powers of representation in any medium . Hutcheon
1991, p . 228

Illusie van coherentie
De dubbelzinni9held in het afbeelden dat de postmoderne parodie kenmerkt is in Luhrmanns
filmvertellin9 sterk aanwezi9 waar het tra9ische de overhand kriJ9t in Shakespeares Romeo
and Juliet. HierbiJj speelt de enscenerin9 een betas9ri1jke rot : het 9evecht tussen Mercutio
TYbait en Romeo vindt plasts te9en de achter9rond van een vervallen toneelachti9e bouwsel .
Deze achter9rond bewerkstelli9t visueel een 'frame in frame-constructie' het9een distantierend werkt in de filmvertellin9 . De verbleekte letters 'GLOBE' op deze vervallen structuur
verwi1jzen naar het theater waar Shakespeares stukken oorspronkeli1jk werden ontwikkeld
en op9evoerd Walker 2000, pp . 132-139 . BiJ' het uitspreken van zi1jn laatste woorden
staat Mercutio op dit p odium . Als hi1' sterft liken
uit het niets veranderin9 van licht ,
J
windvla9en en donder to ontstaan . Deze effecten te9en de achter9rond van de podiumstructuur indiceren zowel '9ebruik' als 'misbruik' van de artificiele middelen die biJj een
dramatische ommekeer op het toneel de emoties van de toeschouwer kunnen - of moeten versterken .
EnerziJjds doorbreekt het verwi1j zen naar de oorspronkeli1jke toneelpraktiJjk van Shakespeare
als een vervallen kunstmati9e context de Illusie van coherentie van de realistische representatie . Anderzi1jds wordt zoals ook in de besproken liefdesscene een sterk beroep 9edaan o p
identificatie van de toeschouwer met de uit9ebeelde emoties . Shots van de prots9onisten
als silhouettes te9en de beschreven podiumachter9rond worden of9ewisseld met extreme
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'close-up shots` . 9ericht op belevin9 door de toeschouwer van de uit9ebeelde emoties van
woede en verdriet .
Zeffirelli's adaptatie is erop 9ericht de op9eroepen emoties to her- beleven in het veili9e
kader van het 9eesthetiseerde verleden waarbi1 j de afstand door de eenduidi9e programmerin9 van de esthetische structuur constant is 9ewaarbor9d . Dit is in Luhrmanns Romeo and
Juliet niet het 9eval . Hier 9aan de 9eanalYseerde vormen van komische vervreemdin9 naarmate de vertellin9 vordert 9epaard met het creeren van engagement met de protagonisten,
precies vol9ens de conventies van de 9eciteerde HollYwood9eares . Om dit effect tot stand to
bren9en onder9raaft Luhrmann niet alleen bestaande esthetische structures op de uiteen9ezette wi1jze maar maakt ook 9ebruik van deze structures om ziJjn versie van het verhaal
kracht bi1j to zetten . Dit 9ebrek aan closure op het niveau van de esthetische structuur,
vol9ens Hutcheon kenmerkend voor de postmoderne parodie wordt door de re9isseur zelf
nadrukkeliJjk niet als 'abuse' maar als 'use' bestempeld :
It's never been a question of is there a right or a wrong method . . . We felt it was
important to serve Shakespeare's ultimate goal of strong storytelling . Luhrmann ,
Zeffirelli e .a . 1998
En hoewel niet alle wensen van de Prins en Princes uitkwamen in het voor hen op9evoerde
stuk r voldoet Luhrmann in zIjn versie van Romeo en Julia door de besproken combinatie van
'9ebruik en misbruik' van Shakespeares werk opnieuw aan onze behoefte aan strong storytelling. De film Shakespeares Romeo and Juliet heeft ons alley verlan9en naar de liefde als
sprookJe, door Shakespeare al ruimschoots benut, overtui9end eer betoond en meeslepend
onder9raven .
Davida van Dike
J is vierde1jaarsstudente literatuurwetenschaP aan de universiteit van Utrecht . Dit artikel
is tot stand 9ekomen naar aanleidin9 van de colleges lntertekstualiteit; Romeo en Julia voor en na
Shakespeare van Harald Hendrix.
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De ijzeren schoen
Over Holderlins Empedokles

Een Unvollendete is vaak interessanter dan een voltooid opus . Dit is een van de stellin9en die Ri1'k SchiPPer in dit artikel inneemt . Met het onvoltooide werk wordt de
EmAedok/es van Holderlin bedoeld . Schipper Iaat in zi1'n stuk zien dat ondanks het felt
dat dit toneelstuk niet een of9erond 9eheel vormt, dit Ievenswerk van Holderlin toch
een vruchtbare 9rond voor ont9innin9 biedt . Misschien 1'uist omdat Holderlin het niet
heeft kunnen voltooien, biedt het zoveel mo9eli1'kheden om het toneelstuk to bekiJ'ken .
In dit artikel is SchiPper op zoek naar de mo9eli1'ke reden waarom Holderlin nooit aan de
afrondin9 van het stuk is toe9ekomen .
Rijk Schipper

Van 1je vet9issin9en kun 1je meet leren dan van 1je
successes- Iuidt een wi1jd verbreid inzicht . De laatste
makes het mo9 elijk om vet9enoe9d achterover to
leunen terwi1'I de eerste aanzetten tot een hernieuwde inspannin9 en een betere voorbereidin9 . Dit inzicht
zou ik ook willen toepasses op de 9eschiedenis van de
literatuur . Sommi9e mislukkin9en ziJjn meet waard
dan zo9enoemde 9eslaa9de werken . Een Unvollendete intri9eert vaak meet dan een voltooid opus .
Latere schriJjvers kunnen zich uit9edaa9d voelen om
een onvoltooid werk van een bevredi9end slot to voorzien . Ook kunnen ze leren van de misser die een voor9an9er heeft be9aan mits de werken voor het overi9e
deel over 9rote kwaliteiten beschikken .
Een onvoltooid meesterwerk is de Empedokles van
Friedrich Holderlin . Holderlin 1770-1843 is vooral
bekend als dichter van onsterfeli1jke 9edichten, zoals
de 'Hymnen' 'Dichterberuf' de 'Elegien' en 'An die
Dichter' . Ook is hi1j de schriJjver van de hoo9romantische roman HYperion waarin de platonische liefde
wordt bezon9en . Verder vertaalde hi1j Griekse auteurs
met een voorkeur voor Sofokles . Minder bekend is dat
hi1j een verdiensteli1jk denker was die filosofische verhandelin9en schreef over literatuur. HiJj was levenslan 9
bevriend met He9el die hi1j zeker beinvloed heeft . Een

veelziJjdig schri1jver dus die voor 9een enkele intellectuele uitda9in9 tern9deinsde . Vanaf 1806 kree9 hij1
helaas last van aanvallen van waanzin en sleet hiJ j de
tweede helft van ziJjn leven in een toren to Tubin9en .
Reeds als scholier interesseerde Holderlin zich voor
de antieke filosoof Empedokles viJjfde eeuw v .
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Christus . TiJjdens zi1jn studie Klassieke Tales las hijJ
diverse fra9menten van Empedokles' werk . In de 9enoemde roman HYPerion s p reekt hi1j zi1jn bewonderin 9
uit voor deze wi1s9eer, die in de Etna spton9 uit
verlan9en een onsterfeliJjke god to worden . Ook de
leer van Empedokles over 'Liefde en Haat' die de vier
elementen water, aarde lucht en your verenigen
respectieveliJjk scheiden sprak Holderlin aan . In ziJjn
denken spelen vereni9in9 en scheidin9 eveneens een
belan9ri1jke rol, ziJj het op lets andere wiJjze dan bij 1
EmPedokles . Het is hem niet zozeer to does om de
elementen als wel om de verhoudin9 van kunst en
natuur. Na het lezen van de antieke filosofie9eschiedenis van Dio9enes Laertius besloot Holderlin een
toneelstuk to wiJjden aan ziJjn held .
Hi1' werkee aan dit toneelstuk in de 1'aren 1797-1800
waarna hiJj het onaf9emaakt liet li99en . Men is het
erover eens dat het werk prachti9e passages bevat
maar dat het als dramatisch werkstuk ernsti9e onvolkomenheden vertoont . Ter verklarin9 van Holderlins
tekortschieten kan men bio9rafische redenen aanvoeren : zi1jn naderende waanzin zou reeds ziJjn schaduw
vooruit9eworpen hebben op dit hoo99e9repen werk .
Ook kan men beto9en dat Holderlin van nature meet
een dichter dan een dramatur9 was en dat hiJj zich bij1
zi1j n leest had moeten houden . Dit soon verklarin9en
bliJjft echter aan de buitenkant staan en doet to weini 9
moeite om Holderlins moeiliJjkheden to verklaren vanuit
de dramatur9ische opzet van het werk .
Ik ben vooral 9einteresseerd in kwesties van
karaktertekenin9 en oPbouw van de intri9e . Hoe heeft

Holderlin 9etracht van een antieke filosoof als
Empedokles een boefend toneelpersona9e to maken?
0p welke manier heeft hiJ' de historische 9e9evens
9ebruikt? Hoe smeedde hiJj de 9ebeurtenissen aan
elkaar? Is daarbiJj mo9eli1'k jets mis9a9aan? Hoe zou het
eventueel beher kunnen?
BfJ' dit snort vra9en van dramatur9fsche aard mask
ik ook 9ebruik van de zo9enaamde 'tYpolo9fe' . Bepaalde personages uft de Griekse toneellfteratuur hebben
model 9estaan voor de Empedokles van Holderlin . Het
zal nfet verbazen dat der9eli1'ke tYpen bf1' de 9recomaan
Holderlin riJ'kelf1'k voorkomen . Men bedenke dat hi'J
verschefdene Griekse toneelteksten heeft vertaald
vooral van Sofokles . Ook valt to verwachten dat hf'1
voor de plot to rade is 9e9 aan bij antieke auteurs .
TYpolo9fsche overwe9in9en kunnen helpen om
Holderlins bedoelin9en to verhelderen .

Het plan is geboren .
Het is overi9ens niet 9oed mo9elf1'k om van een
EmPedokles to spreken . In de 9enoemde J'aren produceerde Holderlin drie versies die no9 werden vooraf9e9aan door een in Frankfurt 9eschreven 'plan' (zomer
1797 . Eerst 9eef ik een kenschets van het plan, daarna

bespreek ik de drfeversfesvan de EmPedoklesmet hun
sterke en zwakke punten .
In het 'Frankfurter plan' kondi9t Holderlin een
treurspel in vi1'f bedri1'ven aan . HfJ' beschrf1'ft zijn hoofdff9uur als iemand die 'vanwe9e zijn inborst en zijn
filosof e' 9enei9d is de cultuur van zijn ti1jd to haten .
Empedokles stoort zich aan de beperkin9en van het
menseliJ'k bestaan waarfn immers nfets blf1'vend is . Niet
op het 9rote 9eheel maar op het verstrooiende detail
zijn de mensen 9effxeerd wat de filosoof te9en de
borst stuit . Zi1'n misantropfe en cultuurhaat komen tot
uftbarstin9 tijdens een feest van de A9ri9enti1'nen zijn
stalls9enoten . HiJj maakt zijn vrouw, die hem heeft
over9ehaald om het feest biJ' to wonen, bittere
verwiJ'ten en vlucht naar de hellin9en van de Etna . Daar
spreekt hf1' zijn toewiJ'din9 uit aan de 9renzeloze
natuur, waarfn het particuliere onder9eschikt is aan
het universele .
De toon is 9ezet . Empedokles is ten proof 9evallen
aan onlust9 evoelens en hi1' vfndt slechts rust in de wide
1
natuur . Van een echt tra9fsch conflict kan men echter
bezwaarlf1'k spreken . Wat is de ho9ere macht waarte9en de nieti9e stervelin9 zich verzet? Is er een karakterfout bf1' Empedokles aanwezi9 die hem ondanks zijn
9oede bedoelin9en to 9ronde rfcht? Kan de toeschouwer zich identfffceren met de beso9nes van de
hoofdpersoon?

De rest van het plan vertoont no9 meer 9ebreken . We

zien allerlei fi9uren opkomen en of9aan die trachten
Empedokles milder to stemmen . Inderdaad last hi1 ' zich
naar de stall Iokken om vervol9ens weer in woede to
ontsteken . Ditmaal is hi1' vastbesloten zich to vereni9en
met de onbegrensde natuur door in de Etna to sprin9en . Zi1'n trouwe leerlin9 Pausanias erkent de 9rootsheld van Empedokles' voornemen en last hem alleen .
Kort daarop vindt Pausanias aan de rand van de krater
de f1'zeren schoenen van de meester . Het schoeisel is
uft9espuwd door de vulkaan en Pausanias last het vol
ontza9 aan Empedokles' familie en zijn aanhan9ers

zien . Holderlin schi1'nt hfer zijn historische bron niet
9eheel to hebben be9repen . De antieke filosoffehistoricus Dio9enes Laertius had de anekdote van de
schoen enkelvoud) fn9evoe9d om Empedokles'
'bevriJ'dende spron9' belacheliJ'k to maken . In plasts
van spoorloos op to 9aan in het vuri9e element de
ether, werd hfJ' als een 9ewone stervelin9 door de vulkaan op9eslokt . De Etna verried de mfslukkin9 van zijn
'hemelvaart' door de schoen uit to braken! Dft sarcasme ont9 sat Holderlin echter en hij last zijn opzet met
deze episode besluften . Mo9elf1'k kree9 hi1' later toch
ar9waan want in de over9eleverde versies komt 9een
i1'zeren schoen meer voor .
Holderlin heeft dit Frankfurter plan wijseli1'k niet ten
uitvoer 9ebracht . Het bevat to veel toevalli9heden
zoals het 9ekibbel in het huffs van Empedokles en
de persoonliJ'ke on9enoe9ens van de filosoof . Later
zal ook Holderlin zelf dit snort 9e9evens bekritiseren
als 'accidenteel' . Gebeurtenissen en karaktertrekken
moeten vol9ens een bepaalde noodzaak in verband
staan met het centrale tra9fsche conflict . Het 9e9even
van de denker die on9enoe9en koestert J'e9ens de
beperkin9en van het leven en de hem omrin9ende
cultuur biedt wel 9ele9enheid voor pathos maar voor
een tra9ische fntri9e is meer nodi9 .

Onbeschaamde trots
In 1797 verhufsde Holderlin naar Hombur9 vor der
Hohe waar hi1 j de drie over9eleverde versies van Der
Toll des Empedokles schreef . De eerste versie Ii9t ten
9rondsla9 aan hedendaa9se opvoerin9en . Van de viJ'f
9eplande bedri1'ven schreef Holderlin er twee . Het eer-

ste bedri1'f wordt 9eopend door twee priesteressen van
Vests Panthea en Rhea 9eheten . Zi1' bevinden zich in
de buurt van de tuin van Empedokles . Als een van de
vele weldaden van de filosoof noemt Panthea haar
ei9en 9enezin9 door liens hand . Als Panthea's vader,.
de regent Kritias en de priester Hermokrates opkomen besluiten de belle vrouwen het veld to ruimen .
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Holderlin in 1792

De regent en de priester bespreken vol zor 9
Empedokles' populariteit onder de inwoners van
Akra9as A9ri9ento . Hermokrates bren9t in herinnerin9 dat de filosoof zichzelf een god heeft 9enoemd
en dat hijj sinds deze euveldaad ziJjn huffs niet meer uit
durft to komen . Het yolk speculeert over een wonderbaarli1jke verdwiJjnin9 van de held, daarom wil
Hermokrates arran9eren dat de mensen Empedokles
zullen zien en aldus worden ontnuchterd .
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Empedokles komt nu op, terwiJ'I de andere twee een
confrontatie vermiJjden en het toneel verlaten . De
filosoof priljst het da9licht maar hijj moet vaststellen
dat hijj met 9eesteliJjke blindheid is 9esla9en . Nadat hijJ
op 9eliJ'ke voet met de 9oden heeft verkeerd voelt hij1
zich nu door hen verlaten . ZiJ'n verstotin9 heeft hijj to
wiJjten aan ziJjn 'onbeschaamde trots' . Dan voe9t
Empedokles' leerlin9 . Pausanias zich bi1j hem . De
meester beschriJ'ft zi1jn vroe9ere 9eluk temidden van de

onmeteli1jke . 9oed9unsti9a natuur . Als hi1 j Pausanias
vraa9t hem to verlaten, wiJjst deze het verzoek af .
Empedokles verwiJjt zichzelf dat hiJj zich boven de
natuur heeft verheven en zichzelf de 'eni9e god' heeft
9enoemd . Nu verwenst hi1j de da9 dat hiJj werd 9eboren .
Men kriJgt de indruk dat Holderlin ziJjn hoofdfi9uur
heeft 9emodelleerd naar de Oidipous van Sofokles .
Ook deze eindi9de als een blinde nadat hi1j on9eoorloofde din9en to weten was 9ekomen . HiJj ver9at zi1jn
plaats als stervelin9 en werd daarvoor zwaar 9estraft .
Duideli1jk bliJjkt de parallel als Holderlin ziJjn held laat
zeggen :
Der hoher denn emn sterblich Au9e sah
der Blind9eschla9ne tastet nun umher wo seid ihr, meine Gotter?
I, 307-9
No9 in het eerste bedriJjf keren Hermokrates en Kritias
tern9 r ver9ezeld door eni9e stadsbewoners . ZiJj driJjven
de spot met de in 9oddeli1jke on9evade gevallen
filosoof . Empedokles verzoekt de bezoekers hem met
rust to laten waarbi1j hi1j uitvalt te9en de 'huichelaar'
Hermokrates . Vertoornd spreekt Hermokrates een
banvloek uit over Empedokles, en deze vervloekt de
priester op ziljn beurt . Als de overi9en het toneel hebben verlaten biedt Pausanias zi1jn meester aan hem in
ballingschap to ver9ezellen . Na eni9e aarzelin9 neemt
Empedokles dit aanbod aan . De tYpolo9ie kan zo

verder worden doorgevoerd : de leerlin9 Pausanias is to
verg elijken met Oidipous' dochter Anti9one . Beiden
leiden zijj hun fi9uurliJjk dan wel letterli1jk blinde meester
dan wel vader bi1j de hand terwiJjl zijj de wanhopi9en
moed inspreken . Zo ze9t Empedokles te9en zi1jn Jjon9e
vriend :
Gehe denn
du Armer! drauBen wart' ich auf dem We9e
nach SYrakus,; dann wandern wir zusammen .
I, 766-8

Zoals Anti9one Oidipous naar Kolonos leidde, zal
Pausanias ziJjn meester ver9ezellen naar Syracuse .
Het tweede bedriJjf toont Empedokles en Pausanias
op de hellin9en van de Etna . Empedokles last doorschemeren zich in de Etna to willen storten om
zodoende de verlan9de vereni9in9 met de natuur tot
stand to bren9en . Door de dood zal hiJj voor zi1jn zonde
kunnen boeten . Vervol9ens komen alweer de
A9ri9entiJjnen op, onder aanvoerin9 van Hermokrates

en Kritias . De priester deelt de filosoof mee dat het
yolk hem ver9eeft . Het wordt overi9ens niet 9eheel
duideliJjk waarom de stemming in Akragas zo is omgesla9en . Van ziJjn kant verklaart Empedokles dat hij1
niets meer met de stedelin9en to maken wil hebben .
Pausanias zet nu de aanval in op de doortrapto priester daarin bi1gevallen door het yolk . Men verzoekt
Empedokles tern9 to keren en biedt hem zelfs de
kroon aan . Onder zi1jn bewind heeft Akra9as immers
9ouden tiJjden 9ekend :
Ehmals sah mit sanften Au9en
auf uns der koni9lithe Mann;
Waren wir

dock 9leich den Alten zu Saturnus' Zeit
da freundlich unter uns der Hohe lebt'
and Jjeder hatt in seinem Hause Freude
and alles war genu9 .
Du so//test Konig se/n . 0 se/ es! se/s!
Ich gruBe dich zuerst and alle wollens .
1401 ff .
0p dezelfde manier smeekten de inwoners van het
Griekse Thebe om de tern9keer van Oidipous . De stall
was na het vertrek van Oidipous op een dood spoor
terecht9ekomen en ziJ'n terngkeer zou voor herstel
kunnen zor9en . Verontwaardi9d wiJjst Oidipous de
verzoenin9spo9ing of omdat deze to laat komt . Ook
Empedokles heeft ziJjn redenen om rehabilitatie to
wei9eren . De filosoof wi1jst de plotselin9e adepten er
nameliJjk op dat zijj zelf de we9 naar de verzoenin9 met
de natuur moeten vinden . HiJj is niet meer dan een
voorbeeld . Nadat het yolk is vertrokken wiJjst hi'J
Pausanias als ziJjn opvolger aan .
In de epiloo9 zien we Panthea tern9, nu ver9ezeld
door eve Delia . Pausanias voe9t zich biJj hen en meldt
dat hi1j Empedokles ver9ens heeft kunnen vinden . Vol
bewondering kiJjken de drie tern9 op het leven van de
filosoof en weldoener .
Ten aanzien van het Frankfurter plan laat de eerste
versie van Der Tod des Empedokles een duideli1'ke
vooruitgang zien . Er is sprake van een echt tra9isch
conflict : de hoo9moed van Empedokles die zich
verheven heeft 9eacht boven de natuur . Holderlin
ontleende dit motief aan ziJjn bron Diogeves Laertius .
In een over9eleverd fragment laat de historische
Empedokles weten als een god onder de mensen to
verkeren . Kort daarna beklaa9t hiJj zich over zi1'n
'verbanning' uit de 9oddeli1'ke sfeer .
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Nu doet zich in het stuk een merkwaardi9e ontwikkelin9 voor . Ti1'dens de verhitte discussies met ziJjn
stalls9enoten beseft Empedokles dat hi1 j zichzelf 9een
verwi1jten hoeft to maken . Ver9eleken met hen is hi1j-

zelf een wonder van verlichtin9 en bescheidenheid! In
het verloop van deze versie verbleekt het schuldmotief
inderdaad en daarmee ook de plot . We ziJjn tern9 bij1
het accidentele 9e9even van Empedokles' levensmoeheid en cultuurhaat . AIs tra9isch conflict is
Empdokles' intellectuele verlichtin9 dus on9eschikt .
Holderlin moet dit aI of niet bewust hebben erkend .
Een bliJj vend pluspunt is het felt dat de overi9e
toevalli9e elementen zi1jn tern99edron9en ; we horen
niets meer over het 9enante 9ekibbel tussen echtelieden en de bonte stoet van optredende fi9uren is 9ereduceerd tot min of meer noodzakeli1jke personages .
Aan de andere kant moet worden op9emerkt
dat Empedokles 9een volwaardi9 to9enspel kri19t .
Zi1jn leerlin9 Pausanias is to toe9ewiJjd om de meester op andere 9edachten to bren9en . Verder is de
priester Hermokrates al to huichelachti9 en ban9eliJjk
om Empedokles 9eloofwaardi9 to kunnen bestri1jden .
Niet zonder reden mi1'den hiJ' en de politicus Kritias in
het eerste bedri1jf een confrontatie met de held . Voor
een dramatisch overtui9ende plot zi1jn der9eliJj ke
spannin9en en confrontaties echter weI nodi9 . In
deze eerste versie bliJjft Empedokles' conflict voornameli1jk intern . Zi1jn verlan9en om in de Etna to sprin9en is een IYrisch-pathetische aan9ele9enheid die
9een dramatur9ische noodzakeli1jkheid vertoont . Er
was dus meer werk to doen voor Holderlin .
AI to 9rote mensenliefde
Voor de tweede versie heeft Holderlin opnieuw vi1jf
bedriJjven voorzien . HiJj is echter niet verder 9ekomen
dan het schriJjven van drie scenes voor de eerste akte .
We zien weer de priester Hermokrates verschi1jnen
in 9ezelschap van de niet nader 9eintroduceerde Mekades . In de verte bevindt zich een koor van
A9ri9enti1j nen . De koorleden zi1jn kenneliJ'k luidruchti 9,
want Mekades vraa9t bezor9d : "Horst du das trunkne
Volk?" . Hermokrates antwoordt dat ziJj Empedokles
zoeken . De twee bespreken de populariteit die de
wi1s9eer 9eniet in brede la9en van de bevolkin9 .
In deze versie drag9t Empedokles duideli1jk de
trekken van Prometheus . Deze stal het vuur uit de
werkplaats van Athene om het aan de hulpeloze
mensen to 9even . Door het bezit van het vuur konden
de mensen pas echt tot beschavin9 komen en de
9oden in 9elukzali9held naar de kroon steken .
Prometheus wierp zich dus op als een snort
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belan9enbeharti9er voor de mensen to9enover de
9oden die hen liever klein wilden houden . Daarvoor
werd de Titaan wreed 9estraft door Zeus, die hem aan
een rotswand van de Kaukasus liet na9elen . Zo'n
weldoener van de mensheid is Empedokles ook . ZiJjn
to9enstrever Hermokrates verklaart :
Sie dankens ihm
daB er vom Himmel raubt
die Lebensflamm' and sie
verrat den Sterblichen .
II, 34-7
Net als Prometheus zal hiJj moeten boeten :
. . Er wird es buf3en

dale er zu sehr 9eliebt die Sterblichen .
II, 62-3

Hi1j heeft immers de 9oddeli1jke 9enade 9evul9ariseerd :
Die Seele warf er vor das Volk verriet
Der Gotter Gunst 9 utmuti9 den Gemeinen .
II, 73-4
ledereen die filantropische activiteiten a Ia Prometheus
ontplooit zal rekenin9 moeten houden met 9oddelike
wraakzucht :
1
Er hat
es sich gemacht and leben soil ,
wie er, and vergehn wie er, in Weh and Torheit
1jeder
der Gottliches verrat and allverkehrend
Verbor9enherrschendes
in Menschenhande lie fert!
II, 180-5
De priester verwi1jt Empedokles niet zozeer zi1jn overcooed to9enover de 9oden als weI het in 9evaar
bren9en van de 9evesti9de orde . Onder zi1jn invloed
zal het yolk een oncontroleerbaar enthousiasme 9aan
vertonen zoals ziJj in het 9eval van het koor al hebben
kunnen waarnemen . De reli9ieuze 9eza9sdra9ers hebben de tack om het 9oddeliJjke licht to decopen . Het is
een zonde om het over ledereen to laten schiJjnen . De
illuminaat Empedokles moet verdwiJjnen, al was het
maar om de macht van de zittende clerus to bestendi9en . Hermokrates voorziet een spoedi9e val van
Empedokles, omdat deze zich door de idolate stedelin9en tot zelfver9oddeliJjkin9 heeft laten verleiden .

Hieraan voe9t Mekades toe dat hi1 j heeft 9ezien hoe
het yolk Empedokles op de marktplaats als een god
aanbad . Tot ziJ'n verbiJjsterin9 stond de filosoof dit toe .
Hermokrates verzekert zi1'n verontruste 9esprekspartner dat de mensen zich on9etwiJjfeld te9en
Empedokles zullen keren . Als ze zien hoe hiJ j nu in
neerslachti9held is 9edompeld, zullen ziJj hem zeker
laten vallen .
Ten opzichte van de eerste versie is de fi9uur van
Hermokrates duideli1jk sterker 9eworden . HiJj is uit9e9roeid tot een sluwe kerkleider, die Empedokles om
machiavellistische redenen uit de we9 wil ruimen . We
kunnen hem nu beschouwen als een min of meer
9eli1jkwaardige to9enspeler van de hoofdpersoon . Als
het tot een confrontatie was 9ekomen, had deze tot
een levendi9e scene kunnen leiden . Helaas zien we
Hermokrates niet meer tern9, omdat in de overi9e
twee scenes alleen Empedokles en Pausanias no g
voorkomen . Wel bliJjkt Holderlin al schriJjvende meer
van het yak van dramatur9 to hebben 9eleerd .
In de vol9ende scene verschiJjnt Empedokles alleen
op het toneel . Zoals aan9ekondi9d door Hermokrates
bevindt hi1j zich in een ernsti9e depressie . 0pnieuw
wordt hiJ' 9epresenteerd als 'de met blindheid 9esla9ene' . Net als Oidipous is hi1j uit zi1'n ho9e positie
verdreven door de 9oddeli1jke toorn . Hi1j bekent flat hij1
zich heeft verheven boven de almachti9e natuur . De
'Geest' heeft hem wel 9root 9emaakt, maar daarmee
tevens vervreemd van de 'Almoeder' . Hierna voe9t
Pausanias zich biJj hem . De meester spreekt spiJjti9 over
zi1jn levensavond ;~ vol9ens Pausanias is echter pas de
midda9 van Empedokles' even aangebroken .
Het schuldbewustzi1jn van de hoofdpersoon in deze
tweede versie is 9erin9 . Terwi1i het in de eerste versie
Ian9e tiJjd het dra9ende motief was wordt het hier
verdron9en door Empedokles' prometheische zelfbewustziJjn . ZiJjn eni9e 'font' is flat hiJj andere mensen
deelgenoot heeft willen maken aan de 9elukzali9held
van de 9oden . Zi1jn 'bestraffin9' wordt 9eeist door de
1jaloezie van de 9oden en de bekrompenheid van zi1jn
medebur9ers .

Familiebanden
Evenals de tweede is ook de derde versie tot drie
scenes beperkt 9ebleven ondanks een 9rootse opzet .

Er is nu sprake van een broer van Empedokles, Strato
geheten . Deze is konin9 van Akra9as . De reeds bekende Panthea is in deze versie Empedokles' zuster .
Mo9eliJjk wi1jst het benadrukken van familiebanden
erop flat Holderlin de afstand van de filosoof tot de
overi9e personages heeft willen verkleinen 1 om zo de

intensiteit van het drama to ver9roten . 0pnieuw zou
er in Griekse stiJi een koor moeten opdraven maar dit
komt in de 9eschreven scenes niet voor .
De eerste akte opent met een monoloo9 van
Empedokles . Hi1j vertelt het publiek over zi1jn welbevinden op de Etna :
. . . wo den Feuerkelch
mit Geist gefullt bis an der Rand, bekranzt
mit Blumen die er selber sick erzo 9,
9astfreundl/ch mlr der Vater Atna beut .
III, 9-12
SmadeliJjk verdreven door de konin9 en het yolk is hij J
bi1j de vulkaan aan9ekomen . De filosoof erkent dat hijJ
in liefde voor de mensheid is tekort9eschoten en dat
hiJj ziJjn straf heeft verdiend . Nu zal hiJj rust vinden in de
natuur. Door een spron9 in de krater zal hi1j ver9etelheld en ver1jon9in9 vinden . Wat voor anderen de flood
betekent zal hem verlossin9 schenken . Dan ziet hijJ
Pausanias naderen die hem heeft vergezeld naar de
Etna . Vol9ens de toe9ewi1jde leerlin9 hebben de
A9ri9enti1jnen Empedokles' licht niet kunnen verdra9en . Nu moeten ziJj maar in hun eigen duisternis ten
onder 9aan . Hi1 j biedt aan een huffs voor Empedokles to
bouwen, op een daarvoor 9eschikte plaats . De meester kapittelt Pausanias om zi1jn al to 9rote trouw en
bezweert hem to vertrekken . AIIeen zal Empedokles
ziJjn lot togemoet gaan . UiteindeliJk geeft Pausanias toe
en verlaat hi1j het toneel .
De uit9an9spositie van de derde versie is exact
9eli1jk aan die van Sofokles' Oidipous in Kolonos .
Daarin ziet men hoe Oidipous, nadat hiJj verbannen
was uit Thebe in Kolonos arriveert . HiJj weet flat hiJj zi1jn
laatste uur to9emoet 9aat en hi1 j bereidt zich voor o p
ziJjn heengaan . ZiJjn dochter Anti9one die de blinde
man naar Kolonos heeft 9eleid, verklaart hem haar
onvoorwaardeli1j ke aanhankeli1jkheid . Evenwel maakt
Oidipous haar duideliJjk flat hi1j alleen de onderwereld zal moeten betreden . Holderlin heeft dankbaar 9ebruik9emaakt van flit plot voor ziJjn ei9en
Empedokles.
'Oedipale' elementen vindt men tern9 in een aantal
verzen . Zo ze9t Empedokles in een tern9blik op ziJjn
werk onder de mensen :
Wenn ich die Fremdlin9e- die 9e9'enwart'9endie Gotter der Natur, mit Namen nannt'
and mir der Geist im Wort im Bilde sick
im sell9en, des Lebens Ratsel loste .
III, 418-21
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Zo had ook Oidipous het levensraadsel, dat hem werd
op9e9even door de Sfinx op9elost . De stall Thebe
werd door zi1'n intelli9entie verlost van de vloek van

het monster . Maar als konin9 van de stall zou
Oidipous zi1jn onder9an9 togemoet 9aan zoals het
orakel van Apollo reeds had voorspeld . Het was
dezelfde god die 9enoe9doenin9 eiste voor de moord
op de vori9e konin9 . Laios . Die moordenaar was
Oidipous . Ook Empedokles beseft dat hi1j zich moet
0pofferen :
Da faBte mich die Deutun9 schaudernd an ,
es war der scheidende Gott meines Volks!
Den hort ich and zum schwei9enden Gestirn
sah ich hinauf, wo er herab9ekommen .
Und ihn zu suhnen ging ich hin .
III, 436-40
De filantropische 9ezindheid van Empedokles doet
behalve aan Oidipous ook aan de weldoener
Prometheus denken .

0pnieuw bliJ'kt Pausanias de to9enhan9er van
Anti9one . Zoals Oidipous ziJjn dochter ontraadde hem
to vol9en op zi1jn harde we9, bezweert Empedokles
zi1'n leerlin9 :
Auch du
bist all zu treu, du bist emn toricht Kind .
(III, 133-6)
Even aanhankeli1jk als Anti9one antwoordt Pausanias :
Das sa9st du wohl dock klugers weif3 ich nicht
wie deS zu sein dem ich 9eboren bin .
III, 133-6

HiJj beschouwt zichzelf dus als een kind van
Empedokles . Deze metafoor zou heel 9oed geinspireerd kunnen zi1jn op de biolo9ische verhoudin9 van
Oidipous en Anti9one .

Het schuldmotief, in de eerste versie no9 prominent aanwezi9, heeft hier verder aan kracht in9eboet .
Weliswaar verklaart Empedokles dat hi1j is tekort9eschoten in mensenliefde maar als hiJ ' 9een filantroo p
is wie dan wel? We komen niets to weten over concrete misstappen van Empedokles in Akra9as . Verder
wordt het prometheische motief van de tweede versie
slechts aan9estipt,; Empedokles heeft ziJjn medebur9ers het licht doen zien al was dit niet aan hen
besteed . Wat bli1jft er op deze wiJ'ze over van
Empedokles' motivatie om in de Etna to sprin9en?
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Fataal botsende wereldPerioden
Kort na het schriJjven van de tweede versie schreef
Holderlin een theoretische verhandelin9, die hi1 j 'Der
Grund zum Empedokles' noemde . Hierin tracht hi1j het
drama een nieuwe filosofische basis to 9even . Hi1 ' betoo9t dat de 9eschiedenis periodiek verloopt . Voortdurend zi1jn er to9en9estelde krachten aan het werk
zoals liefde en haat natuur en kunst en ob1jectiviteit en
subJjectiviteit. 0p het breukvlak van twee perioden
vindt een fatale botsin9 platts tussen de 9enoemde
krachten . In de fi9uur van Empedokles die op zo'n
breukvlak leeft wordt die botsin9 zichtbaar . Zi1jn liJjden
en onder9an9 zi1jn exemplarisch een spie9el voor andere mensen in conflictsituaties . In de hoofdpersoon
bereikt de mensheid een hoo9topunt : kunst en subJjectiviteit ziJjn in hem 'overmati9' aanwezi9 . Van hun
kant laten de natuur en de obJjectieve wereld zich niet
onbetui9d : ziJj verlan9en een offer van de hoo9 ontwikkelde mensheid dit offer heet Empedokles . Zi1'n
onder9an9 is noodzakeliJjk,; als hiJj hetveld nietzou ruimen- zou hiJj het aanbreken van een nieuwe periode in
de we9 staan .
Nu kan men kritiek hebben op een der9eli1'ke
wi1's9eri9e onderbouwin9 van een drama . Hoe kan de
botsin9 van natuur en kunst of van ob1jectivitiet en
sub1jectiviteit overtui9end 9estalte kri19en in een
toneelhandelin9? Als het wereldhistorische motief o p
de planken onder woorden zou worden 9ebracht zou
het veeleer op de lathspieren werken . Toch 9etui9t
Holderlins ondernemin9 van eni9e grandeur . Zi1jn wi1js9eri9-idealistische uit9angspunt 9eeft de dialo9en van
de derde versie een zekere verhevenheid die men
ver9eefs zoekt in de meeste 'uit het even gegrepen'
vertellin9en over '9ewone mensen' .
Hoe dit ziJ, Empedokles' intentie om in de vulkaan
to sprin9en IiJjkt to wankelen . Vooral in de derde scene
bliJjkt dat hiJj maar een zet1je hoeft to kri19en om van
zi1'n voornemen of to zien . Hi1j kri1'9t bezoek van een
9ri1jsaard' die even later Manes wordt 9enoemd . Ooit
heeft hi1j deze E9Yptenaar ontmoet aan de Ni1I en daar
veel van hem 9eleerd . Hi1 ' vraa9t zich of hoe de oude
man op Sicilie terecht kon komen en hi1' meent een
spook to zien :
. . . Und du? du hier?
Kein blunder fists! Seit ich den Lebenden
9estorben bin, erstehen mir die Toten!
III, 340-2
De oude man merkt snedi9 op dat de doden 9een
antwoord 9even als men hun een vraa9 stelt . HijJ

vertelt dat hijj is 9ekomen om van zi1jn kant Empedokles
eni9e drip9ende vra9en voorte le99en . Van ti1jd totti1jd
eist de 'Heer der tiJjd' bezor9d over zi1jn Positie een
offer, aldus Manes . Dat offer wordt 9ebracht door een
heiland die de bliksemschichten uit de vertoornde
hemel oPvan9t. Zetf 9aat deze heiland 'de of9od van
ziJjn ti1jd' aan de 9oddeli1jke toorn ten onder, maar zo
maakt hi1' het de mensheid mo9eli1jk een nieuwe periode binnen to treden . Aan Empedokles stelt de oude
man nu met ktem de vraa9 of hijj wet een heilandsfi9uur is . De filosoof raakt ontstemd over deze scepsis
en hijj tracht zich to rechtvaardi9en . Met fiJn PsYcholo9isch inzicht merkt Manes op :
Dir hat der Schmerz den Geist entzundet
Armer.
Empedokles zegt half honend, half smekend :

Ten eerste kostte het hem veel moeite om van een
lyrisch-pathetisch gegeven (Empedokles' onlustgevoelens) tot een echt dramatisch conflict to komen . Hij
trachtte zo'n conflict op to zetten als een schuldconflict (a la Oidipous) en als een prometheisch conflict
(de filosoof als weldoener van de mensheid die
goddelijke geheimen verraadt) . Zelfs probeerde hij het
conflict een filosofische basis to geven (de filosoof als
epochale figuur op het breukvlak van twee wereldperioden) . Uiteindelijk vond Holderlin Been enkele
vormgeving van het conflict bevredigend .
Mogelijk gaf het personage Manes met zijn
twijfel aan Empedokles' missie de beslissende klap
aan Holderlins concepten . Een tweede reden voor
Holderlins vastlopen is waarschijnlijk de ontwikkeling
van Empedokles' tegenspelers . In de eerste versie
wordt de meester nog nauwelijks tegengesproken .
Zijn gevaarlijkste vijand, de priester Hermokrates, is

Was heilst du denn
Unmachti9er, ihn nicht?
Met een diplomatieke hint wit
Manes de discussie beeindi9en :
LaB uns still sein o Sohn and
immer lernen .
III 492-6
Toch wit Empedokles het laatste
woord hebben . Hi1 ' spreekt de verwachtin9 uit de oude man de
vol9ende da9 teru9 to zullen zien .
Hier breekt het drama of en heeft
Holderlin het niet meet hervat .
In het licht van het bovenstaande
is het mo9eli1jk meet to ze99en over
de redenen waarom Holderlin de
pen neerle9de en zi1jn toneelstuk niet
voltooide . Daarbi1j is het niet nodi 9
toevlucht to zoeken in bio9rafische
verklarin9en 'Zi1jn krankzinni9held
wierp haar schaduwen vooruit' en
der9eli1jke . Ook hoeft men niet to
veronderstellen dat het verhaal
van Empedokles' levenseinde to
weini9 dramatische stof bevat .
De 9eschreven 9edeelten van de
EmPedokles laten doorschemeren
waarom de auteur wet in een
impasse geraakte .

De monoloog uit het handschrift van de Empedokles
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niet meer dan een karakterloze schurk . Het to9enspel
dat de priester in de tweede versie biedt, is serieuzer
van aard . HiJj bli1jkt in deze versie een intelligent verstandsmens met een scherp oo9 voor machtsverhoudin9en . Ten slotte is Empedokles' to9ensPeler in
de laatste versie de E9Yptenaar Manes eenvoudi9we9 to sterk voor de filosoof in ballin9schap . De oude
man stelt de roepin9 van Empedokles als redder van
de mensheid aan de kaak . Hierte9en bliJjkt liens motivatic en daarmee die van het drama niet bestand .
Partial9held
1
Eerder in lit artikel bleek dat Holderlin al vroe9 in
zijn leven een speciale belan9stellin9 voor de mens
Empedokles en de denker Empedokles aan de da 9
le9de . Het is niet overdreven to veronderstellen dat hijJ
zich met de wi1"s9eer i dentificeerde . AI of niet terecht
duidde de Empedokles van de eerste versie zijn 9rootheld als schuld ; lit schuldbewustziJjn zou wel eens
parallel kunnen topen aan de onzekerheid van de
dichter . Deze overwe9in9 en wizen
op een eenJ
voudi9e en mi1jns inziens de sterkste verklarin9 voor
Holderlins echec . HiJj vereenzelvi9de zich tezeer met de
hoofdpersoon van zijn stuk .
Weliswaar onderkent hiJ j de noodzaak dat de
toneelschri1jver zijn 'subJjectiviteit' verloochent om die
op een 'vreemde persoonli1jkheid' over to dra9en . Deze noodzaak formuleert hiJ j in de eerder 9enoemde
Grund zum EmPedokles . Het ziet er echter naar uit dat
hiJj lit 9oede voornemen niet ten uitvoer heeft 9ebracht . Als Empedokles spreekt schiJjnt de schri1jver
zelf to spreken . Men leze ook het 9edicht 'Ode an
Empedokles' uit het Jjaar 1797, dus 9eschreven in de
tiJ'd dat hiJj aan het drama be9on . De laatste strafe van
lit 9edicht luidt:
Doch he/hg
i bist du mir, wie der Erde Macht,
die dich hinwe9nahm, kuhner Getoteter!
Und fol9en mocht' ich in die Tiefe ,
hielte die Liebe mich nicht dem He/den .
Voor een dramatur9 is een eenziJjdi9e sYmpathie voor
een van de personages een ernsti9e font . Alle karakters moeten een 9eliJ'ke kans kriJ9en . Pas dan kunnen
echte dramatische conflicten ontstaan . Weliswaar
heeft Holderlin 9etracht zijn hoofdpersoon 9eli1jkwaardi9e to9enspelers to 9even, maar toen hi1j hierin be9on
to sla9en vloeide zijn zelfvertrouwen we9 . Een aanval
op Empedokles beschouwde hiJ als een aanval o p
zichzelf . Ontkrachtin9 van Empedokles' motivatie om
in de vulkaan to sprin9en werkte voor de schri1'ver
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demotiverend om het stuk of to maken . Een toneelschriJjver moet een zekere afstand bewaren to9enover

zijn personages, hoe sYmpathiek een hoofd-fi9uur
ook is . Parti1jdi9held van de schriJjver leidt tot verzwakkin9 van de dramatiek en kan ook hem- of haarzelf in
problemen bren9en .
Toch heeft Holderlin als toneelschriJjver ook bemoedi9ende resultaten 9eboekt . Verschillende maken
is zijn EmPedokles op9evoerd,; ofwel in de vorm van
de eerste versie ofwel als een samenstellin9 van de
drie versies . HiJj slag9de erin de to9enspelers van zijn
hoofdfi9uur sterker to maken en het aanval 'accidentele' elementen tern9 to drip9en . Zi1n po9in9 om het
dramatische conflict een filosofische basis to 9even
was riskant maar ook dapper . Centraal kwam de
over9an9 tussen twee wereldperiodes to staan

parallel aan de ver9eefse striJjd die Sofokles' Oidipous
voert te9en 'de almachti9e ti1jd' . Deze the-matiek kan
een zekere grandeur niet warden ontze9d . Zo werpt
Holderlins onvoltooide stuk licht op de tack van de
dramatur9 .
Empedokles' i1jzeren schoen werd door de Etna
uit9espuwd . Holderlin liet lit 9e9even buiten zijn stuk ,
omdat hi1j de spot van zijn historische bran be9on to
vermoeden . Ik zou lit 9e9even 1juist wel willen handhaven . Het beeld van de leerlin9 die de schoen omhoo9 houdt is dramatisch sterk . De mo9eliJjke spot zou
ik niet uit de we9 willen 9aan : het stuk zou Jjuist 9ebaat zijn bi1j een tra9ikomische toets . De '9elovi9en'
zouden dankzi1j de schoen houvast hebben voor hun
overtui9in9 dat de filosoof de sprang in een etherisch
leven daadwerkeliJjk heeft 9ewaa9d . Voor de sceptici
zou er 9ele9enheid zijn om to 9limlachen over een
daad die moest leiden tot een transcendent bestaan .
Rijk Schipper studeerde K/assieke Talen en Theologie in
Utrecht. /n 1997 verdedig de hill
] zi jn proefschrift, getite/d
Paus en ketters . Leo de Grates polemiek tegen de
manicheeers . Hi] is nu werkzaam in het onderwijs.
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Waarheid of waanzin?
Bret Easton Ellis' American Psycho

in Nietzscheaans perspectief

"You are a fucking u9IY bitch I want to stab to death and play
around with your blood" . Bret Easton Ellis' debuutroman American
Psycho is zeker niet zachtzinni9 . Hoewel het boek inmiddels de
bestsellerstatus heeft bereikt en is verfilmd, Taken lezers no9 alti1'd
9eschokt van het 9rimmi9a karakter van het werk . Een waanzinni9e
hoeveelheid 9eweld, seks en krachttermen storten zich over de lezer
uit en sleuren hem mee naar een 9rauwe en le9e wereld waarin voor
God 9een Plaats is . Een wereld van achteloze moordParti1'en, rauwe
seks en ver9evorderd nihilisme . Maar ook een wereld waarin niets
zeker is en alles schiJ'n . Geerke Ber9huffs werPt een blik in de donkere
diePto van onze driften en le9t Ellis' roman Ian9s een Nietzscheaanse
meetlat.
Geerke Berghuis

In 1991 werd het boek American Psycho van de toen
no9 slechts 26-1'arige auteur Bret Easton Ellis na veel
commotie uiteindeli1j k toch uit9e9even . In eerste
instantie zou de roman door de uit9everiJ j Simon &
Schuster worden 9epubliceerd maar door toedoen
van 9eshockeerde en beledi9de vrouweli1jke medewerkeys van de uit9everiJ, Iekten een aantal expliciete porno9rafische en moordlusti9e passages uit voor de
publicatiedatum . Woedende lezers dreigden de uit9everiJj to boYGotten als het verderfeli1jke boek zou
worden uit9e9even en Simon & Schuster, die een
9root deel van zijn omzet to danken had aan de
schoolboekenindustrie besloot uiteindeliJjk eieren voor
zijn geld to kiezen en van publicatie of to zien . Bret
300 .000 houEaston Ellis mocht zijn voorschot van
den en beproefde zijn 9eluk bi1 j Vintage Books die het
risico wel aandurfde Zuidin9a 1993, pp . 84 .
Inmiddels heeft de roman zich een ware bestseller
bewezen en is er zelfs een verfilmin9 van American
Psycho uit9ebracht maar betekent dit dan dat lezers
niet Ian9er zijn 9eshockeerd door de 9ruweliJjke misladen die in het boek worden 9eplee9d? Nee dat is
niet het 9eval . No9 steeds zal American Psycho door
veel lezers als schokkend worden ervaren merle doordat de horrorwereld uit de roman zo 9riezeli9 veel o p
de realiteit li Jjkt . De kracht van American Psycho schuilt
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in de achteloze p resentatie van de waanzin 9ruweli1jk~
heden bereiken veelvuldi9 en zonder omwe9en de
9eest van de lezer, waar ze de rust dani9 verstoren .
Ondanks het felt dat American Psycho over een
oppervlakki9e, materialistische en amorele wereld
handelt is het een misverstand to veronderstellen dat
de roman zelf ook weini9 diep9an9 zou hebben . Inte9endeel, niet alleen veroorzaakt de roman een 9rote
mate van onbeha9en bi1 j de lezer, hi1j bevat ook wel
de9eliJjk diepere betekenissen . Na waarderin9 van
lezers het enorme verkoopsucces heeft het werk
inmiddels literaire waarderin9 9ekre9en die het mi1jns
inziens ook verdient .
Een ronde Nietzsche
Zowel literaire als filosofische werken zetten mensen
al eeuwen aan het denken over maatschappeli1jke
issues echter niet op dezelfde manier . Daar waar de
filosofie bear9umenteert beperkt de literatuur zich
vaak tot het eresenteren van misstanden . In de hermeneutiek wordt 9ere9eld een beroep 9edaan op de
filosofie biJj de interpretatie van literaire werken . Met
een filosofische theorie als interpretatiekader is het
mo9eliJj k om tot nieuwe inzichten in literaire werken to
komen . American Psycho is een omstreden literaire
roman niet in de laatste plaats om de wreedheden

iNustratie Wouter Gresnigt
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die zich in het boek afspelen . Om nu tot dieper inzicht
van de roman to komen zal in dit artikel steun worden
9ezocht biJj de filosofische ideeen van Friedrich
Nietzsche die door velen als de filosoof van de
wreedheid werd beschouwd .
De werken van Nietzsche zijn bi1jzonder omstreden
zijn denken heeft 9rote opschuddin9 en verontwaardi9in9 veroorzaakt . No9 steeds wordt Nietzsche
vaak ten onrechte 9eassocieerd met het 'Grote
Kwaad' van de twinti9ste eeuw, met het nazisme en
de holocaust . Zo schriJ'ft Bertrand Russell in zijn
overzichtswerk Geschiedenis van de westerse filosofie :
Ik heb een hekel aan Nietzsche omdat de
aanblik van Pl
i'n hem plezier doer- en omdat hil
arro9antie tot p licht verheft, omdat de mensen
die hil] het meest bewondert veroveraars zil,
n
wier 9loriedaad neerkomt op handi9held om
mensen to laten sterven . Maar ik denk dat het
doorslaggevende argument te9en zi l]n filosofie ,
evenals te9en iedere onaan9ename, maar

consequente ethiek niet is gele9en in een
beroep op de feiten maar in een beroe p op het
9evoel. Nietzsche minacht de universele lie fde ,
terwijl1 ik daarin de stuwkracht zie voor alles
wat ik deze wereld toewens . Deze ronde is aan
Nietzsche en zi1"n vol9elfin9en ; laten we hopen
dat ze snel uitg esp eeld zi"n
l . Russell 2000,
p802

waarschi1jnli1jk niet hoeft to werken . Patrick zelf wekt
ook niet bepaald de indruk dat hiJj een harde werker is
en de vraa9 is of hi1j uberhaupt wel werkt . Als Patrick
al o zijn kantoor is maakt hij kruiswoord uzzels
doet hiJj aan 9ewichtheffen beledi9t hiJj met veel
plezier zijn secretaresse of roddelt hi1j met en over
colle9a's . De meeste ti1jd is hi1j kwiJjt aan het verkriJ9en
van de 1juiste teint, het kopen van de J'uiste kledin9, het
bespreken van de 1juiste restaurants het uit9aan in de
Jjuiste clubs het bespreken van deze zaken met zijn
vrienden en kennissen en moorden . Althans dat is
wat Patrick ons vertelt .
Als we 9eloven wat Patrick ze9t, is hi1j een seriemoordenaar die vele vrouwen - ook vaak bekenden
van hem - op brute wi1jze heeft vermoord . Er zouden
da9enlan9 rottende liken
in zijn appartement li99en
1
zijn werkster zou liters bloed van de muren en vloeren
moeten poetsen en er zou een Chinese wasserette
ziJn, die zonder morren zijn met bloed doordrenkte
lakens en kleren wast . Patrick zou op '9ewone' momensen de meest afschuweliJjke din9en ze99en
zonder dat iemand daar acht op slaat zoals ti1jdens
een behandelin9 biJj de schoonheidspecialiste :

Precies om dit snort '9evoelens' werd ook American
Psycho in eerste instantie verworpen, waarmee verder
inzicht in de roman werd 9eblokkeerd . Niet alleen zijn
de reacties op Nietzsches filosofie 9eli1jksoorti9 aan
die op American Psycho, er zijn meer redenen om
Nietzsche met deze roman to associeren : de 9rote
thema's uit Nietzsches filosofie - het persPectivisme
de taalscepsis de wil tot macht, de heersersslaventheorie de amor fati en de eeuwi9e wederkeer
- kunnen verhelderend werken bi1 j een interpretatie
van de roman . In de vol9ende hermeneutische interp retatie van American Psycho zal de filosofie van
Nietzsche dan ook als leidraad als interpretiekader,
worden 9ehanteerd om tot beter be9rip van de roman
to komen .

'Did I ever tell you that I want to wear a big
yellow smileY -face mask and then p ut on the
CD version of Bobby McFerrin's 'Don't Worry,
Be Happy' and then take a girl and a dog - a
collie a chow, a shayp ei, it doesn't really
matter- and then hook up this transfusion
p ump, this IV set and switch their blood, you
know, pump the dog 's blood into the hardbodY
and vice versa did I ever tell you this?' While
I'm speaking I can hear the girl working on mY
feet humming one of the songs from Les
Miserables to herself, and then He/9a runs a
moistened cotton ball across my nose- leaning
close to the face inspecting the p ores . I laugh
maniacally, then take a deep breath and touch
my chest - expecting a heart to be thumping
quickly, impatiently, but there's nothing there,
not even a beat.
'Shhh Mr. Bateman, ' Hel9 a says, running a
warm loofah sponge over my face- which stings
then cools the skin . 'Relax.' Ibidem, p . 116

Hardbodies and dead bodies
In American Psycho maken we kennis met de New
Yorkse Yuppenwereld van de 1jaren tachti9 . Patrick
Bateman de hoofdpersoon van de roman, werkt
op Wallstreet hoewel hiJj vanwe9e zijn afkomst

Niet alleen spreekt Patrick meerdere maen der9eli1jke
psYchopathische 9edachten uit ook komt het voor
dat hiJj mensen met een stalen 9ezicht meedeelt ze to
willen vermoorden : "You are a fucking u9IY bitch
want to stab to death and play around with your
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blood" ibidem, p . 59 .0p deze rechtstreekse bedrei9in9en wordt echter niet 9erea9eerd . Natuurli1'k kunnen woorden door harde muziek in het luchtledi9e
terechtkomen maar het is vreemd dat niemand in zo'n
9eval eens 9eschokt of verontwaardi9d rea9eert .
Zo komt Patrick op een avond een meis1je te9en dat
hiJj eni9e tiJjd daarvoor naar ei9en ze99en op brute
wi1jze heeft mishandeld . Het vermeende slachtoffer is
echter niet onder de indruk van zijn verschiJjnin9 . OnBanks Bat het meisJje met Patrick de meest an9sti9e
uren van haar leven moet hebben beleefd is er aan
haar reactie weini9 to merken :
'We've met ' Alison says, glaring at me . 1. . .]
I recog nize Alison as a girl I did last spring while
at the Kentucky Derby with EvelYn and her
parents . I remember she screamed when I tried
to push my entire arm, gloved and slathered
with Vaseline toothpaste, anything I could find
up into her vagina . She was drunk, wasted on
coke and I had tied her up with wire, sla pp ed
duct ta p e all over her mouth her face, her
breasts . Ibidem, p .207
0pmerkingen vanuit Patricks our9evin9 stroken niet
met het beeld Bat we via Patrick van hem kriJ9en, het
beeld van een psYchopathische moordenaar . Vol9ens
zijn secretaresse lean is hiJj de liefste man ter wereld
zijn vriendin priljst hem our zijn fi1jnzinni9 9evoel voor
humor en niemand li1j kt eni9 9evaar in Patrick to zien .
Dit met uitzonderin9 van die9enen die door Patrick our
het leven worden 9ebracht . Er zijn steeds meer aanwiJjzin9en Bat Patrick niet altiJd de waarheid spreekt
en er zijn steeds meer redenen our 9rote vraa9tekens
to zetten bij de betrouwbaarheid van Patrick als verteller .
Patricks tra9iek is Bat- hoewel hi1j er alles aan doet
our erbiJj to horen Bit hem niet liJjkt to lukken . HiJj kri19t
het niet voor elkaar our biJ' de populairste restaurants
to reserveren zijn visitekaart1j e is niet het mooiste hijJ
wordt 9ene9eerd door serveersters en niet erg serieus
9enomen door zijn vrienden . Deze vrienden kennen
Patrick dan ook niet als seriemoordenaar, in to9enstellin9 tot de lezer . loch zal meni9 lezer op den duur
ar9waan kri19en en aan de betrouwbaarheid van
Patricks mededelin9en 9aan twiJjfelen .

Wil' spinnen
In het werk Menschliches Allzumenschliches 1878
presenteert Nietzsche zijn visie op de waarheid . De
waarheid kan vol9ens hem nooit worden ontsluierd en

grip op de waarheid is slechts mo9eliJjk vanuit een
bepaald perspectief . Dit is dan ook de kern van

Nietzsches perspectivisme . leder mens, maar vooral
filosofen zijn op zoek naar de waarheid . Deze wil tot
waarheid is vol9ens Nietzsche problematisch, omdat
de to9ica op on1juiste aannames is 9estoeld : ooit zijn er
din9en voor waar aan9enomen die dat hoo9stwaarschiJjnli1jk niet waren . De waarheid bestaat dus niet
omdat dat wat wiJj waarheid noemen op leu9ens is
9ebaseerd . Het resultant is vol9ens Nietzsche Bat we in
een wereld van leu9ens, van maskers leven :
Allemaal vergissin9en f onontkoombare
ver9issingen . . . er is g een ontsnappin9 mo9J
eli"k
er zijn g een sluip- of sluikwe9en naar de
werkeliljke wereld ! we zitten in onze webben ,
wi]
l spinnen, en wat we daarin ook van 9 en we
kunnen niets van9en dan wat zich precies in
ons web van9en laat. Nietzsche 9eciteerd in :
Ber9er 1982, p . 53
Patrick zit op9esloten in zijn perceptie van de wereld
er is voor hem 9een ontsnaPpin9 mo9eli1jk . Hi1j zit net
als iedereen op9esloten in zijn ei9en waarheid en hi'1
van9t alleen Bat wat zich in zijn web laat van9en . Uit
de si9nalen die Patrick uit zijn our9evin9 oppikt bli1jkt
Bat hiJj inderdaad alleen Bat oppikt wat biJj hem past .
Zi1jn interpretaties van de werkeliJjkheid komen sours
dan ook onwaarschi1'nli1jk over. Zo is Patrick een trouwe
fan van de Patty Winters Show, een talkshow waarin
steeds een antler onderwerp aan de orde komt . De
onderwerpen van deze show zijn sterk uiteenlopend ,
maar sluiten wel alti1jd opvallend 9oed aan bi1 ' wat
Patrick op Bat moment bezi9houdt : meerdere Persoonli1jkheden autisme kleutermoordenaars een
interview met een man die zijn dochter in brand stak
op het moment Bat ze een kind ter wereld bracht, of
aspTrine Jje leven kan redden en 9a zo maar door . Het
moet een wel heel absurde talkshow zi1jn .
Patrick ziet voortdurend de 9ewelddadi9e kant van
de maatschappiJ.; in de kraut leest hiJj de afschuweli1jkste din9en hiJj huurt morbide films- hiJj huurt 37 keer
een film waarin een man vrouwen met een kettin9zaa9 aan stukken zaa9t - en hi1j ki1jkt platte pornofilms, hij ziet continu zwervers to en hoort flarden van
lied1'es die zijn 9 emoedstoestand liken
to verwoorden
J
life is a mystery, everyone must stand alone zijn o0 9
unit steeds op posters van Les Miserables, et cetera . De
wereld die Patrick beschriJjft, is liefdeloos : seks is 9eweld, mensen interesseren zich niet echt voor elkaar, de buitenkant is het eni9e Bat telt en een
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waarschiJjnli1jk niet wat er in zijn hoofd om9aat, maar
vanuit dezelfde om9evin9 komen 'betrouwbare'
si9nalen dat Patrick lie9t . Wanneer Patrick uiteindeli1'k
aan zijn advocaat zijn moorden opbiecht . 9elooft deze
hem niet . Niet alleen kan hi1j zich Patrick niet als seriemoordenaar voorstellen ook vertelt hiJ' Patrick dat hijJ
een van Patricks slachtoffers na liens vermeende flood
no9 heeft 9ezien . Dit zou een bewi1's kunnen zijn voor
Patricks onbetrouwbaarheid . Toch moet deze condusie niet to snel worden 9etrokken, want meerdere
maen worden mensen in American Psycho met elkaar
verward . Patrick wordt met verschillende namen can9esproken en zelfs zijn advocaat herkent hem niet ,
maar noemt hem Davis ibidem, p . 387 . Weet de
advocaat wel zeker flat Patrick en hi1j het over dezelfde

Brett Easton Ellis

seriemoordenaar kan rusti9 1arenlan9 door9aan met
moorden zonder flat hi1j wordt 9epakt .
Patrick heeft een drankprobleem . 9ebruikt drugs,
slikt verschillende kalmerin9smiddelen en kan waarheld en fantasie niet altiJjd uit elkaar houden . Zo
kunnen conversaties met vrienden plotselin9 en onverwacht doorspekt zijn met flarden sadistische
9edachten en fantasieen en worden Patricks moordlusti9a uitspattin9en steeds absurder : de passage
waarin hi1' een uit9ehon9erde rat via een buffs in de
vagina van een meis1je dwin9t, is IetterliJjk misseliJjkmakend . Feiten zijn er niet, alleen interpretaties van
feiten want wiJ' zijn volkomen afhankeliJjk van deze
onbetrouwbare verteller . Niet alleen Patrick maar ook
de lezer zit in Patricks versie van de wereld 9evan9en
en voor sommi9en zal flit ondraa9li1jk ziJjn .
De mo9eliJjkheid flat Patrick de waarheid spreekt is
weliswaar niet erg waarschiJ j nliJk, maar we mo9en
haar beslist niet uitsluiten . Er zijn immers vele verwiJjzin9en naar de bedrie9li1jkheid van schi1jn in American
Psycho en de lezer is niet in staat aan de hand van
Patricks vertellin9 vast to stellen wat schiJ'n is en wat
werkeliJ'kheid . Is de Yap-Patrick schi1jn of is 1juist de
moordenaar-Patrick schi1jn? Patricks om9evin9 weet
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persoon hebben?
De waarheid bestaat niet ; er zijn 9een feiten ,
slechts inter retaties . De mens robeert waarheden in
taal to van9en maar taal is bi1j uitstek interpretatief .
Nietzsche start flan ook bi1jzonder sceptisch to9enover
taal . Ei9enli1jk bestaat er alleen het handelen- maar
door taal zijn er daders 9ecreeerd . Via de taal kunnen
er feiten worden verdraaid en vermeende schuldi9en
worden aan9ewezen . Kortom, taal is de verduisterende sluier die over onze wereld han9t .
Zoals eerder 9esi9naleerd, wordt de lezer vaak
verrast met to9enstriJjdi9e informatie . Nietzsches taalscepsis sluit aan op het perspectivisme, de notie van
onkenbaarheid van de waarheid . De taal is onbetrouwbaar, of in ieder 9eval misleidend . Het is biJjna
niet mo9eliJ'k om een antler Jjouw waarheid over to
bren9en, Jouw bedoelin9 helemaal kenbaar to maken
omdat daarbiJj een der9eliJ'k onbetrouwbaar instrument als taal benodi9d is . Misverstanden als de vol9ende komen we op meerdere plaatsen in American
Psycho tegen :
'Luis is a despicable twit, ' she gasps, trying to
push me out of her.
'Yes ' I say, leaning on top of her, ttonguing her
ear. 'Luis is a despicable twit. I hate him too,'
and now, spurred on by her disgust for her
wimp boyfriend, I start moving faster- m Y
climax approaching.
'No, you idiot ' she groans . 'I said Is it a
receptacle tip? 1 . . .]' ibidem . 103
Patrick hoort wat hi1j wil horen maar hierin is hiJj zeker
de eni9e niet. Luis over wie hiJj het hier heeft ziet een
wur9po9in9 van Patrick aan voor een liefdesverklarin9, hiJj denkt flat Patrick hem wilde omhelzen .

Luis is bliJjkbaar homoseksueel en 9aat in op Patricks
avances- tenminste dat is wat hiJ' denkt . Als Patrick
hem van zich of slaat interpreteert Luis dit als angst
van Patrick om voor zijn homoseksualiteit uit to komen .
Schi1'n en realiteit topen vaak door elkaar in American
Psycho, lets waarvan veel personages hinder ondervinden .
Kan iemand on9estraft zoveel mensen vermoorden
op een zo doorzichti9e wiJjze? Patrick vermoordt een
kind op klaarlichte da9 in een dierentuin, een man die
zijn hond uitlaat hi1 j steekt een zwerver de o9en uit en
heeft verschillende ex-vriendinnen vermoord . Los van

het felt of Patrick hiertoe in staat zou zi1jn : hoe ontdoet
hiJj zich van al die IiJjken? In American Psycho is de
wereld die in eerste instantie zo op de onze liJjkt zo
onverschilli9 en liefdeloos, dat het inderdaad niet
onaannemeliJ'k is dat mensen in deze wereld niet worden 9emist en dat een seriemoordenaar als Patrick die
de schiJjn mee heeft on9estoord zijn gang kan 9aan ;,
alleen geld en status zijn immers van belan9 . Heeft zijn
da9eliJjkse confrontatie met de treurniswekkende
Yuppenwereld tot 9evol9 dat hiJj massa's mensen om
het leven bren9t, of heeft deze situatie ervoor 9ezor9d
dat Patrick fantasie en werkeli1jkheid niet meer kan
scheiden? Of een combinatie van beiden : Ii9t de intredende waanzin ten 9rondsla9 aan de 9ruweldaden?
Enkel lust die het niet derven wil
De wil tot macht is een belan9riJ'k thema in Nietzsches
filosofie het vormt het hoofdthema van Also sprack
Zarathustra . In de wil tot macht manifesteert zich het
verschil tussen sterken en zwakken :
Waar ik levends vond vond ik wil tot macht; en
zelfs in de wil des dienenden vond ik de wil
heer to zijn
J .
Dat het zwakkere de sterkere dient - daartoe
wordt het 9'ebracht door zi"n
l wil die over nog
zwakkers heer wil zijn: enkel lust die het niet
derven wil. Nietzsche 1985, p .99
Daar waar de sterke zijn driften kan beheersen heeft
de zwakke er 9rote moeite mee . De zwakke ontlaadt
zich als het ware biJ' elke prikkel en kan daardoor nooit
tot ho9e hartstochten komen . ZiJjn driften kan hiJj niet
beheersen en daarom heeft hiJj de moraal nodi9 om die
driften uit to roeien . Ondanks dat de zwakke minder
kracht heeft dan de sterke heeft hi1j dezelfde machtswil . Alles is in wezen wil tot macht omdat deze wil tot
macht waarden sche t : de wereld zelf is chaos maar
de wil tot macht le9t haar een zin op, waardoor alle zin

dus wil tot macht is . Deze notie zien we het best in taal
tern9, waar de naam9evin9 de zin is die aan din9en
wordt op9ele9d .
In Jenseits von Gut and Bose 1886 zet Nietzsche
het verschil tussen sterken heersers en zwakken
slaven uiteen . HiJj stelt dat slaven vanuit ressentiment
het onderscheid tussen '9oed' en 'kwaad' in het leven
hebben 9eroepen . Onder ressentiment wordt de verongeliJjktheid en 'ver9ifti9in9' verstaan, die ontstaat
door de onmo9eliJjkheid om wraak uit to kunnen
oefenen biJ' 9ebrek aan fYsieke kracht . Dit is kenmerkend voor de zwakke .
De slavenmoraal is in essentie een
nutti9heidsmoraal. Dit is de ontstaansbron van
die vermaarde togenstelling tussen '9oed' en
'kwaad': - in het kwade worden macht en
9 evaarli1 "kheid gevoeld een zekere

vreeswekkendheid verfijning
en een kracht die
J
verachtin9 duldt. Dus volg ens de
slavenmoraal wekt de 'kwade' vrees • volgens de
herenmoraal is hetJ"uist de '9oede' die vrees
wekt en wekken wil terwi'l de 'slechte' als de
verachtelijke mens wordt ervaren . Nietzsche

g een

1999, p . 182, 183 .

De heerser 9ebruikt de termen gut en schlecht termen
die 9een moraliserende connotatie hebben - de heerser heeft immers niets met de moraal to maken . Het
1joden- en christendom hebben het echter niet meer
over 9oed en slecht maar over gut en bose I 9emein .
Deze termen zijn moralistisch en rancuneus van aard
en dus slaventermen met de bedoelin9 om de sterke
to verlagen . De moraal is vanuit het zwakke ontstaan
en uit ressentiment 9eboren om de sterke mee to
kunnen bestri1jden .
De zwakke vecht niet te9en de sterke maar
beschuldi9t de sterke vanuit de moraal met behulp van
termen als bose en 9emein . Het christendom is uitermate zwak in dezen want het drei9t met het hiernamaals . Slaven zouden vol9ens Nietzsche moeten
berusten in hun lot en er het beste van maken . Ook
kunnen zwakken beter niet 9aan samenwerken
waardoor ze alsno9 kunnen heersen, want alleen
individuele sterken hebben het recht to heersen . Het
nazisme is hiermee eveneens ontmaskerd als zwak als
een 9roep zwakken die uit ressentiment de krachten
heeft 9ebundeld om de sterke to bestri1jden .
De ressentimentele mens is slues en berekenend . In
to9enstellin9 tot de sterke kan de zwakke mens niet
ver9eten hiJ' is rancuneus . Daarbi1' heeft de zwakke de
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nei9in9 am samen to werken am de sterke to verslaan ,
terwiJi de sterke altiJjd individueel to werk 9aat .
Beslissend voor het onderscheid tussen sterk en zwak
is de houdin9 to9enover het IiJ'den,; de zwakke wit
het IiJjden afschaffen terwi1i de sterke het IiJjden
accepteert als ontosmakeli1'k met het even verbanden .
Used to the horror
Patrick Bateman wit de lezer laten 9eloven dat hijj alle
touwtJjes in handen heeft dat hijj over het lot van
anderen kan beslissen en dus in Nietzsches termen
een heerser is . Het is echter aannemeli1jker dat Patrick
een staaf is . In to9enstellin9 tot een slaaf kan een
heerser zi1'n driften beheersen en bi1' Patrick is dit niet
het 9eval on9eacht of het moorden werkeliJjk
plaatsvindt of niet . Slaven ontladen zich biJ j elke prikkel
en daarom kunnen ze niet tat grate hartstachten
komen . Waar Patrick in eerste instantie nag op9e wonden raakt van rauwe seks en wellusti9e
moordpartiJjen kunnen der9eli1j ke uitspattin9en hem
steeds minder in vervoerin9 bren9en . Hi1' 9aat steeds
verder, maar wordt almaar 9evoellozer :
I can already tell that it's going to be a
characteristically useless senseless death, but
then I'm used to the horror. It seems distilled
even now it fails to upset or bother me .
Ibidem, p .329
De weretd waarvan Patrick deel uitmaakt draait puur
am uiterliJj kheden en bestaat 9eheel uit maskers . Oak
Patrick drag9t het masker van de succesvolle Yup, een
masker waaraan hijj uiteindeliJjk onderdoor 9aat . UiteindeliJjk Ii1jkt Patrick zelf het masker to warden zoals
het onderstaande citaat aantoont :
There wasn't a clear, identifiable emotion
within me except for greed and, Possibly, total
disgust . I had all the characteristics of a human
being - flesh blood skin hair - but my
depersonalization was so intense had gone so
deep, that the normal ability to feel compassion
had been eradicated the victim of a slow,
upurposeful erasure. Ibidem, p . 282

Oak zi1jn bestaan als psYchopaat kan ats masker warden 9ezien een element waarmee wordt 9espeeld als
Patrick verkleed als seriemoordenaar, naar een 9ekostumeerd bat 9aat Ibidem, p . 330) .
Het felt dat Patrick de behoefte heeft am mensen
to martelen to vermoorden to verkrachten kortom :
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to onderwerpen, maakt van hem een uttieme slaaf .
De heerser kept een der9eli1jke behoefte niet, die
heerst simpelwe9 omdat het zi1jn natuur is en
onderdrukt niet am het onderdrukken ; hijj schept
daarin 9een buiten9ewoon plezier . Patrick wit naar
beneden schoppen - zi1jn slachtoffers zi1'n vaak
zwakker dan hijj - omdat hijj het aan de andere kant
van de medaille moet ant9etden : hijj hoort er niet echt
biJj . De psYchopaat Patrick is onafhankeli1jk en
individueel maar de Yup Patrick is Jj uist afhanketi1jk van
zi1jn am9evin9 en een kuddedier .
Hoewel Patrick in ziJjn om9evin9 a9eert te9en
vormen van on9eli1'kheid als racisme maakt hijj zich
meerdere maten schutdi9 aan racistische 9edachten .
Een heerser zou zi1jn ware aard niet verber9en zoats een staaf dat doet . Ondanks zi1jn laden of fantasieen is Patrick wet de9eti1jk een moralist ; hiJ' probeert
aul3ermoralisch to leven, maar kan niet loskomen van
de moraal . UiteindeliJjk kri19t hij j zetfs de behoefte ziJjn
vermeende misdaden op to biechten, een behoefte
die een heerser niet zou vaeten ; deze zou zich niet
laten intimideren door de moraal .
Ressentiment is een slaafse emotie biJj uitstek een
emotie waar Patrick veelvuldi9 onder liJjdt . De weretd
am hem heen wekt 1j aloezie en ressentiment in de
hand want men is er enkel bezi9 etkaar to overtreffen
en daarmee anderen het naki1jken to 9even . Heersers
houden zich niet bezi9 met anderen en kennen 9een
ijdelheid, de Yuppenweretd is duidetiJjk een slavenweretd . Paul Owen een succesvolle New Yorkse Yup,

vormt een bedrei9in9 voor Patrick, omdat deze hem in
alle opzichten overtreft . Patrick is 1j atoers op Owen en
dat is voor Patrick reden am hem to willen vermoorden . Het ressentiment van de zwakke is bij1
Patrick sterk aanwezi9 ~; hijj zoekt atlertei manieren am
heersers van hun troop to stoten . De moord op Owen
is ofwel zwak omdat de motieven in het ressentiment li99en ofwel zwak, omdat het niet werkeli1jk
plaatsvindt en hijj aan de werketi1'kheid probeert to
ontsnappen door in de fantasie to vluchten .
Seks is voor Patrick een machtsspel, hiJ' commandeert de vrouwen met wie hijj seks heeft, noemt ze
hoeren en uiteindeli1jk resutteert seks biJjna attiJjd in
martetin9en . 9evol9d door de load . Patrick heeft
behoefte am controte uit to oefenen am iemands
9enot en piljn to kunnen bepaten . Patrick wit heersen ,
maar doet dat op een tYpische slavenmanier . Voor een
heerser is straffen minder bevredi9end dan 9oeddoen ,
omdat straffen impliceert dat zi1jn macht nag niet is
aanvaard .; op het moment dat de macht is aanvaard ,
is straffen overbodi9 .

Nietzsche roept op tot een Be1ahun9 van het leven,
dus ook van het IiJjden . In dit verband ook is zijn notie
van de 'eeuwi9e wederkeer' to be9riJpen- de 9edachte
dat het leven zich oneindi9 en dus onveranderli1k
herhaalt . Voor de zwakke zal deze 9edachte onverdrag9liJjk ziJn, maar voor de sterke is ze 1j uist aanlokkeliJjk .

Het is slaaf-ei9en om naar vriJj heid to streven .
Patrick zit vast in zijn wereld, zelfs de lezer kan de benauwde sfeer proeven van een omgevin9 waarin men
zo op elkaar let en daarbi1j zo normerend to werk 9aat .
Patrick wil ademhalen en zoekt zijn toevlucht in
medici1jnen drugs en alcohol . Hi1' Probeert zichzelf o p
allerlei manieren to verdoven om de onrust to Ii1jf to
9aan en ontsnapt in al dan niet 9efantaseerde uitspattin9en . In plaats van zijn leven to waarderen zoals het
is, probeert Patrick op allerlei manieren aan de realiteit
to ontsnappen en dit staat haaks op Nietzsches amor
fati . De 9edachte van de eeuwi9e wederkeer zou voor
Patrick dan ook hoogstwaarschi1jnliJjk de doodsteek
zi1'n .

Friedrich Nietzsche, Buste van Max Kruse

Het 9rote onderscheid tussen heersers en slaven openbaart zich in hun houdin9 to9enover het medeliJjden .
De sterke kept 9een medeli1jden en op het eerste
9ezicht IiJjkt Patrick wat dit betreft dan ook heerser to
ziJjn . Het is echter niet zo dat Ii1jden hem onverschilli 9
laat en het liJjkt er zelfs op dat het vermoorden van
zwervers 1juist zijn oorspron9 heeft in het onvermo9en
om li1jden to aanschouwen : Patrick kan de aanblik van
een maatschappeli1jke mislukkelin9 niet aan . Inderdaad

is het zo dat Patrick meedo9enloos is to9enover zijn
slachtoffers en ze ogenschiJjnli1jk koelbloedi9 pi1jn berokkent maar ten eerste kan het zijn dat de 9ebeurtenissen niet werkeli1k Plaatsvinden en ten tweede is
het niet uit9esloten dat medeli1jden 1juist aan deze
laden ten 9rondsla9 Ii9t . Niet voor niets valt Patricks
oo9 steeds op de slechte kanten van de maatschappi J .
hi1j kan niet te9en ellende .
Nietzsche wei9erde het leven to ontkennen :
zijn filosofie is die van de amor fati van het omarmen
van het leven, indusief zijn minder 9oede kanten .

Surface surface surface
Kort samen9evat is Patrick een slaaf, die ernaar streeft
heerser to zitn, daarbi1j ressentiment koestert en probeert to ontsnappen aan zijn werkeli1 j kheid die hiJ j niet
aankan . De wereld waarin Patrick leeft is een harde
9 rauwe wereld, die vooral is 9ericht op succes . Ze
bren9t of zielige on9elukkigen voort die in hun ei9en
fantasie vluchten of 9evaarliJjke 9ekken die we9komen met tientallen moorden . In een passage aan
het einde van het boek wordt de thematiek van
American Psycho samengevat :
This was the geography around which m Y
reality revolved : it did not occur to me ever,
that people were good or that a man was
capable of change or that the world could be a
better place through one's taking pleasure in a
feeling or a look or a gesture of receiving
another person's love of kindness . Nothing was

affirmative the term 'generosity of spirit'
applied to nothing, was a cliche, was some kind
of bad joke. Seks is mathematics . Individuality
no longer an issue. What does intelligence
signify? Define reason . Desire - meaningless .
Intellect is not a cure . Justice is dead. Fear,
recrimination innocence, sympathy, guilt,
waste failure rief, were things, emotions that
no one really felt anymore . Reflection is useless ,
the world is senseless. Evil is its only
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permanence . God is not alive . Love cannot be
trusted. Surface surface surface was all that
anyone found meaning in . . . this was civilization
as I saw it, colossal andla9'9ed . . . ibidem ,
p375
In deze passage komen we een rechtstreekse verwi1jzin9 naar Nietzsche te9en : "God is not alive" . Dit
zou wel eens de kern van het boek kunnen zi1jn . Maar
er is sprake van een subtiel dock belan9ri1jk verschil :
Nietzsche verklaart God dood waarmee hiJ' impliceert
dat God ooit levend is 9eweest . In bovenstaand citaat
uit American Psycho echter, wordt slechts 9econstateerd dat God niet leeft dus wellicht ook nooit
heeft 9eleefd .
Nietzsche riep op tot een destructie van alle
waarden om daarna nieuwe waarden to sche en
maar voorza9 al dat na de dood van God een ti1jdeli1jke
p eriode van nihilisme zou aanbreken . In American
Psycho Ii1jkt er sprake to zijn van een der9eli1jke
p eriode al is het maar voor Patrick Bateman . In de
bovenstaande passage wordt 9esproken van de ontwaardin9 van alle waarden waardoor er sprake is van
een wereld waar het kwaad on9estraft zijn gang kan
9 aan . Patricks leven is nihilistisch ~; hiJ' 9elooft ner9ens
in en heeft 9een enkel houvast behalve de oppervlakki9held van het Yuppenbestaan . Deze nihilistische
staat heeft van hem een psYchopaat 9emaakt, 9evaarli1jk of on9evaarli1jk .
American Psycho conf ronteert de lezers met een
nachtmerrie . De beschreven werkeli1jkheid is bot hard
onverschilli9 en onvoorstelbaar 9rimmi9 . Dit heeft veel
lezers 9eshockeerd veel woede los9emaakt bijJ
mensen . Velen hebben het boek op morele en ethische 9ronden verworpen, terwiJjl American Psycho
mi1'ns inziens 1juist een zeer ethisch en misschien zelfs
moralistisch werk is . Het toont hoe een wereld zonder
waarden eruitziet en hoe afschuweli1jk dat is . In een
wereld als die van Patrick Bateman is het ofwel mo9eIiJjk dat een seriemoordenaar on9estoord zijn gang kan
9aan of dat iemand die drip9end psYchische hul p
nodi9 heeft aan zijn lot wordt over9elaten omdat het

toch niemand echt kan schelen wat er met zi1n naasten 9ebeurt .
American Psycho kan 9elezen worden als een
waarschuwin9 voor de kant die de huidi9e samenlevin9 op Ii1jkt to 9aan . De misdaden die in het boek
worden beschreven 9ebeuren hoo9stwaarschi1 nli1 k
ook in de wereld waarin wi1j zelf Ieven denk maar aan
een psYchopaat als de Bel9ische Dutroux . Het verschil
is echter, en daar ook Ii9t de kern van de weerstand
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die American Psycho heeft op9eroepen dat de lezer
hier op een zeer realistische en plastische wi1jze met
9ruweldaden wordt 9econfronteerd,; de horror komt
to dichtbiJj en wat dat betreft speelt het werk to direct
in op de an9step van vele lezers .
In de huidi9e maatschappiJ j is 9eweld aan de orde
van de da9- maar zelden wordt een misdaad zo 9edetailleerd beschreven ; slachtoffers kunnen het immers
meestal niet navertellen . Horror en porno9rafie spelen
een 9rote rol in onze samenlevin9, maar de meeste
mensen kiezen ervoor hier hun o9en voor to sluiten .
American Psycho dwin9t de lezer de o9en open to
houden : 'You can run, but you can't hide' is het motto . De lezer wordt 9econfronteerd met zijn voYeuristische natuur, een natuur die ervoor zor9t dat er zo9enaamde kiJjkfiles kunnen ontstaan wanneer er een
on9eluk is 9ebeurd . Niet elke lezer kan het aan
wanneer hem een der9eli1jke onflatteuze spie9el wordt
voor9ehouden .
We komen weer op het perspectivisme van
Nietzsche : feiten zijn er niet er zijn alleen interpretaties . In die zin kan 1je American Psycho dus interpreteren zoals 1je wil . En misschien is dat wel het
meest bedrei9ende aan deze roman dat de lezer
wordt 9econfronteerd met de donkerste, de duisterste
kanten van het bestaan . De wil tot macht is universeel
en is het meest kenbaar in 9eweld en seks 1 de mens
wordt 9econfronteerd met zijn duistere driften en
hoewel de meesten deze driften over het al9emeen
wel de bass ziJn, is er hier dat boek dat aantoont hoe
we met z'n alien op het rand1'e leven .
Geerke Berghuis
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Honderd jaar
magisch realisme
Een cultuurrelativistische houding

Een schip in het oerwoud, een hemelvaart van Remedios de Schone en
het opstaan uit de dood van personages ; in de boeken van Lati1'nsAmerikaanse auteurs als Garcia Marquez en Mu1'ica Lainez komt het allemaal voor . Onder andere om deze redenen plaatsen de (westerse) critici
deze auteurs in de ma9isch-realistische hoek . Mar4uez protesteert dat hi'1
1'uist realistisch schri'ft,
omdat de ma9ie een wezenliJ'k onderdeel van de
J
lati1'ns-Amerika werkeli1'kheid is . Een onderzoek van Dafne Jansen naar
de verschillende blikken van lezers uit verschillende culturen .
Dafne Jansen

Je hoeft de kranten maar open to slaan om to
zien dat er iedere da 9 on9 elofelijke
ding en
en bi ]
l
ons 9ebeuren . Ik ken heel gewone mensen die
met veel 9enoegen en heel aandachti9 Honderd
jaar eenzaamheid hebben gelezen maar die in
J
het 9eheel niet verbaasd waren want per slot
van rekening vertel ik hen niets dat niet li'kt
oP
l
het !even dat zi"l leiden .
Dit vertelt Gabriel Garcia Marquez zijn vriend en
interviewer Plinio ApuleYo Mendoza in De g eur van
9uave . Garcia Marquez Gabriel & Plinio ApuleYo
Mendoza 1982
. 40 Deze uits rack zips eelt wellicht op de misvattin9en die rond Marquez' oeuvre zijn
ontstaan in de westerse literatuurkritiek . Zi1jn werk
wordt veelal als 'fantastisch' 'surrealistisch' of
'ma9isch-realistisch' bestemPeld waarop de auteur
zelf rea9eert met een minzaam 9limlach1e, 9evol9d
door de mededelin9 dat hiJj zijn romans liever
'realistisch' zou willen noemen of no9 liever 'sociaalrealistisch' . Hoe is deze polemische stellin9name mo9eliJjk? Kent de criticus het werk van de auteur beter
dan hiJjzelf? Is het een terminolo9isch misverstand? Of
reikt het probleem wellicht vender?
Zelden was een literatuurwetenschapeeliJk probleem actueler dan dat waarmee we nu worden 9econfronteerd . Inte9ratie en culturele differentiatie zijn
aan de politieke orde van de da9 . Het riJ'ke Westen

ziet zich 9econfronteerd met haar kapitalistische
zelf9enoe9zaamheid die zich op veel niveaus laat
9elden . Het tiJ'dperk van verveelde taalspellet1jes en
Chinese box-constructies in de literatuur is voorbi1, ; het
postkolonialisme viert hoo9ti1j . De voormali9 9ekoloniseerde 9ebieden vaak pas laat in de vori9e eeuw 9edekoloniseerd vechten voor hun vriJjheid op politiek ,
economisch maar vooral ook artistiek gebied . Zo ook
LatiJ'ns-Amerika : "Latin-American art is the cutting
edge of a freedom conquered by a culture teeming
with challenges" (Julio Orte9a in Bertens en D'haen
Postmodern Fiction 1988, p . 206 . Gabriel Garcia
Marquez verzet zich te9 en de hokes
J van de westerse
criticus omdat zijn werk er simpelwe9 niet in
thuishoort . Het zo9eheten Lati1jns-Amerikaanse ma9isch realisme zo bepleft ik ook verdient een zelfstandi9e status los van de westerse literaire traditie .
Lo real maravilloso
'Ma9isch realisme' is een ambivalente term . In 1925
wordt de term door Franz Roh 9eintroduceerd om een
nieuwe stromin9 in de schilderkunst aan to duiden .
Het ad1'ectief 'ma9isch' wordt 9ebruikt om een
to9enstellin9 met 'mYstiek' aan to 9even en benadrukt dat het mYsterie in de realiteit aanwezi9 is .
Het ma9isch realisme neemt daarmee afstand van
het fantastische exotische en bovenaardse schouwspel van het expressionisme en stelt de alledaa9se .
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herkenbare werkeliJjkheid centraal . Deze wordt door
de ma9isch-realisten zo helder en preties hYperrealistisch weerge9even dat ze in een nieuw daglicht komt
to staan . Tevens worden obJjecten 9ecombineerd die
9een directe relatie met elkaar Ii1jken to hebben wat
vol9ens Roh leidt tot een dieper inzicht in het wezen
van deze ob1jecten .
De introductie van de term in de literatuur vindt
no9 9een twee decennia later plasts door Johan
Daisne . In 1942 verving hiJj de term 'fantastisch realisme' die hi1j tot dan toe had gebezi9d om zich to
onderscheiden van de realistische romankunst door
ma9isch realisme' . Wederom wordt het adJjectief 'magisch' 9ebruikt om aan to 9even dat het mYsterie in
de werkeliJjkheid aanwezi9 is - de nadruk li9t op het
realisme . Hubert Lam o die zich niet alleen als literair
auteur maar ook als theoreticus zeer verdiensteli1jk
heeft 9emaakt voor het ma9isch realisme in de
Vlaamse literatuur, observeert dat de magische
elementen in de stromin9 afkomsti9 ziJjn uit de yolks-

cultuur . Dit bren9t hem tot het gebruik van Carl
Gustav Jun9s 'archetYpen' als interpretatiekader .
ArchetYpen zoals tovenaars, dwer9en draken en
feeen zi1jn manifestaties van het collectieve onbewuste een snort 9enetisch overerfde databank . Het
ma9isch realisme zipspeelt op dit collectieve onbewuste het9een de stroming zowel herkenbaar als
verontrustend unheimlich maakt .
EnerziJ'ds druisen deze archetYPen in te9en het
westerse rationalisme anderziJjds worden beelden op9eroepen die met de oerbeelden in ons onbewuste
corresponderen . "Het ma9isch realisme althans zoals
ik het zie stimuleert on9etwi1jfeld de in de moderne
wereld verzwakte of ontmoedi9de verbeeldin9 " stelt

Daisne in De wortels van de verbeeldin9 P .106 . Deze
literaire zoektocht naar het onderbewustziJjn verbindt
de ma9isch-realisten aan de surrealisten die ironisch
9enoe9, heel bewust Probeerden toe to treden tot dit
onderbewustziJjn door middel van ecriture automatique .
Enkele 1jaren na de introductie van het ma9isch
realisme in de West-Europese literatuur door Daisne
schreef Ale1'o Carp entier Het koninkrijk van deze
wereld 1949 . In het voorwoord van deze roman
gebruikt hi1 j voor het eerst de term 'lo real maravilloso'
het wonderliJjke werkeli1jke . 0p het eerste 9ezicht
vertoont to real maravilloso verwantschap met
het magisch realisme van Daisne en lamPo het mYsterie is in de realiteit aanwezig . maar CarPentier keert
zich nadrukkeli1'k of van de Europese literaire traditie . Hi1j was in PariJ's in aanrakin9 9ekomen met de
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Manuel Mujica Lainez bij de publicatie van zijn eerste boek

surrealistische bewegin9, en hi1" stelt dat deze
artificieel en geforceerd is . Wat hiJj to real maravilloso
donpto is de specifieke schri1jfsti1jl van Lati1j ns-Amerika ,
omdat de realiteit daar - in to9enstellin9 tot in Europa
- ma9isch is . Hi1j verwi1j st om deze bewering kracht bijJ
to zetten onder andere naar de kronieken van de
Spaanse veroveraars zoals Bernal Diaz del Castillo die
Tenochtitlan Mexico-stall vergeleek met de betoverde wereld in Amadis de Gaula :

En de vol9ende mor9en vroe9 kwamen we
bi"
J de hoofdwe9' en trokken in de richtin 9
van IstaPalpa . En omdat we zoveel steden
en bewoonde dorpen in het water za9' en, en
op het vasteland waren andere 9rote dorPen en omdat die we9 zo recht was en
zonder hoogteverschillen naar Mexico leidde ,
stonden we versteld van dit alles en zeiden
dat het leek op de betoverde dingen die in
het boek van Amadis verteld worden vanwe9e de 9rote torens en tempels, en de
gebouwen die ze in het water hadden
gebouwd. Lasarte en Wellin9a 1996
In zi1jn Nobelpri1j srede uit 1982 doet Garcia Marquez
hetzelfde maar met een interessante toevoegin g,
hiJj voert de kronieken van de Italiaan Pi9afetta aan
om aan to tonen dat Lati1jns-Amerika in de o9en van

de westerlin9en 'ma9isch' is . In zijn 9esprekken met
Mendoza verwoordt hi1j het als vol9t:
Als we het over een rivier hebben is het
9rootste wat een Europese lezer zich voor kan
stellen de Donau die 2790 kilometer lap9 is .
Hoe zou hi ] zich de Amazone kunnen
voorstellen die op bepaalde punten zo breed is
datlje vanaf de ene never de andere niet kunt
zien? . . . De rivieren met kokend water en de
onweersbuien die de aarde doen beven en de
cYclonen die de huizen mee de lucht in nemen,
zil n 9een verzinsels- maar dimensies van de
natuur die in onze wereld bestaan . Garcia
Marquez 1982, p . 66
Geen stromin9. 9een schri1'fwi1'ze
De Lati1jns-Amerikaanse realiteit is dus niet ma9isch an
sick maar wordt dit door de ogen van de westerse
toeschouwer . In feite doelt het woord 'ma9isch' o p
het vervreemdende effect dat kan ontstaan als wi'J
vanuit onze westerse cultuur een andere cultuur
beki1jken . Dat dit echter ook andersom het 9eval is
toonde Carpentier aan met enkele passages in Het
koninkrijk van deze wereld 1997 waarin bi1'voorbeeld
katholieke rituelen warden beschreven vanuit de
optiek van de Haitiaanse bevolkin9 .
Het probleem dat nu ri1jst, is hoe we lets moeten
benaderen dat ei9enli1k 9een stromin9 is en ook 9een
schri1jfwi1jze- maar wat misschien no9 het best is to
omschri1jven is als een literair effect . Het model dat hier
is benodi9d, moet plaats kunnen bieden aan twee
culturele standpunten en de relatie hiertussen kunnen
specificeren . Hierbi1j moet warden op9emerkt Bat wat
voor het ene culturele stand punt als'reeel' is aanvaard
voor het andere culturele standpunt als 'ma9isch'
9eldt . In feite 9aat het hier dus om een cultuurrelativistische benaderen9 van felt en fettle .

Nancy Traill heeft in Possible Worlds of the
Fantastic: The Rise of the Paranormal in Fiction 1996
laten zien Bat een 'fictionele werelden'-model een
Iiteratuurwetenschappeli1jke variant op het filosofische
possible worlds'-model erg verhelderend kan werken
biJj een stromin9 die de status van het feiteli1'ke en
fictionele problematiseert . Hetfantastische kwam in de
ne9entiende eeuw op en vloeide deels voort uit de
Gothic romances of novels van onder andere Ann
Raddlffe en Horace Walpale . De fantastische wereld
zo stelt Traill bestaat uit twee domeinen : het
natuurli1jke domein en het bovennatuurliJj ke domein .
De status die de wereld uiteindeli1jk verkriJ9t- han9t

onder meer of van de betrouwbaarheid van de
verteller en de focalisator en . Dit concept, dat nar-

rative authentication wordt 9enoemd is afkomsti 9
van tolezel en wordt uit9ebreid toe9elicht in zijn
Heterocosmica 1998 . De 9rootste rol in dit concept
is we99ele9d voor de vertelinstantie ; de Er-form hi1jvorm bezit traditioneel meer autoriteit dap de sub1jectieve Ich-form ik-vorm . Ook meerdere focalisatoren
die onafhankeli1jk van elkaar een ver9eliJjkbare visie
presenteren zor9en voor een sterke authentication .
0p basis van de 9radatie van narrative authentication komt Traill tot het onderscheid van een aantal
stadia in het fantastische . Ten eerste is er de disjunctive mode fi9uur 1) : het bovennatuurliJjke en
natuurli1jke domein bestaan naast elkaar, er is interactie en beiden herkennen de ander als'vreemd' . Een
voorbeeld hiervan is de m hische dyadic world van
Dolezel . De fantasy mode is een subtype van eerst9enoemde : de fictionele wereld bestaat uit het bovennatuurli1jke domein en het natuurli1jke domein is
hoo9steps aanwezi9 als raamwerk . In de hiero p
vol9ende ambiguous mode herkennen we het fantastische zoals het in klassieke verhalen als James' The
Turn of the Screw wordt 9ebruikt : het bovennatuurlike
domein drip9t binnen in het natuurli1jke domein
1
het traditionele wonder maar er wordt 9een uitsluitsel 9e9even over de echtheid van de bovennatuurli1 j ke
9ebeurtenis . De narrative authentication bliJjft 9ebrekki9, in to9enstellin9 tot de supernatural naturalized-

mode waarin de bovennatuurli1jke 9ebeurtenis een
Broom of een hallucinatie bliJjkt to zijn en de authentication volledi9 is . Ten slotte is er de paranormal
mode: het bovennatuurli1jke domein wordt 9einte9reerd in het natuurli1j ke domein . Met andere woorden : telepathie is mo9ell1k, 9eesten bestaan . De verschillende stadia hoeven niet chronolo9isch in het
werk van een auteur aanwezi9 to ziJn, maar de paranormal mode wordt door Traill wel als de modernste
vorm van het fantastische 9ezien .
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natuurlijk domein

oo-

fantasy

supernatural naturalized

ambiguous
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figuur 1
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De paranormal mode li1jkt nog het dichtst in de buurt
biJj de situatie in het ma9isch realisme to komen,; het
bovennatuurli1jke domein wordt als onderdeel van het
natuurliJjke beschouwd als 'reeel' aanvaard .
Geen oordeel, geen uitsluitsel
Het verschil tussen het fantastische en het ma9isch
realisme waarbi1, zoals Lampo terecht opmerkt, niet

altiJjd een scherpa 9revs is to trekken is vol9ens
AmaryII Beatrice ChanadY in Magical Realism and the
Fantastic: Resolved versus unresolved antinomy 1985
in feite to reduceren tot - zoals de titel al aankondi9t
- de oppositie resolved antinomy en unresolved antinomy . In het fantastische wordt nooit duideli1jk welke
positie de verteller en de focalisator innemen ten
opzichte van het binnendrin9en van een schi1'nbaar
bovennatuurli1j k element in het natuurliJjke domein . Er
vindt nooit volledi9e authentication plaats . In het ma9isch realisme vindt dat wel plaats : ten eerste velt de
verteller 9een oordeel over de schi1jnbaar 'bovennatuurliJjke' elementen in het verhaal ; hiJ' 9eeft daarmee
enerzi1jds 9een uitsluitsel anderziJjds zaait hiJ j ook 9een
twiJjfel biJ' de lezer . Door een of meerdere focalisatoren
het ma9ische domein als reeel to laten aanvaarden ,
wordt dit effect versterkt . Omdat de lezer de situatie
niet per se accepteert maar zijn of haar oordeel bliJjft
uitstellen zou dit procede zoals ChanadY het beschriJ'ft, misschien beher pseudo-authentication kunnen worden 9edoopt, omdat er in feite sPrake is van
suspended disbelief.
MiJjn aanpassin9 van Traills model ten behoeve van
het ma9isch realisme komt voort uit een betwistbaar
punt binnen Traills model : het 9ebruik van het natuurlike
en bovennatuurli1j ke domein in de paranormal
J

mode . Het 9ebruik van de twee domeinen in deze modus is hetzelfde als in bijvoorbeeld de ambiguous
mode terwi1jl er tot het bovennatuurliJjke domein van
de paranormal mode minder elementen behoren
nameli1jk alleen van een specifieke aard . Denk ter
ver9eli1'kin9 en verduideliJjkin9 aan de 9ebeurtenissen
in La main van Guy de Maupassant en The Signal-Man
van Charles Dickens . Het eerste verhaal kan als vol9t
worden samen9evat : een man bezit de of9ehakte f
9emummificeerde hand van een crimineel . HiJj han9t

de hand aanvankeli1jk aan het touw van de deurbel, en
later aan dat van de bel bi1 j zijn bed . Na een aantal
nachten bliJjkt de man uitzinni9 van angst to zijn 9eworden . hi1j heeft verwondin9en in zijn nek van een
po9in9 tot wur9in9, en de bediende heeft die nacht
de bel onophoudeliJjk horen luiden . Aan het einde van
het verhaal wordt de kist met het lichaam en de
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of9ehakte hand van de crimineel op9e9raven en het
lichaam bliJjkt in een veel verdere staat van ontbindin 9
to zijn dan de hand . Er vindt 9een volledi9e authentication plaats in de ambiguous mode, maar de interPretatie dat de hand op mYsterieuze wiJjze tot leven is
9ekomen, wordt door de tekst sterk aan9emoedi9d .
Deze 9ebeurtenis is van een heel andere aard dan die
in The Signal-Man : op het zien van een 9eestesverschi1jnin9 bi1j een sPoortunnel vol9t tot twee keer toe
een treinon9eluk . Het 9ebeurde is weliswaar erg opmerkeli1k, maar paranormale 9ebeurtenissen zoals
9eestesverschi1jnin9en voorspellende dromen en telepathie worden to9enwoordi9 veelal geaccepteerd als
'bestaande fenomenen' of op zijn minst 'mo9eliJ'ke
fenomenen' (physically possible en moeten in dat
9eval dus tot het natuurli1jke domein worden 9erekend mits we Dolezels indelin9 aanhouden .
Deze observatie is van 9root belan9 biJ j het
analYseren van het Lati1'ns-Amerikaanse ma9isch
realisme omdat paranormale fenomenen in de ZuidAmerikaanse cultuur een andere status bezitten dan in
de westerse cultuur, zoals Wendy B . Fans en Lois
Parkinson Zamora vaststellen in de introductie van
hun bloemlezin 9 Magical Realism: Theory, HistoryCommunity.
Texts labelled magical realist draw upon
cultural systems that are no less "real" than
those upon which traditional literary realism
draws - often non-Western cultural systems
that privilege mystery over empiricism,
empathy over technolo9'Y, tradition over
innovation . Their primary narrative investment
may be in myths, legends, rituals - that is,
in collective sometimes oral and performative,
as well as written practices that bind
communities together. (Fans & Parkinson
Zamora 1995, p . 3
Als we op dit punt tern9blikken naar Lampo's
archetYpen "collective practices that bind communities together", Fans & Parkinson Zamora 1995, p . 3),
dan client to worden op9emerkt dat dit collectieve onbewuste in Lati1j ns-Amerika dichter aan de oppervlakte
liJjkt to li99en dan in Europa . Het is dan ook een tYpisch westers rationalistisch verschi1jnsel dat dit onbewuste zo diep verbor9en li9t onder een laa9 civilisatie
dat uitin9 ervan als verontrustend wordt ervaren . Het

is duideliJjk dat voor een model dat toepasbaar kan
zijn op het ma9isch realisme er een nieuwe indelin 9
van het natuurli1j ke en bovennatuurli1jke domein moet

plaatsvinden . Ik stel voor een onderscheid to maken

tussen fantastische en ma9ische 9ebeurtenissen .
Fantastische 9ebeurtenissen zi1n, naar de verklarin 9
van 'fantastisch' in het woordenboek "voort9ebracht
door de fantasie niet werkeli1jk" . Ma9ische 9ebeurtenissen daarente9en zi1jn " als door toverkracht werkend" en Jjuist in het woord 'als' schuilt het verschil
met het fantastische : het fantastische is onmo9ellJk .
het ma9 ische lijkt
onmo9eli1jk . Tussen het domein van
J
het mo9eli1jke en het onmo9eli1jke introduceer ik het
domein van het onwaarschitjnliJjke, waartoe de ma9ische 9ebeurtenissen behoren die onmo9eli1j k of niet
werkeliJjk 1liken dus 'onwaar schi1jnen' .
Uit de nieuwe indelin9 komt mi1jn model om bet
ma9isch realisme to analYseren voort fi9uur 2) . In deze
driedelin9 verraadt zich overi9ens miJjn westerse blik :
het onwaarschi1jnli1jke is als zodani9 benoemd vanuit de
rationalistische traditie - maar is tevens essentieel voor
bet ontwerpen van een werkbaar model . Bovendien is
onwaarschi1jnli1jkheid relatief en is de betekenis ervan
9ebonden aan het culturele sYsteem waarbinnen bet
functioneert . Hoe dan ook onwaarschi1jnli1jk is to9isch
9ezien mo9eli1jk - on9eacht bet culturele sYsteem
waar-binnen bet 9ebruikt wordt - en bet 9ebruik van
deze term doer mi1jns inziens dus 9een afbreuk aan bet
realistische aspect van bet Lati1jns-Amerikaanse ma9isch realisme .
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figuur 2

In de 'coexistentiemodus' bestaat bet onwaarschi1'nli1jke
domein naast bet mo9eli1jke domein . Hiervan is sprake
wanneer er towel een ma9ische als een reele verklarin9 voor een verschiJjnsel wordt 9e9even . Bi1j de
'naturalisatiemodus' wordt bet onwaarschi1jnliJjke
teniet9edaan door een rationele verklarin9 . De vierde
modus de 'inte9ratiemodus' houdt een a-priori acceptatie in van bet onwaarschi1jnli1jke in bet mo9eli1j ke
domein terwiJjl in de sceptische modus eerst een snort
'bewi1js' nodi9 is .

Marquez' ma9ie
Voor wie door de spreekwoordeliJ'ke bomen bet bos
niet meer ziet, zal ik miJjn model toetsen aan een aantal 'ma9ische' 9ebeurtenissen in Honderd Jjaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez, bet werk dat

vol9ens velen als ziJjn meesterwerk wordt beschouwd ,
en in Bomarzo van Manuel Mu1'ica Lainez .
Ten eerste de coexistentiemodus : hiervan is sPrake
als er twee verklarin9en bestaan voor hetzelfde verschiJjnsel een 'ma9ische' en een 'reele' . De hemelvaart
van Remedios de Schone is hiervan een 9oed
voorbeeld . 0p een da9 sti19t de bi1jzonder mooie maar
vreemde Remedios plots ti1jdens bet ophan9en van de
lakens ten hemel . De dorpelfin9en van Macondo
LatiJjns-Amerikanen 9aan ervan uit dat er sprake is

van een wonder, de vreemdelin9en wester-lin9en
van The United Fruit ComPanY, die zich in Macondo
heeft 9evesti9d . 9aan uit van een reele verklarin9 zoals
bli1jkt uit de vol9ende passage :
De vreemdelin9en 9 eloofden natuurlijk
J dat
Remedios de schone tenslotte haar lot van
bi"enkonin9in
had moeten under9aan en dat
J
haar familie de eer trachtte to redden met het
smoes1je over de hemelvaart. . . . Het merendeel
van de bevolkin9 9 eloofde in het wonder
- men

stak zelfs kaarsen op en bad novenen . Marquez
1997, p .247
De coexistentiemodus wordt biJj voorkeur 9ebruikt
voor wonderen le9enden en m hen . Ter Illustratle
hiervan een voorbeeld uit Bomarzo 1996 van Manuel
Mu1ica Lainez . De hoofdPersoon is van bet lulstern1ke
9eslacht Orsini . De '9an9bare' opvattin9 rondom bet
ontstaan van de familienaam is dat ze afstammen van
Caius Flavius Orsus . Omdat deze verklarin9 m hische
proporties mist heeft de familie echter zelf bet verhaal
in bet leven 9eroepen dat de stamvader van bet
9eslacht is 9ezoo9d door een beer en daarom 'Orsino'
i s 9enoemd . Omdat 9een van beide verklarin9en 9eheel kan worden ontkracht of bewezen bli1jven ze
naast elkaar bestaan .
Ten tweede de naturalisatiemodus . Hiervan is
sprake wanneer een ma9ische 9ebeurtenis wordt verklaard en daardoor reeel wordt • zoals bet 9eval is met
bet 9al1'oen dat midden in bet oerwoud li9t . Men 9aat
ervan uit dat dit een m he is tot bet een 9eneratie
later opnieuw wordt 9evonden en bliJjkt dat de zee
slechts op twaalf kilometer afstand li9t ;. bet oerwoud
is dus 9ewoon op9erukt . Garcia Marquez maakt
weini9 9ebruik van de naturalisatiemodus- daarom
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verwi1's ik no9maals naar Bomarzo . De 9ebochelde
hoofdpersoon wordt verliefd op Giulia Farnese, een
bi1jzonder mooie vrouw . Pier Francesco denkt 9een enkele kans biJ' haar to maken en schakelt de tovenaarsleerlin9 Silvio da Narni in die een pop van Giulia
maakt die hi1 j ti1jdens een ritueel bevochti9d met bloed
speeksel en paddenbloed . Na het uitvoeren van de
bezwerin9 stemt Giulia inderdaad met een huweliJ'k in
wat veronderstelt dat Silvio da Narni daadwerkeli1jk
over toverkracht beschikt . Na enkele tiJjd bliJjkt echter
dat Giulia meer oo9 heeft voor Pier Francesco's knappe broer Maerbale en dat ze in het 9eheim een affaire
met hem heeft . De hele episode rondom de bezwerin9 wordt hierdoor 9enaturaliseerd . Mu1jica Lainez
1996, p . 356)

Ten derde de sceptische modus die in Honderd Jjaar
eenzaamheid door een personage wordt 9edra9en .

Jose Arcadio Buendia hecht 9een waarde aan biJ9elovi9heden, totdat hiJj het zeif aan den live
ondervindt .
1
Zo 9elooft hiJ' niet dat de 9eest van Prudencio A9uilar
rondspookt totdat hiJjzelf met hem in 9esprek raakt

en als vol9t rea9eert op de slapeloosheidplaa9 : "Jose
Arcadio Buendia Iachte zich een on9eluk en
verklaarde dat dit slechts een van de kwaaltJjes was
die door het bi19' eloof van de inboorlin9en waren
uit9evonden" Garcia Marquez 1997, p . 191 . De
culturele standpunten in dit voorbeeld zijn LatiJjnsAmerikaans to9enover Indiaans, in plaats van Lati1jnsAmerikaans to9enover westers . Hieruit bliJ'kt dat de
westerse optiek 9een noodzakeliJjkheid is voor een
vervreemdende visie op een andere cultuur .
Ten slotte vol9t de inte9ratiemodus . Garcia
Marquez noemt zijn werk niet voor niets 'realistisch' ,;
de meeste personages in zijn werk aanvaarden de
ma9ische' realiteit volledi9, het zijn wiJj als westerse
lezers die de vervreemdin9 ervaren . Het meest tot de
verbeeldin9 sprekende voorbeeld hiervan is het
personage Melquiades dat alle 9renzen tussen leven
en dood overschri1jdt : "HiJj was inderdaad dood 9eweest, maar was tern99ekomen omdat hi1j de eenzaamheid niet kon verdra9en"Ibidem, p . 56) . De andere personages rea9eren laconiek op zijn tern9komst ; zo ze9t Aureliano Se9undo
hem 9eda9 zoals Jje een oude
bekende zou be9roeten : "Aureliano
Se9undo herkende hem onmiddelIi1'k : want deze over9eerfde herinnerin9 was van 9eneratie op 9eneratie
door9e9even en tot hem 9ekomen
vanuit het 9eheu9en van zijn 9rootvader"Ibidem, p . 193 . Tot de inte9ratiemodus behoort biJjvoorbeeld
ook de episode waarin het personage Amaranta bezoek kri19t van de
dood die haar vertelt dat ze een
IiJjkwade voor zichzelf moet vervaardi9en to be9innen op 6 april . Zonder eni9e verwonderin9 be9int ze o p
de aan9e9even da9 met haar werk
en sterft op de avond van de da9 dat
de liJjkwade 9ereed is Ibidem, p . 288
en verder .

Gabriel Garcia Marquez
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Wetenschappeli1'ke kolonisatie
Het LatiJj ns-Amerikaanse ma9isch
realisme ma9 noch verward noch o p
een liJjn worden 9esteld met het
ma9isch realisme zoals we dat in
Nederland en Vlaanderen kennen
van Lampo . Daisne en Vandeloo . Het
betreft ook ei9enli1'k 9een stromin 9
of schriJjfwi1jze, maar een literair

effect dat ontstaat wanneer een bepaalde cultuur o p
een vaak vervreemdende manier wordt bekeken vanuit
een andere cultuur . Een mi1ns inziens succesvolle wi1ze
om dit effect in kaart to bren9en, is met een model
waarin de fictionele wereld wordt onderverdeeld in
twee domeinen : een mo9eliJjk en een onwaarschi1jnliJ'k
domein .
Met behulp van dot model hoop ik een cultuurrelativistische houdin9 to bewerkstelli9en bi' 1
literatuurwetenschappers die zich niet bewust ziJjn van
hun westerse blik en die het onbe9rip ten opzichte van
de LatiJns-Amerikaanse cultuur daarmee, ironisch
9enoe9, ver9roten naarmate ze er meer aandacht aan
besteden . In feite wordt LatiJjns-Amerika hierdoor opnieuw 9ekoloniseerd, ditmaal door westerse wetenschappers die alleen ruimte zien voor rationalisme en
empirische werkeli1jkheid . Dat er 9een sPrake is van
kwade trouw maar van een to9ische reactie vanuit een
cultuur die de stri1'd om een ei9en identiteit al Ian 9
9eleden bevochten heeft, bepleitte Garcia Marquez bij1
het aanvaarden van de NobelpriJjs in 1982 :

anos de soledad, 1967] . Vert . C .A.G . van den Broek .
Amsterdam, 1997 .
Gabriel Garcia Marquez & Plinio ApuleYo Mendoza . De geur
van guave [El olor de guaYaba] Vert. M . Sabarte Belacortu .
Amsterdam, 1982 .
Hubert Lampo, De wortels der verbeeldmg : de Wroclawcolle9es over het ma9isch-realisme . Amsterdam, 1993 .
Francisco Lasarte & Klaas S . Wellin9a . De eeuwige
ontdekking : Inleiding in de Spaans-Amerikaanse literatuur .
Bussum, 1996 .
Manuel Mujica Lainez, Bomarzo [Bomarzo, 1962] . Vert . Adri
Boon . Leiden, 1996 .
Nancy H . Traill, Possible Worlds of the Fantastic: The Rise of
the Paranormal in Fiction . Toronto, 1996 .

It is only natural that they insist on measuring
us with the yardstick that they use for
themselves forgetting that the ravages of life
are not the same for all and that the quest of
our own identity isIjust as arduous and bloody
for us as it was for them . The interpretation of
our reality through patterns not our own, serves
only to make us ever more unknown, ever less
free- ever more solitary .
h ttpalwww .nobel .se/literature/laureates/1982/ m
arquez-lecture . html
Dafne lansen (1978) begon haar studie als studente Spaanse
taal- en letterkunde. Hierna volgde ze Literatuurwetenscha p
als doctoraalstudie met als specialisatie Theoretische

literatuurwetenschap . In 2001 studeerde ze of met een
scriptie over de onderwerpen Latyns-Amerikaanse literatuur,
literatuurwetenschap en filosofie.

Literatuur
Alejo Carpentier, Het koninkril k van deze wereld [E/ reino de
este mundo, 1949] . Vert . Arthur H . Seeleman . Haarlem,
1997 .
Beatrice AmaryII ChanadY, Magical Realism and the Fantastic :
Resolved Versus Unresolved Antinomy . New York, 1985 .
Lubomir Dolezel, Heterocosmica : Fiction and Possible Worlds .
London, 1998 .
WendY B . Fans & Lois Parkinson Zamora (eds) . Magical
Realism : Theory, History, Community . Durham, 1995 .
Gabriel Garcia Mar q uez, Honderdljaar eenzaamheid [Cien
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c:nliimn
Universitair universum
Per 1 J'anuari 2002 is Frits van Oostrom benoemd tot eerste zogenoemde Universiteitshoog leraar aan de universiteit van

Utrecht. Vol9ens het College van Bestuur "staat een Universiteitshoo9leraar ggrant voor innovatief onderzoek en onderwijs,
en kan deze hieraan in volledige vrijheid
werken" . In deze ljaar9ang van Vooys zal Van Oostrom rapporteren over ervaringen
1
tiJ dens zIi jn eerste Jjaar in deze nieuwe functie .

Zoals het een kosmos betaamt, kent het universitaire universum Brie dimensies : ruimte, tijd
en persoon . Deze keer beschouwen wij

De ruimte
Frits van Oostrom

Het schiJjnt dat marketin9onderzoek striJjk en zet uitwiJjst dat studenten in hoofdzaak voor Utrecht kiezen
om drie redenen : de stall de stall en de stall . En dat
terwi1i het over9rote deel der Utrechtse studies niet
eens in die stall is 9ehuisvest . Misschien illustratief
voor de beperkte plaats die het studeren zelf in het
to9enwoordi9e studentenleven inneemt? In Utrecht
zitten alleen Letteren en Rechten in de binnenstad
even eerbiedwaardi9e als 9oedkope faculteiten . Hun
9ebouwen passen prachti9 in het stadsbeeld dra9en
het zelfs en men kan zich afvra9en of de universiteit
niet een subsidiabele) cultuurdaad van de eerste
orde plee9t door ze to bli1jven 9ebruiken . Wie zou er
antlers in willen nu zelfs notariskantoren vanwe9e de
ParkeerProblemen liever naar een nieuwbouwput
vertrekken?
Het warme binnenstads9evoel dat deze universitaire ruimtes 9enereren is overi9ens vooral een
9evelaanzicht . Want van binnen wordt er weini 9
warmte op9ewekt al helemaal niet in de zalen waar
het onderwi1js moet plaatsvinden . Daar is het meestal
verveloosheid die de toon zet met zielloze carres van
kleurloos meubilair . Ook han9t er door9aans niets aan
de wand want wie zou dat bepglen en betalen? 0 p
middelbare scholen proberen leraren no9 een zekere
sfeer aan hun ei9en lokalen to 9even . Maar universitaire zaaltJjes zijn van niemand . Louter een door9an9shuis
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voor Jan en allevakman ; co9nitieve afwerkplekken . En
zelfs als zodani9 no9 vriJj ondoelmati9 : probeer er eens
een laptop met een beamer aan to sluiten , een video
of een cd to draaien of het licht to dempen voor
proJjectie . En wat er zou 9ebeuren als er brand zou
ontstaan moeten we ons Binds Volendam maar niet of Jjuist wel? - afvra9en .
Wat dat betreft staat het er o p de Uithofr het
universitaire industrieterrein veel beter voor . Volo p
bekabelin9 en de technische faciliteiten nodi9en ertoe
uit om elk college als een multimediale roadshow o p
to zetten . Maar ook de schaduwziJjde is 9espie9eld aan
de binnenstad . 0P de Uithof is de buitenkant de 9rote
treurnis, ondanks mil1joenenopdrachten aan de Rem
Koolhazen van deze wereld . Het College van Bestuur
weet ons trots to vertellen dat er bussen vol Japanners
naar de Uithof komen om de architectuur to foto9raferen - maar beter had men kunnen investeren in
het weren van de stadsbussen die om de minuut dwars
door de Uithof razen . Zou er een andere beoo9de
campus op de wereld zijn waar voet9an9ers hun
oversteek moeten bekopen met angst voor liJjfsbehoud? En dan de namen van die anonieme reuzen : het

Minnaert9ebouw, het Kru 9ebouw het Van Unnik9ebouw en het Marinus Ruppert9ebouw . Het zullen
stuk voor stuk in Utrecht eminente mannen in hun
vak9ebied 9eweest zi1n, en het is leuk voor opvol9ers

en erf9enamen maar wie voelt er een emotie bi1j? In
het 9unsti9ste 9eval ziJjn de naam9evers nu wereldberoemd op ei9en terrein, maar het bliJjft daarmee on-

persoonli1jkheid troef . TYpisch een mannenwereld
deze reuzen op de Uithof : verticaal ambitieus, en horizontaal afstandeli1jk .
Wie van de Uithof tern9fietst naar de binnenstad ,
passeert rinds enkele 1jaren een derde universiteitsterrein : Utrecht University College . De bomen zi1jn er
nag petieteri9, we zien er wat meet kiezelsteen dan
9ras, maar toch . Men is niet enkel in een andere universitaire ruimte maar waant zich op een andere
planeet . De 9ebouwen heten er niet naar spelers van
het eerste elftal van de EC Utrecht maar naar Newton
Descartes, Locke en Voltaire de mondiale plechtankers van de universitaire cultuur . Hier kan men
fYsiek en mentaal oversteken tussen wetenschaps9ebieden zonder 9evaar voor ei9en leven . Er is een
basketbalveld1e, een compacte theaterzaal en er staan
hier en daar bankJjes . En er zi1jn ruimtes die op andere
universitaire locaties zo piJjnli1jk ontbreken : ruimtes
waar studenten met elkaar kunnen praten over
9roepswerk . De ruimte nodi9t hier uit tot communicatie en het liJjkt ook of men daadwerkeli1jk meet indrip9ende 9esprekken om zich heen ziet dan op andere universitaire plaatsen waar men vooral massa's
Ian9s elkaar heen ziet schuiven en individuen in mobielt1jes ziet praten . Zelfs het weer li1jkt warmer - en
ofschoon het zenuwcentrum van een bibliotheek
ontbreekt en de mensa ('Dining hall' zeldzaam weini 9
inspirerend is - voelt men doorlopend de 9edachte
opkruipen : dit is zoals de universiteit bedoeld is maar
in Nederland no9 zelden of nooit is . Het is heel mooi
dat Utrecht deze to9endraadse locatie in het leven
heeft 9eroepen . Wel 9eeft het to denken dat daarvoor
leent1jebuur moest worden 9espeeld biJ j de Vereni9de
Staten voor het campusconcept en Defensie voor het
kazerneterrein . Maar Ja, die twee beheersen nu eenmaal de ruimte .
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Het woord is dus alles?

Vondel, verzen, toneel en een componist
Muziek en Iiteratuur vloeken . Recent onderstreePto een uitvoerin 9
van Diepenbrocks toneelmuziek bi1' Vondels Gi1sbrecht van Aemstel in
Vredenbur9 deze stellin9 maar weer eens . Een no9al halfslachti9e
Po9in9, aldus Patrick Rooi1'ackers, om Diepenbrocks ideaal van een
sYnthese tussen woord en toon to realiseren . Naar aanleidin9 van
DiePenbrocks toneelmuziek 9ant Rooi1'ackers in op de moeili1'kheden
rondom het vinden van een balans tussen Iiteratuur en muziek en
vraa9t hi1' zich of wat de mo9eli1'kheden van zo'n samensmeltin9 zi1'n .
"De verbindin9 van woord en toon vereeuwi9t het woord", maar is
dat ook op de buhne merkbaar?
Patrick Rooijackers

0p vri1'da9 14 december 2001 weerklonk op de Nederlandse Muziekda9en de toneelmuziek van AIphops
Diep enbrock biJ' Vondels Gil sbrecht van Aemstel in een
uitvoerin9 door het Radio SYmfonie Orkest en Koor
onder leidin9 van Ed SpanJjaard . Peter to NuYI verzor9de de enscenerin9 van het toneelstuk . Deze had
ervoor 9ekozen waarschi1jnli1jk vooral uit praktische
overwe9in9en om twee verhaalliJjnen uit het drama
van Vondel to destilleren : de 9ruwel van de oorlo9 en
de echteliJjke trouw . Slechts een actrice stond op het
planketsel voor het orkest en het koor : Gi1'sbrechts
vrouw Badeloch . 9espeeld door Si9rid Koetse .
Een classicistisch drama van Vondel fors in9ekort voorzien van de Iaatromantische muziek van
Diepenbrock? Kan die combinatie? Wellicht Ii1jkt een
der9eli1'ke vraa9 vooral een 9eschikt uit9an9spunt
voor een korte recensie maar om het belan9 van die
vraa9 terde9a to be9ri1pen kan niet met een eenvoudi9 '1ja' of 'nee' worden volstaan . In de muziek van
Diepenbrock 9aan muziek en Iiteratuur een inni9e
verbintenis aan om een ho9ere ideele doelstellin9 to
kunnen vervullen . En deze doelstellin9 Iaat een
waardebepalin9 van zi1jn toneelmuziek op 9rond
van louter muzikale ar9umenten nauweliJjks toe . Sterker no9, de toneelmuziek van Diepenbrock die de
opera - het Gesamtkunstwerk bi1j uitstek - het meest
nadert stelt ons voor de wezenli1jke vraa9 in hoeverre
muziek en Iiteratuur elkaar uiteindeli1jk kunnen
naderen .
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In dit artikel 9a ik op deze onbeantwoordbare vraa 9
in naar aanleidin9 van de recente uitvoerin9 van
Diepenbrocks Gil sbrecht van Aemstel . Wat ziJjn de
moeiliJ'kheden om de balans tussen woord en muziek
op de buhne recht to doen? Hoever reiken de literairinterpretatieve 9aven van een componist? En in
hoeverre kan het resultant daarvan op een toeschouwer worden over9ebracht? Een beschouwin 9
over een concert een cd een toneelstuk en een
componist .
Idee en Daad
0 12 februari 1901 schrijft de com onist AI hops
Diepenbrock 1862-1921 een brief aan de drieenzeventi91ari9e P .J .H . CuYpers de Roermondse architect
en katholieke voorvechter van de neo9otiek r en daarin
herinnert hi1j zich zi1jn 1jeu9di9e bezoeken aan liens
architectenwerkplaats :
De indrukken die ik toenmaals in Uw huffs
mocht ontvan9en reken ik tot de schoonste en
vruchtbaarste mil"ns levens, en mocht men
eenige architecturale deu9 d aan miljne muziek
willen toekennen dan ben ik ml]l dankbaar
bewust aan welke imPulsies ik niet alleen het
streven daarnaar, maar ook mi I n geheele
concePtie van kunst - zooals die zich langzaam
9evormd heeft na l'aren van zoeken en do/en en
worstelen met de dwaalbegrippen waarin men

in den to9enwoordig en ti"d
l oP9roeit en die
ons van alle kanten omgeven - heb to danken .
Diepenbrock 1981, p . 786

De katholieke voormannen J .A . Alberdin9k ThiJjm en
P .J .H . CuYpers hadden een grate invloed oP het denken van D iePenbrock . A I was hi1j nauweli1jks een praktiserend katholiek - hiJ' 9in9 biJjna nooit naar de mis en
biechtte vooral am zijn stren9 9elovi9e moeder een
plezier to doen - toch was zijn hele doen en denken
doordrenkt van het katholicisme zozeer zelfs dat zijn
protestante vrouw en hi1j in de eerste 1jaren van hun
9emen9d huweli1jk afza9en van kinderen ; die zouden
immers to beschouwen zijn als "heillooze vruchten der
zonde" Diepenbrock 1995, p . 660 . De ideeen van
CuYpers en Alberdin9k Thi1jm waren in het ouderli1jk huffs van Diepenbrock 9emeen9oed . Thi1'm was

een neef van Diepenbrocks moeder en samen met
de families CuYpers en Thi1jm vormde de familie
Diepenbrock de leesdub 'De viaalstruik' .
Volgens Thi1jm averheerste in de moderne ti1jd de
Stof over de Geest de van God afkomstige Structuur
was uit het oog verloren . Diepenbrock onderschreef
liens maatschappiJ'opvattin9en 9eheel . 'Dwaalbegrippen' belemmerden naar zijn menin9 het zicht op de
ware verhoudingen in het bestaan . De eenheid van de
maatschapPiJ' was in de moderne tiJjd verloren 9e9aan
en het Ho9ere was uit onze samenlevin9 verdwenen .

Individualisme en het persoonliJjke detail vierden
hoo9ti1', rationele wetenschappers bePaalden de koers
van de economie . Daarop wilde zijn kunst een reactie
zi1n, en de ideeen van ThiJjm en CuYpers boden hem de
oplossing : " Een ding heb ik van CuYpers 9eleerd- . .]
dat ieder detail constructieve en tevens decoratieve
waarde had" . Diepenbrock 1967, p . 150 Zoals ook
Pierre CuYPers met zijn neogotische kerken een
religieuze = 'weer bindende' re9eneratie nastreefde.
zo moest zijn muziek de uit het zicht 9eraakte
maatschaPpeliJjke katholieke eenheid weerspiegelen
zo moest ieder detail in een 9rotere structuur opgenomen warden .
Meer dan welke andere Nederlandse camponist in
zijn ti1jd oak, was DiePenbrock zich daarbi1' bewust van
de mo9eli1'kheden die het woord hem verschafte . Gevoelig als hi1j was voor literatuur, hi1j was leraar klassieke
talen en zijn erudiete, precieus verwaarde essays in De
nieuwe gids bezorgden hem zelfs een Plasts in enkele
literatuur9eschiedenissen, verschafte de structuur, de
thematiek de versificerin9 en het ritme van het 9edicht
hem de 9rondslag voor een campositie waarin ieder
muzikaal detail functie had en bi1jdroe9 aan het

Alphons Diepenbrock omstreekst 1898

ontstaan van het constructieve 9eheel . In de
vereni9in9 van de muziek en het woord za9 hiJ j het
middel am zijn doel to bereiken . Zoals hiJj in 1893 aan
Albert VerweY schreef : "De verbindin9 van woord en

taan vereeuwi9t het woord en bren9t den taan over
in het concrete Nu . Het woord is het staande het Nu
- de melodie het bewe9ende de verbindin9 van nu
met verleden en taekamst" Die enbrock 1952,
p 432 . Het woord was de natuurli1'ke to9enhan9er
van de 'alti1jd stromende' muziek
, het woord cammuniceerde- sloot aan biJ' het momentane menseli1j ke
be9rip . Muziek kon de boodschap van het woord
vereeuwigen .
En de boodschap die Diepenbrock wilde uitdra9en
was duideliJjk . HiJ' wilde de moderne mens bewust
maken van zijn ideeee wortels . HiJj wilde kunst scheppen die "ter eere Gods een nieuwe margen voarspelt .
van een da9 die zal zijn als een Poort tusschen het RiJjk
der 0penbarin9 der Genade van Passiviteit en der
Daad van Mysterie en Wetenschap, Idee en Daad"
Diepenbrock 1967, p . 194 . Met zijn kunst hoopto hij1
modernisering en traditie weer to laten versmelten de
waarden van het heden in harmonie to bren9en met
de waarden van het verleden . Tussen vernieuwin9 en
traditie : zo zou ook zijn campositiesti1jl kunnen warden
9ekenschetst die enerzi1jds schatPlichti9 was aan de
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pofYfonie van Palestrina en anderzi1jds door de
'modernen' Wagner, Mahler en later ) Debussy was
9einspireerd . De 9eest van de moderne tiJjd vereni9en
met de mYstieke idealen van het katholieke verleden :
dat streefde Diepenbrock met zi1'n muziek na .
Men wi1'ze haar de deur
De toneelmuziek van Diepenbrock is daarom niet een
ambachteliJjke muzikale illustratie biJ j een toneelstuk
maar een substantiele po9in9 om literatuur en muziek
biJ' elkaar to bren9en . Uitvoerin9en van zi1jn toneelmu-

ziek met het drama ziJjn vri1j zeldzaam . De suite uit ziJjn
toneelmuziek uit Elektra van Sophokles klinkt no g
herhaaldeliJ'k in concertzalen en in mindere mate 9eldt
dat ook voor de suite uit de toneelmuziek voor de
m hische comedie MarsYas van Diepenbrocks vriend
Balthazar Verhagen . In haar totaliteit wordt zi1jn toneelmuziek echter biJjna nooit 9espeeld, laat staan in
combinatie met het toneelstuk zelf . De uitvoerin9 in
Utrecht was daarom een no9al unieke 9ebeurtenis .
De toneelmuziek bi Jj Gil sbrecht van Aemstel
ontstond 9rotendeels al voor 1896 . Uit onvrede met

de toneelmuziek die Bernard Zweers enkele 1jaren
eerder had 9emaakt, zette de 1jon9e componist de vier
omvan9ri1jke reien uit het drama op muziek . Zweers ,
onder de indruk van de prestaties van zi1jn 1jon9ere
colle9a, za9 in een 9ezamenliJjke uit9ave van hun
beider werk een 9oede reclamestunt . In 1896
verscheen een prachtuit9ave waarin naast de toneelmuziek van Zweers ook de reien van Diepenbrock als
biJjla9e waren to vinden . Diepenbrock zelfkritisch als
alti1d, zou in de Jjaren daarop no9 herhaaldeliJjk aan zi1jn
reien schaven, tot zi1' in 1912, toen de bekende
re9isseur en acteur Willem RoYaards hem om volledi9e
toneelmuziek vroe9, hun definitieve vorm zouden
kri19en . No9 datzelfde Jjaar werd op het 'Nederlandsche Muziekfeest' van Willem Mengelberg de joint
venture van RoYaards en Diepenbrock op de planken
9 ebracht .
Welke rol za9 Diepenbrock in de Gilsbrecht voor
ziJjn muziek we99ele9d? Het werk is 9etoonzet voor
koor en een klein orkest en beslaat een ouverture vier
'9rote' reien de bekende rei van Gozewi1j n en een
afsluitend melodrama waarin broeder Peters 9ebed
de komst van Rafael en Gi1jsberts afsluitende woorden
van muziek worden voorzien . De functie van de

muziek binnen het drama is als we de korte in de
handelin9 9einte9reerde rei van GozewiJjn buiten
beschouwen9 laten daarmee tweeledi9 . Ten eerste
verschaft het een omkaderin9, een inleidin9 en een
uitleidin9 op het drama waarin de dramatische portee
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duideli1k 9emaakt en 9eintensiveerd wordt . De ouverture tekent het naderende noodlot en de Iiefli1jke sfeer
van de kerstnacht en in het melodrama wordt het
noodlotsthema uit de ouverture herhaald nu echter
9ecombineerd met een parafrase op het 9re9oriaanse
Te Deum ; het noodlot van Amsterdam en Vondels
alti1jd aanwezi9e 9odsvrucht worden vereni9d . Ten
tweede 9even de 9etoonzette reien een contemplatie ,
een bezinnin9 op de handelin9, zi1' kaarten al9emene
thema's aan,; het collectief uit zi1n 9evoelens en
9edachten .
De ontvan9st van de toneelmuziek was 9emen9d .
Naast alle waarderin9 voor de muziek en de acteerprestaties van RoYaards en de zi1jnen klonk er veel kritiek
op de potentie van deze toneelmuziek . Ik citeer 1 .N .
van Hall :
En dan - ach, die muziek biI
Vondelvertoonin9en! Ik heb er herhaa/de/ijk
J
over geJjammerd maar telkens weer kwam zi 1
mi'
J het 9enot van de mooiste gedeelten

verstoren . En wat was het ditmaal voor muziek
die zich te pas en to onpas, maar meestenti"ds
J
to onpas liet hooren! Behalve in Gozewi jn's
J
door het nonnenkoor of9ewisselden zan9, dien
de bariton Zalsman met schoon geluid en
innige voordracht tot lets bijzonder
l
indrukwekkends maakte was de muziek als het
tasten en stamelen van eene die zich bewust
is bier als on9eroePene haast als indrin9ster, ,
versche-nen to zi "n
J . Een volg endIjaar wi I jze men
haar de deur. Diepenbrock 1996, pp . 614-615
Met de recente uitvoerin9 van deze toneelmuziek
hebben we de mo9eli1jkheid om deze kritiek nader to
beschouwen o p praktisch en o p principlee/ niveau . In
het onderstaande zal ik aan de hand van de recente
uitvoerin9 eerst op de praktische problemen rond
deze toneelmuziek in9aan en vervol9ens op het meer
principiele vraa9stuk .
Een anachronistische bril
Een eerste praktisch probleem is : hoe kunnen de reien
op bevredi9ende wiJjze in het toneelstuk worden
9einte9reerd? De oplossin9 van RoYaards in 1912 - en
in 1913, toen hi1j met het toneelstuk door het land trok
- wekte niet ieders tevredenheid . Een klein koor van
9e-oefende zan9ers zon9 voor het doek in 9epaste
klediJj ziJ'n teksten . Maar vooral het felt dat de muziek
van het blad werd 9elezen vonden enkele critici
storend . "Dat men ziJjne partiJj niet uit het hoofd zon 9

en dat wi1j zoowaar een der zangers in zijn middeleeuwsch gewaad met een bril moesten aanschouwen werkte wel eens storend bi1j deze overi9ens
zoo voortreffeli1jk verzor9de tooneeluitvoerin 9 "
Diepenbrock 1995, p .615 en "De reien zon9en haar
parti1j van 't blad af . Dat was nu niet zoo heel gelukki g .
waarom niet bYheart? . . ."Diepenbrock 1996, p .619
Bovendien werd de opstellin9 van het koor no9 wel
eens als een breuk met het drama ervaren : "De
afzonderli1j kheid der reien verbrak voor miJj iederen
band met het treurspel . Als de rei ze9t . . . 'treck in o
Aemstel treck vri1j binnen' dan wil ik er GYsbrecht bij 1
zien en niet weten dat hi1j om den hoek is"
Diepenbrock 1995, p .611 .
Een tweede probleem is hoe de verstaanbaarheid
van de teksten bewaard kan worden . De koorparti1jen
van Diepenbrock zijn niet eenvoudi9 to zingen en de
muziek overheerst 9emakkeliJj k de woorden . Veel critici
za9en daarin in 1912 en 1913 een belangriJ'k bezwaar :
"AI kan men de 'Gi1jsbreght' droomen, vaak waren
zan9ers en zangeressen niet to verstaan en kon men
slechts 9enieten van den 9alm het verloren 9aan van
het levende en bezielde woord betreurende ."Ibidem
p 611 , " De ReY van Klaerissen is indrukwekkend en
muzikaal ri1jk bewerkt . . . , dock een bezwaar is , dat de
tekst onverstaanbaar is . "Ibidem, p . 613 en "van de
beteekenis van het woord gaat veel verloren"
Diepenbrock 1996, p .611 .
Hoe werden deze problemen in het concert in
Vredenbur9 ondervan9en? Te NuYI had voor een montage gekozen waarin reien en drama or9anisch in elkaar overgingen . Het drama was sterk in9ekort en aan
belangriJj ke elementen uit de handelin9 werd nauweli1jks of geen aandacht 9eschonken . Over de achter9 ronden van de twist tussen de Kennemers en de
Waterlanders over het precieze hoe en wat over de
binnenkomst van de viand
1 in de stall over de rol van
Vosmeer de Spie of zelfs eni9a informatie over de persoon van GiJ'sbrecht : al deze elementen ontbraken in
deze montage . Centraal kwam daarente9en de droom
van Badeloch to staan waarin nicht Machteld haar de
onder9an9 van de stall voorspelt . De droom bliJ'kt
vervol9ens werkeliJj kheid to zijn geworden r Badeloch
wordt wanhopi9 en verlaat uiteindeli1'k, na veel morren
over het lot van haar man de stall . Ondertussen
neemt een radiostem herhaaldeliJjk het woord om
aandacht to vragen voor de 9ruweliJjke 9ebeurtenissen
in de stall .
Het eerste probleem de inte9ratie van de reien in
de voorstelling, was vanwe9e de aard van deze montage nauweli1jks van toepassin9 . De semi-scenische

uitvoering, waarin het orkest en het koor achter de
toneelspeelster waren op9esteld, vereenvoudi9de het
samen9aan van muziek en drama . Door de zeer compacte montage nam de muziek een aanzienli1jk meer
vooraanstaande plaats in dan dat in de onginele opzet
het geval was . Er hoefde 9een pogin9 tot verdoezelin g
to worden ondernomen maar er kon een open dialoo g
tussen de actrice en de musici ontstaan .
De oplossing voor het tweede probleem daarente9en - de verstaanbaarheid - was minder geslaggd . of zelfs : een oplossin9 was afwezi9 . Waar in
1912 en 1913 van een klein koor werd gebruik9emaakt stond daar in Vredenbur9 een vele tientallen
ko en tellend koor o de lanken . De verstaanbaarheid van de tekst kwam daardoor danig in het
gedran9 en wie zijn toevlucht nam tot de concertbrochure, waarin alle teksten stonden ofgedrukt, vond
weinig soelaas . De zaal was vriJjwel 9eheel verduisterd ,
waardoor alleen de echte Vondelkenners de literairdramatische kwaliteit van de muziek konden bepalen
- en laten we eerliJjk zi1jn : hoe talriJjk zijn die, ondanks
de recente Vondelrevival? De componist kwam in het
concert als het ware 9eheel voor de dichter to staan .
Ook hier bleek hoezeer de muziek al to gemakkeliJjk de
overhand kan kri1gen . Kortom wie de dramatische
kwaliteiten van de muziek volledi9 wil uitbuiten zal
ervoor moeten kiezen om het publiek de teksten van

de reien aan to reiken ook al is dat dramaturgisch niet
een bi1jster geslaa9de oplossing .
Een derde probleempunt wist de enscenerin9 van
Te NuYI overi9ens wel redeli1k 9oed to ondervangen .
Componist-criticus Daniel de Lange : "Deze muziek
heeft niets met Vondel's kunst to maken . Maar even9oed mag men zeg9en, Vondel's kunst heeft niets
met deze muziek to maken . Tot op zekere hoogto
maakt deze samenvoe9in9 den indruk als gin9 een of
antler impressionistisch schilder eeni9a completeerin 9
aan een schilderiJj van Holbein Durer of Memlin g
aanbren9en"Diepenbrock 1995, p .611 . Het concert
in Vredenburg vond een goede middenwe9 . De keuze
voor een radiostem die refereerde aan de Tweede
Wereldoorlo9, wist de discrepantie tussen
het
laatromantische karakter van de muziek van
Diepenbrock en de barokke taal van Vondel to
overbruggen en het accent op het tiJjdloze van de
handeling to plaatsen . In veel opzichten was de
ei9enzinnige montage van Te NuYI daarom bepaald
9een slechte vondst . Inte9endeel enkele belan9ri1jke
bezwaren werden er op uiterst eenvoudi9e wiJjze door
ondervan9en .
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Museale motieven
Maar naast deze praktische problemen was er ook een
principieel bezwaar dat critici herhaaldeli1jk te9en de
toneelmuziek inbrachten . Johan de Meester meende
in 1912 : "De zan9 was er - als lets zeer prachti9s .
Doch zijj hield de handelin9 op ." Diepenbrock 1995 ,
p614 De recensent in De Te/e9raaf is ervan overtui9d "dat RoYcards Vondel een zwaar onrecht
aandoet door de ReYen to doen zin9en"Diepenbrock
1996, p .698 . Muziek past niet biJ' het drama . Vondel
en muziek vloeken . De felste verwoordin9 van deze
kritiek 9eeft Frans Netscher . Door de onverstaanbaarheld van het koor was AIphops Diepenbrock in de
plasts van Joost van den Vondel 9etreden . De muziek
van Diepenbrock was hier hoofdzaak of liever alles ,
want lets antlers was er niet en de taal van Vondel was
er voor verdwenen . "Ibidem, p . 623 Deze woorden
hielden vol9ens hem 9een kritiek in op de componist :
"We willen alleen maar ze99en, dat de taal van
Vondel in ziJj n Reien 9een hulp van of vervan9in9 door
muziek noodi9 heeft om tot het mooiste to behooren
wat met Nederlandsche woorden 9emaakt is ; zijj is o p
en uit zichzelf al muziek ." Ibidem, p . 623
Stellen we de praktische problemen rond de
uitvoerin9 in Vredenbur9 opzil' en beperken we ons
tot de vraa9 of muziek en drama elkaar harmonieus
aanvulden, dan viel dat in deze enscenerin9 inderdaad
to betwiJjfelen . Ondanks alle verdiensten - en die waren zeker aanwezi9, waarbiJ j ik ook 9raa9 aan het
fraaie spel van Si9rid Koetse denk - wist Te NuYI de
muziek niet in een sluitend kader to plaatsen . Zi1jn
montage 9of de 9etoonzette reien niet een harmonisch dramatur9isch functionele plasts binnen het
9eheel . Ik beperk miJj hier tot enkele voorbeelden om
aan to 9even op welk fundamenteel vlak zij' tekortschoot .
De dramatische spannin9sboo9 in de reien van
Vondel - van op9eto9enheid r via somberheid naar
in9eto9enheid - weerspie9elt de spannin9sboo9 van
het drama in haar 9eheel waarin het feesteliJ'ke
Amsterdam binnen enkele uren wordt om9etoverd tot
een verwoeste stall maar waarin haar wel een
9lorieuze toekomst wordt voorspeld . De toonzettin 9
van Diepenbrock sluit qua stemming bi1j deze spannin9sboo9 aan : via de ramische uitbundi9 9eorkestreerde eerste rei ontplooien de dramatische
9ebeurtenissen zich in de beklemmende sfeer van de
derde rei terwiJi de vierde rei op in9eto9en wiJjze de
deu9den van man en vrouw bezin9t .
De montage van Te NuYI verstoorde deze spie9elin9 . Zo bezin9t de tweede rei de reY van Edelin9hen
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het ter kerke 9aan van de Amsterdammers op kerstnacht zonder dat zijj zich bewust ziJjn van het
naderende onheil . De no9 alti1jd optimistische 9evoelens onder de bur9eri1j in het tweede bedriJ'f worden
daarmee kracht bi19ezet . Maar in de enscenerin9 van
Te NuYI wordt er al zwaar 9evecht 9eleverd voor de
vreedzame rei be9onnen is . En daarmee is de plaats
van deze rei ronduit bevreemdend . Evenmin kwam de
afsluitende rei, de reY van de Klaerissen, die de liefde
tussen man en vrouw verheerliJjkt in deze montage
9oed tot haar recht. Te NuYI koos ervoor alleen
Badeloch een plaats op het toneel to 9even ; de fi9uur
van Gi1jsbrecht was afwezi9 en kwam nauweliJ'ks in de
woorden van Badeloch aan boll . Maar hoe kan deze
rei dan een in het drama passende rol spelen? De
dramatische potentie van deze rei werd allerminst
uit9ebuit . Bepaald uit9ebalanceerd was deze montage
daarom niet to noemen .
Vooral Te NuYIs behandelin9 van het afsluitende
melodrama muziek op achter9rond met stem
reciterend hoe on9ineel ook, liljkt daaraan to kunnen
worden verbonden . Vanuit het "idee van een zich
ontwikkelende Gi'sbrecht-traditie" Te NuY12001
p3 had hiJ' ervoor 9ekozen om de on9inele scene ,
waarin Rafael de bedoelin9 van God met de onder9an9 van Amsterdam uiteenzet to vervan9en door
een scene waarin Badeloch wordt over9ehaald om
met haar kinderen de stall to verlaten . Maar daardoor
werd de oorspronkeliJjke verhoudin9 tussen woord en
muziek dani9 aan9etast . In het melodrama weerklinkt
biJjvoorbeeld halverwe9e de stati9e, op het 9re9oriaanse 'Te Deum laudamus' 9einspireerde melodie
doelend op de komst van de aartsen9el . Maar in Te
NuYIs montage wordt Badeloch op dat moment no g
druk bepraat om de stall to verlaten . Te NuYIs ar9umentatie hiervoor, als zou de on9inele zettin9 alleen
om museale motieven" interessant kunnen ziJjn
ibidem, p . 3 is overi9ens bepaald niet sterk, onzin
zelfs, 9ezien het felt dat de montage wel heel duideliJjk om de muziek is 9edrapeerd en niet andersom .
Met hetzelfde argument zou een conservator een
Mondriaan van enkele wel9aplaatste extra strepen
kunnen voorzien met als argument : 'Dan past het
doek beter in de architectuur van ons museum' . In een
vol9ende fase 9cat een leek een Mondriaan of een
Barnett Newman met een mes to liJ'f,• rechters hebben
wel voor minder TBS met dwan9verple9in9 op9ele9d .
Een biJj de concertbrochure 9evoe9de flyer bevesti9t hoezeer Te NuYIs benaderin9 vooral impressionistisch was : "U hoeft 9een verhaal to vol9en . 9eef u
over aan de kleuren van Diepenbrock en de taal van

illustratie Marijke van Veldhoven

Vondel ." Elke structurele eenheid tussen muziek en
drama werd daarmee aan de kant 9ezet . Het ideaal
van Diepenbrock vereni9in9 van woord en toon
vereni9in9 van traditie en moderniteit, als een remedie
te9en de spirituele 'desolaatheid' van de moderne tiJd .
wordt hiermee niet alleen onmo9eliJk 9emaakt de
hele kwestie li1jkt van 9een belan9 . Niet het 9eheel
maar het detail kri19t voorran9 . Vanuit een zich
ontwikkelende Gi Jsbrecht-traditie was deze sta p
misschien no9 to verdedi9en, maar vanuit de muziek
van Diepenbrock was het een miskennin9 van de
pretenties, de mo9eli1jkheden en ook de potentie van
deze toneelmuziek .

Koor onder leidin9 van Ed SpanJ'aard . Ook al klinken
hier de dames in het koor wat ouweliJ'k en ook al had
de opname wat ruimteliJjker 9emo9en het vormt voor
de 9einteresseerde thuis . 9ezeten in een leunstoel bij1
het 9enot van een 9oed 9las wi1jn en met het tekstboek1je in de hand- een uitstekende mo9eliJjkheid om
Diepenbrocks 9aven als interpreet tot zich to nemen .
Voorop9esteld : muzikaal 9ezien vormen de reien

0 Kerstnacht . . .

ReY van

In de enscenerin9 van Te NuYI vormden de reien van
Diepenbrock 9een meerwaarde bijj het drama en vice
versa maar hebben de reien desalniettemin kwaliteiten die hen als muzikaal element in het drama kunnen
rechtvaardi9en? Begin lit 1jaar verscheen bij j de NederIandse Muziek9roep een cd met de reien bijj de
Gisbrecht
met hetzelfde Radio S Y mfonie Orkest &
J

9een buiten9ewone ervarin9, ondanks de 9eraffineerde orkestratie en koorzettin9 . Wie zich wil laten overtui9en van Diepenbrocks be9aafdheid als componist

doet beter zich to wenden tot liens sYmfonische
liederen Die Nacht Im 9rol3en Schwei gen of de beide
HYmnen an die Nacht . Wanneer men biJjvoorbeeld de

K/aerissen neemt zonder van haar verzen o p
de hoo9to to zi1n, hoort men een stuk dat telkens
dezelfde melodie herhaalt met veel modulaties no9al
monotoon en structuurloos . Het stuk be9int vri1j zacht ,
komt dan snel tot een kleine climax . Er 9ebeurt vervol9ens een hele tiJjd weini9, totdat er no9maals een
nu 9rotere climax ontstaat . Daarna zakt de muziek
weer Ian9zaam we9 in stilte . Enkele fraaie orkestrale
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Titelblad van Diepenbrocks Reyzangen uit Gijsbrecht

effecten vallen op ; vooral de afwisseling tussen het
gedeelte waarin een soloviool het woord neemt en de
vrij abrupte overgang naar een orkestuitbarsting is
buitengewoon fraai . Maar al met al zijn deze momenten to zeldzaam om de muziek daarvoor geslaagd to
noemen .
Maar nemen we nu de verzen erbij, dan blijkt
de telkens herhaalde, op den duur niet bijzonder
boeiende melodie vooral een pasmodel om Vondels
vijfvoetige jamben in telkens nieuwe kledij to hullen ;
de melodie neemt, wanneer de beschreven handeling
of gedachte dat vereist, een nieuwe vorm aan zonder
haar basiskarakter to verliezen . Hier komt het architectonische karakter van Diepenbrocks muziek naar
boven : het gedicht dat de compositie stroomlijnt .
En binnen deze vaak modulerende, op het gedicht
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gebaseerde
melodie
hanteert
Diepenbrock naast harmonische en
ritmische variaties een ragfijn instrumentarium aan orkestrale en vocale
effecten om de tekst to kunnen
beschrijven . Ik geef een uitweiding
aan de hand van de eerste vier
strofen om to laten zien hoezeer de
tekst tot in het kleinste decoratieve
detail de muziek bepaalt (waarbij ik
graag aanteken dat schrijver dezes
neerlandicus is en geen musicoloog) .
"o kerstnacht, schooner dan de
daegen ! / Hoe kan Herodes 't licht
verdraegen, / Dat in uw duysternisse
blinckt' luidt de bekende eerste
strofe van Vondels vers, waarin de
ondergang van Amsterdam vergeleken wordt met de kindermoord in
Bethlehem . Hoewel de woordschildering hier nog vrij onopvallend is,
valt direct op hoe het woord "licht"
met een hope noot wordt benadrukt
terwijl verderop het woord "duysternisse" een lage noot krijgt toebedeeld . De antithese van Vondel
wordt kracht bijgezet . "En wort
geviert en aengebeden / Sijn hooghmoed luystert na geen reden, / Hoe
schel die in zijn ooren klinckt ." . Bij
deze tweede strofe krijgt "sijn
hooghmoed" extra nadruk, onder
welke woorden de celli een stijgende
van Aemstel uit 1901
melodie tegen de hoofdmelodie
inzetten . Daardoor wordt de hoogmoed voelbaar 'wrang' gemaakt . Daarna wordt op
treffende wijze met een dissonant akkoord en fluiten
"hoe schel die in zijn ooren klinckt" uitgebeeld . Dit
alles ingebed in de lopende, 'constructieve' melodie .
Bij de derde strofe komt de muziek al tot een
climax . Herodes "poogt d'onnoosle to vernielen, /
Door 't moorden van onnoosle sielen, / En weckt een
stad en landgeschrey" . Het eerste vers van deze strofe
zet somber in met celli, vervolgens scheiden sopranen
en alten waardoor een diffuus klankbeeld ontstaat, de
beginnende beklemming van het vernielen . Violen
voeren de verwarring op en in de tweede repel gaat
de melodie chromatisch omhoog om met 'moorden'
in volume een eerste ankerpunt en in 'onnoosle' de
climax to vinden - het 'gruwelijke' van het moorden
en het antithetische, bewust emotionerende gebruik

van het woord 'onnozel' wordt hierdoor weer sterk
benadrukt . De muziek neemt in volume of om vervol9ens met trompetten en pauken tot een onverwachte
forte to komen in het 'stall en land9eschreY' . Zeer
9eslaa9d is overigens ook de voorbereidin9 tot de viJjfde strofe waar een telkens herhaald motief e1 van vier
noten in de hobo het "waeren" van Rachel beschri1'ft .
Wie het bovenstaande wat al to specialistisch vindt ,
most maar 9swoon de cd kopen . Laat een ding
duideli1jk zi1jn : muziek en tekst zijn in dit werk verbazin9wekkend inni9 met elkaar verbonden . Ook een
van de fraaiste momenten - ik noemde het al : de vioolsolo die uitmondt in een climax - is geheel vanuit de
tekst to be9riJ'pen . De vermoorde kinderen worden
eerst met een rankende fluit en dan een vioolsolo
ver9eleken met bloemen die verwelkten voordat hun
"frissche bladeren ontloken I En liefeli1jck voor Yeder
roken" . De vol9ende strofe vervol9t echter met een
9rote to9enstellin9 . "Soo velt de zeYs de korenaYren . I
Soo schudt een buy de 9roene blaeren I Wanneer het
stormt in 't wilds woud ." Na de vioolsolo zetten de
celli somber in tremolo's verbeelden de zeis een ho9e
vioolriedel sYmboliseert de woedende storm . Dit 9aat
zo door, tot een 9rote climax ontstaat . Wie nieuws9ieri9 wordt, neme zelf de proef op de som .
Elks strofe in de zettin9 van deze rei verber9t een
verbazin9wekkende hoeveelheid details waaruit duideliJjk wordt hoe de muziek van Diepenbrock telkens in
constants interactie staat met de tekst . Een waarderin 9
van de muziek is niet mo9eli1jk zonder kennis van de
getoonzette tekst . Wie beweert dat Vondels verzen
door de muziek onrecht wordt aan9edaan, heeft on9eliJjk . Sterker no9, de muziek creeert een surplus dat
de verzen meer potentie en meer ze99in9skracht
9eeft . Maar de vraa9 bli1jft : is dit muzikale surplus o p
de buhne to verwezenliJjken?
Wereldoorlo9en
Te9en de principisle vorm van kritiek dat muziek en
drama niet samen konden 9aan heeft Diepenbrock
zich tiJjdens zijn leven fel 9ekeerd be9riJpeliJjkerwiJjs : het
9in9 immers volledi9 te9en zijn principes als componist
in . Zi1jn muziek vormde Jjuist een po9in9 om woord en
muziek to verenigen, om de momentane kracht van
het drama met de 'eeuwi9e' muziek to ondersteunen .
In november 1914 vond er een reprise van de toneelmuziek biJj de GiJjsbrecht plasts en weer klonk de kritiek
dat Vondel en muziek niet biJj elkaar pasten . Was
in 1913 Diepenbrocks vriend Balthazar Verha9en al
voor de componist in het kri1t 9etreden, nu 9ree p
Die enbrock zelf naar de en .

HiJ' 9eeft op Netschers maxims "Het woord is dus alles
in den GYsbrecht" een no9al veni1jni9a repliek . Ten
eerste staat het vol9ens hem wel vast dat in de tiJ'd van
Vondel muziek een belan9ri1jk deel uitmaakte van het
drama . Principisle opmerkin9en als zouden vers en
muziek biJj Vondel niet to riJjmen ziJnr zijn dus historisch 9ezien ronduit onzin . Ten tweeds meent
Diepenbrock houdt Netscher cum suis er een "ultraindividualistische of onsociale kunstopvattin9" op na
Diepenbrock 1950, p . 279 . Dat laatste rekent de
componist de critici zwaar aan denkend aan de
uitbarstin9 van de Eerste Wereldoorlo9 enkele
maanden eerder . "Bedenkt . . . dat een schouwbur9
niet enkel door letterkundi9en maar ook door 'het
yolk' in en9eren en ruimeren zin bezocht wordt"
Diepenbrock 1950 r p .279 . En dit yolk 9aat niet voor
'het woord' naar de schouwbur9 maar om to 9enieten
van "een beeld van het leven 'in lief en leed` in 'leed'
vooral in dezen ti1d, nu de beelden die Vondel in vaak
zoo schoone plastiek in woorden en in 9estalten voor
den hoorder en toeschouwer 9epro1jecteerd heeft zulk
een smarteli1jk-aan9riJpende realiteit zijn 9eworden"
ibidem, p . 282 . De kwestie drama-muziek wordt nu
plotselin9 de keuze tussen kunst voor het yolk of kunst
voor de elite tussen kunst voor de mensheid of zelfzuchti9e, individualistische kunst, die zichzelf in een
ivoren toren opsluit . De ideele doelstellin9 van de
componist bli1jkt weer duideliJjk aanwezi9 .
En dat standpunt is niet zo vanzelfsprekend als uit
het voor9 aande zou kunnen liken
want naarmate
1
de tiJjd vorderde nam Diepenbrock steeds meer afstand van de hoo99estemde idealen waarmee hijJ
aan zijn loopbaan be9onnen was . Als hiJj in 1911
P .J .H . CuYpers 9elukwenst met zijn vierentachti9ste
verJjaarda9 1 herdenkt hi1j de oude idealen die zijn bezoeken in het atelier van de architect biJj hem opwekten en "die miJj onver9eteli1jk zijn en wier waarde ik
niet 9carne zou onderschatten al west ik nu na 35
1jaar dat het leven miJj althands de romantische perspectieven die toen voor mi1n 9eest opdoemden niet
heeft verwezenli1jkt"Diepenbrock 1995, p . 194) .
Maar vooral door het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlo9 raakte de componist vriJ'wel volledi g
9edesillusioneerd . De oorlo9 verlamde hem en hij1
dacht eraan om in het le9er to 9aan, zich aan de
Franse zi1jde to scharen . Omdat "sints de oorlo9 voor
miJ' het absolute kunstbeginselen op9ehouden heeft to
bestaan" zou hi1 j de eerstvol9ende Jjaren vriJjwel niets
meer componeren . Aan zijn colle9a-componist Johan
Wa9enaar schetst hi1j in 1916 de omvan9 van deze
crisis in zijn kunstenaarschap : "Ik heb dusdani9 de
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overtui9in9 9ekre9en dat alles, zelfs het verst
verwi1derde, door rassen- en 9odsdiensthaat wordt
beheerscht dat de idee der absolute kunst der
absolute boven het leven zwevende Schoonheid die
ik mi1'n heele leven van mi1jn vroe9ste Jjeu9d of tot o p
1914 heb na9e1'aa9d, voor miJj hare beteekenis heeft
verloren" DiePenbrock 1998, p . 91) . Enkele J'aren
Meld de oorlo9 hem in ziJ'n ban . Maar in 1917 weet hij1
ziJjn doemdenken van zich of to zetten en schriJjft hij1
een van ziJjn zonni9ste partituren : de toneelmuziek bij1
De vog'els van Aristophanes (1917), 9evol9d door toneelmuziek bi1 Faust van Goethe 1918 en ten slotte
ziJjn zwanenzan9, biJj Elektra van Sophokles 1920 . De
sYnthese tussen woord en muziek, het idee van het
'ho9ere' drama bleef hem tot op het laatst bezi9houden .
Het is Jjammer dat de uitvoerin9 in Vredenbur 9
een no9al halfslachti9e po9in9 deed om de door
Diepenbrock voor9estane Oud9riekse vereni9in9 van
woord en toon to realiseren . Ze had wellicht niet deze
sYnthese kunnen bereiken, maar het zou wel een daad
van eerbied ziJn 9eweest ten aanzien van de bedoelin9en van een componist die zelf enkel met de 9rootste moeite no9 aan ziJjn idealen kon 9eloven .

's-Gravenha9e 1996 .
AIphops Diepenbrock, Verzamelde brieven en documenten .
Deel IX . (Bi1jeen9ebracht en toe9elicht door Eduard Reeser) .
's-Gravenhage 1998 .
J . Greshoff & J . de Vnes, Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde . Arnhem 1929 .
Peter to Nuyl, 'Badeloch en de val van een enclave' . In :
Concertbrochure Nederlandse Muziekda9en 2001 :
Gijsbrecht van Aemstel . Utrecht 2001, p . 3 .
Desiree Staverman, 'Diepenbrocks Gi"sbrecht bijna vergeten' .
In : OORspron91
: ti'dschrift voor Nederlandse muziek 2 (2001)
nr . 4, pp . 17-20 .

Patrick Rooijackers studeerde Nederlands aan de universiteit
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van Utrecht. Hij is onlangs of9estudeerd en heeft als
interessegebied de ne9entiende en begin twintigste eeuw .
Dit artikel kwam tot stand naar aanleidin9 van de besProken
cd.
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'Alphons Diepenbrock and the golden age'
Reyzan9en uit Gijsbrecht van Aemstel en de HYmne aan
Rembrandt
Radio SYmfonie Orkest & Radio Koor o .l .v . Ed SpanJaard
CD Muziekgroep Nederland 2001, 121-CVCD .
Prijs € 21, 99 .
Noten
Zie biJjvoorbeeld Greshoff & De Vries 1929, pp . 217-218,
waarin over de opstellen in De nieuwe 9ids het vol9ende
wordt meegedeeld : "In de eerste 1jaar9an9en van 'De
Nieuwe Gids' - toch waarlijk niet arm aan fraai proza - zal
men schaars jets vinden van zulk een gespannen en toch
beweeglijk rhytme, van zulk een statigen beheerschten en
toch rijkgeschakeerden klank ."
Zie voor de orkestratiegeschiedenis van de reien : Brags
1988 . Zie daarnaast ook Staverman 2001 voor een
uiteenzettin9 van de ontstaansgeschiedenis en receptie van
de toneelmuziek .

intPrvipw

Paarden worden
zijn goden
In gesprek met Dirk Tanghe

Hi1' heeft een voorliefde voor de 9rote kiassieke toneelteksten en heeft
inmiddels al van velen de re9ie op zi1jn naam staan . Ondanks hun ri1'ke
voorstellin9s9eschiedenis is hi1' niet bang om niet tot zi1jn ei9en ding to
kunnen komen . 'Persoonli1'ke voelin9' noemt hi1' het . Het is misschien
wel allemaal nep, maar toch 9elooft hi1' het. "Dan is er ineens een
muziek1'e, wat Iicht, een half kostuum en voor 1'e het weet ben 1'e weer
als een kind in een ma9ische wereld" .lette van den Berg spreekt met
Dirk Tan9he over waar de warmte en romantiek zich ontluikt en over
de stront die eronder zit .
lette van den Berg

In het centrum van Utrecht vlak
naast de drukke Biltstraat staat o p
een 9edeelteli1jk of9esloten terrein
een aantal oude universitaire gebouwen waar ooit de faculteit
dier9eneeskunde was 9evestigd .
Ho9er stati9e bouwwerken wisselen kleine eenvoudi9e arbeiderswonin9en of en er heerst een
rusti9e, haast dorpse sfeer . Hier,
onder andere in de oude faculteitsmane9e van dier9eneeskunde
huist nu het theater9ezelschap de
Paardenkathedraal .
De Paardenkathedraal is ontstaan uit Het Jeu9dtheaterplatform . De belan9riJjkste task van dit
platform was om aan Utrechtse
1jeu9dtheatermakers productionele
en zakeli1'ke ondersteunin9 to
bieden . In 1988 sloot ook de
9emeente zich aan bi1j het project
en werd het een meer al9emeen
platform voor zowel 1jon9eren- als
volwassenentheater . De Paardenkathedraal kwam in die ti1'd per
1

seizoen nog met twee 1jeu9dvoorstellin9en en twee voorstellin9en
voor volwassenen . De scheidin 9
kwam min of meer to vervallen
toen het specifieke 1jeu9dtheateraspect niet Ian9er nodig bleek omdat de voorstellin9en zowel Jjon9eren als volwassenen erg aanspraken . In 1996 werd Dirk Tan9he de
vaste re9isseur van de Paardenkathedraal .
Dirk Tan9he werd in 1956
9eboren in TorhoutJ Bel9ie . Omdat
zowel ziJjn vader als ziJjn 9rootvader
bi1j de plaatseli1jke amateurvereni9in9 speelden kwam Dirk al o p
1jon9a leefti1'd in aanrakin9 met het
theater. Na een 1jaar kunst9eschiedenis to hebben 9estudeerd, werd
hijj aan9enomen op het Koninkli1jk conservatorium in Antwerpen
waar hiJ ' de acteursopleidin9 vol9de . Na de toneelschool speelde
Tan9he no9 bi1' een toneel9roe P .
maar al snel kwam hijj erachter dat
dit niet was wat hijj wilde . Hi'J

besloot to 9aan re9isseren . ZiJjn
eerste professionele re9ie was in
1986 biJ' Malpertuis in Tielt . Hierna
vol9den re9ies bi1j o .a . NTG Gent ,
KVS Brussel en dus vanaf 1996 bijJ
de Paardenkathedraal .
Uit9estoken Paardeno9en
Het laatste stuk van de Paardenkathedraal heet Equus en is 9eschreven door Peter Shaffer . Equus
9aat over Alan Stran9, een Jjon9eman van zeventien 1jaar, die met
een vli1jmscherpe hoevekrabber de
o9en van zeven pgarden heeft
uitgestoken . Hi1j is op9enomen in
een psYchiatrische kliniek waar hi' 1
wordt onderzocht en behandeld
door dokter DYsart . Dokter DYsart
bliJjkt het moeiliJjk to hebben met
zichzelf, omdat hijj mensen hun
passie afneemt terwi1jl hi1jzelf nooit
een passie heeft 9ekend . HiJj is
enerziJ'ds Jjaloers op de vri1'heid die
de 1'on9en zichzelf toe-ei9ent
maar beseft anderziJ'ds dat die
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vriJjheid niet kan bestaan in deze
maatschappiJj . Dokter DYsart kri19t
de opdracht to achterhalen hoe de
1jon9en tot zo een daad is 9ekomen . In flashbacks wordt duideli1jk wat er vooraf9in9 .
Alan bli)jkt uit een stren9 christeliJjk milieu to komen . Zi)jn moeder is
erg reli9ieus en heeft allerlei afbeeldin9en van Christus in het huffs
han9en . HiJj is 9efascineerd door
deze afbeeldin9en, maar heeft ook
to maken met zijn vader die
atheistisch is . 0p een 9e9even moment verscheurt zijn vader de
foto's van Jezus die in de kamer
van Alan han9en en op de plasts
van de oude afbeeldin9en worden
nieuwe foto's van een paard
9ehan9en . Maar ook voor de paarden ontwikkelt Alan een fascinatie .
Paarden worden zijn 9oden zijn
wereld . Hi1j komt terecht bi1j een
mane9e, waar hi1j leert hoe hij1
paarden moet verzor9en . Alan
bli1jkt 's nachts stiekem naakt op de
paarden to ri1jden omdat het hem
een 9evoel van vri)j heid bezor9t .
Alan wil vri1j zilnr het hoo9ste 9eluk
vinden .
0p een avond ziet Alan zijn
vader in een bioscoop naar een
eornofilm kiJjken . Dit is Alans confrontatie met de 9rote leu9en . De
normen en waarden waar zijn
vader voor stond vallen we9 . Alan
voelt zich bekeken . Equus ziet alles
zoals God alles ziet . HiJj steekt de
o9en uit van zijn God .
Theatertoontaalt1'e
De re9isseur van de Paardenkathedraal maakt zelf de keuze voor een
bepaald stuk . Tan9he kiest zijn
stukken doordat hi)j zich bi1jvoor-

beeld een voorstellin9 herinnert of
een keer een stuk heeft 9elezen .
Equus za9 hi1j in Gent toen hi1j een
1jaar of tien was in '72 of '73 . Het
thema is sours identificeerbaar met
hemzelf . Hi1j kan weliswaar niet
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paardri1jden maar : "Ik denk dat
ieder mens over zijn ei9en passies
beschikt . Een stuk wordt nooit
op9edron9en . Dat komt op een
bepaald moment . He die speler
zou wellicht mooi de rol van die en
die kunnen spelen . In de Paardenkathedraal heb ik in het begin ook
allerlei spelers intuitief 9ekozen .
Nu ben ik daar al een zevental Jjaren mee 'in evolutie aan het
9aan' . Ik hou van varieteit . Equus
is 9een reisvoorstellin9 . Het is
niet voor het 9rote publiek,; het is
9een Midsummerni9htsdream . Dit
nieuwe stuk heeft ook niets to
maken met De Burgermans bruiloft De Familie Tot of Jean Julie et
Christine . Het is een heel ander
snort stuk ."
Tan9he heeft een fascinatie
voor 9rote klassieke toneelteksten
van schriJjvers als Shakespeare ,
Brecht en Moliere en heeft in het
verleden dan ook veel klassiekers
9ere9isseerd . Romeo en Juliet, Konin9 Oidipous De Vrek en speciaal
voor hetzesti9Jari9 1ubileum van de
Stadsschouwbur9 Utrecht vori 9
1jaar, re9isseerde Tan9he samen
met Paula Ban9els Shakespeares Midsummerni9htsdream . Deze
9rote reisvoorstellin9 die zo'n vier
uur duurde maakte een tournee
door het hele land en werd zeer
positief ontvan9en .
ZiJjn voorliefde voor klassieke
9 roten bevindt zich in de actuele
waarheden die dit snort stukken
no9 alti1jd bezitten . De universele
waarden die in deze teksten tot uitdrukkin9 komen beschouwt hij1
dan ook als kern . "Het is driehonderd Jjaar 9eleden dat Mozart
leefde maar dat is ei9enli1jk helemaal niet lang . Sofokles zien we
als marmeren beeld van man
met baard maar dat waren echte mensen die het hadden
over fundamentele verschrikkelijk
mooie menseli1jke verhoudin9en ,

conflicten . In die klassiekers vind ik
9enoe9 materiaal our mi)jn verbeeldin9 of vertellin9, mi)jn dran 9,
noodzaak tot leven over to bren9en . Je beseft dat Shakespeare
zich ook liet inspireren door de
Grieken door Seneca . Net als
Ibsen en Moliere . AI die verhalen
zijn door de eeuwen heen bli1jven
staan .
Het mooie aan klassiekers vind
ik dan ook dat ik er het menseli)'ke
aspect in kan tern9vinden . Als het
9aat over konin9en dan 9aat het
ook 9ewoon over mensen . Het
9aat niet our een aan9eklede
actrice die Maria Steward speelt
alsof de sterren van de hemel
donderen . De fiJn9evoeli9held
waarmee je de klassieke stukken
dichtbi1j het publiek kan bren9en
zonder to vervallen in een snort
actualiserin9 . De adem van die
mensen ; een Brutus, Nero, Ceasar,
King Lear . Dat zijn toch ook maar
mensen . Dat vind ik heel 9oed . In
Equus is de professor dan ook
maar 9ewoon de professor zonder
dat hiJj op een rare manier praat .
Als hiJj wel raar praat dan zoek ik
uit waarom hiJj raar praat . Ik wil
9een theatertoontaalt1je horen .
Absoluut niet . Dat is uit den bone
voor mij .
Geen ambtenaar • 9een
moralist
Juist de klassiekers kennen een
riJjke voorstellin9s9eschiedenis . Vele re9isseurs hebben zich 9ewaa9d
aan een verbeeldin9 van een
klassieke tekst . Dit maakt het voor
Tan9he echter niet moeiliJjker our
met zijn ei9en verbeeldin9 to
komen . "Als ik J'ou yenf 9eef, schilder 1ji1' lets totaal antlers dan wat ik
mask met verf . Het heeft lets to
maken met de ontmoetin9 van mij1
als theaterJjon9en met zo'n stuk .
Het maakt miJj helemaal niets uit of
het nu vi1'f keer 9espeeld wordt

illustratie Judith de Graaf

door het Nationals toneel in
Brussel of in Gent . Ik heb een persoonliJjke 'voelin9' met Hamlet of
met Midsummerni9htsdream- De
Vrek of met Wachten op Godot . Ik
ben 9een ambtenaar die ze9t :
Kom we 9 aan eens Wachten o p
Godot doen . Dan zou ik de noodzaak er niet van inzien om dat to
doen . "
Tan9he maakt theater om zichzelf to vermaken . Een vertellin9 to
maken dat is wat theater is . Hi1 9e bruikt het medium om ziJjn verhaal
to vertellen en daarna vol9t het
'onderzoek' ; wat 1je in die vertellin9 kan blootle99en aan emoties
9evoelens . Hoe Jje iemand aan het
lachen kan maken iemand kan
ontroeren of op het verkeerde
been zetten . Dat1je een hele zaal in

beroerin9 of ontroerin9 kan bren9en . "Ik wil 9een boodschap mee9even ik ben 9een moralist .
Mensen moeten zich kunnen identificeren met een 9ebeuren dat zich
afsp eelt zelfs in een tijd die niet
meer van hen is . Toch denken ze :
ei9enliJjk ben ik dat een beet1je of is
miJjn buurman of mi1jn dochter zo .
Ik tracht ervoor to zor9en dat ik
nooit vri1jbliJjvend theater maak
maar het ma9 met een lath zi1jn
waar de bur9erli1jkheid onder
schuilt . Een zwaarte waar de humor
onder schuilt . Een tra9edie ma9 van
mijj komisch zi1jn . [en komedie ma g
van mij j tra9ische punten hebben ."
Het felt dat 1'e in een korte ti1d .
nameliJjk de ti1jd dat een voorstellin9 duurt het hele even van
iemand kunt tonen maakt het

medium theater in zekere mate
abstract . "Het is allemaal nep, een
leu9en . En toch 9eloof ik het . Toch
kan ik me laten 9aan en komen er
duizenden mensen ki1jken naar zo'n
Midsummernightsdream . "
Daar tussen de hondenPoe P
Als er een plek is op de wereld
waar 1je meerdere disciplines als
beeld kostuum tom ositie decor,
tekst licht s el muziek in een kader bren9t dan is dat in het theater . Over de vorm waarin het stuk

van Shaffer in de Jjaren '70 werd
op9evoerd ze9t hi1j : "De code die
hi1j heeft toe9epast was toen erg
modern . De spelers zaten allemaal
naast elkaar op stoelt1jes in een
vierkant . Als de professor sprak ,
dan kwam hiJj naar voren in het
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Iicht . De pgarden werden ook uit9 ebeeld door acteurs . Als de flashbacks kwamen dan stond de moeder ook op en speelde de scene
zonder attributer en alleen met
tekst . Toen was dat erg modern
maar nu is het misschien wat saai .
Vandaar dat we op zoek zijn 9eg aan naar een andere toneelcode
our het stuk to vertellen . "
In de voorstellin9 van de
Paardenkathedraal vinden de vertelsessies plasts in het kabinet van
een kinderpsYchiater, waarin 1je een
realistisch bureau compleet met
computer en stoel ziet . Daarachter
han9t een groot filmscherm waarop de flashbacks en de rit van de

1jon9en to zien ziJ'n . Niet op de
schouders van een acteur, zoals in
de eerste voorstelling, maar op een
echt pcard . De beelden zijn echter
wel 9emanipuleerd our ze abstract
9enoe9 to maker . Het gsat Tan9he
er nameli1'k our de hallucinaties
van de Jjon9en to verbeelden : "Wat
er in zijn hoofd zit, wat zijn
9edachten ziJjn . Hoe zijn die nachtmerries die hi1j in het ziekenhuis
heeft? Waar droomt hiJj van? We
proberen die droombeelden to
visualiseren . Dus het is een klinisch
decor waar vooral de 9esprekken
heel mooi ziJjn . Zoals wanneer de
moeder biJj de psYchiater moet
komen ; heel spannend en broos ,
fra9 iel . Kleine menses
J . Denk maar
aan die 1jon9en in Duitsland die
zeventien of achttien mensen heeft
9edood . Hoe ga Jje daar mee our?
0p die manier proberen wiJj dit in
onze ei9en mane9e als installatie
neer to zetten . "
Tan9he vindt de vorm waarin
een stuk komt to staan dan ook
noodzakeliJjk our in to werken . De
vorm moet meehelpen our een
speler kader to 9even . De speler
leert daar ook mee to spelen . De
sfeer van een stuk de atmosfeer is
belan9riJjk "De sfeer van Kerstmis is
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antlers dan die van Pasen . Sours
vertelt het stuk dat het decor zus
en zo moet maar ik mag daar mee
doen wat ik wil . Shakespeare last
dat ook allemaal open . " Met deze
openheid van vorm kan Tan9he
werken . HiJ' gebruikt ter inspiratie
zijn fascinaties voor schilderkunst ,
muziek design, kostuums . HiJj verzamelt veel ti1jdschriften, boeken .

Alles kan helpen . "Ik ben heel
intultief . Ik voel biJj schilderi1jen van
Hopper bijvoorbeeld ; he dat is zuideliJjke Amerikaanse, New-Orleans
broeieri9a sfeer . Sours moet 1je ook
1juist een sfeer kiezen die hacks
staat op die van een stuk . Zo heb ik
de meest mooie liefdestaferelen
9ezien op afschuweliJjke betonnen
stations . loch ontluikt zich daar de
warmte en de romantiek ; daar tussen de hondenpoep ."

Praten in de kerk
Het hoeft dus niet alti1jd zo mooi to
zi1jn . loch behoudt Tan9he 9rag 9
de stilerin9 van de vorm . De voorstellin9en van Dirk Tan9he vallen
dan ook vaak op door het optimale
9ebruik van de theatermachinerie .
HiJj trekt op technisch 9ebied vaak
een enorme trukendoos open en
maakt daarmee van zijn voorstellingen een waar spektakel . Ook de
enscenerin9 van Equus is wederom
een geheel van visuele en auditieve elementen . Tan9he werkee hiervoor samen met Uri Rappaport
licht en Bart Clement (video) .
Over deze samenwerkin9 ze9t
Tanghe met name de zoektocht
naar de verhoudingen tussen de
verschillende disciplines als beeld
geluid en spel to waarderen . "Het
is de tack van de re9isseur our al
die krachtli1jnen samen to kriJ'9en .
0p een bepaald moment valt alles
door een trechter en destilleren we
daar de Jjuiste voorstellin9 uit . Daar
zijn we Ian9 mee bezig 9eweest .
Het beeld biedt al zo'n enorme

lichtpower sours, maar het moet
toch ook een geheel worden . Ook
auditief, ook 9eluidsmatig moeten
verschillende dimensies versterkt
worden het moet zijn eigen karakter kri1g' en- alsof Je praat in de
kerk ."
Hi1' ziet zichzelf als coach . Degene die het overzicht houdt de
krachten en het ritme van de
voorstellin9 onderzoekt . Zo be9eleidt hiJj ook de spelers : hiJ' last de
emoties naar binnenkeren en begeleidt de interpretatie van de
acteurs . "Ik ben niet de meester,
maar de aanrichter van alle kwaad .
NatuurliJjk ben ik een overzichtelike
1 1j on9en . Ik probeer het stuk in
een 1juist patroon to kriJ'9en . ledere
scene kan op zichzelf brilJjant ziJ'n ,
maar als J'e ze aan elkaar hangt
wordt het een brei waarin alles
elkaar ontkracht . MiJ'n werk is dus
echt vooral overzicht houden en
doseren . "

Go 90 9o for it!
Jon9e, sours onervaren acteurs,
daar werkt Tan9he 9raa9 mee . Die
acteurs zijn vaak zeer 9edreven en
hebben een enorme hoeveelheid
energie en passie our aan de slag
to 9aan . Dat 9eeft aan een re9isseur ook nieuwe impulsen . ' lemand ontmoeten die een bepaald
soon zin een bepaald soon 9eestdrift en een bepaald soon ontroerin9, verbazin9 en 9reti9held overbren9t ;. zulk soon mensen die ook
onmiddelli1jk willen spelen . Ik voel
het als het er zit; humor en intelli9entie schoonheid lef en durf en
g0 g0 9o for it' en 'ik 9ooi me
erin' en 'ik wil op miJjn bek' . ledereen 9sat op zijn bek ti1jdens de
repetities . Missen en falen doen
we allemaal maar ik ben bliJj dat ik
niet met een troep acteurs zit die
allemaal al 40 1jaar 'het metier'
hebben . Daar kan ik niet te9en ,
het metier. Het metier is alles wat

J'e in Jje leven meemaakt . Dat stapelt zich op .
Voor mi1 is het iedere keer
opnieuw een enorm 9root avontuur. Ik heb natuurli1jk heel veel
vertrouwen in 1jon9e mensen . Ik
zou ontzettend 9raag met 1jon9e
mensen weer verder willen werken . Ik zou ze dus niet laten opkomen in een stuk met een briefJe .
maar our dingen to dragen, our
rotten to sp
elen~; our fi9uren to warden, am karakters to warden . En
het is leuk am ze to vermen9en
met andere spelers die al Ian9er
spelen . Oak voor die oudere spelers is het leuk am die 1an9e, frisse
openli1jk kinderli1jke naiviteit to antmoeten . Het is als wanneer Jji1j kan
duiken en de ander niet . Dus leerJje

hem duiken maar die ander duikt
op den duur veel beter of mooier
dan JjiJj . Geen leraar-leerlin9verhouding, maardelen met elkaar, elkaar
ontmoeten . Die Jan9e mensen bieden mi1j ontzettend veel power,
ener9ie . "
Beet1'e acrobatisch en niet bang
Tan9he is 9een voorstander van
een vaste 9roep acteurs . HiJj houdt
ervan per toneelstuk to kiJjken
welke formatie hi1j zou willen . Een
ideate 9roep houdt voor Tan9he in
dat er sprake is van een veranderende formatie . "Sours is het leuk
am met bepaalde mensen anger te
werken . Maar de deuren moeten
open bli1jven staan . Mensen moeten een huffs kunnen verlaten am
terng to kunnen keren met verhalen ."
Hi1' benadrukt dat de sfeer van

een 9roep erg belangriJj k is . De
entourage van een huffs moet een
warme sfeer uitstralen . Aan9ezien
1je voor een bepaald stuk toch veel
met elkaar moet optrekken en
daarbi1j samen moet leven en werken is de sfeer binnen de groe p
dan oak essentieel . Tan9he zou

niet willen dat de groep een onpersoonli1jk bedri1jf wordt waarin Jje
moet praten met een assistent van
een assistent van een assistent
zodat Jje op den duur niet meer
weet wie in welk stuk waarvoor
staat . "De betrokkenheid van de
mensen bi1j een bepaald stukvind ik
oak een sociaal aspect. Een beetJje

het gevoel van familie creeren . Een
lekker donzen bed waar 1'e met z'n
alien in kunt snikken als 1je het eens
niet ziet zitten want sours gaat het
allemaal niet van een lien dak1'e.
maar als ik wit repeteren moet de
sfeer gewoon 9oed zi1'n . Dat we
binnenkomen en eerst eens wat
praten met een stuk boterkoek .
Dan is er ineens een muziek1e, wat

licht een half kostuum en voor 1je
het weet ben 1je weer als een kind
in een ma9ische wereld ."
Er zi1jn veel mensen die een brief
schri1jven am to vragen of ze mee
mogen doen . Tan9he beantwoordt
die en dan warden ze uit9enodi9d .
Sours warden er speciale audities
9ehouden . Dan wordt er een advertentie in de kraut 9ezet : "We
hebben een horde 1jan9e mensen
met zin nodig- die een beet1je acrobatisch en niet bang zi1jn ." "Dan
komen die mensen Iangs en dan
praten we en hebben we contact .
Maar dan ben ik hYper9evoeli9 en
probeer ik am door hun oogJes to
ki1jken want daar zitten oak veel
dikke nekken biJj ."
De sfeer moet wet 9oed bliJ'ven
want grate voorstellin9en warden
oak vaak op9evoerd . Vandaar oak
Tan9hes 'hYper9evoeligheld' bijJ
audities . Het kan zwaar ziJ'n am de
ener9ie vast to houden gedurende
50 voorstellin9en . Toch is dit een
aspect aan beroepstheater dat er
nu eenmaal biJ' komt ki1jken . "Anders moet 1'e het niet doen- als Jje
dat niet volhoudt dan moet Jje het
amateur-theater in . Zelfs al is de
zaal halfvol dan toch moet er war-

den 9espeeld . Dat is de keuze van
de mensen ; dat ik zie of zi1j de
power hebben am het vol to houden . Er ziJjn natuurliJjk oak mensen
bitj van de technische ptoeg, assistentie am ervoor to zor9en dat de
acteurs feedback kri19en en dat ze
niet verzwel9en in het felt dat
ze nag een keer dezelfde voorsteltin9 moeten spelen . Zelf kom ik
oak nag wet Iangs am lets to vertellen of een schauderklop to geyen . Het stuk evolueert natuurliJjk
oak . Het stuk ri1pt, maar het kan
oak uit de hand topen en dat moet
Jje in het oo9 houden . "

KaPof9esla9en pudding
Tan9he maakt tiJjdens het repetitiepraces 9ebruik van improvisaties
am tot verdieping to komen . "Wat

er in de tekst staat moet tat even
warden 9ebracht .le kunt de tekst
leren maar 1je moet oak de tekst
onderzoeken ; wat zit er in die
tekst? Wat ziJjn de emoties van die
mensen? Wie ziJjn ze waar 9aan ze
naar toe wat is hun lievelingskleur? In die zin improviseer ik heel
duel9ericht am lets los to weken .
In een later stadium keer ik weer
tern9 naar de tekst . Vroe9er was
dat wet minder . Maar er zitten oak
gewoon wet eens bullshitdin9en in
de tekst en dan denk ik : Ja die
schriJjver is oak niet heili9 . Sours
moet1'e oak op lets kunnen slapen .
Dan denk Jje 's avonds 'wauw wat
fantastisch' en dan sta 1je op en dan
moet Jje het tack weer weg9ooien
am het verval9ens weer uit de vuilnisbak to halen en zo kabbelt dat
door . In de laatste week moet 1je

keuzes maken maar een voorstellin9 kan oakti1jdens hetspelen nag
evolueren . Het is heel levend materiaal .
Ik zoek altiJjd wet de kern op van
een stuk ; want het is die kern die

mi1j boeit . Als lets vast komt to
zitten dan moeten we dat 'losim-
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p roviseren' . Er is meer dan de tekst .
Je moet elkaar kennen en voelen .
Een vader en een moeder moeten
weten dat ziJj een vader en een
moeder zi1jn . Die moeten ook
ba9a9e hebben . Daarom is het
9oed dat spelers veel bi1j elkaar zi1jn .
Ze moeten hun fantasie loskoppelen en ideeen uitbroeden, elkaar
vastpakken slaan . Zo kom 1'e tot
het9een wat onder de tekst zit .
Sours wordt dat ook 9evoed door
persoonliJjke herinnerin9en .
Los van een tekst improviseren
vied ik onzin,; j1e voelt Jje een kapot9esla9en pudding . Het is dus een
improvisatie our een fYsieke uitbeeldin9skracht van het lichaam to
vinden . Bi1jvoorbeeld aan de 9rond
9ena9eld staan te9en het beton
opbotsen . Dat moeten die acteurs
dan maar een keer does . Niet our
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naar de tandarts to moeten belles
maar our de power to voelen . In
het begin ma9 dat exuberant zi1jn
en flamboyant, maar uiteindeli1jk is
het naar binnen 9ekeerd . Equus is
ook een naar binnen 9ekeerd stuk .
Er zi1jn topJes van een i1jsber9 maar
als een van die toples een keer
barst zie 1je wel de stront die eronder zit ."
Het ritme van de ti1'd
"De vra9en van de dokter to9enover de 9ebeurtenissen ; dat zi1'n de
9rote vra9en, daar 9aat het over .
ZiJjn fascinatie voor de absolute vriJjheidsroes van de Jjon9en togenover
de wetenschap dat zoiets voor hem
niet mogeliJjk is . Roes en rede dus .
Hunkeren naar vriJjheid of het delen
van een 9rote liefde met iemand
dat kan dokter DYsari niet. Die

komt uit een 9ezin waar 9een passie aanwezi9 is . 9een leven . Maar
aan de andere kant kan roes ook
dodeli1jk zi1jn en passie kan 1je helemaal kapof makes ."
Het thema van de stri1jd tussen
roes en rede was ook al aanwezi 9
in Hamlet en de Midsummerni9htsdream . Het is een thema dat we
vaak tern9vinden in de literatuur . In
Equus is het wel een stuk extremer .
De manier waarop Shaffer vorm9of
aan het stuk is iets waarvan
Tan9he zich wil verwi1'deren . "Die
Shaffer, daar vecht ik wel mee . Het
was een vorm die toes nieuw was ;
dat ze op hun bankeJ zitten . Ik zie
dat niet zitten . Bepaalde stukken
openen zich ook our mee to 9aan
in de ti1d, our to voelen wat er leeft
wat er boeiend is voor de Jjon9e
menses . Het ritme van deze tiJjd . Ik

heb zelf ook drie zoons dus ik weet
dat het een ander ritme is . Mensen
ziJ'n 9eprikkeld door andere din9en .
En toch ziJjn ze ook geprikkeld door
din9en die mi1 j ook prikkelden . En
die vermen9ing is sours mooi . Zo
9ebruik ik ook opera in mi1jn stukken . Als kinderen niet van opera
houden, dan kunnen ze dat door
zo'n voorstelling antlers 9aan horen, 9aan beluisteren ."
Voor de periode na Equus stann
de stukken Night and Day van
Lars Noren en De Mensenhater van
Moliere op het programma . VolgensTan9he is het leuk dat 1je sours
zo Jje toekomst kunt uitstippelen .
Dat betekent voor de spelers ook
dat ze er9ens naar kunnen verlan9en . Hi1j is van menin9 dat spelers
niet altiljd voor hetzelfde soon rollen moeten worden in9ezet . "Een
speler bestaat uit verschillende
lagen, en hi1j moet dan ook andere
la9en kunnen tonen . Het is leuk ze
to zien evolueren . En ik vind het
ook wel leuk als er lets uit9estippeld wordt naar de toekomst
toe waar spelers ook naar kunnen
verlan9en of waar ik zelf ook naar

re9isseren . Maar dat is wel een
voedin9sbodem waarvan ik denk :
'KiJjk daar 9ebeurt dat ook ; dat
moet ik maar eens lezen' . Of een
bepaalde film die ik maar eens
moet gaan zien omdat dat ook
9aat over een bepaald thema . Ter
informatie . Dat zorgt allemaal voor
prikkels . Maar zelf een stuk schri1jyen? Ik heb niet die dran9 . Ik gebruik sours wel din9en die uit miJjn
leven zouden hebben kunnen komen dingen our to improviseren .
En our over lets vreemds to 9aan
schri1jven ; ik zou wel weten waarover maar ik zou dat genant
vinden ."

Jette van den Berg studeert theaterwetenschappen aan de universiteit van
Utrecht. Dit interviewartikel kwam tot
stand naar aanleiding van het gesprek
dat zif had met Dirk Tanghe .

verlan9 our hen een ander soon rol
to laten spelen in Jje ei9en groep . Ik
bli1jf hier in de Paardenkathedraal

toch zo Ian9 als mogeli1jk is, niet
met een vaste groep, maar toch
wel met een aantal mensen doorwerken, maar natuurli1jk ook met
nieuwe 9ezichten . Niet our zo maar
een keer hier to ziJjn en dan weer
verder 9aan . AIIeen maak ik geen
toneel . Er zit een hele entourage
omheen : het gebouw, de spelers ."
Ambitie our zelf een stuk to
schri1jven heeft de re9isseur van de
Paardenkathedraal niet . No9 niet .
Hi1j wordt no9 teveel verrast door
stukken . "Nee er bestaan al zoveel
din9en die mi1j boeien . De nieuwe
Duitse Schotse en Engelse schri1jvers . Ik lees dat 9raa9 . Dat betekept niet dat ik dat meteen wil

Vooys 2 - Jaargang 20

123

'Ik hg
ihier het beviogene van
Over poezie en engagement

De 'verstaanbaarheidsdiscussie' was de Iaatste noemenswaardi9a discussie in de
Republiek der Letteren . Edwin Fa9el 9riJ'pt de Nacht van de Poezie aan als
9ele9enheid our deze discussie no9 een keer de revue to laten passeren en deze
daarna ook als werkeli1'k 9apasseerd station to zien . Want verder heeft Fa9el het
in zijn stuk vooral over het engagement in de Nederlandse poezie . Laat de
dichters over maatschappeli1'ke problemen discussieren . Hoe komt het toch dat
Nederlandse dichters sours van die wereldvreemde navelstaarders Ii1'ken en zo
bedroevend weini9 9een9a9eerd zi1'n? Fa9el Iaat een aantal mo9eli1'ke
antwoorden op deze vraa9 zien en probeert ze our to smelten tot een sYnthese .
Edwin Fagel

De 22e editie van de Nacht van de Poezie werd of9etoPen 9 maart in Vredenbur9 in Utrecht 9eopend door
een zenuwachti9e RamseY Nasr . Hi1j zette definitief
een punt achter de discussie die lija Leonard Pfei1jffer
alweer ruim een 1jaar 9eleden aanzwen9elde in een
essay in Bzzlletin oktober 2000 . De discussie die
Pfeitjffer het Jjaar daarvoor ti1jdens de Nacht van de Poezie met het 9edicht De vuurvo9el, van een nieuwe
dimensie had voorzien . PfeiJjffer maakte nameli1jk een
onderscheid tussen verstaanbare en onverstaanbare
poezie, waarbiJj hi1j stelde dat "onbe9ri1peliJjke poezie
alti1jd beter is dan makkeli1jke poezie" . Deze stellin9name zor9de voor veel polemieken en veron9eli1'kte
reacties over en weer . Nasr deed de discussie ti1jdens
zijn optreden of als "een domme discussie die vol9ens
mi1j alleen uit vervelin9 is aan9ezwen9eld" . Vervol9ens
noemde hiJ j een aantal actuele zaken, die een discussie
vol9ens hem meer waard ziJ'n, waaronder de opkomst
van Pim FortuYn en de situatie in het Midden-Oosten .
HiJ' werd beloond met een oorverdovend applaws .
De zo9 enaamde'verstaanbaarheidsdiscussie' van lija
PfeiJjffer duikt te pas en to onPas op . Geen recensie over
een dichtbundel . li1'kt het sours wel of PfeiJjffer en zijn
discussie worden erin 9enoemd . Niet omdat de
discussie zo interessant is maar ze vormt op zichzelf
een pretti9a aanleidin9 our over poezie to schriJjven . Het
is immers de Iaatste noemenswaardi9e deinin9 9eweest
in de Republiek der Letteren . Verbazin9wekkend 9enoe9, want de discussie had weini9 our het IiJjf . Het liJjkt
me zelfs onwaarschi1jnliJjk dat PfeiJjffer zeif eni9 brood
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za9 in zijn ar9umenten . Anderen hebben er ook al o p
9ewezen : het onderscheid tussen 'verstaanbare' podiumdichters en 'onverstaanbare' dichters is een wel
erg slurpele weer9ave van het hedendaa9se poetische
Iandschap . De meest heldere poezie kan biJ j nadere beschouwin9 uiterst complex zi1n, en andersom kan ook
het 9eval ziJjn ;. dat weer ook Pfei1jffer . Nasr heeft dus volledi9 9eliJ'k met zijn stellin9 dat we onze tiJjd beter aan
zinvolle discussies kunnen besteden .
Nasr pleitte voor meer engagement, zoveel is
duideliJ'k . Maar bedoelde hiJj daarmee in de literaire of
maatschappeli1jke discussie? Of in de poezie? Of is een
zuiver literaire discussie lets dat men uit vervelin9 doet
een overbodi9 'tiJjdverdriJjf voor enk'le 1fine luiden'? Die
Iaatste stellin9 liJjkt me onnozel . Maar Nasr heeft in ieder 9eval 9eli1jk met de opmerkin9 dat er buiten de Iiteratuur ontzettend veel 9ebeurtenissen plaatsvinden ,
die meer dan de literatuur our een integer gevoerde
discussie schreeuwen . Ik wi s zoals Nasr ook deed o
de meest recente verkiezin9scampa9ne en de ontwikkelin9en in het Palesti1jns-Israelisch conflict . Voe9 daarbi1' de moord op Pim FortuYn, de spanning tussen India
en Pakistan 11 september en de daaroP vol9ende
'striJjd te9en het terrorisme', en Jje snapt niet waarom
er mensen zijn die zich bezi9houden met het beschri1jyen van de lila lente in de lusthoflaan .
Alleen maar roepen om engagement

Engagement in de Nederlandse poezie is ver to zoeken zowel in de poezie zeif als in het literaire discours .

zwaluwen te bestuderen'
Joost Zwa9erman stelde in een recente discussie zelfs

dat de roep om meer engagement in de Nederlandse
literatuur zich meestal beperkt tot die roep . Rob
Schouten toonde in zi1'n alternatieve literatuur9eschiedenis in de Groene Amsterdammer)'uli 2001 al overtui9end aan dat het in Nederland tussen politiek en
poezie niet botert : "Wie de Nederlandse poezie onderzoekt op politiek en maatschappelijk engagement
komt van een 9rote, koude individualistische kermis
thuis" . Schouten laat zien dat vanaf de Tachti9ers het
aantal 9een9a9eerde dichters op de vin9ers van een
hand ziJ'n to tellen . En ook de allerJ'on9ste 9eneratie
Menno Wi9man Leonard IIJ'a PfeiJ'ffer, In9mar He ze
en Mark Boo9 laat het op dit punt afweten . Je kunt J'e
afvra9en wat er met de Nederlandse poezie aan de
hand is dat ziJ' zo weini9 politiek is 9een9a9eerd .
Schouten komt met een verklarin9 voor het weini9e
engagement
ement ; in vreedzame culturen is poezie kenneliJ'k
niet 9een9a9eerd ze mist de noodzaak daartoe . Juist
in 9ebieden waar onderdrukkin9 en verzet heerst ,
bloeit de 9een9a9eerde poezie . Oftewel in Nederland
met een parlementair stelsel en een poldermodel
heeft het genre ei9enliJ'k 9een kans . Daar zit lets in, al
doet deze condusie na de of9elopen verkiezin9en 9edateerd aan . Een terzi1'de is vol9ens miJ' ook wel op ziJ'n
plaats : het is immers een wat vreemde 9edachte dat
engagement zich zou beperken tot de ei9en lands9renzen . Dit is immers de tiJ'd van de 9lobaliserin9 . Dit
'beperken tot de lands9renzen' 9ebeurt dan ook niet :
Serge van Dui1'nhoven houdt zich in Copycat 1996
bi1'voorbeeld uitvoeri9 bezi9 met de Balkanoorlo9 .
Het bliJ'ft merkwaardi9, dat de politieke en maatschappeli1'ke onderwerpen in Nederland kenneliJ'k niet
behoren tot het interesse9ebied van de dichters . Waarom bi'voorbeeld was het de columnist en oliticus
Pim Fortu n die wees o
de
roblemen van de
multiculturele samenlevin9? Waar was de 'culturele
voorhoede' die richtin9 9eeft aan maatschappeliJ'ke
discussies? Waar waren de kunstenaars de filosofen
en de dichters? 0p de meest recente Nacht van de
Poezie scoorden de dichters een dikke onvoldoende :
de optredens waren over het al9emeen 9ezapi9, om
niet to ze99en : navelstaarderi9 .

Aarzelend Nederlands engagement
Toe9e9even, er ziJ'n twee dichters to noemen die wel
de9eli1'k zuiver politieke 9edichten schriJ'ven : Gerrit
Komri1', in zi1'n rol als Dichter des Vaderlands en
Theodor Holman in de Groene Amsterdammer . Maar
hun 9edichten hebben vooral een columnistische
waarde : ze ziJjn erg 9erelateerd aan het nieuws van de
da9 . Dit li1'kt meteen de verklarin9, want dichters pretenderen kunst to maken teksten met een zekere
eeuwi9heidswaarde dus . Vandaar dat ze de actualiteit
mi1'den want er is niets zo ver9ankeli1'k . Als verklarin 9
komt dit me evenwel erg kari9 voor, omdat er wel de9eliJ'k veel politieke poezie is 9eschreven die de tand
des tiJ'ds moeiteloos hebben doorstaan bi1'voorbeeld
Bre en Bre enbach AntJ'ie Kro9 . Rendra en Pablo
Neruda . Onze twee politieke dichters vormen dus een
ma9ere troost ; temeer omdat ze zi1'n ingehuurd om
politieke 9edichten schri1'ven .
Een dichter die re9elmati9 foeterde op de navelstaarderi9held van de Nederlandstali9e poezie is
Herman de Coninck . Hi1' was in 1983 een van de oprichters van het Nieuw Wereldti'dschrift een blad dat
ernaar streefde de verbindin9 tussen kunst en politiek
to le99en . Maar ook in de poezie van De Coninck is
het Ian9 zoeken naar politiek 9een9a9eerde 9edichten . De vertalin9en van drie 9edichten die Edmund
Blunden in de Eerste Wereldoorlog maakte in Vin9erafdrukken 1997 komen no9 het dichtst in de b uurt .
A I behandelen de 9edichten wel de politiek uit een ver
verleden . In ziJ'n essaYbundel Over Marieke van de bakker 1987 ze9t De Coninck over dit verschiJ'nsel dat hi' 1
ziJ'n protest beter 1'ournalistiek kan uiten in een opla9e
van 230 .000 dan in een dichtbundel met een opla9e
van 1 000 exemplaren . Maar : "Dat neemt niet we9 dat
poezie, zoals alle kunst, uitin9 is van een veel diep9gander . 9rondi9er, filosofischer protest : te9en het
voorbiJ9' aan van alles van 9eliefden . Jeu9d idealen .
Uit protest daarte9en probeer J'e lets to maken, dat zo
9oed is en zo onontkoombaar verwoord dat het bli1'ft
duren" De Coninck 2000, p .284,285 .
HiJ' le9t het misschien het beste uit in het laatste
9edicht uit de bundel Vin 9erafdrukken een 9edicht
dat be9int met de re9el : "Ik l9
i hier het bevlo9ene van
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zwaluwen to bestuderen" De Coninck 1997 . De
dichter is in deze opvattin9 iemand die wiJjst op de
schoonheid van de normale da9eli1jkse werkeliJjkheid .
Daarmee protesteert hi1j te9en de harde verdrieti9e
werkeli1jkheid - men hoeft het prachti9e boek van
Kristien Hemmerechts over De Coninck Taal zonder
mi'J 1998 er maar op na to slaan om to weten dat De
Coninck zijn portie verdriet wel heeft 9ehad . HiJj ne9eert de moeiliJjke werkeli1jkheid niet, maar stelt er de
mooie to9enover.
Engagement tussen de re9els door
In het verlen9de hiervan Ii9t de opvattin9, al door
VestdiJjk in zijn De glanzende kiemcel 1950 verwoord ,
dat poezie door beschriJjvin9 van het kleine ontstiJ9t aan
het alledaa9se . Vestdi1jk beschreef bi1jvoorbeeld hoe via
de beschriJjvin9 van een kleini9held een particulier
verdriet op de meest effectieve manier kan worden
beschreven r en daarmee al9emeen 9emaakt . HiJj haalde
daarbi1j het 9edicht Woodspurge van Rossetti aan :
From perfect grief there need not be
Wisdom or even memory:
One thing then learnt remains to me,The woodspurge has a cup of three .
De ei9enliJjke werkeliJjkheid het verdriet wordt o p
de achter9rond 9eschoven, Ie9t Vestdi1jk uit. Maar Jjuist
door de voile nadruk to le99en op het beschrevene ,
een volsla9en onbelan9ri1jk felt bereikt de dichter zijn
doel nameliJj k het overbren9en van verdriet Vestdi1j k
1979, p . 237 . De hele essaYbundel die in 9evan9enschap tiJjdens de Tweede Wereldoorlo9 tot stand
kwam is overi9ensop dezelfde manierop tevatten als
politiek statement als protest zonder dat de oorlo9ssituatie in het werk ter sprake komt .
Ook De Coninck zelf ze9t lets der9eliJjks J in De
flaptekstlezer: "Ik zal niet zo snel een 9edicht schriJjven
over de Tweede Wereldoorlo9 . Misschien wel over de
pinkna9el van miJjn moeder . Over een foto, hoe ze
haar pink hield als ze een kop koffie dronk . Ti1jdens de
Tweede Wereldoorlo9 . Het detail is de beste manier
om het over het Alles to hebben" De Coninck 2000,
p 506, 507 . Maar het be9rip 'engagement' wordt
hiermee wet erg op9erekt . In deze opvattin9 is elk
9edicht enkel omdat het poezie is, 9een9a9eerd . Poezie vormt immers zelf het protest te9en de werkeliJ'kheld ; dus dat maakt een losstaand politiek protest
overbodi9 .
Nu zijn we tot de kernvraa9 9ekomen : wat is de
maatschappeli1jke functie van poezie? Waarom zou
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poezie uberhaupt politiek 9een9a9eerd moeten zi1jn?
Arnold Heumakers betoo9t in zijn essaYbundel Schoten in de concertzaal 1993 dat kunst en maatschappijJ
los van elkaar zijn komen to stann . De literatuur keerde

zich sinds 1848, de Romantiek in toenemende mate
van de wereld of Heumakers 1993, .171 . Na de
Tweede Wereldoorlo9, die het echec betekende van
de rol van de 9rote ideolo9ieen in de literatuur, is het
autonome karakter van de literatuur ontstaan . In deze
zienswi1jze heeft poezie 9een enkele invloed op de
maatschappiJj : "De literatuur leidt kenneli1jk een ei9en ,
on9enaakbaar leven ook al maken schriJjvers sommi9en althans zich in essays en pamfletten no9 zo druk
over bepaalde in de maatschappilj bestaande misstanden"ibidem, p .180 .
Als het ware tussen haak1'es
Het zou kortzichti9 zijn de Nederlandse dichters
wereldvreemde navelstaarders to noemen een enkele
uitzonderin9 daar9elaten natuurliJk . Rut9er Kopland
van wie ik 9een enkel politiek 9edicht ken, manifesteerde zich ti1jdens de verkiezin9scampa9ne van 1998
prominent voor Groen Links . Ook RamseY Nasr uit zijn
engagement vooral buiten zijn poezie om . Maar
kenneliJjk is poezie niet alleen vanwe9e de opla9eciJ'fers zoals De Coninck si9naleerde on9eschikt voor
politiek engagement . Heumakers stelt in zijn essay dat
engagement in de poezie zijn doel mist : in de literaire
tekst 9aat het deel uitmaken van de autonome wereld
van het kunstwerk en die wereld staat los van de
maatschappiJj : "Alles wat in die wereld voorkomt staat
als het ware tussen haakes
l : het is 'kunst' r het is 'literatuur"'ibidem, p .180 .
Maar de autonomic van de poezie neemt niet we g
dat ze een belan9ri1jke maatschappeli1'ke functie heeft .
Heumakers ziet die functie in het 'antibur9erliJjke' karakter van veel literatuur . De rationele wereld die halverwe9e de ne9entiende eeuw opkwam heeft de
maatschappiJj 'onttovert' : het on9riJpbare, het 'heili9e'
werd verdron9en door de praktische op geld gerichte
mens . De verdron9en waarden zijn niet verloren 9e9aan ze hebben zich tern99etrokken in het autonome
domein van de literatuur . De bur9er, aldus no9 steeds
Heumakers vindt in de literatuur bevredi9in9 voor
behoeften die de bur9erliJjke maatschappiJ j in haar
9ewone doen buiten beschouwin9 laat : "literatuur en
kunst zijn er niet om de wereld to veranderen maar
om de 'andere' kant van de burger aan de oppervlakte
to laten treden"ibidem, p .181) .
Dit li1jkt me een 1juiste analyse, hoewel miJjns inziens
de autonomic van de kunst verder zou moeten
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worden 9enuanceerd . In Heumakers' definitie Ieidt
deze autonomic 9emakkeli1k tot wereldvreemde
p oezie . De Coninck memoreert in De flaptekstlezer
2000 een interview met Kees Ouwens . Deze zei dat
hi1' ziJjn laatste bundel 9eschreven had met zi1jn rug
naar het raam : "Als de Derde Wereldoorlo9 was uit9ebroken zei hi1j zelf, had hiJ' er niets van 9emerkt"
De Coninck 2000 . Dit 9ebrek aan contact met de
maatschappilj Ieidt vol9ens mi1j tot een orakelpoezie
die als zodani9 no9 wel interessant is maar voor het
overi9e weini9 relevant.
Hoe dus de afwezi9held van politiek engagement
in de Nederlandse poezie to verklaren? Geen van de
theorieen die ik hierboven heb uiteen9ezet kan o p
zichzelf het verschi1jnsel verklaren . Maar 9ezamenliJjk
9even ze misschien een aardi9 idee . Het maatschappeliJjke en literaire klimaat in Nederland is kenneliJjk
9een 9unsti9e voedin9sbodem voor vuri9 engagement . RamseY Nasr zei het tiJjdens de recente Nacht
van de Poezie zo : "Poezie is futiel, onmachti9 en nutteloos . Dat is haar kracht en dat is haar zwakte" . Daarmee sloe9 hi1j de spiljker op ziljn kop . Een roep our meer
Politiek engagement in de Poezie zou 9etui9en van
een 9root onbe9rip van de ei9en rot die de poezie in
dit opzicht vervult . Maar verzet te9en de vaak in zichzelf 9ekeerde literaire wereld is wet de9eli1jk op ziJjn
plaats . 1uist in deze roeri9e ti1jd . Na anderhalf Jjaar
modderen met de verstaanbaarheidsdiscussie was de
oproep van Nasr welkom . Laten we hopen dat de
dichters de stril'dbiJjl op dit onderwerp be9raven, en laten zien waarvoor de poezie no9 meer 9oed kan zi1jn .
Fa9el studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan
Universiteit van Leiden. Zi jn doctoraalscriptie had als
onderwerp de poetica van E . du Perron .
Edwin
de
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I'Pflartinnaal

Je bent wat 1je leest. Vanuit die optiek bezien zou de
aandacht die de wetenschap besteedt aan de populaire Iiteratuur evenredi9 moeten ziJjn aan de poPulariteit
die zi1j op zeker moment 9eniet . Immers . 1uist de
boeken die historisch 9ezien kunnen bui9en op een
9rote lezersschare zouden een relatief completer
beeld kunnen 9even van een samenlevin9 . Maar zoals
zo vaak 9ebeurt bestaat voor datgene dat buiten het
vast9estelde kader valt betrekkeli1jk weini9 aandacht .
Liever wordt dat9ene wat als niet onderzoekswaardi 9
is 9ekwalificeerd, op een 9rote hoop 9e9ooid en
of9edaan als massalectuur, zonder dat eni9e aandacht
aan de onderlin9e verschillen van dit snort 'pulp'
wordt besteed .
Pulp staat centraal in het eerste deel van deze
VooYs . Genres die nooit tot de literaire canon hebben
kunnen doordrin9en, worden in dit dubbelnummer
onder de loep 9enomen . In het hoofdartikel stelt Hans
Bertens de verlate feminiserin9 in de Amerikaanse
misdaadroman aan de orde en Leon van Schoonne-

veldt ontwikkelt een model dat Pleft voor een
scheiding binnen het griezel9enre . Frank Brandsma
verklapt dat zelfs literatuurwetenschappers zich in
'Hobbit-Tshirts' hi1jsen en Zola bli1jkt zich in de ne9entiende eeuw al met soap to hebben bezi99ehouden .
Pulp is hot. Normaliter proberen auteurs die het
'pulplabel' kri19en op9eplakt daar zo snel mo9eli1jk
weer vanaf to komen . Het kan ook om9ekeerd : In
Italie tooit een 9roep Jon9e schi1jvers, de 9iovanni cannibali zich met het etiket 'II pulp', een euzennaam .
Door deze bewuste keuze hebben ze zich wellicht al
bi1j voorbaat van de niet-literaire status ontdaan . Een
ne9atief predikaat dat zich ontwikkelt tot een literair
stiJjlfiguur?
In het tweede deel van deze VooYs behandelt Frits
van Oostrom zi1jn tweede dimensie van het Universitaire Universum en si9naleert Jeannette Hollaar een 9eval
van slordi9 lezen . Ook hier bli1jkt de zoverfoeide canon
een belan9ri1'ke rol to spelen,; zowel het werk van F .B .
Hotz als Maurice D'Haese wordt 9eprobeerd aan de
ver9etel-held to onttrekken .
Knabbelen aan de canon van de literatuur ; het bliJjft
een van VooYs' favoriete bezi9heden .
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AI is de leugen
nog zo snel
De (prive-)detective en de tijdgeest

Binnen de (academische) literaire canon bevinden zich no9 alti1'd relatief
(te) weini9 vrouweli1'ke schri1'vers . Maar de manneli1'ke auteurs domineren
eveneens binnen de canon van 'niet-literaire` genres . Het genre van de
detectiveroman heeft - ondanks een eerste bloei in En9eland - zi1'n
wortels in de Amerikaanse cultuur en in die cultuur is Ian9a tiJ'd een
mensbeeld PoPulair 9eweest dat vrouwen weini9 mo9eli1'kheden bond .
Dit is duideli1'k tern9 to zien in het detectiveverhaal . Met de 9rootschali9e
socio-culturele veranderin9en van de Iaatste vi1'fenderti9 1'aar is daar
vol9ens Hans Bertens veranderin9 in 9ekomen .
Hans Bertens

Ofschoon het vri1j al9emeen bekend is dat de oorspron9 van het detectiveverhaal wordt
toe9eschreven aan de Amerikaanse schri1jver Edgar Allan Poe - en wel aan drie verhalen die
hi1' tussen 1841 en 1844 publiceerde - wordt dit genre niet zo vaak heel specifiek met de
Amerikaanse cultuur in verband 9ebracht . Dat is niet zo verwonderli1jk . Zoals algemeen
bekend is komt het genre pas echt tot bloei in En9eland door toedoen van met name Arthur
Conan DoYle, een Schotse arts die in de 1jaren 1880 sensationeel populaire verhalen over de
ascetische en humeuri9e speurder Sherlock Holmes be9on to publiceren en door A9atha
Christie, die in 1920 in haar eerste boek The Mysterious Affair at Styles, de voor het 9eweld
van de Eerste Wereldoorlo9 9evluchte Bel9ische politieman Hercule Poirot ten tonele voerde .
Christies voorbeeld wend al snel 9evol9d door andere En9else schriJ"fsters, zoals Dorothy
SaYers eerste boek 1923), Patricia Wentworth eerste boek eveneens 1923 en Mar9erY
Allin9ham eerste boek 1928 waarvan een aantal net zoals Christie no9 steeds in druk is .
De zo9eheten Golden Age van de klassieke detectiveroman - ruwwe9 de periode van het
interbellum - wordt dan ook vooral 9eassocieerd met En9eland ook al waren sommi9e in
En9eland woonachti9e prominenten helemaal niet En9els, zoals de Amerikaan John Dickson
Carr, die zich in 1930 met zi1'n in9enieuze locked room mysteries biJ' de elite van het genre
voe9de of N9aio Marsh die uit Nieuw-Zeeland naar Londen was 9ekomen om haar 9eluk in
het theater to beproeven maar zich na het succes van haar eerste detectiveroman in 1934,
voornameli1jk op schri1jven toele9de .
Maar er ziJ'n 9oede redenen om het genre van het detectiveverhaal wel de9eliJ'k in samenhan9 met de Amerikaanse cultuur to zien . Voor ik daartoe een po9in9 waa9, wil ik eerst
wizen
op een merkwaardi9 verschi1jnsel . De En9else biJjdra9a aan de Golden Age van de
1
detectiveroman liJjkt als we tern9ki1jken vooral door vrouwen to zi1n 9eleverd . Dat beeld is
echter misleidend . In 1920 bi1'voorbeeld, het Jjaar van The Mysterious Affair at Styles
publiceerde Freeman Wills Crofts The Cask de eerste van een Ian9e reeks vaak uitstekende
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detectiveromans met de londense inspecteur French in de hoofdrol terwi1'I in 1925 Anthony
Berkeley met een serie hoogst in9enieuze boeken be9on - waaronder het fameuze The
Poisoned Chocolates Case 1929 . Maar waar de namen van Christie Sayers en Allengham ,
no9 steeds een 9rote mate van bekendheid 9enieten ziJjn die van Crofts en Berkeley buiten
de kring van de liefhebbers van het genre, door de lezers ver9eten . En ofschoon het voortleven van een reputatie nest direct lets ze9t over de kwaliteit van de auteur in kwestie voeren
ook in wat we de canon van de detectiveliteratuur van het En9else interbellum mogen noemen vrouweliJjke auteurs de boventoon .
De masculiniserin9 van de detective
Als we naar dezelfde periode in de Vereni9de Staten ki1'ken zien we een totaal antler beeld .
Veruit de populairste auteur van detectiveromans in het Amerikaanse interbellum, was de nu
bi1j na ver9eten Mary Roberts Rinehart die vanaf 1908 haar wat hoekige verpleegster Hilda
Adams in een groot aantal detectiveromans van de 'Had I But Known'-school opvoerde .
Rinehart was Ian9e ti1jd - ziJ publiceerde haar laatste detective in 1952 - zelfs de best betaalde
Amerikaanse auteur . Maar in de detectivecanon van het Amerikaanse interbellum speelt zij1
geen rol . Die canon wordt volledi9 9edomineerd door mannen . De oorzaak voor die mannelike
dominantie most worden 9ezocht in de 'masculiniserin9' die het genre in de tweede
1
helft van de 1jaren twinti9 in de Verenigde Staten ondergin9 . Rinehart en andere verwante
vrouweliJjke auteurs - zoals Mignon G . Eberhart- die in 1929 aan een carriers begon die tot
1988 zou voortduren - spie9elden zich no9al nadrukkeli1jk aan de speciaal voor een vrouweli1jk
lezerspubliek geschreven romans zoals die in de tweede helft van de ne9entiende eeuw in de
Vereni9de Staten een grote markt hadden veroverd en waarin kranige maar toch aantrekkeliJjke Jjonge vrouwen en9e avonturen to boven kwamen en- als dat zo van pas kwam met
de heidenen afrekenden . De manneli1jke schri1jvers die in de Jjaren twintig het 9ezicht van de
Amerikaanse detectiveroman 9aan bepalen zien nests in deze thematiek of in de romance die
uiteindeliJjk alti1jd in de boeken van Rinehart opbloeit - ziJj het dat haar verplee9ster daar nest
van profiteert - en slaan een aantal we9en in waarop hun vrouweli1jke ti1dgenoten hen nest
kunnen vol9en, althans nest met een vrouw in de hoofdrol .
In de eerste plasts ontwikkelen onder andere 5 .5 . van Dine en Ellery Queen een variant o p
de klassieke detective waarin een zeer erudiete speurder dankzi1 j ziJ'n fond aan ronduit exotische kennis - 5 .5 . van Dines Philo Vance is een kunstverzamelaar met een internationals
reputatie -zaken oplost . Terwi1jl Christies Poirot terecht 9ewicht toekent aan dingen die anderen onbeduidend achten en dat9ene correct interpreteert waar anderen onJjuiste conclusies
aan verbinden kunnen de wonderen van eruditie die in de Amerikaanse 1jaren twinti9 aan de
slag 9aan zaken tot een 9oed sends bren9en omdat ziJj din9en weten die desti1jds no9 ver
buiten het bereik van de vrouw werden geacht to lig9en .
Een tweede ontwikkeleng die vrouwen uitsloot, vinden we in de detectiveroman die zich
9rotendeels of zelfs volledi9 in de rechtszaal afspeelt, de zo9eheten courtroom mystery. In
1933 publiceerde Erie Stanley Gardner, de bekendste verte9enwoordi9er van dit sub9enre
het eerste boek van een Ian9e serie waarin de 9educhte advocaat PerrY Mason ti1jdens de
zittin9 r door middel van scherpe kruisverhoren de waarheid aan het licht bren9t . Ofschoon
Masons secretaresse de pientere Dells Street, een vriJ prominente rol in de boeken speelt ,
wordt het echte werk in de rechtbank zelf door mannen gedaan . De voor dit sub9enre reievante beroepen - advocaat officier van 1justitie en rechter - waaen uiteraard no9 aan mannen
voorbehouden . Voor de liefhebbers : een van de allerbeste courtroom mysteries, togeli1jkerti1jd
een zo9 eheten locked room mYstery, is John Dickson Carrs The Judas Window uit 1938 .
Een derde nieuwe richting werd eveneens in 1933 in9esla9en met James M . Cams bekende The Postman Always Rings Twice een boek dat we nu als misdaadroman en nest als
detectiveroman zouden kwaiificeren de hoofdpersoon vertelt ziJjn verhaal vanuit de dodencel
en hoewel er meermalen onschuldigen ter flood zi1jn veroordeeld, is flat met Cams Frank
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Chambers niet het 9eval . Ofschoon we eerdere boeken zoals Dashiel Hammetts 9ewelddadi9e Red Harvest 1929 , waarin hele 9roepen gangsters met elkaar afrekenen misschien
ook tot dit sub9enre mo9en rekenen, vinden we in Cain de voor dit snort boeken tYperende
pathetische niet eens zo immorele misdadi9ers die door hebzucht en 9ebrek aan zelfbeheersin9 aan de zelfkant van de samenlevin9 terechtkomen en uiteindeli1jk een ho9e priJjs
betalen voor hun 'karakterzwakheid' . NatuurliJjk kan ook een vrouw de hoofdrol spelen in een
boek als The Postman A/waYs Rings Twice maar in de prakti1jk van de 1jaren derti9 lag dat niet
erg voor de hand . In de film noir-atmosfeer van Cain en de schri1jvers die ziJ'n voorbeeld
vol9den . 9ediJjden vrouwen beter in secundaire rollen .
De ultieme man en het vri1'e ondernemerscha p
De meest verstrekkende stap in de masculiniserin9 van de Amerikaanse detectiveroman werd
9ezet door Dashiel Hammett, zoJj uist al 9enoemd, in met name The Maltese Falcon uit 1933 .
Ofschoon ook Red Harvest en The Damn Curse 1929 een prive-detective ten tonele voeren
is die detective daar no9 de anonieme verve9enwoordi9er kortwe9 'the 0p' - voor 'operator' - 9enoemd van een 9root detectivebureau . In The Maltese Falcon heeft de detective een
naam - Sam Spade - en werkt hi1 j voor zichzelf, als een mar9finale kleine zelfstandi9e . Het is
deze private eye-formule van P .I . - Private investigator) die in de handen van Raymond
Chandler eerste boek The Big Sleep, 1939 Mickey Spillane I the Jury, 1947 , Ross
Macdonald The Moving Target, 1949 en talloze anderen een belan9riJj k Amerikaans literair
genre werd .
Een ver9eliJj kin9 met DoYles Sherlock Holmes en A9atha Christies Hercule Poirot is instructief . Laat ik eerst de overeenkomsten belichten . Holmes en Poirot ziJjn net als Chandlers Philip
Marlowe en Macdonalds Lew Archer, eenlin9en . Het is niet enkel zo dat zij j alleen werken zij1
ziJjn ook existentieel alleen . Geen van hen heeft vrouw of kinderen en zijj liJjken of9ezien van
Holmes1 wiens broer MYcroft heel of en toe ziJjn opwachtin9 maakt ook 9een familie of echte
vrienden to hebben . Verder is hun persoonliJj ke achter9rond onduideli1jk en laten zijj buiten9ewoon weini9 los over hun emotionele leven . Alle vier belichamen zijj het beeld van de
westerse mens zoals dat onder invloed van Descartes in de latere achttiende en ne9entiende
eeuw tot stand kwam : de mens - lees 'man' - als een vri1, letterliJjk on9ebonden autonoom
intellect dat de werkeli1jkheid vanuit een neutrale obJjectieve positie observeert en met behul p
van een even ob1jectieve rationaliteit de problemen die zich daarin voordoen tot een oplossin 9
bren9t . Holmes heeft weliswaar zi1jn vaste compaan Dr . Watson de verteller van bi1jna alle
verhalen waarin hij een rol s eelt Poirot heeft zi'n Captain Hastings, maar noch Watson nosh
Hastings heeft ook maar iets bi1j to dragen aan de taken waarbiJj zijj via de detective worden
betrokken .
Maar naast deze overeenkomsten ziJ'n er ook 9rote verschillen . Ofschoon Holmes en Poirot
alleen zi1n, ziJjn zijj toch sociaal in9ebed . ZiJj hebben niet alleen Watson respectieveliJjk
Hastin9s, maar bewe9en zich ook in zeer respectabele zelfs aristocratische krin9en waar hun
aanwezi9held ho9eli1jk wordt 9ewaardeerd . ZiJ ' onderhouden uitstekende relaties met de
Scotland Yard, het bolwerk van En9else de9eliJjkheid en worden re9elmati9 inofficieel benaderd als de vereni9de wetshandhavers weer eens met de handen in het haar zitten . Kortom
hoewel Holmes en Poirot niet zonder verve de rol van eenlin9 spelen, staan zij j toch midden
in een samenlevin9 die hun diensten zeer op priJjs stelt .
Dat is met de klassieke Amerikaanse prive-detective bepaald niet het 9eval . Marlowe
Archer en hun talloze vol9elfin9en staan niet midden in de samenlevin9 en hun diensten
worden, paradoxaal 9enoe9, over het al9emeen ook niet bi1jzonder op pri1s 9esteld . De klassieke private eye is werkeli Jjk een eenlin 9 , met niet meer dan oppervlakki9e contacten met de

medemens, die de samenlevin9 met 9rote achterdocht beziet . Daar bliJjken ook steeds weer
9oede redenen voor to ziJ'n . In de Amerikaanse 9 rote stall waar de private eye alti1jd ziJjn basis
heeft kan niets en niemand worden vertrouwd . Waar Holmes en Poirot o een enkele
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uitzondering na, kunnen vertrouwen op de inte9riteit van politie en maatschappeliJjk establishment, komt de Amerikaanse prive-detective steeds weer tot de piJjnliJjke ontdekking dat
corruptie zich overal heeft in9evreten . Omdat hi1j er niet 9eheel ten onrechte van uit 9aat dat
iedereen erop uit is hem in to palmen, our to kopen of op de een of andere wiJjze to

gebruiken is zi1'n houdin9 ten opzichte van de rest van de wereld- zelfs to9enover zi1'n
opdracht9ever, achterdochti9, zo niet ronduit vi1jandig . De ei9en vriJjheid moet voortdurend
worden bewaakt en de onafhankeli1jkheid van het ei9en morele oordeel moet steeds weer
worden bevochten . Dat bevechten moet ook letterliJjk worden 9enomen . De Amerikaanse
prive-detective moet zich re9elmatig ook fYsick verweren in zi1'n our9an9 met de 9oddelozen .
TerwiJ'I we biJjvoorbeeld Poirot volstrekt niet met het 9ebruik van 9eweld kunnen associeren ,
zien ziJjn Amerikaanse colle9a's geweld - mits dat uiteraard binnen de perken bliJjft - als een
9eoorloofd middel niet in het minst omdat de andere partiJ j aanzienli1jk minder scrupules
heeft ten aanzien van 9eweld . De Amerikaanse prive-detective lost ook niet zozeer zaken o p
vanwe9e zi1jn superieure 9eesteli1jke vermo9ens, maar omdat hi1j een voor de wereld waarin
hiJj opereert unieke combinatie van volstrekte onafhankeliJjkheid en fYsieke cooed in het veld
bren9t .
Omdat de klassieke prive-detective in wezen togenover de samenleving staat r ril'st de vraa 9
waar ziJjn zo zuivere morele oordeel vandaan komt . Holmes en Poirot ziJjn vri1j zwevende
intellecten maar hun morele waarden ziJjn duideli1jk ontleend aan de wereld waarin zij j zich
bewe9en . In het 9eval van de Amerikaanse prive-detective kri1'9en we daarentegen de indruk
dat hiJ' ziJ'n moreel besef l dat duideliJjk superieur is aan dat van ziJjn wereld zelf ex nihilo heeft
9ecreeerd . Zi1jn intense betrokkenheid biJj de slachtoffers die onze wereld maakt, is hem
bepaald niet door die wereld aan9ereikt . De private eye is ook in moreel o pzicht die
prototYpische Amerikaan de self made man . En hi1j Ii1jdt voor onze zonden . Boek na boek
wordt hiJj of9eblaft mishandeld sours voor flood achter9elaten - een idealistische en slecht
betaalde huursoldaat in een striJjd die niet is to winnen . Binnen het in essentie tragische kader
waarin de detective opereert, is het kwaad onuitroeibaar, zoals hi1jzelf ook 9oed bereft .
Het hoeft 9een betoog flat de private eye novel vrouweliJjke hoofdpersonen in feite
uitsloot . In de eerste plaats waren er 9een vrouweli1jke prive-detectives toen de formule ontstond . No9 belan9riJjker is het 9e9even flat aan het sub9enre ten grondsla9 Ii9t : de rol die
door de private eye werd 9espeeld behoorde tot het exdusief manneli1jke socio-culturele domein . Er is in de klassieke private eye novel alleen em p looi voor de vrouw als verleidster . En
flat vrouwen zo vaak in die rol verschi1jnen is 9een toeval . De prive-detective verte9enwoordi9t
het ideaal van de totale - manneliJjke - autonomic . Niemand is zo zelfstandi9 en heeft zichzelf
zo volledig in de hand als de detective . Maar de sociale isolatie die flat met zich meebrengt .
maakt hem biJj uitstek kwetsbaar voor seksuele avances . In een periode waarin - althans in
het fictionele domein - seksualiteit alti1'd werd verbonden met emotionele betrokkenheid zi1jn
verleideli1jke vrouwen voor de prive-detective per definitie bedrei9end omdat zij j eerst zi1jn
zelfbeheersin9 en vervolgens zi1jn autonomic dreigen to ondermi1jnen .
De radicale en 9ewoonliJjk dwarse zelfstandi9held van de prive-detective en het no9al
roekeloze vriJje ondernemerschap flat hi1j belichaamt, plaatsen de private eye novel, die de
meest succesvolle van alle formules binnen de misdaadliteratuur zou bliJjken duideliJjk in het
Amerikaanse culturele kader . De verwantschap met de eveneens Amerikaanse formule van
de western - die ook zowel in roman- als filmvorm de kassa's heeft doen rinkelen - is evident .
NatuurliJjk oefent het ideaal van complete autonomic flat door de klassieke prive-detective
wordt belichaamd ook 9rote aantrekkingskracht uit buiten de Vereni9de Staten . Als we
ki1jken naar recente Britse politieseries flan zien we flat de togendraadse zelfstandi9held van
de detective daar een tern9kerend zij' het no9al kunstmatig thema vormt flat kenneliJjk client
our onze sYmpathie voor de veel9eplaa9de hoofdpersoon to wekken . De inspecteurs Morse,
Dalziel en Frost vormen in hun afkeer van bureaucratic hun idiosYncratische opvattin9en over
hun werk en hun botsin9en met hun bureaucratisch in9estelde en niet alti1jd even deskundi9e
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superieuren een variant op de private eye binnen de bestaande orde - wat uiteraard nooit
tot een erg succesvolle carriere leidt . Maar ofschoon der9eliJ'ke aanpassin9en van de formule
de Amerikaanse oorspron9 ervan verdoezelen - wat in aanzienliJ'k mindere mate het 9eval
was in Amerikaanse politieseries uit de 1jaren zeventi9 als Barretta - is de confronterende en
idiosYncratische sti1i van deze politieheren binnen het En9else kader waarin zi1 j wordt 9epresenteerd toch een wezensvreemd element .
De inbraak van de vrouw
Als we de recente 9eschiedenis van de misdaadroman overzien dan valt onmiddelli1jk het
verbazende succes van vrouweliJjke auteurs op . In de Vereni9de Staten ziJjn vrouwen zelfs
duideli1jk oververte9enwoordigd onder de succesauteurs . Die ontwikkelin9 han9t samen met
de 9rootschali9e socio-culturele veranderin9en waaraan elke westerse samenlevin9 Binds de
1'aren zesti9 onderhevi9 is 9eweest . Zo heeft bi1jvoorbeeld het felt dat een carriere biJ j de politie
nu 9ewoon tot de beroepsmo9eliJjkheden hoort zoals dat voor A9atha Christies Miss Marple
niet het 9eval was ertoe 9eleid dat vrouwen nu een natuurliJjke plaats in de zo9eheten p olice

procedural - die de politie vol9t in haar po9in9en misdaden op to lossen - hebben 9ekre9en .
En het publiek dat misdaadromans leest heeft ook de vrouweliJjke p rivate eye omarmd zoals
die in het begin van de Jaren tachti9 door Marcia Muller Sue Grafton en Sara ParetskY werd
9ecreeerd . Of er daadwerkeli1'k vrouweli1jke prive-detectives in San Francisco Muller of
Chicago ParetskY op zware 1jon9ens J'a9en is miJj onbekend - ofschoon het me helemaal niet
zou verbazen - maar wi1j kunnen constateren dat de maatschappeli1j ke ontwikkelin9en vrouweliJjke private eyes in elk 9eval 9eloofwaardi9 hebben 9emaakt . Interessant is trouwens dat
er in de tweede helft van de Jaren ne9enti9 ook zwarte vrouweliJjke prive-detectives op het
toneel zitjn verschenen . KenneliJjk is nu ook voor het lezerspubliek de zwarte vrouweliJjke privedetective een acceptabel fenomeen .
Dat doordrin9en van vrouweliJ'ke auteurs in mannenbolwerken als de politieroman - de
police procedural - en de private eye novel heeft tot fascinerende aanpassin9en en vernieuwin9en 9eleid . Met de politieroman hoefde overi9ens niet eens zoveel to 9ebeuren . De
spanning tussen wat we de werkvloer zouden kunnen noemen en de bureaucratische leidin 9 .
die een bi1jna vast ingredient vormde voordat vrouwen hun intrede in het genre deden wordt
hier vertaald in een spanning tussen de vrouweli1'ke rechercheur - rechercheur omdat het om
moord- en doodsla9 9aat en niet om het re9elen van de ochtendspits - en haar manneli1jke
colle9a's die het niet eenvoudi9 vinden om haar als 9eli1'ke to accepteren . BiJjna alle schri1'fsters
van police procedurals hebben een mild feministische agenda en 9ebruiken hun boeken niet
alleen om de biJj de manneli1jke colle9a's levende vooroordelen to bekritiseren, maar ook om
de fundamentele vrouwonvriendeliJjkheid van een biJjna volledi9 door mannen 9edomineerde
or9anisatie als de politie to belichten . Daarnaast 9ebruiken zi1j de formule vaak ook om de
problemen van alleenstaande moeders onder de aandacht to bren9en . Vrouwen die biJj de
politie werken bliJjken uitzonderliJjk vaak alleenstaande moeders to zi1'n . Dat alleenstaanden
werken is niet zo verwonderli1jk en dat zi1j daarbiJj een of meer kinderen opvoeden is ook niet
zo uitzonderli1k, maar het is wel uitzonderliJjk dat de meesten daartoe ziJn 9edwon9en omdat
hun echt9enoot is overleden zoals het 9eval is in de boeken van ii . Jance, Lynn S . Hightower,
Barbara D'Amato en vele anderen . Het is verleideli1jk to denken dat de betrokken schri1'fsters
de problematiek van alleenstaande werkende moeders willen aansniJjden en daarbi1 j conservatieve lezers de wind uit de zeilen willen nemen door vrouwen ten tonele to voeren die
volledi9 buiten hun schuld in die situatie zi1n 9eraakt . Hoe het ook zi1, de nachtdiensten het

plotselin9e overwerk en andere complicaties bieden auteurs tal van mo9eli1'kheden om het
hectische bestaan van de alleenstaande werkende moeder met de lezer door to nemen .
De private eye novel leende zich aanzienli1jk minder makkeliJjk voor dit snort bewerkin9, zeker niet als daar een al dan niet bescheiden feministisch si9naal van moest uit9aan . De privedetective belichaamt een ideaal van volledi9e - en volledi9 apolitieke - autonomic dat weini 9
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contemporaine schriJjfsters aanspreekt . De eerste 9eneratie vrouweliJjke auteurs die zich met
hun hoofdpersoon op het terrein van de prive-detective waa9de - Grafton ParetskY, wat
later Linda Barnes Gloria White Karen Ki1'ewski en vele anderen - nam wel een aantal
elementen uit de klassieke formule over . Hun vrouweli jke
hebben 9een naasto
familie . De ouders van de detectives zi1jn ondanks het felt dat de dames rond de derti9 ziJjn al
9eruime tiJjd overleden en zij j zi1jn altiJ'd eni9 kind . Ze ziJjn on9etrouwd - ofschoon ze dat ,
omdat zijj seksueel ervaren moeten ziJn, wel zi1n geweest - en hebben 9een kinderen .
Bovendien 9ebruiken ziJ, net als hun manneliJjke collega's de taal als machtsmiddel . Ook de
vrouweli jke
eye 9 ebruikt c nische ironie en sarcasme zowel als aanvalswapen als ter
zelfverdedi9in9, om op kwetsbare o9enblikken de situatie de bags to kunnen bli1jven . Hier li9t
overi9ens een 9evaar op de loer dat niet alle schriJ'fsters onderkennen : bi1' een to effectief
9ebruik van taal als machtsinstrument bren9t zijj de detective in de positie van persoonliJjke
isolatie die de meeste vrouweli1jke auteurs Jjuist willen vermi1jden .
J

J

private

private

eyes

Y

0p 9olven van 9evoel

Die wens bli1jkt uit het sociale leven dat vrouweliJjke auteurs hun hoofdpersonen 9even .
VrouweliJjke prive-detectives onderhouden Ian9duri9e en stabiele seksuele en emotionele
relaties met mannen en ziJjn ook via vriendschappen en sociale activiteiten - ParetskY's V .I .

Sherlock Holmes
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Warshawski is betrokken bi1' diverse feministische initiatieven - in9ebed in een sociaal netwerk
dat bi1' de traditionele prive-detective 9eheel ontbreekt . No9al wat auteurs stellen de formule
no9 verder bi1j in de loop van de carriere die zijj hun hoofdrolspeelster 9even . Sue Grafton
bi1jvoorbeeld, last na een stuk of zeven acht boeken haar detective KinseY Millhone die tot
dan toe heeft aan9enomen dat zij' alleen op de wereld is, ontdekken dat niet ver van haar
woonplaats Santa Teresa een oude tante en een aantal nichten wonen en laat haar daar
vervol9ens ook 9oede betrekkin9en mee aanknopen . Dezelfde Grafton last in 'M' Is for
Malice 1996 KinseY Millhone een persoonli1jke catharsis doormaken naar aanleiding van de
flood van iemand die zijj had willen beschermen die voor een klassieke prive-detective
volstrekt ondenkbaar was : "The tears I wept for him then were the same tears I'd wept for
everyone I'd ever l oved . M Y parents my aunt . I had never said good-bye to them either, but
it was time to care of it . I said a prayer for the dead opening the door so all the ghosts could
move on " .Grafton 1997, p .372 Emoties die hun manneli1jke voorbeelden rigoreus zouden
hebben onderdrukt worden door vrouweliJjke prive-detectives onder o9en 9ezien . Na verloo p
van ti1jd kri19en zijj zelfs de vri1je loop . In Mother Nature 1997 komt de detective van Sarah
Andrews, Em Hansen toevallig terecht in een 'drumming circle`, een in cirkelvorm 9ezeten
groep trommelende vrouwen, en gaat meedoen, aanvankeliJ j k vooral om wat to doen to
hebben . Maar het ritme van de trommels bren9t haar in een toestand waarin al haar
persoonli1jke frustraties zich een uitwe9 banen :
I followed it into a dream place where l could feel stronger and more whole . I
wanted to cry over its warmth, and found to my Pleasure and relief, that I could .
Hot tears rolled down my cheeks washing away a hurt that had no name . . . Leaping
up from the floor l began to scream . I screamed and screamed and no one tried to
stop me . The were all still drumming . Andrews 1997
. 283-284
Interessant is ook flat een aantal schriJjfsters die rond 1990 debuteert hun detectives een
kenneli1jk toch 9evoeld gemis laat compenseren door hen op zekere afstand de
verantwoordeli1jkheid voor een kind op zich to laten nemen . Zo neemt Linda Barnes'
dYnamische en onverschrokken Carlotta CarlYle min of meer een meisJje uit een nietblanke achterstandswi1jk onder haar hoede en doet Gloria Whites Ronnie Ventana hetzelfde .
Vanuit flit wat halfzachte compromis tussen kinderloosheid en moederschap was het
een kleine stap naar het echte moederschap en we zien dan ook in de loop van de Jjaren
ne9entig vrouweli1jke prive-detectives met kinderen op het toneel verschi1jnen -Valerie Wilson
WesleYs Tamara HaYle, bi1jvoorbeeld - in boeken die de auteur de 9ele9enheid geven de
p roblemen van de alleenstaande moeder to combineren met die van de wel zeer kleine
zelfstandi9e .
Het toelaten van Iangduri9e relaties, van intens beleefde emoties en van traumatische maar
louterende ervarin9en zoals die van KinseY Millhone en Em Hansen heeft misdaadschri1'fsters
de kans geboden om hun detectives in de loop van de serie waar zij j de hoofdrol in spelen
emotioneel to laten groeien . De klassieke detective is een volstrekt statische persoonliJjkheid .
Sherlock Holmes Hercule Poirot Philip Marlowe Lew Archer en talloze anderen veranderen
niet of nauweli1jks hoe Ian9 de serie waarin zij j optreden ook loopt . Dat ligt ook voor de hand .
De klassieke detective is een intellect - Holmes Poirot - of een intellect gecombineerd met
een sterk ei9en moreel bewustziJjn - Chandler Archer Robert B . Parkers Spenser, etcetera -,
maar mist de emotionele dimensie waarin wi1j nu eenmaal de Ian9e mars naar de volwassen-

held situeren . Ofschoon met name de Amerikaanse erive-detective een zekere mate van volwassenheid niet kan worden ontze9d - de diepste dri1jfveer voor ziJjn handelen is een intense
betrokkenheid bi1j de door het lot 9etroffen medemens -, is die volwassenheid toch ook nooit
meer dan die vaak niet onder woorden 9ebrachte betrokkenheid en vindt er nooit serieuze
reflectie plaats .
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De 9eneratie misdaadschriJjfsters die aantrad in de 1jaren tachti9 heeft dat 9rondi9 veranderd .
Niet alleen is emotionele crisis en het daaruit voortkomende protes van 9roei een
tern9kerend thema er wordt ook handi9 9ebruik 9emaakt van de mo9eliJjkheden die het
genre aanreikt . Binnen het kader van een enkel boek kan dat door bi1jvoorbeeld het onderzoekspoor dat de detective vol9t de persoonli1'ke 9eschiedenis van de detective to laten
kruisen zodat het persoonliJjke leven van de detective merle onderwerp van onderzoek kan
worden . Een panoramischer mo9eli1'kheid wordt 9eboden door de serieformule die veel
auteurs hanteren . Door boek na boek dezelfde detective to laten optreden kan de auteur de
voordelen die een serie biedt ten voile benutten terwi1'I to9eliJjkerti1'd aan de absolute eis van
het genre - de zaak moet worden of9esloten - kan worden voldaan . De serie combineert
discontinuteit - steeds weer een nieuwe zaak in een nieuwe om9evin9 en met nieuwe
fi9uren - met continuiteit - de hoofdpersoon en haar intimi keren steeds weer tern9 . Via die
continuiteit kan de auteur ontwikkelin9 en 9roei realiseren, zoals we dat hebben 9ezien in
het geval van Sue Graftons KinseY Milihone . En zo is de Amerikaanse misdaadroman, voor
een belan9ri1'k deel dankziJ ' een verlate feminiserin9, de laatste twinti9 1aar respectabeler dan
ooit tevoren 9eworden .
Hans Bertens is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Utrecht . Hi] is gespecialiseerd in
literatuur van de twinti9ste eeuw, intellectuele geschiedenis en het postmodernisme .
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Griezelige gebeurtenissen
Over griezelverhalen

Zoals zo vaak 9ebeurt in de wetenschaP, bestaat voor dat9ene wat
buiten de vast9estelde canon valt betrekkeli1'k weini9 aandacht . liever
wordt dat9ene wat als niet onderzoekswaardi9 is 9ekwalificeerd, o P
een 9rote hoop 9a9ooid en of9edaan als massalectuur, zonder dat
ene9a aandacht aan de onderlin9a verschillen van dit soon 'pulp'
wordt besteed . SAuk- and SAauder9eschkhten, zoals het zo mooi heet
in het Duets, bezitten eenzelfde '9rote hoop'-status en worden vaak
9eschaard onder 9eli1'ke noemers als : horror-, 9riezel-, of sPookverhalen . Leon van Schoonneveldt oPteem op basis van de emotieve reacties voor een scheidin9 tussen het horror- en het 9riezelverhaal .
Leon van Schoonneveldt

9riezelverhaal het - verhaal, 9eschreven of
verteld om de lezers of toehoorders to doen

9riezelen sYn . horrorverhaal.
horrorverhaal het , griezelverhaal .

Hoewel ik de dikke Van Dale overduideliJjk niet als
bond9enoot kan daimen wil ik in dit artikel toch aantonen dat er een onderscheid kan worden 9emaakt
tussen de korte verhalen romans, speelfilms en televisieseries die wiJ' aanduiden met het label 'horror'- en
het nauw verwante maar naar mi1jn overtui9in9 desalniettemin duideli1jk to onderscheiden genre van het
9riezelverhaal .
Onder'9riezelverhalen' versta ik 9rofwe9 het snort
verhalen dat in het Duets wel Sp uk- and Schauder9eschichte en in het En9els ghost stories wordt 9enoemd . Zoals echter zal bliJjken, ziJjn deze benamin9en evenals hun Nederlandse equivalent 'spookverhaLen' bezien met het model dat ik zal presenteren in
het achterhoofd ei9enli1'k erg on9elukki9 '9ekozen' .
Vandaar dat ik consequent de term '9riezelverhalen'
zal 9ebruiken als aanduiden9 voor het genre dat ik wil
afbakenen en beschri1jven . Echter, zoals eveneens zal
bliJjken dekt ook deze term de lading van het model
niet volledi9, maar 1je moet toch wat . Een meer
accuraat ziJ' het En9elstali9 label voor het genre
dat ik wil beschriJjven wordt mi1' aan9ereikt door
de Amerikaanse filosoof en literatuurwetenscha er
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Noel Carroll . In zi1jn uiterst lezenswaardige studie The
Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart 1990
beschri1jft Carroll vluchti9 en summier - hiJj besteedt er
nauweliJ'ks een pa9ina aan pp . 41-42 - een 'buur9enre' nabi19ele9en maar toch duideli1'k to onderscheiden van de horrorroman en -film dat hi1 ' de 'tale
of dread' doopt . Hoe kreupel ziJ j in een 9root aantal
opzichten ook mo9e ziJ'n, ik heb toch 9eopteerd voor
'9riezelverhaal' als de Nederlandse vertalin9 van
Carrolls term voor de verantwoordin9 van deze keuze
moet de lezer no9 even 9eduld hebben .
Carrolls definitie van het horror9enre is - net als de
hierboven 9eciteerde definitie uit de Van Dale overi9ens - 9ebaseerd op het effect dat de horrortekst
heeft op zi1jn lezers- middels de beschri1'vin9 die wordt
9eboden van het centrale component van elk horrorverhaal : het monster. Later meer over de ei9enschappen van dit centrale component ; waar het nu om 9aat
is het effect dat de beschri1jvin9 van dit monster heeft
op de lezer, dat Carroll 'art-horror' doopt om het to
onderscheiden van 'natuurli1jke' horror . Dit emotionele
effect biJj de lezer is nauw verbonden met het emotionele effect dat de verschi1jnin9 en het voorkomen van
het monster heeft op de (hoofd)personages en/of de
verteller in het horrorverhaal zelf :
[I]deally, it would appear that the readers and
viewers of horror fictions are supposed to

versus gruwelijke griezels
parallel roughly and in certain respects, the
emotions of the human protagonists in the
fiction, or, to say it slightly differently, we are
supposed to share certain elements of the
emotive responses to said monsters with the
positive human characters in the relevant
fictions. Carroll 1990, p . 53
Twee zaken sprin9en onmiddelliJjk in het 00g . Ten
eerste : het is Carroll nadrukkeli1jk niet to doen om de
reacties van lezers ; of de lezer biJj het lezen van een
horrorverhaal ook daadwerkeliJjk art-horror ervaart,
han9t of van extra-tekstuele factoren zoals het talent
van de schri1jver, de stemming van de lezer tiJjdens het
lezen enzovoort die hi1j buiten beschouwen9 laat . Het
effect van art-horror hoeft dus niet op to treden bi1' het
lezen van een horrorverhaal maar het is duideli1jk de
intentie van de auteur dat dat wel 9ebeurt . Ten tweede stelt Carroll de emotieve reacties van personages
en/of vertellers duideliJjk niet 9eli1j k aan die van de lezer :
hiJj kenschetst de parallellie met nadruk als 'roughly
and in certain respects' ; het 9aat nadrukkeli1j k om een
overeenkomst van 'certain elements' in de reacties .
Wat deze overeenkomende elementen preties ziJn, zal
ik later uit de doeken doen het verschil is natuurliJ'k
9ele9en in het fenomeen van de fictionaliteit . Terwi1jl
de personages en/of de verteller s in horrorverhalen
rea9eren op monsters die werkeliJjk bestaan in de fictionele wereld van het verhaal, zi1jn wi1j lezers ons ervan
bewust dat 'het allemaal maar een verhaalt1je is' - onze
emotieve reactie van horror is, om met Carroll to spreken : " . . . a response to the tou9ht of such monsters"
ibidem .
Het model van het 9riezelgenre dat ik in de vol9ende pa9ina's zal presenteren heeft dezelfde uit9an9spunten . In navol9ing van Carrolls model van het horrorgenre veronderstel ik dat 9riezelverhalen net als
horrorverhalen idealiter een bepaald emotioneel
effect bewerkstelli9en in towel de personages en/of de
verteller, als de lezer . Dit effect hoeft niet op to treden ,
maar de intentie van de auteur is duideli1jk dat het
dat wel degeliJ'k doet . Net als Carroll is het cruciale

onderscheid tussen de reacties van beiden het
fenomeen van de fictionaliteit . Ik zal beto9en dat niet
alleen deze effecten in beide 9evallen voortkomen uit
verschillende al dan niet tekstuele 'bronnen' maar
ook en vooral dat beide emotionele effecten op cruciale punten van elkaar verschillen . Dit alles, zo luidt
mi1jn stellin9, is voldoende reden om het 9riezelverhaal
als een apart genre naast de horrorroman, -film en
-televisieserie to beschouwen en behandelen hoewel
ik de eerste zal zi1jn om deze bewerin9 ook onmiddelli1jk weer to nuanceren - maar daartoe moet de
lezer 9eduld hebben tot de conclusie .
Gm de zaken overzichteli1jk to houden werp ik
twee teksten op die ik paradi9matisch acht voor respectieveli1j k het horror- en het 9riezel9enre . Als tYpisch
voorbeeld van een horrorverhaal heb ik 9ekozen voor
een korte tekst van de Amerikaanse auteur Dan
Simmons. 9etiteld 'Metastasis' 1989 . Ter contrast
voer ik een kort verhaal van de hand van M onta9ue
Rhodes James 1862-1936 ten tonele . Het verhaal
drag9t de titel 'The Stalls of Barchester Cathedral'
1911 en ik beschouw het als paradi9matisch voor het
to beschri1'ven genre van het 9riezelverhaal . Hoewel ik
een aantal andere 9riezelverhalen ter ondersteunin 9
van miJjn betoo9 zal aandra9en . 9ebiedt de beperkte
ruimte mi1j miJjn analyse to beperken tot James' verhaal .
Het 9edrocht en de 9ebeurtenis
The small figure leaning over his mother had a
large, shaven head perched on a thin neck and
even thinner body. Its skin was white - not
flash white but paper white fish-belly white and the arms were skin and tendon wrapped
tightly around long bone . The hands were pale
and enormous fingers at least six inches long,
and as Louis watched they unfolded and
hovered over his mother's bedclothes . As Louis
squinted he realized that the figure's head was
not shaven but simply hairless - he could even
see veins through the translucent flesh - and
the skull was disturbingly broad brachYcePhalicand so out of proportion with the body that the
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sight of it made him think of photographs of
embryos and fetuses . As if in response to his
thought- the thing's head began to oscillate
slowly as if the long, thin neck could no longer
support its weight. Louis thought of a snake
closing on its prey. . . . It had no ears . A
rimmed ragged hole with reddened flanges of
flesh opened directly into the misshapen skull.
The eyes were bruised holes- sunken blue-black
sockets in which someone had set two yellowed
marbles as a joke. There were no eyelids. The
eyes were obviously blind clouded with yellow
cataracts so thick that Louis could see layers of
striated mucus . Yet they darted to and fro
purposefully, a predator's darting, lurking glare,
as the great head moved closer to his mother's
sleeping form . In its own way, Louis realized ,
the thing could see . . . . The thing had no
mouth as such no lips, but under the long,
9', thin
nose the bones of cheeks andIjaw seemed to
flow forward under white flesh to form a
funnel a long tapered snout of muscle and
cartilage which ended in a perfectly round
opening which pulsed slightly as pale-pink
sphincter muscles around the inner rim
expanded and contracted with the creature's
breath orpulse. Simmons 1989, pp . 101-102

Het wezen flat hier zo uit9ebreid wordt beschreven
door de o9en van protagonist Louis Stei9, is een zo9enaamde 'kankervameier' het En9else on9ineel 'cancer vampire' klinkt wellicht wat minder Iachwekkend .
Deze veni1'ni9e monstertJjes zijn onzichtbaar voor menseno9en- behalve voor die van Louis . Na een biJjna
fataal auto-on9eluk waarbiJj hiJj een hersenbeschadi9in9 heeft op9elopen, heeft Louis nameliJ'k op onverklaarbare wi1jze de gave in de schoot 9eworpen
9ekre9en om naar we mo9en aannemen als eni9e
mens op deze aardkloot de wezens to zien in spie9elende oppervlakten . De kankervampiers bliJjken
menseli1jke lichamen to 9ebruiken als broedmachines
voor hun kroost en flat is preties wat flit specimen
aan het doer is met het Iichaam van Louis' moeder o p
het moment flat Louis hem haar) ziet in de spie9el
van de ziekenhuiskamer . Wat onze artsen dus kankertumoren ple9en to noemen zijn in werkeli1jkheid - de
werkeliJ'kheid die alleen Louis kan waarnemer in
spie9els - de 'larven' van deze kankervampiers .
De kankervampiers uit 'Metastasis' zijn een tYpisch
voorbeeld van het centrale component van Carrolls
model van het horror9enre, zoals hiJ ' flat uiteenzet in
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The Philosophy of Horror : een entiteit die we kunnen

kenschetsen als 'monsterliJ'k' . Een monster in Carrolls
model is in de eerste plaats " [ . . .] any being not now
believed to exist according to reigning scientific
notions" Carroll 1990, p . 35) . Zi1'n voorbeelden maken duidelijk dat dit ook de 'reigning scientific notions' van een f ictioneel verleden heden of toekomst
kan betreffen . Carroll preciseert het be9rip 'monster'
vervol9ens door to stellen dat het monster 9evaarliJjk is ,
in de zin dat het een fYsieke en wellicht zelfs morele en
sociale bedrei9in9 vormt voor de personages in het
verhaal en de morele en sociale orde van de fictionele
werkeli1'kheid die wordt 9epresenteerd . Daarnaast is
het monster 'onrein' . Hier beroept Carroll zich op de
beroemde studie Purity and Danger 1966 van Mary
Douglas : een entiteit is onrein 'impure' wanneer het
zich in de o9en van een waarnemer, niet laat indelen
in voor die waarnemer bestaande cate9orieen . Zo
merkt Carroll op dat de onreine, en daarom monsterlike
1 entiteit die een centrale plasts inneemt in horrorverhalen door9sans 'categorically interstitial' en/of
'categorically contradictory' is - denk aan spoken ,
zombies vam iers mummies het monster van
Frankenstein, spookhuizen en de auto Christine in
Stephen Kings horrorroman Christine die allemaal
buiten de cate9orieen 'levend' enerzi1'ds en 'flood' of
'levenloos' anderzi1jds vallen of kenmerken van beide in
zich verenigen .
'Metastasis' is zodoende een perfect voorbeeld van
een horrorverhaal . Niet alleen zijn de kankervampiers
tYpische 9evallen van de monsterli1jke entiteiten waarop Carroll doelt - niet-bestaand vol9ens de huidi9e
fictionele wetenschap, bedrei9end en de 9renzen van
cate9orieen overschri1jdend - ze zijn ook prominent
aanwezi9 in het verhaal : hun uiterli1jk en 9edra 9
worden uitputtend beschreven in driekwart van de
se9menten waarin het verhaal is op9edeeld . Daarnaast is flat verhaal als 9eheel 9enomen ook 9estructureerd op basis van de verscheidene confrontaties
met de kankervampiers waar Louis aan wordt onderworpen : van de hierboven beschreven eerste ontmoetin9 aan het ziekbed van zijn moeder, via
schokkende waarnemin9en op be9rafenissen ti1jdens
bezoeken aan zijn psYchiater en een vakantiereisJje met
zijn nieuwe vriendin uitmondend in een 9ruweliJjke
finale waarin Louis op spectaculaire wiJjze een 9root
aantal kankervampiers weet to elimineren ten koste
van zijn ei9en lever . Ook Louis' resale biJj elk van deze
9ele9enheden en vooral de eerste hierboven 9eciteerde op de monsterliJ'ke entiteiten die hi1' waarneemt in spie9elende oppervlakten is overi9ens

tYpisch voor het model voor het horror9enre dat
Carroll schetst maar daarover later meer .
Zoals deze uiteenzettin9 van Carrolls model al
impliceert, spelen '9ebeurtenissen' 9een rol van betekenis in zijn beschriJ'vin9 van het horror9enre . Zi1'n
model is zoals hiJ' zelf aan9eeft 'entity-based' : in een
horrorverhaal is het zoals we hebben 9ezien, een
monsterliJ'ke entiteit en niet zozeer een 9ebeurtenis die

de emotie die het genre zijn naam 9eeft in de personages en/of verteller opwekt . Voortbordurend op een
su99estie van Carroll wil ik mi1jn model van het 9riezel9enre nu als 'event-based' omschri1'ven : de centrale
component van een 9riezelverhaal is niet de aanwezi9held van een monster in de fictionele wereld van het
verhaal die een bepaalde emotie oproept - hoewel
een monster, in Carrolls definitie van die term niet per
definitie afwezi9 hoeft to zi1n, zoals we no9 zullen zien
- maar een 9ebeurtenis of een 9ebeurtenissenreeks
van een bepaald snort . Alvorens nu de aard van die
centrale 9ebeurtenissenreeks die tYpisch is voor het
9riezel9enre nader to specificeren, zullen we eerst de
to9enhan9er van ons paradi9matische horrorverhaal ,

M .R . James's bril1'ante 9riezelverhaal 'The Stalls of
Barchester Cathedral' nader beki1'ken teneinde de
event-basedheid' van miJjn model voor het genre te
verantwoorden .
'The Stalls of Barchester Cathedral' be9int met een
necrolo9ie voor de hoo9eerwaarde John Benwell
HaYnes D .D, ons 9eciteerd door een verteller die
naamloos bli1'ft . Deze John Benwell HaYnes was de
aartsdiaken van Barchester Cathedral die op 26
februari 1817, op zevenenviJ'fti91'ari9a leeftiJ'd, onverwacht en nader mYsterieuze omstandi9heden het
leven liet . De verteller, die vi1'fti9 1aar na dato tot ons
spreekt- besluit ons in spanning to houden wat betreft
de toedracht van deze 'tragedy as appalling as it was
unexpected' totdat hiJ' de 9ebeurtenissen die tot
HaYnes' 1'ammerliJ'ke einde hebben 9eleid uit de
doeken heeft 9edaan . De bronnen voor zijn relaas
betreffen een mono9rafie over de 9eschiedenis en
architectuur van de kathedraal uit de titel en de
da9boeken en correspondentie van de aartsdiaken die
de verteller heeft 9evonden in een dons toen hi'1
manuscripten aan het catalo9iseren was in de bibliotheek van het college waartoe HaYnes had behoord in
zijn studietiJ'd en waaraan hiJ' zijn persoonliJ'ke papieren
had na9elaten .
0p basis van deze bronnen condudeert de verteller
dat HaYnes zo'n zeven 1jaar voor zijn mYsterieuze dood ,
een hand moet hebben 9ehad in het noodlotti9e
on9eluk dat zijn voor9an9er, aartsdiaken Pultene Y,

fataal werd . De uiterst ambitieuze HaYnes was
PulteneYs 9edoodverfde opvol9er, hoewel de beide
mannen 'greatly disagreed in numerous clericalfinancial matters' . Een kleine week na de festiviteiten
rond PulteneYs tweeenne9enti9ste ver1'aarda9, in
1810, werd de aartsdiaken dood 9evonden aan de
voet van de spek9lad 9eboende eikenhouten trap van
de decani1' . De bovenste roede van de toper bleek niet
to zijn vast9ezet . Een onhandi9 dienstmeisJ'e, Jane Lee
9enaamd werd verantwoordeli1'k 9ehouden voor het
ontstaan van deze 9evaarliJ'ke situatie en op staande
voet ontsla9en voor haar nalati9held . Maar was de
roede per on9eluk niet vast9ezet of met opzet los9emaakt door een zekere rivaal van PulteneY die al
1'aren aasde op liens ambt? De condusie die onze
verteller heeft 9etrokken last zich raden zeker nadat
hi1' zijn lezers heeft 9econfronteerd met een document
dat de verteller 'rightly or wrongly' van belan9 acht
voor de rest van zijn verhaal . Het betreft een verfomfaaide moeiliJ'k to ontci1'feren brief :
. . if you would have the great (liberality
probably, but the exact spelling defies
reproduction) to send fourtY pounds otherwise
steps will have to be took which I should not
wish . Has you was the Means of me losing m Y
Place with Dr. PulteneY I think it is only just
what I am asking and you know best what I
could say if I was Put to it but I do not wish
anything of that unpleasant Nature being one
that always wish to have everything Pleasant
about me . James 1987

De brief is ondertekend met 'Your obedt Servt Jane

lee .' En last HaYnes nou bli1'kens de kasboeken die de
verteller bi1' zijn andere papieren heeft aan9etroffen
Binds zijn aanstellin9 als aartsdiaken elk kwartaal een
som geld over to hebben 9emaakt naar ene J .L . . . .
HaYnes vol9t PulteneY op als aartsdiaken en laat
zich de 9eneu9ten die bi1' dat ambt horen wel9evallen .

HiJ ' betrekt de comfortabele decaniJ' en tiJ'dens de mis
neemt hiJ' plaats in de speciaal voor de aartsdiaken
bestemde zetel . Het houtsniJ'werk op de lessenaar van
de aartsdiaken is de oorzaak van een vreemde
9ewaarwordin9 die HaYnes heeft als hiJj op een da 9
de dienst bi1'woont . In zijn da9boek beschri1'ft HaYnes
wat hem overkomt als vol9t :
Nov . 17 1816 - Much struck by the character
of the carving on my desk 1. . .1 . During the
Ma 9 nificat I was I regret to say, almost
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overcome with sleep . MY hand was resting on
the back of the carved figure of a cat which is
nearest to me of the three figures on the end of
my stall. I was not aware of this for I was not
looking in that direction until I was startled b Y
what seemed a softness a feeling as of rather
rough and coarse fur, and a sudden movement ,
as if the creature were twisting round its head
to bite me. I regained complete consciousness in
an instant and I have some idea that I must
have uttered a suppressed exclamation, for I
noticed that Mr Treasurer turned his head
quickly in my direction . The impression of the
unpleasant feeling was so strong that I found
myself rubbing my hand upon my surplice. The
accident left me to examine the figures after
prayers more carefully than I had done before ,
and I realized for the first time with what skill
they are executed. Ibidem, p . 280
In een nooit verstuurde brief aan een bevriend 9eesteIi1jke 9eeft HaYnes een uitvoeriger beschri1j vin9 van de
opmerkeliJj ke ornamenten . De beeltenis van de kat
waar het da9boekfra9ment melding van maakt, en een
op een troop 9ezeten 9edaante waarvan " . . . neither
the crown nor the cap which he wears suffice to hide
the prick-ears and curving horns which betray his
Tartarean origins" r flankeren een no9 afschuweli1j ker en
afschrikwekkender fi9uur : een gedaante 9ehuld in een
Ian9e monnikspiJ' . 0p het eerste 9ezicht li1jkt het een
'friar of the orders grey' voor to stellen, maar bi1j nadere
inspectie bliJjkt het koord om de middel een strop to ziJn ,
terwiJjl " the sunken features and horrid to relate, the
rent flesh upon the cheekbones proclaim the King of
Terrors" . HaYnes, een enthousiast amateur-archeoloo 9
en amateur- kunst historicus is zo 9efascineerd door
het ontwerp van het houtsni1'werk en het vakmanscha p
waarmee het is uit9evoerd dat hi1' op onderzoek
uit9aat . HaYnes noteert zi1'n bevindin9en in dezelfde
nooit verstuurde brief. De ornamenten bliJ'ken in 1699
zi1jn vervaardi9d door een zekere John Austin, een
inwoner van Barchester . Het 9ebruikte hout is afkomsti 9
uit HolYwnod een hakhoutbos in de nabi1jheid .

Upon a recent visit to the parish within whose
boundaries it is situated 1 learned from the
aged and truly respectable incumbent that
traditions still lingered amongst the inhabitants
of the great size and age of the oaks employed
to furnish the materials of the stately structure
which has been however imperfectly, described

in the above lines . Of one in particular, which
stood near the centre of the grove, it is
remembered that it was known as the Hanging
Oak. The propriety of that title is confirmed b Y
the fact that a quantity of human bones was
found in the soil about its roots and that at
certain times of the year it was the custom for
those who wished to secure a successful issue
to their affairs whether of love or the ordinary
business of life to suspend from its boughs
small images or puppets rudely fashioned of
straw, ttwigs, or the like rustic materials .
Ibidem pp .278-279

Uit HaYnes' da9boekaantekenin9en maakt de verteller
op dat er Binds de 9ebeurtenis op 17 november 1816
een schaduw over het !even van de aartsdiaken valt
"destined to develop into utter blackness" ibidem
p279 . Een paar voorbeelden van het snort 9ebeurtenissen waar HaYnes mee to maken kri19t :
Dec . 6
The house is too large for a lonely
man and visitors of any kind are too rare . ! get
an uncomfortable impression when going to m Y
room that there is company of some kind . The
fact is I may as well formulate it to myself) that
I hear voices . . .
Jan . 1
Last night- upon my return after
midnight from the Deanery, I lit my candle to
go upstairs. I was nearly at the top when
something whispered to me- 'Let me wish you a
happy New Year .' I could not be mistaken : it
spoke distinctly and with a peculiar emphasis .
Had I dropped my candle as l all but did, I
tremble to think what the consequences must
have been . As it was I managed to get up at
the last flight, and was quickly in my room with
the door locked and experienced no other
disturbance .
Jan . 15 . - I had occasion to come downstairs
last night to my workroom for my watch, which
I had inadvertently left on my table when I went
to bed . I think I was at the top of the last flight
when I had a sudden impression of a sharp
whisper in my ear 'Take care.' I clutched the
balusters and naturally looked round at once .
Of course there was nothing . After a moment l
went on - it was no good turning back - but I
had as nearly as possible fallen : a cat - a large
one by the feel of it - slipped between my feet
but again of course I saw nothing. It may have
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been the kitchen cat but I do not think it was .
Feb . 27 . - A curious thing last night, which 1
should like to forget. Perhaps if 1 put it down
here I may see it in its true proportion . I worked
in the library for about 9 to 10 . The hall and
the staircase seemed to be unusually full of
what I can only call movement without sound :
by this I mean that there seemed to be
continuous going and coming, and that
whenever l ceased writing to listen, or looked
out into the hall the stillness was absolutely
unbroken . Nor, in going to my room at an
earlier hour than usual - about half-past ten was I conscious of anything that I could call a
noise . It so happened that I had told John to
come to my room for the letter to the bishop
which I wished to have delivered early in the
morning at the Palace . He was to sit up,
therefore and come for it when he heard me
retire. This I had for the moment forgotten
though I had remembered to carry the letter
with me to my room . But when, as I was
winding up my watch I heard a light top at the
door, and a low voice saying 'May I come in?'
which l most undoubtedly did hear I
recollected the fact and took up the letter
from my dressin9table, saying, 'Certainly, come
in .' No one however, answered m summons
and it was now that as I strongly suspect, I
committed an error: for I opened the door and
held the letter out. There was certainly no one
at that moment in the passage, but, in the
instant of my standing there the door at the
end opened and John appeared carrying a
candle. I asked him whether he had come to
the door earlier but am satisfied he had not I
do not like the situation ; but although m Y
senses were very much on the alert, and
though it was some time before I could sleep, I
must allow that 1 perceived nothing further of
an untoward character . Ibidem pp . 280-282
Als de lente aanbreekt en zijn zuster letitia voor
enkele maanden bi1 j hem intrekt in de decaniJ J li1jkt het
beter to 9aan met de 9emoedstoestand en 9eestes9esteldheid van de aartsdiaken : "for some months
Dr . HaYnes' entries become more cheerful and
indeed no symptom of depression is discernable until
the early Part of September, when he was again left
alone" ibidem, p . 282 . Zi1'n da9boekaantekenin9en
wizen
1 uit dat vanaf het na1'aar van 1817 "he was
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incommoded again, and this time more pressingly"
ibidem . De accute oorzaak voor de hernieuwde dep ressie is wederom een bean9sti9ende ervarin9, als hij1
het houtsni1jwerk op zijn lessenaar aanraakt :
Oct . 22 . - At evening prayers, during the
Psalms I had the same experience which I
recollect from last year . I was resting my hand
on one of the carved figures, as before I
usually avoid the cat now), and - I was going to
have said - a change came over it, but that
seems attributing too much importance to what
must after all, be due to some physical
affection in myself: at any rate, the wood
seemed to become chilly and soft as if made of
wet linen . 1 can assign the moment at which I
became sensible of this . The choir were singing
the words Set thou an ungodly man to be ruler
over him and let Satan stand at his right hand .
Ibidem pp .283-284
Gedurende de maanden die vol9en - maanden die de
laatste van zijn leven zullen bliJjken to zijn - maakt
HaYnes in zijn da9boek 9ewa9 van een onoPhoudend
en onheilspellend 9efluister dat het decanaat's nachts
vult : "The whispering in my house was more persistent to-night . I seemed not to be rid of it in my room .
I have not noticed this before . A nervous man which
I am not and hope I am not becoming, would have
been much annoyed, if not alarmed by it" ibidem
p . 284).
25 November noteert de 9eplaa9de aartsdiaken : "Here again I must note a matter I do not
understand . I am much troubled in sleep . No definite
image presented itself, but I was pursued by the very
vivid impression that wet lips were whispering into m Y
ear with great rapidity and emphasis for some time
together" ibidem . Ook maakt hiJj weer 9ewa9 van de
verontrustende aanwezi9held van een kat in het
decanaat : "The cat was on the stairs tonight . I think it
sits there always . There is no kitchen cat" ibidem . 0 p
dezelfde 25 November wordt HaYnes uit zijn slag P
op9eschrikt
. . by a feeling as if a hand was laid on m Y
shoulder. To my intense alarm I found myself
standing at the top of the staircase . The moon
was shining brightly through the large window
to let me see that there was a large cat on the
second or third step . I can make no comment . I
crept up to the bed again, l do not know how .
Yes mine is a heavy burden . Ibidem

De verteller merkt in Ben commentaar op deze passage
op dat •' then follows a line or two which has been
scratched out . I fancy it reads something like 'acted for
the best'" ibidem .
Het is duideliJjk dat de aartsdiaken balanceert op de
rand van 9eesteliJjke uitputting, maar hiJ' 9eeft er niet
aan toe; vrienden merken niet dat er lets mis is . Hij1
nodigt zijn neef Allen uit Ben paar da9en bi1 j hem to
komen to9eren . Ook deze merkt het nachteliJk gefluister de onverklaarbare 9eluiden en de aanwezigheld
van Ben kat in het decanaat o
maar besteedt er
weinig aandacht aan - lets wat HaYnes inmiddels niet
meer kan doen :
Jan . 8 . - A still night. Allen slept well, but
complained of the wind. MY own experiences
were as before : still whispering and whispering :
what is it he wants to say?
Jan . 9 . - Allen thinks this a very noisy house . He
thinks too that my cat is an unusually large
and fine specimen but very wild.
Jan . 10 . - Allen and l in the library until 11 . He
left me twice to see what the maids were doing
in the hall: returning the second time he told
me he had seen one of them passing through
the door at the end of the passage, and said if
his wife were here she should soon get them
into better order . I asked him what coloured
dress the maid wore; he said grey or white. I
supposed it would be so .
Jan . 11 . - Allen left me to-day . I must be firm .
Ibidem

Deze woorden 'I must be firm' komen keer op keer
terng in de laatste da9boekaantekenin9en die HaYnes
zal maken sours zelfs als eni9e notitie, in welke 9evallen, zoals de verteller opmerkt " . . . they are in an unusually large hand and dug into the paper in a way
which must have broken the pen that wrote them"
ibidem, p . 285 . Middels de laatste alinea uit het 'In
Memoriam' waar hi1' zijn relaas mee opende, last de
verteller ons weten hoe HaYnes aan zijn 9ruweliJjke
einde is 9ekomen :
The morning of the 26th of February was cold
and tempestuous . At an early hour the servants
had occasion to 9o into the front hall of the
residence occupied by the lamented subject of
these lines . What was their horror upon
observing the form of their beloved and
respected master lying upon the landing of the

principal staircase in an attitude which inspired
the gravest fears. . . . The vertebral column was
fractured in more than one place . This might
have been the result of a fall : it appeared that
the stair-carpet was loosened at one point . But,
in addition to this there were injuries inflicted
upon the eyes, nose and mouth- as if by the
agency of some savage animal, which dreadful
to relate rendered those features
unrecognisable . . . . The author of authors of
this mysterious outrage are alike buried in
mystery, and the most active conjecture has
hitherto failed to suggest a solution of the

melancholy problem offered by this appalling
occurrence . Ibidem pp .285-286
Onze verteller denkt er echter het zi1jne van I had already formed the conclusion that Dr .
HaYnes was responsible for the death of Dr .
PulteneY. But the incident connected with the
carved figure of death upon the archdeacon's
stall was a very perplexing feature . The
conjecture that it had been cut out of the wood
of the Hanging Oak was not difficult but
seemed impossible to substantiate Ibidem
pp 286-287

- en komt met Ben tentatieve oplossin9 op de
proppen . Via de curator van het lokale museum heeft
hiJj Ben stuk vergeeld papier in handen 9ekregen dat
ei9endom is 9eweest van Ben be1'aarde inwoner van
Barchester die het 1jaren eerder had 9evonden in Ben
holle ruimte in het houtsniJjwerk van de lessenaar in de
zetel van de aartsdiaken toen dat bi1j restauratiewerkzaamheden uit de kathedraal werd verwi1jderd . Het
houtsni1jwerk zelf had de man Ian9 geleden al verbrand - "it was so u9IY and frightened his children
so much" - maar het papier had hiJ' altiJjd bewaard . 0 p
dit papier staan de vol9ende woorden 9eschreven Ben 'charm' of Ben 'spell' speculeert de curator - die
tevens het slot zijn van het versla9 van de verteller :
When 1 grew in the Wood

1 was water'd with Blood
Now in the Church 1 stand
Who that touches me with his Hand
If a Bloody hand he bear
1 councell him to be ware
Lest he be fetchi away
Whether by night or day,

Vooys 3/4-laargang 20

1 49

But chiefly when the wind blows high
In a night of February.
This I drempt, 26 Febr. A . 1699 . John Austin.
(Ibidem, p . 288)

De conclusie die de verteller uit deze onheilspellende
woorden heeft 9etrokken - en de conclusie die de
lezer wordt 9eacht to trekken uit zi1jn relaas - mo9e
duideliJjk ziJjn : aartsdiaken HaYnes is 9etroffen door de
vloek van de Hanging Oak als straf voor de ('Bloody')
hand die hiJj zeven J'car tevoren heeft 9ehad in de dood
van zi1jn voor9an9er, aartsdiaken PulteneY .
Deze uitvoeri9e samenvattin9 van 'The Stalls of
Barchester Cathedral' 9eeft een 9oede indruk van de
centrale P)cats die een 9ebeurtenis of, in dit geval, een
reeks 9ebeurtenissen inneemt in het genre van het
9riezelverhaal . Zoals in 'Metastasis`, als een paradi9matisch horrorverhaal de aandacht van de protagonist, en daarmee die van de lezer, keer o keer
wordt 9evesti9d op de monsterli1jke wezens die de
fictionele wereld van het verhaal bevolken zo wordt in
James' tYpische 9riezelverhaal de aandacht van de
hoofdpersoon en de lezer voortdurend en met nadruk
9evesti9d op 9ebeurtenissen : vreemde 9ewaarwordin9en bi1j het aanraken van levenloos houtsni1jwerk f onverklaarbare 9eluiden en nachteliJjke ontmoetingen
met een kat .
De 9riezeli9a gebeurtenis 9edefinieerd
Natuurlitjk is een 9ebeurtenis senreeks die een centrale p)cats inneemt in een verhaal 9een sluitend
criterium voor een afbakening van het 9riezel9enre van elk verhaal kan immers worden 9eze9d dat het
een gebeurtenis senreeks centraal stelt . Het gcat er
natuurliJjk our dat het r in het geval van het genre van
het 9riezelverhaal een gebeurtenis senreeks is van
een bepaald snort . Laat ons nu dit type gebeurtenis sen definieren .
Een eerste kenmerk van de 9ebeurtenis senreeks
die een centrale p)cats inneemt in het griezelverhaal is
dat zi1 j van bovennatuurli1jke card en in die zin onver-

klaarbaar is voor zowel het personage en/of de
verteller die haar onder9cat als voor de lezer . Zoals de
ontknopin9 van 'The Stalls of Barchester Cathedral'
laat zien is de cruciale gebeurtenissenreeks er een die
op 9enerlei wi1jze naturalistisch of rationeel kan
worden uit9elegd, noch door de lezer, noch door een
van de personages, noch door de verteller : de
boodschap van houtsni1'der John Austin elimineert de
mo9eli1jkheid van een rationele verklarin9 . Immers op
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basis van Austins droom li1jkt HaYnes to zi1jn vervloekt
en uiteindeliJjk to ziJjn ourgebracht door een bovennatuurli1jke macht die huist in het hout van de 'Hanging
Oak' uit wrack voor zi1jn aandeel in de dood van aartsdiaken PulteneY : HaYnes " . . . bear s a bloody hand" .
Hoewel het perkament waarop John Austin zi1jn droom
heeft beschreven binnen de fictionele wereld van 'The
Stalls of Barchester Cathedral' inderdaad een verklarin9 biedt voor de vreemde 9ebeurtenissen die
aartsdiaken HaYnes in ziJjn da9boek beschri1jft en het
9ruweliJjke lot dat hem uiteindeli1jk heeft 9etroffen is
het een verklaring die in de buitenfictionele, natuurlike
orde - de werkeli1jkheid van de lezer - als 'on9elJ
di9' wordt 9ekwalificeerd : 'in het echie' worden on9estrafte misdadi9ers niet vervloekt door het aanraken
van een tot kunsti9 beeldJje verwerkt stuk hout
afkomstig van een oude eikenboom .
De afwezi9held, of in elk 9eval de onder9eschikte
importantie van monsters in het 9riezel9enre, imPliceert een tweede kenmerk van de centrale 9ebeurtenis senreeks nameli1jk dat zi1j niet wordt veroorzaakt
door een duidelijk
aanwisbare
aanstichter in de vorm
l
I
van een monsterliJjke entiteit . In p)cats van een duideli1jk aanwisbare
aanstichter is er sprake van een
J
on9ri1Pbare macht zoals de vloek van de Hanging Oak
in 'The Stalls of Barchester Cathedral' . Karakteristiek
voor het griezelverhaal is dat de cruciale 9ebeurtenissenreeks op een dusdani9e manier wordt 9epresenteerd dat het verhaal zoals Carroll het omschriJ'ft .
" . . . move[s] the audience rhetorically to the point
that one entertains the idea that unavowed unknown and perhaps concealed and inexplicable forces
rule the universe" Carroll 1990, . 42 waarmee hij

uiteraard het universum van de fictionele wereld
bedoelt . Deze kracht kan biJjvoorbeeld op mYsterieuze
wi1jze aanwezi9 ziJ'n in, en uit9can van een object,
zoals dat het 9eval is in ons exemplarische 9riezelverhaal - HaYnes roept de vloek over zich of door met
ziJ'n 'bloody' hand een beeldJje op ziJ'n lessenaar can to
raken - maar kan ook worden gecontroleerd door
een personage in het verhaal zoals dat bi1voorbeeld
het 9eval is in een antler griezelverhaal van M .R .
James' 'Casting the Runes' . Sours ook is de kracht er
9ewoonwe9, al dan niet 9ekoppeld can een bepaalde
locatie zoals in Bert de Jon9s korte 9riezelverhaal 'De
rode auto's' .
Het felt dat miJjn model voor het griezel9enre een
9ebeurtenis senreeks centraal stelt betekent overi9ens 9eenszins dat de monsterliJjke entiteiten zoals
Carroll die beschriJjft per se afwezi9 zouden ziJjn in een
9riezelverhaal . Er zi1jn le9io voorbeelden to 9even van
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verhalen die vol9ens het hier to schetsen model als
9riezelverhaal kunnen worden aan9emerkt en waarin
toch een monsterli1jke verschi1jnin9 zi1jn opwachtin 9
maakt . Zo is daar de uit de flood opgestane zoon in
'The Monkey's Paw' een kort 9riezelverhaal van W .W .
Jacobs' of de tot leven 9ekomen meubels in Guy de
Maupassants'Qui salt?' . Ook de onnatuurliJk 9rote kat
uit 'The Stalls of Barchester Cathedral' kan . 9ezien
door de bril van Carrolls model als een monsterli1jke
entiteit worden aan9emerkt . Wat ons model van het
9riezel9enre wil ze99en, is flat de vertellers van
9riezelverhalen meer ener9ie stoppen in het beschri1jyen van 9ebeurtenissen en de effecten daarvan op de
personages in het verhaal dan in het beschriJjven van
een monsterli1jke entiteit en de strijd die de personages
moeten leveren om haar to vernieti9en . Als er al een
monster aanwezi9 is in een 9riezelverhaal, dan is het
als een biJproduct van de centrale 9ebeurtenis senreeks zoals flat biJj voorbeeld het 9eval is in het eerder9enoemde 'Casting the Runes' .
Terwi)jl de verteller in ons paradi9matische horrorverhaal 'Metastasis' de kankervampiers in extenso
beschri1jft - hi1j besteedt er hele pa9ina's aan ; het hierboven 9e9even citaat is slechts een fragment - wordt

het uiterliJj k van de monsterli1jke entiteiten die de
fictionele werkeli1jkheid van 9riezelverhalen kunnen
bevolken uiterst summier beschreven . Een procede
flat we re9elmati9 tern9vinden in 9riezelverhalen is
flan ook het 'om-schri1jven' van een monster : 9een
uitvoeri9e, 9edetailleerde beschri1j vin9 van zi1'n uiterli1k ,
maar een elliptisch aanstippen van indrukken die de
verteller heeft 9ekre9en . Er wordt als het ware, 'om
de hete briJj heen' verteld en 9eschreven . Nu voert
Carroll een der9ell1k procede van 'om-schri1jvin9' ook
op, maar dan als tYpisch voor het horror9enre . Als een
van de voorbeelden van flit procede noemt Carroll de
beschriJjvin9 die het personage Enfield in Robert Louis
Stevenson's The Strange Case of Dr. JekYII and Mr.
Hyde 9eeft van het 'monster' Hyde :
He is not easy to describe . There is something
wrong with his appearance; something
disPleasin9, something down-right detestable . I
never saw a man I so disliked and yet I scarce
know why. He must be deformed somewhere
he gives a strong feeling of deformity, although
I couldn't specify the point . He's an
extraordinary looking man- and yet I can name
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nothing out of the way . No, sir-; l can make no
hand of it; I can't describe him . And it's not for
want of memory; for I declare l can see him at
this moment. Ibidem, p . 20

In het 9riezel9enre hebben we weliswaar met een
ver9eli1jkbare techniek to maken maar de omschri1'vin9en die we vinden in 9riezelverhalen verschillen op een
belan9riJ'k punt van de 'beschri1vin9en-met-een-blindevlek' uit het horrorgenre : in het )acute 9eval is het
monster voor de verteller in meer of mindere mate
onbeschriJ'fbaar, terwi1'I in het eerste geval er uberhaupt biJjzonder weini9 unit to beschri1'ven, simpelwe 9
omdat het monster in 9riezelverhalen nooit in ziJjn voile
9lorie kan worden waar9enomen door de personages
en/of de verteller . Keer op keer moet aartsdiaken
HaYnes bekennen dat er niets unit waar to nemen als hij 1
op de gang 9cat kiJ'ken waar hiJj even tevoren no g
vreemde 9eluiden hoorde .
No definite image
resented
itself"
schrijft
hi1j
15
november 1817 en
p
1
0p
ei9enliJ'k is hi1' al niet eens meer verbaasd als er niets unit
to zien : "I clutched the balusters and naturally looked
round at once . Of course there was nothing " en "a cat
- a large one by the feel of it - slipped between m Y
feet but again of course I saw nothing "James 1987,
p281 . Net als HaYnes - die in zi1jn da9boek noteert :
" . . . I was pursued by the very vivid impression that
wet lips were whispering into my ear with great rapidity
and emphasis for some time together' (ibidem, p . 284,
mi1jn cursiverin9 - moeten andere personages en/of
vertellers in 9riezelverhalen het doen met vluchti9e
indrukken en vermoedens van de aanwezi9held van
een monsterliJjk wezen . Kortomf zowel de ingebedde
vertellers van horrorverhalen als 9riezelverhalen
schri1ven 'om de hete briJj heen' maar terwi1j l deze
onbeschriJ'fbaarheid biJj de eersten voortkomt uit een
gebrek can tall9a middelen om het 9edrocht adequaat
to beschri1ven is zij j bi1' de laatsten simpelwe9 het
resultant van de onmogeliJ'kheid dat to doen omdat het
wezen nooit goed kan worden waargenomen . HaYnes
kan niet zoals Enfield- beweren dat zi1jn 'falen' " is not
for want of memory, for I declare I can see him at this
moment" want een dergeliJjke herinnerin9 can de
monsterli1'ke entiteiten die hem beta9en heeft hi1j niet .
Naast 'om-schri1'ven' is omitteren een antler
procede om een 9ebeurtenis senreeks en niet het
monsterliJ'ke wezen flat erbiJ' is betrokken centraal to
stellen . Henry James biJ'voorbeeld, last de verteller van
'The Romance of Certain Old Clothes' alleen
beschriJ'ven wat het resultant is van de ontmoetin 9
van de protagonist van het verhaal met - naar alle
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waarschi1jnliJjkheid - de op wrack beluste geest van
Perdita Win9rave de confrontatie zelf wordt niet
9epresenteerd in het relaas van de verteller .
De kracht die aanwezi9 is in de fictionele wereld
van het 9riezelverhaal werkt een of meerdere van de
personages te9en . De onverklaarbare kracht hoeft
niet de aanstichter to ziJjn van een 9ebeurtenis die
noodzakeliJjkerwiJ's eindi9t in een fatale ontknopin g .
maar een kwaadaardi9e en wraakzuchti9e ei9enscha p
is vereist . Zi1jn intenties voor zover we daarvan kunnen spreken- ziJjn beslist niet vriendschappeliJjk of verzoenin9sgezind . Om deze reken is een verhaal als
'Twilight of the Dawn' van Dean R . Koonz waarin de
overleden zoon van een gezworen atheist ziJ'n under
middels een reeks onverklaarbare 9ebeurtenissen het
troostende bericht doet toekomen dat er wel de9eli1'k
een hiernamaals is dan ook niet to kwalificeren als
een 9riezelverhaal - kwade bedoelin9en kunnen niet
can de 9eest van de overleden zoon worden toegedicht .
Een vol9end kenmerk van de gebeurtenis senreeks die centraal staat in het 9riezelverhaal is, vanuit
poeticaal standpunt bezien optatief . De 'pointe' of de
'clou' van een 9riezelverhaal houdt in een 9root aantai gevallen - maar niet alti1jd - verband met om met
Carroll to spreken "a sense of cosmic moral justice"
Carroll) 1990 . 42 die wordt bewerkstelli d door
de central gebeurtenis senreeks . 'The Stalls of
Barchester Cathedral' is hier een duideli1jk voorbeeld
van en ook de clou van biJjvoorbeeld Robert Louis
Stevensons 9riezelverhaal 'The Body Snatcher'
openbaart zich wanneer de grafschenders Fettes en
MacFarlane beseffen dat het stoffeliJjk overschot in het
9raf dat zij j can het ontheili9en ziJn, plotselin9 na een
moment van intense duisternis het li1jk van Gray blijkt
to zi1n, de on9elukkige ziel die eerder door MacFarlane
is vermoord om door Fettes to worden ontleed . Net
zoals dat het 9eval is biJj het lot van aartsdiaken
HaYnes heeft de verschi1jning van Gray de connotatie
van wrack en gerechtigheld . In 9riezelverhalen kan
de9ene die kaatst de bal doorgcans verwachten, en
komt boontJje om zi1jn loont1'e . Het'verdiende loon' dat
de personages in 9 riezelverhalen wacht is ofwel bli-1
vende fYsieke of psYchische schade ofwel in wellicht
het grootste aantal 9evallen de flood . Naast het 9ruweli1jke einde van aartsdiaken HaYnes kunnen we hier
biJjvoorbeeld denken can de wurgin9 van Rosalind
Wingrave door 'certain old clothes' in 'The Romance
of Certain Old Clothes' en het on9eluk flat een einde
maakt can het )even van King Warrior in Jean Rays
9riezelverhaal 'De 9ouden kris' .

Zoals 9eze9d is ons vertrekpunt dat het genre van het
9riezelverhaal net zoals dat het 9eval is met het
horror9enre . 9edefinieerd kan worden op basis van de
emotionele reactie van de lezer - die analoo9 is aan die
van de personages en/of de verteller in de tekst - op
een onverklaarbare 9ebeurtenis senreeks van bovennatuurli1jke aard . Nu de aard van de 9ebeurtenissen die
centraal staan in het 9riezelverhaal in meer detail zi1jn
uit9ewerkt moet de reactie van de personages o p
deze 9ebeurtenissen worden beschreven en 9eillustreerd om ons model van het genre compleet to
maken .
Het emotionele effect van het 9riezelen
Het li9t voor de hand om de reactie van de personages
en/of vertellers alsmede die van de lezer van 9riezelverhalen die in Carrolls terminolo9ie 'art-dread'
heet ibidem, p . 42), in het Nederlands to vertalen als
'9riezelen' . Dat komt mooi overeen met het boven
varianten als 'spookverhaal' 9eprefereerde 9enrelabel
dat wiJj hier hanteren . Er is echter een probleem met de
benaming van die emotie - en daarmee met de benaming van het genre als 9eheel -, een probleem dat ,
net als het probleem dat we in de inleidin9 hebben
9esi9naleerd wordt veroorzaakt door de Nederlandse
taal . Het Nederlandse werkwoord '9riezelen' drag9t
nameli1k, vol9ens de Van Dale wel de9eli1jk een
element van wal9in9 en afkeer met zich mee . En laat
dat nou net zoals we nog zullen zien een afwezige
factor zitjn in de lezers reacties op de 9ebeurtenis senreeks die centraal staat in het 9riezelverhaal zelfs al is
er een monsterliJjke entiteit bi1j betrokken . Hoe ons nu
hieruit to redden? Hoe de benamin9 '9riezelen' en het
9enrelabel '9riezelverhaal' to rechtvaardi9en? Ik stel
voor om '9riezelverhaal' to definieren als 'een verhaal
dat biJj de lezer een 9evoel van '9riezeli9held' oproept .
in plasts van to stellen dat het een verhaal is dat de
lezer doet 9riezelen . 'Griezeli9held' is een substantief
dat is of9eleid van het bi1j voe9li1jk naamwoord of
bi1j woord '9riezeli9', dat vol9ens de Van Dale 'huiverin9wekkend en9' betekent en waarbi1j de connotaties van afkeer en wal9in9 ontbreken . Een voorbeeld
om het verschil met het werkwoord '9riezelen'
duideli1jk to maken . Ik moet 9riezelen van de 9ri1jze
derrie die ik eens per maand uit mi1jn doucheputlje
moet scheppen wil ik de rest van mi1jn badkamer
droo9 houden . Zeker als ik 's ochtends op een le9e
maa9 mi1jn behandschoende vin9er Ian9s de vetti9e
randen van de afvoer haal . 9ebeurt het mi1 j re9elmati 9
dat ik moet kokhalzen in weerwil van het felt dat het
voor een deel miJjn ei9en vuil is) . Maar ik zou de meuk

die ik verwi1jder toch niet als '9riezeli9' willen omschri1'ven . 'Griezeli9' vind ik biJ'voorbeeld alleen thuis
ziJn, in bed met schaarse verlichtin9 'The Stalls of
Barchester Cathedral' li99en to lezen en dan plotselin9 een 9eluid horen dat ik niet direct kan thuisbren9en . BiJj het ervaren van die emotie komt 9een
fYsieke afkeer of wal9in9 kiJ'ken maar en9 is het wel .
Dus samen9evat : de personages in horrorverhalen
ervaren de emotie die in het En9els horror wordt 9enoemd en vol9ens de Van Dale zou kunnen worden
vertaald als '9riezelen' terwiJjl de personages in 9riezelverhalen . 9riezelen in de zin dat zijj de 9riezeli9held
ervaren van de 9ebeurtenissen waarin zijj zi1jn betrokken .
Waaruit bestaat dan die ervarin9 van 9riezeli9held?
Laten we om to be innen de reactie van Louis Stei
onder de loep nemen wanneer hi1j voor het eerst een
kankervampier ziet . De verteller van 'Metastasis'
beschri1jft die als vol9t :
Louis staggered and grasped the back of an
empty chair- closing his eyes, weak with waves
of headache and sudden nausea . He was sure
that nothing could be more obscene than what
he hadljust seen . . . . Louis threw his head back
in a scream that finally could be heard tried to
run tried to remove his hands from their
death9riP on the back of the empty chair- tried
to look away from the mirror. And found that
he could not. . . . Louis screamed again, found
freedom from paralysis, turned, ran to the bed
and apparently empty chair, thrashed the air,
kicked the chair into a distant corner, and
ripped the sheet and blanket and gown away
from his mother. Simmons 1989, pp . 101-102

Een der9eli1j ke reactie nu is tYpisch voor het snort
reactie dat Carroll voor o9en staat : hevi9e schrik die
een overduideli1jk lichameli1jk effect heeft . Louis staat to
wankelen op zi1jn benen- moet zich vast9rilpen aan een
stoel en kan aanvankeli1jk noch schreeuwen noch
bewe9en van pure schrik . Daarnaast kri19t Louis plotselin9 hoofdpiJjn en voelt hi1j zich misseli1jk . Maar de
plotselin9e schrikreactie is niet de eni9e emotie die de
aanblik van de kankervampiers in Louis opwekken . Er
is ook wal9in9 : Louis is er zeker van dat "nothing
could be more obscene than what he had just seen" .
Wanneer we nu Louis' reactie op de kankervampiers ver9eli1j ken met de reacties van aartsdiaken
HaYnes op de an9staan1a9ende 9ebeurtenissen die hij1
op zi1n pad vindt zoals die bli1jken uit de eerder
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9eciteerde da9boekfra9menten dan valt onmiddelliJj k het belan9ri1jkste
verschil op tussen de reactie van het personage o p
het monsterliJjke schepsel
in het hororverhaal en de
reactie van het personage
op de 9ebeurtenis senreek 9eschilderd in het
9riezelverhaal . In to9enstellin9 tot de reactie o p
Carrolls monsters roept
de centrale 9ebeurtenissenreeks in het 9riezelverhaal 9een fYsieke reactie afkeer of weerzin bijJ
de personages op . Haynes is bang - alleen in een
g root en donkey huffs vol
vreemde 9eluiden en de
mYsterieuze aanwezi9held van een kat - en duideliJjk in een staat van opperste verwarrin9, maar
HaYnes is 9eenszins vervuld van afkeer en wal9in9, wanneer hi1j vreemde 9eluiden in de gang
hoort die aan niemand zijn
toe to schri 1jven ; uit de
schaduwen "with great
rapidity and emphasis for
some time together"
wordt toe9efluisterd door
'wet lips' James 1987,
p 284) ; of wanneer hiJj in
het maanlicht een 9rote
kat op de eikenhouten
trap van het decanaat ziet
li99en of Ian9s zijn benen
voelt 9lippen zoals Louis
dat overduideli1jk wel is biJj het aanzien van de
kankervampiers die hun tumor-larven in het lichaam
van zijn moeder in1jecteren . Omdat Carrolls monsterlike
schepsets 9rotendeels afwezi9 of minder bet
Ian9ri1'k zi1n . zijn er 9een 9evoelens van onreinheid of
onzuiverheid bi1j betrokken . Zelfs als een monster
verwikkeld zou zijn in een cruciale 9ebeurtenis ,
hebben de readies van de personages geen
connotaties van afkeer en wal9in9 . Eerder dan dat het
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personage dit 9evoel van afkeer onder9aat, zoals de
monsters in horrorverhalen die bewerkstelli9en, veroorzaakt de 9ebeurtenis senreeks die een centrale rot
heeft in het 9riezelverhaal een zwakkere emotionele
reactie in personages en lezer : angst of eerder vrees
en een 9evoel van psYcholo9ische on9emakkeliJjkheid .
Verder ervaren de personages in de 'tale of dread'
9een direct 9evaar voor hun leven of ze zijn zich in
ieder 9eval niet bewust van de mo9eliJjkheid van

9evaar als het aanwezi9 is - zoals dat meestal het 9eval
is . Dit 'verzacht' ook hun reactie in verhoudin9 tot wat
deze zou ziJjn als ze een rol hadden 9espeeld in een
horrorverhaal en een kanker-vampier te9en het li1jf
waren 9elopen .
Maar de emotie van het 9riezelen hoeft niet enkel
en alleen ne9atief to worden 9edefinieerd zoals we dat
tot nu toe hebben 9edaan een afkeer en wal9in 9,
9een doodsdrei9in9 . Het ervaren van '9riezeli9held'
heeft ook een 9eheel ei9en karakteristieke ei9enscha p
die haar in positieve zin onderscheidt van het ervaren
van wat de En9elstali9en horror noemen en dat is de
ei9enschap die samenhan9t met een van de kenmerken van het specifieke snort 9ebeurtenissen dat
centraal staat in het 9riezel9enre r nameliJjk de epistemische twi1jfel die ziJj oproepen bi1j zowel de personages en/of vertellers, als biJj de lezer . In 9riezelverhalen
worden de reacties van de personages gewoonlijk
9ekarakteriseerd door een verlan9en om to weten of
to be9riJpen wat er met hen is 9ebeurd of wat er met
hen 9ebeurt . In de voor9aande voorbeelden zien we
HaYnes zoekend naar verklarin9en voor de 9ekmakende 9ebeurtenissen, die varieren van verval van zi1jn
ei9en mentale toestand tot externe 9ebeurtenissen ,
zoals een niet-bestaande keukenkat . 0p 9eliJ'ke wiJjze
proberen de hoofdpersona9es uit eerder 9enoemde
verhalen zoals 'Qui salt?', 'De rode auto's' en 'Efeze'
allemaal de onverklaarbare 9ebeurtenissen die ze hebben mee9emaakt to be9riJ'pen . En uiteindeli1jk falen ze
hierin natuurliJj k . GewoonliJk, zoals het 9eval is in
'The Stalls of Barchester Cathedral' verkri19' t de lezer
meer kennis dan het personage schiJj nt to bezitten .
David Morrells 'Mumbo Jumbo' waarin de lezer wordt
9eleid tot het punt waarop hiJ/ziJj wordt 9eacht to
concluderen dat het heidense of9odsbeeld de bron is
van het succes van zi1jn bezitters ten koste van
anderen is een antler 9oed voorbeeld van de lezer
die meer kennis bezit dan het hoofdpersona9e .
Wanneer de centrale 9ebeurtenis plaatsvindt aan het
eind van het verhaal r zoals biJjvoorbeeld het 9eval is
in 'The Body Snatchers' en 'The Romance of Certain
Old Clothes' worden de nieti9e po9in9en tot be9ri p
9ewoonli1j k in de tekst 9elmpliceerd en worden er
toespelfin9en op 9emaakt of deze worden 9eheel
over9elaten aan de lezer.
De epistemische twiJjfel kan in sommi9e 9evallen
ook betrekkin9 hebben op het ei9en kenvermo9en
van personage en/of verteller, maar en dit is cruciaal
nadrukkeli1jk niet dat van de lezer . Zo klaa9t HaYnes
0p 6 december 1816 in ziJjn da9boek over de stemmen die hi1j 's nachts hoort in het decanaat zie citaat

hierboven . HiJj bekent dat hiJj 'well aware' is dat dit een
common symptom of incipient decay of the brain"
is " ibidem
. 280-281 . Weliswaar is Ha nes zeker
dat hi1j no9 volledi9 helder van 9eest is - hi1j voe9t aan
ziJjn bekentenis toe dat hi1 j "should be less disquieted
than I am if I had any suspicion that this was the cause .
have none . . . whatever, nor is there anything in m Y
family history to give colour to such an idea" - maar
1juist het felt dat hi1j melding maakt van de mo9eli1jkheid
dat de stemmen die hi1j hoort de 9ebruikeli1jke voortekenen van be9innende dementie zi1n, 9eeft aan dat
de epistemische twiJjfel er wel de9eli1jk is 9eweest . 'Ben
ik nou 9ek 9eworden of niet?' heeft HaYnes 9edacht
voordat hi1 j aan ziJjn da9boek toevertrouwde dat dit
niet het 9eval kan zi1jn .
Misschien is 'spookverhaal' r 9ezien het bovenstaande, no9 niet eens zo'n 9ekke Nederlandse vertalin9 voor Carrolls term 'tale of dread' - in bepaalde
opzichten zelfs toepasseli1jker dan het hier 9ebruikte
9riezelverhaal' zoals we dadeliJjk zullen zien . Tenminste als we het eerste lid van dat woord lezen als
tern9voerend op het werkwoord 'spoken' en niet o p
het zelfstandi9 naamwoord 'spook' : der9eli1j ke monsterliJjke entiteiten komen in 9riezelverhalen immers
niet voor of ziJjn van secundaire importantie . Het werkwoord'spoken' betekent nameli1jk naast'dolen als een
spook, rondwaren' en 'door spoken bezocht worden'
ook wanneer het wordt 9ebruikt voor 9edachten of
9evoelens 'onophoudeli1jk opdoemen' en 'woelen' . En
dat is preties wat er in 9riezelverhalen 9ebeurt . Het
spookt in het hoofd van aartsdiaken HaYnes 1'uist
omdat enerzi1jds een rationele uitle9 van de 9riezeli9e
9ebeurtenissen onbevredi9end bli1jkt maar anderzi1jds
de boosaardi9e entiteit zich nimmer open en bloot
manifesteert . Omdat ziJj niet met zekerheid kunnen
ze99en dat het in hun om9evin9 spookt zoals Louis
Stei9 dat wel kan - hi1' kan de kankervampiers immers
met ei9en o9en waarnemen en uiteindeli1jk vernieti9en - 9aat het spoken in de hoofden van aartsdiaken
HaYnes en andere hoofd persona9es in 9riezelverhalen .
Dit ziJjn de belan9ri1jkste verschillen tussen het ervaren van horror aan de ene en 9riezelen aan de andere
kant . Ik hoop to hebben aan9etoond dat, ondanks het
felt dat niet kan worden ontkend dat het 9riezel9enre
en de emotie van het 9riezelen overeenkomst hebben
met het horror9enre en het ervaren van horror, er
toch verschillen zi1jn tussen beide emoties verschillen
die zo duideli1jk zi1jn dat 9riezelverhalen als apart genre
ziJjn of to bakenen van horrorverhalen .
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De beloofde nuancerin 9
Dat geze9d hebbende wil ik de stellin9, zoals beloofd meteen nuanceren . Het onderscheid tussen het
9riezel- en horror9enre dat mi1jn model schetst, is
9eenszins een absolute afbakenin9 . NatuurliJjk zijn er
teksten die zowel art-horror in hun lezers opwekken
als hen '9riezeli9held' doen ervaren . Er zijn le9io voorbeelden aan to voeren van horrorromans waarin het
monsterliJjke schepsel afwezi9 is in de eerste fases van
de vertellin9, maar waarin onverklaarbare 9ebeurtenissen wizen
op de aanwezi9held van een bovenna1
tuurli1jke kracht die in een later stadium een monster
bliJjkt to ziJjn . Wat ik beweer is simpelwe9 dat de twee
emoties de ervarin9 van art-horror en van `9riezeli9held' hoewel aan elkaar 9erelateerd, van elkaar kunnen worden onderscheiden en dat er naast alle
mo9eli1 j ke vermen9in9en met onder andere het
horror9enre - maar bi1"voorbeeld ook met sciencefictionverhalen en het detective9enre - een specifiek
soon tekst is die op een dusdani9e wiJjze is 9eor9aniseerd en 9estructureerd dat bi1j de lezer de ervarin 9
van de laatst9enoemde emotie dominant is .
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Werelden in mijn hoofd
Raakvlakken tussen Middeleeuwen en fantasy

Bi1' de term 'fantasy' zal men in eerste instantie niet denken aan de wetenschappelil'ke wereld . Het Ii1'kt dan ook wat ver9ezocht, wanneer een relatie wordt 9ele9d
met de Arthurromans . Frank Brandsma, Iiefhebber van beide genres, last aan de
hand van anekdotes zien Hat er desondanks heel wat overeenkomsten zi1'n to
vinden tussen fantasy en middeleeuwse literatuur .
Frank Brandsma

Wie als Iiteratuurwetenschapper of medievist 'fantasy'
leest heeft veel to verantwoorden . Ik zal Hat illustreren aan de hand van drie anekdotes r en in het vervol g
van mi1jn bi1jdra9e aan de hand van een aantal voorbeelden proberen miJjn fascinatie voor fantasy nader
toe to lichten . Daarbi1 j zal ik met name in9aan o p
teksten in het En9els ; er zi1jn wel wat Nederlandse
fantasYauteurs zoals Peter Schaap . Wim Gi1j sen en
W .J . MarYson maar die behoren niet direct tot miJjn
leesverleden en 9aan in het Nederlandstali9a fantasylezen biJjna onop9emerkt op in de overvloed aan vertalin9en . Ik lees Hit snort romans vriJjwel uitsluitend in
het En9els, omdat Hat de taal van de auteur is en ook
omdat de En9else/Amerikaanse paperbacks handzamer zi1jn dan de Nederlandse vertalin9en die no9al
eens als onhandelbare blokboeken met een harde rug
die wel moet breken worden uit9e9even .
Voorbeeldi9a anekdotes
Begin februari 2002 heb ik Heel9enomen aan een
con9res van Duitse specialisten op het 9ebied van de
Arthurliteratuur . Deze 'Arturistentagun9' werd 9ehouden in een fraai kasteelt1e, Hat in de ne9entiende
eeuw in een snort middeleeuwse vakwerkstiJjl was
9ebouwd . Volop krakende wenteltrappen J houtsniJ'werk wapenschilden en open haarden . Het thema
voor de bi1jeenkomst was 'het fantastische in de middeleeuwse Arthurromans' . Een van de eerste sprekers
le9de uit hoe moeiliJ'k hi1 j het vond to bepalen waar nu
voor de middeleeuwse auteurs en hun publiek de
9revs tussen het waarschi1jnliJ'ke in de context van Hit
snort avonturenverhalen en het bovennatuurli1jkelfantastische lag . HiJ' probeerde Hit uit to leggen door
to vertellen Hat hiJj de moderne fantasy, met name

Tolkiens werk The Hobbit en The Lord of the Rings) en
Harry Potter, volstrekt onleesbaar vond : naar zi1'n idee
9enoten alleen pubers die verder nooit lets lazen, van
deze boeken . Zat ik daar met miJjn planken vol met
veel plezier 9elezen en herlezen fantasYboeken r en
zoals ik's avonds bi1 ' het tandenpoetsen pas za9 miJjn
seeciale 'Hobbit-Tshirt' aan . . . De discussie biJj de borrel had wel tot 9evol9 Hat een aantal con9res9an9ers
de vol9ende avond naar de film van de Herr Her Rin9e
9in9 .
Tweede anekdote : toen ik de opvol9er van W.P .
Gerritsen de nieuwe hoo9leraar middeleeuwse
Nederlandse letterkunde r Paul Wackers r voor het eerst
na ziJjn benoemin9 ontmoette en even sprak, vroe9 hi'J
niet naar mi1jn wetenschappeli1jke vorderin9en of
onderwiJsplannen met betrekkin9 tot de Inleidin 9
Literatuurwetenschap . HiJj wilde wel weten of ik toevalli9 de laatste Helen van Robin Hobbs LiveshiP
Traders-serie had en of hiJj die misschien kon lenen . En
nu leest hiJj mi1jn exemplaren van Tad Williams' Otherland-boeken .
Ik 9eef - derde anekdote - in de specialisatie Middeleeuwse studies een college over de middeleeuwse
Arthurliteratuur . We lezen allerlei teksten rond thema's als 'Liefde en avontuur' 'de Graal' en 'Arthurs
onder9an9', en er komen ook een aantal moderne
Arthurromans aan boil zoals Marion Brailleys Mists of
Avalon 1982 . De studenten schri1 j ven een kleine nota
waarin zi1j een moderne Arthurroman in verband
bren9en met de middeleeuwse verhaaltraditie en Hat
levert steeds enthousiaste en 9oede werkstuk1jes op .
Een van de tern9kerende elementen in het 9eheel is
de vraa9 in hoeverre de teksten nu 'waar' ziJjn en
bi1jvoorbeeld lets ze9gen over de werkeli1jke Arthur.
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Wie in dit materiaal op zoek is naar
historische feiten als die al bestaan komt bedro9en uit. Ik was
dan ook no9al uit hetveld 9esla9en
toen een van de deelnemers leek
to denken dat alles wat Marion
Bradley over de Moeder Aarde9 odsdienst en het oude matriarchaat uit de voorchristeli1'ke tiJjd vertelde de realiteit van die periode
weer9af .
Hoewel ik fantasy als een serieus
to nemen en buiten9ewoon boeiend genre beschouw, dat ik 9raa9
in miJ'n onderwiJjs betrek, was het
nu ook weer niet de bedoelin9 dat
BradleYs feministisch 9einspireerde
constructies voor waar werden
aan9enomen . In het college kree9
haar tekst bewust dezelfde status
als bi1jvoorbeeld de romans van
Chretien de TroYes eind twaalfde
eeuw en Sir Thomas MalorY's
Morte d'Arthur hs . 1470 . 9edrukt
door Caxton in 1485 : ook die
Kaart van Midden Aarde, de wereld van Tolkiens In de ban van de ring
teksten 9even in het 9eheel 9een
9etrouw beeld van de historische Arthur en zi1jn om- meevoeren door de vertellin9 . 9aat het in beide
9evin9 . Zi1j scheppen een beeld van de konin9 en zi1jn situaties our het ontdekken van een wereld in woorridders dat past in hun ei9en tiJjd en pro1jecteren den die antlers is dan de 9ewone, waarin andere norei9enti1jdse idealen op het verleden preties zoals men en waarden 9elden . Het vermo9en 1je in to stellen
Bradley dat doet . Chretien ze9t dus vooral lets over de op zo'n andere wereld is naar miJjn idee een waardetwaalfde eeuw, Malory over het einde van de vi1jftiende
voile tompetentie voor iedereen die zich met teksten
maar ook met bi1voorbeeld films b ezi9houdt . A I is
en Bradley over de 1jaren tachti9 van de twinti9ste
eeuw . Dit 9eldt trouwens evenzeer voor teksten die een onbezonnen en volledi9e over9ave aan de verzich als bi1jvoorbeeld kroniek of historische roman haalwereld moeiliJ'k to ri1'men met de 9ebruikeliJ'ke
voordoen . Misschien was de status van Chretiens wetenschappeli1jke kritische distantie het 9enieten van
romans - het zi1jn met de Lais van Marie de France de en 9eboeid ziJjn door het verhaal en het vertelprotes
eerste fictionele teksten in de volkstaal - in zi1jn tiJjd wel ziJjn wel de9eliJjk belan9riJ'ke motivaties . Wie niet van
lezen houdt, houdt het niet Ian9 vol in de literatuurver9eli1jkbaar met die van de moderne fantasy?
wetenschap . De academische leeshoudin9 en fantasyleeshoudin9 een to9enstellin9 die literatuur versus
Boromir en Faromir versus Roland en Olivier
Deze drie ervarin9en 9even eni9szins aan hoe fantasy- lectuur li1jkt to weerspie9 elen liken
1 sours stri1jdi9, maar
literatuur in een academische context opduikt . Zij1 kunnen elkaar ook aanvullen . Ik ontdek bepaalde vertonen de sours dubieuze status en het risico maar ook telprincipes in fantasy die ik ken uit mi1jn onderzoek
dat het genre wel enthousiast wordt 9elezen door naar middeleeuwse romans en vind daardoor zowel de
sommi9e docenten en studenten ook al doen zi1j er moderne als de oude teksten des to boeiender .
Middeleeuwen en fantasy vertonen allerlei raaksours vanuit academisch oo9punt verder niets mee .
Het inlevingsvermo9en dat biJj bestuderin9 van biJj- vlakken . J .R .R . Tolkien de auteur van The Lord of the
voorbeeld middeleeuwse teksten nodi9 is, wordt ook Rin9s, was medievist en historisch taalkundi9e en
aan9esproken biJj het lezen van fantasy . Hoewel in het maakte naast prachtige artikelen over biJjvoorbeeld
Beowulf ook een vertalin 9 van Sir Gawain and the
laatste geval de lezer zich veel meer kan en ma9 laten
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Green Knight. ZiJ'n personages Boromir en Faramir our maar een voorbeeld to geven - uit The Lord of the
Rings vertonen 9 rote overeenkomsten fortitude
versus sapientia ; Boromir blaast al stervend op een
9rote hoorn met respectieveliJj k Roland en Olivier uit
het Chanson de Roland . De moderne Arthurromans
staan biJj BroeseWristers op de Stadhuisbrug in Utrecht
en bi1j tal van andere boekhandels in de kast met
fantasYliteratuur, dit in to9enstellin9 tot andere historische romans . Marion Bradley schreef allerlei fantasy
naast haar Avalon-romans . Hetzelfde 9eldt voor auteurs als David Gemmell Stephen Lawhead Jann y
Wurts A .A . Attanasio en Robert Holdstock .
0pvallend is ook hoeveel Middeleeuwse trek1jes de
9enerieke fantasYwereld vertoont : er wordt 9evochten
met bo9en en zwaarden . 9ereden op pgarden, bier en
merle 9edronken, terwi1i er monniken rondlopen en
burchten worden bele9erd . De basisstructuur van
biJjna alle fantasYromans is de queeste of zoektocht
waarbi1j de held zich in een andere wereld meet wa9en our zijn ei9en Ieefom9evin9 to beschermen te9en
het een of andere onheil of kwaad . Wanneer er meerdere hoofdpersonen zijn zoals bijvoorbeeld in George
R .R . Martins A Song of Ice and Fire-serie worden hun
wederwaardi9heden afwisselend verteld net zoals dat
in de entrelacement-vertelwi1j ze van de middeleeuwse
prozaromans en de Middelnederlandse vertalin9en
daarvan zoals die in de Lancelotcomp ilatie gebeurt .
Ver9eli1jkbare genres in andere media, zoals de rollenspellen (Dungeons and Dragons en der9eliJjke en de
role-playing video games denk aan Baldur's gate
Diablo Nox en dat snort spellen vertonen dezelfde
verwantschap met de Middeleeuwen .
Sommi9e auteurs schurken heel dicht te9en middeleeuwse stof aan : Guy Gavriel Kay schri1jft in zijn The
Lions of Al-Rassan een variant op de Spaanse le9ende
van de Cid die zich blijkens de kaart voorin het boek
afspeelt in een wereld die liJjkt op het middeleeuwse
West-Europa, maar daarvan tech ook funk afwijkt,
terwiJjl zijn A Song for Arbonne in de Occitaanse
wereld van de troubadours is 9esitueerd en hiJj in de
trilo9ie The Fionavar Tapestry fi9uren als Arthur
Lancelot en Guinevere laat opstaan uit de deed .
Robert Holdstock beschri1jft in zijn eerste romans
MYtha g o Wood- LavondYss een ma9isch woud
waarin personages uit een collectief onderbewustzi1jn
tot leven komen onder hen Robin Hood konin 9
Arthur en de Groene ridder . iv. Jones maakt van het
vervaardi9en van 'middeleeuwse' handschriften een
handelin9 met ma9ische tensequenties in haar The
Barbed Coil. Een van miJjn favoriete auteurs, Tad

Williams be9int zijn trilo9ie over de zwaarden die
Memory, Sorrow en Thorn heten met een Ian9 citaat
uit de Tristan van Gottfried von Strassburg en beschri1jft vervol9ens een circulaire zoektocht met een
onverwacht einde .
Wereldbouwers
Het tern9keren van middeleeuwse elementen in
fantasy boeit miJj zeer en ik stel de houvast van een
queesteachti9 plot erg op pri1s- maar tech vormen deze elementen voor mi1j niet de kern van de aantrekkin9skracht van het genre . Ik houd ook van romans
die uit heel andere bronnen putten en die bi1jvoorbeeld
de ontdekkin9en van Newton als context 9ebruiken
zoals 9ebeurt in i . Gregory KeYes' romans Newton's
Cannon A Calculus of Angels en The Em pire of Unreason), een Oosterse setting kiezen Sean Russells
The Initiate Brother en Gatherer of Clouds en de
Empire trilo9ie van JanY Wurts en Raymond Feist) of in
de toekomst spelen Peter Hamiltons Night's Dawntrilo9ie Stephen Donaldsons Gap-serie Tad Williams'
Otherland-reeks en de romans van Julian May) .
Het meest fascinerende vind ik de opbouw van een
andere wereld waarvan de lezer er al snel heel wat in
zijn hoofd heeft . Elke verhaalwereld heeft specifieke
ei9enschapPen maar to9eliJjkerti1jd ook veel 9emeen
met de 9ewone wereld . Fantasy excelleert in het
steeds weer verkennen en opschuiven van de 9revs
van wat - binnen de 9eschapen wereld van de tekst no9 9eloofwaardi9 is . Het genre doet een stevi 9
beroep op de 'willing suspension of disbelief' en gaat
daarbi1 ' voor verschillende 9roepen lezers sours to ver .
Bi1j de9enen die al moeite hebben met de elfen en
hobbits van Tolkien is de 9revs snel bereikt en zij1
leggen het boek terzi1j de . Maar ook meer door9ewinterde fantasYlezers kunnen bepaalde boeken
onverteerbaar vinden terwi1jl anderen deze 1juist
verslinden . Dit li9t 9evoeli9 en is uitermate persoonli1jk .
Mi1jn ervaring is dat namen en dialo9en een 9oede
indicatie zijn of ik van een fantasYboek zal 9enieten :
veel van het werk van JannY Wurts vind ik zeer 9oed
met name haar Cycle of Fire maar door haar serie
The Wars of Light and Shadows kom ik niet heen
misschien omdat de hoofdpersonen de onuitsprekelike
J familienaam 's'Ffa'lenn' dra9en . De Wheel of
Time-reeks van Robert Jordan heb ik ook op9e9even
na zes van de inmiddels ne9en delen van elk een
duizendtal pa9ina's omdat er din9en als de droomwereld 'tel'ahran'rhiod' in voorkomen en omdat de
personages 9een klap opschieten in de richtin9 van
het mi1j inmiddels 9eheel onduideliJk 9eworden doel .
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Hier is na een 9roots begin, de fantasywereld de eerste anekdote sprak . In middeleeuwse avonturenauteur boven het hoofd 9e9roeid . Maar ik ken ook romans behoren zaken als ma9ische zwaarden en
studenten die zo dol ziJjn op deze cYclus dat zi1 j hun
draken misschien no9 tot het 'normale' in die context .
emailadressen daarop baseren en zich een van de Het is dan niet verwonderliJ'k dat een auteur als
hoofdpersonen dromen .
Chretien de TroYes zi1jn verteller weini9 speciale
Auteurs hebben allerlei middelen ter beschikkin 9 aandacht last schenken aan bepaalde personages of
om de lezer 9eleideli1jk in to voeren in hun andere 9 ebeurtenissen die de moderne lezer als fantastisch
wereld en zo het 9ewenste uitstel van on9eloof to beschouwt : die din9en la9en voor het middeleeuwse
bewerkstelli9en . Die middelen ziJ'n universele vertel- publiek bli1jkbaar no9 binnen de bandbreedte van wat
technieken en komen even9oed voor in bi1jvoorbeeld Jje kon verwachten in zo'n roman . Chretien heeft wat
historische romans en toneelstukken . Een bekend pro- dat betreft veel van ziJn primaire publiek dat hi'1
cede is het 9ebruik van een hoofdpersoon die even natuurli1k 9oed kende verwacht en ervan 9enoten hen
vreemd te9en de andere wereld aankiJjkt als de lezer en
voor raadsels to stellen terwi1jl andere auteurslverdus een forse hoeveelheid uitle9 nodi9 heeft . Zo kan tellers veel eerder si9nalen 9even dat een bepaald
de auteur veel van de noodzakeli1'ke
expositie op een vanzelfsprekende
manier door de personages laten
verzorgen : wat zi1 ' aan de hoofdpersoon uitle99en, komt de lezer even9oed van pas . In Guy Gavriel KaYs
roman The Summer Tree het eerste
deel van The Fionavar Tapestry,
wordt een 9roep studenten door
een ma9ier mee9enomen naar het
land Fionavar en daar door allerlei
contacten in9elicht over de plaatseliJ'ke omstandi9heden . Simon de
held van Tad Williams' The Drag onbone Chair deel een van
Memory, Sorrow & Thorn en Pug
uit Raymond Feists Magician worden als 1jon9ens 9epresenteerd en
maken een uit9ebreid - en voor
hen en de lezer uiterst informatief leerprotes door . De kracht van de
auteur in veel van deze boeken ligt
in de doserin9 van de informatie :
vaak worden hoofdpersoon en lezer eerst door bepaalde 9ebeurtenissen nieuws9ieri9 9emaakt, voordat de vereiste informatie wordt
verschaft .
Er treedt een soon verdubbelin9 van de to9enstellin9 normaalbuiten9ewoon op : de hele andere
wereld wi1jkt of van de onze maar
binnen de andere wereld zi1jn er tal
van aldaar 'normale' din9en en
eveneens 'buiten9ewone' zaken .
Dit 9e9even kwam ook naar voren
in de discussie waarover ik biJ j de
Titelpagina van het laatste deel van Tad Williams' Memory, Sorrow & Thorn-trilogie
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Kaart van de noordelijke helft van de wereld waarin George
Martins Song of Fire and lce-trilogie speelt

avontuur wel heel buiten9ewoon was . Zi1j kunnen
biJjvoorbeeld de persona9es, die met een bloedend
zwaard worden 9econfronteerd zich daar uit9ebreid
over laten verbazen en hen zo de beoo9de reactie aan
het publiek laten voorspie9elen . Juist die si9nalen ziJjn
het onderzoeken waard in de middeleeuwse romans
omdat zi1j aan9even waar de boven9revs van de
bandbreedte li9t, naar de inschattin9 van de auteur
een voorlezer kan daar door allerlei mimiek en
der9eli1jke no9 het zi1jne aan toevoe9en . BiJ' moderne
romans kan de focus van een der9eli1jk onderzoek
meer op de werkeli1jke lezer li99en en zullen persoonli1jke voorkeuren en bandbreedtes duideli1jker naar
voren komen . Om no9 even tern9 to komen op de
eerste anekdote : ik keek miJjn o9en uit in het kasteelt1je
en het bi1jbehorende keuri9e vakwerkdorpJ 'e . terwi1jl
miJjn Duitse colle9a's met een zeker dedain op lit

Plattelands9ehucht neerkeken . 'Beauty is in the eyes
of the beholder' ze9t de revs Saltheart Foamfollower,
een van de personages in Stephen Donaldsons Lord
Foul's Bane het be9inboek van de First Chronicles of
Thomas Covenant the Unbeliever.
De 9enoemde verdubbelin9 wordt sours op een
universeel niveau 9ebracht : in zi1n Otherland-boeken
(City of Golden Shadow Mountain of Black Glass
River of Blue Fire en Sea of Silver Light) laat Tad Williams ziJ'n hoofdPersonen Renie en lXabbu een bos1jesman een uit9ebreide zoektocht doormaken die zich
9eheel in virtual reality VR voltrekt . Terwi1jl zi1' in real
life RL in een snort life-support tomben li99en doorkruisen lXabbu en Renie een 9i9antisch tourputernetwerk in de vorm van door een nvier verbonden werelden . De to9enstellin9 VR-RL wordt verdubbeld : wat
voor de personages RL is is voor de lezers in zekere zin
VR de virtuele wereld van het boek . Dat levert het
universele inzicht op dat ei9enliJk alle teksten vormen
van VR zi1jn . Het 9rappi9e in Williams' reeks is vervol9ens dat de VR-werelden bi1jna allemaal zi1n 9ebaseerd op klassiekers uit de wereldliteratuur, zoals
The Wizard of Oz en Homerus' Ilias . Als ten slotte een
van de meest sYmpathieke personages in RL sterft
9aat zi1'n bestaan toch verder in de VR-wereld waar hij J
de 9edaante 'sim' van Tolkiens held Ara9orn aanneemt . Zo leeft Orlando voort in de VR 'Otherland' in
het boek terwiJjl hiJ' voor de reele lezer voortleeft in de
VR die het boek is .
De aanwezi9held van een Iandkaart
De (fantasy- schri1'ver creeert een wereld in woorden
die de lezer al lezend in ziJn ei9en hoofd reconstrueert
en op ei9en wi1'ze no9 wat verder inkleurt . Dat laatste
aspect komt boven bi1j verfilmin9en zoals biJj de recente verfilmin9en van Harry Potter en de Steen der
Wizen
en The Lord of the Rings (in beide 9evallen is er
I
trouwens ook een video9ame . Wie de films heeft
9ezien zal daar bi1j het zich voorstellen van de verhaalwereld in zekere mate door worden beinvloed en
wee eerst de boeken las zal biJ j het ki1jken verschillen
met zi1jn ei9en voorstellen9 van personen en din9en
ontdekken . Dit protes kan positief ziJ'n de 1jon9en die
Ron Wemel speelt in Harry Potter past preties in het
beeld dat ik van dat personage had en de zwarte
ruiters uit de Tolkienfilm overtroffen mitjn meest afschrikwekkende beelden van hen maar natuurli1j k ook
ne9atief . Van dat laatste een voorbeeld uit een antler
genre : sends Richard Gere een al to 9ladle Lancelot
speelde in First knight, heb ik sours moeite hem uit
mi1'n hoofd to kri19en bi1j het bestuderen van de
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Lancelot en prose, terwi 1 i de karikaturale ridders uit
Mon Python and the Holy Grail daarbiJj een veel positievere invloed hebben . Gelukki9 wa9en re9isseurs
zich zelden aan het verfilmen van de uit9ebreide en
tomplexe fantasYromans waarvan ik het meest hood .
De werelden in het hoofd kri1gen ook vorm door
middel van de kaarten die vaak voor in de boeken zijn
to vinden . Waar namen en dialogen miJ j van het kopen
van een boek kunnen afhouden kan de aanwezigheld
van een Iandkaart mi1 j daar Jjuist toe verleiden . De
kaarten laten mooi zien hoe de verhoudin9 van de
fantasYwereld tot de onze is : het is duideli1jk een andere wereld maar er zijn ook bergen rivieren, zeeen
en steden we9en en wouden . Zoals de personages
menseliJ'ke emoties vertonen zo li99en ook de 9eografie en het klimaat dicht biJ' die van onze wereld . In de
9ebruikeli1'ke zoektochtstructuur bewegen de personages zich in alle richtin9en over de kaart : 9ere9eld
terngbladeren naar die pa9ina helpt our het overzicht
to houden- vooral wanneer de personages allerlei
kanten op9aan . Zo is in The Lord of the Rings Mordor
het doel van de tocht van Frodo en Sam die de ring in
het vuur van de Doember9 moeten werpen, terwi1i de
andere hobbits
erin
1 en Pepi1n zich met Isen9and
bezighouden en de overige leden van het refs9enootschap van de ring Gandalf- Le9olas Ara9orn en Gimli
in weer andere 9ebieden actief zi1jn .
De kaart is de visualisatie van de andere wereld en
Iokt sours het verhaal merle uit . Het is bekend dat
Raymond Feists wereld Midkemia ontstond in een wekeli1'ks fantasYspel met vrienden . Pas later is hi1' er romans over 9aan schriJjven met dank aan deze 'Fridayni9hters' . De tweede wereld waarmee Midkemia via
een ma9isch portaal in contact komt Kelewan, is
vervo)9ens het terrein geworden voor een snort spinofftrilo9ie . Samen met JannY Wurts schreef Feist
Daughter of the Empire Servant of the Em pire en Mistress of the Emp ire die spelen in deze Japans/Koreaans
aandoende wereld met allerlei politieke intri9es . Het
9rappi9e is dan weer dat de personages in deze wereld terloops in contact komen met fi9uren uit de
Midkemiareeks . Ook dit snort intertekstuele relaties is
natuurliJjk van alle genres en ti1jden . ZiJ' doen de in9evoerde lezer deu9d als spel voor in9ewi1'den net zoals
het leuk is our in Brett Easton Ellis' The Rules of
Attraction de personages uit Donna Tartts to zien opduiken .
Balans tussen het vreemde en het vertrouwde
Veel van de hiervoor kort aan9eduide principes komen ook voor in de reeks van zeven romans die ik ter
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afsluiting van dit artikel wat nader wil bespreken . Ze
zijn 9eschreven door Robin Hobb en behoren naar
mi1jn idee tot het beste wat de meest recente fantasy
heeft to bieden . De schriJjfster slag9t erin preties de
9oede balans tussen het vreemde en het vertrouwde
to vinden doseert de magie en het bovennatuurli1jke
en schept zeer 9eloofwaardige, 'levensechte' personages, die ook op het 9ebied van de liefde het nodi9e
meemaken . Het gaat our drie 9ekoppelde reeksen, alIemaal uit9egeven door Voyager : twee trilo9ieen he
Farseer Trilogy: Assassin's Apprentice 1995 ), Royal
Assassin 1996 en Assassin's Quest 1997 en The
Liveship Traders-trilogie : Ship of Magic 1998 , The
Mad Ship 1999 en Shi p of Destiny 2000 en het
eerste deel van wat een derde trilo9ie zal worden : The
Tawny Man Book I: Fool's Errand (2001) .
De wereld van de eerste trilo9ie is een niet eens zo
9root kust9ebied met zes hertogdommen met allerlei
eilanden in de zee ten oosten, i1js in het noorden

Omslag van Stephen Donaldson eerste Thomas Covenantroman

bergen in het westen en in het zuiden het stadJje
Bin9town dat aan de Traderbaai ligt en aan de Rain
Wilds grenst . De zes hertogdommen vormen een fragiele coalitie waarin politieke intrige aan de orde van
de da9 is en elke vorst ziJjn ei9en sluipmoordenaar in
dienst heeft . De hoofdpersoon van de eerste trilogie is
een leerlin9-moordenaar, bastaardzoon van de om9ekomen kroonprips Chivalry (adellijke personages
hebben hier een naam die een deugd weergeeft zo
is er konin9 Shrewd, prips Verity en dame Patience) .
Naar ziJjn vader heet hi1j FitzChivalrY, kortwe9 Fitz
'zoon' .
Fitz is de ikverteller van de Farseerboeken die
achteraf alle 9ebeurtenissen beschri1jft : elk hoofdstuk
be9int met een korte cursief of9edrukte passage,
waarin hi1' terngkiJ'kt en commentaar geeft of meer
algemene informatie verschaft . TerwiJjl hiJj in die stukJj es
van een afstand toekiJjkt, gaat het 'gewone' verhaal
vervol9ens veel dichter op de 'ik' zitten er is sprake
van interne focalisatie door de homodie9etische
verteller: de lezer weet wat Fitz weet en kiJjkt over het
algemeen met hem mee . De cursieve inleidende passages verzor9en een deel van de expositie maar veel
belangrilj ker voor de presentatie van de verhaalwereld
is de training die Fitz op allerlei terreinen kri1gt . In het
9eheim wordt hi1j in de kunst van het moorden getraind door de mYsterieuze Chade, die alleen in vermommin9 aan het echte leven deelneemt en in de
burcht Buckkeep een verbor9en leven leidt maar hij 1
wordt ook voorbereid op een leven als vechter en zelfs
even aan een training in ma9ie onderworpen . De
leden van het Farseergeslacht hebben bepaalde
mentale vermogens die zich op verschillende manieren
uiten : ziJj kunnen hun 9edachten uitzenden naar
anderen maar ook als een snort radar gebruiken . Dit
heet de 'Skill' . Daarmee verbonden maar gezien als
een la9ere afkeurenswaardige vorm is de 'Wit' : het
vermo9en om een mentaal contact met dieren to le99en en zich in een flier to verplaatsen . Fitz heeft beide
vermogens maar is van nature 9enei9d tot de Wit en
kan de Skill niet beheersen .
Veel van de 9ebeurtenissen in hetverhaal draaitom
deze bovennatuurli1jke vermogens, met name omdat
invallen van krilgers van de Verre Eilanden alleen door
prips Verity's Skill kunnen worden of9ewend : hi'J
maakt mentaal contact met de schepen van de to9enstanders en stuurt hen de klippen op . Er li1jkt echter
9een definitieve oplossin9 voor de invasies to ziJ'n, tot
Verity in het laatste deel van deze eerste reeks een
visioen kri19t flat hem naar een verre vallei stuurt waar
hiJj een sluimerende draak tot leven wekt en in de

draak op9aat . Deze en andere draken- 9eschapen
door de 'Elderlin9s', verdriJjven het inmiddels diep in
het land doorgedron9en invasiele9er .
De wereld van Buckkeep en de herto9dommen
komt echt tot leven . Juist ook doordat de lezer steeds
met Fitz meekiJjkt en -leeft en doordat de verwikkelin9en biJj al hun bovennatuurliJ'ke aspecten, in de
kern toch steeds heel menseli1jk ziJjn . Het verhaal liJjkt
of9erond aan het eind van Assassin's Quest. De
tweede trilogie speelt zich of in het zuideliJ'ke
Bingtown en omstreken . Maar geleideli1'k wordt
duideli1jk dat ook hier de Elderlin9s en de draken een
rol spelen . Eerst 9aat alle aandacht naar de zogenoemde 'Lifeshi s' sche en van een heel s eciaal
snort hout uit de Rain Wilds : ziJj worden gemaakt van
de omhulsels waarin de draken rusten . De schepen
leven en hebben een boe9beeld in de vorm van een
man of vrouw, dat kan spreken en bewe9en . Alleen
met deze schepen kan de Rain Wild River worden
bevaren . De handelaars uit Bin9town hebben
contracten met de bewoners van de Rain Wild die
door hun om9eving lichameli1jk veranderen en biJjvoorbeeld stukes
J schubben kriJ9en . In zee leven
reusachti9e slapgen die met elkaar communiceren
onder andere door middel van stoffen die hun huid
ofgeeft en zich geleideli1jk aan verzamelen aan de
mond van de Rain Wild River . Dit alles leidt tot een
wederopstandin9 van de draken van de Elderlin9s en
vervolgens tot nieuwe allerhande verwikkelin9en en
avonturen . Het is dezelfde wereld als die van Fitz maar
het verhaal wordt op een andere manier verteld het is
een auctoriaal hiJjverhaal, ofwel : hetero-diegetische
extra-diegetische verteller en speelt zich voor een
groot deel op de levende zeilschepen of rond Jjonge
hoofdpersonen als Althea, Matla en Winthrow Vestrit ,
met wie het even 9oed meeleven is als met Fitz . De
nieuwe reeks 9aat nu weer tern9 naar de re9io .
personages en vertelvorm van de eerste .
De wereld van Fitz Buckkeep, Bingtown en de
eilanden van de Cursed Shore is er slechts een in miJ'n
hoofd naast het Osten Ard van Tad Williams'
Memory, Sorrow & Thorn Tolkiens Midden-Aarde de
uit9estrekte 9ebieden in George Martins werk en in de
Paksenarrionromans van Elisabeth Moon Feist and
Wurts' Midkemia en Kelewan Terry Goodkinds Old
World Stephen Donaldsons 'the Land' Sara Douglass'
Tencendor Ursula LeGuins Earthsea en nog vele
andere werelden en er is alti1jd ruimte voor meer ,
9eloof ik . Elk van de werelden heeft ziJjn eigen
charme elk loont de moeite 1je erin to verdiepen door
al die dikke boeken to lezen . Elk van die boeken
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belichaamt voor miJj bi1j uitstek het 9enot dat ik beleef
aan wat Dresden 'het vreemde vermaak dat lezen
heet' heeft 9enoemd .
Frank Brandsma is als docent Literatuurwetenschap
verbonden aan de Universiteit van Utrecht . Hi j is
9especialiseerd in Middelnederlandse letterkunde en de
Arturistiek . De auteur bedankt Bart Besamusca en Paul
Wackers voor het kritisch becommentarieren van de eerste
versie van deze tekst.
Aantekeningen
Het citaat uit de slotzin is de titel van S . Dresdens boek uit
1997, uitge9even door Meulenhoff . Het boek bevat onder
meer een hoofdstuk dat 'Lekker lezen in Ferdinand HuYck'
heet en waarin Dresden zi1n 9enieten van die historische
roman uitlegt .
Voor wie meer wit lezen, is mijn artikel 'Excalibur meets
Memory, Sorrow and Thorn : over het 'middeleeuwse' in
Fantasy-Iiteratuur' in Frame X (1995), pp . 17-29 misschien
een goed begin . Er ziJjn volop websites over de
fantasYboeken en hun auteurs, 9ewoonlijk volstaat het
intikken van de auteursnaam in de zoekmachine . In het
Nederlands is www .elffantasy .n l een mooie start .
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Een soap uit de
negentiende eeuw?

Narratieve technieken in Zola's feuilletonroman Les Mysteres de Marseille

De soap li1'kt zonder twi1'fel tot het 'PulP9enre' to behoren . Hoeveel
literaire technieken er ook worden 9ebruikt, voordat dit genre onder
dit label uitkomt moet er heel wat gebeuren . Maar hoe zit het met een
werk van een 9eresPecteerde meester als Emile Zola, dat veel soaPkenmerken in zich vereni9d? Zoals Mar1'olein van Tooren in onderstaand
artikel last zien, heeft de feuilleton Les MYsteres de Marseille veel
PulPkenmerken, maar li9t in de pulp het meesterschaP reeds besloten .
Marjolein van Tooren

In 1866 neemt de censuur in FrankriJ'k of en ziet
Leop' old Arnaux hoofdredacteur van de gematigde
kraut Le Messa9er de Provence mo9eliJjkheden om
zi1jn blad meer profiel to 9even . HiJj wil een krachtiger toon aanslaan duideli1j ker stellin9 nemen en vooral het lezerspubliek vergroten Ripoll 1969, p . 20 en
Brown 1996, p . 161 . In J'anuari en februari 1 867 konde Marseille
di9 t
hijj een feuilleton aan Les MYsteres
,
dat hijj kwalificeert als "une dramatique et saisissante
etude des moeurs marseillaises" en als "un travail, fruit
de ongues observations et de laborieuses recherches ,
et qiu est appele a produire a Marseille et daps tout le
Midi une immense sensation" 9eciteerd in Ripoll
1969, p .21 . Voor dit sensatieverhaal had Arnaux een
beroep 9edaan op Emile Zola die toen no9 niet erg
bekend was maar al wel een bundel verhalen Contes
a Ninon , twee romans La Confession de Claude en Le
Voeu d'une morte en twee bundels essays over
literatuur en beeldende kunst Mes haines en Mon
salon) op ziJjn naam had staan . Ook was hij j medewerker bi1j een aantal kranten uit Paris,
J zoals Le Fi9aro,
L Evenement en Le Petitiournal . De J'on9e schri1jver, die
net had besloten zi1jn baan bi1 j uit9everi1 j Hachette op to
ze99en en van zi1n pen to 9aan leven, was 9raa 9
bereid op het verzoek van Arnaux in to 9aan .
In 1884 in een voorwoord biJ ' de heruit9ave van Les
MYsteres de Marseille, zou hijj verklaren dat financiele
redenen bi1 zi1n beslissin9 de doorsla9 hadden

9e9even evenals de mo9eli1jkheid ziJjn bekendheid to
ver9roten . Daarnaast had hij j de gele9enheid willen
aangriJpen om met historische documenten to werken
- iets wat hijj voor zi1jn romancYclus Les RougonMacquart later ook zou doen Ripoll 1969, p .20 .Over
de kwaliteit van ziJjn feuilleton laat hiJ' 9een enkele
onduideliJjkheid bestaan : het zou van een "mediocrite
irreparable" ziJn, "une oeuvre de pur metier et de
mauvais metier" Zola 1962, p .228 en 225 . Nu weten
we dat we de waardeoordelen die Zola over zi1jn ei9en
werk uitsprak niet altiJjd even serieus moeten nemen :
vaak herriep hiJ' ze later weer en hi1' heeft ooit
toe9e9even zi1jn lezers graa9 op het verkeerde been to
zetten . Het is dus niet gezegd dat Les Mysteres de
Marseille werkeli1'k zo'n coatig werk is als Zola ons wil
doe n 9eloven . Bovendien stak hijj weliswaar de draak
met de eindeloze feuilletons van schriJjvers als Ponson
du Terrail Eugene Sue en Aurelien Scholl, maar probeerde hij j tevens de poPulariteit van het genre to
door9ronden . Daarvoor bestudeerde hijj onder meer
de structuur van de feuilletons in 1 866 schreef hijj over
Ponson du Terrail dat het lezen van liens werk zou
berusten op "un plaisir purement mecanique" Zola
1980, p . 162 in 1878 sprak hi1' daarente9en zi1'n bewondering uit voor de "mouvement d'horlo9erie bien
re9le" ervan 9eciteerd in Becker, Gourdin-Serveniere
en Lavielle 1993, p .227 . Het is daarom interessant na
to 9aan welke invulling Zola zelf aan de structurerende
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mechanismen van het feuilleton heeft 9e9even welke
narratieve technieken hi1j inzet om zi1jn lezerspubliek
aan zich to binden . Om een antwoord op deze vraa 9
to vinden zal ik eerst kort de inhoud van Les Mysteres
de Marseille bespreken en me vervol9ens concentreren
op de structuur en met name op de functie van titel ,
begin en einde van de in totaal 62 hoofdstukken . Het
felt fiat een feuilleton in afleverin9en verschi1jnt, stelt
immers bi1jzondere eisen aan deze drie strate9ische
posities : het eind van elk hoofdstuk moet de lezer
enerzitjds tevredenstellen anderzi1jds nieuws9ieri9 maken naar het vervol9 . Titel en begin van het eerstvol9ende hoofdstuk moeten de belan9stellin9 van de
lezer oPnieuw wekken en hem zi1jn lectuur doen hernemen . Behalve op de over9an9sstrate9ieen van het ene
naar het andere hoofdstuk zal ik in9aan op twee
verwante onderwerpen : de functie van de be9inhoofdstukken van elk van de drie delen waaruit de roman
bestaat en de over9an9en tussen die delen .
Een soap avant la lettre
Wie de 9ebeurtenissen in Les MYsteres de Marseille o p
een ri1jt1je zet, zal al 9auw 9enei9d zi1jn to constateren
fiat het feuilleton hoewel 9ebaseerd op historische
documenten veel we9 heeft van de soapseries zoals we die nu van de televisie kennen . Hoofdpersonen
zi1jn Blanche de Cazalis en de broers Philippe en Marius
CaYol . De aristocratische Blanche woont sends de flood
van haar ouders in het kille huffs van haar oom waar
ze met alle naiviteit van haar zestien lentes droomt
van de 9rote liefde . De broers CaYof, die tot de eenvoudi9e bur9eri1j behoren ziJjn in alles elkaars te9enpolen . Philippe is kna om to zien en een vrolijke levens9enieter . Van werken houdt hi1j niet-; hij hoopt eens een
9oed huweli1jk to sluiten en flaneert dan ook vaak
elegant 9ekleed, door Marseille om indruk to maken
op de vrouwen . Zi1jn Jj on9ere en minder aantrekkeli1jke
broer Marius is veel serieuzer : hiJj werkt op het kantoor
van een rederiJj en wil niets antlers dan in redeli1j ke
welstand een rusti9 leventJje leiden .
Het eerste deel van de roman vertelt de dramatische
9evol9en van een sociaal probleem : de liefde tussen
Blanche en Philippe, die ezien het standsverschil onmo9eliJ'k is . Bi1" een 9eheime ontmoetin9 worden de
9eliefden betrapt en zien ziJ j zich 9enoodzaakt to vluchten . Na enkele da9en zwerven worden ze aan9ehouden o bevel van een woedende oom M . de Cazalis
die Philippe in de 9evan9enis laat 9ooien en Blanche
opsluit in een zomerhuis op het platteland . Te laat ,
want Blanche bliJjkt zwan9er . Verontwaardi9d fiat ziJjn
broer van ontvoeren9 wordt beschuldi9d - Blanche was
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immers vriJjwilli9 met Philippe mee9e9aan - stelt
Marius alles in het werk om de familienaam van alle
blaam to zuiveren en zi1'n broer vriJj to kri19en . ZiJjn
po9in9en toPen echter op niets uit,; alleen de bloemenverkoopster Fine Cou9ourdan - zelf heimeliJjk verliefd
op Philippe - biedt haar hulp aan . Ze weet haar oom ,
die 9evan9enbewaarder is to vermurwen : voor 15 .000
francs is deze bereid om Philippe to laten ontsnappen .
De po9in9en om dit 9eldbedra9 to bemachti9en
staan centraal in het tweede deel waarin Marius zich
in de wereld van het 9rote geld be9eeft . Uiteindeli1jk is
het een schi1jnbaar onbeduidende 9ebeurtenis Marius refit de eer en 9oede naam van Claire Martell Y,
de zuster van zi1jn bags - die de oplossin9 bren9t : M .
MartellY beloont hem met een lenin9 van 15 .000
francs Philippe kan ontsnapPen en vertrekt in ballingschap naar Genua .
Aan het begin van het derde deel bevalt Blanche
van een zoon Joseph . Fine en Marius - die ondertussen zi1n 9etrouwd - ontfermen zich over het kind en
beschermen de 1j on9en te9en M . de Cazalis die hem
wil ontvoeren . Blanche trekt zich tern9 in een klooster .
Na een aantal 1j aren keen Philippe tern9 uit ballingschap en kri19t 9ratie . HiJj stort zich vervol9ens hats
over kop in de revolutie van februari 1848 wat een
hernieuwde confrontatie met M . de Cazalis betekent .
Laatst9enoemde ziet in de revolutie nameliJjk een
Prachti9e aanleidin9 om ziJjn aartsviJjand opnieuw het
leven zuur to maken . Aan het eind van de roman daa9t
hiJj Philippe uit voor een duel . DodeliJk 9ewond wordt
Philippe of9evoerd naar het ziekenhuis . Daar komt hijJ
naast M . de Cazalis to li9gen die 9etroffen is door de
in Marseille heersende cholera . De po9in9en van
Blanche die als verplee9ster in het ziekenhuis werkt ,
om beide mannen met elkaar to verzoenen topen stuk
op de onverzetteliJ'kheid van haar oom . Philippe bezwi1jkt aan zi1jn verwondin9en r M . de Cazalis aan de
cholera en ook Blanche wordt enkele da9en later
9etroffen door de epidemie . Alleen Marius, Fine en
Joseph overleven alle ellende : de roman eindi9t met
een apiloo9 waarin wordt verteld fiat ze al teen Jjaar een
rusti9 en 9elukki9 leventJje leiden .
Met deze fantasievolle combinatie van 9ebeurtenissen en personen uit verschillende bronteksten heeft
Zola onte9enze99eli1jk voldaan aan de eis van Arnaux
een dramatisch en Pakkend verhaal to schri1jven . Om
flit aan to tonen moet er worden 9ekeken naar de
narratieve technieken die Zola inzette om van hoofdstuk tot hoofdstuk de aandacht van ziJn publiek vast to
houden .

me9er d'une campa9ne voisine- et it se dirigeait
vers une 9rande maison carree solidement
batie sorte de chateau campa9nard comme on
en trouve beaucoup sur les coteaux de la
Provence. Zola 1962, p . 229 1; mi1jn cursiverin 9

Het was eind mei 184 . . Een man van een I'aar of
derti9 liep snel over een p ad in de wijk
l SaintJoseph vlakbi lj Les A Y9alades. HiI] had zil'n paard
toevertrouwd aan de pachtboer van een stuk
land in de buurt en begof zich naar een grootvierkant stevig 9ebouwd huffs: een snort
plattelandskasteel zoals men er op de hellin gen
van de Provence zoveel aantreft. Zola 1993
P 7

Aan het eind van het hoofdstuk bevesti9t de verteller
dat het lot van de 9eliefden is beze9eld :
Puffs la nuit se fit chaude et voluptueuse. Et

Blanche devint 1'epouse de Phili pp e . Elle s'etait

Zola, hier 26 jaar oud

Het begin van een sociaal drama
Het eerste hoofdstuk van een narratieve tekst en a
fort/oni titel en begin daarvan vormen de drempel van
de reele naar de fictieve wereld en 9even aan wat de
lezer kan verwachten in wat voor wereld hiJj binnentreedt . Jacques Dubois (1973, p . 491 spreekt in dit
verband van het 'protocole de lecture' .
In Les MYsteres de Marseille le9t het openingshoofdstuk van het eerste deel de basis voor het sociale
Probleem dat centraal staat ; titel en begin presenteren
het hele verhaal in een notendop . Zo verraden de
namen in de titel "Comme quoi Blanche de Cazalis
s'enfuit avec Philippe CaYof"Hoe Blanche de Cazalis
we9loopt met Philippe CaYof de sociale klasse van de
personages en voorspellen daarmee al de onmo9eliJjkheid van hun liefde . Het begin van het eerste
hoofdstuk sYmboliseert het stuklopen van Philippes
veroverin9spo9in9en : hi1j nadert het huffs van Blanche ,
maar dat is een onneembare vesting :
Vers la fin du mois de mai 184 , un homme

d'une trentaine d'annees marchait rapidement

daps un sentier du quartier Saint-Joseph, pres
des AY9alades . 11 avait confie son cheval au

livree d'elle-meme elle n'avait pas eu un cri de
revolte elle pechait p ar ignorance, comme
Philipp e P echait par ambition et par p assion .
Ah! la douce et terrible nuit! Elle devait frapper
les amants de misere et leur app orter toute une
existence de souffrance et de regrets.
Ce fut ainsi que Blanche de Cazalis s'enfuit avec
Philippe CaYof- p ar une Claire soiree de mai.
Zola 1962, p . 231, mi1jn cursiverin 9
Daarna kwam de nacht warm en voluptueus .
En Blanche werd de vrouw van Philippe. Zi j had

zich vri 1jwilli9 aan hem geg even, 9 een enkele
weerstand 9eboden- zi Ij zondigde uit
onwetendheid zoals Philipp e zondigde uit
eerzucht en hartstocht. 0 die heerli'ke
l,
vreseliI "ke nacht! Hil] zou de g eliefden in de

ellende storten en de rest van hun leven zou

alleen maar een liljdensweg worden- vol spli"t .
Zo liep Blanche de Cazalis op een mooie avond
in mei we 9 met Philipp e CaYol. Zola 1993 ,
p 9

Deze ne9atieve uitsprack over wie de hoofdpersonen
leken to ziJn, en het 9ebrek aan positief Perspectief creeren de behoefte aan een echte held die de
ellende to li1f 9aat. Deze wordt aan9ekondi9d in de
titel van het tweede hoofdstuk "Ou I'on fait connaissance du heros Marius CaYol" Waarin wi1 j kennismaken met de held van het verhaal Marius CaYof .
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Meteen aan het begin wordt Marius neer9ezet als de
to9enpool van zijn broer:
Marius CaYof, le frere de I'amant de Blanche,
avait environ vin9t-cinq ans. 11 etait petit,
mai9re d'allure chetive . Son visage 1jaune clair,
perce d'Yeux noirs longs et minces, s'eclairait
par moments d'un bon sourire de devouement
et de resignation . 11 marchait un peu courbe ,
avec des hesitations et des timidites d'enfant .
Et, lorsque la haine du mal l'amour du juste le
redressaient it devenait presque beau . Zola
1962, p .232

Marius CaYof, de broer van de minnaar van
Blanche, was on 9eveer vi"fentwinti9laar.
Hi"J
1
was klein, mag er en ziekeli"k
1 . Zi1"n 9ellg
9ekleurde 9 elaat met zwarte s p leeto 9 en lichtte
sours o p door een vriendeli"ke
1
9limlach van
toewi1 "ding en berustin91
. Hi" liep een beetl"e
voorover9ebo9en aarzelend en verle9en als een
kind. Maar wanneer hi], 9 edreven door haat ten
aanzien van het kwaad of door liefde voor
rechtvaardi9held rechterop 9 in 9 top en werd hil
bijna
mooi. Zola 1993, p . 10
1
Deze to9enstellin9 zal in de rest van het hoofdstuk verder worden uit9ewerkt en Marius zal oPenliJjk zijn rol
als redder bevesti9en met de woorden "Jai une tache
a accom lir Ia tache de racheter to faute" Zola 1962,
p 235 ; " Ik heb een task to volbren9en de tack Jjouw

font oed to maken" Zola 1993 .12 . Daarmee is de
inleidin9 voltooid en kan de intri9e zich verder ontwikkeren .
Van de ene impasse in de andere
Het eerste deel verhaalt als 9eze9d, van de verwoede
po9in9en van Marius our zijn broer vri1" to kri19en . Hi"1
behoort echter tot de kleine luiden, terwi1i zijn
to9enstander M . de Cazalis een van de invloedri1"kste
inwoners van Marseille is . Marius stuit dan ook
voortdurend op de ri9ide hierarchic van de toenmali9e
samenlevin9 . Deze kruistocht is ontmoedi9end en de
vraa9 riJjst hoe de verteller toch de aandacht van de
lezer weet vast to houden .
Elk hoofdstuk eindi9t met een totaal 9ebrek aan
positief perspectief : een nieuwe ramp treft de personages, of de verteller beschriJjft hun reactie in 9edachten ,
woorden of laden op eerdere ne9atieve berichten .
Het verhaal wordt dus onderbroken op een moment
van diepe wanhoop . Daarmee doet de verteller een
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beroep op het medeliJjden van de lezer en op liens verIan9en en verwachting to horen dat de personages
zich ondanks alles uit de ellende hebben weten to
redden . Het zijn immers niet voor niets helden . Titel en
begin van het vol9ende hoofdstuk bevesti9en echter
steeds het Penibele karakter van de situatie : ze
benadrukken de ne9atieve 9evoelens van de personages, le99en de oorzaak van de nieuwe ellende bloot of
9even aan dat de po9ingen our het ti1j to keren tot
mislukken zijn 9edoemd .
Zo vreest Marius aan het eind van hoofdstuk drie
dat het hem niet zal lukken M . de Cazalis milder to
stemmen :
Ainsi la derniere esperance etait morte . Marius ,
aneanti revint a Marseille sans entendre les
paroles d'encoura9ement de l'abbe Chastanier .
II son9eait aux fatales consequences de la folic
de Philippe,; it se revoltait contre les malheurs
qui allaient frapper sa famille.
- 'Mon enfant, lui lit le pretre en le q uittant, 1e
ne suis qu'un pauvre homme . Disp osez de moi .
Je vais prier Dieu .' Zola 1962, p . 241 ; mi1jn
cu rsiverin 9
Zo vervloo9 de laatste hoo p . De uit9e p utte
Marius 9 in9 terng naar Marseille, zonder de
bemoedi9ende woorden van abbe Chastanier
to horen . Hi]
Hi" dacht aan de fatale gevolg en van
de waanzinnige daad van Philippe ;hi]e," hi" kwam in
opstand te g en het on geluk dat zi"n
1 famille zou
treffen .
'Mil jn kind' zei de p riester te g en hem toen hi"l
hem verliet 'ik ben maar een arme m an . lk sta
tot1"e b eschikking . lk zal tot God bidden .' Zola
1993, p . 18

De lezer kan no9 veronderstellen dat Marius de
situatie to somber inziet en dat zijn wanhoo P
niet 9erechtvaardigd zal bli1jken to zi1jn . Maar als de
eni9e hulp het 9ebed van een onbeduidend pastoort1"e is . . . De titel van hoofdstuk vier, "Comment
M . de Cazalis ven9ea le deshonneur de sa niece"
Hoe meneer de Cazalis de schande van zijn
nicht wreekte is al veelze99end : hi1j bevesti9t dat de
oom van Blanche vasthoudt aan zijn ideeen over
rang en stand en kondi9t een wraakactie aan . De
opening van het hoofdstuk 9eeft meer details : binnen de kortste keren is heel Marseille op de
hoo9to van de affaire en spreekt iedereen er schande
van :

Les amants s'etaient enfuis un mercredi . Le

leur cur, ils allaient fouiller au fond des

vendredi suivant tout Marseille connaissait

miseres humaines et voir a nu les p/ales dune

1'aventure ; les commeres sur les ortes

9rande vile- /ivree a tons les emportements de

ornaient le recit de commentaires dramatiques ;

l'industrie moderne .

Zola 1962,

.310

la noblesse s'indi9nait la bourgeoisie faisait des
gorges chaudes . Zola 1962, p . 241
De geliefden waren op een woensdag 9evlucht .
De vriJjdag daarop was heel Marseille op de
hoo9to van het avontuur, • de buurvrouwen

strijd
waartoe hun hart hen dreef op grotere
l
schaal voortzetten ; ziJ j zouden diep graven in de
menseliIjke ellende en de rauwe wonden zien

stonden voor hun huffs to kletsen en dikten het
verhaal nog een beet1je aan-; de adel was
verontwaardi9d, de bourgeoisie maakte zich er
vroliJ jk over.

En de vol9ende da9' bracht de diligence Marius
en Fine terng naar Marseille . ZiJ] zouden de

Zola 1993, p . 19

Dit snort 'transitions-impasse' (impasse-overgangen)
vinden we vriJjwel zonder uitzonderin9 in heel het eerste deel . De verteller bren9t de hoofdpersonen telkens
in penibele situaties waaruit ze een uitwe9 moeten
vinden en confronteert hen daarbi1 j met steeds nieuwe
sociale barrieres . Zo 9eeft hi1j een vriJjwel volledi9 en
kritisch beeld van de vroeg ne9entiende-eeuwse samenlevin9 . HiJj laat zien dat de sociale klassen strikt
zi1n gescheiden dat de adel en de 9e9oede bur9erij1
hun macht enkel en alleen danken aan intri9es en
bedro9, dat 1je ook in de kerk alleen ver komt met
sluwheid en geld en dat de kleine luiden machteloos
bliJj ven . Hoewel Le Messa9er de Provence zich richtte
op alle la9en van de bevolkin9 r zal Zola vooral hebben
9erekend op herkennin9 van de situatie door de kleine
bur9eri1 ;
. identificatie van deze 9roep lezers met de
hoofdpersonen en dat zijj ondanks de aanhoudende
reeks to9ensla9en niet zouden afhaken .

Teru9 bi1' of

van een grote stad over9eleverd aan alle
uitwassen van de moderne industrie . Zola
1993, pp . 94-95

Een chefkruier als sleutelfi9uur
Het tweede deel be9int met de introductie van een
nieuw personage : "Le sieur Sauvaire r maitre portefaix" . Zoals de beroepsaanduidin9 chefkruier in deze
titel al aan9eeft behoort hi1 j tot een ho9ere sociale
klasse . In zi1jn familienaam li9t de rol van redder sauveur besloten maar de kwalificatie 'sieur' is ambi9u :
deze kan ironisch en zelfs peJjoratief zi1jn bedoeld . De
beschriJjvin9 aan het begin van het hoofdstuk van
Sauvaires fYsieke hoedani9heden su99ereert dat hijJ
behoort tot de 9roeP ri1jke machti9e en onsYmpathieke personages die we kennen uit het eerste deel :
Le patron de Cadet Cou9ourdan- le maitre
portefaix Sauvaire- etait un petit homme vif ,
noiratre aux membres trapus et vigoureux . Son
grand nez crochu ses levres minces son visage
allon9e exprimaient cette confiance vaniteuse,
cette vantardise rusee qui sont les traits
distinctifs de certains types du Midi . Zola 1962 ,
p311

Aan het eind van het eerste deel wordt het probleem
tiJjdeliJjk op9elost - PhilipPes publieke vernederin9 aan

De bags van Cadet Cougourdan chefkruier

de schandpaal wordt vies maanden uit9esteld - maar

Sauvaire was een kleine levendige man met

dat ontslaat Marius niet van de verplichtin9 een Permanente oplossin9 to vinden . Zo wordt de lezer ener-

een donkey uiter/ijk,
een gedron9en bouw en
J
erg sterk . Zi'n
rote haakneus zijn dunne
J g rote

zi1jds tevreden9esteld

na alle ver9eefse po9in9en

heeft Marius nu in elk 9eval een concreet doe/

het

bemachti9en van de 15 .000 francs om de 9evan9enbewaarder of to koPen en anderziJjds nieuws9ieri 9
9emaakt want de vraa9 bli1jft of hi1j dit doe/ kan reali-

lippen, zijn
/anggerekte 9ezicht, drukten die
l
zelf9enoe9zame ijdelheid
uit die sluwheid, die
1
kenmerkend ziJ"n voor sommi9e types uit de
Midi. Zola 1993, p . 99

seren . We zi1'n dus in feite tern9 bi1j of en het verhaal

AI 9auw bli1jkt echter dat we to maken hebben met

kan 9ewoon bi1jna opnieuw be9innen :

een komiek persona9a, waar de verteller met een ze-

Et le lendemain la diligence ramena

a

kere toe9eefliJ'kheid over praat :

Marseille Marius et Fine . !/s allaient continues

Sauvaire avait des appetits cuisants de richesse

sur un plus vaste theatre la lutte

et de plaisirs: it voulait posseder beaucou p

ou

les poussait
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d'ar9ent pour s'amuser beaucoup, et ii you/alt
s'amuser beaucoup pour montrer a tons qu'il
possedait beaucouP d'ar9ent . Une vanite de
parvenu le Poussait a faire un topa9e du diab/e
autour de ses 1joies . . . . 11 1joua, mais avec
prudence trouvant que la voluPte du l"eu ne
vaut pas les sommes qu'on Perd : it you/alt
s'amuser pour son ar9ent- it cherchait des
plaisirs so/ides et durab/es .1/ man9ea dans les
meilleurs restaurants it eut des femmes qu'il
eta/a devant la foule . Zola 1962, Pp . 311-312
Sauvaire brandde van verlan9 en naar ri'kdom en
p lezier: hi"
l wilde vee/ geld hebben our zich erg
to amuseren en hi ] wilde zich erg amuseren our
aan iedereen to /aten zien dat hi
hi]] veel geld
bezat. Met zijn
11i"delheid van een parvenu
schep to hil] enorm op over zJi n PleziertIjes . . . .
Hi ] spee/de- maar voorzichti9, want hil] vond dat
Hi]
het genot van het spe/ niet oAwoog te9en de
sommen geld
die men verloor: hi ] wilde plezier
hebben van ziJn geld, hiI] was op solide,
duurzame A leziert1jes uit . Hi'
l at in de beste
restaurants had vrouwen met wie hi'
hi] kon
pronken . Zola 1993, pp . 99-100

In de loop van het tweede deel wordt het belan9 van
deze beschriJjvin9 en van haar elaats in het openingshoofdstuk duideli1jk : Sauvaire is de Personificatie van
de vier factoren die de zoektocht van Marius in dit
deel domineren : vrouwen geld, s el en humor . Marius
bezoekt de salon van Armande een 'femme
entretenue' in de hoop daar een vermo9end man
te9en to komen van wie hi1j de 15 .000 francs kan
lenen ;. hiJj treedt in dienst biJ ' notaris Douglas en dreigt
verwikkeld to raken in diens malversaties ~; hi1j bezoekt
een casino waar hi1j 10 .000 francs wint en ook weer
verliest en hi1' neemt de arro9ante pater Donadei er o p
een lachwekkende manier tussen . En steeds komt hijJ
hierbi1 j Sauvaire te9en die dus zowel door ziJjn
karakterei9enschappen als door zi1jn bi1jna alomte9enwoordi9held een sleutelrol speelt . Het openingshoofdstuk bevat daarmee oenieuw een 'protocole de
lecture' : met de introductie van Sauvaire worden als
het ware de hoofdliJ'nen van dit deel van het verhaal
uit9ezet .
0p l'acht naar het geld
De noodzaak our Philippe vri1j to koeen staat centraal in
het tweede deel van de roman en wordt hoe Ian9er
hoe drip9ender . Marius' activiteiten nemen dan ook
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koortsachti9 toe . Deze oetopende spanning zien
we tern9 in de wiJjze waaroP de verteller de bru 9
slaat van het ene naar het andere hoofdstuk . Het
einde van de meeste hoofdstukken onderbreekt de
handelin9 op een cruciaal moment, vaak biJ j een verelaatsin9 : de hoofdpersoon 9aat naar een mo9eliJjke
helper toe; hi1' 9aat bi1j deze we9, ten proof aan vertwi1jfelin9 of an9 st;; er komt iemand binnen die een
bedrei9in9 vormt of wiens komst een verrassin9 is .
Sours ook wordt een dialoo9 of een 9edachtestroom
onderbroken of eindi9t het hoofdstuk als de hoofdeersoon aankondi9t een nieuw plan to hebben . De
verteller verlaat de lezer dus na diens nieuws9ieri9held
behoorliJjk to hebben 9eerikkeld . Het begin van het
vol9ende hoofdstuk herneemt de handelin9 meestal
op het moment waaroe deze werd onderbroken, de
titel vervult een 'metadiscursieve' functie : hi1j onthult
de aflooe . 9eeft een samenvattin9 van of commentaar
op de situatie of benadrukt een belan9ri1jk element uit
het hoofdstuk een personage, 9ebeurtenis of voorwere .
Aan het eind van hoofdstuk viJjf bi1jvoorbeeld heeft
Marius een vaa9 vermoeden dat hiJj notaris Douglas
niet helemaal kan vertrouwen :
Douglas se levy pour congedier Marius . Sur le
seuil it lui serra la main avec une familiarite
brusque et cordiale . Le 1jeune homme se
retira un peu etourdi par les faits raPides qui
venaient de se passer . 11 s'etonnait de la
facilite avec laquelle le notaire /'avait charge
de graves interets et se sentait mal a false,
sons le coup de la lourde responsabilite qui
allait peser sur /ui. Zola 1962 . p . 332 ; mi1jn

cursiverin 9

Douglas stond op our Marius uit9eleide to doen .
BiJ] de deur schudde hi ]1 hem I'oviaal en harteli ljk
de hand. De Jjongeman trok zich tern g,
eni9szins verdoofd door de snelle oPeenvolgin9
van 9ebeurtenissen . Hi" stond verbaasd over het
9emak waarmee de notaris hem met zaken
waarmee grote belan9en 9epaard gin9en belast had en voelde zich niet erg op zi'n
1
9emak onder de druk van de zware
verantwoordelijkheid
die op hem zou rusten .
J
Zola 1993, . 122

Het begin van het vol9ende hoofdstuk vertelt hoe
Marius de vol9ende ochtend 9ewoon weer naar het
kantoor 9aat :

Le lendemain Marius se rendit chez Doug/as,

En de volgende morgen keek Philippe, leunend

pour recevoir ses dernieres instructions .

over de bru9 van het kleine schip dat hem naar

1962, p .332

Zola

De volgende da9 9in9 Marius naar Doug/as om
ziIjn laatste instructies to ontvangen . Zola 1993 ,
p123

De titel daarentegen bevesti9t zi1jn ban9e vermoedens
door vooruit to topen op de aflooP van dit avontuur en
aan to 9even dat er inderdaad jets njet kloPt : "Ou
Marius cherche jnutjlement une majson et un hornme" Waarin Marius tever9eels op zoek 9aat naar een
hujs en een man)
.

Genua zou brengen- naar de kust van SaintHenri . Daar9finds boven de blauwe go/yen zag
hi"
ri'ze vlek- het huffs waar de arme
l een gl
Blanche aan een stuk door schreide . Zola
1993, p . 198
0Pmast tot de beslissende confrontatie
De titel van het oPenin9shoofdstuk van dit derde deel
'Le comPlot' - 9eeft aan dat de vi1jandeli1jkheden no g

niet over zi1jn .; het begin introduceert Blanche :

Environ deux mois apres /'evasion de Philippe,

Djt snort 'transitions-passerelle`

'loopbru9over-

9an9en` domjneert het tweede deel van Les MYsteres

par une ca/me soiree de fevrier, Blanche se
promenait lentement.

Zola 1962 p . 399

de Marseille . Schetste hiJj jn het eerste deel het socjale
kader, nu concentreert de verteller zich op de vraa9 of

0p een ka/me avond in februari ongeveer twee

Marius op tiJjd de 15 .000 francs kan lenen . Daarmee

maanden na de ontsnappin9 van Philippe, lie p

maakt hiJj van het tweede deel een spannende

Blanche lan9zaam to wandelen .

avonturenroman en stemt daar de over9angsstrate-

p201

9ie op af : de transjtjes slaan een bru99et1je
sen twee hoofdstukken

Zola 1993 ,

tus-

op een manjer die biJj-

Deze combinatie su99ereert dat ziJ' een complot aan

drag9t aan de suspense . Djt keer doen de over9an9en

het smeden is en deze veronderstellin9 wordt in het

geen beroep op 9evoelens van medeliJjden biJ j de le-

vervol9 van het hoofdstuk bevesti9d : Blanche vreest

zer jdentjfjcatje met de hoofdpersoon of socjale

dat haar nom het kind bi1' haar zal we9nemen en ze

jnteresse maar 9ewoon op zi1jn 'narratjeve njeuws-

wil dat verhinderen . Ten derde male vervult het ope-

9ieri9held' ziJjn verlan9en to weten hoe het verder

nin9shoofdstuk een belan9ri1jke rol in het 'protocole

9aat.

de lecture' . Het schetst nameliJ'k de twee kampen die
to9enover elkaar zullen komen to staan : enerziJjds M .

Blanche in de schi1'nwerpers

de Cazalis- anderziJjds de broers CaYof en Blanche, die

Aan het eind van het tweede deel kan Marius het

inmiddels definitief is 'over9eloPen' . De striJjd tussen

los9eld lenen van ziJjn bass en daarmee is Philippe vriJ' .

beide partiJjen structureert het derde deel, waarvan de

Maar zoals de oplossin9 aan het eind van het eerste

hoofdstukken afwisselend ziJn 9ewiJjd aan de acti-

deel ti1jdeli1jk was zo is deze oplossing maar een 9e-

viteiten van M . de Cazalis en aan die van Philippe,

deelteliJjke : Blanche is er immers ook no9, op9esloten

Marius en Blanche . Zo ontstaan er twee parallelle

in het landhuis en verdrieti9 over haar lot . 0pnieuw

verhaaldraden die zich op drie momenten met elkaar

wordt de lezer biJj de over9an9 van het ene naar het

verstren9elen

andere deel zowel tevreden9esteld, als 9econfron-

Plaatsvinden .

nameliJjk wanneer er confrontaties

teerd met een nieuwe vraa9 : hoe loopt het met het
andere slachtoffer af? Deze vraa9 maakt de we9 vrij1
naar het derde deel van de roman :

Schakelen tussen twee kamPen
Gezien de twee verhaaldraden is er in het derde deel
9een sprake meer van een Iineair verhaalverloop, zoals

Et le lendemain mat/n, Phi/i

e accoude sur le

pont du petit nay/re qui le conduisait

a

Genes,

in de beide andere delen . Om de draden toch bilj elkaar to houden zet de verteller een derde type over-

regarda /on9uement la tote de Saint-Henri . La-

9an9sstrate9ie in . Aan het einde van elk hoofdstuk

bas, au-dessus des flocs b/eus it apercevait une

vinden we een spannin9sverho9end element of een

cache 9rise /a maison

raadsel : een personage wordt achtervol9d . be9eeft

ou

la pauvre Blanche

pleurait toutes /es larmes de son cceur .
1962, p .398

Zola

zich in een 9evaarliJ'ke situatie of be9int een ache
waarvan het doel onduideli1jk is . Net als in het tweede
deel wordt de handelin9 dus onderbroken als het
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spannend be9int to worden maar het vervol9 komt
niet meteen want titel en begin van het vol9ende
hoofdstuk schakelen over naar het andere kamp . De
titel 9eeft een overzicht van de situatie aldaar of kondi9t de afloop van de 9ebeurtenissen aan ; het begin
schetst de situatie van de hoofdpersoon of vermeldt
wat er recenteli1'k is voor9evallen . Zo wordt Philippe
aan het eind van hoofdstuk zes achtervol9d door een
onbekende schaduw :
II Y avait une annee deJja qu'il etait a Marseille,
lorsqu'un soir, en arrivant chez le J'ardinier

AYasse it crut voir derriere lui un homme grand
et sec, qui le suivait dep uis le port. Les rires de
bienvenue du petit Joseph lui firent oublier cet
incident. S'il avait tourne la fete le lendemain it
aurait vu que I'homme grand et sec
I'accomp a 9nait et I'espionnait de nouveau . Zola
1962, p .420

Hi I] was al een J"aar in Marseille toen hi
h op een
avond dat hi"JI
bij de tuinman AYasse aankwam ,

een 9 rote sti've
man achter zich meende to zien
l
die hem vanaf de haven vol9de . Het 9elach
waarmee de kleine Joseph hem be9roette, deed
hem dat incident verg eten . Had hi 1] de volg ende
da9 omg
hi] ekeken dan zou hi' gezien hebben dat
de 9rote, sti
1 ve man hem weer vol9 de en
bespioneerde. Zola 1993, p . 226

mena~aient sans se charg er d'un mandat qui le
clouait a Paris pendant plusieurs moil de
I'annee .

Zola 1962, p .421

In de drie Jjaar Binds de 9eboorte van de zoon

van Blanche en Philippe, was het /even van
meneer de Cazalis in9J
ri"Pend veranderd . Bil j de
laatste verkiezing en was hi]
hi] niet herkozen en hi"l
had zich in Marseille 9evesti9 d . Hi J] scheen zi1jn
mislukkin9 die to wiJ ]ten was aan de
imp o P ulariteit die zijn
bemoeienissen met de
1
CaYols hem biJ] het yolk bezorgd hadden maar
nauwelijks to betreuren . De waarheid was dat

hi ] liever over ziJ jn ei9en taken dan over die van
hi]

het land waakte,; hi"
J had thuis al 9 enoe9 zor9 en
om de aanvallen die hem bedrei9den of to
slaan, laat staan dat hiJ] zich nog eens met een
opdracht belastte die hem verscheidene
maanden P erl'aar aan Pari's
J bond . Zola 1993 ,
p 227

In heel het derde deel vinden we dit snort 'transitionssuspension' 'uitstelover9an9en' waarbiJ ' de verteller
steeds een verhaaldraad ti1jdeliJjk last vallen, om de
andere weer op to pakken . Daarmee doet hi1' recht aan

De lezer brandt uiteraard van nieuws9ieri9held naar de
identiteit van deze spion maar ziJn 9eduld wordt op de
proef 9esteld : de opening van het vol9ende hoof dstuk ,
met de omineuze titel "00 M . de Cazalis vent embrasser son petit-neveu" Waarin meneer de Cazalis ziJ'n
achterneef wil omhelzen . 9eeft op het eerste gezicht
volstrekt irrelevante informatie over de politieke carriere van M . de Cazalis :
Pendant les trois annees qui s'etaient ecoulees

depuis la naissance du fits de Blanche et de
Philippe, des chap9ements imp ortants avaient
eu lieu daps l'existence de M . de Cazalis . 11
n'avait pas ete reelu dep ute aux dernieres
elections et it s'etait fixe a Marseille. Son echec
du a l'impoP ularite que ses demeles avec les
CaYof lui donnaient Parmi le peuple, ne
paraissait l'attrister que mediocrement. A la
verite it aimait mieux veiller a ses affaires qu'a
celles du pays; it avait asset de soucis chez lui,
asset de beso9ne pour parer les coups qui le
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Zola op de fiets, in 1897

beide kampen in het verbeten conflict Cazalis-CaYof
en imiteert hiJ j de chaotische sfeer van de revolutie van
1848, waarin van alles to9ellJk 9ebeurt . Deze over9an9en zi1jn in feite een perfectionerin9 van het spel
met de nieuws9ieri9held van de lezer : die wordt door
de 'transitions-suspension' immers Ian er o de roef
9esteld dan door de 'transitions-passerelle' uit het
tweede deel . Frappant is dat in de drie clusters van
hoofdstukken waarin de verhaaldraden zich verstren9elen en de confrontaties plaatsvinden, de verteller de
'transitions-suspension' inruilt voor 'transitions-passerelle' alsof hi1j het 9eduld en de nieuws9ieri9held
van ziJjn lezer niet to zeer op de proef wil stellen .
Aan het slot van het verhaal ziJjn de 'schuldi9en' Philippe, Blanche en M . de Cazalis - flood en is er
9een open einde meet nodi9 . De 'onschuldi9en' Marius, Fine en Joseph - lever no9 Ian9 en 9elukki 9
en 9rappenmaker Sauvaire kri19t het laatste woodd :
aan de inmiddels ne9entienJjari9e Joseph vertelt hij1
hoe hi1j samen met Marius de orsYmpathieke pater
Donadei ertussen heeft 9enomen door hem met een
prostituee op to zadelen .
Tussen pulp en meesterwerk
0p 9rond van deze bevindin9en kunnen we conduderen flat Zola in ziJjn feuilleton bewust is bezi 9
9 eweest met narratieve technieken . We hebben
9ezien flat de be9inhoofdstukken steeds een 'protocole de lecture' bevatten en onopvallend de essentie
van het verdere verhaal presenteren . Verder zi1jn de
over9an9en tussen de delen bewust 9ecreeerde, maar
niet 9eforceerd aandoende - want to9isch uit het
verhaal voortvloeiende - open einden . Ze bevredi9en
de nieuws9ieri9held van de lezer maar 9edeelteli1jk en
nodi9en hem dus uit het vervol9 to lezen . Ten slotte
stemt Zola het type over9an9sstrate9ie of op wat hi1' in
elk van de drie delen wil benadrukken : verlammende
sociale structures met de 'transitions-impasse' uit het
eerste deel koortsachti9e actie om het los9eld to bemachti9en met de 'transitions-passerelle' in het
tweede deel en de chaotische sfeer van de revolutie en
de stri1jd tussen twee kampen met de 'transitionssuspension' van het derde deel . Deze laatste techniek
liJjkt no9 het meest op wat we to9enwoordi9 een
cliffhanger noemen omdat zi1j de nieuws9ieri9held
van de lezer grikkelt door het vervol9 van de handelis9 of de oplossin9 van het raadsel niet meteen to
verteller .
Uit no9 drie andere kenmerken bli1jkt flat Zola zi1jn
feuilleton met precisie en raffinement in elkaar heeft
9ezet . Allereerst de afwisselin9 tussen momenten van

spanning en ontspannin9 : in het eerste deel ziJjn er
halverwe9e ontwikkelin9en die tot optimisme stemmen over de afloop, de verwikkelin9en in het tweede
deel worden onderbroken door een romantisch intermezzo tussen Fine en Marius en in het derde deel
wisselt de verteller, zoals we hebben gezien, van over9an9sstrate9ie om de spanning niet to 9root to maken . Verder is er 9een enkel personage waarvan de
lezer niet het uiteindeli1jke lot verneemt . Zelfs de meest
onbeduidende personages keren tern9, al was het
maar om in het ziekenhuis aan de cholera to sterven . En ten slotte toont Zola zich een meester in de
'motivation compositionnelle' zoals Tomachevski
(1965, p .282 die definieert : als er aan het begin van
een verhaal een spiJjker in de muur words 9esla9en
kun 1j e er zeker van zi1j n flat de held zich daaraan zal
ophas9en . Een mooi voorbeeld is de romance tussen
Fine en Marius die al besloten ligt in de allereerste
beschri1jvin9 van de held : "lotsque la haine du mal ,
I'amour du juste le redressaient, it devenait presque
beau" Zola 1962, p . 232 ~; "wanneer hi1' . 9edreven
door haat ten aanzien van het kwaad of door liefde
voor rechtvaardi9held rechterop 9in9 topen werd hi'J
bijna mooi" Zola 1993, . 10) . Deze karaktertrek zal
later Fines verliefdheid veroorzaken :
Ft c'est daps l'accomPlissement de cette oeuvre
9enereuse que Marius devint beau . La
comparaison forcee que Fine etablit entre
Philippe et Marius fit de ce dernier un titre a
part, le prince amoureux reve par les J"eunes
filles . Des ce moment le visa ge de Marius se
transfi9ura p our elle : elle le vit beau de souse
la beaute de sa nature toYale et tendre. On
l'aurait Profondement etonnee en lui disant que
son arrant etait laid. Zola 1962, p . 350
Fn door die edelmoedi 9held werd Marius mooi.
Toes Fine Philipp e en Marius met elkaar
vet9eleek, werd deze laatste een bi1zonder
wezen de verliefde prips waar ljon 9e meisljes
van dromen . Vanaf flat moment veranderde het
9ezicht van Marius in haar ogen : de schoonheid
van zi'n
1 eerli1jke, lieve karakter maakte hem
mooi. zi1j zou uiterst verbaasd 9 eweest zi 1jn als
men haar 9ezeg d had flat haar arrant leli'k
1
was . Zola 1993, p . 143
AI met al heeft Zola in Les MYsteees de Marseille naar
hartelust 9eexperimenteerd met de mechanismen van
het feuilleton : door het toepasses van verschillende
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technieken om de lezer in spanning to houden, heeft
hi1j zich een narratieve competentie verworven die hem
on9etwi1jfeld van pas is 9ekomen bi1j de publicatie
eerst als feuilleton van de twinti9 delen van zi1jn
Rou9on-Macquart-cYclus . Als Zola Les MYsteres de
Marseille 'maar 9swoon vakwerk' noemt, is dat dan
ook eerder een positief dan een ne9atief oordeel : het
schri1jven van het feuilleton heeft hem in de 9ele9enheld 9 esteld zich de fine
kneepJes van het yak van
J
romancier eigen to maken . In de 'pulproman' Ii9t het
meesterschap besloten .
Marljolein van Tooren (1961) is universitair docent Franse
Letterkunde aan de Vnle Universiteit Amsterdam . In 1998
promoveerde zi'l op een onderzoek naar de functies van titel,
begin en einde in de korte verhalen van Emile Zola . In haar
onderzoek houdt zij zich nu bezi9 met de vroege romans van
Zola en met de Franse migrantenliteratuur.
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Dood en geboorte
van een lied
Het vergeten literaire werk van Freek van Leeuwen
Zoals eerder is oP9emerkt in VooYs, is in de hedendaa9se Iiteratuur het
engagement ver to zoeken . Daarbi1' komt ook no9 dat in de hedendaa9se
Iiteratuurkritiek elke eerste aanzet tot engagement direct wordt of9ebrand . 'Engagement wordt wel sYmPathiek 9evonden, maar niet in de
Iiteratuur'. Kornee van der Haven belicht in dit artikel een dichter die niet
vies was van engagement. Freek van Leeuwen, dichter, Calvinist en communist, wordt door dit betoo9 vanuit de mar9e in het voetlicht 9ezet .
Kornee van der Haven

Heeft Iiteratuur no9 lets to ze99en of is de maatschappeliJjke betrokkenheid in de Iiteratuur anno 2002
voor9oed verdwenen? Naar aanleidin9 van de 9ebeurtenissen op 11 september is onlan9s de discussie
over het engagement in de Iiteratuur weer eens funk
op9elaaid . Toch li1jkt het laatste- de voor9oed verdwenen betrokkenheid meer en meer het 9eval to
zi1jn . Dit heeft ook zi1jn weersla9 op de visie op auteurs
die vooral als politiek dichter of politiek romanschri1j ver
actief ziJn 9eweest . De arbeidersliteratuur is in Nederland bi1jvoorbeeld 9eheel ver9eten in to9enstellin9 tot
landen als FrankriJjk en Duitsland waar traditioneel
meer belan9stellin9 bestaat voor geen9a9eerde kunst .
In Nederland worden proletarische 9edichten en romans vooral 9ezien als 'pamfletten', die wellicht
sociaal-historisch interessant zi1n, maar literair nauweli1jks van belan9 . Veel arbeidersschri1jvers zi1jn hierdoor
in de ver9etelheid geraakt, vaak ten onrechte . Een
9 oed voorbeeld is Freek van Leeuwen 1905-1968
een dichter die zich alti1jd ergens beyond tussen calvinisme en communisme romantiek en experiment . Een
dichter die on9eacht de ti1d9eest alti1jd is op9ekomen
voor de onderdrukten in de samenlevin9 en is bli1yen
vasthouden aan ziJjn idealen .
Filosofisch vacuum
Zo heel of en toe verschiJj nt er ook nu no9 wel
Iiteratuur die probeert met haar hoofd boven het
maaiveld van overwe9end autobiografische en quasi-

filosofische boeken uit to steken door ook eens naar
de wereld om zich heen to ki1jken . De Iiteratuurcritici
ziJ'n echter meedo9enloos . Engagement wordt wel
sYmpathiek 9evonden, maar niet in de Iiteratuur . Hoe
voorzichti9 schri1jvers hun maatschappiJjkritiek ook
formuleren het commentaar is steevast dat de auteur
zich in zi1jn werk zou hebben overschreeuwd . Politieke
en maatschappeliJjke ontwikkelin9en zouden pas als
onderwerp kunnen dienen nadat zi1j zich tot 9eschiedenis hebben verdicht . Het non-engagement van de
9eneratie Nix' maar ook de 9edachte dat kunst zich
slechts in een snort filosofisch vacuum zou mo9en
be9even volledi9 of9ewend van de bone buitenwereld zi1n 9een vruchtbare voedin9sbodems voor
9een9a9eerde kunst . Bovendien wordt de Iiteratuur
die zich alsno9 bezi9 houdt met zulke zaken in het
maatschappeliJjk debat volledi9 9ene9eerd . Toch
vroegen velen zich onlan9s of, naar aanleidin9 van de
9ebeurtenissen op 11 september, of het weu 1juist is
dat schri1jvers bliJjven zwi19en en wei9eren in hun werk
een stellin9 in to nemen . Voorlopi9 heeft deze discussie no9 weini9 op9eleverd en hebben Jjournaille en
wetenschap, wat de menin9svormin9 betreft, hun
monopolie weten to behouden . Geen9a9eerde literatuur wordt niet 9etolereerd . Zelfs de socialistische
g edichten van een bekende dichter als Gorter kunnen steeds minder waarderin9 vinden . Zo schri1jft
willem wilmink in 1997 in een voorwoord bi1 j Gorters
Mei 1889 dat hiJ j in Gorters socialistische 9edichten
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uberhaupt Been poezie meer kan
zien . Het is dan ook niet verwonderlijk dat dichters uit het Nederlands socialistisch verleden, die zich
voornamelijk op de sociale ongerechtigheid gericht hebben, nu grotendeels zijn vergeten . Een van die
dichters is Freek van Leeuwen .
Van Leeuwen maakte onderdeel
uit van de groep socialistische
schrijvers die actief was in de jaren
dertig van de vorige eeuw . Deze
groep was grotendeels gegroepeerd rond het literair tijdschrift
Links Richten, waarop nog zal worden ingegaan . Het zou een van de
weinige experimenten in Nederland
zijn waarbij 'arbeiders' zich zelf
zouden wagen aan de totstandkoming van een revolutionaire arbeidersliteratuur . De groep stond in
de traditie van de Proletkult die
vooral in Duitsland en Rusland
populair was; het creeren van een
proletarische revolutionaire literatuur voor en door arbeiders . De
groep zal naast de ontwikkelingen in Rusland zeker
zijn beinvloed door de opkomst van een revolutionaire
arbeidersliteratuur in Duitsland waar de Proletkult
onder Erwin Piscator een enorme opgang beleefde
en werd vertegenwoordigd door de groep schrijvers
rond het blad Die Linkskurve .' De gedichten van het
Nederlandse collectief kenmerken zich naast hun
9ewilde' engagement en revolutionariteit ook door
een zekere oarspronkeliJ'kheid . Het taal9ebruik is dat
van de straat . De 9euite onvrede klinkt oprecht . Het
titel9edicht van Freek van Leeuwen uit ziJjn eerste
bundel Uitverkoop 1933 is hiervoor illustratief . Zinnen
als : "M'n moeder verkocht vaak d'r hemd van d'r 9at I
Als ze VriJ'da9s geen centen voor brood meer had " ziJjn
natuurli1jk zeer triviaal . Maar J'uist doordat Van
Leeuwen de problematiek van de straat verbindt aan
het 9evoel 'verkocht to warden' maakt het 9edicht
meer dan een ti1jdsdocument . Immers- de beschreven
wereld waar alles draait om 'koopen en verkoopen' is
niet alleen de wergild van de Jjaren derti9 . Het 9evoel
kan ti1jdloos en universeel warden 9enoemd . Het
9evoel in het leven to moeten presteren omdat antlers
9emakkeliJjk voor 'een riJjksdaalder' 1je lichaam en ziel
kan warden verkocht is van alle ti1jden . We zullen zien
dat ook in de Jjaren zesti9 Van Leeuwen daarom no g
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De beroemde geengageerde dichters Herman Garter

zal bliJjven schriJ'ven over het leven van de mens dat
steeds meer beheerst wordt door materiele krachten
die 'liefde en 9eluk' 9emaakt hebben tot 'incourante
fondsen' .
Nietsontziend kaPitalisme
In zi1jn levensherinnerin9en beschriJ'ft Van Leeuwen
hoe in de 'roaring twenties' aanvankeli1jk ook binnen
de socialistische poezie een 9rote levendi9held
heerste een 9root 9eloof in de toekomst . Aan het
eind van de Jjaren twinti9 9aat het in Nederland steeds
slechter, de werkeloosheid stiJ9t en zal in de 1jaren
derti9 een hoo9to van ruim 400 .000 werkelozen
bereiken ; Nederland is in een crisis beland . In de
literatuur staat een nieuwe 9roep dichters op die een
veel hardere soon realistische literatuur 9in9 schriJ'ven .
Een literatuur die op een zeer directe manier de vreseIi1jke Ievensomstandi9heden van vele arbeiders op dat
moment beschreef . Ook Freek van Leeuwen kende de
slecht betaalde fabrieksarbeid en ten slotte ook de
uitzichtloosheid van een werkloos bestaan . Eenvoudi 9
en rauw-realistisch beschriJjft hiJj een tiJjd van nietsontziend ka italisme : "En alien staan we koo lui o
de mart I En ros detail in liefde of benzine I In
kunstziJj of een menschenhart, I Om geld of een ha p

vreten to verdienen . I We drip9en op : een bloedbelusto bend I Vertrappen apes wat niet mee kan
kommen . . ."(Van Leeuwen 1932, p . 41) . Over deze
9edichten uit zi1jn be9inJ'aren ze9t een aantal mensen
z
dat Van Leeuwen zich zou hebben overschreeuwd . De
hardheid van de 9edichten zou ten koste zi1'n 9e9aan
van emotionele en poetische aspecten . Even9oed zou
9esteld kunnen worden dat er rond deze tiJjd voor een
9root aantal mensen 9enoe9 reden tot schreeuwen
was en het de plicht van een 9een9a9eerd dichter was
oak dit schreeuwen in ziJn 9edichten to verwerken .
Bovendien zor9t de directheid van deze 9edichten
ervoor dat Van Leeuwen sours heel snel en zonder
omhaal tot de kern van de zaak komt .
Ultralinks richten
Een belan9ri1jke periode voor Freek van Leeuwen was
de ti1jd waarin hiJ' zi1'n medewerkin9 aan het communistische literaire ti1j dschrift Links Richten verleende. In
het tweede nummer van Links Richten van 1 november 1932 schriJ'ft Freek van Leeuwen een artikel over
revolutionaire poezie . Hierin pleft hiJj ervoor am het
kunstenaarschap of to le99en en kunst nag slechts als
wapen in de klassenstriJjd to zien : " . . . 9edichten zullen
manifesten zi1jn - proza proclamaties . . ." (Reprint Links
Richten 1973, p. 66 . Rond 1932 was binnen Het
internationaal Verbond van Proletarische Schri1vers ,
waarvan oak Links Richten lid was deze zienswiJjze
alweer achterhaald en werd 9ewerkt aan de ontwikkelin9 van een socialistische als to9enhan9er van een
revolutionaire literatuur . Een 9root aantal mensen was
van menin9 dat een grate literaire deskundi9held is
vereist am oak werkeli1k grate socialistische literatuur to
kunnen schri1jven . Lo9ischerwi1'ze wees men daarom
literatuur of die alleen als prodamatie en manifest was
bedoeld en die zich niet Iaat leiden door een bepaalde
esthetiek . Jef Last een van de invloedri1jkste leden van
Links Richten die in 1932 in Moskau verbleef, betitelt
Van Leeuwens standpunt in een brief aan de redactie
van Links Richten als een achterhaald ultralinks
stand punt (Reprint Links Richten 1973, . 298 . Hier
bli1jkt duideli1jk hoe Van Leeuwen zich niets aantrekt van
de do9matiek van anderen en 9ewoon ziJjn ei9en
menin9 op tafel le9t. Voor Van Leeuwen is het belan 9
van de eenvoudi9e arbeider het belan9riJjkste : " . . . de
massa heeft 9een behoefte aan 9edichten . De massa
heeft uberhaupt 9een behoefte aan kunst . Met hand
en tand heeft zijj zich to verdedi9en tegen hanger en
fascisme. . . . En daarbi1j kan zijj zich niet door een stet
roode poeten voor de voeten laten topen ." Reprint
Links Richten 1973, p .66 . "De revolutionaire kunst en

de socialistische kunst ma9 1e niet door elkaar halen" ,
schreef Leo Trotski nag in 1923 in zi1'n Literatuur en
Revolutie Trotski p . 227 . Jef Last Ii1'kt dit bi1' zi1'n reactie
op Van Leeuwens artikel wel to doen hi1j beoordeelt
deze nameli1jk met de maatstaven van een socialistische
maatschappi1', waarin de stri1jd al is 9estreden . De functie van revolutionaire kunst is een andere dan die van
een socialistische . De revolutionaire kunst moet nag
meestri1jden in de klassenstri1d, de socialistische kunst
meent deze al achter zich to hebben en richt zich
daarom vooral op de verdere opbouw en verheerhikin9 van de socialistische staat .
Door een daad Provoceren
0p 27 februari 1933 steekt de - net als Van Leeuwen
uit Leiden afkomsti9e - communist Marinus van der
Lubbe de RiJ'ksda9 in Berlin
J in brand . 0p Van Leeuwen
maakt dit grate indruk, vooral oak omdat hi1j Van der
Lubbe redeli1k 9oed heeft 9ekend . Merle daarom
wordt hiJj ondervraa9d door een van de opstellers van
het zo9enaamde 'Bruinboek' . Dit boek moest aantonen dat Van der Lubbe biJ ' de brand heeft samen9ewerkt met de SA Sturmabteilun9 . Een van de
redenen am dit to denken was het vermoeden dat
Van der Lubbe als schandJjon9en contact zou hebben
9ehad met de SA-9roep, die voor een 9root deel uit
homo's bestond met name de 9roep rond stafchef
. Door de samenwerkin9 met de Nazi's to
Rohm)
bewiJjzen, zouden de communisten niet meer als
schuldi9en voor de brand in de RiJ'ksda9 kunnen warden aan9ewezen . Bi1j de ondervra9in9en ontkende
Van Leeuwen zelf homoseksueel lets concreets to
weten over de homoseksualiteit van Van der Lubbe .
Van Leeuwen ver9eli1jkt in een van ziJn 9edichten Van
3
der Lubbe met Judas Van Leeuwen 1934, p .50 , die
de aarzelende communistische en sociaal-democratische partiJjen door een daad heeft willen provoceren ,
am de macht to nemen . Een daad die zoals iedereen
weet catastrofaal heeft uit9epakt . Als to9enhan9er
van het 'Bruinboek' werd later het 'Roodboek' op9esteld, vooral am de inte9riteit van Van der Lubbe
to bewiJjzen . Een van de schri1jvers was lid van Links
Richten . Drukvanuitde Communistische Parti1j Holland
zor9de ervoor dat binnen Links Richten veel verdeeldheld ontstond over de rol van Van der Lubbe in deze
zaak . Dit zou een van de redenen zi1jn waarom het
blad na een 1jaar al weer werd op9eheven .
Dood en 9eboorte van een lied
Het lied van den zwerver 1936 wordt vaak 9ezien als
Van Leeuwens afscheid van de revolutionaire poezie .
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Meer en meer zal daarna in zi1n 9edichten een christelike
thematiek opduiken . Ook neemt hiJj afscheid van
1
de rauw-realistische stiJi waarin hi1j zi1jn eerste verzen
schreef . Binnen het communisme heeft Van Leeuwen
zich altiJjd vriJjwel afziJjdi9 9ehouden van eni9e dogmatiek hiJj is bi1voorbeeld nooit lid 9eworden van de
Communistische PartiJ j Holland zoals anderen binnen
Links Richten en heeft hi1j zich veel meer bekommerd
om 'klein' persoonli1jk leed onder de arbeiders . Daarom
heeft het officiele do9matische Christendom Van
Leeuwen nooit aan9esproken . Bertus Meyer, romanschri1jver en een 9oede vriend van Van Leeuwen
schri1jft hierover dat het verlan9en van de uit een
calvinistisch nest afkomsti9e Freek van Leeuwen vooral
uit9in9 naar een "niet door partiJpolitiek vertroebelde
broeder- en zustergemeenschap' (Meyer p . 33) . Van
Leeuwen zou hierbiJj vooral de communes waarin de
eerste christenen leefden voor o9en hebben 9ehad .
Toch eindi9t Het lied van den zwerver niet met biJjvoorbeeld het kruis van Christus maar met een "felrode
Mor9envla9" als teken van hoop . De redenen voor
Van Leeuwens afscheid van het communisme zien we
in 1945 in zi1jn bundel Dood en geboorte van een lied
no9 duideliJjker beschreven . Hi1j schetst in deze bundel
heel treffend de ontwikkelin9 van het socialisme en de
onder9an9/verruwin9 onder de Stalinisten : "Uit revoluties en uit wereldbranden I Groeid' een verruwd
en ho eloos eslacht"Van Leeuwen 1945, . 12) . Jef
Last schreef in 1933 no9 dat druk en intri9es vanuit de
parti1j merle de onder9an9 van Links Richten hebben
veroorzaakt Reprint Links Richten 1973, p . 299 . Het
kan best ziJjn dat dit ook voor Van Leeuwen een reden
voor zi1jn afscheid is 9eweest . In ieder 9eval schaart hij1
in deze bundel partiJj zucht klein belan9 en broedertwist biJ j de oorzaken voor de flood van het lied . Van
Leeuwen voelt zich meer en meer de 'zin9ende
dwaas', zoals Henriette Roland Holst hem ooit heeft
4
9enoemd . In het naoorlo9se Nederland van de wederopbouw bli1jken ziJn 9edichten over God en socialisme
nauweli1'ks no9 weerklank to vinden : "'t Lied flat ik
zon9 is zonder klank 9ebleven " schri1jft Van Leeuwen
Van Leeuwen 1947 . 14 en : " . . . God is als een
sage, Een mYthe die in schemerende da9en Van Ian 9
vervlo9en tiJjden zich verloor"ibidem, p . 17) . Hi1j realiseert zich wel de9eli1jk flat in de naoorlo9se maatschappil de 9oden zi1'n of9edaan als m hen . loch bliJjft Van
Leeuwen te9en alle cYnisme in 9eloven in de kracht
van het woord : "Eens zal het Woord niet Ian9er duister
zi1jn . Dan splitst hetzich oneindi9 de atomen . En wordt
tot kracht, die wereld-oude droomen I Vorm9even zal
en zal tot wekker zi1jn"ibidem . p . 24) .
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Wereld-oude droom
Eind 1jaren veerti9 en in de 1jaren viJjfti9 bli1jkt het bi1jna
onmo9eli1jk om no9 lets van Van Leeuwen to
publiceren . De nieuwe tiJd9eest in de kunst die zich
van een voor9eschreven esthetiek afkeerde had 9een
aandacht meer voor de toch 'romantische' 9edichten
van Van Leeuwen . Een levende kunst zou vol9ens de
experimentelen 9een onderscheid kennen tussen mooi
en leli1k, omdat deze kunst 9een esthetische normen
zou stellen . Door het onderbewustzi1jn zich vri1j to laten
uiten in de kunst wilden zi1 j een voor ieder verstaanbare kunst maken ; een volkskunst . In die zin
verzetten de experimentele dichters zich ook te9en de
maatschappeli1'ke elite met haar bur9erli1 j ke normen
die ook op de kunst haar werkin9 heeft 9ehad . Toch
werkte het politieke bewustziJjn van deze 9roep vooral
later in de Jjaren vi1jfti9 maar op mar9finale wiJjze door
in hun werk . Vol9ens een van hen Jan G . Elbur9, zou
niet het politiek engagement maar een meer modieus
'ei9entiJjds Ievens9evoel' Elbur9 1987, p . 81 het
bindende element tussen de dichters uit de 1jaren viJjfti 9
zi1n 9eweest . De rebellie te9en een vast9estelde
esthetiek heeft Van Leeuwen nooit echt gekend . Wanneer Van Leeuwen in 1960 een onverwacht 'experimenteel' dichtwerk schri1 j ft, Atlantische le9enden ma g
dat wel opvallend ziln, toch is het niet het experiment
dat om aandacht vraa9t, maar veel meer zi1jn
boodschap, of beter : zi1n 'wereld-oude' droom . Van
Leeuwens dromen komen net als bi1 j de experimentelen niet direct voort uit politieke of esthetische
dogma's, maar uit het onderbewustzi1n, uit een 'vaa 9
voelen' zoals hitj dat in een van zi1n 9edichten beschriJjft . Zi1'n dromen zi1jn echter zelden klein en
alledaa9s, maar eerder `9roots' en betreffen meestal
de menselitjke samenlevin9 in de vorm van een socialistische maatschappiJj of een komend Godsri1'k . ZiJj staan
dus Ioodrecht op de nieuwe naoorlo9se '9rote' dromen van vri1je markt techniek en wetenschap en zeker
ook to9enover het 'droomloze' nihilisme .
In zi1jn Atlantische le9enden speelt Van Leeuwen
met de terminolo9ie van de moderne westerse samenlevin9 van de 1jaren vi1jfti9Izesti9 . Met het achter elkaar
plaatsen van deze vaak no9al duistere woorden in
strofes als : "Cilicane Menomonen Abortonen
Chiricus" Van Leeuwen 1960, p . 7 creeert Van
Leeuwen een snort m hische steer, flit terwiJjl de naoorlo9se samenlevin9 helemaal 9een boodschap meer
denkt to hebben aan welke m he flan ook . Het zi1jn
vaak woorden die wizen
op de 'vooruit9an9' in
1
bi1jvoorbeeld ruimtevaart, techniek en economie . Van
Leeuwen Iaat flit modernisme botsen met bi1jbels
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taal9ebruik, maar ook met Griekse en Romeinse
9odennamen . Bi1'belse en klassieke le9 enden wizen
zo
J
op het eveneens mYthische karakter van de 'AtIantische le9ende' het aan9esmeerde verhaal over
een westers paradi1js op aarde . Van Leeuwen bliJjft
echter zoeken naar de 'waarheid' en stelt zijn vra9en .
De Atlantische le9ende is een absoluut kortzichti9e en
oppervlakki9e le9ende en heeft dus 9een antwoord
op vragen als : 'waarom werken wi1j?', 'waarom
zoeken wiJj?' 'waarom voeden wi1j?' en 'waarom vra9en wiJj no9?' . Thema's uit Van Leeuwens ei9en leven
komen tern9 in Atlantische Le9enden : de vraa9 of de
waarheid no9 door de Waarheid communisme of
Christendom wordt 9edekt maar ook de conclusie
dat toch "de VriJjheid in rood 9ekleed 9aat" . Van
Leeuwen condudeert : " [d ]e waarheden van vandaa 9
zijn reeds achterhaald . "Van Leeuwen 1960, p . 19
Maar toch is Van Leeuwen ondanks alles bliJjven
9e-oven in veranderin9en en bekritiseert hiJj de9enen die
bi1jna kritiekloos hun idealisme op9even en haar
inruilen voor het 9eloof in de 'westerse zekerheden' .
Aanklacht te9en de Iiteratuur
Deze kritiek zou vandaa9 de da9 no9 net zo actueel
kunnen zijn als in 1960 . No9 steeds li1jkt de mens moderne utopieen als die van vri1je markt, informatie technolo9ie of veili9held nodi9 to hebben om to

kunnen overleven . Utopieen die volgens Van Leeuwen
voor een 9root deel zijn 9ericht op ei9enbelan9 en
kortetermi)'ndenken en die heeft hi1j willen doorprikken . Hieruit bliJjkt dat 9een9a9eerde Iiteratuur in
het 9eheel niet ti1'd9ebonden hoeft to zi1jn . Ook politieke thema's oorlo9, onderdrukkin9 en armoede
bliJjken tiJjdloos en telkens weer actueel . De kritiek o p
een westerse samenlevin9 die droomt van reizen naar
de maan maar daarnaast investeert in wapens om
zichzelf to vernieti9en en mensen elders op de aarde
zonder eni9e schaamte laat verhon9eren, moet
9elezen worden in het kader van de Jjaren zesti9 en de
Koude Oorlo9 . De Koude Oorlo9 is niet meer, maar
andere oorlo9en "De oorlo9 te9en het terrorisme"
zijn ervoor in de plaats 9ekomen . Het beeld van de
mens die enkel ki1jkt naar het welbe9repen ei9enbeIan9 is helaas ook universeler dan men zou hopen .
Politieke poezie biedt ons de mo9eliJjkheid to analYseren hoe bepaalde ontwikkelin9en werden ervaren
en door de 'onafhankeliJjke' kunstenaar werden 9einterpreteerd . Waarom lezen we antlers no9 de 9edichten van Vondel over de tachti91arige oorlo9 of van
Paul van Ostai1jen over de Eerste Wereldoorlo9? Het
biedt ons een veel persoonli1'ker en misschien wel
eerliJ'ker beeld van de 9eschiedenis dan zoals dat door
de 'ob1'ectieve' historicus in historische overzichtswerken 9eschiedt . Daarnaast is de beschriJjvin9 van het
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politieke spectrum aan het begin van de 1jaren zesti 9
door een ex-communist uit de 1jaren derti9 ook histonsch en sociolo9isch interessant .
Maar het werk van Van Leeuwen is vooral van
belan9 als aanklacht te9en de Iiteratuur die zich niet
meer en9a9eert . Werkeli1jke poezie moet in de o9en
van Van Leeuwen ook een maatschapPell1k doel
hebben . Van Leeuwen za9 echter ook dat hi1j hierin
begin Jjaren zesti9 geheel alleen stond . Maar ook al
'staken de dichters' zaak is het vol ens Van Leeuwen
to bli1'ven 9eloven in een nieuwe 9eboorte van het lied
want : "Meen niet dat 9edichten machteloos zi1jn . 0p
de carma9note en de Marseillaise zijn barricades 9ebouwd"Van Leeuwen 1960, p . 17 . De laatste 1'aren is
Van Leeuwen zich 9aan bezi9houden met beeldende
kunst schilderen en tekenen waar-voor hi1 eni9e
waardenn9 kreeg . In 1968 overfeed hiJ . Bi1 zijn overli1den schri1jft Martin Moon1 - een 9oede bekende van
Freek in zijn laatste levens1'aren - over zijn 9rotendeels
on9epubliceerde poezie :
Het zou van belan9 ziJjn wanneer hiervan nog
eens lets zou kunnen verschijnenook al omdat
1
de zekerheden zoals wi' die na de oorlo9
gekend hebben, danig verstoord Taken . . . . Het
gaat immers nog om andere zekerheden dan die
van Wallstreet alleen . Freek van Leeuwen heeft
dit altijd
hijJ vaak aan
l begreA en ook al twijfelde
J
het effect van zi'n woorden . MooiJ' 1981
Verbazin9wekkend is daarom dat Van Leeuwen onBanks de mar9finale aandacht voor zijn poezie en te9en
al het naoorlo9se cYnisme in ook in zijn laatste werk is
bli1jven 9etui9en van de kracht die poezie in de maatschaPpiJ kan hebben . In wezen heeft Van Leeuwen
9edurende zijn leven altiJjd vast9ehouden aan zijn 9eloot in een 'revolutionaire' poezie . Een literair genre
Bat vandaa9 de da9 in de literatuurwetenschap tot
'verboden vrucht' is 9eworden zo Ii1jkt het . In elk 9eval
is er naar de Nederlandse arbeidersliteratuur uit de 1jayen derti9 no9 9een uitvoeri9 onderzoek verricht . Het
zou eens ti1jd worden het belan9 van 9een9a9eerde
Iiteratuur ook voor de ontwikkelin9 van de Iiteratuur
in Nederland to onderkennen en het werk van auteurs
als Freek van Leeuwen in kaart to bren9en .
Kornee van der Haven studeerde LiteratuurwetenschaP en is
recentelijk
of9estudeerd op het onderwerp Duits
J
Verlichtingsdrama . Tegenwoordi9 studeert hi]1 Duits .
Daarnaast is hi] redacteur van het Kafka katern .
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Zoals Jef Last in De Groene Amsterdammer van 27-2-1965
of Wim Simons in een voorwoord bi1 j de bloemlezin9 Rood
en Wit uit 1955 uit het werk van Van Leeuwen : "Het moet
de lezers van de eerste verzen van Van Leeuwen opvallen,
dat de toon hier minder zuiver is dan in zijn latere werk,
men ontkomt wel eens niet aan de indruk dat de
protesthouding van de dichter lets 9eforceerds kri19t, de
spanning wordt zo krampachtig 9ehandhaafd, dat het
werkelijk emotionele van dit poetische aspect 9eheel en al
verloren dreigt to 9aan ."
3 1n het gedicht 'De Provocateur'
Henriette Roland Hoist in het voorwoord bi1' Van Leeuwens
bundel Door het Donkey: "Mo9en deze verzen al niet
uitmunten door meesterii1jke techniek, - een 9estalte komt
er uit naar voren : die van den 'zin9enden dwaas', den
nederigen broeder van het extatisch genie ."
4

II pulp
De jonge kannibalen van Italie

Zouden citaten van de 1'on9ste literaire Italiaanse stromin9 ooit verPlichte kost
worden op de middelbare school? Een klas vol vi1'ftien1'ari9en die uit voile borst "Ik
heb mi1'n ouders vermoord omdat ze een belacheli1'k badschuim 9ebruikten"
uit hun hoofd oPdreunen . Veel van de huidi9a canonieke teksten en genres
moesten zich van het `Pulplabel' losweken, maar de nieuwe 9roeP noemt zichzelf
it pulp ; een 9euzennaam dus . Andrea Ha1'ek wil in dit artikel deze 1'on9a 9roe p
'kannibalen' introduceren en enkele karakteristieke kenmerken onder de loe P
nemen .
Andrea Hajek

Onlan9s was ik voor de eerste keer in Bonardi de
eni9a Italiaanse boekhandel in Nederland om een
welverdiende boekenbon van twaalfeneenhalve euro uit to 9even . Helaas krij9 1e daar niet zo veel voor
to9enwoordi9, zeker niet wanneer het om 9eimPorteerde boeken 9aat maar ik wist me uiteindeIiJjk tevreden to stellen met twee kleine boek1jes, beiden
uit de stal van een 1jon9e 9eneratie Italiaanse schri1jvers . Het eerste boek was Seta 'Zi1jde' van Alessan dro Baricco - een van miJ'n favoriete auteurs - en
het tweeds was Woobinda van Aldo Nove en dit was
een puur impulsieve actie : de fells en 9ekke kaft
van dit boek1ee sPrak me wel aan en ik besloot het
to kopen . Achteraf bleken deze twee boeken meer
met elkaar to maken to hebben dan ik destiJjds
vermoedde : Baricco en Nave zijn nameliJjk twee
9iovani cannibals 'on9e kannibalen ; een Jjon9e 9roe p
schri1jvers die zich in de 1jaren ne9enti9 van de vori9e eeuw ontpoPt als de nieuwste Italiaanse literaire
hype : it pulp .
Deze schri1jvers vinden hun inspiratie onder andere in de 9roeiende cultuurindustriefilms als Pulp
Fiction in de media televisie tekenfilms en op het
Internet . In deze zin is 'pulp' een tYpisch postmodern
fenomeen : de 9revs tussen elitaire en populaire cultuur, tussen highbrow en lowbrow, wordt overschreden . Is dit het begin van een nieuwe peniode in
de Italiaanse literatuur? Dat valt voorlopi9 no9 niet to
bezien- maar felt is dat deze schriJjvers bezi9 zijn door
to breken veel worden 9elezen en naast de vele

ne9atieve neacties ook al wat steun kri19en van enkele
literaire critics .
In 1996 verscheen de verzamelbundel Gioventu
Cannibals bi1j uit9everi1 ' Einaudi die uiteindeliJjk een
bestseller wend . Enkele van de auteurs die in deze bundel zijn op9enomen zijn Aldo Nove Isabella Santacroce Niccolo Ammaniti Silvia Ballestra en Tiziano
Scarpa . Hun boeken zijn makkeliJ'k to herkennen aan
de schreeuweri9a kaften die vaak met kitscheri9e .
popartachti9e afbeeldin9en zijn versierd . Hun thema's
zijn onder meer 9eweld seks en het ontbreken van
morels waarden . Hun taal is de taal van de 1jeu9d, hun
sti1jl afwi1'kend van de literaire traditie . Is dit de zoveelste avant-9ardebewegin9 die de kop op steekt of is en
s rake van een nieuwe o zichzelf staande literaire
stromin g?
In dit artikel zal ik deze Italiaanse pulp eerst omschriJjven aan de hand van een artikel van Costantino
Maeder, wat inhoudt dat ik eerst de inhoudeli1jke
en daarna de formele kenmerken zal besPreken .
Vervol9ens zal ik een analyse 9even van een van de
eerste PulPboeken die in Italie is uitgebracht
Woobinda e altre stone senza lieto fine van Aldo
Nove . In dit boek zijn veel van de 9enoemde kenmerken to vinden die ik aan de hand van voorbeelden
zal proberen to verduideliJjken . Ten slotte zal ik proberen een antwoord to 9even op de vraa9 of deze
kannibalen nu een avant-9ardebewe9in9 zijn of dat
we 9etui9e zijn van het ontstaan van een nieuwe
literaire stromin9 .
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Herkenbaar hip
Het doel van deze 9iovani cannibals is niet our hoo9staande moose Iiteratuur to maken ; de taal die deze
schriJjvers 9ebruiken is 9een literaire maar alledaa9se
taal de taal van 1jon9eren . Wat onder andere is to
merken aan de 'dialectale' en nieuwe uitdrukkin9en .
maar ook aan het 9ebruik van vreemde talen, met
z
name En9els . Een duideliJjk voorbeeld hiervan is
Destroy van Isabella Santacroce . Daarnaast bli1jkt ook
uit de referenties naar popmuziek het televisie- en
dru9smilieu dat deze Iiteratuur niet tot doel heeft haar
Jjon9a lezers van zich to vervreemden maar de teksten
1juist voor hen herkenbaar to maken .
Dat er verwezen wordt is op zich niets nieuws
waarnaar wordt verwezen is wel nieuw . Waar 'klassieke' postmoderne auteurs ook wet 've9etariers'
9enoemd in to9enstellin9 tot de 'kannibalen' als
Antonio Tabucchi en Umberto Eco aan literaire teksten refereren verwi1'zen de pulpschriJjvers naar Popsterren en televisieprogramma's . Hun personages
zijn hierdoor bi1'na stripfi9uren 9eworden . We hebben
dus met een andere vorm van intertekstualiteit to
maken eentJje die 9oed biJj de veranderende ti1jden
past .
Andere formele kenmerken zijn de 9rafische trucs :
het schri1'ven van bepaalde woorden met een hoofdletter of het op z'n Italiaans schriJ'ven van buitenlandse
namen zoals Liz Teilor of Roger Mure Moore . Sours
worden hele stukken tekst in hun 9eheel herhaald ,
een truc die ook iemand als Alessandro Baricco aanwendtLand van glas Baricco 1996 . Baricco is 9een
'volbloed' pulpschriJ'ver, maar in zijn werk vinden we
wet enkele tYpische kenmerken van pulp teru9, zoals
het 9ebruik van vreemde talen herhalin9en van
een passage maar 9einte9reerd in de tekst : het is
9een pure 'copy-en-pastetruc' . In het onderscheid dat
wordt 9emaakt tussen cannibals buoni 9oede en
cannibals cattivi stoute is hiJj dan ook onder to bren9en bi1' de 9oede 9roep . Ten slotte ontbreekt het in de
pulpverhalen vaak aan een narratieve structuur : het
zijn eerder episodes, zonder causale relaties en met
een picareske opbouw .
Samen9evat zijn de voornaamste formele kenmerken van Italiaanse pulp in het woord9ebruik de 'dialectale' uitdrukkin9en de neoto9ismen en het 9ebruik
van vreemde talen . 0p tekstniveau zijn de belan9riJjkste kenmerken het 9ebruik van 9rafische trucs, het
invoe9en van al dan niet letterli1jke herhalin9en, een
episodische verhaalstructuur en het citeren uit nietliterair materiaal zoals poPmuziek televisiepro9ramma's en het drugsmilieu .
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Omslag van Noves Woobinda

De eindeloze i1'delheid
Het postmodernistische zit niet enkel in de intertekstualiteit - zoals beschreven in het voor9aande
9edeelte - of in de 9rensoverschriJ'din9 tussen highbrow en lowbrow, maar tevens in de opvatting dat
alles twee kanten heeft en dat alles dus is 9eoorloofd
(anything 9oes : moord op Je ouders, seks met dole
prostituees en 9a zo maar door . Hiermee han9t samen
dat er 9een stellin9 wordt 9enomen : in plasts van ar9umentaties worden slechts opsommin9en 9e9even ,
feiten worden naast elkaar 9aplaatst . Seksualiteit is een
consumptie9oed 9eworden . 9ewetensproblemen zijn
niet aan de orde . Gevoelens worden niet uit9esptoken ,
als ze al worden 9evoeld . Ook sociale 9evoetens ontbreken evenals de mo9eliJjkheid Ian9duri9e contacten
to onderhouden . Dit thema zal veelvuldi9 tern9komen
in het werk van Aldo Nove . Het postmoderne thema
van consumPtie komt verder 9oed naar voren in de
titel en de voorkant van een roman van Tiziano Scar a
Amore® : hierop zie J'e een LEGO-stellet1'e of9ebeeld in
een kitscheri9 romantisch LEGO-landschap .

Een ander inhoudeliJjk kenmerk, dat echter niet zo vernieuwend is is de pessimistische sfeer die uit de boeken spreekt: het leven is onvoorspelbaar en zinloos .
De aard van de verhalen evenals de 9evoelloze manier
waarop ze worden verteld bren9t deze zinloosheid
tot uitdrukkin9 .
Sours han9t er een pseudo- internationals sfeer:
de verhalen spelen zich of in nowhere land en het is
onmo9eli1jk our een bepaalde stall of re9io to herkennen . Ook de namen van personages zi1jn vaak internationaal . Deze kenmerken ziJjn ook sterk aanwezi9 in
Castelli di rabbia 1999 van Alessandro Baricco : de
stall heet Quinnipak enkele van de personages heten
Jun Rail, Morm Y r mevrouw Abe99 en Pekisch . De referentiekaders ziJjn dus internationaal en daarmee is er
sprake van een 9lobaliserin9 van de ervarin9 r het9een
ei9enli1jk ook al bli1jkt uit het taal9ebruik, waar ik in de
voor9aande para9raaf op heb 9ewezen . Ten slotte
worden mensen vaak als din9en beschreven tot enkele karaktertrekken 9ereduceerd r dat wil ze99en dat
alleen hun uiterliJjk wordt beschreven : innerli1jke
9evoelens zi1jn niet aan de orde .

Omslag van Barnum 2 van Alessandro Baricco

Als de voornaamste inhoudeli1'ke kenmerken op een
ri1jtJje worden 9ezet r ziJjn dat de zinloosheid van het leyen alles is 9eoorloofd r er wordt 9een stellin9 9enomen en seksualiteit is een consumptie9oed 9eworden
de pseudo- internationals sfeer . 9een - socials 9evoelens of Ian9duri9e relaties en het felt dat mensen
als din9en worden beschouwd .
Belacheli1'k badschuim
Aldo Nove pseudoniem van Antonello Satta
Centanin r 9eboren in 1968 is een van de bekendste
9iovani cannibals . ZiJjn debuut r Woobinda r behoort
dan ook tot de eerste golf van pulpliteratuur r, waarmee hiJj tameli1jk representatief is voor deze stromin9 .
De volledi9e titel luidt Woobinda e altre stone
senza lieto fine 'Woobinda r en andere verhalen zonder 9oede afloop' r miJjn vertalin9 . 0p miJjn knaloran1je
editie is een popartachti9 dubbelportret van een Jjon9en met een bril of9ebeeld, boven wiens hoofd het
woord 'Vidal' is 9ekliederd . Dit woord heeft betrekkin9 op het allereerste van de veerti9 korte verhaalt1jes
'II ba9noschiuma' 'Het badschuim' dat als vol9t
be9int: "Ik heb miJjn ouders vermoord omdat ze een
belacheliJjk badschuim 9ebruikten r Pure & Vegetal'
Nove 1996 r p . 11 mi1'n vertalin9 . In dit verhaaltJje verklaart de verteller hoe ziJjn ouders hem op een avond
uitlachten nadat hi1j ze had mee9edeeld dat hiJ j ze zou
ombren9en wanneer ze 9een ander badschuim zouden 9aan 9ebruiken . Hi1 j vermoordde ze r sneed hun
hoofden of en plaatste deze in de 9ootsteen our ze uit
to spoelen met 'hun ei9en klote badschuim' . Dit verhaal 9eeft de teneur van het hele werk 9oed weer .
Het boek is op9edeeld in acht delen r bestaande uit
viJ'f korte verhaaltJj es, die seder een andere verteller
hebben . Deze vertellers zi1'n uiteenlopends fi9uren :
homoseksuelen heteroseksuelen r seksverslaafde echtmasturberende tienersr moordenaars r enzop aren
voort . De eni9e overeenkomst is dat ze zich aan het
begin allemaal even voorstellen : naam leeftiJjd en sterrenbeeld . Het is net alsof 1je naar de video's kiJjkt die ze
bi1' 'datin9bureaus' maker, waarop mensen sets over
zichzelf verteller en vervol9ens ze99en wat voor
partner ze zoeken ;r met dezelfde neutraliteit delen de
personages uit Woobinda ors mee hoe zi1' sours de
meest wal9eli1jke din9en hebben uit9espookt .
Je zou de thema's van de verhalen kunnen
tern9bren9en tot drie hoofdthema's : seks r 9eweld en
televisie . Er is al op9emerkt dat seksualiteit een consumptie9oed is 9eworden in pulpliteratuur . Dat is ook
in Woobinda zeker het 9eval : in 'Jasmine' huurt de
verteller een prostituee in Jasmine our zi1jn broer
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wiens vriendin hem zoJjuist heeft verlaten, met Pasen to
verrassen door Jasmine naakt uit een chocolade-ei to
laten springen . Jasmine stikt echter onderweg naar de
broer ' Op zaterda9midda9 is er altiJjd veel verkeer in
Milaan" maar dat wil niet zeg9en dat ze de broers
niet meer kan bevredi9en :
Jasmine is net varkensvlees dat 9ooi1je ook niet
zo maar we9 . Ik deed haar mond open en
sto pto miI n pik erin. Het felt dal ze haar tong
had in9eslikt maakte het allemaal no g
interessanter. Had ik loch niet voor niks vi l]f
mil/'oen lire uit9 e9even . Ibidem- p . 115 mi1'n
vertatin g
Geweld is ook alom to9enwoordi9 . Neem biJjvoorbeeld
'Gesu Cristo' waarmee J'e Jje biJjna in een afleverin9 van
de FBI Files waant : een Jjon9eman heeft ziJjn broer
vermoord in stukken 9ezaagd en in de diepvries verstopt . maar omdat zi1'n bevroren broer is vast9evroren ,
moet hi1j deze ontdooien our hem definitief uit de we g
to ruimen . Helaas elektrocuteert hiJj zichzelf en als hi'J
ontwaakt in het ziekenhuis is hi1j omrin9d door politieagenten .
Ten slotte worden er ook verhaaltjes verteld over tvhelden zoals biJjvoorbeeld over een al dan niet fictieve
Zwitserse knaap, genaamd Woobinda afkomsti g
uit een programma waarin hi1j schiJjnbaar door de savanne rende totdat Berlusconi de tv-zenders opkocht .
Dit thema wordt ook wel 9ecombineerd met de
andere twee- seks en 9eweld . Een voorbeeld hiervan
is 'Pensieri' waar Nove zich Iaat inspireren door de
idiote spelpro9ramma's die de Italiaanse RAI zo riJjk is
en waarin halfnaakte stralende blonde dames door
de studio rennen terwi1jl ze zich in hun billen laten
kniJp' en door de presentator . De verteller in dit verhaalt1e geilt op een van die dames Mary :
Wanneer ik me wit aftrekken wacht ik alti ]d met
klaarkomen tot ze Mary of desnoods Roberta in
beeld brengen- en het is me wet eens
overkomen dal ze terwijt ik kwakte, een van die
nePa9enten in beeld brachten nou dal was
waardeloos. Ibidem, p . 32, mi1jn vertalin 9
Laten we nu eens de verschillende kenmerken van
pulpliteratuur Ian9slopen our to be9innen de formele
kenmerken : qua vorm is Woobinda miJ'ns inziens niet
zo revolutionair . Veel nieuwe uitdrukkin9en of9ezien
van 'macchina spaccabaci' zoenmachine, komen er
niet voor en veel En9else woorden ben ik evenmin
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to9en9ekomen . Wet count Aldo Nove uit in vulgair
taalgebruik tenziJj dit het soon taal is dat men in
Milaan gebruikt . Ook maakt hi1j niet veel 9ebruik van
herhalin9 en grafische trucs . Wat wet sterk opvalt aan
Woobinda is het ontbreken van een rode draad : het
boek is zeer episodisch- niet alleen omdat er veerti 9
verschillende personages aan het woord komen, maar
ook omdat de laatste zin van een verhaalt1'e vaak zomaar afbreekt zonder enige reden . Het heeft ook
9een zin our to 9aan puzzelen of bladeren naar een
patroon : ditmaal is het wet een 'copY-en-pasteactie' ,
dat wit ze99en een willekeuri9e afbraak van de zin ,
atsof we met een dadaistisch spelletJ'e hebben to
maken . Wat betreft intertekstualiteit : de popmuziek
wordt niet veel 9eciteerd het is in dit boek vooral de
televisiewereld die domineert .
Na de zoektocht naar inhoudeli1jke pulpkenmerken
komt naar voren dat in dit boek alles ma9 . Dat is wet
9ebteken uit het verhaatt1je over de oudermoord en het
verhaal over de prostituee Jasmine . Het is echter niet
alleen de inhoud die moet shockeren maar ook de
manier waarop de verhalen worden verteld : de 9evoelloosheid en de neutratiteit maken het zo absurd . Een
antler kenmerk was seksualiteit als consumptie9oed .
Dit komt 9oed tot uitdrukkin9 in 'Vibravoll'- waarin
een vrouw een nieuwe seksuele ervarin9 opdoet wanneer haar echtgenoot haar met ziJjn mobiele telefoon
opbelt terwiJjl zi1 j haar tetefoon met trilfunctie tussen
haar benen houdt . In feite wordt in geen enkele van
de relaties die in Woobinda worden beschreven . 9e rept van enige gevoelens : het 9aat puur our de seks
met elkaar, met hetzetfde eslacht alleen met de
afstandsbediening, het doet er allemaal niet toe .
Vandaar dat Woobinda het miJ'ns inziens vooral van
de absurditeit de humor en de inventiviteit moet
hebben . De absurditeit komt biJvoorbeeld 9oed tot uitdrukking in een verhaaltJje ats'Vidal' waarin de ouders
worden vermoord vanwege het verkeerde merk
badschuim . Vervol9ens de humor : aan9ezien het vaak
moeiti1jk is our deze verhalen serieus to nemen kun 1je
ei9enli1jk alleen no9 proberen our de humor ervan in to
zien en sours ziJjn ze ook echt 9rappi9 .; ten slotte
btinkt Nove uit in inventiviteit zeker op het 9ebied van
zelfbevredigin9 en andere aspecten van seksualiteit :
wie zou er biJ'voorbeeld ooit op komen our een lake
pJ
van de lievelin9skaas van zi1jn kat op zi1n private parts
to le99en, zoals in 'Amore'?
Ondanks de humor, waar de meeste verhalen het
in mi1jn lezing van moeten hebben is de pessimistische
sfeer - die zo kenmerkend is voor de pulpschriJjvers toch aanwezig . Vooral de emotietoze en kille relaties

die tussen Noves personages bestaan - en die in de
meeste 9evallen enkel op seksuele bevredi9in9 steunen indien er al sprake is van twee mensen - zi1jn
tYpisch voor dit boek . Het ontbreken van een rode
draad doet de roman verder weini9 9oed : Jje hebt het
9evoel alsof 1je wat losse verhaaltJjes hebt zitten lezen ,
zonder dat 1je er lets wi1jzer van bent 9eworden .
Bli1jkbaar Ii9t het nu eenmaal in onze aard een coherentie to zoeken in wat we lezen : dit werpt echter
9een vruchten of biJj iemand als Aldo Nove .
Trash of toch de moeite waard?
Is dit de zoveelste avant-9ardebewe9in9 die de kop 0 p
steekt of is er echt s rake van een nieuwe o zichzelf
staande literaire stromin9? Deze vraa9 heb ik in de inleidin9 9esteld en ik zal daar nu een antwoord o p
proberen to 9even . Vol9ens de auteur van het artikel I
cannibals httpa/www .ecn .or9/banlieues/numbed/
cannibali .html wel aan9ezien hiJ j van mening is dat
deze cannibals "de meest recente opwellin9 van de
culturele avant-garde' mi1jn vertalin9 ziJjn . Het is echter onmo9eli1j k our aan de hand van een enkele roman
een uitsprack to doen over een hele 9roep schri1jvers
maar met behulp van de kenmerken die Costantino
Maeder ons heeft aan9ereikt kunnen we een heel
eind komen . Wat is preties de definitie van avant-garde? Het Lexicon van literaire termen 9eeft de vol9ende
definitie :
"Generatie of groep kunstenaars die, gezien
vanuit een bePaald o9enblik in de 9 eschiedenis
van de kunst zich afzetten te9en de geldende
traditie en de bestaande vormencanons en die
experimenteren met nieuwe vormen,
technieken en stil ien . . . . De avantgardekunstenaar stelt zich op in de sp eerp unt
van de vernieuwing- Pro9ressief- an ta 9 onistisch
en dus vaak mar9inaal waarbi lj deformatie ,
hermetisme en onbe9l
ri"Pl
elijkheid Princip ieel
toe9ePast worden . " Van Gorp 1998, p .46
Of ze echt nieuwe vormen van literatuur creeren durf
ik niet met zekerheid to ze99en, maar het is wel
duideli1jk dat de pulpschri1jvers experimenteren met
technieken zoals het 9ebruik van 9rafische trues
herhalin9en van hele passages en het verzinnen van
niet-bestaande woodden . Hun sours shockerende en
amorele verhalen maken hen automatisch tot anta9onisten van de moraal en er ziJ'n dan ook de 9ebruikelike
polemieken in Italie 9eweest omtrent Bit snort
1
literatuur . Ook maakt het zomaar afbreken van zinnen

de verhalen uit Woobinda er niet be9riJpeli1'ker op .
Verder doen deze schri1'vers vernieuwende din9en o p
het 9ebied van intertekstualiteit : in plaats van literaire
teksten is de massamedia de 9rote inspiratiebron . Ik
wil er dan ook op wizen
J dat dit snort literatuur niet
minder elitair en hermetisch hoeft to zi1jn dan bi1'voorbeeld The Waste Land van IS . Eliott. Laatst9enoemd
werk zit namelitj k vol bi1j belse, mYtholo9ische en andere verwi1jzin9en die 1je alleen be9riJ'pt als Jje deze
bronnen kept- en als Jje de biJjbel of de Goddeli"ke
Komedie zou 9aan lezen of de Rainbowpocket van
mYtholo9ische fi9uren zou kopen kom Jje met een
beetJje verstand en academische scholin9 een flink
eind . Dit 9eldt mi1jns inziens ook voor pulp : our to
begriJpen wat Aldo Nove bedoelt als hi1j het bi1jvoorbeeld over de televisieserie Woobinda heeft indien dit
pro9ramma echt bestaat vergt nameli1j k ook een
zekere voorkennis .
Ten slotte een vraa9 die ik miJ 9edurende de
lectuur van Woobinda vaak heb 9esteld : is dit nou
pure onzin? Zit er dan echt 9een diepere laa9 in? Een
auteur van een artikel op Internet denkt het vol9ende :
Bi" het lezen van de verhalen van Aldo Nove is
het moeilijk
1 Ije to onttrekken aan de nei9in9 our
hem onder to bren 9en in de PoPart-literatuur,
met daaraan toe9evoe9d een p ostmoderne
condition humaine die duidelijk
J wordt in een
liefdesverhoudin9 met ob1jecten . Deze liken
zo
l
onmiddellijk
op het eerste gezicht bijna
l
1 to
worden weer9e9even vloeibaar en
g elm Proviseerd zoals het objet trouve of
I'ecriture automati q ue . In werkelijkheid
is
l
dat9ene wat spontaan- naief, kortstondig of
er9er no9 . . . ofg eleid onbeschaafd,
in feite echter de vrucht van
pop ularistisch li'ktT
een zeer nauwkeuri9- maniakaal 1Yrisch
9emeten aandacht voor de mechanismen van
het schril wen .
http :/lwww2 .comune .bologna . it/bolo9na/boll 9
oo/se9nail 1 .html miJ'n vertalin 9
Er zou dus wel de9eliJjk een diepere laa9 in zitten
vol9ens deze recensent en in feite is het o9enschiJjnlike
1 grove materiaal "het sYmbool van een existentiele
piln en Broom die verwiJjst naar een al9ehele kritiek
van het kapitalisme" ibidem, miJjn vertalin9 . Dat de
personages in Noves werk een existentieel probleem
hebben trek ik niet in twiJjfel maar naar miJjn inzicht
weet Nove daar verder niets van to maken . Zi1jn werk
is 9estructureerd als een 'zapping televisivo' zodat 1'e
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na afloop inderdaad het gevoel hebt alsof 1je een

Noten

beet1je hebt zitten zappen zonder jets echt leuks to

,

zi1n to9 en
9 ekomen .
Ik heb het ujteraard over een enkele roman en om

een serjeuzer antwoord to geven o p de hoofdvraa g, of
de Italiaanse pulp puur een avant-9ardebewe9in9 is of
een volwaardi9e stromm9most
,
er naar veel meer
werken worden 9ekeken . Ik hoop echter een beeld to
hebben 9e9even van deze Generazione MTV,

die

beetlje bilj beet1je een ei9en plek in de literaire wereld aan het verwerven is . PersoonliJjk bli1jf ik echter
de voorkeur 9even aan een '9oede kannibaa' als
Alessandro Baricco die bewi1jst dat Jje ook modern en
'cool' kunt ziJn, zonder togeli1j k afstoteliJj k en shockerend to zi1jn .

Andrea Hal'ek studeert ltaliaans, Frans en
Literatuurwetenschap aan de universiteit van Utrecht . Dit
collegejaar zal zij de studies Frans en Literatuurwetenschap
afronden . De auteur wil Monica Jansen bedanken voor haar
hulp bij het schnjven van dit artikel.
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Naar een populair ti1jdschrift uit 1977, Cannibals (opgericht
door de - in Italie - le9endansche stnptekenaar Andrea
Pazienza, die tevens boekomsla9en maakte voor
pulpschnwers) .
z

.
Een taal die onder de Italiaanse jeugd sterker leeft dan bid
j
de oudere generatie .

Een tram als beeld
Reacties op een sonnet van J .A.

der Mouw

Poezie vormt flog alti1'd een struikelbiok voor veel be9innende lezers,
maar ook ervaren lezers hebben no9al eens moeite met een correcte
lezin9. Nauwkeuri9 lezen bli1'kt dikwi1'Is onder9eschikt aan het vinden
van kleurri1'ke, maar desondanks foutieve interpretaties . Jeannette
Hollaar toont in haar bi1'dra9a aan, dat een to 9rote leeservarin9 in
sommi9a 9evallen als een handicap kan werken en 9eeft middels een
nauwkeuri9a tekstanalYse een verbeterde interpretatie van een sonnet
van J .A. der Mouw.
Jeannette M . Hollaar

AI weer eni9e tiJd 9eleden kwam mi1j deze uitsprack
onder o9en : 9oede lezers zi1jn even zeldzaam als 9oede schriJjvers . Dit ma9 eni9szins overdreven ziJn, een
kern van waarheid bevat de uitsp rack wel . Dat wizen
1
althans miJjn ei9en ervarin9en uit- zowel bijj het les9eyen aan aankomende neerlandici als bijj het lezen van
9epubliceerde tekstinterpretaties . Nauwkeuri9 lezen
bliJjkt telkens weer moeili1j k to z i1jn . A I eerder si9naleerde ik voorbeelden van slordi9 lezen Hollaar 1985,
1986a 1986b 1986c en stelde ik alternatieven voor .
Hetzelfde beoo9 ik met dit artikel . Het betreft deze
keer een sonnet van 1 .A . der Mouw 1863-1919 dat
als vol9t luidt :
Vol winteravondscheemrin9 li9t de /aan ,
een buffs de wand hier, gfinds 9l
ri jswit als kri ljt;
de tram een b/ok van 9e/i9 schi Ijnse/- riljd t
tussen twee /ichtrechthoeken of en aan;

o p 't vroe9er /even, levend in de dood.
Der Mouw 1986
Dit 9edicht biedt veel lezers moeiliJjkheden, zoals bleek
uit de besprekin9 ervan met studenten en uit het commentaar erop in het Volledi9 dichtwerk 1986 . De
oorzaak van die moeili1jkheden is het best to omschriJjyen met behulp van het be9rip 'script', zoals dat is 9edefinieerd door ii . Overstee9en (1986, p . 43) : "een

script is de sour van de verschijnselen en concepten die
wiJj op 9rond van onze kennis van de wereld aan een
bepaalde taal ervarin9 kunnen verbinden" . Als voorbeeld noemt hi1j dan : "aan het woord of de ervarin 9
'tram' is to ko elen : 'rails' 'vaste koers' 'kaartje'

sours kna t verwaaiend links rechts van de

'automaat' 'bestuurder' 'controle' etc ." . Inder-daad
vinden we in ons 9edicht de rails 'baan' r . 5 en de
vaste koers 'schuivend steeds Ian9s hetzelfde spoor'
r . 10) .
Oversteegen vervol9t met : "Het voorkomen van
deze woordenlconcepten li9t binnen ons verwach-

Zo 9l
li"dt de herinn'rin9 ' t verleden door,
een /ichtp/ek, schuivend steeds /an9s 't zelfde
spoor
langs schimmen van verdriet, neve/i9 9root
soms toont een feeerie van tov'ri9 blauw
hoe somber lig t het onderwerelds 9 rauw

Hoewel in het 9edicht van Der Mouw 9een zo veraf
li99end be9rip als 'eten' voorkomt worden er toch
aspecten van de tram 9enoemd die bijj veel lezers bli1jkbaar niet tot hun 'script' behoren . Ik doe/ op de 'lichtrechthoeken' in de eerste strofe en op het 'boeket van
meteoren' en de 'blauw9roene sterren' in de tweede
strofe . Toch 9aat het our verschiJjnselen die iedereen

baan
een boeket van meteoren /os en smi ft
b/auwgroene sterren door de donkerheid waarin p/otslin 9 zilvri9e sp rookljes staan .

tin9sveld wanneer biJjvoorbeeld een taaluitin9 met het
woord 'tram' erin onder onze o9en komt . Ontmoeten
wiJj in die situatie het woord 'eten'- dan is dit voor de
meesten van ons nieuwe niet-verwachte informatie" .
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kan waarnemen . De 'Iichtrechthoeken' han9en kenneliJjk samen met
het felt dat de tram 'een blok van
9ell9 schiJ'nsel' is : er brandt Iicht in
de tram en dit is de eni9e Iichtbron
die in het 9edicht wordt 9enoemd .
Voor het overiga is de Iaan 'vol winteravondscheemrin9' . Het is dus onwenseli1'k andere niet 9enoemde
lichtbronnen to introduceren zoals
naar bleek sommi9e lezers ziJjn
9enei9d to doen . Het is immers zo
neveli9, dat de laan een buffs li1jkt
met 9ri1'switte wanden . De verlichte
tram ri1jdt door een tunnel van mist .
Een waarnemen9 die iedereen nu
kan doen is dat door de rechthoeki9e ramen van een verlichte tram ,
licht valt op het plaveisel aan weerskanten van de tram . Deze voert de
lichtrechthoeken met zich mee en
ri1jdt daartussen dus inderdaad 'al
en aan' .
Hoewel minder vaak bliJjken ook
het 'boeket van meteoren' en de
'blauw9roene sterren' niet tot
ieders 'tramscript' to behoren : sours
ziet men er de beschriJjvin9 van een
vuurwerk in wat 9e9even ti1jd en
p lasts wel vreemd is . Bovendien
ontbreekt dan elk verband met de
tram terwi1jl dat toch is to verwachten aan9ezien er slechts een puntkomma achter de eerste strofe
staat . Beter is het dan ook aan to
nemen dat het no9 steeds over de
tram 9sat to meer daar de lichtflitsen 'links rechts van de baan'
verwaaien . Wat Der Mouw hier op het oo9 heeft, is
on9etwi1jfeld de vonkenre9en die vooral biJj vochti 9
weer van de bovenleidin9 van de tram kan afspatten .
Het in het octaaf beschreven 9ebeuren wordt 9ezien vanuit een bepaald perspectief, al komt er 9een
waarnemen in beeld . Maar de laan liJjkt een buffs : we
ki1'ken dus in de len9terichtin9 . Zowel 'hier' als '9ends'
dus vlakbiJ' en verderop, is de wand 9riJjswit . Het 'links
rechts van de baan' wi1jst er eveneens op dat de
waarnemen in het verlen9de van de tramrails staat .
Nu 9eeft een van de verzorgers van het Volledi9
dichtwerk to weten H . van den Ber9h, echter als commentaar bi1' de eerste strofe p . 708 : "De af- en
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Johan Andreas den Mouw

aanriJjdende trams . . . liken
voor de passa9iers aan
1
weerszi1jden van de spie9elende tram een verlicht blok
mee to voeren" . Dit li1jkt mi1j een onhoudbare interpretatie en wel our de vol9ende redenen : ten eerste het
perspectief . In de beide openin9sre9els die de commentator overslaat ziet iemand de laan vanuit een
vast punt : er is een 'hier' en een '9ends' . Van trams is
dan no9 9een sprake . In de beide vol9ende re9els zou
nu dat perspectief plotselin9 verspringen naar de in
het 9edicht niet 9enoemde passa9iers en no9 wel
telkens verschillende want zi1j riJjden of en aan .
Bovendien zouden zi1j naar beide kanten ki1jken . In het
tweede kwatriJjn versprin9t het perspectief dan weer

naar iemand buiten de tram want de vonkenre9en
kun 1je vanuit de tram niet zien . Deze inconsistentie in
het perspectief liJ'kt mi1j nu buiten9ewoon onwaarschi1jnliJjk . Net zo goed als de laan en de vonkenre9en
worden de trams vanuit een punt 9ezien en dat punt
li9t buiten de tram .
Ten tweede de terminolo9ie . De commentator
identificeert de lichtrechthoeken met 'een verlicht
blok' . Maar een blok is een driedimensionaal Iichaam
en rechthoeken zijn tweedimensionale vlakken . De
wiskundig 9eschoolde Der Mouw 9ebruikt deze
termen zeker niet door elkaar . Een derde argument
vermeld ik even verderop .
Het commentaar biJj het tweede kwatriJjn be9int
met: "Sours sproeien vonken van de rails . . ." . Maar de
ver9eli1jkin9 met meteoren en sterren doet toch eerder
denken aan een verschiJjnsel in de lucht en dus aan het
vonken van de bovenleidin9 . Deze plee9t ook hefti9er
to vonken dan de rails .
Uit een briefwisselin9 met Van den Ber9h bleek
miJ, dat hiJj er aan twiJjfelde of er in Der Mouws tiJjd al
bovenleidin9en bestonden . Dit inspireerde mi1j tot een
nader onderzoek naar plaats en ti1jd van het ontstaan
van het 9edicht . 0p het resultant hiervan kom ik no g
terng .
In het sextet vinden allerlei elementen uit het
octaaf een parallel . In de eerste terzine bli1jkt de tram
een beeld to zijn voor de herinnerin9 - een woord dat
biJj Der Mouw vaak de actieve betekenis heeft van 'het
zich oenieuw to binnen bren9en' . Teru9blikkend vanuit het heden ziet de ook nu weer niet 9enoemde
waarnemer in de nevelen van het verleden 'schimmen
van verdriet' oplichten overal waar de herinnerin 9
passeert . Zo lichtte ook de our9eving van de tram o p
waar deze passeerde . En zoals de tram Ian9s een vaste
baan ri1jdt zo 9li1jdt ook de herinnerin9 'steeds Ian9s
hetzelfde spoor' .
De vonkenre9en uit het tweede kwatri1jn kri19t zijn
parallel in de eerste re9el van de tweede terzine : als
uitzonderin9 op al het herinnerde verdriet licht plots
een sprookJj esachti9 mooie herinnerin9 extra helder
op . WaarschiJjnliJjk doelt Der Mouw hier op voorvallen
uit zijn Jjeu9d . Uit andere 9edichten bliJjkt dat hiJj zich
zijn 1jeu9d herinnert als een periode van harmonie en
on9ebroken 9eluk .
Na die eerste re9el volgt een onverwachte tern9keer naar de sfeer van de openin9sre9els : de 'feeerie
van tov'ri9 blauw' doer des to duideli1jker de omrin9ende doodsheid uitkomen . Bi1j 'onderwerelds' denkt
de classicus Der Mouw on9etwiJjfeld aan de onderwereld zoals de oude Grieken zich die voorstelden

nameliJjk als een duister schimmenri1k, waar de doden
verbleven . Vandaar dat de 9edaanteachti9e mistflarden uit het octaaf hier 'schimmen van verdriet' worden 9enoemd . Alles wat voorbiJj is in een mensenleven
is 9estorven ook al kunnen we het voorbiJje in 9edachten doen herleven . Zo eindi9t het 9edicht in
dezelfde mineurstemmin9 als waarin het be9on .
De parallellen tussen octaaf en sextet leveren no g
een derde argument te9en het idee dat er in de eerste
strofe sprake is van een spie9elfin9- 9ezien door de
passa9iers . De tram is een beeld voor de herinnerin9 .
Maar die naar het verleden terng9liJjdende herinnerin 9
weerspie9 elt niet zichzelf ;~ ze is net als de tram, een
bron van licht die de our9evin9 doet oplichten .
Het commentaar in het Volledi9 dichtwerk liJjkt to
zijn beinvloed door een antler 9edicht van Der Mouw ,
waarnaar het ook verwiJjst, en wel dat op pa9inn 390 .
Dat 9ant inderdaad over een 'ik' die in de tram zit .
Ook deze ziet echter 9een spie9elfin9en, maar onder
andere lantaarnlicht dat van buitenaf door de besla9en ramen van de tram schiJjnt .
Nu is er een 9edicht van Vasalis, 9etiteld 'Afsluitditjk' . dat vaak wordt ver9eleken met de tram9edichten van Der Mouw. Bi1 ' Vasalis 9ant het over een busrit
biJj avond . Inderdaad ziet daar de 'ik' zichzelf en de
andere passa9iers weerspie9eld in de ruit . Echter
slechts aan een kant en wel aan de kant waar 'ik' zit .
In een brief bevesti9de Van den Ber9h miJjn vermoeden dat hi1j door dat 9edicht op de spie9elfin9s9edachto 9ekomen is .
Voor een antwoord op de vraa9 of er in Der
Mouws tiJjd al elektrische trams met bovenleidin9 reden, was eni9 literatuuronderzoek nodi9 . Voor 9e9evens omtrent plaats en tiJj d van ontstaan van het
9edicht raadplee9de ik de dissertatie van A .M . CramMa9re 1962 over leven en werk van Der Mouw .
Daaraan ontleen ik de vol9ende feiten aan9evuld met
ei9en bevindingen .
Toen Der Mouw zijn tram9edicht schreef, woonde
hi1j al eni9e ti1jd in Den Haa9 . Zi1jn 1j eu9d had hi1' door9ebracht in Zwolle en Deventer . Na zijn studietiJj d in
Leiden 1883-1887 werd hi1j docent aan het gymnasium to Doetinchem maar die werkkrin9 bevredi9de
hem niet . Na een ernsti9 conflict met zijn rector, dat
hem bi1jna tot zelfmoord dreef, nam hiJ j ontsla9 . In
1904 verhuisde hiJ' met zijn vrouw en aan9enomen
dochtert1je naar Ri1'swiJjk en in 1907 naar Den Haa9 .
Hi1j huurde er een huffs aan de Laan van Meerdervoort 333, een adres dat zich even voorbiJj het
Valkenbosplein bevindt destiJjds een nieuwe buurt .
Het plein li9t tussen twee delen van de Laan van
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Laan van Meerdervoort to 's-Gravenhage

Meerdervoort . Aanvankeli1jk keek de familie aan de
achterzi1jde no9 uit over de weilanden met aan de
horizon de duinenrand . Vri1j spoedi9 verrees daar
echter een nieuwe wi1k- die het mooie uitzicht we9nam . Dit was voor Der Mouw aanleidin9 zijn studeerkamer op de eerste verdiepin9 to verplaatsen van de
achter- naar de voorkamer, vanwaar hiJj dus uitkeek o p
de Laan van Meerdervoort . In die kamer zal hi1j het
tram9edicht hebben 9eschreven in welk 1jaar preties is
niet na to 9aan . Maar aan9ezien Der Mouw pas omstreeks zijn vi1jfti9ste de 9epubliceerde 9edichten be9on to schriJj ven, zal het niet voor 1913 zijn 9eweest .
0p de vraag wat voor trams er toen in Den Haa 9
reden, is een antwoord to vinden in een belan9wekkend boek van de hand van Johan Blok. 9etiteld
Haa9se trams. Het Haagse trammaterieel van 1864 tot
heden . (1993) . Daarin staan 9e9evens die eni9 licht
wenpen op het besproken sonnet .
Het bliJjkt dat de eerste elektrische tram met
bovenleidin9 na een kort experiment met accutrams
in au9ustus 1904 be9int to riJ'den op het tra1'ect
Kurhaus-Plein . In de Jjaren daarna komen er meer li1jnen biJ j en in maart 1907 maakt de paardentram zijn
laatste nit . In 1906 wordt er een tramliJjn aan9ele9d
vanaf de Javabru9 nabiJj het centrum door de
Javastraat en in het verlengde daarvan, over de Laan
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van Meerdervoort met als eindpunt het Valkenbosplein . Als Der Mouw in 1907 zijn intrek neemt aan de
Laan van Meerdervoort 333, kan hi1' dus vlakbi1j zijn
huffs het nieuwe verschi1jnsel waarnemen : de Iaan in het
9 edicht is dus wel de Laan van Meerdervoort . Wanneer
hij naar buiten komt en naar het eindpunt van de tram
loopt, ki1jkt hi1j inderdaad in de richtin9 van de rails en
's avonds zal hiJj dus aan weerszi1jden daarvan de
lichtrechthoeken en de vonkenre9en hebben 9ezien .
De vraa9 ri1jst dan ook- waarom er in het 9edicht
9een 'ik' voorkomt die de beschreven scene waarneemt . In de meeste andere 9edichten van Der Mouw
treffen we zo'n 'ik' wel aan . Als verklarin9 voor dit verschil oPper ik : het zou onwaarschiJjnli1jk zijn dat iemand
op een koude misti9e winteravond zo Ian9 buiten
staat to ki1j ken, dat hi1j verscheidene trams of en aan
ziet ri1jden . Naar ik vermoed schreef Der Mouw het 9edicht in zijn studeerkamer en putte hiJ' uit zijn herinnerin9 bi1j het schilderen van de aankomende en
vertrekkende trams . Dat felt had hi1j nodi9 vanwe9e de
parallellie met het sextet : ook de herinnerin9 9li1jdt
heen en weer in het verleden . Het bliJ'ft dus in het va9e
wie de waarnemen is omdat Der Mouw 9een al to
concrete situatie van een 'ik' wilde oproepen .
Tot slot no9 dit : het was voor miJj een verrassin 9,
dat de 'lichtrechthoeken' voor zowel be9innelin9en als

voor een 9eoefende lezer als Van den Ber9h, zo'n
struikelblok vormden . Ze behoorden voor mi1 zozeer
tot mi1jn 'tramscript', dat ik al bi1 j eerste lezin9 de
Iichtplekken naast de tram voor mij' za9 . Dit als 9evol 9
van het felt dat ik in 1jon9er 1'aren r als ik 's avonds in
een Haa9se tram zat altiJjd keek naar het 'mee9li1j dende' licht en naar de bewe9in9en ervan, wanneer de
tram ob1ecten naast de rails passeerde . Bli1kbaar kennen velen die ervarin9 niet en leidt dat tot de uiteenlopende gissin9en naar de herkomst van de lichtplekken . De studenten dachten aan verlichte vensters van
huizen of aan tramhaltes en dus aan elementen die in
de tekst 9een aanknopingsPunt vinden - iets wat bijJ
weini9 ervaren interpreten vaker voorkomt . Een antler
voorstel nameli1jk dat het om de verlichte nummerborden voor- en achteraan de tram 9aat is evenmin aanvaardbaar ook al wordt hier tenminste een verband
met de tram 9ele9d . Maar het is onmo9eliJjk een
standpunt to kiezen vanwaar die beide borden to9eliJjk
zichtbaar ziJjn . Bovendien maken zi1j de tram niet tot
een verlicht blok. Het merkwaardi9e is in dit 9eval dat
een 9rote leeservarin9 eveneens een handicap bleek :
Van den Ber9hs associatie met twee andere 9edichten
bracht ook hem op een dwaalspoor .
De reactie oil de door mijj voor9estelde interpretatie van studenten enerzi1jds en Van den Ber9h anderziJjds was verschillend : de eersten waren vri1jwel niet to
overtui9en van het onwaarschi1jnli1jke van hun 9issin9en, de laatste erkende terstond dat mi1jn voorstel beter was . Dit bren9t mijj opnieuw tot de ook elders al
bereikte conclusie Hollaar 1986a, p . 412 dat, ge9even een zekere deskundi9held, een voort9ezette
discussie over interpretaties tot consensus kan leiden .
Aan9ezien dat in de meeste wetenschaPpen het eni 9
haalbare is is er 9een reden interpreteren to beschouwen als een onwetenschappeli1j ke bezi9held .

J .M . Hollaar, 'De dichter, de mYthe en wij' . Spektator 15
(1986a) 6, pp .406-432 .
J .M . Hollaar, 'Literatuuropvattingen, literatuurwetenschap en
wetenschapstheorie' . Forum der Letteren 27 (1986b) 2,
pp .111-121
J .M . Hollaar, 'Boekbesprekin9 van J .J .Oversteegen (1986)' .
Forum der Letteren 27 (1986) 4, pp .307-310
J .A . der Mouw, Volledig dichtwerk . Amsterdam (1986) .
J .J . Oversteegen, Anastasio en de schaal van Richter.
Bespiege/rngen over /rteratuur, fi/osofie, literarre krrtrek en
literatuurwetenschap . Utrecht (1986) .

leannette M. Hollaar heeft Nederlands gestudeerd in Leiden
met /taliaans a/s bil vak . Na les to hebben ge9even aan
midde/bare scho/en in Amsterdam en Utrecht en aan de
Peda9ogische Academie in Deventer, is zij vanaf 1981 met
vervroegd pensioen en beoefend sindsdien de neer/andistiek
a/s /iefhebberij.
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Universitair Universum
Per 1 januari 2002 is Frits van Oostrom benoemd tot eerste zogenoemde Universiteitshoo9leraar aan de universiteit van
Utrecht. Volgens het college van bestuur 'staat een Universiteitshoo9leraar 9 grant voor innovatief onderzoek en onderwils,
en kan deze hieraan in volledige vrijheid werken' . In deze lgar9an9 van VooYs zal Van Oostrom rapPorteren over ervaringen
tijdens zijn eerste jaar in deze nieuwe functie .

Zoals het een kosmos betaamt, kent het universitaire universum drie dimensies : ruimte, tijd
en persoon . Deze keer beschouwen wij

De Tijd

Frits van Oostrom

Het hoo9topunt van elke universitaire bi1jeenkomst
wordt to9enwoordi9 tot het Iaatst bewaard : het vaststellen van de vol9ende . Zelden ziet men zulke diepzinni9e 9ezichten als biJ' het broeden op de agenda .
Dan heeft x college, dan is op y op refs en dan moet z
naar ziJjn biJjbaantJje . Sours sturen secretariaten van tevoren datumbrief 1 es rond r waarop men zi1jn beschikbaarheid in de eerstkomende weken kan aan9even . In
ne9en van de tien 9evallen kri19t men na twee weken
een nieuw datumbriefe1 binnen met opties verder in
de tiJjd . 0p korte termiJjn bleek het 9ezelschap niet bi'1
elkaar to kri19en . Sommi9en hadden het trouwens
zelfs to druk our uberhaupt het datumbriefeJ in to vullen .
Wi1 leven in een individualistische ti1jd, en wi1 j weken
het . Maar vraa9 al die unieke individuen hoe het met
ze 9aat en 1je kri19t hetzelfde antwoord : 'Goed . Druk!'
Over dat pavloviaanse '9oed' misschien een andere
keer nu wat dat 'druk' betreft . Ei9enli1jk is het een
vreemde situatie want rationeel pleft alles ervoor dat
we het nooit minder druk zouden moeten hebben
9ehad dan 1juist in deze ti1jd . AI onze 9emakken maken
immers dat din9en die vroe9er Ian9 duurden nu in
een handomdraai zi1n 9ere9eld . Het 9eldt letterliJjk van
de wie9 tot het 9raf : ver9eli1jk de pampers met de
katoenen luiers en de mis met drie heren met het
drive-incrematorium waar men des9ewenst niet eens
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het zakken van de kist hoeft of to wachten . En daartussen in het voile leven : de snelle communicatie het
supersonisch reizen, het kunstlicht dat de productieve
da9 verlen9t, en het verschil tussen op Jacht en naar
de Albert Hei1n 9aan .
Ook in de uithoek van het universitaire universum
is er enorme ti1jdswinst 9eboekt . Moest men vroe9er
alles tot bloedens toe overschri1jven nu flitst het fotokopieerapparaat. Om een boek to lenen van de alma
mater moest men no9 niet zo Ian9 9eleden naar de
universiteitsbibliotheek 9aan in een kaartcatalo9us o p
zoek naar de 1j uiste titel, our deze met de si9natuur
over to schri1jven op een kaart1je dat men in een bake
1
deponeerde dat eens in de zoveel ti1jd door een ma9azi1jnmeester werd 9elee9d, waarna die aan zi1jn tocht
in de bibliothecaire onderwereld be9on - aan het eind
van het da9deel stond het boek dan klaar our to
worden of9ehaald . Nu kan men thuis on line in de catalo us en met een klik of twee het boek bestellen
dat in no time uit de krochten omhoo9 komt . Indien
1je het boek zelf no9 moet zien trouwens en de 9ezochte tekst niet meeeen kon downloaden die nieuwe
vorm van schri1jven . En dan al het schri1jfwerk zelf! No g
maar een 9eneratie tern9 moest men voor elke
correctieronde het hele stuk tourpleet overtYpen . We
zouden dus in feite meer ti1jd dan ooit over moeten
hebben ook aan de universiteit .

Maar 9eef de mensen nieuwe instruH
menten en ze benutten die niet voor een
versim elfin des levens maar voor het
ver9roten van hun actieradius . De betere
communicatiemiddelen droe9en niet zozest biJj tot het 9eintensiveerd verkeer
met enkelen maar tot het oppervlakki9e
met velen . Inmiddels houden we elkaar
9evan9en in een mallemolen waarin
men trots is als men de halve da9 achter
de email zit - druk met relaties en beso9nes en dus een levend mens - en in de
pauze van een college een reeks sms-1j es
most beantwoorden .
Dat zou no9 niet zo erg ziJn, ware er
niet het kwaliteitsverlies . Door pure haast
en on9eduld wordt aan de universiteit
on9eloofli1j k veel verknoeid zowel door
studenten docenten als ondersteunend
p ersoneel . En dan het kwaliteitsverlies
qua inhoud : het dominants levens9evoel
is dat men zoveel tijd besteedt aan randverschiJjnselen dat men aan wezenli1jke
dingen niet toekomt . Ur9entie 9aat biJjna
voortdurend voor belan9 . Wie aan de
universiteit heeft nog met re9elmaat een
voile en 9econcentreerde da9 voor intellectuele activiteiten? Om zoiets to bevechten most 1je haast universiteitshoo9leraar zien to worden . 'Tekst en tijd ziJjn
broer en zus' hoorde ik laatst iemand
ze99en . De man was dan ook biJjna tachti9 . en een kardinaal . Niet dat in die wereld de tijd
heeft stil9estaan overi9ens ; uit ei9en observatie west
ik dat de monniken van E9mond veel tv ki1jken, en dat
de bisschop der E9Yptische Kopten in9eval van zandstorm de audienties per mobielt1je afwikkelt .
Er is uit de twaalfde eeuw een tekenin9 bewaard ,
die de twee hoofdvormen van leven to9enover elkaar
step : de vita activa verbeeld door een ridder to paard
en de vita comtemplativa door een monnik boven een
boek . Het li1jkt toch niet voor twi1jfel vatbaar dat op hedendaa9se verhoudin9en 9epro1jecteerd de universiteit - docenten en studenten - bi1j het laatst9enoemde
plaat1j e hoort. De maatschappeli1jke beeldvormin9 ziet
ons no9 alti1jd zo : als een 9emeenschap van lieden die
de tijd hebben . Maar wi1j willen dYnamisch ziJjn en drayen als ADHD'ers rond . Het boek 9aat zo snel mo9eli1jk

Hugh of Fouilloy, Aviary, Stift Heiligenkreuz

dicht het paard is de computer, de valk in de hand is
ons mobieltje . ledereen druk druk druk maar heel
vaak druk met niks ; het 9rote risico ze9 maar 9erust
de kwaal van deze ti1jd .
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Een wereld van
verdubbeling
Over het werk van F .B . Hotz
Wie is er bekend met het werk van F .B . Hotz, de winnaar van de P .C . Hooft-pril's?
Enkel de meest verstokte neerlandicus kept deze schri1'ver van voornameli1'k veel
korte verhalen . Jan-Willem Anker pleft in dit artikel voor meer waarderin9 voor
deze auteur. Anker pakt een facet, de Broom als raise-en-abYme, uit het oeuvre
van Hotz en neemt Bat uitvoeri9 onder de loeP. Aan de hand van deze dromen
Probeert Anker de auteur ook de literatuur9eschiedenis binnen to leiden en Hotz
daarin een Plaats to 9even . Een Plaats in de 9eschiedenis waaroP hi1' recht heeft?
Jan-Willem Anker

Zo zuini9 als de schriJ'ver F .B . Hotz 1922-2000 was
met uitsPraken over zijn werk zo zuini9 zijn onderzoekers 9eweest met hun aandacht voor deze schriJ'ver . Hotz kon zich na zijn eerste publicaties midden
1'aren '70 - toen was hiJj de viJjfti9 reeds 9epasseerd verheu9en op lovende kritieken van de toonaan9evenue critici . Ondanks Bat is het tot op heden met
werkeli1'ke interesse kari9 9esteld . Daar hebben
uitspraken van Aad Nuis, die van een nieuwe Elsschot
sprak- en van Gerrit KomriJ j die meende Bat zijn
verhalen authentiek aandoen . 1uist door details waar
niemand aan denkt" weini9 tot niets aan veranderd .
Blokker, 1982, p . 13
Ook de P .C . Hooft-priJ's, aan Hotz uit9ereikt vlak
voor zijn flood heeft er slechts voor 9ezor9d Bat zijn
verzameld werk, 9etiteld Het Werk, is uitverkocht . Wel
is men bezi9 de uitgave van de briefwisselin9 tussen
Hotz en zijn oom H .W . Kunst to realiseren . Dat Hotz
niet van publiciteit hield is 9een 9eheim ; hiJj trail zelden in de openbaarheid en liet het 9ros van zijn
correspondentie vernieti9en . De inhoud van die
briefwisselin9 met zijn oom zal our deze reden waarschiJ'nli1'k het eni9e document vormen waarin lets van
zijn persoonli1'kheid bewaard bliJ'ft .
Twee boeken zijn er verschenen over deze wonderlike
en mYsterieuze auteur van vele korte verhalen
1
een novelle en een roman . Ten eerste is er een boek
met verzamelde kritieken onder redactie van Jan
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Blokker, maar Bit werk vormt niet meer Ban een
hand1'evol aanzetten die de meeste recensies toch
altiJjd zi1'n . Bovendien is het inmiddels twinti9 1aar oud ,
geschreven toen Hotz in feite no9 maar net was be9onnen en het is hier en daar hoPeloos verouderd . Dit
9eldt gedeelteli1'k ook voor het tweede boek Bat over
Hotz bestaat . Het is van de hand van critica Aleid
TruiJ'ens en het za9 een J'aar eerder, in 1981 , het licht .
Het bevat analyses van verhalen uit de eerste twee
bundels Dood weermiddel 1984 en Ernstvuurwerk
1986 . Hoewel TruiJ'ens zich in haar inleidin9 vriJ ' nederi9 presenteert en beweert Bat ze zich niet opstelt
"als een obJ'ectief analYserende instantie" Aleid
Trui1jens 1981, p .8 heeft haar boek wel de9eli1jk eni9e wetenschaPpeli1'ke pretenties . Deels is ze in staat
deze waar to maken ; ze merkt een interessante thematische vierdelin9 in Hotz' werk op en behandelt bi'J
elke verhaalsoort die ze onderscheidt twee verhalen
die ze nauw9ezet analYseert . Ten slotte komt ze tot
twee overkoepelende thema's, waarmee Hotz tot o p
de da9 van vandaa9 wordt 9eassocieerd : het schuldboetemotief en de bedrie9liJ'kheid van de rede, uit9ewerkt aan de hand van de to9enstellin9 man-vrouw .
Hotz Presenteerde vrouwen veelal als verstandi9e
wezens die de verlan9ens van de spelende, kinderli1'ke
mannen in de weg staan .
Hierte9enover staat Bat haar analyses sours
rommeli9 zijn en hier en daar ontaarden in een paar

twi1jfelachti9e mededelin9en tussen een zee van
citaten . Bovendien maakt TruiJjens gebruik van een
structuralistisch be9rippenapparaat dat ze zonder
eni9e reflectie aanpast aan haar ei9en ideeen wat een
warri9e indruk maakt . Zo houdt ze er een ietwat
vreemde voorstellin9 van de abstracts auteur op na ,
wanneer ze in een analyse van Dood weermiddel stelt :
"De lezer heeft, zonder dat hiJj dat merkt direct contact met de 9elmpliceerde auteurf die li1jkt to willen
ze99en : 'Die verteller is ook maar een bedenksel van
miJ, eigenliJjk vertel ik het verhaal .'" Ibidem, p . 30
Het punt is 1juist dat de abstracts auteur per definitie een abstractie is en niets anders dan het
structurerende principe, 9ehanteerd door de9ene die
het verhaal in felts schriJ'ft . Smulders 2001, p . 47
De abstracts auteur is kortom een onmo9eli1jk to
concretiseren instantie die niet als persoon kan
optreden .
Van dagrestdroom tot miss-en-abYme
Een welhaast braakli99end terrein dus dat proza van
F .B . Hotz waar no9 zoveel aan to ontdekken valt dat
het biJjna een misdaad is om Jje er niet aan to wa9en .
Waarom niet zo'n 'ob1j ectief analYserende instantie'
p roberen to ziJjn ;~ een paar verhalen van Hotz 9oed
onder de loep nemen en daarna eens ki1'ken of we met
de resultaten kort lets relevants kunnen ze99en over
Hotz' plaats in de literatuur9eschiedenis? Hiertoe zal ik
lets ze99en over Hotz' in het oo9 spyin9ends 9ebruik
van de droom waarna ik in dit verband de twee
verhalen 'Thomas en de scheppends evolutie' en 'Een
uit9estelde oplossin9' nauw9ezet zal analYseren . De
plaats van een auteur in de literatuur9eschiedenis
beschri1j ven, vormt binnen het bestek van een artikel
misschien een hacheli1jke ondernemin9, maar het is
nodi9 een po9in9 to wa9en . De reden hiervoor is
inmiddels voor to stellen : tot nu toe heeft niemand ooit
de moeite 9enomen Hotz to plaatsen in het literaire
klimaat van zijn ti1'd .
No9 dit, waar over dromen wordt 9esproken duikt
al snel de naam van Freud op . Dat 9ebeurt ook hier,
maar de lezer hoeft niet to vrezen dat ik naarsti 9
op zoek 9a naar Oedipuscomplexen en dwangcoati9e
verhoudin9en tot een moederfi9uur . De traditionele
psychoanalyse client slechts als hulpmiddel bi1j de
verklarin9 van bepaalde motieven .
Hotz` vertellin9en kenmerken zich door een ho9e
mate van kunstmati9held in de 9oede zin van het
woord . Dat komt onder anders naar voren in de manier waarop hilj de droom 9ebruikt, nameli1jk eerder als
structurerend element in de tekst dan biJj wi1jze van

karakteruitdiepin9 . Hotz had een 9rote voorkeur om
zijn personages to laten dromen en in het bi1jzonder
om zijn personages daarmee to kwellen . Koortsdromen en nachtmerries zijn dan ook tern9kerende fenomenen in zijn verhalen . Maar er is no9 lets anders aan
de hand . De droom fun9eert vaak als een miss-enabYme . Hieronder versta ik on9eveer hetzelfde als wat
er in het lexicon van literaire termen onder wordt verstaan : "Term . . . ter aanduidin9 van een 9edeelteliJ j k
9eli1j kend verhaal-in-het-verhaal : de 9eschiedenis van
de in9ebedde tekst 9eli1jkt op de omsluitende primaire
9eschiedenis" Van Gorp 1998, p .284 . Deze definitie
laat ruimte voor de manier waarop de 9eliJjkenis tussen
de ene en de anders tekst tot stand wordt 9ebracht . In
mi1jn betoo9 hoeven de dromen dus niet per se
letterliJjk overlap to vertonen met de 'werkeliJjkheid'
waarnaar ze verwi1jzen maar kunnen ook metaforische
verbeeldin9en ervan vormen . De in9ebedde tekst spie9elt in dit 9eval op een abstracter niveau de concrete
9ebeurtenissen maar spie9elt niettemin . Ik stel me
voor dat in de droom de essentie van het verhaal naar
voren komt . Later kom ik hierop tern9 wanneer ik de
verhalen 'Thomas en de sche ends evolutie' en 'Een
uit9estelde oplossin9' behandel . Maar nu eerst enkele
9evallen waarin dit niet 9ebeurt .
Vooyspellin 9
In de 23 verhalen van Hotz waarin een droom voorkomt functioneert deze niet altiJjd op dezelfde manier .
Daarbi1 9aat het bi1'voorbeeld om het verhaal 'Tekens'
Dood weermidde omdat hier de droom van de ikfi9uur een louter voorspellende functie heeft . Zo staat
er : "Zelf werd ik op een vroe9e mor9en wakker uit een
zweteri9e droom over 9estadi9 oprukkende colonnes
Ian9s het raam van mi1'n kabinet" Hotz 1984, p . 184) .
Het personage voelt zich in 'Tekens' voortdurend bedrei9d-; de onder9an9 is nabiJj en zal de vorm kriJ9en
van een verschrikkeli1'ke, alles verwoestende Tweeds
Wereld- oorlo9 . No9 9een twee alinea's verder is de
colonne reeds 9earriveerd : "De colonne werd zichtbaar en bleek no9 forser dan in mi1jn droom"ibidem .
Deze vormt in dit 9eval een duideli1jke voorafschaduwin9 van de toekomsti9e 9ebeurtenissen in het
leven van de 1jon9e en an9sti9a hoofdpersoon . Maar
als de oorlo9 daadwerkeli1jk is uit9ebroken valt het alIemaal wel mee : "Zo vaak had ik verwondin9 in oorlo 9
huiverend doordacht dat de werkeliJjkheid nu het zo
ver was onevenredi9 verbleekte" ibidem, p . 211 .
Er kan hier 9een sp rake zijn van een miss-en-abYme
zo bewi1'st de inhoudeliJ'ke discrepantis tussen de twee
citaten . De droom kept simpelweg niet de nuances
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van het 9rote 9eheel . Zo ontbreekt de ti1'deli1jke 9elatenheid van het hoofdpersona9e als de oorlo9 is
be9onnen en ook het element van 9roei naar volwassenheid dat een rol speelt in dit verhaal . Overigens
sluit ik het bestaan van bepaalde men9vormen niet
uit ze spelen alleen 9een rol in mi1jn betoo9 . Ik 9a ervan uit dat er alti1jd een bepaald thema oplicht .
Volsla9en weerloos
In 'Zand en grind' Ernstvuurwerk vreest de schuinsmarcheerder Thomas nadat hijj twee minderJjari9e
meisJ'es heeft verleid op het mate
J to worden 9eroepen door zi1jn oudere colle9a G . Nadat hijj G . heeft
beroofd van zi1n papieren met behulp van de Jjon9ste
van de twee meisJjes Marie heeft Thomas een viand
1
9emaakt . Als hijj weer in Nederland is beleeft hijj een
onplezieri9e nacht :
Die nacht had hi"
l een koortsdroom . Hi"1
droomde dat hi1] dorst had en een 9rote
fruithandel in de binnenstad inlieP . Het was er
stamp vol
vol en er brandde weer feesteli ]k volo p
/icht. Maar toen Thomas de glazen winke/deur
door was vie! al dat /icht uit. !n het pikdonker
bewoo9 niemand en tussen de meer 9eweten
dan geziene zwi9'
l ende lichamen meende hi ]1 G .
to bespeuren. Hotz 1986, p . 138

Hoewel hier een zeker verlan9en wordt 9eventileerd r
is het de angst die de overhand heeft . Dit an9sti9e
karakter kri19t 9estalte doordat het donkey en stil is
en niets bewee9t . De hoofdpersoon is volsla9en weerloos en hij j voelt op een of andere manier de loerende
schim van G . Juist op het moment dat een verlan9en
in vervullin9 li1jkt to 9aan - Thomas wil zi1jn dorst lessen
met wat sappi9 fruit - merkt hijj een drei9in9 van G,
die hem in de werkeli1jkheid eveneens kan bestraffen
voor het vervullen van een seksueel verlan9en .
Ademstokkende schaamteloosheid
Mooie voorbeelden van een wensdroom waarin het
dromende personage uitin9 9eeft aan een bepaald
verlan9en r zi1jn to vinden in het historische verhaal 'De
thuiskomst' Duistere1aren . In dit verband vol9en we
de sulli9e Lodewi1jk die aan ziJn proefschrift werkt over
een dertiende-eeuws traktaat en die zich door zi1jn
p romotor laat overhalen our voor het onderzoek
naar Bel9ie of to reizen . Eenmaal aan9ekomen wordt
LodewiJk r een echte kamer9eleerde en erg wereldschuw overvallen door een aanval van de Duitsers . De
Eerste Wereldoorlo9 is be9onnen . Zi1jn onwetendheid
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neemt sours lachwekkende vormen aan . Als hijj mensen massaal ziet vertrekken vluchten r interpreteert hij1
dit als Reisefieber .
Ti1'dens zi1jn tocht verlan9t Lodewi1jk naar een liaison
met een vrouw die hijj in de trein heeft 9ezien en
die hijj de middeleeuws aandoende naam Mechtild
9eeft . De eerste 9aat als vol9t : "Maar in die droom
za9 hijj ook de pseudo Mechtild uit de trein . Ze stapte
opnieuw uit en ontblootte nu in ademstokkende
schaamteloosheid haar hele rechterbeen r zodat een
knieholte zichtbaar werd die ei9enli1jk een knieholte
was" Hotz 1983, p . 16) .
Aan zi1jn in het da9eli1jks leven 9efnuikte fantasieen
9eeft Lodewi1'k tot driemaal toe 's nachts uitin9 . De
vol9ende vindt plaats net voordat Lodewi1'k ontdekt
dat de Duitsers Bel9ie binnenvallen : "Er was een
droom : met Mechtild in een kamer werkte hijj aan een
aardi9e kleine studie . Ze maalde koffie en 9limlachte"
Ibidem pp . 27, 28) . Nu is er 9een sprake meer van
een liaison LodewiJjk ziet hier een huiseliJjk en ietwat
kneuteri9 tafereel voor zich, waarin Mechtild hem als
liefdevolle vrouw minzaam van koffie voorziet .
Als hijj voor de derde keer van Mechtild droomt ,
wier werkeli1jke voornaam Henriette hijj inmiddels to
weten is 9ekomen r staat er vermeld : "Die nacht verscheen Henriette no9 eenmaal in zi1jn droom . Lief,
schaamteloos woedend en huiveringwekkend . Het
was een onrusti9e nacht ."Ibidem, p . 33 Ook hier
weer een 9eval van een droom waarin niet de 9ehele
thematiek van het verhaal vervat li9t, maar slechts een
aspect wordt uitver9root . Onder druk van alle 9ebeurtenissen die op LodewiJjk een verpletterende indruk
makenr verraadt hijj Henriette ; hijj laat haar 9ewond
achter in het ziekenhuis van Leuven dat kort daarop wordt 9ebombardeerd door de Duitsers . Hierover
komt niets tern9 in LodewiJ'ks dromen .
De wensdromen zoals ik die net heb bes roken
ziJjn trouwens niet a-priori van seksuele aard . Deze
inhoudeli1jke overeenkomsten zi1jn tYpisch voor het
verhaal 'De thuiskomst' maar mo9en niet worden
beschouwd als representatieve voorbeelden van alle
wensdromen in het oeuvre van Hotz . Zo vraa9t
Thomas in 'Thomas en de cYdoop' Eb en vloe in
een droom ziJjn zoon our ver9evin9, omdat hi1 ' per
on9eluk de Duitsers van zi1'n bestaan op de hoo9to
heeft 9esteld . In 'Eb en vloed', het titelverhaal van de
1juist 9enoemde bundel handelt de droom wel over
een door sekseverschillen 9eladen conflict, maar is
deze niet erotisch to noemen . Het 9aat in dit verhaal our een kleine Jjon9en die droomt dat de moeder
van een meis1je dat weini9 aandacht aan hem

besteedt thee voor hem zet en
vriendeliJj k ki1j kt .
Gekoppelde kabelballons
Eni9suns een buitenbeentJe in dit
betoo9 vormt de da9restdroom ,
waarvan ik er slechts een heb 9evonden . Wat versta ik eronder? Een
droom die niets antlers is dan een
Io9ische en concrete weer9ave van
de 9ebeurtenissen in het verhaal .
Hiervan is sprake in het verhaal 'Het
0ponthoud' :
Die nacht weer thuis in
Leiden had ik een vreemde
droom . Het was ook in m'n
droom nacht en een
9 eluidloze stroom aan elkaar
9ekoppside kabelballons van

ft

it

allerlei vorm en 9rootte trok
razendsnel over ons huffs . Ze
lichtten van binnenuit op als
lampions . De stroom gin g
eindeloos door. Misschien was
het de atoom-keten van de
scheikundeleraar.

Hotz 1987, p . 77

Twee concrete 9ebeurtenissen uit het leven van de
hoofdPersoon worden hierin samen9evoe9d . Allereerst constateert de tern9ki1jkende verteller dat het
stormde en er een losgesla9en kabelballon voorbi1jdreef . Verder in het verhaal spreekt de scheikundeIeraar van de ikfi9uur over atoomsplitsin9 en de
desastreuze 9evol9en daarvan voor de wereld .
Hoewel beide 9ebeurtenissen aPpelleren aan de
oorlo9 - een kabelballon werd ook voor militaire
doeleinden 9ebruikt en atoomsplitsing verwiJ'st naar de
atoombom - is er 9een sprake van an9st, een wens of
een voorspellin9 . Het hoofdpersona9e staat immers
het 9ehele verhaal buiten de oorlo9 en de droom
wordt 9ekarakteriseerd als vreemd niet als an9sti9 .
De mo9eliJjkheid van een wens of een voorspellende
droom is eveneens uit9esloten . De atoomketen zou
eventueel vooruit kunnen wizen
J naar het 9ebruik van
de atoombom maar hierover is in het verhaal niets to
vinden . Ook is er 9een sPrake van een mise-en-abYme ;
ten eerste omdat de 9ebeurtenissen rechtstreeks teru9komen en niet op metaforische wi1jze . Ten tweeds
is het onmo9eliJjk om vanuit de droom lets over het
sluitmotief van deze vertellin9 to ze99en . Er wordt

Zelfportret van F .B . Hotz

immers niets verbeeld dat to maken kan hebben met
de houdin9 van de ikfi9uur ten opzichte van de oorto9, zijn school en zijn leven in het al9emeen . Deze
droom valt daardoor slechts to beschouwen als een
herkenbare verwerking van de da9eli1jkse werkeli1jkheld .
De bedrie9li1'kheid van de reds
Indien de droom in 'Thomas en de schePpends evolutie' ProefsPe dienst doet als mise-en-abYme, most
het mo9eli1jk zijn van hieruit het hele verhaal to interpreteren . Zoals 9eze9d, ik beschouw de droom als een
samenballin9 van wat ik de belan9ri1jkste abstracts motieven van het verhaal acht ; in dit 9eval de intultie en
de angst voor de flood . Alle handelin9en in het verhaal
zijn hierop tern9 to voeren en staan nauw met elkaar
in verband .
0p het niveau van de handelin9 mo9en we
constateren flat Thomas de 9reep op zijn even verliest .
Hi1j drinkt zich een on9eluk en is ten slotte een
zenuwinzinkin9 nabiJj . Het verleden tracht hiJ j zonder
succes to ver9eten door een combinatie van 9enoemd
drank9ebruik en de theorieen van Henri Ber9son, in
wiens L'Evolution Creatrice het vol9en van de intuitie een belan9ri1j ke voorwaarde voor het even is .

Vooys 3/4 - Jaargang 20

197

Hotz in 1998

We herkennen hier Trui1jens' bedrie9li1jkheid van de
rede . De oorzaak voor de 9emoedstoestanden van
Thomas bli1jkt een drei9ende ontmoetin9 met een
vrouw, die veel uiterli1jke overeenkomsten vertoont
met de puber Marie met wie hi1j enkele Jjaren eerder
een affaire had . HiJj vreest hiervoor alsno9 to worden
9 earresteerd .
Het 9evol9 is dat Thomas zichzelf en zijn om9evin 9
steeds aan het veranderen is . De wereld bevindt zich
immers vol9ens Ber9son in een statu nascendi. Hotz ,
1989 P . 186 Dit komt tot uitin9 in Thomas' nette
kledin9 . zijn exorbitante kunstcollectie die de nieuwe
kunstopvattin9en moet weerspie9elen, de meubels
die dezelfde rol vervullen en zijn wens om een nieuwe
supermoderne Franse auto aan to schaffen . De zinloosheid hiervan wordt in de droom verbeeld . Thomas
bevindt zich in de op hol 9esla9en Franse auto die
hem uiteindeli1jk naar de onder9an9 drei9t to leiden als
hiJj tot stilstand komt op een spoorwe9over9an9 . Juist
op dat moment komt de trein eraan 9eraasd .
Dat Thomas de grip op zijn leven verliest wordt
9esYmboliseerd door de op hol 9esla9en Renault 45 cv
en Thomas' onvermo9en om weer de macht over het
stuur to kri19en . In zijn leven is Thomas een on9eleid
proJjectiel in de ban van krachten waarop hi1 ' totaal
9een vat heeft in de droom zit hi1j in zo'n on9eleid
proJjectiel dat hem onherroepeliljk naar de of9rond
leidt . Dit kri19t 9estalte door de 9eweldi9e dYnamiek
van het voortsuizen van de auto de ver9eli1jkin9 van
de auto met een krankzinni9 schiP en het klieven de
onvriendeliJjk borende lampen en een vi1'andeli1jke
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muur . De auto biedt aan het eind 9een oplossin9 voor
Thomas' Problemen aan9ezien het ding als het erop
aankomt niet wil starten . Dit vormt een directe spie9elfin9 van de scene waarin Thomas een proefritJje
maakt in de bolide en de motor uitvalt .
De doodsan9st wordt in feite zeer IetterliJjk verbeeld door de naderende trein die Thomas in all e
waarschi1jnli1jkheid zal verpletteren . De trein heeft zo'n
immense kracht dat er op het laatste moment louter
plaats is voor berustin9 . Daarnaast 9utst er bloed of
zweet dat hem half verblindt; deze verminking valt in
dit licht eveneens to zien als teken van aftakelin9 en
verval . Als bewiJjsvoerin9 voor Thomas' angst voor de
dood zijn vele tekstplaatsen in het verhaal aan to
wizen
) waarin Thomas' afkeer van alles dat met ouderdom en ziekte heeft to maken tot uitin9 komt . Een
mooi voorbeeld is : "Laat in bed betreurde hi1' z`n
leeftiJjd . Men werd kritischer . Men liep niet to 9auw
warm . "Ibidem, p . 198 Wellicht no9 beter is de alinea voor de droom : "Als )je ouder wordt 9eniet J'e minder . Thuis had hi1j zulke 9edachten nooit 9ehad en hij1
schrok : een voorbode van aflopend leven kon dit toch
no9 niet ziJjn? Was z'n tiJjd hier beneden zo 9oed als
voorbiJ'?"Ibidem, p . 198 Zo bezien li1jkt de droom
een direct 9evol9 to zijn van Thomas' spannin9en en
zijn vrees voor de dood .
We kunnen de droom ook no9 op een andere
manier bekiJjken die aansluit bi1j de 9edachte dat deze
een weer9ave van Thomas' an9step voor verval is
nameli1jk indien we de auto en de trein beschouwen
als fallussYmbolen . Beide machines zijn metaforen
voor dezelfde kracht die Thomas' even bedreigt . We
interpreteren Thomas' voorkeur voor vrouwen die veel
1jon9er zijn dan hi1' ook zijn huidi9e vriendin Carla is
twaalf Jjaar 1jon9er dan hi1j is als een be9riJpeliJjke
reactie van een man die probeert Jjon9 to bli1'ven door
er een vele Jjaren Jj on9ere vriendin op na to houden .
Hierdoor zou hi1j het verlies van zijn libido, dat nu
eenmaal een van de consequenties van het ouder
worden is kunnen to9en9aan .
Als Jje de scheurpartiJj in de droom verbindt met
seksualiteit dan zou 1j e de wei9erin9 van de auto om
to starten kunnen zien als een metafoor voor impotentie . Let hierbiJ j ook op de penetrerende bewe9in 9
van de auto die is beschreven met werkwoorden als
'suizen', 'klieven' en 'boren' . Ook wi1'st het verlies van
het 9ezichtsvermo9en in de traditionele Freudiaanse
leer op de angst voor castratie . Freud formuleert dit als
vol9t : "Das Studium der Traume, der Phantasien and
M hen hat uns dann 9elernt daB die Angst um die
Au9en die Angst zu erblinden haufi9 9enu9 emn

Ersatz fur die Kastrationsan9st ist . Auch die Selbstblendun9 des mYthischen Verbrechers Odipus ist nur ein e
Ermal3i9un9 fur die Strafe der Kastration . . . " (Freud
1919, p .254
Een belan9ri1k punt dat ik no9 niet heb behandeld r
is het felt dat de auto in de droom komt stil to stann 'op
een overwe9' en preties op die plek drei9t to worden
vernieti9d . De betekenis hiervan zit in de formulerin9 .
Thomas bevindt zich immers in een over angsfaser om
met BordewiJjk to spreken in een dimacterium dat hem
9eesteliJjk op de rand van de of9rond bren9t . Dit is to
zien aan zi1jn leeftiJjd - hi1 j is 47 Jjaar oud - en aan zi1jn
behoefte om continu bezig to zi1jn en to reizen, evenals
aan zi1jn onvermogen om ook maar een moment stil to
zitten zonder nerveus to raken . Het vol9ende citaat
illustreert dit 9oed : "Zo zat Thomas op een van z'n
eerste vri1je 1juli-avonden sinds Carla's vertrek in z'n
makkeliJjke stoel biJ j de schouw en las . Maar hiJ j was
onrusti9 . HiJ j wilde liever dan lezen, in de telefoon9ids het nummer van de plaatseli1jke Renaultdealer zoeken ." Hotz 1989, p .185 In de droom wordt
dit prachti9 verbeeld door de auto die niet zomaar
bi1 j een over9an9, maar preties erop vernield 9aat
worden .
Als argument te9en mi1jn hele betoo9 zou 1je
kunnen aanvoeren dat Thomas' escapades in vergeliJjkin9 tot de droom uiteindelijk niet al to veel schade
aanrichten . Immersr de 1jon9e vrouw bli1jkt niet Marie to
wezen niemand wil Thomas chanteren en er komt
9een politie aan de deur om hem mee to nemen . Eind
9oed al 9oed . De droom is in dit 9eval wat de auto en
de Etoile du Nord betreft dagrest vermen9d met een
paar an9step . Toch houdt dit geen stand, want uiteindeli1jk sterft Thomas niet in de droom, aan9ezien er
ner9ens beschreven staat dat de trein daadwerkeli1jk
Thomas' auto ramt en Thomas het leven laat . HiJ j raakt
zelfs niet 9ewond . Zowel in zi1jn droom als in zi1jn
werkeli1jke leven, ontsnapt hiJ j op even toevalli9e als
wonderliJjke wi1jze aan de onder9an9 . Met deze
constaterin9 li1jkt me de spie9elfin9 na9enoe9 compleet . 0p concreet niveau dreigt de flierefluiter Thomas
voor een seksueel ver9riJp uit het verleden to worden 9estraft althans zo beleeft hi1 j dit maar ziJjn
an9step hierover bli1jken uiteindeli1jk loos alarm . Voor
hem
de droom 9 eldt hetzelfde ;~ Thomas' driften liken
1
naar de onder9an9 to voerenr maar hi1 j ontsnapt o p
het nippertJje . Dit laatste vormt een mooie bru 9
naar hetvol9endeverhaal waarin 9evoelensvan doem
en onder9an9 op een soon9eli1jke manier ziJjn
uit9ewerkt .

Een collectief 9evoel van onheil
'Een uit9estelde oplossin9' draait om het conflict tussen twee echt9enoten die elkaar sinds Ian9e ti1jd niet
9oed meer kunnen verdra9en . De persona9es zi1n 9ep laatst in het Berlin
1 van 1910, een woelige tiljd op het
9ebied van zowel technolo9ische als kunstzinni9e vernieuwin9en . In het verhaal wordt dit zichtbaar door
het motief van de zeppelin en de houdin9 van de manneli1jke ikverteller Bernard to9enover nieuwe kunst .
Ook han9t er een apocalYptische stemming, die vooral
kan worden verklaard door de komst van de komeet
van HalleY . Deze stemming doet zich 9elden op 9rote
en op kleine schaalr waartussen een tomplexe wisselwerkin9 bestaat ; allereerst op wereldniveau ,
9ekenmerkt door het technolo9ische wonder van de
zeppelin en de komst van de komeet van HalleY . Vooral de laatste drag9t bi1 j tot een collectief 9evoel van
onheilr de zeppelin heeft dit effect slechts op de
hoofdpersoon . De vol9ende citaten illustreren dit als
Bernard de zeppelin ziet : "Ik schrok een beet1je want
het had lets bezwerends en waarschuwends . . . " Hotz
1984, p .218 en daarna : "Zouden die din9en nu echt
nodi9 zi1jn?"Ibidem, p .219
Dit heeft zi1jn weersla9 op de huiseliJjke sfeer van
de ruziende echteliedenr waardoor het conflict, dat al
twee Jjaar duurt Ibidem, p . 222 tot een climax drei9t
to komen . Bernards droom liJjkt hierdoor een profetisch
9ehalte to bezitten . In deze droom bevindt hiJ j zich
alleen in zi1jn huffs en boven hem ontploft een 9evaarte
dat hem en het huffs erbiJ j vernieti9t . Inhoudeli1jk zi1jn er
overeenkomsten aan to wiJjzen met de werkeliJjkheid
van het personage, dat wil ze99en een komeetachti g
9eval vlie9t langs . Daarnaast su99ereert Bernard dat
zi1jn droom heeft plaats9evonden op het moment dat
de komeet van HalleY Ian9s de aarde scheerde . In Bernards belevin9swereld beinvloeden mens en om9evin 9
elkaar .
Bernards droom weerspie9elt op dramatische wi1jze
het conflict tussen hem en ziJjn weerbarsti9e echt9enote en het einde dat hieraan komt . Met de vernieti9in9 van het huffs waarbinnen de huweliJjksperikelen
zich afsp elen is immers alles voorbij . De ikfi9uur probeen no9 wel lets to doen als hiJ j roept : "Ver9eef
ons! "Ibidemr p . 221 . Dit su99ereert dat Bernard last
heeft van eni9e wroe9in9 . Maar het felt dat alles direct
9eschiedt nadat hiJ j het heeft 9edachtr wiJjst erop dat
hi1 j enigszins de hand heeft in het verloop van de 9ebeurtenissen . ZiJjn houdin9 ten opzichte van ziJjn huweli1jk is dus dubbelzinni9 . Dit komt overeen met de
concrete 9ebeurtenissen want Bernard kibbelt met
zi1jn vrouw en de een snauwt de ander af . Maar als zi'1
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bang is voor drei9end onheil, troost hi1 j haar wel . Ook
roept hi1 j haar in zi1jn droom, maar to zacht . Bovendien
zi1jn zij j en haar hele kamer opgelost wat erop wiJjst dat
alleen Bernard boete IiJjkt to moeten doen voor het
mislukte huweli1jk . Qua inhoud is deze droom, wellicht
no9 meer dan die van Thomas doorspekt met Freudiaanse motieven met als fra ante overeenkomst dat
als de ikfi9uur tussendoor half ontwaakt, zweet hem
in de ogen steekt . Ik wil niet zover gaan om weer to
spreken van een duideli1jk zichtbare castratiean9st in
dit verhaal wel speelt seksualiteit er een grote rol in ,
of preciezer 9eze9d- het seksuele leven van Bernard .
Hiermee ben ik aan9ekomen biJ j de fallische betekenis van de zeppelin die verticaal 9aat staan in de
droom breekt en explodeert waarop vervolgens "de
staart met de dubbele drag9vlakken nog donderend
over ons huffs stortte "ibidem . 221 . Er lijkt s rake
to ziJjn van een zekere verdichtin9, want de zeppelin
heeft sommi9e eigenschappen overgenomen van een
komeet . Ik wiJjs hier op "een enorme staart van gasnevel en sterrenre9en" ibidem die het 9evaarte
achterlaat de buitensponge explosie die alleen een
komeet kan voortbren9en, het wankelen van de aarde
en het afhellen ervan dat zichtbaar wordt . De seksuele
betekenis van de zeppelin kan niet 9enoe9 worden
onderstreept . Eerder op de da9 denkt Bernard bi1 j het
zien van de zeppelin nameliJjk het volgende : "Een
weerzinwekkend beklemmende si9aar van zo'n 140
meter lengto zoals ik eens 9elezen had . Dat vind 1k
nou pervers dacht ik . . ."Ibidem . p . 218 Mede hierdoor wordt duideli1jk dat in Bernards droom zi1jn seksuele frustraties ziJjn huweli1jk vernieti9en aangezien de
fallus knakt en uiteenvalt . Bovendien sni1jdt de maan
ziJjn vin9ers- die 1je ook als fallussYmbolen kan beschouwen er voor een deel af .
In Bernards leven heeft de drei9in9 van zi1jn seksuele driften een ne9atieve invloed op ziJjn verhoudin g
met ziJjn vrouw . HiJ j voelt zich aan9etrokken tot de Jjonge dienstmeid wat ziJjn vrouw in zi1'n o9en aanvoelt .
Als zij j hem treft nadat hi1 j de zeppelin heeft bekeken
met de meld denkt hi1j : "Bi1 ' alle EmanziPationsgedanke had ze een kop alsof ze ons half9ekleed uit
een hooiber9 moest halen"Ibidem . p . 219 . Dit zor9t
voor spannin9en, maar hier bli1jft het biJ, want Bernard
9aat er niet toe over daadwerkeli1jk avances to maken .
Dit is dan ook het 9rootste verschil tussen de 9ebeurtenissen en de droom die voor een 9root deel een
spie9el vormt . In de werkeli1jkheid verandert er na het
easseren van de komeet helemaal niets aan het conflict behalve dat er een kortstondi9e verzoenin9 heeft
plaatsgevonden . In de droom wordt het probleem
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opgelost maar bliJjkbaar kan dit alleen worden bereikt
met de dood . Bernard controleert niet voor niets zi1jn
hartsla9 als hiJ j wakker wordt. Hiermee ziJjn we bi1 j de
titel aanbeland . De oplossin9 is een komeetinsla 9
maar die bli1jft uit . Het uitstel hiervan is ironisch omdat
de vol9ende komst van HalleY 76 1jaar op zich laat
wachten en dan is iedereen dood behalve wellicht de
dienstmeid maar die is dan een oude bes . Er is kortom 9een oplossing ;~ Bernard en ziJjn vrouw ziJn 9edoemd om tot hun dood ruziend en in eenzaamheid
door het leven to gaan .
Het 9ebeuren samen9ebald
Over de functie van de droom in literaire verhalen is in
Nederland no9 niet veel 9eschreven . In het artikel van
J .M .J . Sicking 'Literaire dromen in historisch perspectief' maakt de auteur slechts een thematische
indelin9 . Daarnaast is Simon VestdiJjk de auteur die het
dichtst biJ j onze ti1jd staat in dit artikel . Sicking onderscheidt Freudiaanse en voorspellende dromen zoals ik
dat heb 9edaan biJ j enkele verhalen van Hotz, maar hijJ
merkt ner9ens het fenomeen van de droom als miseen-abYme op . Hotz echter, was er duideli1jk niet vies
van om zi1jn verhalen op deze manier een dubbele
bodem mee to geven, want wat ik over de twee
hierboven behandelde verhalen heb aan9etoond
9eldt
eveneensEbvoor
'September'
1jaren
'Liebestraum'
en vloed
en '0p Duistere
een eiland`
Proefspe . Van 'Thomas en de scheppende evolutie' is miJjn
analyse wat beter 9elukt dan van 'Een uit9estelde
oplossin9`, aan9ezien door een verschil in afloop de
droom zi1jn functie als mise-en-abYme slechts voor een
deel heeft kunnen vervullen . Zo'n ramp is dit niet ;
droom en verhaal hoeven elkaar niet volledi9 to
overlappen om van spiegelfin9 to kunnen spreken .
Zoals ik eerder heb geze9d, dienen de motieven en de
invullin9 ervan in droom en gebeuren overeen to
komen . Ook is duideliJjk dat Bernards droom hoe dan
ook een onmisbaar structuuraspect van 'Een uit9estelde oplossin9' vormt waarin het 9ebeuren is samen9ebald .
Wat ze99en mi1jn bevindin9en, tot slot, over Hotz'
plaats in de Iiteratuur9eschiedenis? De manier waaro p
Hotz dromen 9ebruikte heeft niets to maken met hoe
dat in het surrealisme 9ebeuree . Waar Breton biJjvoorbeeld het verhaal in dienst van de droom stelde deed
Hotz precies het om9ekeerde . Zi1jn verhalen tonen ,
zoals 9eze9d, een zekere kunstmati9held zor9vuldi 9
en bedachtzaam als ze in elkaar ziJn gezet, waardoor
Hotz eni9e verwantschap kri19t met een Revisorschri1jver als Frans Kellendonk . Ook client hier het

intellectuele karakter van Hotz' proza to worden verNoten
meld, zijn oeuvre is een ver9aarbak van filosofische
Het verhaal 'Thomas en de scheppende evolutie' vormt met
theoneen en de bi behorende namen . Hotz voorkeur
Zand en grind en Thomas en de cYdoop een dneluik . In
voor het schrijven
van korte verhalen verbindt hem ,Zand en grind (Ernstvuurwerk) wordt er verhaald over deze
J
daarnaast met tiJ'd9enoten als Maarten Biesheuvel en affaire. De nieuws9ienge lezer verwijs iki hiernaar .
Jan Arends . Eveneens past hiJ' 9oed in het profiel van
het ti1jdschrift Raster, dat het kunstwerk als artefact
beschouwde . Hier houden de ver9eli1jkingen echter
meteen weer op .; de late debutant Hotz was immers
alles behalve avant-9ardistisch zoals Jj e vele RasterschriJjvers kunt tYperen maar 1juist een Iiefhebber van
traditionele thema's die zijn verhalen 9raa9 in het
interbellum of in de negentiende eeuw situeerde . Hij1
koesterde daarnaast een 9rote bewonderin9 voor Van
Oudshoorn maar een navol9er zou Jj e hem niet
kunnen noemen . Dit is dan ook de paradox van Hotz ;
enerzi1jds is hiJj een kind van zijn ti1d, anderzi1jds valt hijJ
nergens in to delen . Een weini9 bevredi9ende conclusie misschien- maar tiJ j dens een verkenningstocht hoeft
men 9een wonderen to verwachten . Een diep9aandere
studie omtrent dit onderwerp is dan ook gewenst .
Hotz hield zoals 9eze9d, niet van aandacht en zijn
werk heeft misschien dezelfde nei9in9 zich verbor9en
to houden een obstakel voor onderzoek zou dit niet
mo9en zi1jn . Het Werk is er en het wacht op ons .
Jan-Willem Anker is student aan de universiteit van Utrecht .
Hi ] studeert Literatuurwetenschap met als specialisatie
Hi]
Moderne Nederlandse letterkunde . Dit artikel kwam tot
stand na een college over F.B . Hotz.
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Hoe mooi conflicten
kunnen zijn
De Verhalen van Maurice D'Haese

Hoewel het werk van Louis Paul Boon en Hu9o Claus nog veelvuldi9 wordt 9elezen, is het oeuvre van
Maurice D'Haese min of meer in de ver9etelheid 9eraakt . Dit ondanks dat zi1jn werk biJ' verschi1'nin9 toch
Positief is ontvan9en . Onlan9s bracht uit9everi1' Houtekiet de Verhalen van D'Haese opnieuw uit onder de
noemer 'literair existentialisme'. Martin
1 Mollemans 9aat in onderstaand artikel na of deze tYPerin9 het
kleine, maar waardevolle oeuvre recht doet .
Martin
J Mollemans

Maurice D'Haese

1919-1981

Vlaamse literaire tijdschrift

debuteerde in het

Ti"d
en MensJ

waar
hij
J
naast Jan Walravens Louis Paul Boon en Hu9o Claus

ontwikkelt in het kielzo9 van zi1jn wi1's9eri9e to9enhan9er : het filosofisch existentialisme . Het literaire
existentialisme focust zich op de vermen9in9 van lite-

tot zi1jn vrienden mocht rekenen . In to9enstellin9 tot
die laatsten is D'Haese echter een ver9eten schriJjver .

ratuur en ethiek het engagement, en heeft vaak de
Tweede Wereldoorlo9 - direct of indirect - als thema .

VermoedeliJ'k komt dat vooral door een kwantitatief

Van Stralen rekent Jean-Paul Sartre
Simone de
Beauvoir Albert Camus Andre Malraux Alberto

p robleem : Maurice D'Haese schreef een uiterst beperkt oeuvre . In 1952 p ubliceerde hi1' zijn debuutroman De hell/9e Gramschap r vi1jf 1j aar later 9evol9d door
een tweede roman De witte muur. Beide werken
werden 9unsti9 onthaald door de critic/ in Vlaanderen
en Nederland . Voor zijn eerste roman kree9 hij zelfs de

Moravia r Rainer Maria Rilke r Ernesto Sabato en Anna
Blaman tot de voornaamste verte9enwoordi9ers van

het literair existentialisme r waarbi1j client to worden
op9emerkt dat vooral Sartre Camus en De Beauvoir

filosoof-schri1jvers zi1jn, wat betekent dat ze kunnen

prest/9ieuze ArkpriJjs van het VriJje Woord . Vervol9ens

worden 9elieerd aan zowel het literair als aan het

werden t/en korte verhalen in 1961 9epubliceerd, 9ebundeld onder de titel Verhalen . Het bleek zijn litera/re

f/losofisch existent/al/sme . Niette9enstaande een duidelijke verwantschap tussen beide vormen van ex/s-

zwanenzan9 to zijn . Nu meer clan veerti9 1aar later,
1 everi Houtekiet D'Haese u/t de ver9etel-

tent/al/sme moeten we onthouden dat het litera/r
ex/stentialisme een specifiek litera/re stromin9 is en

haalt u/t9

he/d . ZiJjn Verhalen werden opnieuw u/t9e9even in de

bi19evol9 meer dan louter een afsp/e9el/n9 van zijn

voortreffeliJjke reeks Vlaamse Bibliotheek .

w/1's9eri9e variant .

Gauloises of Gitanes

boeken vooral sartriaans zijn 9einspireerd . Zo'n veral-

Samen met Walravens wordt D'Haese op de achterflap van deze nieuwe uit9ave voor9esteld als de voor-

9 emen/n9 doet oneer aan de leer van de f/losoof en
aan de litera/re verdiensten van de schritjver . Om to be-

naamste verte9enwoordi9er van het litera/r ex/stentia-

9innen : wat /s preties sartriaans? Is het een verwi1jzin 9

D'Haeses literatuur zou net zoals Walravens'

I/sme /n Vlaanderen . In ziJjn boek Beschreven keuzes .
Een inleiding in het literaire existentialisme

1996

naar de ex/stentieleer zoals Sartre die beschreven had
/n L Etre et /e Neant

en L existentialisme est un

s/tueert Hans van Stralen deze literaire strom/n9 tussen

humanisme (1946) . Of 9aat het eerder om de ethisch

1935 en 1960 . Het literair existentialisme /s in de

9eladen

eerste plaats een Duits-Franse aan9ele9enheid die zich

uiteenzette /n
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en9a9ementspoetica

Qwest-ce

zoals

Sartre

que /a litterature?

die
1948

We moeten ook voor o9en houden dat na de Tweede
Wereldoorlo9 Sartres existentialisme steeds meer een
ei9en leven is 9aan leiden . Zi1jn oorspronkeliJjke filosofie
onder9in9 zo'n be9ripsverva9in9 dat zijn leer stilaan
werd om9 etoverd tot een modieuze subcultuur . Paris
1
werd de hoofdstad van de 'existentialisten' hi ppe
mensen met een zwarte rolkraa9trui die - Gauloises of
Gitanes rokend - in rommeli9e kelders naar jazz luisterden . Veelze99end in deze context, is Walravens
opmerkin 9
Wie wanhopi9e mensen uitbeeldt, wie noteert
hoe een voorbi"
19' an9er wat sp uwsel van zijn
l vest
vaa9t, wie aantoont . . . dat het schone en
heilige verzet misschien tot niets heeft 9eleid ,
omdat het geen nieuw 9eloof om nadien verder
to leven heeft kunnen brengen, wordt als
sartrist of existentialist 9ecatalo9iseerd . Anbeek
1986, p . 103

In dit artikel zal ik proberen na to 9aan in welke mate
D'Haese inderdaad een literaire existentialist is en meer concreet - hoe preties zijn verhalen associaties
oproepen met de opvattin9en van Sartre .
Het zalvende formele spel
In Qwest-ce que la litterature verdedi9t Sartre de
letterkunde van het concrete universele . De setting, de
sfeer of het thema is to9eli1j kerti1jd concreet en universeel . Als auteur ben 1e 9eworteld in het hier en nu ,
maar 1'e blik moet 9ericht zijn op de oneindi9held . De
Tweede Wereldoorlo9, biJjvoorbeeld kan enerzi1jds
concreet aanwezi9 zijn in een boek hi1 j bepaalt het
9edra9 van de personages die zich an9sti9 voelen en
hon9er li1jden- anderzi1jds roept de Tweede Wereldoorlo9 ook een universeel ti1jdloos onbeha9en op . HijJ
staat sYmbool voor het zinloze li1j den de 9rote ontberin9 of de ultieme waanzin .
Vaak valt het concrete universele samen met een
9renssituatie . Deze wordt als bedrei9end ervaren, ; de
bekende existentiele emoties als schaamte, angst,
wal9in9 en een bewustzi1jn van onze sterfeli1jkheid treden nu op de voor9rond . Deze nefaste invloeden
dwin9en het personage tot zelfreflectie en 9eesteli1j ke
herorientatie . Deze herorientatie wordt in existentialistisch jargon vaak omschreven als engagement . Hans
van Stralen onderscheidt drie vormen van engagement
Van Stralen 1996, pp . 57-69) . Een eerste vorm is een
totale berustin9 in de ne9atieve situatie . De menseli1'ke
bewe9in9svriJj heid wordt vriJj laa9 in9eschat en het
betreft hier eerder een Iiteratuur van het echec die

ei9enliJjk nauweli1jks onder de noemer van het literaire
existentialisme kan worden 9aplaatst . De aanvaardin 9
van de situatie die 9apaard 9aat met nieuwe inzichten
is een Tweede vorm van engagement . Vooral de literatuur van Camus valt onder deze cate9orie . Ten slotte
is er het engagement van Sartre en de Beauvoir dat is
9eworteld in een diep vertrouwen in de menseli1jke
vriJjheid- 9ekoppeld aan een verantwoordeli1jkheidsbesef voor onze maatschappilj . Het vri1je individu moet
in deze context streven naar een vruchtbare sYnthese .
Geen ne9atie zonder constructie ze9t Sartre . Literatuur ma9 dus nooit vervallen in een sYstematische
ne9atie . Wanneer J'e - zoals bi1jvoorbeeld de surrealisten - het neen verheerli1jkt en de revolutie tot einddoel stelt is een breuk tussen schri1'ver en publiek
onvermi1'deliJjk . Sartre ziet de revolutie niet als een
eindpunt, maar als een noodzakeli1jke over9an9sfase
naar een klasseloze maatschappilj .
Concreet betekent dit dat Iiteratuur voor Sartre
moet sni1jden en irriteren ; het zalvende formele spel
dat louter wil beha9en, is waardeloos . Proza wordt
dus functionalistisch een schri1jver moet actief meewerken aan de verbeterin9 van de maatschappeli1'ke
verhoudin9en .
Wie D'Haeses verhalen naast Sartres poetica le9t .
ziet dat bi1jna elk personage zich in een 9renssituatie

Sartre, zelf een Gauloise rokend
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bevindt . 0pmerkeliJjk is echter dat D'Haeses personages niet of nauweli1jks de face van zelfbevri1jdin g
bereiken ; een sYnthese is dus niet waarneembaar . Jos
Joosten schri1jft in het afsluitend essay biJ j de nieuwe
Houtekiet-editie : "Juist dat constructieve element ontbreekt biJj D'Haese, al vanaf het totale nihilisme in De
heili9e gramschap tot aan zijn laatste verhalen"
D'Haese 2002, p .179 . In termen van Hans van
Stralen zou men dus kunnen stellen dat er sprake is
van de eerste vorm van engagement, die ei9enli1jk eerder een vorm van non-engagement is .
Zo heb Jje Pavel het hoofdpersona9e uit'De vader' .
HiJj besluit de kachel to laten branden in de kamer
waar zijn doodzieke vader li9t to rusten . Heel 9elaten
last hi1 j zijn vader - al dan niet met voorbedachten
rade - stikken : "Hi1j kon biJjna niet meer ademen in de
kamer . Alleen bi1j het raam was no9 wat Iucht" ibidem, p . 111 . Net voordien had Antoni zijn werk9ever. 9edrei9d om Pavel to ontslaan . Misschien wil
Pavel zijn werk niet verliezen en ontlast hi1j zich daarom van een van zijn voornaamste menseli1jke taken- de
laatste zor9 voor zijn vader.
In het verhaal 'De terechtwi1jzin9' zijn we 9etuige
van een onderdirecteur die zijn kantoorchef de
opdracht 9eeft om de bediende Fraaiman to berisPen
vanwe9e •' praktiJjken die verontwaardi9in9 moeten
opwekken" . Later bliJjkt dat Fraaiman graa9 een duistere kroe9 bezoekt en 'onkiese' verhalen publiceert .
Allerminst een doodzonde maar wanneer de kantoorchef hem op zijn 'fouten' wiJjst ontwi1jkt Fraaiman de
kwestie zonder zich daadwerkeliJjk to verdedi9en . De
in wezen onbenulli9e terechtwi1jzin9 contrasteert fel
met de vechtpartiJ ' die to9eli1'kertiJd plaatsvindt in het
aan9renzend kantoor . Deze vechtende bedienden
worden nochtans niet terecht9ewezen . Zowel Pavel
als Fraaiman missen het vermo9en om hun 9renssituatie om to bui9en en aldus hun existentiele situatie
to verbeteren .
In het openin9sverhaal'Modder' wordt een aantal
arbeiders 9eterroriseerd door ploegbags Knots . De
spanning tussen de arbeiders en Knots is om to
snijden . Alleen Slobbe een oude rim ell e machinist
ondergaat 9ewilli9 de razerni1 j van de a9ressieve
ploe9bags : "'s Avonds hadden ze wel eens te9en
Slobbe 9eze9d van zich door die verrekte hond zo niet
to laten aanblaffen maar hiJ ' had niet 9eantwoord hi'1
had alleen maar met zijn rimpell9e oudenmensenhanden zijn pi1p aan9estoken en was op zijn strozak 9aan
zitten pinken te9en het licht"Ibidem . p . 15) . Wanneer de werklui samen de zware heimachine moeten
verplaatsen, gebeurt het schi1jnbaar onvermi1jdeli1jke .
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Door aan een touw to trekken laat Slobbe een zwaar
blok vallen op Knots what's in a name, die als een
paal in de modder we9zinkt . Het is echter een impotente vorm van opstand : "Dan be9on Slobbe hikkend
en dwaas to lachen . ZiJn pi1P viel uit zijn tandeloze
mond en zijn rode o9en pinkten voortdurend te9en
het vli1jmscherpe licht van de voormidda9 ."Ibidem
p18 Eens to meer bli1jven de personages Ietterlijk en
fi9uurliJjk vastzitten in een ne9atieve cirkel hier 9esYmboliseerd door de modder . D'Haeses personages
ademen een rusteloze passiviteit uit-; of ze nu lets ondernemen of niet ze bliJjven vaak on9ewild aanmodderen .
Het Iangste verhaal uit de bundel heet 'De
vervreemdin9' . De bediende Lucas ontmoet een
Jjon9eman die hem een oPdracht 9eeft : "U moet enkel
nu en dan lets ontdekken . U moet het ontdekken voor
de anderen al wat zi1 j niet kunnen zien of niet kunnen
vatten moet u voor hen ontdekken en het ontwarren .
U moet voor alles een uitle9 zoeken ."Ibidem . P . 53
Lucas 9aat akkoord en zijn instemmin9 betekent het
startschot van een reeks absurde 9ebeurtenissen
waarbi1 j ti1'd, ruimte en handelin9 verva9en tot een
surreele associatieve antiwereld . Lucas' monotone
sleurleven 9aat over in een kafkaiaans avontuur .
Helaas ontdekt Lucas niets, passief laat hi1 j zich meeslePen zonder zich to verwonderen . HiJ j is een fatalist
die niet als vriJ j mens kan existeren ~; zijn levenswandel
is onderhevi9 aan temPorele en spatiale fluctuaties die hiJ j niet in de hand heeft . Ook in dit verhaal bli1jft
een sYnthese dus achterwe9e .
Je bent wat1'e doet
Toch vertoont 'De vervreemdin9' on9etwi1jfeld sartriaanse trek1jes . Niet zozeer als en9a9ementsliteratuur,,
maar wel als literaire variant van L'existentialisme est
un humanisme . In dit werk behandelt Sartre de voornaamste stellin9en uit zijn ontolo9ie L Etre et le Neant .
HiJ j Ie9t uit dat we onze ei9en essentie moeten
scheppen . De mens definieert zich pas door zich in de
wereld to werPen, door er to liJ j den en to stri1jden .
Een mens wordt veroordeeld tot vriJjheid wat
betekent dat hiJ j belast is met eindeloze verantwoordeli1jkheden die hem in staat stellen zichzelf steeds
opnieuw to definieren . De J'on9eman in 'De vervreemdin9' is 9edeelteliJjk het klankbord van Sartres opvattin9en : "Niemand kan trouwens antlers handelen dan
zoals hi1 j het doet omdat elke handelin9 de som is van
de verschillende elementen waaruit zijn bestaan is
op9ebouwd"Ibidem, p . 63) . Je bent wat 1je doet . De
1j on9eman ontkent echter de vriJj heid van de mens . Zi1jn

redenerin9 bevat een determinisme dat Sartre in zijn
vri1jheidsleer handi9 omzeilde .
Lucas de to9enspeler van de Jjon9eman houdt er
een andere opinie op na : "Wel kwam er een va9e
9edachte in hem op dat deze zienswiJjze sterk to
betwisten viel dat alle handelin9en misschien slechts
totaal willekeuri9 waren maar een uiteenzettin9 van
zijn ei9en standpunt scheen hem nu volstrekt nutteloos"ibidem pp . 63-64) . Los van elk determinisme
Pri1jst Lucas de willekeur . Ook deze houdin9 is niet zuiver sartriaans: ze is eerder nihilistisch en mist de constructieve noot die ei9en is aan Sartres leer. De
kruisbestuivin9 tussen de opvattin9 van de Jjon9eman
en Lucas komt echter wel in de buurt van Sartres
existentieleer.
Nous ob1'ectif
Het meest sartriaans is de bundel Verhalen in de
portretterin9 van de Ander . De Ander client trouwens
in deze context zeer ruim to worden op9evat . Er kan
sprake zijn van een to9enspeler, een 9roep of een
ideolo9ie . In L'Etre et le Neant beweert Sartre dat de
kern van de menseli1jke verhoudin9en het conflict is .
Een wi1-9evoel waarbi1j men streeft naar een eenwordin9 met de Ander, beschouwt de Franse filosoof als
een vruchteloze ondernemin9 . Toch erkent hi1j het

ontstaan van een collectief, zoals het 'ons' nous
obljecti dat hiJ j omschriJ'ft als een 9roep die ontstaat
door de blik van een derde .
Vol9ens mi1j is het conflict met de Ander het
voornaamste thema in D'Haeses verhalen . In 'De
vader' heb 1je het praktische conflict tussen Pavel en
Antoni en het morele conflict tussen Pavel en zijn
vader . In 'De terechtwiJjzin9' is er het conflict tussen de
preutse en laffe onderdirecteur hiJ j laat de kantoorchef
het vuile werk opknapPen en de bediende Fraaiman .
In 'Molder' is er het brutale conflict tussen de ploe9bags Knots en de andere arbeiders . 'De vervreemdin9'
focust op het intellectuele conflict tussen de Jjon9eman
en Lucas .
Maar ook in de andere verhalen staat het conflict
centraal . Het thema wordt het meest 9eaccentueerd in
het korte verhaal 'Het kruipdier' . In dat verhaal vraa9t
een man die het kruipdier wordt 9enoemd of hi1j de
nacht ma9 doorbren9en bi1 j de hem totaal onbekende
Basil . Die durft niet to wei9eren ondanks zijn afkeer
van de vreemde . Het conflict tussen de twee mannen
is vooral een mentale stri1jd in Basils hoofd : "Of hi1' 9aat
van me geld eisen en me bedrei9en met een of antler
9evaarliJjk wapen en clan Ian9s de tuin ontvluchten"
ibidem . 24) . Basil besluit de man dronken to voeren
en hem dan naar buiten tewerken . Maar het kruipdier
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wordt niet dronken- in to9enstellin9 tot Basil die
steeds meer paranoide wordt . Uiteindeli1jk le9t de
vreemde man de stomdronken Basil in zijn bed . Het
mentale spel van kat en muffs wordt niet in laden
om9ezet en de lezer bliJjft zitten met vra9en omtrent
de bedoelin9en van het kruipflier .
Ook in het surrealistische verhaal 'De winterslaap'
draait alles rond een conflict . Gus Toeten en Duif Je Os
bereiden zich voor op een Ian9e winterslaap . Zowel
Gus als Toeten voelt zich aan9etrokken tot DuifJje Os
en beiden proberen de laatste avond bi1j haar door to
bren9en . Gus neemt als eerste het initiatief en met
succes . Maar door een list Toeten vraa9t Gus to
zoeken naar zijn we99elopen beer slag9t erop flat
Gus de striJ'd toch 9ewonnen heeft wanneer hiJj nalien tern9keen naar het huffs van Duif1je Os
'1k zal gaan'- zei Gus- 'als lje me ze9t wat
Toeten l'e verteld heeft' . '1k heb er niet eens
naar 9eluisterd'- zei Duif"e
l Os . . . - ' Goede
nacht Duife'
I ~ zei Gus op9 elucht. . . . Ze bracht
hem naar de deur, kuste hem en toen hil ] op de
drempel stond zei ze: '1k hoop flat Ije
toekomende zomer op de hellin9 wat minder
schuchter zal zijn .' - 'Dat zal we/'- zei Gus .
Ibidem, p .50

Maar wat was er voordien 9ebeurd met Toeten? 0 p
we9 naar huffs hoort Gus het knarsend schuren van
een kettin9 . Betekent flit flat Toeten samen met zijn
beer opnieuw van plan is om Duif1je Os to bezoeken?
Onmo9eli1jk to beantwoorden . Of Duif1je nu valt voor
Gus- Toeten, allebei of 9een van beiden doet er in wezen niet toe . Belan9riJjk is flat het conflict eens to meer
als elkpunt fun9eert in D'Haeses verhaal .
In 'Het paard' draait alles om een conflict tussen
Thomas en een wild los9esla9en paard . De spilfi9uur
is Maria een 1'on9 meis1e, flat zowel bi1j Thomas als bijJ
het paard lust9evoelens en dierli1jke instincten oproept . Het conflict tussen paard en man leidt naar een
hallucinante ontknopin9 .
Het eni9e verhaal flat op het eerste 9ezicht
thematisch minder aansluit biJ" de andere verhalen is
'De jukebox' . In flit verhaal stapt een man 9enaamd
Water-en-Vuur zi1n naam verve1st uiteraard ook al
naar het eeuwi9e conflict ver9ezeld door zijn hond ,
het cafe van Betti Paradi1js binnen . De hond veil de
calypso leren dansen de man verleidt een meisJje . Het
mess1e beantwoordt wel zijn avances maar het is niet
meteen duideliJk of ze al dan niet mee9aat met de
zonderlin9 en liens viervoeter . 0p we9 van het bangle
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paradi1js van Betti naar het verheven amoureuze
paradiJ's spat de auto van Water-en-Vuur to pletter o p
een bomenri1j . De man of het koppel overleeft de kla p
niet alleen het hartverscheurende 9e1jank van de hond
zindert no9 na . Met wat verbeeldin9 herken Jje in lit
korte verhaal het eeuwenoude conflict tussen 9eluk
en on9eluk hemel en hel . De refs naar het paradi1js
bliJjkt een helse tocht . De 9eluksprofeet wordt een duivel ; de 9renzen tussen extase en piJjn verva9en tot een
onafwendbare en statische lee9te .
De non-actie tussen vri1'heid en bepaaldheid
ZiJ'n Maurice D'Haeses Verhalen nu sartriaans? Ja, of
beter : ten dele . Het conflict - een belan9riJjk sartriaans
concept - staat centraal in de hele bundel . Maar de
conflictsituatie' is natuurliJjk niet louter sartriaans . Het
is een universeel concept flat Sartre in zijn existentiefilosofie heeft uit9ediept en 9ethematiseerd . Ik ben
minder 9enei9d om Verhalen als ethisch onderbouwde en9a9ementsliteratuur to beschouwen . Daarvoor
domineert mi1jns inziens de absurde ne9atieve pool
to veel . Van een bevri1jdin9 of een 9eesteli1jke verri1jkin 9
is in D'Haeses literatuur 9een sprake- zodat veel eerder
het echec de non-actie centraal staat . Wel sartriaans
is de discussie tussen vri1jheid en bepaaldheid, en het
daarbiJjbehorende beeld van de mens als iemand die
voor zichzelf een identiteit moet scheppen in de striJjd
met de determinismen . Maar ook hier 9aat het om
een visie die niet is beperkt tot het oeuvre van Sartre .
D'Haese heeft wel de9eli1jk lets van een literair existentialist, maar het 9aat veeleer om een al9emene
verwantschap flan om een concrete beinvloedin9 .
MartiJn Mollemans (1 975) studeerde onder andere
Literatuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel,
Momenteel is hi] onderzoeker aan deze universiteit bij de
afdeling Nederlandse literatuur. Zil n proefschrift heet Van
Sisyphus naar Icarus . Sporen van het existentialisme in het
postmodernisme .
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Shake hands and come out hating
Ontmannelijking en machteloosheid in Bloke Modisanes Blame Me on History

"Perhaps some day I will come to live with my colour ." In het Zuid-Afrika van de
1'aren vi1'fti9 was het voor zwarte schri1'vers moeili1'k our order de druk van de
blanke overheersin9 uit to komen . Toch probeerden zwarte Zuid-Afrikaner uit
alle macht to zoeken naar een ei9en identiteit . In Sophiatown kende men het
ti1'dschrift Drum, waarin de aandacht uit9in9 naar de zwarte, stedelijke cultuur .
Een van de hier werkzame 1'ournalisten was Bloke Modisane . Via zi1'n autobio9rafie weten we hoe het was our to lever tussen de blanke en zwarte cultuur .
Bas van Heur last zien dat het door deze tweedelin9 onmo9eli1'k was voor
Modisane our een aanvaardbare persoonli1'kheid to creeren .
Bas van Heur

The battle is raging fiercely between - in this
corner - civilisation which is white and - in this
corner - barbarism which is black, or if you
will between Christianity, which is white and
heathendom which is black . Shake hands and
come out hating .

Modisane

1986 r p . 186

Sophiatown is een be9rip wanneer men het heeft over
zwarte Zuid-Afrikaanse cultuur in de 1arer vi1jfti9 . Het
was nameliJjk deze wi1jk in Johannesburg, waar de bewoners zeer expliciet een stedelijke cultuur omarmden
sterk bemvloed door Amerikaanse voorbeelden zoals
9an9sterfilms en jazz . Het felt dat het in Sophiatown
voor zwarten nag mo9eliJjk was our ei9en 9rond to
bezitten - in to9enstellin9 tot het over9rote deel van
Zuid-Afrika -r zor9de voor een 9evoel van autonomic
en vri1j heid to9enover de blanke machthebbers r dat er9ens antlers niet meer mo9eli1 j k was . De omarmin9 van
deze stedelijke cultuur moet dan ook worden 9ezien
als een verzet te9en het beeld van de zwarte ZuidAfrikaan als traditioneel en IandeliJk wat impliciet ook
achterliJjk betekende r zoals werd 9epropa9andeerd
door het aPartheidsre9ime . In de 1arer vi1jfti9 leidde de
uitbreidin9 van het apartheidssYsteem door een 9root
aantal discriminerende wetter dan ook tot een uitbreidin9 van het verzet op politiek en vooral op cultureel
vlak .
Het was in dit Sophiatown dat het tiJ'dschrift Drum
opkwam en al snel een belan9riJjke rot 9in9 spelen in
de weer9ave van de zwarte cultuur in Zuid-Afrika . Het
ti1'dschrift werd op9estart door liberate En9elstali9e

r

Zuid-Afrikaner bedoeld our de zwarte stadsbewoner
in contact to later komen met traditionele Afrikaanse
kunst muziek en verhalen . Het roer werd al na een
1jaar our9e9ooid we9ens to9envallende verkoopciJ'fers
en de aandacht verschoof naar de ervarin9en en dromen van de zwarte r stedelijke bewoner . Drum informeerde over de Iaatste jazz, HollYwoodfilms en gangsters, maar beantwoorde tevens vra9en van lezers over
de our9an9 met traditionele normen en waarden
in een stedelijke context. Ook besteedde het ti1jdschrift veel aandacht aan fictie . Naast korte verhalen
van schri1jvers van de Harlem Renaissance, waaronder
Lan9stop Hughes, werden veel verhalen 9epubliceerd
van schriJjvers afkomsti9 uit SoPhiatown . Schri1'vers en
1 ournalisten als Todd Matshikiza r Walter Nhla por Can
Themba en Henry Nxumalo Publiceerden verhalen vol
9lamourr, 9eweld en liefde . Ondanks de sours bedenkeli1jke kwaliteit en het escapistische karakter van sommi9e van deze teksten r is het duideli1jk dat de makers
van Drum op deze wi1'ze een medium wisten to creeren
dat de zwarte bewoners een dYnamisch en positief
zelfbeeld aanreikte .
In deze context van Sophiatown en Drum client
Bloke Modisane to worden 9ezien . Hi1' is in 1923 in
Sophiatown 9eboren en hi1j heeft tot aan de verwoestin9 van Sophiatown door de overheid in 1959 in deze
wiJk 9eleefd . In de Jarer viJjfti9 was hi1j ook journalist
voor Drum, waarin hi1j zowel korte verhalen als reporto9es publiceerde . Na de verwoestin9 verliet hi1' ille9aal
het land, our in Londen terecht to komen . In 1963
verscheen zi1jn autobio9rafie Blame Me on History die
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direct na publicatie werd verboden in Zuid-Afrika . In
1986 stierf Modisane in Duitsland .
Van fundamenteel belan9 voor Modisanes positie
binnen het 9eheel van Sophiatown en Zuid-Afrika ,
ten tide
1 van de apartheid was het onderwiJjs dat hijJ
had 9evol9d . Net als andere zwarte intellectuelen had
hi1j op een missieschool 9ezeten en was hi1 j in aanrakin9 9ekomen met de westerse 'ho9e' cultuur . Het
verlan9en om hiervan deel uit to maker met de
9roeiende moeili1jkheid om to mo9en participeren en
to9eliJjkerti1jd zijn leven temidden van een zwarte stedeliJjke samenlevin9, zor9den voor een situatie waarin
hi1j zich continu tussen twee culturen beyond . In zijn
autobio9rafie zien we dat het Modisane veel moeite
kostte om een identiteit to construeren dat een
voldoende mate van onafhankeliJj kheid bezat om voor
hem aanvaardbaar to ziJjn . In dit artikel zal ik dan ook
beto9en dat de problemen die hiJj hierbiJj kende, to
herleiden zijn tot de historische situatie waarin
Modisane zich beyond . In zijn autobio9rafie komt
continu het 9evoel van frustratie en machteloosheid
naar voren . Dit was het 9evolg van zijn positie tussen
een blanke en een zwarte cultuur . Ik zal beginner
met een analyse van deze situatie . Vervol9ens
probeer ik aan de hand van een korte besprekin9 van
theorieen over de autobio9rafie aan to toner dat
Modisanes individuele opvattin9 van het 'ik' ten
9rondsla9 lag aan deze onmo9eli1jkheid om een ik to
construeren dat voor hem aanvaardbaar was . Dit had
een allesomvattend 9evoel van machteloosheid tot
9evol9 . Deze uitin9en van machteloosheid en de
zoektocht naar uitwegen vormen de Iaatste onderdelen van dit artikel .
Een 'Situation'

There is a resentment - almost as deep-rooted
as the prejudice itself - against the educated
African not so much because he is allegedly
cheeky, but he fails to conform to the
stereotype image of the black man sanctified
and cherished with jealous intensity by the
white man ; such a Native must - as a desperate
necessity - be humiliated into submission . The
educated African is resented equally by the
blacks because he speaks English, which is one
of the symbols of white supremacy, he is
resentfully called a Situation , something not
belonging to either, but tactfully situated
between white oppression and black rebellion .
Modisane 1986, p . 94
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Bloke Modisane was een Situation . HiJj was een ambitieuze intellectueel die 9enoot van de westerse cultuur maar die door zijn zwarte huidskleur voor een
9root deel de mo9eli1jkheid werd ontnomen om to
participeren de overheid beschouwde 'ho9e' cultuur
als on9eschikt voor kinderen en natives en wiens
huidskleur meestal voor een neerbui9endheid bi1j het
blanke publiek zor9de . Dit leidde tot een zeer 9ecompliceerde en conflictueuze constructie van het ik in zijn
roman . Zwart en to9eli1jkerti1'd ambitieus dit betekende in het Zuid-Afrika van de Jjaren vi1jfti9 per definitie
een binnendrin9en in het blanke domein . Aan9ezien
het publieke beeld van Zuid-Afrika blank was, en
blank werd 9ezien als de norm van ontwikkelin 9 .
omrin9de iedere zwarte Zuid-Afrikaan op zoek naar
acceptatie zichzelf met sYmbolen en waarden van de
blanke beschavin9 . Het zou tot de komst van Black
Consciousness duren voordat dit be9on to veranderen
en de zwarte bevolkin9 kracht be9on to putter uit
haar ei9en beschavin9 en 9eschiedenis .
W .E .B . du Bois' identificatie van een dubbelbewustzi1jn van Afro-Amerikanen - al in 1903 - li1'kt
evenzeer toe asbaar o Modisane een zwarte Afrikaan in een blank Zuid-Afrika : "The Negro { . . . 1 is
gifted with second-sight in this American world, a
world which yields him no true self-consciousness but
only lets him see himself through the revelation of the
other world . It is a peculiar sensation, this double consciousness, this sense of always looking at one's self
through the eyes of others, of measuring one's soul b Y
the tae of a world that looks on in amused contempt
and pity. " Du Bois 1903 . p .30 Ook Modisane vergeleek zijn wereld continu met de normen en waarden
van de blanke wereld een wereld die hi1j to9eliJjkerti1jd
verafschuwde .
Wanneer Modisane probeerde om door blanker
als een individuele persoon to worden 9ezien f dan
werd hiJ' 9econfronteerd met Afrikaners die op9eleide
zwarten haatten en met liberate En9elstali9e ZuidAfrikaner die vol9ens Modisane "have inherited all
the hypocritical diplomacy of the British ; the English
South African is never either against or for anything,
the African resents the insidiousness of his intolerance
and his contemptible sense of superiority" (Modisane
1986, p . 196 . Het resultant van deze po9in9en om
9eaccepteerd to worden was uiteindeli1jk een verlies
van zijn ei9en persoonli1jkheid . Omdat Modisane zichzelf za9 door de o9en van de blanke man werd hij1
continu 9econfronteerd met zijn ei9en zwart-zi1jn . Dit
maakte het voor hem onmo9eliJ j k om zichzelf to zien
als een individu . In een interview 9epubliceerd in
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Southern Africa in Transition 1966 sprak hi1j expliciet

over deze problematiek :

The most frightening aspect of apartheid is that
in South Africa there are no longer human
beings-; there are only masks and the masks
wear two colors : white and black . . . . For 300
Years the whites of Africa have taken away
from the black man the lines of definition
differentiating one human being from another,
and they have left a round mask that has no
definition - a mask that is just a mask of color.
And it is not even positive
ositive;; it is negative in
many respects . It is called non-European ; it is
called nonwhite it is a negative extension of
what is white. Modisane 1966, p . 38-39

The very motive of creation
Wat we hier zien is een po9in9 van Modisane tot het
construeren van een onafhankeliJjk ik wat echter werd
9efrustreerd door to9enwerkin9en vanuit de maatschappeliJjke context . Ik heb al eerder het belan9 van
het 9evol9de onderwi1js aan9a9even voor de situatie
van Modisane . Tot het verlan9en om deel uit to maker
van de westerse cultuur behoorde echter ook een
beeld van het individu dat sterk was 9evormd door
een modernistische literaire traditie . Voor de constructie van het ik in Modisanes autobio9rafie heeft dit
een aantal beran9riJjke gevol9en . De sterke invloed van
order meer het missie-onderwiJjs en het contact met
liberate En9elstali9e Zuid-Afrikaner hadden tot 9evol 9
dat Modisane o zoek was naar, en vorm robeerde
to 9even aan een autonome opvattin9 van het ik . Wat
flat betreft onderschreef hi1j de opvattin9en over de
autobio9rafie van theoretici als Gusdorf en OlneY .
Zoals Gusdorf nameli1jk in zi1jn essay 'Conditions and
Limits of Autobio9raphYe' betoo9t, is de culturele
voorwaarde voor een autobio9rafie nameli1jk een
conscious awareness of the singularity of each individual life" Gusdorf 1956, p .29 . Vol9ens James Olne Y
is de schri1'ver van een autobio9rafie "surrounded
and isolated by his own consciousness, an awareness
grown out of a unique heredity and unique experience
. . Separate selfhood is the very motive of creation"
OlneY 1972, p .22-23 .
Een essentieel verschil tussen de opvattin9en van
Gusdorf en OlneY over de autobio9rafie en de autobio9rafie van Modisane is echter flat er in het laatste
9eval meer sprake is van een verlan9en naar onafhankeli1jkheid en individualiteit dan flat er sprake is
van een bereikte situatie . Modisanes Situation tussen
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verschillende culturen maakte het onmo9eliJjk om een
opvattin9 van het ik to hanteren die was 9ebaseerd o p
een scheidin9 tussen individu en maatschappiJ' . Het
uit9an9spunt van Zoe Wicomb in haar discussie over
feminisme in Zuid-Afrika, liJjkt dan ook een vruchtbaarder uit9an9spunt voor de analyse van de
autobio9rafie van Modisane :
The search for a literary/cultural theory to suit
the South African situation must surely take as
point of departure a conflictual model of
society where a variety of discourses will always
render problematic the demands of one in
relation to others and where discursive
formations admit of cracks and fissures that will
not permit monolithic ideological constructs .
Wicomb 1990, p . 36

The ballooned nightmare
De 9ehele autobio9rafie kan uiteindeliJ'k worden
9ezien als een uitin9 van frustratie en machteloosheld over het felt dat het onmo9eli1jk bleek to zi1jn voor
Modisane om zichzelf als een individu to positioneren .
Dit uit zich op twee manieren in de tekst . Enerzi1jds
zien we een machteloosheid die wordt veroorzaakt
door het machtsoverwicht van de blanke overheersers .
AnderziJ'ds zien we een ikfi9uur voor wie het onmo9eli1jk bli1jkt to ziJjn zichzelf en andere zwarte ZuidAfrikaner als individuen to beschouwen .
Deze onmo9eli1jkheid kept een centraal motief in
het boek : de verwondin9 aan het 9ezicht . Ik zal twee
beran9ri1jke 9ebeurtenissen behandelen waar dit
motief zich manifesteert nameli1jk bi1j de flood van zi1jn
vader en biJ j de 9eboorte van ziJjn dochter . ZiJjn vader
Joseph werd vermoord tiJjdens een ruzie door een man
die hem ziJn 9ezicht insloe9 met een baksteen .
Modisane kwam tor9u 9van school en za 9 het vol9ende :
] the battered and grotesquely ballooned
nightmare- hardly recognisable as a human
being, was my father, the swollen mass of
broken flesh and blood which was his face
had no definition ; there were no eyes nor
mouth nose only a motionless ball, and the
only sign of life was the heaving chest.
Recognition was impossible I felt only revulsion
and pity for the faceless man,; he could have
been anybody and the horror would have been
the same I shuddered at the brutality of the
assault. I looked at the man back at the gate,

who could have had the heart to do such a
thing; he looked like other people, there was
nothing visible which could set him apart from
others- and I did not feel anything towards him .
Modisane 1986, p .26

Modisane keek naar zijn ei9en vader en herkende hem
niet r zijn vader had een willekeuri9e persoon kunnen
zi1jn . Niet alleen maakte hi1j zijn vader inwisselbaar met
de zwarte 9emeenschap r hi1j maakte ook zichzelf inwisselbaar met zijn vader . 0p zijn vaders be9rafenis kwam
Modisane tot de ontdekkin9 dat zijn officiele naam William - stond 9eschreven op de kist van zijn vader :
" . . . it seemed symbolic
mbolic somehow
somehowI; was officially
dead, something I was later to exploit emotionally"
Modisane 1986, p .31 . In beide 9evallen zien we een
verlies van individualiteit .
De 9eboorte van zijn dochter herinnerde Modisane
aan de dood van zijn vader . Het verschil was echter ,
dat hiJj nu de vader was, en hi1j had het 9evoel dat hij1
niet kon toestaan dat de maatschappiJ j het 9ezicht van
zijn dochter van haar persoonli1jke kenmerken zou
ontdoen :
Suddenly the features of her face began to blur,
there was something undifferentiated about
them they were more red than black and the
indefinition disturbed me; I was looking at a
neutral face, possibly black, just a representative
facsimile of millions of faceless masks those
who had seen her remarked that she looked like
me- implying that our features were similar, but
have no face I have no name my whole
existence slithers behind a mask called Bloke . 1
became desperate here was a mask of millions
of black faces but I was determined that this
was a face they shall not deface, I will define all
its particularities . Modisane 1986 r pp . 74-75

De niet-definitie van het 9ezichtvan zijn dochter is hier
een proJjectie van het gezicht van zijn vader . De opmerkin9en van mensen r dat zijn dochter op hem leek,
beangsti9den hem aan9ezien hiJ'r na de dood van zijn
vader r, de voornaam Bloke aannam r een neutrale naam
met een neutraal 9ezicht .
De daad van 9eweld
Bovenstaand motief is exemplarisch voor de nei9in 9
van Modisane om in zijn autobio9rafie in iedere relatie
een daad van 9eweld to proJjecteren . De relatie met
zijn vader was niet zozeer op vertrouwen als wel o p

a9ressieve authoriteit 9ebaseerd : "MY father, Joseph,
was always the signal of authority, . . . the only real
force I ever feared, the authority I respected"
Modisane 1986, p . 20) . Toen zijn dochter ter wereld
kwam r meende hiJ' dat hiJj de persoon moest zijn die al
haar particulariteiten zou moeten definieren . Modisane was zich duideliJjk zeer bewust van deze 9ewelddadi9e onderstroom in relaties :
Violence is often the term of reference in our
relationships; it wears many and variable masks,
our patterns of behaviour are functional
advantageous, we wear masks of submission
and servility, of arrogance and of aggression;
and because in South Africa every white man is
every black man's boss we supplicate- we
prostrate ourselves wearing the mask of
submission and servility for the purpose of
blackmailing favours from the white masters to
skate around and out of trouble with the police .
We transform into the traditional good Native,
the respectful, non-cheeky Native who had
been educated and conditioned into an
acceptance of his inferiority. Modisane 1986,

p55

Modisane 9of een ambi9ue karakteriserin9 van de
wortels van dit 9eweld . Vol9ens hem kwam het 9eweld in Sophiatown voort uit de 9emeenschap zelf en
werd het van buitenaf op de 9emeenschap uit9eoefend . Critici hebben op9emerkt dat Modisane o p
deze manier een ethiek van 9eweld propa9andeerde
en zelfs op momenten idealiseerde . Dit was een ethiek
van 9ewe.ld die uiteindeli1jk voortkwam uit blanke opvattin9en betreffende het onbeschaafde r haast wilde
karakter van de zwarte man Smith van WYck 1990,
p105 . Ook in zijn analyse van het 9eweld kan
Modisane dus 9ezien worden als een duideli1jk voorbeeld van dubbelbewustziJjn zoals omschreven door
Du Bois . In een positie waarin hiJj altiJ'd door de o9en
van de blanken naar zijn ei9en ik en zijn ei9en omgevin9 keek r za9 hi1j het 9eweld voortkomen uit het onbeschaafde karakter van de zwarte man .
Zoals 9eze9d han9t de tweede manier waarop de
machteloosheid uit9ewerkt wordt in de tekst samen
met het machtsoverwicht van de blanke overheid .
BelangriJjk is hier Modisanes positie als man . Vanaf
vroe9e leefti1jd werd hem nameliJk 9eleerd om zich to
9edra9en als een man, wat ondermeer betekende dat
hem niet werd toe9estaan om emoties to tonen . De
relatie met zijn vader was hier cruciaal . Toen zijn zus
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Nancy stierf wilde Modisane huilen, maar zijn vader
nam hem mee naar het huffs van een buurman zodat niemand dit zou zien . 0p deze manier redde
Modisanes vader zijn masculiniteit . Modisane respecteerde zijn vader hiervoor, maar hiJj werd tevens 9econfronteerd met een vader die door de machtspositie van de blanken van alle persoonli1j ke macht werd
ontdaan en op deze manier als het ware werd 'ontmanneliJjkt' .
Deze ontmanneliJjkin9 is een terngkerend thema in
het boek ; de schande die hi1j voelde toen de blanke
maatschappiJ' zijn vader alle werkeli1jke macht ontnam r
maar tevens de schande die hi1 j voelde toen de blanken
hem dit aandeden en hi1' er niet in slag9de zich hierte9en to verzetten :
In the name of law and order I accommodated
a variety of humiliations . '1 permitted sidewalk
bullies to push me about to poke their fingers
into my nostrils spitting insults into my eyes,
and because l had arranged myself under the
will of the law 1 permitted other men - armed
by the letter of the law and under the
protection of the law - to castrate me .
Modisane 1986, p . 124

Monologue in C-sharp
Vanzelfsprekend zocht Modisane naar uitwe9en in
deze om9evin9 van frustratie en machteloosheid . Een
van deze uitwe9en was seks . Problematisch was echter dat Modisane probeerde via deze seks zijn manneliJjkheid tern9 to winnen . Zoals Dorothy Driver opmerkt : "If black males . . . have been symbolically
castrated by white patriarchal government, women
. . must instead of humiliating men further restore
to them their masculinity" (Driver 1990, p . 236 . Het
verleiden van vrouwen werd een zoektocht naar zijn
manneli1jkheid ; het 9of een reden tot leven . Maar
Modisane wist zeker dat hi1 ' 9een werkeli1jke bevredigin9 in deze tocht zou vinden ;~ het probleem was
echter dat hi1' 9een alternatief za9 : "I desired them,
because there was nothing else to replace them"
Modisane 1986, p . 219 . Door zijn wei9ering zich to
schikken naar het stereotype van de Good Native ,
zocht hi1j zijn ideate leven in de liefde . Zoals in het
begin van dit artikel al werd op9emerkt, betekende
iedere ambitie in het Zuid-Afrika ten tide
van de
J
apartheid automatisch een binnendrin9en in het blanke domein . Het resultant hiervan was dat Modisane
wet verliefd werd op zwarte vrouwen, hiJj trouwde
zelfs een zwarte vrouw, maar zijn ultieme ideaal was
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uiteindeli1jk een blanke vrouw, lets wat hiJj zich duideliJjk realiseerde nadat zijn vrouw Fiki en hiJ j uit elkaar
waren gegaan :
Today I am disgusted in acknowledging that in
spite of the resistance South Africa has
succeeded in having educated me into a total
acceptance of the values of its dichotomous
society . I am able to admit that my marriage
decomposed because Fiki is black the women

in the sex pilgrimage left me in a coma of
screaming loneliness because they were black.
They need not have failed me or done
anything, the fact that they were black was
sufficient supposition that they were not good
enough; only the state of being white could
satisfy me, and in a tedious succession I
thought myself to be - of course- always for
the first time - lyrically in love with every white
woman I met. Modisane 1986 . 220

Anne McClintocks oPmerkin9en over Frantz Fanon
werken hier verhelderend :
For Fanon the envy of the black man takes the
form of a fantasy of territorial displacement:
'The fantasy of the native is precisely to occupy
the master's place .' This fantasy can be called a
politics of substitution. Fanon knows however,
that the relation to the white woman is
altogether different: 'When my restless hands
caress those white breasts they grasp white
civilization and dignity and make them mine .'
The white woman is seized, possessed and
taken hold of not as an act of substitution but
as an act of appropriation . McClintock 1995,
p 362

Ironisch genoeg leidden Modisanes po9ingen om de
overmacht van de blanke overheersers to ontvluchten
en zijn eigen manneliJjkheid tern9 to winnen tot een
reproduceren van patriarchale stereotYpen door het
ob1jectiveren van blanke vrouwen .
Een andere uitweg zou politiek kunnen zi1jn .
Modisanes 9roeiende aantrekkin9skracht tot de Pan
Africanist Congress manifesteerde zich echter niet .
Zi1jn aantrekkin9skracht bleef oppervlakki9 en hi1 j nam
nooit werkeli1jk deel aan de anti-apartheidsstri1jd : "I
was to find myself stimulated by the Africanists in the
same detached manner that I was by the Hollywood
films and there the attraction stopped . I was not

going to charge ahead and take out a membership
card ." Modisane 1986, p . 233 Modisanes sterke
drang naar autonomic Ii1jkt me hieraan schuldi9 . Dit
maakte het voor hem onmo9eliJjk om deel to nemen
aan een snort van collectieve, politieke identiteit en
leidde tot een staat van intense eenzaamheid :
Perhaps it is true that I am seeking for a cosmic
existence that in tangible terms this search is
unreal that even my needs and desires are
inconstant. Perhaps some day I will come to
learn to live with my colour, to harness the
motor of the thing which pumps and drives me
on ; until then I will be generated along this
lonely road which I scream noises into and the
loneliness echoes the screams back at me .
Along this road I must walk alone; the
screaming and shouting - the monologue in C
sharp - is too frightening and personal .

Modisane 1986, pp . 169-170
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wordt

ZukofskY .

to willen bren9en . Uit de inhouds-

De eerste interpretatieve bi1jdra9e r

'Basil

Bunting :

British

Modernism and the Time of the

de

relatie

is

tussen

Bri99'flatts to presenteren als au-

schrift dat door een bewoner van
Wootten bren9t de nationalis-

Modernist Long Poem"
P . 27),
waartoe hi1j ook Bri99flatts rekent .

Het Ian9a of verhalende 9edicht, zo
is zijn redenering, leent zich bi1 j uitstek voor nationalistische doeleinden : " Questions of national and
group identity that may be peripheral to the lyric poem will
naturally be raised when as is likely
to happen in a longer work, the
individual concerns of the poet
come into contact or conflict with
the community at large " pp . 2728) . In het modernistische Ian9e
9edicht worden het heden en
verleden van een bepaalde streek
of 9roeperin9 vaak direct naast
elkaar 9eplaatst- waardoon de
su99estie kan ontstaan van een
historische en maatschappeli1j ke
continuiteit - met alle politieke
consequenties van dies . Hoewel
Wootten overtuigend laat zien dat
Bunting met Bri99flatts zo'n continuiteit wilde aanbren9en in de
9eschiedenis van Northumberland
9aat het hem to ver om to spreken
van 'nationalistische poezie' . Daarvoor is de toon van het slot van het
9edicht to sceptisch . De dichter ver9eli1jkt zich daar met een zeiler die
s nachts op zee navi9eert door de
stand van de sterren to bestuderen .
HiJj realiseert zich dat alleen no g
hun lichtwaarneembaar is licht dat
er eeuwen over heeft 9edaan om
de aarde to bereiken r; de sterren
zelf zijn waarschiJ'nli1'k al Ian9e tiJjd
uit9edoofd : "The star you steer b Y
is gone, I its tremulous thread spun
in the hurricane I spider floss on m Y
cheekr . . . " . De zeilerldichter is en
niet zeker van dat het verleden
waar hi1 j naar tern99riJptr no9 wel
van werkeli1jke invloed is op het
heden . Net zo kan in het gedicht
misschien no9 een nationalistisch
9etinte continuiteit worden 9esu99ereerd r maar in de politieke realiteit li99en de zaken anders .
Woottens analyse van de nationalistische ondertoon in Briggflatts is zeer verhelderend en

9 enuanceerd maar aan het eind
van zijn bi1'dra9e liJ'kt hi1 ' zichzelf
eni9szins te9en to spreken . Brig9flatts condudeert hiJ', is 9een 9edicht waarin de dichter spreekbuis
wordt van een bepaalde maatschappeliJjke 9roeperin9, maar
"a poem that draws from the
nationalist imagination to arrive at
a vision that rather than subordinating the self to the culture of
the group, does the opposite"
p34 . Buntings visie op de 9eschiedenis van Northumberland
is, met andere woorden uiteindeli1jk een subJjectieve en ')outer
poetische' constructie . Echter, als
Woottens redenering Juist is en de
identiteit of sub1jectiviteit van de
dichter inderdaad prevaleert boven
het belan9 van een specifieke
9roep, dan zou in dit 9eval toch
eerder het korte . IYrische 9edicht
de meest 9eei9ende uitdrukkin9svorm zijn 9eweest . Die spanning
tussen het epische en het IYrische
element in Bri9gflatts onderschat
Wootten door to zeer de nadruk to
le99en op Buntings pensoonlijke en
artistieke intenties .
Na Woottens essay volgt de
biJjdra9e van Philip Hobsbaum over
het 9ebruik van ritme en metriek in
Buntings poezie . Hobsbaums benaderin9 nei9t naar klanksYmbolisme
en daarin ligt dan ook de zwakte
van zijn bi1jdra9e : hiJj is ervan overtui9d dat bepaalde klanken en nitmes a priori een specifiek effect
bewerkstelli9en . Zo citeert hi1j een
passage uit het 9edicht 'Chomei at
ToYama' dat een in9eto9en scene
beschriJjft r om vervol9ens to stellen :
"This quietness is produced not
only by the subdued vowels but b Y
the manner, akin to the most
advanced form of free verse in
which one line is pitted against
another" p . 41) . Elders schniJjft hijJ
dat in het 9edicht 'Villon' "the
imagery and hm . . . exhales an

air of authenticity" (p . 44) . Zulke
bewerin9en zijn weini9 overtui9end . On9etwiJjfeld zijn klankspel
en ritmiek van invloed op de impact van versre9els, maar dat ze
een specifiek effect sorteren, liJjkt
me niet het 9eval . Hobsbaum
verwart hier het'muzikale' met het
musische' om twee al wat oudere
be9rippen uit Vestdi1'ks De 9lanzende kiemcel 1950 aan to hales :
het klankbeeld van een versre9el
wordt niet alleen bepaald door zijn
muzikale opbouw, maar ook door
zijn inhoud en de verwachtin9en
die deze bi1j de lezen oproept . Die
'subdued vowels' en 'pitted lines'
kunnen in een inhoudeliJ j k andere
passage een heel ander effect
bewerkstellin9en . Dat Bunting
voortdurend hamerde op het
belan9 van de muziek voor de
poezie r doet daar weini9 aan af .
Hobsbaums interpretaties worden
zelfs ver9ezocht wanneer hijJ
Buntings metriek als zelfstandi 9
verselement opvat en haar yenvol9ens in verband wil bren9en
met het werk van andere dichters .
Nadat hij een andere versre9el uit
'Villon' op metrische patronen
heeft 9eanalYseerd beweert hijJ
biJjvoorbeeld : "There is the ghost
of Pound's hexameter somewhere
in the background" (p . 45) .
Waarom die hexameter Jjuist aan
Pound 'refereert' en niet aan
Homerus of Spencer, dichtens die
Bunting evenzeer bewonderde ,
licht Hobsbaum vender niet toe .
Overtui9ender is de beschouwin9 van James McGonical, die de
narratieve structures van Bri99flatts in kaart tracht to bren9en .
Zich baserend op een studie
van Northrop FrYe veronderstelt
McGonical dat in het 9edicht vier
narratieve episodes zijn aan to
wizen
die zijn ontleend aan de
1
structuur van de conventionele
romance: ten eerste het verlaten
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van een paradi1jseli1j ke ho9ere
wereld dan de avontuurli1jke gang
door een la9ere wereld vervol9ens
weer het verlaten van de la9ere
wereld en ten slotte de overwinnin9 op het la9ere of kwade en het
op9aan in een andere ho9ere
wereld . McGonical beschri1jft hoe
de diverse verhaalli1jnen in Bri9'9flatts ondanks hun onderlinge verschillen alien in die narratieve
episodes zi1jn op to delen . De uiteindeli1jke 'overwinnin9' van de
verschillende personages uit het
9edicht is niet altiJ'd even vanzelfsprekend of 9lorieus 9eeft
McGonical toe maar zi1j drag9t bijJ
aan een 9roter doel : " The focus
of interest shifts away from the
hero and the elements of his
narrative and towards the actual
process of creating them" p . 83) .
De werkeliJjke overwinnin9 is dus
voorbehouden aan de dichter, die
al schri1vende ziJjn ei9en vorm en
artistieke vri1jheid ten opzichte van
de romanceconventies verovert :
"Ultimate artistic freedom would
be found in the end, by transforming or recreating the social
mythology of romance- that endless dream-world of linked tales of
the past in which he might easily
lose himself, into axioms of his
own individual poetic activity and
voice" p .83 .
McGonicals observaties zi1jn
inzicht9evend, maar in ziJn po9in 9
om de analyse rond to kri19en
forceert hi1j zi1jn interpretatie . Zo is
het slot van Bri99 flatts in zi 1jn
optiek eveneens tern9 to leiden tot
de narratieve structuur van de romance : in de laatste re9els leest hij1
een toetreding tot een betere, ho9ere wereld . Het einde van het
9edicht is echter onte9enze99eliJjk
ambi9ue : naast een optimistische
interpretatie is er ook een lezin 9
mo9eliJjk die meer nadruk le9t o p
de twi1jfel en versla9enheid van de
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dichter . De verloren 1jeu9dliefde
bli1jkt dan voor9oed onachterhaalbaar de sterren uitgedoofd - en de
dichter verzucht : "Starli9ht quivers .
had day enough . I For love uninterrupted night' B . Bunting,
Complete Poems. Bloodaxe books
2000, p .80) . McGonical maakt zich
er wat makkeli1jk vanaf door in deze
re9els een ondubbelzinni9e overwinning to lezen .
Desalniettemin is McGonicals
betoo9 no9 lovenswaardi9 to
noemen in ver9eliJjkin9 met enkele
andere bi1jdra9en waarop heel wat
meer valt of to din9en . In het essay
van David Annwn bi1jvoorbeeld
'Her pulse their pace : women poets
and Basil Bunting' komt de invloed
van Bunting op het werk van
vrouweli1jke dichters aan bod . Dat
resulteert in een Ian9e en fra9mentarische opsommin9 van talloze
9 edichten waarin dichteressen al
dan niet naar Bunting verwijzen
en nietsze99ende samenvattende
conclusies als : "The stren9ht of the
Northumbrian poet's characteristic
voice and the performative power
of his readings have been stressed .
The complex 'northern' nature of
Bunting's language and the
ambiguities of his poetic identity
have been found important in
positive and negative ways"
p145 .0p Annwns essay zou, om
kort to 9aan een re9el uit Bri99flatts van toepassin9 kunnen zi1jn :
"Follow the clue patiently and you
will understand nothing" B . Bunting, Comp lete poems . Bloodaxe
books 2000, p .75 .
Curieus en in deze bundel niet
op zi1n plek is het essay 'Lines of
Sound Drawn Across a Century :
Basil Buntings Poetry as an Overview', 9eschreven door Victoria
Forde . Forde is overtui9d 'Sister of
Charity' en daarom priljkt steevast
de afkortin9 'SC' achter haar
naam . Ei9enliJjk wil Forde in haar

essay vooral de misstanden in de
wereld aan de kaak stellen door
haar ervarin9en met Iiefdadi9heidswerk voor Mexicaanse landarbeiders to beschri1jven . Maar daar
last ze het niet biJj : door haar relaas
of to wisselen met citaten uit
Buntings werk tracht ze to9eliJjkertiJjd aan to tonen hoezeer deze
dichter zich 'bewust' was van
allerlei maatschappeliJjke wantoestanden . Kinderarbeid milieuvervuilin9, wonin9nood - alle 9rote
thema's passeren de revue . Een
willekeuri9 voorbeeld : "Far ahead
of his time Bunting touches on
the worldwide problem of children, victims of war, even hinting at
street children in 'Search under
every veil I for the pale aYes, pale I
lips of a sick child I in each
doorway . . .'" p . 239) . Of elders :
"In the twentieth century we have
been made aware of the interconnectedness of everything on the
planet Earth . Present ecological
concerns and their effects Bunting
compresses in such lines as
'Drought floods, and a dearth .
Two fruitless autumns . I Empty
markets swarms of beggars'
p243 . Forde gebruikt Buntings
poezie slechts als min of meer
willekeuri9e kapstok voor haar
ei9en boodschap . Een nobele
boodschap weliswaar, maar eentJje
die niets met Buntings gedichten
to maken heeft . Overi9ens haalt
Forde net zo eenvoudig Buntings
levensomstandi9heden aan als
bewiJ's voor haar stellin9 : "In his
own life Bunting can empathize
with all who have faced eviction
and laws hindering them from
finding housing . More than once
Bunting faced a difficult move ,
" p . 241 . Dat Buntings persoonli1jk misere een bewi1js zou ziJjn
voor het 'visionaire engagement'
van zi1jn werk liJjkt me op ziJjn
zachtst 9eze9d een twi1jfelachti9e

redenerin9 . Een zeer ei9enaardi 9
essaY, kortom .
De bundel sluit of met een
verzamelin9 fra9menten uit brieven
die Bunting schreef aan de dichter
Jonathan Williams . De toon van de
brieven is zeer persoonli1jk . De lezer
kri19t een ontroerend beeld van de
mens achter de schriJj ver : humaristisch bescheiden teleur9esteld
over zi1jn miskennin9 maar nooit
zonder relativerin9, en 9ebukt
9aand onder de armoede die hi1j in
zi1jn laatste 1jaren ondenond . De
laatste brief . 9eschreven vlak voor
zi1jn flood schetst een wrap9 beeld
van een vergeten dichter, die het
merendeel van zi1n 9eliefden en
vrienden heeft overleefd en hoopt
flat het 9eluk hem in zi1jn laatste
dagen nag eenmaal ten deel zou
mo9en vallen al was het maar door
de loteri1j to winnen : "I daresa Y
there is now some ground for
expecting that I might reach the
age of 85 in less than four weeks
bar accidents but why? I've been
good for nothing for fifteen years
and most people have forgotten
me . No doubt the Times has an acid
obituary ready in its morgue, but
three days after the funeral I'll be in
Limbo for a long stay . I've filled out
a coupon for Littlewoods` pools . If I
win a million there might be some
fun yet" p .284 .
De bundel The Star You Steer
BY bevat interessante en leesbare
essays, maar zal weini9 aan de
moeizame receptie van Bunting
kunnen veranderen . Inte9endeel
zelfs . In de inleidin9 trachten McConical en Price een verklaring to
9even voor wat zi1j eufemistisch de
problematische status' van Bunting
binnen de Engelse letteren floemen . " [lit is perhaps Bunting's
nearer association with the difficulty of some Modernist texts, and the
elitist and imperious attitudes of
some of the writers who have come

to be known as Modernists that
helpsto explain the residual doubts
over his achievement" p . 1) .
McGonical en Price zien hier een
aantal factoren over het hoofd . In
eerste instantie zal vooral Buntings
late ontwikkelin9 hebben 9eleid tot
het ontbreken van structurele
aandacht : Bri99'flatts, hoe bewonderenswaardi9 oak, verscheen immers pas in 1965, toes de hoo9ti1jdagen van het modernisme al
voorbiJj waren . Na lezin9 van The
Star You Steer BY wordt echter
duideli1jk dat en in tweede instantie
wellicht nag een reden is voor de
stilte rond Bunting : zi1jn werk wardt
vaartdurend door een selecte
9roep fervente bewonderaars de
mange in gePrezen . Met uitzonderin9 van de essays in Carroll Terrells
Basil Bunting : Man and Poet
Orono 1980 en Peter Makins
erudiete Basil Bunting : The Shaping
of His Verse Oxford 1992 kenmerkt de Buntin9studie zich door
een sterke nadruk op de autobio9rafische en idiosYncratische
asPecten van zi1'n werk flat niet los
zou kunnen warden 9ezien van de
couleur locale en 9eschiedenis van
Northumberland . Zodoende warden steeds opnieuw veel interessantere kwesties terzi1j de 9eschoyen . The Star You Steer BY sluit aan
bi1j deze tendens en bevesti9t deze
zelfs . Wie bi1jvoorbeeld denkt flat in
een studie met nota bene de
ondertitel Basil Bunting and British Modernism de relatie tussen
Bunting en Eliot of tussen Bunting
en Pound aan de orde zal komen
komt bedro9en uit . Voor aandacht
voor zi1jn engagement, ziJjn literaire
identiteit of poetica aspecten die
haven het tYpische Noord-En9else
karakter van Buntings werk uitsti19en is in The Star You Steer B Y
9een ruimte . Helaas 9enoe9 zal
Buntings poezie daardoor inderdaad zoals hi1j zelf al verwachtte ,

voorlopi9 'in Limbo' moeten verwi1jlen .
Gaston Franssen
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Andre Hanou, Nederlandse
literatuur van de Verlichting
(1670-1830) . Nijmegen (Vantilt)
2002 . 287 blz . Prijs € 22,50
ISBN 9075697627
Een spetterende Verlichtin 9
Het is al vaker op9emerkt ; in de
loop van een Paar decennia liJjkt de
achttiende eeuw van het stiefkindJje tot het 'scharre9at1j e' van de
Nederlandse cultuur9eschiedenis
to zijn 9eworden . Wat voorheen
werd beschouwd als een periode
van verstarrin9 en verval na de
vitale en creatieve zeventiende
eeuw, wordt nu 9ezien als een
ti1jdvak vol dYnamiek en veranderin9 . als de eeuw waarin de
'moderne' Nederlander werd 9eboren . In deze historische revaluatie heeft ook de letterkunde
haar aandeel 9ehad . Tot in de 1j aren zesti9 van de vori9e eeuw kon
de aandacht die de periode 17001800 in de neerlandistiek kree 9
niet in de schaduw staan van die
voor de beide aanpalende eeuwen
en niet zelden sloe9en wetenschappers die het terrein betraden
een wat apolo9etische toon aan ,
alsof ze het meer deden uit
verantwoordeli1j kheids9evoel dan
uit werkeli1jke interesse . Te9enwoordi9 voelt niemand zich meer
9enoodzaakt om zijn belan9stellin9 voor de achttiende eeuw to
rechtvaardi9en . Sterker no9 : straks
zal bli1jken dat een 'dixhuitiemist'
het zelfs aandurft om met de achttiende eeuw als norm de ne9entiende de maat to nemen .
In de literatuur9eschiedschri1jvin9 heeft de herwaarderin9 van
de achttiende eeuw merle 9eprofiteerd van en trouwens ook bi19e dra9en tot een verschuivin9 in de
belan9stellin9s9ebieden . Het esthetische perspectief heeft Plaats
9emaakt voor het functionalistische voor de vraa9 welke rol

218

Vooys 3/4 -Jaargang 20

literaire teksten sPeelden in de
culturele maatschappeliJjke en politieke context van hun ti1jd . Vanuit
deze optiek zijn de 9ecanoniseerde teksten Ian9 niet alti1jd de
interessantste . De koersstiJ9in9 van
de literatuur van de achttiende
eeuw heeft er dan ook niet toe
9eleid dat in hun ti1d 9elauwerde
auteurs als Hui1jdecoper Dirk Smits ,
Lucretia van Merken of Pieter
Nieuwland zich in hernieuwde aandacht mo9en verheu9en . Veeleer is
de blik 9ericht op schriJjvers en
teksten uit de rafeli9e rand van de
literatuur
~ Journalisten en hun
ti1jdschriften, populaire romans en
Politieke poezie polemiek en
9enootschaPPeli1jkheid .
Tot de9enen die de achttiende
eeuw haar nieuwe 9ezicht hebben
9e9even behoort de recent to Ni1jme9en benoemde hoo9leraar Historische Letterkunde van het Nederlands Andre Hanou . De bundel die
hier ter besprekin9 staat, bevat een
selectie uit de artikelen die hiJ ' 9e durende de of9eloPen 25 1jaar heeft
9epubliceerd . De inhoudsop9ave
illustreert al de zo1juist beschreven
ontwikkelin9 : niet de 9rote namen
- met uitzonderin9 van Hanous
favoriet Jan Kinker, aan wie hi1j zijn
vuistdikke dissertatie wiJ'dde - maar
de schri1jvers uit de Periferie niet de
traditionele literaire genres maar de
9revs9ebieden van literatuur en
non-fictie niet alleen de teksten zelf
maar ook de context waarin ze
werden 9eproduceerd en 9econsumeerd . In zijn korte pro9rammatische voorwoord beli1jdt Hanou no g
eens zijn afkeer van de traditionele
canon . 9ecreeerd en in stand 9ehouden door onderzoekers die zoals hi1j het formuleert van oordeel
waren dat er "ti1jdens onze Verlichtin9 uitsluitend teksten bestonden
of behoorden to bestaan die 9ekarakteriseerd werden door de bon
sens van Boileau de ruffs van de

romantiek elders of vaderlandse
orthodoxie" p . 7) . Te9eliJjk neemt
hi1j ook stellin9 te9en de hautaine
voorin9enomenheid van " cultuurvorsers die meenden dat de Nederlandse Verlichtin9 9een ideeen en
talenten op9eleverd kon hebben
omdat zulks in die periode een prero9atief was van de Franse cultuur"
(p . 16) . Wie, deze 9idsen ne9erend
zelf op zoektocht 9aat zo was zijn
ei9en ervarin9 . "vindt niet zelden
een onvermoede wereld vol
vriJjheid levenslust ondernemin9szin" . De versla9en van een vi1jftiental van zijn verkennin9en zijn hier
biJjeen9ebracht .
De bundel opent met Hanous
begin dit 1jaar 9ehouden oratie
'Bewe9ende beelden : Pygmalion
en het beeld van de literatuur van
de Nederlandse Verlichtin9' . Het is
een fraai stuk waarin de auteur
een beni1jdenswaardi9 vermo9en
etaleert om nieuws9ieri9held naar
en enthousiasme voor deze bruisende wereld over to bren9en . Het
is ook een tYpisch Hanou-stuk : een
literair detail, op het eerste 9ezicht
to onbetekenend om biJj stil to
stann wordt onder de loeP 9enomen naast ver9eli1j kbare plaatsen 9ele9d, in de context van
schri1jfconventies en lezersverwachtin9en 9aplaatst en ten slotte
9esitueerd in het weidse perspectief van een veranderend wereldbeeld . In dit 9eval is het vertrekpunt een paar re9els uit een
ver9eten anoniem toneelstuk, 9etiteld Pygmalion, treursPel, uit
1754 . Het stuk levert een variatie
op de bekende Ovidiaanse mYthe
van de beeldhouwer Pygmalion die
verliefd werd op het door hemzelf
9eschapen vrouwenbeeld, dat vervol9ens door Aphrodite tot leven
werd 9ebracht . In de toneelversie
betoont het bezielde beeld hier
Pafia 9eheten zich hoo9st verrast
door de ervarin9 to leven :

Hoe! Wat is dit! Waar ben ik

hoe in ima9inaire reisbeschri1j-

uit ontsPron9en?

vingen, een genre waarin de be-

eveneens uitlokt . Een beetJje retoriek kan 9een kwaad maar het
moet wel 9oed ziJn 9edoseerd en

Wie ben ik zelf? Wat zie ik

staande samenlevin9 veelal een

van zo na?

spie9el kree9 voor9ehouden het

daarin weet Hanou niet altiJ'd mast

Een levendi9e 9eest heeft zich

concept 'vriJjheid' wordt in9evuld .

in miyen,
9edron
Ik zie my zelf- ik sPreek ik ga ,
ik sta . . p . 13

0Pvattin9en over vriJ'heid en

to houden . Er is niets op te9en om
een of twee keer to roepen dat het

tolerantie spelen ook een rol in de

onderwerp in kwestie dikke boe-

stukken over het toelatin9sbeleid
ten aanzien van 1joden in 9e-

ken of Jjaren van onderzoek zou
vereisen maar als het in zowat

In een even erudiet als speels be-

nootschappen en over de rituelen

too9 zet Hanou

voor het eerst in de 9eschiedenis

en sYmbolen van de vri1jmetselari1j .
Vervol9ens staan vier biJjdra9en in

van het motief niet de verliefdheid

het teken van de relatie tussen

dra9 liken
. En het achteloze 9e1
mak waarmee als het zo uitkomt

uiteen, dat hier

van Pygmalion in het middelPunt

ieder stuk 9ebeurt 9aat het o p
wetenschappeli1j k imponeer9e-

politiek en letterkunde in de

een verklarin9 of interPretatie

onbevan9en belevin9 van het bestaan

roeri9e 1'aren 1780-1800 : over het

wordt 9ebaseerd op sweeping

door Pafia . Dit nieuwe bewustziJn ,

mogeliJjke verband tussen het

statements over wat'iedereen' wel

waarvan no9 meer voorbeelden

streven naar Politieke en literaire

wist wat 'natuurli1jk' algemeen

vri1jheid over het politiek-literaire

bekend was of op een associatie

vol9en ziet hi1 j als karakteristiek

tiJjdschrift Janusr over een ode o p
de Jjo1jo - een toes nieuw speelt1je

die 'on9etwi1jfeld' bi1 j 'de' toenma-

dat zoals Hanou aannemeli1jk weet

moeilitjk to riJjmen met het pro-

we Verlichtin9 noemen . Met an-

to maken als politiek herken-

bleem van de 9eschakeerdheid van

dere woorden : de Verlichtin9 mani-

sin9steken werd in9ezet - en over

dat lezerspubliek en de verschillen

festeert zich in de Nederlandse

de enigmatische Gerrit Paape, de

literatuur in verrassende 9edaantes

9edreven patriot die als schriJjver

in lectuur en in ontwikkelin 9 .
waarvoor op andere plaatsen te-

op verrassende p

staat

maar de verraste

voor de 9rote achttiende-eeuwse
9eesteliJjke bevri1jdin9sbewe9in9 die

lige lezer werd op9eroepen, liJjkt

. laatsen 1e moet

Jjuist de mantel aantrok van de alle

recht aandacht wordt 9evraa9d .

alleen avontuurli1k 9enoe9 zi1jn om

politiek relativerende filosoof . De

op zoek to 9aan en ook onbe-

bundel besluit met twee stukken

Kortom de man van wetenscha p
wordt wel eens voor de voeten

van9en 9enoe9 ziJ'n om het op to

die op het terrein van de meer

9elopen door de man met een

merken .

traditionele letterkunde li99en :

missie .

tocht voert allereerst Ian9s de laat

over Kinkers dichterliJ j ke afstraffin 9
van de eveneens in versvorm, 9e -

Verlichtin9 is eerst en vooral een

zeventiende-eeuwse reisbeschriJj ver

formuleerde bezwaren van Rhi1jnvis

9etuigenis van nieuws9ieri9held

Cornelis de Bruin,
l bi1 ' wie Hanou
een aanzet tot de nieuwe mentali-

Feith te9en de leer van Kant en

van wat er in de 'Ian9e' achttiende

over de dichterli1jke en ideolo9ische

eeuw 9aande was" , zo luidt de

teit si9naleert in liens oPenstaan

krachtmetin9 die Kinker met Bilder-

eerste zin van het boek . Die

voor exotische cultures . Vervol9ens

di1j k aangin9 in het genre van het

nieuwsgieri9held van hem en na-

laat hiJ j in drie artikelen de lezer

epos .

tuurli1jk ook van anderen, waar-

De hierna vol9ende verrassin9s-

"Nederlandse literatuur van de

ervaren hoe uit het werk van de

Het is een 9evarieerd en kleur-

onder allereerst Hanous ambteliJj ke

flamboYante schandaalJjournalist

ri1jk boeket dat Hanou de lezer

NiJ'mee9se 9rootvader P .J . BuiJ'n-

Jakob CamPo WeYerman ter ere

voorzet J en hiJ j doet dat met een

sters ma9 worden 9enoemd, heeft
verd . Merkwaardi9 is echter dat

een hevi9e stormwind van een

een in weerwil van alle aan de da 9
9ele9de en in de notes wel eens

snort Pa9anistische levensvreu9de"

disProportioneel uitdiJjende 9e-

seringpo9in9 klaarbli1jkeliJjk niet

to9enwaait . HiJ ' toont ons

leerdheid aan9enaam lichtvoeti9e

heeft kunnen verrichten zonder

aan de hand van oekazes voor het

toon . Er is dus alle reden om het

een nieuw slachtoffer to maken .

schouwbur ubliek hoe in de loo

met dank en erkenteli1jkheid to

BiJ'na een leidmotief in het boek is

van de achttiende eeuw wordt

aanvaarden . Daaraan wordt weini 9

dat de Verlichtin9 van de acht-

of9edaan door een paar kritische

tiende eeuw werd 9esmoord in de

kanttekenin9en die de bundel

duisternis van de ne9entiende .

van wie hi1', zoals bekend een
9enootschap heeft op9ericht J" je

p36

9eprobeerd het 9edra9 in de openbare ruimte to re9uleren en verkent

aanstekeli1jk enthousiasme en o p

prachti9e ontdekkin9en op9eleHanou zi1'n 9eslaa9de revitali-
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Kort na de eeuwwisselin9 - het
wordt in de laatste zinnen van het
boek met zoveel woorden 9eze9d
- sliep Nederland in . En er9er no 9
"het was, zo ze9t Hanou, "het
ne9entiende-eeuwse obscurantisme dat de mYthe creeerde van de
achttiende als een onnationale ti1jd
van versla to verfranste zeden"
(p . 23) . Heeft zi1jn afkeer van de
eeuw die het licht zou hebben
uit9edaan hem hier zelf met
verblindin9 9esla9en? De voorstellin9 van de verfransin9 van de
Nederlanders met name van de
elite is immers tern9 to voeren tot
de late zeventiende eeuw en werd
al gauw een topos in iedere beschouwin9 over de vaderlandse
cultuur en zeden . Wie kept niet het
verfranste 1juffert1je uit het voorwoord bi1j de in 1 782 verschenen
Sara Bur9erhart? Wie niet de
verwi Jjfde petit-maitres een halve
eeuw eerder bi1j iustus van Ellen?
Welke lezer van Nederlandse
literatuur van de Verlichtin9 weet
niet dat in 1738 Jakob Campo
WeYerman in hoo9st ei9en persoon heeft 9eschreven over het
literaire bederf onder invloed van
"Fransche OnrYmschryvers Parisiaansche Pontneufs Dichters en
Pierre Marteau's Autheurs" ? Het is
immers Hanou zelf die deze passage aanhaalt op pa9ins 56 .
Het li1jkt erop dat de ne9entiende eeuw bi1 ' Hanou de last van
zondebok kri19t op9ele9d die
eerder de achttiende moest dra9en . De dichevoorstellin9 van een
natiebrede verslappin9 en versuffin9 is in zi1jn o9en dus niet onJjuist r
maar moet in de ti1jd worden op9eschoven . Moeten we dit inderdaad 9eloven? Of houdt Hanous
nieuws9ieri9held 9ewoon op na
1800?

loost Kloek
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Helleke van den Braber (red .) e .a .,
Floppen en fiasco's . Mislukkingen
uit de tijdschriftgeschiedenis .
Nijmegen (Vantilt) 2002 . 134 blz .
Prijs € 13,50 . ISBN 9075697635
Ti1jdschriftafdelin9en in boekhandels kenmerken zich vaak door
hun rommeli9e aanblik . Wie 9ericht naar een bepaald ti1jdschrift
zoekt moet 9eduld hebben en ziJjn
oo9 Ian9s de vele schappen laten
9aan alvorens het bewuste ti1'dschrift is op9edoken . Boekhandelaren kampen met ruimte9ebrek
en kopers zien door de bomen het
bos niet meer . Het enorme aanbod
maakt het moeili1'k voor tiJ'dschriften het hoofd boven water to
houden . Er is inmiddels biJjna 9een
onderwerp meer to bedenken
waaraan niet al een ti1jdschrift is
9ewiJd, er is zelfs een tiJjdschrift
waarin het tiJjdschrift centraal staat ,
TS . Tijdschrift
voor tijdschriftstul
1
dies .

Het ti1jdschriftonderzoek heeft
de laatste 1j aren zo'n 9rote vlucht
9enomen, dat er behoefte bestond
aan een ti1j dschrift voor tiJjdschriftstudies en in 1997 was de oerichtin9 van TS een felt . De of9elopen
Jjaren alleen al verschenen er tientallen studies waarin het tiJjdschrift
een central plasts inneemt en de
9lansrol van het tiJjdschrift liJjkt in
dezen no9 Ian9 niet uitgespeeld .
Steeds weer bliJjken ti1jdschriften
interessant onderzoeksmateriaal
op to leveren met behulp waarvan
historische ontwikkelin9en kunnen
worden beschreven en 9einterpreteerd . Daar waar ti1jdschriften in het
verleden vooral werden beschouwd als een spie9el van wat er
in een samenlevin9 speelde . 9sat
het hedendaa9s onderzoek steeds
meer uit van het tiJjdschrift als
driJjvende kracht achter veranderin9en op cultureel historisch, literair
en wetenschappeli1k 9ebied . Het

tiJjdschrift wordt niet Ian9er slechts
als cultuurdra9er, maar ook als cultuurproducent 9ezien .
Inmiddels heeft TS tussen al die
andere tiJjdschriften ziJn plek weten
to veroveren . Niet alleen heeft het
blad de risicovolle oprichtin9sfase
en eerste 1'aar9an9 succesvol doorstaan het heeft zi1jn bestaansrecht
inmiddels bewezen . De eerste miJjlaal het lustrum is dit 'aar bereikt
en dat kon de redactie natuurliJjk
niet on9emerkt voorbi1j laten 9aan .
Onder het motto 'er is 9een beter
vermaak dan leedvermaak' werd er
een lustrumboek uit9ebracht . Niet
de successes maar Jjuist de floppen uit de tiJj dschrift9eschiedenis
staan hierin centraal en de selectie
fiasco's uit drie eeuwen tiJjdschrift9eschiedenis heeft een vermakeli1jk
en interessant boeke
1 op9eleverd .
In de inleidin 9 van FloPPen en
fiasco's noemt de redactie het
boek1je een "feesteli1'ke uit9ave
over ti1jdschriften die het niet 9erect
hebben" . Een overzicht van alle
mislukkin9en uit de tiJjdschrift9eschiedenis kan en wil de redactie
9elukki9 niet 9even . Wel heeft de
redactie zich ten doel 9esteld acht
portretten over de opkomst en
onder9an9 van enkele ti1jdschriften
uit de achttiende ne9entiende en
twinti9ste eeuw to presenteren
die inzicht zullen bieden in de dYnamiek van de tiJjdschrift9eschiedenis .
Maar wanneer kan men spreken over een mislukt ti1j dschrift? In
de inleidin9 erkent de redactie van
Floppen en fiasco's, dat hier 9 een
eenduidi9e definitie over valt to
9 even en besluit zodoende een
ruime opvattin9 to hanteren :
Een til jdschrift kan vol9ens
ons als mislukt worden
beschouwd wanneer het niet
aan de doelstellin9en van de
oprichters en redacteurs

beantwoordde of wanneer het
- alle goede bedoelingen ten
sAlijt - binnen een 1jaar weer
van het toneel verdween .
p 8
De redactie denkt biJ ' mislukte tiJ'dschriften in de eerste plaats aan
bladen die in de oprichtin9sfase zi1jn
bliJjven steken of waarvan slechts
een prospectus of nulnummer verscheen . De vraa9 is echter of al van
een mislukt tijdschrift kan worden
gesproken als er no9 9een tastbaar
tijdschrift is maar alleen een idee .
Lotte Jensen beschriJjft in haar artike) de halve po9in9 van Bet1je
Wolff en Aa9J'e Deken om een
vrouwenti1'dschrift op to richten .
Wolff en Deken vatten in 1 786 het
plan op om een zeer succesvolle
tiJjdschriftformule uit Duitsland naar
Nederland to halen . Het bli1jft echter
biJj een plan, een echte po9in 9
wordt nooit 9ewaa9d . Wellicht was
de afzetmarkt in Nederland niet
9root 9enoe9, oppert Jensen . Een
tweede mo9eliJjke oorzaak die
Jensen aanvoert is dat Wolff en
Deken plotselin9 allebei in besla 9
werden 9enomen door andere
proJjecten waardoor de ideeen voor
het nieuwe tijdschrift naar de
achter9rond verdwenen .
De dames Wolff en Deken
hadden nobele intenties met hun
ti1'dschrift : ze richtten zich bewust
op een vrouweliJk publiek en wilden hun toekomsti9e lezeressen
aansporen actief to participeren
om zo een vrouweliJj ke lees- en
schri1f9emeenschap tot stand to
bren9en . Van het tijdschrift Vaderlandsche Jonge Duffers is nooit een
rummer verschenen dus over wat
er zou zi1n 9ebeurd als het wel tot
publicatie was 9ekomen valt slechts
to speculeren . Dit laatste is preties
wat Jensen doet . Na lezin9 van
haar artikel bliJjven relevante vra9en onbeantwoord . Waarom zou

immers de afzetmarkt in Nederland
to klein ziJn, terwi1j l een 9eli1jksoorti9 tijdschrift in Duitsland een
laaiend succes is? Het eni9e zinni9e
dat over dit onderwerp is to ze99en, is dat Wolff en Deken hun
p lannen en daarmee wellicht een
9ouden kans, hebben later schieten .
Zoals het tijdschrift van Wolff en
Deken nooit tot wasdom kwam
bleven ook de ambitieuze tiJjdschriftplannen van Geel en Thorbecke op de plank li99en . In het
artikel 'Is dit nu timmerhout? Twee
Leidse hoo9leraren en een recensieti1jdschrift' beschri1jft G .J .
HooYkaas hoe de heren Geel en
Thorbecke wel een tijdschrift wilden oprichten maar dit niet deden .
Weer is het moeilijk condusies to
verbinden aan een der9eli1j k ongerealiseerd plan . Bi1j het lezen van dit
artikel dacht ik ineens aan een
mop1'e' dat me nooit zelfs maar
een 9limlach heeft kunnen onttrekken : ken 1je die mop van die
twee Jj on9 ens die naar Paris
1
9in9en? Thorbecke en Geel 9in9en
niet .
De in FloAAen en fiasco's op9enomen artikelen over de in de oprichtin9sfase 9estrande ti1jdschriften behoren zonder meer tot de
minder interessante artikelen van
de bundel . Toch bevat het artikel
van SJjoerd van Faassen over het
nooit opgerichte Gronin9se literaire tijdschrift Boven A .P. no9 wel
interessante informatie . Boven A .P.
Boven Amsterdams Peil moest als
Gronin9se to9enhan9er van het
Amsterdamse Criterium gaan
fungeren . De zo9enaamde Criterium9eneratie met Ed . Hoornik als
stralend en vooral machti9 middelpunt wekte in het hele land wrevel
op, zo ook in Gronin9en . UiteindeliJk 9aat de oprichtin9 van Boven
A .P. niet door . Niet alleen kre9en de Gronin9se schriJj vers de

financier niet rond ook verhuisden alle beoo9de redacteuren van
Gronin9en naar Amsterdam, waardoor van een 'boven Amsterdams
peil' 9een sprake meer kon ziJ j n .
Ti1jdschriften die de oprichtin9sfase niet doorkomen falen dus
meestal omdat de oprichters tern9krabbelen . Maar wat zitjn de bedrei9in9en voor ti1j dschriften die
wel voorbiJ j deze kritieke fase ziJjn
9 ekomen? De redactie van Floppen en fiasco's 9eeft in de inleidin 9
enkele mo9eli1jke oorzaken . Zo kan
het zi1jn dat de 9ekozen bladformule niet bi1j het 9rote publiek of
biJj de doel9roep aanslaat . Ruzies
binnen redacties 9eldproblemen
een zwakke profilerin9, 9ebrek
aan veerkracht stuk voor stuk zi1jn
het zaken die een tijdschrift de das
om kunnen doer . In FlopPen en
fiasco's wordt het falen van verschillende tiJjdschriften die met
ho9e verwachtin9en op9ericht
zi1n, order de Joep 9enomen ,
waardoor de vele valkuilen waar
een tijdschrift mee to maker kriJ9t
zichtbaar zi1n 9emaakt .
Het eerste artikel van de
bundel 'De titaantJj es van Tachti9'
van Joost Kloek, slag9t erin een
flop uit de 9eschiedenis tot lever
to wekken . Een aantal Utrechtse
studenten order leiding van Jacobus BellamY zet zich in 1 784 of
te9en de heersende literatuuropvattin9en . De 9roep vrienden
wal9t van het pseudo-9evoel van
de sentimentelen en van het
ambachteliJjke 9eri1j mel van de
literaire 9enootschappen . Uiteindeli1jk neemt BellamY het initiatief
om een tijdschrift voor literaire theone en kritiek op to richten het9een volkomen nieuw was in deze
p eriode ;~ er was nameli1jk nog nooit
een tijdschrift 9eweest dat zich
volledi9 op de literatuur richtte .
Het tijdschrift De Poetische Spectator zou polemiek en filerende
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analyses niet schuwen en diende
een ambitieus doel : "Wi1 j moeten
beter recenseren als eeni9e recenseur in de maandschriften" was
het credo .
Juist flit welklinkende credo
zorgt voor moeiliJjkheden . Geintimideerd schriJjft een medewerker
van het blad :
1k wil van het onderwerp
Jj uist niet of9aan als ik u ze g
flat ik 9een theoretische
kennis 9enoe9 bezit om
g oed to Recenseeren-; - wi "
moeten Recenseeren . .
en wi"
J moeten beter
recenseeren als eenige
recenseur in de
maandschriften flit is no 9'
al zo let. . . . Of anders zal
onzen 5pectator, ver9J
eli "k
de voorreden en de
recensent een miserabel
figuur maken . p . 17

Te hoge ambities bliJjken this voor
moeiliJjkheden to zor9en . Bellam Y
heeft de grootste moeite bi1'drages
van zi1jn medewerkers los to kriJgen
en vult het leeuwendeel van het
eerste nummer zelf . Als het eerste
nummer is verschenen maakt de
redactie 9een haast met het
tweede nummer . Het 1juk van de
periodiciteit is immers biJ ' voorbaat
verworpen : de redactie heeft besloten niet met re9elmaat to zullen
verschiJjnen . Zonder deadline 9een
stukken zo bli1jkt . De redactieleden
worden door allerlei zaken of9eleid
van het tiJjdschrift gezondheidsproblemen liefdesgeluk en - verdriet en perspectieven buiten de
literatuur doen de De Poetische
Spectator naar de achter9rond
verdwiJjnen in de 9edachten van de
redacteurs . BellamY is zelf inmiddels ernsti9 ziek 9eworden en
sterft no9 voor het tweede nummer is voltooid .
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Kloek behandelt met deze geschiedenis een boeiende 'tiJjdschriftflop' :
ambitieuze doelen, potentie, maar
uiteindeliJjk toch verdrinken . Natuurli1'k heeft de vroe9e flood van
BellamY hier veel mee to maken .
Het is verleideliJj k om to denken flat
het tijdschrift toch een succes had
kunnen worden als BellamY niet zo
vroe9 was gestorven, maar hier
plaatst Kloek een kanttekenin9 .
Natuurli1jk is het zo flat BellamY de
driJjvende kracht achter de De
Poetische Spectator was, maar
waarschiJjnli1jk was flit ook preties
wat hiJj wilde . Niet alleen kon hij1
zif'n medewerkers moeili1'k motiveren ook kon hi1j moeiliJjk zaken
uit handen 9even en had hiJ' 9een
oog voor talent . Of hiJj een literair
talent naast zich zou hebben gedull, is maar zeer de vraag . De vri1jbliJjvendheid die voortkwam uit het
verwerpen van de periodiciteit
heeft het tijdschrift ook 9een 9oed
gedaan, want het stond het uitgroeien van de 9roep tot een bewegin9 in de we9 . Tot slot gooiden
andere carriereperspectieven van
redacteuren roet in het eten . De
meeste redactieleden kwamen
9oed terecht buiten de literatuur,
en ook BellamY was niet voorbestemd voor de literatuur, maar voor
het predikantschap. Het tijdschrift
was waarschi1jnli1'k hoe flan ook ten
onder 9agaan .
Er zi1jn in totaal drie artikelen
over de ne9entiende eeuw opge nomen in FlopPen en fiasco's. Hoewel een eeuw honderd 1aren telt
behandelen alle drie de artikelen
tiJ'dschriften die in de Jaren derti 9
werden opgericht . Hetzelfde geldt
ei9enliJjk voor de twee artikelen
over de achttiende eeuw de nadruk ligt hierbiJj op de Jaren tachti9 .
Jammer, flit betekent herhalin9en
en van inzicht over fiasco's door de
eeuwen heen valt dan minder 9oed
to spreken . Het eerste artikel over

de negentiende eeuw is van de
hand van Willem van den Berg ;~ 'AI
wederom een nieuw ti1jdschrift' . In
togenstellin9 tot wat de lezer aan
de hand van deze titel zal vermoeden bespreekt Van den Berg
twee ti1jdschriften het Driemaandelijksch
tijdschrift
en Athenaeum .
1
1
Beide ti1jdschriften verbannen het
zo9enaamde 'men9elwerk' : in de
9an9bare ti1jdschriften werd de
lezer in een rubriek 'Men9elwerk'
naast de serieuze verhandelin9en
ook verstrooiin9 geboden . Van
den Berg betoo9t flat doordat de
betreffende ti1jdschriften het mengelwerk in de ban deden, de uitvoering erg saai werd en het
concept aldus niet bi1j het publiek
aansloe9 . Het tijdschrift De Gids,
flat in 1837 voor het eerst verscheen bleef trouw aan de traditionele rubriek Men9elwerk en
werd wel een doorslaand succes .
Ook de plannen van Thorbecke
en Geel voor hun - uiteindeliJ'k
nooit tot stand gekomen - tiJjdschrift werden in de J'aren derti 9
van de ne9entiende eeuw 9esmeed . De onder9ang van het
Driemaandeli "ksch
ti1jdschrift flat i n
J
g rote
rote linen leek op wat de heren
zelf voor o9en hadden, was een
van de redenen om to besluiten
het plan niet ten uitvoer to brengen .
In dezelfde periode nameliJjk in
ti'd1836, werd het Muzijkaal
I
1
schrift op9ericht . Het blad was het
officieuze or9aan van de MaatschappiJ' tot bevorderin9 der toonkunst beter bekend onder de
naam Toonkunst flat no9 steeds
bestaat . Jeroen van Gessel beschriJjft in ziJjn artikel de geschiedenis van flit tiJjdschrift, flat vooral
door blunders van de oprichter ten
val kwam . Zo bes rak o richter
Evert Godfried La9emans in ziJjn
tijdschrift een brochure over de
ware toedracht van Beethovens

9eboorte . De tourponist zou vol9 ens deze brochure niet in Bonn
maar in Zutphen ter wereld zi1n 9ekomen ti1jdens de kermis nota
bene . La9emans bleek to zi1jn beet9 enomen : de brochure was een uit
de hand 9eloPen Practical ljoke en
La9emans was er met open o9en
in9etuind .
Deze en andere onhandi9e acties van La9emans kwam de relatie
met het bestuur van Toonkunst niet
ten 9oede . Toen het tiJjdschrift
uiteindeli1jk moest worden op9edoekt of het bestuur van Toonkunst La9emans de schuld . La9emans zelf weet de teloorgan9 aan
de la9e inkomsten ten 9evol9e van
een to9envallende intekenin9 en
vele opze99in9en . Het bestuur van
Toonkunst echter, was ervan overtui9d dat La9emans met zi1jn
onhandi9e optreden verantwoordeliJjk was . De geschiedenis van het
Muzli jkaal ti1jdschrift is met recht
een 9randioze flop to noemen, een
voor de niet-betrokkenen vermakeli1jk fiasco dat eindi9de in een
slepend financieel conflict tussen
La9emans en het bestuur van
Toonkunst .
Hoewel de redactie van Floppen
en fiasco's in de inleidin9 meedeelt
dat er in de bundel van floppen uit
binnen- en buitenland verhaald zou
worden is er maar een artikel dat
een buitenlandse tiJjdschriftmislukking bespreekt . Het 9aat our het
artikel van Sabine van Wesemael
over het Franse tiJjdschrift Le Navire
d'Argent . In dit buiten9ewoon heldere en 9oed 9estructureerde artikel beschri1jft Van Wesemael nauw9ezet hoe dit ti1jdschrift tot stand
kwam en ten slotte JjammerliJjk ten
onder 9in9 . Le Navire werd oP9ericht door mevrouw Adrenne
Monnier, de ei9enaresse van een
prestig ieuze boekhandel in ParisJ .
Met Le Navire wilde Monnier buitenlandse letterkunde in Frankri1jk

Promoten en een spreekbuis zi1jn
voor de Franse contemporaine literatuur .
Monnier 9of het tiJjdschrift in
ei9en beheer uit en moest uiteindeli1jk uit financiele overwe9in9en
besluiten to stoppen met het ti1jdschrift . De financiele problemen
kwamen merle voort uit de maatschappeli1jke en politieke crisis literatuur was hierdoor 9een prioriteit
meer . Toch zi1jn er waarschi1j nli1jk
ook interne oorzaken aan to wiJjzen . Zo betoo9t Van Wesemael dat
Le Navire 9een kritische stellin 9
durfde to nemen en 9een duideli1jk
literair Profiel had . Daarnaast leunde het ti1jdschrift op de biJjdragen
van een zeer kleine elite die ook
voor andere ti1jdschriften werkte .
Sterker flog : le Navire was in veel
9evallen tweede keus voor auteurs
en dit kwam de kwaliteit van het
tiJj dschrift uiteraard niet ten 9oede .
Het laatste artikel van Floppen
en fiasco's is geen nndere beschouwin9 van een enkele flop uit
de 9eschiedenis, maar vele mislukkin9en passeren de revue . Door
middel van fiasco's van de twinti9ste eeuw na to topen, illustreert
Renee Ve9t welke factoren uiteindeli1jk bepalend kunnen zi1jn bi1 j de
onder9an9 van een ti1jdschrift . Zo
kan een tiJjdschrift ten onder 9aan
als de ti1jd no9 niet riJp is ; een tiJ'dschrift voor een mondain publiek is
bi1j voorbeeld niet zinvol als heel
Nederland no9 onder het motto
'doe maar 9ewoon dan doe 1je al
9ek 9enoe9' leeft . Ook kunnen
autoriteiten 9aan dwarsli99en en
een ti1jdschrift verbieden vanwe9e
een onzedeli1jke inhoud maar het
to9enover9estelde, nameli1jk een to
zedeli1jke inhoud l kan ook dodeliJjk
zi1'n :
Hoe de ti jden kunnen

veranderen illustreert de
Po 9 in g our in november 1987

een

editie van
to introduceren . Die
mislukte omdat het 9eeerde
damespubliek het blad niet
exP liciet 9enoe9 vond. Na
een paar nummers was de
doel9 roeP uit9ekeken op de
foto's waarop smakeliljke
heren het alleysPannendste
achter een hand of toevallige
handdoek verbor9en . Af door
de z ijdeur.
1
P . 101
Nederlandse

Playgirl

Sours kan een ti1jdschrift door een
uit9ever worden op9ezet our een
concurrent to verslaan : het tiJj dschrift Vrouw Nu werd in 1986
door de uit9ever van Libelle en
Mar9riet op9ericht our de concurrent Vrouw in Beeld uit to schakelen . VanzelfsPrekend kon Vrouw
Nu weer 9aan toen de concurrent
het veld had 9eruimd en daarmee
het gevaar was 9eweken . Dit is
no9 maar een 9reeP uit de vele
voorbeelden die Ve9t behandelt .
Met dank aan het vakblad Folio
9eeft Ve9t de "tien redenen waarour bladen mislukken" :
Ze luiden als vol9t: 9een
doel9roeP, to weini9
startkaAitaal, to weini9
advertenties,
distributieproblemen
Internet-euforie voor
9edrukte tiJjdschriften die
of9 eleid zi jn van een mislukt
webmagazine - zwakke
inhoud foute timing, 9een
merkkracht overse9mentatie
bedoeld voor een to smal
marktse9ment en ijdelheid
1
to veel aandacht voor de
uit9ever en/of de redactie en
to weini 9 voor de interesses
van de lezers . p . 108
Dit bi1jzonder aardi9a en leerzameartikel van Ve9t sluit het boek1je FloPpen en fiasco's waardi 9 af .
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Na het lezen van dit artikel is het
de lezer voor eens en voor alti1jd in9eprent wat 1'e niet moet doen als
1je een ti1jdschrift draaiende wilt
houden .
Hoewel er zeker een aantal
kanttekenin9en kunnen worden
9eplaatst bi1 j het lustrumboek van
TS is het boek1je zeker aan to raden . Helaas wordt er aardi9 wat
voorkennis van de vaderlandse
9eschiedenis biJj de lezer verondersteld maar het boek1je is dan ook
biJj uitstek 9eschikt voor mensen
die zich daar toch al voor interesseren . Een antler nadeel is dat nogal wat 9eduld wordt 9evraa9d
van de lezer. Af9ezien van een
aantal heldere en 9oed 9estructureerde biJjdra9en, denk aan die van
Kloek en Van Wesemael moeten
de meeste artikelen een duideli1jke
structuur ontberen het9een het lezen funk bemoeili1jkt . Niettemin
kriJ9t de lezer door middel van dit
boekje de kans om over de schouders van falende ti1jdschrift-oprichters mee to kiJjken en van hun fouten to 9enieten/te leren .
FloAPen en fiasco's moest de
feestvreu9de van het 1jubilerende
TS ver9roten en dat doel is absoluut bereikt . Het benadrukken van
de mislukkin9en uit de tiJjdschrift9eschiedenis is een geniale zet van
de redactie van TS want hoe kan
1je 1je lustrum immers beter vieren
dan door1je lezers ontza9 in to boezemen voor de 9rootsheid van Jje
p restatie?
Geerke Berghuis
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VooYs verschiJ'nt viermaal per J'aar .
Redactie Geerke Ber9huffs Hester Eelman- Fedor Ha9enaar

eindred . So hie Ham Hannah Jansen Anna Rademakers
hoofdred . Lotte RiemeiJ'er eindred . , Leon van
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Redactieadres Trans 10 3512 JK Utrecht .
Telefoon 030 - 272 05 35 Anna Rademakers .
Woensda9avond van 20 :00 uur tot 21 :00 uur bereikbaar o p

030 - 253 61 26 .
E-mail vooYsClet .uu .n l Uitsluitend voor toezenden van ko pJi'

of opvra9en van informatie .
Redactiecommissie Arie Jan Gelderblom Wilbert Smulders .
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Reeds verschenen nummers ziJ'n op aanvraa9 leverbaar en
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J
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biJ' voorkeur in kopie meezenden .
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1'Pfiartinnaal

"VooYs heeft de of9elopen twinti9 Jaar no9 9een deuk in het pakJje boter 9esla9en" . Het is als redacteur even
schrikken als 1a, uit9erekend in een J'ubileumnummer, zoiets hoort ze99en over het tiJjdschrift waarvoor 1je Jje de
of9elopen tiJjd no9al in het zweet hebt 9ewerkt . Het schi1jnt dat 'VooYsers' no9al Iicht9eraakt kunnen zi1'n, wanneer hun blad ter sprake komt en er heerste dan ook opluchtin9 alom toen bleek dat Bertram Mounts de rol
van VooYs in het literaire tiJ'dschriftenlandschap als "overi9ens niet slecht" betitelde . Een verkapt compliment
althans zo vatte de redactie het 9raa9 op .
Een explicieter compliment kwam ooit van de heer Peter Swanborn de Volkskrant 21-08-2001 : "Van alle
bladen die op de diverse letterenfaculteiten 9emaakt worden is VooYs zonder twi1'fel het meest lezenswaardi9" .
Mooier hebben we het nooit 9ehoord en het bli1jkt niet 9eheel onterecht ; VooYs bestaat no9 steeds en dat is niet
zo vanzelfsprekend als sours wel wordt 9edacht .
De 9eschiedenis van VooYs 9aat vender tern9 dan dat9ene waar de huidi9e redactie zicht op heeft . Een
continue doorstroom van nieuwe redactieleden houdt het tiJ'dschrift J'on9, maar heeft tot 9evol9 dat de historiciteit meer li9t verankerd in de continulteit van 'imago' en 'identiteit' dan in de kennis die aanwezi9 is onder de
redactieleden . Omdat de immer kritische VooYsredactie toch ook is 9einteresseerd in haar roots heeft ziJj Frank
van Gestel bereid 9evonden our eens rond to neuzen in 'de oude doos' . VooYs bliJjkt to ziJ'n veranderd- inhoudeliJ'k
en uiterliJjk . Het schi1jnt dat met elks nieuwe redactie alles weer over een 9eheel andere boe9 moest worden
9e9ooid . Maar J'uist in de constants 'vernieuwin9' heeft VooYs misschien wel de mo9eli1jkheid 9evonden our uit
to 9roeien tot het9een ze nu is . Van Gestel bren9t een aantal van die wi1jzi9in9en in kaart en last zo zien dat
J'uist hierin de vitaliteit van 'ons' ti1'dschrift schuilt .
UiteindeliJjk draait het allemaal our het product en opmerkeli1'k is dat ook hier de diversiteit een belan9ri1'ke
kracht is . lanneke Stouten worstelde zich- bi19estaan door andere redactieleden door een immense hoeveelheid
artikelen recensies columns en duodecimo's die de of9elopen twinti9 Jaan9an9en zi1'n 9apubliceerd . Het resultact is een overzicht dat most bi1'dra9en aan het historisch besef onder de redactieleden nu en in de toekomst .
Daarbi1' 9eeft het de trouwe lezer eveneens een ides van de vele onderwerpen die de verscillende auteurs hebben
aan9esneden .
VooYs bestaat no9 en dat heeft ei9enli1'k louter to maken met het enthousiasme van alle redacteuren die zich
ooit 9eroepen voelden our phats to nemen in de VooYsredactie . Om no9 eenmaal Peter Swanborn aan to halen :
"De kracht van VooYs is dat alle stukken 9eschreven zi1jn door mensen die werkeli1'k 9einteresseerd ziJ'n in
literatuur ." Het bewi1js li9t voor u .
illustratie Wouter Gresnigt
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Met dank aan lanneke Stouten en ViolaTollenaar

0o

s revisited

Teru9blik van een wdekeurig lezer
Frank van Gestel

e a e van ante ectue a wo en ietsers

Een 9esprek over de eerste 1jaar9angen van Voo Ys, tildschrift veer do /etteren
l-Iar7nah ](-veefl erg Anna Kadetnv :ers

retenties in a mar e
Vooys en de rest van de literaire wereld
Bertrain Mounts

91 Column : Nog tijd genoeg voor nostalgie
Anna Rudenekers

De redactie hoopt haar lezers van dienst to zi1'n met de in dit nummer 9aplaatste
artikelenindex . De index behelst behalve alle artikelen die ooit in VooYs ziJn 9epu bliceerd ook de duodecimo's recensies columns en interviews . Naast de auteurs is
eveneens 9eprobeerd kernachti9 de hoofdthema's weer to 9even . Mocht er interesse bestaan voor een van de in de index 9enoemde publicaties dan ziJ'n deze
- mits voorradi9 - biJ' de redactie na to bestellen .
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. 4 tlm 7, artikel)
JTeru9denkend
r #1
Gerard Knuvelder (p
door Waan
.P . Gerritsen
Knuvelder
•
Ti1'd9eest of toeval (P . 8 tlm 11, artikel)
door P . van der Lec q
Donkey Varianten
•
Weini9 boeiend (p . 17 tlm 18, recensie)
door K . BackhuYs
Herman GeYerstein's dYnamiek
•
Joachim van Babylon en Sint Jan verdwaald (p . 20 tlm 21, artikel)
door F. van Buuren
Middeleeuwen Augustijnen
Artur's ronde tafel (p . 4 tlm 7, artikel)
door F. Brandsma P . Kriekaard M . Letterie
Middeleeuwen Artur
•
De vorm van woordvormin9sre9els (p . 9 tlm 13, artikel)
door K . BackhuYs
Taalkunde Morfologie Fonologie
•
De pen als camera (p . 21 tlm 25, artikel)
door P . Bosma
Boon Film
J

Vooys

revisited
Terugblik van een willekeurig lezer

De redactie van VooYs heeft altiJ'd to maken gehad met een snelle doorstroom van haar
redactieleden, Ianger dan twee Jjaar zullen de meesten het niet hebben vol9ehouden . Met
de viu9ge wisselin9 van de wacht, heeft de redactie er niet aan kunnen ontkomen dat de
kennis omtrent de 9eschiedenis van VooYs Iangzaamaan is we99esiJpeld . De identiteit aan9epast en mee9a9roeid met ziJjn tiJjd - is behouden, maar voor het historisch besef
heeft VooYs buiten haar ei9en krin9 moeten zoeken . Frank van Gestel bleek bereid ziJjn
vakantie op to offeren, om drie weken Ian9 door biJjna twinti9 Jaargan9en VoaYs to 9rasduinen en zi1'n bevindin9en op to tekenen : een 9eschiedenis van VooYs, ti1'dschrift voor
Letteren .

•

AI9emene schriftwetenschaP (p . 30 tlm 33, artikel)
door L. Paris
Noordzi'J Schriftwetenscha P

JEen
r #3
kleinedoor
vondst
in de
S . Terlouw
F . dYalo9us
van Buuren creaturarum (p
Middeleeuwee letterkunde DYalo9us creaturarum
•
Dimensies in het vertaalProtes (p . 8 tlm 11, artikel)
door A. KooYman
Vertalen
8
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. 3 t/m 5, artikel)

•

Koele moron (p . 13 tlm 16, artikel)
door L. Paris

r

J

Van Eeden Film

•

Taal en verbeeldin9 (p . 17 t/m 20, artikel)

•

Film Verfilming
De aansla9 (p . 23 tlm 24, artikel)

•

IJs en wederdienende (p . 25 tlm 29, artikel)

•

Versla9 van een sPeurtocht (p . 33 t/m 39, artikel)

door E . van AIphen

door M . Roorda
Mulisch lnterpretatie
door R . SeePers
Taalkunde Deelwoord
door C . van Oostende
Fokkema Poezie

#4

•

Discussie? (P . 5 t/m 7, artikel)
door R . SeePers
Nooteboom Forum
Een 9oval van ontlenin9 (p . 14 t/m 18, artikel)
door W . Vermeer
Renaissance Van Mander Taemszoon

De redactie van VooYs wil dat de viering van hot twintiglarg
i bestaan wordt opgeluisterd met
een stuk dat hot ontstaan en ~vedervaren van hot ti1dschrift poogt to overzien . De redactie
geeft bovendien de wens to kennen dat daarbJi ontwikkelin9sli1non en tYperende kenmerken
van vormgeving, beleid en inhoud in beeld komen . Een mooie gedachte, ook al omdat er hot
flore zelfbewustzJi n nit shreekt dat zich inderdaad groei en ontwikkeling Fiebben voorcedaan
.
_~
En aangezien 1e bezwaarli1k zelfs verdiende schouderklohJes of lauweren aan 1ezelf kept uitdelen is de redactie buiten de ei en kris en die van oud-redacteuren op zoek ecaan naar
iemand die over een zee aan vri1e tiJd bescHkt en toch niks beters to doer heeft, en die naar
haar inschattin ook r een weerstand zou kunnen bieden aan de fluwelen vekeidinr van do
vleiende en eervolle dtnodft in om de bedoelde mooie edachte ten uitvoer to bren en . En
zo iemand heeft de redactie evonden .
Om eon indruk to even van de onderhandekng en : de redactie ljet hot ooc
) op miJ yak
Ion omdat ik de hole looptiJd van VooYys en wat eraan voorafgin9 had meegemaakt ; on ik
had al eons eerder zon aardig stuk geschreven en daaruit sprak toch mi1jn belangstelling voor
geschiedschri1vin9? En of ik char no al tegen inl)racht dat de afnemende vaardigheld van hot
verouderend (nee ik kokettoer nnet) ehou en eon bezwarende omstandighid vormt, dat
eerder work noon eni e arantie voor de toekonot biedt on dat ik riot 'herdenkori

•

Nacht van de Poezie (p . 23 tlm 35, artikel)

•

'En bi1'belteksten la9en op de loer' (p . 39 t/m 42, artikel)

#1

' bon

Poezie
door R . Fokkema
Achterberg Symposium
Eni9a tips voor neerlandici zonder beroep
door F . Wevers

(p . 5 t/m 8)
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•

Alfabetiseren

(p . 9 t/m 11)

door R . van 't Wout

•

Brinkman be9ri1'Pt analfabeten niet

•

Ontwikkeling taalgevoel is het belangrijkste

•

Een onverwachte wending in het leven van twee neerlandici (of het

door R . van 't Wout

(P . 12 t/m 14)

(p . 15 Um 17)

door R . Tebra

"alPen1'a9erslied")

(p . 18 t/m 19)

door F . Wevers

•

Nooit meer lachen

•

In de dop

•

Een Middelnederlands 9edicht van C .B . van Haerin9en

(p . 20 t/m 22)

door P . Bosma
(p. 23)

door S . Terlouw

door W . P . Gerritsen

(p . 24 t/m 29)
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•

De - brandaan- college

•

Uit de radiokamer

•

De schelle, sn

(p . 30 t/m 34)

door S . Klerk, T. Noordermeer
(p . 35t/m 40)

door P. van der Lec q
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(p. 41)
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#2

r

door A . KooYman
Middeleeuwse letterkunde Lyriek

•

J

C liche en vondst (P. 5 tIm 12, artikel)

Bi1' de tachti9ste ver1'aarda9 van professor Smit (p . 13 tIm 18, artikel)
door W . Vermeer
Smit

•

Wat hebban olla vo9ale flu ei9enli1'k? (p . 20 tIm 21, artikel)

•

Een NiJ'hoff-studio in de stilte (p . 35 tIm 37, artikel)

#3

door J .Ph . van Oostrom

Middeleeuwse letterkunde Oud-Nederlands
door B . PePerkam p
Ni "hoff Poezie
De alchemie en Mulisch' aansla9 (P . 12 tIm 14, artikel)
door A . KooYman
Mulisch De aanslag

•

Jan EiJ'kelboom . Schilderi1', Duits, 19e eeuw (p . 15 tIm 18, artikel)
door J . Ei1jkelboom

•

Impressies op een VestdiJ'k-symposium (p . 19 tIm 24, artikel)
door R. Seepors

Eijkelboom Poezie

Vestdijk Symposium

ontsla9en had van de IJlicht eke afleverinq van kaft tot kaft to 'her)lezen,
; dat was me trou~
wens ook ontraden . Het word een heetische pehode wear e uit ei en bewe in noon aan
zou beginnen en die togeli)k teleurstellend en fascinerend Meek, teleurstellend door wet ik
ongelezen moest laten en fascinerend door wet ik to9enkwam .
Een willekeuri9 lezer
Om hot bean_ van m1in bespiegelfingen to kunnen afwe9en dent de lezer van rid stuk een
beetJe to weten door de brll van wet voor VooYslezer hJi meekJi kt, Ik mag den oog9etLk9e zi1n
ceweest van de voor eschiedenis en de verschi Hn s eriode van Voo s dat betekent net dat
ik op ate terreinen die hot bled bestreek eon even meelevend abonnee was . Hoewel ik om
do moderne letterkunde neerlandicus wkde worden trok de oudere letterkunde met name
de Middelnederlandse mJi uiteindeliJk moor, maar is hot door omstandigheden die or hier
niet toe doen, de taalkunde 9eworden die ik hob beoefend en dot met over9eve . Hot zal duideli k zi1jn dat zo'n lot9oval mi1jn blikrichting en aandacht als ti1dschriftlezer in belangri1ke
mate heoft bePaald . De moderne litoratuur van na circa 1965 hob ik maar biJ vla9en en de
discussie erover hooguit vanaf de zi1li1n govol9d, on wet ik hob gelezen, vortoont eon no9al
riHi

beeld . Ik zie mezelf als eon naief maar e assioneerd lezer, zeldon ohinderd door

•

r

J

Historisch-kritische uit9eve van Achterber9 (p . 28 tlm 30, artikel)
door R . Fokkema
Achterberg Editietechniek

#4

•

Van film near roman (p . 5 tlm 10, artikel)
door M . Lauwrier
Film Literatuur
Het Nederlandse museum der taalvormen (P . 17 tIm 22, artikel)
door P. van der Lec q
Lexicon Taalvormen
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•

PercePtuele maniPulatie bi1' Rut9er Kopland
door A. KooYman

•

Boekaankondi9in9 (p . 30, recensie)
door J .Ph . van Oostrom

•

1eu9d1'ournalistiek (p . 31 tIm 38, artikel)
door E . van Stokkum

Kopland Poezie

Etymologisch woordenboek

lournalistiek leu9d

#1

Manipulatie . Twee polemieken over KooYmans' 'Mauipulatie bi1' Rut9er
Ko pland' (p . 5 tIm 9 artikel ) door E . Lucas M . Roord a
Poezie Kopland KooYmans

•

Vensters naar vroe9er
door W .P . Gerritsen

(p . 10 tIm 14, toesPrack)

•

Die Borch9ravinne . Re9el 254 van "Die Borch9ravinne van Ver9i" oftewel :
100 1'aar misverstand (P . 17 tIm 18, artikel) door A . KooYman

•

Roofdruk (p . 22 tIm 24, column)
door N .A . de Voore

Bulkboek Middeleeuwse letterkunde

Die Borchgravinne van Ver9i Middeleeuwse letterkunde

Reve

•

Het ma9isch moment
door P . Ni1'ssen

•

De Dikke Van Dale (P . 37 tIm 39, artikel)
door J . Ph . van Oostrom

(P. 25 tIm 36, interview)

•

Vers1'esanalYse (P. 40 tlm 42, artikel)
door P . van den Belt

De Winter

De Dikke Van Dale

Poezie Vriendscha p

12

(p . 23 tIm 27, artikel)
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Kunst of Kul (p . 8 t/m 12, artikel)
door A. lui1'ken
Poezie Experimentele poezie

•

Gerard Reve, "De stille vriend"

•

Slachtoffer (P . 20 t/m 22, column)

•

De Ieli1'kheid, daar voel ik mi1' verwant aan

•

De lezer als slak (p . 34 tlm 37, artikel)

door M . Feenstra

(p . 13, recensie)

Reve
door N .A . de Voore

door K . BackhuYs
Dorrestijn

(p . 23 t/m 32, interview)

door P . Quaedvlie 9

Poezie Kopland KooYmans
#3

•

Antwoord (p . 5 t/m 12, artikel)
door C . Oosterom
Poezie Experimentele poezie
Feestvarken (p . 18 t/m 20, column)
door N .A . de Voore

anaY
l tische bekommernissen of specifieke kennis van taken . Door natuur en ervahn9 nogal
sce tisch word ik eon wt weers anni : lezor . Ik sta open voor verrassin , en rnear hot is net
gauw goed . En zeker bi1 beschouweli1ke onderwerhen waar ik niet al affiniteit mee hob, moot
ik echt over de streep 9etrokken worden wil de leer sterker tJin dan do n atuur . B iJ eon
der elilke afstandeliJke houdin9 bevind ik miJ gewoonliJk zeor wol rriaar voor eon tern9blik
ak Hlor is bet eon nadeel dat ik just mot hot o0g op
op veel letterkundqi e onderwerhen i n Voo is
1
stelli riot de moest aan ewezen beoordelaar bon . Moor zover ik vordero uits prakon doe
over stukkon die m1i om ik weet met alti1d welke redon geboeid hobben, ze t de kouze ervan riots over de kwaliteit van wet ong_~ onoemd bliIft maar reoer over rniJn wanordeliJke
zicht op moderne litoratuur . Ik hob stelli9 in de ogen van ingew1don Hot mooiste, interessantsto of diepste artikel net eons o emerkt -- laat staan hot in de beschouuvin hetrok-ken - en riJke inzichten of waardevolle informahe over hot hoofd gezion of later licJ g on .
Daarmee doe ik on9etwJi fell de autour van meni9 prachtstuk onrecht . Nederi9held is dan
ook gepast zeker na de bizarre exercitie van de ofgelolaen woken wat eon onderwerIJen, schri1vors en booker die mi1 vreemd Mover, die ik riot ken of riot las! Desondanks
volgen pier mi1jn bevindingen .

•

ledereen is zi1'n ei9en dichter 9eworden (P . 21 t/m 27, interview)

•

Verkrachte eenden in de sYntaxis (p . 28 t/m 31, artikel)
door A . Dirksen

•

Onbe9riP en misverstand (p . 32 t/m 33, artikel)

door K . BackhuYs
Campert

Taalkunde
door A . Witteveen
Poezie Experimentele poezie
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•

De 1'uffrouw is een automaat
door G . de Boer

J

(p . 34, artikel)

D e noodzaak van eni9 cultureel besef (p . 5 tlm 7, artikel)
#4

•

door J . Chabot

Experimentele poezie
(P . 8 tlm 16, artikel)

De verzamelde romans van Vestdi1'k
door K . Backhuys

•

Proza Vestdijk
Tussen vri1'heid en discipline (p . 17 tlm 22, artikel)
door S . Holtz9er, I . Janssen

•

Schrijverschap
Spelling (p . 22 tlm 26, column)
door N .A. de Voore

•

Spelling
Luizen in de pels Humo

(p . 27, interview)

door B . Ebisch

•

Guy Mortier Humo
'** & de Lezers

(P . 28 tlm 42, artikel)

door P. van der Lecq

Voorgan9ers
VOOVs heft een lancer verleden d in de tv~IntIc aarc (r1gcn die met het uitkor)ien van alit
nulynr) i r vvor(iCfl `:O tOOId . In iiet VOQ sarChi(~f z 1r , ~ichtvi if (tE/ion, (lE vrr)(n,t( iEvnn ;t(ki nen vvaar to semen in Het roencle 1(ic~r 968 . In de(ember verscfleen een eerste
biiHctin vin de vverknen een)ciia1) vin hot l nstitrli.i t De Voo'~

forillatl('-

Het r:)gent
met eeri cxcE r )t
i
I

van de notches van do Stiidi(i(i id, het Ovel le(orc tan van st~if en studvrlt(n (aat Joan

C it

iarl

de recent vervvorven Stlldentenlri5 )r~iak . De eerste dr1e imiTimE: rs vail V1 Zods dE' I1(1(11r1 o )
do OiO d Ci vvOrdt dqekort, zil n hovv~i,ird
ird l(EkVen

Hoe hot cdl bulletin vender iercJ inE_~ vocet

Ik islet, niacin rIlt filet fc`1t Edit 111 Okt(Jf)c'r 974 (Oii tO E'ede aarSCrOO ? eE'i1 CO)O DSkr int e' tait to Pal (_we11 Piton oR schoodiant' d'oicfi clop t Fieten on s(ibOdie kreect vdr) het irlatituut ;), leid
Ik. P Eat C'i toes geeri infoi 1iati d r Plebs oieer voo Voice kvvaro of Ornd(it "de vfEer op hot
Ire,t itiiiit h1o
' ` O (it rI.1''E'

I(~ er

?OII

i ;liii(iE

rl ,%:Iin

,

Ii~l!
li

I'lld

!' h('ian(trk;('shit( ' der r'elld(
'elld( ,

tlii'( t!E' a `; t er c'(rdero bLiHetlri, o id io ridovoriiojcii t t tot tar` root P I

=()k tid)ii I P J, dle

hot air f , le' flek)k)on COF1 i d(I I(it(n zloii
V iioo bo ton l iP Ct1 Hiindc iik laic eon i undo! (1(1ri
, .~
.,
..
(Hk<i<i1 itPI'iHO tFrirII ~lat ( v EO d c(
ti71,ikr
hrliik. _I ~
1t ''.iOiE ,'t i, .4(it~fl OOd(7 OO , rid kE \a
.,
' 'E' tei {~
Gail ty_OO]iOHO
Oi
!

v .l!de ce(iHi
rlde hEit COAL (i'
l
_.1 I irii In '.)ironlI re ii <i~indelilk~ ver~c ii n(iri ; Eat

dO(d vend lan(t melt (Iltl d i_)erO kt Li UJoideo iiledodidIi1o irl (cd iri, ver la(en i esr_Hreven er

J

Wat een mess onderscheidt van beest1'es is het felt Eat hi1 ' cultuur bezit
#1

•

(p . 5 tlm 13, i nterview))

A . L . Sotemann

door B . E ggels P. van der Lecq

He, nou is er wit aan de hand! (p . 14 t/m 25, interview)
door R . Tebra

•

Chabot
Niets over filters (p . 26 tlm 34, artikel)
door A . Dirksen

Taalkunde
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•

Vacature

(p . 34 t/m 36, column)

•

Hoe powezie Poezie werd (p . 37 t/m 38, recensie)

•

Tweedehands bi1' De Sle9to (p . 40, recensie)

•

De schoonheid van de schildPad (p . 41, recensie)

•

Het dorsti9 hert Lan9s Gods we9en (p . 43 tlm 46, artikel)

•

List, bedro9, taalfeiten en aardapPelkaart (p . 47 t/m 57, artikel)

door N .A . de Voore

door M . Roorda
Van Waardenburg Ach de tijd
door M . Roorda
Korteweg Geen beter loves
door B . E99els
Brookner Hotel du Lac
door J . Chabot
Cultuurhistorisch
door W . Zonneveld
Taalkunde ChomskY
Mi1'n herinnerin9en kunnen in een heel klein boek1'e (p . 65 t/m 76, interview)

J

door P . Ni1jssen
Du Perron

werd 9edicht betoogd en ruzie 9emaakt - en over herstructurehng en de verhuizin9 van hot
inshtuut naar de Uithof bericht . Hot was de tiJd bat biJ ontstentenis van eon studieverenigin g,
hot StudentenOverleg De VooYs (5011 en de shchting Studenten-Activiteiton De VooYs

(STAY) ontstonden . Hot SOV vereng
i de achove studonten die kritisch de or anhatie on kwaliteit van onderwi1s en bestuur in de vak9roep in de eaten
hielden en later, in overle9 met
_1
zusterorgenisaties ook de faculteit, en or werdon verte9enwoordigors voor radon en
besturen uit gerekruteerd-; de STAY or9aniseerde ondf r andere lezingen en feesten . Dat alles
was natuurliJk good voor behoorliJjk wat kohi1, maar klachten over hot tekort daaraan zi1n
niettemin bi1j viag en met van de lucht . De laatste summers (49-51 op
i• A5-formaat, bat Meek
goedkoiJer en or waren bezuini9in9en gaande) makes ook inhoudeliJk eon kommorvolle
indruk en ook al waren or al eerder advertenties geworven em de subsidie aan to voiles- or
was kenneliJjk to weini9 armslag em de stem van Voice biiJvend to later klinken . Ding hot blab
ter ziele? Van hot toilegel
1981-1982 hob ik in elk gc oval
oval goon Voices moor aan9etroffen .
VooYs verschi1'nt
In oktober 1982 verri st zo boot hot zich veer aan hot tern ziond cog, nit de as van Voice en
meteen de kinderscheenen entwassen hot nieuwe blab Voo ys . Aan de one kant implicoert

•

Een functionee) stuk1'e (P . 77 t/m 80, artikel)
door A . Storm

•

Apathie of studiedrift (p . 81 t/m 82, column)

•

De Catharsis als een Rennie avant-la-lettre : een heerli1'k bevri1'dend 9evoel

Taalkunde
door R . Achterber9

(p . 83 t/m 92, artikel) door T . Cramer
Catharsis
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•

Safe-sex (p . 98 t/m 101, column)

•

De Pokken van Tia Maria (p.102, recensie)

•

Het artistiek wetboek (p . 107 t/m 111, artikel)

•

SPrekend schri1'ven (P . 112 t/m 118, artikel)

•

Taalbeheersin 9
De academische ru9zak (P.119 t/m 124, artikel)
door M . Vriezendor P

door N .A . de Voore

door I . Janssen
Bose Had de mensch met een vrou niet connen levers . . . Middeleeuwse letterkunde

r

J

door J . Chabot
Cultuurhistorisch
door J . Schilperoord

Critici

#4

•

Van concept tot convent, of de memoires van een brandanist
(p . 129 t/m 132, artikel) door S . Kei~jzer
Brandaan, de terse Odysseus
Brandaan, de terse Odysseus (p .133 t/m 135, artikel)
door J . van der Meulen
Brandaan, de terse Odysseus
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•

Succes voor SOV (p. 146 t/m 148, column)

•

Ter herinnerin9 aan prof . dr . W .A .P. Smit (p . 149 t/m 150)

door M . de Rooij1
Taalbeheersing
door J . Kruidenier

Vooys Jubileum - Jaargang 20
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rotor
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De medianota onder handers (p . 136 t/m 145, artikel)

door W . Vermeer

dr

err meet at acrr' ad t' c

•

In Memoriam
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k

J

ei'er'er,

torch et rueest van iodoea l n cue"
.eest oi~ het ccelslar,en
act cry

t=i

, ; , ,tr . ,

( t, l'
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•

Beeldenstorm

(p. 150 t/m 152, column)

door N .A . de Voore

r

J

#1

Vier maal een loopbaan (p . 3 t/m 13, interview)
door S . Holtzer en I . Janssen
Af9estudeerde neerlandici

•

Werkeloos? (p . 14 t/m 15, artikel)

•

Fransche Ionk1'es, het Iezersonderzoek en de verfransin9 (p . 16 t/m 20, artikel)

•

Literatuur als filosofische attitude (P . 21 t/m 26, interview)

•

Thi1's Poliman (p . 29 t/m 30, column)

•

Ci1'feren met letters (P . 31 t/m 33, recensie)

door M . Holtzer
Tips
door l . Janssen en G . Schulte
Verfransing Republiek
door S . Holtzer
Oversteegen
door T. Pollmann
Letterenstudenten
door K. BackhuYs
Fouche Gaines CrYpCanalYsis, a study of ciphers and their solutions

Verschi1'nin9svorm en or9anisatie
Ook zonder de aandacht no to richten o de inhoud kin ie van de ontwikkelin van Voo ys
een beeld wil krilgen, aanwi1jzingen vinden van een 'erdere en _.gestate
_l roei .
Ui terl i1 lk

Onder de uiterliJke factoren sprin9en ukeraard fore ant, omvar g en omsla9 hot meest in het
009 . De eerste drie Jaar9an9en handhaaft de redactie hot A5-formaat en hot blok)esomslag,
en elke aflevenn9 Celt minstens 32 bladzi1den, net eon maximum van 48 in 2 .2 . Met
ang vier slant VooYs zi1n vleug els uit door over to schakelen op
Jaarg_~
~ hot formaat 17x24 cm,
dat tot de dag van vandaag is gehandhaafd . Hot eerste nummer Juicht dat "do tekstomvan
na9enceg verdubbeld" is : dat is zeker waar, rsiaar hot dubbelnummor 4 .213 is even dik als
4 .1 on 4 .4 . Celt maar 9oed 40 Pa9inn's . Hot omvangriJke L/bor Amicorum Julos van Oostrom,

dat in Vooys onderdak vond herstelt ochtor hot evenwicht . Ook seat betreft hot omslag
markeort 1aar9an9 vier een overgan9 : hot lottort
. pe van do naam op hot omslag is no g
hetzelfdo maar de blokes
J ziJn vervan9en door eon afdruk van hot handschrift van eon auteur
die in hot nummer in kwestie ter sprake komt . De aflevenngen van de 1aargan9en vi1f on zos
tellon bestendi9 48 bladziJden en hebben eon strakke omsla9 met forse belettering, voor hot

•
•
•

Jan Pietersz . Coen (p . 33 t/m 34, recensie)
door S . Holtzer
Slauerhoff Jan Petersz . Coen, drama in elf taferelen met een inleidin9 door R . Brouwer
Het literair klimaat (p . 35 t/m 36, recensie)
door P . NiJjssen
Van Deel e .a. (red.) Het literair klimaat 1970 - 1985
Het laboratorium van de criticus (p . 47 t/m 38, recensie)
door K . BackhuYs
Van Loggum Insecten in plastic
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•
•
•

#

J

•
•
•

lets over ambi9uiteit in de opbouw van -i1'/-eri1 ' woorden (p . 40 t/m 41, artikel )
door A . KooYman
Syntactische ambi9uiteit
Utrechts da9boek (p . 42 t/m 44, artikel)
door H .J . Doeksen
Dagboek
De Voorbode (P . 47 t/m 52, artikel)
door K-J . BackhuYs
De voorbode ( oezie)
p
door W . Desmense
Brandaan in Amerika (p . 49 t/m 52, artikel)
door W.P . Gerritsen
Brandaan Amerika
Over de 9renzen van de esthetische conventie (p . 54 t/m 60, artikel)
door S . Hotzer
Receptie-esthetics Iser Jauss
Deuren en dramatur9ie (p . 61 t/m 63, artikel)
door S. van de Ree
Bernlef Deuren Theater

ec r De Iaargan er-i : e er
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Vandaar (p . 64 t/m 69, artikel)
door J . Kerstens
Taalkunde
Column (p . 71 t/m 73, column)
door T. Pollmann
Is er Iiefde buiten de metafoor? (p, 75 tlm 76, recensie )
door M . van de Teeselin 9
Zwagerman De houdgreep

Vooys Jubileum - Jaargang 20
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•

r

Multatuli heeft altiJ'd 9eli1'k (p . 76 tlm 78, recensie)

•

door P . van der Lec q
Er is niets poetischer dan de waarheid; schri'vers
over Multatuli
J
Waar het hart vol van is : dichter en lezer (p . 79 tlm 80, recensie)

•

Taalkunde voor iedereen (p . 80 tlm 82, recensie)

•

Utrechts da9boek 8 (P . 83 tlm 87, da9boek)

J

#3

door P. Quaedvlie 9

Wilmink Waar het hart vol van is . Willem Willminks schrifteli'ke cursus dichten
door K . BackhuYs
De literatuurkrant 'Taal'
door L .C . Mosheuvel

Literair lezen en voorkennis (P . 93 tlm 99, artikel)
door E . Lucas
Vooronderstellin9en Lezers

•

Uit ei9en koker (p . 100, brief)

•

Medievistiek in Utrecht (P . 102 t/m 107, artikel)

door J . van Vleuten
Letterenstudenten
door A .M .J . van Buuren
Dwarsverband Middeleeuwen

vorm9evers een tiJdJje de nieuwe mo9eliJkheden verkennen, maar b1i de aanvang van 1jaarcang zeven is de knoop kenneliJjk door9ehakt en kriJ9t de tYpografie het strakke en rustg
i e
aanzien dat hoort bi1j een tiJjdschrift dat op ziJjn imago bedacht is . De qekozen letter is een
variant van de Palatino, "zoals die in het door ons 9ebruikte elektronische ohmaakprogramma aanwezi is meldt Jolanda Vis uit de keuken van de redactie . Verder maakt het redact oneel' van 14 .1 wel melding van eon nieuwe vorm9evin9, maar over het nieuwe lettertYpe
(voor miJn ongeschoolde blik een letter uit de Arial-familie) reIJt de redactie met . Over de ha_inanummering hebben wisselende inzichten beslist . Soles wordt er cumuiatief genummerd,
meestal 9as de telling per afleverin9 . Jaargang negen toont de onzekerheid het treffendst :
de eerste twee afleverin9en nummeren door, de laatste twee hebben hun ei9en nummering ;
or heeft iemand zitten s lapen . A I in eon vroeg stadium wordt de vor mgeving van VooYs gek.onmerkt door eon afwisselin9 in bladspie9el : sornmi9e stukken ziJn in twee of zelfs drie

kolommen ofgedrukt, de tekst van andere beslaat de voile breedte van de laagina . TiJjdens
1 car9ang negen verschiJjnt op dit punt eon naar miJn smack heel fraaio variant : hot eerste artikol van eon afleverin9 wordt voortaan gezet in eon kolom ter breedte van on9eveer tweederde of driokwart van de bladziJjde dat varieert . In de brede marges die op de linkerpagina
links on op de rechterpagina rechts rosteren vinden roten bi1 de tekst on illustraties hun

•

Over andere zinnen 9esProken (P .108, column)

•

De prioriteit van Vrouwenstudies

•

Zelfportret vervaardi9d van scherven (p . 118 t/m 119, recensie)

door T. Pollmann
Herlezen
(p . 109 tlm 117, interview)

door 5 . Holtzer
Bal Feministisch perspectief
door J . van der Vleuten
Komrij Verzonken boeken
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•

De trukendoos van de uit9ever
door K . BackhuYs

•

Nieuwe Iiteratuur9eschiedenis
door F. Stolk

•

Duivelskwi1'I (p . 126 tIm
door F . van Grinsven

•

Literatuur of Het land van Qwert
door 0. Jansen

•

Utrechts da9boek
door de redactie

•

De Voorbode (p . 139 Um
door K. Backhuys

Jr #4

Hillenius De hersens van een eierzeef

Vooys

(p . 122

tIm

121,

125,

recensie)
recensie)

Twee eeuwen Iiteratuur9eschiedenis; poeticale opvattingen in de Nederlandse Iiteratuur
132,

artikel)

Literatuur en beeldende kunst

Polet

(p . 138,

(p . 133

tIm

136,

artikel)

artikel)

145,

gedichten)

PschYchokritiek voor beginners
door M . Waenaers

(p .141 tIm

144,

artikel)

Renaissance Handelsideologie

artikel)

•

Ecriture Feminine (p . 145 tIm
door M . van Teeselin 9

•

Een prent1'e aan de muur (p . 154 tlm
door L .H . Mosheuvel, R .L .K .Fokkema

•

Een kwestie van semiotiek
door S . Holtzer

153,

Vrouw Ecriture Feminine

Van Zoest

20

(p . 119 tlm

Jubileum - Jaargang
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(p . 162

160)

tlm 168, interview)

•

Reidans van heldendaden of : Lancelot leert hot of

•

Potentiele lezers

door F . Brandsma

Dans Reidans

door S . Holtzer

(p . 171 tlm 172, recensie)

Handbook Letteren

Recensie zonder boek
door P . van der Lec q

(p . 172 tlm 174, recensie)

•

Een palimpsest?

•

Thi1's Pollmann 3

•

Lin9uistisch schaamrood (p . 180 t/m 193, artikel)

•

Utrechts da9boek (p . 194 t/m 196, da9boek)

door F . Brandsma

(P . 169 t/m 171, recensie)

(p. 174 t/m 176, recensie)

Verfilming Eco De naam van de roos
(p . 178, column)
door T . Pollmann

door W . Zonneveld

Bloopers Taalkunde
door C . WinniPs

dertien een
hlaats, aan~'ankelijk aan hot begin oak de naam van de duteur en vanaf 1 aargang
J
stuk)e tekst dat knit aard en bedoeling van Fief hoofdartikel neerzet . Doze vorm heeft nodslien reperloire gehouden . Met ingang van Jjaar9an9 veertien vigeert do vormaeving,
waarbi 1
~~
alle oven e artikelen in twee kolommen worden afaedrukt
en de vaste rubrieken 'Recensies'
J

en 'Duodecimo' en laatsteli k oak de interviews zich door drie kolommen onderscheiden . Een
afwisselina dus waar systeem in zit . De vormgevens hebben arenlan9
hun hart opgehaald aan
~
de opmaak van de inhoudsoP9ave . Daarin kril g en in prJ hats van eon sim gel
I liJstJe met de items

in de vog
l orde van hlaatdn9 vanaf 1 .4 per aflevehng drie stukken eon vooraanstaande phats

en wordt er - maar dat is natuurli1k eon redachonele aannelecenheid
- van die doe moor in_,
1
formatie dan alleen de titel en auteursnaam verstrekt . Onder 'En vender'
lt dan eon
vogF
opsomming van de ovenge artikelen . Later, in de periode tussen de JaarJ angen tier en dertien,
keen doze selectieve Presentatie temp
n op de omslag, maar sinds 5 .1 heerst in de eigenliJke
inhoudso gave in rinci e sneer Let elijkheidsbe inset ; nu worden echter alle onderdelen
van eon toolichting voorzien . Zo uitvoorig dikwi)is, dat de redactie alleen no9 maar overgaat
tot hot IJlaatsen van eon redactioneel als or iets biJzonders to melden valt, zoals de introductie van eon thema of hot afscheid van redactleleden . Vanaf 14 .1 wordt eon redactioneel
sneer eon vast bestanddeel . De redactie g ebruikt doze celegenheid oni trends to signaleren,
a

Jrf~

Voorheen en thands (p. 2 tlm 13, artikel)
door P . van der Lec q

De schoolmeester Poezie Brieven
(p . 14 t/m 18, artikel)

•

Literaire manoeuvres

•

Slauerhoff en literatuur (p .19, column)

door H .Hardeman

De long

door P . Quadvlie 9

Vooys Jubileum - Jaargang 2 0

21

•

StamPei in de Ietterenwei (p . 20 tIm 21, traps)

•

Destructieve zetfout (p . 22, traps)

•

Anakoloet (p . 22, traps)

•

Praktische taalbeheersin9 (p . 24 tIm 26, recensie)

•

De rubbish van Meulenhoff (p . 26 tIm 27, traps)

•

We9werPkunst (p . 27 tIm 28, traps)

•

door S . Holtzer, P . Quaedvlie9

door M . Oste
Van Leeuwen Compositiecursus voor aankomende l'ournalisten
door M . Oste
Meulenhoff
door W . Schot
Marquez 100 l'aar eenzaamheid
Een interPretatie (p. 28 tlm 31, recensie)
door S . Holtzer
Herman In dienst van de tekst; 17 interpretaties van poezie

en n de afievenna ddfl elw aar to relateren en/of het hear q ervan
Hei
et
ht daarl iee ileernt df' hoevee~held extra it lol ll'(tIE' over afIOflC e li
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~ -,gdve at . Peiden kri1r ) en C us een ei er tank .
01
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qt
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,,
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~ _,
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e
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!
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of
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rThr
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Ee
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: Je en redactionele taker, en dus bi1 de redactie eet aanda~l
t':%o e
iot tendkomen
en volgroe~de or)anlseen . Ai de
t n' ,
EC e doeir' ati_e
~
f, n
' need een een red ~Ct'e di° feat taken Cioea ''nor e kaa' heett o)I . ee
L
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tH

1

Hd<

J~

l

1

`~

Cl .i _ °-

•

Thi1's Pollmann (p . 32 tIm 33, column)

•

Een kameel of een auto, 9een vlinder (p . 34 t/m 41, interview)

•

Sinds hear de stad doorzwi1'melt (p. 42 t/m 44, artikel)

door T. Pollmann
Wagner
door P . Quaedvlie9
Sturm
door A . Kooyman
Hoist Een winter aan zee
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,

•
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Confidenties van een boeken-kelner
door R. Stoute

(p .45t/m 48, column)

Tweedagsboek (p z Um 5, dagboek)
door L. Vroman

•

De voorstellin9

•

Leo Vroman : of de ontdekkin9 9edicht

•

Vroman&Pot9ieter

•

Het verdwenen hoofdstuk

•

Artistieke bevlo9endheden

(p . 6 t/m 17, interview)

door P . Quaedvlie 9

Balk-Smit Duyzentkunst
door J . van der Vleuten
Poezie Vroman
door S . Holtzer

(p . 18 t/m 22, artikel)

(p . 23, traps)

Vroman
door H . Hardeman
Rove De taal der liefde
door De Futile

(p . 24 t/m 26, traps)

(P . 26 t/m 27, traps)

Hanezan9 Toonder

af . In hoeverre daarbiJ de instelling van een redactiecommissie to zien valt als hot naar buiten
ofgeven van een kwaliteits9arantie daar ben ik niet achter gekomen naar bet zelfbewustzi1n waarmee elk Jaar hot uitbrengen van vier rummers wordt gewaarborgd en bet kwaliteitsbesef dat nodi9 is em keer op keer de abonnementspriJs to durum verho9en (tot en met
de afrondin9 naar boven teen de euro eenmaal 'as ingevoerd rnaakt duidelijk dat de

t

redactie vaste 9rend order haar voeten woof .
Onafharke/i l kheid

Groeienae zelfverzekerdheid straalt ook de wijze
U;it waaro!~ in de colofons bet tiJdschrift
~
zichzelf tYPeert . Na vier 1jaar9an9en als instituutsblad door bet seven to zi1n ge9aan, tooit
VooYs zich tot op hot omsla9 ambitious met de karakteristiek til dschrift veer Letteren - een
toevoegin9 die kenbaar maakt dat hot blad ernst gaat maker met bet al in 4 .1 9emelde streyen om uit hot vertrouwde nest to klauteren en hot bogerep to zoeken . loch verloochent bet
ziJn afkcmst niet door er voluit aan to herinneren dat bet word oPgencht in 1981 in samenwerkin9 met hot Instituut De VooYs veer Nederlandse taal- en letterkunde aan de RiJksuniversiteit Utrecht . Of die samenwerking ook steeds eon financible bi1dra9e van de kant van
hot instituut inhield bliJft in hot ongewisse en ben i : verder ook riot na9egaan, ofschoon de

•

Een komPlot van een vi1'fti9er

•

AI9emene letteren : een wankel experiment

•

Debuut

(p . 27 t/m 28, traps)

Fokkema
door J .Mat

(p . 28 t/m 37, traps)

Letterenstudies Algemene Letteren

(P . 31, traps)

Verburg Kort oponthoud
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•

Een

autochtoon

door

J .A .

Anbeek

•

Thi1's

Hoe

Vroman

31

t/m

33,

recensie)

33,

column)

mann

schri1'ven

Lucas,

B .
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(p .

34

t/m

42,

artikel)

erkam

Handschriften
leren

J.

leerlin9en

het

leren

of

(p . 44 t/m 49, artikel)
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(p . 2 t/m 9, artikel)
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56,

Detective
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t/m

fracties

(p .

taal

51

Perestrojka

Allen

door

(p .

9

Mat

Timmers
Edgar

fracties

Quaedvlie

Kristalli'ne

Pri1's
door

r

(p .

LiteratuuronderwUs

•

1

(p .

Poll

ik

E.

Uit9evers
door

fenomeen

Dikkenber9

Gemeenschap

T.

moet
door

•

den

Pollmann

auteur

•

reli9ieus

van

r-L r' i

•

I walk the line

•

Niets is meer zoals hot was

•

Een meervoudi9a stem

•

Leven en work van Mandelstam

(p . 24 t/m 26, traps)

door E . van Dombur9 Scipio

Vertaalproblemen Engels

(p . 26 t/m 27, traps)

door M . Roorda

Nacht van de poezie

(p . 28 t/m 32, artikel)

door P . Quaedvlie 9

Pessoa Dichter

(p . 32 t/m 35, artikel)

door S . Holtzer

Mandelstram

Thi1's Pollmann (3)
door T . Pollmann

(p . 36, column)

Taalkunde

•

Schets van een ambitious vertaalsYsteem

•

Katten en literatuur

(p . 37 t/m 44)

door C . Verheul

Vertalen Eurotra

(p . 45 t/m 48, artikel)

door C . van Daal
Kattenliteratuur

in ere hersteld . Betekenen doze laatste fluctuaties in de tYpermg, over de rodeo waarvan de
redactie hot stilzwi en bewaart dat de to vol en koers erg hot beoocde soon ubliek ernstig
ter discussie stonden? Ik hob een enkele aanwijzina aan etroffen voor iets als een identiteits-crisis . Waarschi1nliJk vond de redactie in alto eenroud en oprechtheid dat de vermelding
van onderwerkpen op hot omda9 destiJds genoeg duidelijk maakte 0/at veer vlees or i
n de kui p
zdT, en moest verder de inhoud maar voor zichzelf sprokon .

Inhoud
Linen
van be/old
l

De tYherinaon
die de opeenvolgende redactie9
zelf van Vooyysggown,
gown, veerspiege,
ten de card van de 9eplaatste artikelen en de inhoudelJi ke ontwikkeling van hot t iJdschrift . AD
rnstituutsblad besteedde hot ruim aandacht aan studio pro ramma reor anisatie on al gomono letteren, aan beroeIJ sorientatie on studenten politiek
. . Daarnaast voeron in de eorste
~
Jaargan9en, storker dap later, de neerlandistioke onderwerpen de boventoon, zi1 hot de lettorkunde moor dap de taalkunde, on de taalkunde moor dap de taalboheersin9 . Maar vanof hot begin bestriJken de onderwerpen ook een breder terroin . Hot redactioneel van 1 .1
s rookt als be inset nit dat oak rand ebieden van hot ei en vak ebied, zoals toned, in hot

J

r

#4

Arthur Lehnin9 en i10 (p . 2 t/m 10, artikel)
door H . van Hoo9straten en J . Vis

/10 Ti jdschrift Lehning

•

Poezie van Amichai : De lezer als vertaler (p . 11 t/m 17, artikel)

•

Veel kwaad kan hot niet

door T . Herzber9

Vertaalproject Amichai

(p . 18 t/m 21, interview)

door H . Hardeman

Rove

Vooys Jubileum - Jaargang 20

25

kris c

•
•
•
•
•
•
•

LeoPolds honderd 9ouden bi1'en (p . 22 t/m 23, traps)
door M . van Teeselin 9
Leopold Er is een ademen, een dauwen
Een zuster van de mute (p . 24 t/m, traps)
door C . HosPes
Sportieve romanspersonages
Taalkunde buitenspel (p . 25 t/m 27, traps)
door K . BackhuYs
Sport en taalkunde
Frame (p . 27 t/m 28, traps)
door M . van Teeselin g
Overstegen
SPrekerlands (p . 28 t/m 29, traps)
door J . Mat
Taalvernieuwing
Thi1's Pollmann (p. 30, column)
door T. Pollmann
De kraut
Geen mens is een eiland (p . 32 t/m 40, interview)
door P . Quaedvlie 9
Bartsch
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#1

Het debuut (p . 41 t/m 43, artikel)
door C . Verbur9
Dagboek Romandebuut
Neerlandici in Berlin
1 (p . 44 t/m 47, artikel)
door S . Holtzer en P . Quaedvlie 9
De Rover naar Berlijn
Een beschamend verschi1'nsel (p . 3 t/m 10, interview)
door H . Hardman
Steenbeek

Vooys Jubileum - Jaargang 20

• Hermans en Wittgenstein (p .11 tIm 20, artikel)
door E . Denis
Wittgenstein Hermans
• Ademnood (p . 21 tIm 26, traps)
door C . Hospes
Marugg
•
Uit de muur (p . 27, column)
door F . de Rover
•

•

•

•

De gnosis van Arnold Schonber9 (p . 28 tIm 37, artikel)
door W. Hane9raaff
Muziek Bijbel Schonberg
Bere9oed (p . 38 tIm 40, kort verhaal)
door C . Hospes
De mYthe (p . 41 tlm 48, artikel)
door W .J . van den Akker
Van Oorschot
Zaken zi1'n zaken (traps)
door K . BackhuYs

inderdaad uitnebreid maar dap voornamelijk met studenten en medewerkers van andere
stLdierichtin9en in Utrecht en het leeuwendeel van de stukken komt nog steeds van de hand
van neerlandici studenten en alumni merendeels redacteuren bovendien . Pas vanaf aar an
zestien leveren met enige regelmaat schriJjvers van elders biJdra9en . Het stemhel dat Utrechtse
neerlandici op Vooys drukken kan de indruk wekken dat het tijdschrift zich maar moeizaam
ontvvorstelt aan het imago van lokaal blad . De schiJjn is bedriegli1k, want nag ofgezien van de
kraamkamerfunctie die VooYs voor aankomende neerlandistieke hublicisten wil vervullen, is
de wezenliJjke 9roei 9ele9en in de alieng ~ s ruimere sorterin_ van onderwerhen die het verbredingpraces gestalte 9eeft . De rand9ebieden van de Nederlandse taal- en letterkunde kriJgen,
mast incidentele thema's gere9eld 9ezelschala van besehauwin9en met een feministisch
standpunt en aver buitenlandse literatuur, van film (vaak in relatie tot boeken) en televisie,
van beeldende kunst en muziek oak laofamuziek en jazz, en van w1i s9eri9e onderwerlaen . De
redacties liken
in toenemende mate veer niets meer oPziJ to gaan,; zelfs het debat over het
J
angri1pbare Postmodernisme wordt allerminst 9eschuwd . De 9eleideliJkheid van hat 9roeiproces maakt het moeili1k vast to stellen of en wanneer de kwaliteit in de buurt van het beoogde
niveau komt . Ik: sluit niet uit dot het eerder was, maar tenz1i miJn blik wordt vertroebeld doordot het zo mooi zou uitkomen heb ik de indruk dot ruwwe9 to9eliJk met het ontstaan van

•

De folder (traps)
door J . Mat

r #2
JDe
lust tot
hetM .lezen
van 9dichteressen (Vans)
door
van Teeselin
•

Niets deu9t meer . . . (traps)
door K . BackhuYs
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•

Herodias (P . 2 t/m 14, artikel)
door J . von der Thusen

•

Stad (p . 15 t/m 19, gedicht)
door A . Neeleman

•

Bordewi1'k, Het lattenprieel : een transformatie
door H . van Hoo9straten

•

Uit de muur (p . 29 t/m 30, column)
door F. de Rover

•

Wittgenstein en Hermans (p . 31 tlm 43, artikel)
door R . Guile, G . Wibier

•

Veredeld voetenwerk, De etYmolo9ie van het klunen
door C . Hospes

•

De schri1'ver als borrelnoot
door H . Hardeman

Heine Troll

Bord ewi'k

Wittgenstein Hermans

Etymologie

#3

28

(p . 20 t/m 28, traps)

(traps)

Klauwhamert1'es en maandverband
door C . HosPes

•

Reactie van de auteurs (traps)
door E . Denis, R . Guile, G . Wiber

•

Filosofisch onbenul (traps)
door E . van Eeden

Vooys Jubileum - Jaargang 20

(traps)

(p . 44t/m 48, artikel)

•

Karakter en kritiek

(p . 2 tIm 6, artikel)

door H . Anten
Bordewijk Karakter

•

letters (p . 7 tIm 18, artikel)

•

Vondel door de hoospelkern (p . 19 tIm 30, traps)

•

De wi1'zers, de schaduw, de onorde

•

Vertalen en het "kwaad" der imitatie

door J . Vis
TYpo9rafie
door H . Hardeman
Vondel Renaissance
door T . Vaessens

(p . 32 tIm 37, artikel)

Van der Heijden Herman Brouwers
(p. 38 tlm 40, artikel)

door J . Mat
Vertalen

•

Naamloze 9edichten (p. 41 t/m 43, gedicht)

•

De Iaars der letteren

door P. van der Haak
(p . 45 t/m 48, artikel)

door C . Hospes
ltaliaanse roman

de eigen uiterli)ke sti1 l in 1aar9an9 veertien het blad ook naar beleid en inhoud zi1n plek en
1n draai heeft gevonden, ondanks de Utrechtse inslag els a9
l emeen tJi dschrift voor letteren
door het seven 9aat en de wasdom is genaderd die de aan1~
ag ers van het ~ proces op het o0 g
hadden . Komt dat rotes trouwens oat ten erode
i'eeksvormin
`pan het berlin of hebben de redacties van Voo "s innezien dat een letterenblad tot bloei
bren en behave hef schri ven of doen schri ven van stilistisch aantrekkeli ke, informatieve en
belan9wekkende stukken, het or9aniseren van de inhoud vereist Daarmee doel ik niet oh de
hood9reeP van 'Hoe kr19
i en we het bad non weer vol?' noch in 9unstiger omstandigheden,
'\'elke kop, komt wanneer in welke vog
l orde per aflevenng aan de beurt?` Ik bedoei bet van
de drood kriIgen van een beleid dat in afleveringen en eargangen
structuur en samenhan g
~

aanbren9f en daardoor kohiJ genereert liefst in bet voorr~it en op lancere
termiJn, en ero fJ
l
rJit is bet tijdschrift een herkenbaar rofiel en beer n
, een eicen gezicht to even . De
redacties var VooYs hebben al vroeg een levensvatbare inhoudeliJke forrx ule ontwikkeld door
in to zetten op eon balans tussen sterk varibrende onderworlJen aan de ene kant, en vaste
rubrieken series en thematisch 9etinte nummers aan dv andere .

fr~
#4

Vallende stiltes

(traps)

door 1 . Mat

•

Nieuwe impulsen

•

De hang naar het platte

(traps)

door T . Vaessens
(traps)

door J . Vis
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•

Kunst & KuI-tuur (traps)
door H . Hardeman

•

Dreunende zinnet1'es in miJ'n hoofd (p . 2 t/m 11, interview)
door C . Hospes

r

I

•

Govaers
Vi1'f Italiaanse spoorzoekers (p . 12 t/m 20, artikel)

•

De postmoderne knooP ontrafeld

•

Het verschil tussen een woordenboek

•

Waar is de brand

door P . Drehmanns
Italiaanse roman
(P . 32 t/m 36, artikel)

door H . Bertens
Postmodernisme

(p . 37 t/m 42, artikel)

door K . BackhuYs
Woordenboek
(p . 43 t/m 48, artikel)

door H . Hardeman
Reve
U moet de 9roeten van de mensheid hebben (p . 2 t/m 11, artikel)

#1

door C . Overduin F . Verha9en
Herenleed Televisie
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•

Kies exact want op taal kun J'e niet rekenen (p . 14 tlm 21, artikel)

•

Het alledaa9se (p . 22 t/m 24, duodecimo)

•

door T . Vaessens
Der Mouw Van Eeden Krol
door J . Vis
Focpuenbroch Vondel

Superieure kiek1'es (p . 25 t/m 27, duodecimo)
door H . Hardeman
Foto9rafie
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•

Poezie vertalen op de Ian9a afstand (p . 30 tIm 36, artikel)
door M . van Teeselin 9

Poezie Vertalen

•

De stem van een 9eneratie (p . 37 tIm 41, artikel)

•

Dran9 naar eenvoud (p . 42 tIm 48, interview)

door K . PruYssers

Dylan Morrison Rock

door C . Overduin, F. Verha9en

r

J

Duyns Armando Herenleed

#2

De bezielde zakeli1'kheid van M . Revis (P . 2 tIm 9, artikel)
door H . Antes

Revis Zakelijkheid

•

Spontane opwellin9en (p . 12 tIm 16, interview)

•

Associaties (p . 17 tIm 18, duodecimo)

•

door H . Hardeman

Van Straten

door J . Mat

Associatie Poezie

De schri1'ver als borrelnoot (p . 18 t/m 20, duodecimo)
door C . HuYsmans

Media

(13 .4) tot poezie

14 .4), van de moderne histohsche roman (15 .4) tot egodocumenten
(17 .314) . En hat aantal neemt toe als er de aflevedn9en bJi worden ohcJeteld waarin hat
redactioneel parallellen trekt of verbanden signaleert tussen de artikelen zonder dat, althans
in mJin o9en, van een echt thema sPrake is . Zo meldt 10 .4 dat de redactie in dat summer
"zoveel mogell1k lead verzameld" heeft wat de indruk wekt dat bewust op dit aandachtsPunt is 9emikt . Maar is dat ook no9 hat 9eval als in 17 .2 "ruing aandacht lwordt besteed aan
onderwerpen die men onterecht

. . . vanzelfsP rekend is ~c aan achten of over hat hoofd is
9aan zien"? De rode draad wordt hier veal erg dun en hot liJkt erop dat pas achteraf - met
een kniho0g7 -- verband is gezocht of basPeurd tussen voorhanden stukken . Infuses maakt
zo'n altsprank toch nog maar eens duideliJ k wat voor aan pak
de redactie aantrekkeliJk vindt .
~
Het streven naar coherentie wordt op hat niveau van de Jaargang zichtbaar in thematische

C

series, meestal reeksen van vier . De oudste is een reeks (4 4-5 .4) van Utrechtse da9boeken
waaronder dat met Leo Mosheuvel op ziJjn best - en bet viertal waarin in Jaar9an9 negen en
tier 'literatuur en stall' centraal staat met BoedaiJ est Madrid Londen en ParisJ in eon hoofd-

rol . Daartoe hoort ook de miniserie over vergeten auteurs- in Jaar9ang dertien onder9ebracht
in de rubriek 'Traps' evenals de reeks 'Hat bedriJf" eveneens in negen en ties waarin bijJ
monde van representanten, de boekhandelaar, de uitgever - de auteur en de eindredacteur

•

Te veal verwachtin9en (p . 21 t/m 24, recensie)

•

De komedie van Hermans (p . 28 t/m 37, artikel)

•

Van 9anzeveer tot toetsenbord (en hoe hat toch niet mooier wordt)
(p . 39 t/m 48, artikel) door K . BackhuYs

door C . Hospes

Calls Het onder9 rondse verwachten. Schnjvers en tijdschriften
tussen 1941- 1945
l
door C . HosPes

Hermans Dante

Film Encyclopedia
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`t

Marquez
door

en

de

nieuwe

historische

roman

in

Lati1'ns-Amerika

(p . 2 t/m 6, artikel)

K . Wellin9a

Garcia Marquez Bolivar Historische roman

•

Klaroenstoten

en

paarden9ehinnik

(p . 10 t/m 19, artikel)

door T. Vaessens
Van den Berg Expressionisme

•

PokersPel

met

melodieen

(p . 20 t/m 23, artikel)

door B . Mounts
Stravinsky Muziek

•

De

Poezie

en

de

(p . 24, duodecimo)

dood

door B . Mounts
Dood

Poezie

•

Het

•

De

•

SPie9elt1j e, sPie9elt1'e (p . 31 t/m 33, duodecimo)

einde

van

de

schri1'fmachine

in

memoriam

Nico

ScheePmaker)

(p25 t/m 27, duodecimo) door K . BackhuYs
Scheepmaker
verhalen
door

H.

van

Kantelbeen

en

Voordewind

(p . 27 t/m 30, duodecimo)

Hardeman

De long Bril

door

K . BackhuYs

Van Wissen Meijer
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Alice-in-Wonderland-9evoel

(p . 36 t/m 39, artikel)

Carrington Fantasie
woorden

van

onze

ti1'd

(p . 40 t/m 43, artikel)

door T Vaessens

•

AKO-literatuurprijs Ferron Jongstra
Nader

tot

door

u.

Reve

C . Hospes

Reve Fries/and
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Friesland

(p . 44 t/m 48, artikel)
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Wie sPreken durft, wordt zi1'n stem ontei9end (P . 3 tIm 9, artikel)
#4

door C . Brackmann
Poezie Interpretatie Min

•

Oude muziek vernieuwd

•

Zie Ian9s zYn tweelingslYn dies fells salamander! (p . 16 tIm 21, artikel)

•

Onderschrift

•

Vi1'f 1'aar "Breuk"

•

literatuur aan de 9rote klok

•

De kracht van hot Penseel

door H . van den Berg

(p . 12 tIm 15, artikel)

Muziek

door W . Smulders
Trein Station
(p . 22 tIm 23, duodecimo)

door N . A . de Voore
Couperus Kritiek

door T . Vaessens

(p . 23 tIm 26, duodecimo)

Breuk

door T . Vaessens

(p . 26 tIm 29, duodecimo)

Kritiek

door B . Mounts

(p . 32 tIm 41, artikel)

Vos Poezie Schilderkunst

"De interviewreeks is een constants in de veertieniarine
Uaarmee
_
~geschiedenis van Vooys
we zi n beland bij een derde niveau dat van een (angers termi n dan heft ti dsbestek var een
of twee 1 aarc~ angen . HierbiJ heb ik allereerst de vaste ruk,rIeken op lint oo9, die van recensies,

de columns en 'Trans'/'Duodecimo', in vol9orde van orJp konist
Het bes reken van verschenen boeken wordt eon vaste act 'iteit vana de derde jaoraana
en staat no steeds op list pro9ramma . Recensies ziJn zo'n vanzelfsprekende verschi ;n ng dot
ie haast zoo vex9stns dat VooYs hot drie 1gar (jgarganq zes tot en rot achti zonder doe±t
mantes stellen, zo Ian9 dat ze in 1gar9an9 ne9en zeifs co eon onderdeel vary do vemieusvinq
lveer ten tcnele warden evoerd . Daarna verschi non ze met i~zeren recle~maat, oak in speciak en themanummers, waar de schiJnwerp er tech o ~p eon onderwerIJ aericht staat, en vanaf
do veertiende Jgargan9 oak nag stelselmati9 als hekkensluiter van de aflevenng . Hot was
onbegonnen work alle boekbesprekingen nag eons order de loop
l to semen ; ik hob me beperkt tot taalkundige bi)dragen en daarvan is me sso9ergs de _giasheldere ipresentate die van
Jan Don over Pinkers 'Words and Rules' (19 .1 bet bests bevallen .

De column wordt een vast pro9rammapti nt vanaf 5 1, al loat de rubriek om uiteenlopende redenen oak eon aantal keren verstek gaan . Sammice
_1 columnisten hebben Vooy s 9eruime
ti d ediend, andere hielden hat na een keer year notion Af aande o de ra e wisselin en

•

J

De zeven kleuren van hot 9eelt1'e (p . 42 t/m 48, artikel)
door K . Backhuys
Geld

#1

•

F larden van een intri9erende 9eschiedenis (p . 4 t/m 12, artikel)
door T . Vaessens
Boedapest Postmodernisme

Een 9raat in miJ'n bleed (p . 13, column)
door A . Roomer

Vooys Jubileum - Jaargang 20
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•

De 9eniale anarchie van Boeli van Leeuwen

•

Onderschrift

•

Moedwil of misverstand

•

Van idealisme naar naturalisme naar idealisme

•

Drie wi1'sneuzen en de domme neerlandici

•

Ni1j nt1j e

•

Na de muur

Van Leeuwen
(p . 19 t/m 20, traps)

door A . Ge enbeek
Bernlef

(p . 20 t/m 21, traps)

door J .L . van Oeveren
(p . 21 t/m 22, traps)

door J .A. van den Dikkenber 9
Indische roman
door A. Ge enbeek

(p . 24 t/m 25, traps)

(p. 25 t/m 26, traps)

door W . Desmense
(p . 27 t/m 28, column)

door F. de Rover
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(p . 14 t/m 18, interview)
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•

Tekenin9en

•

De scheuren in de vleu9els van de shuttle en de en9el

•

Verf en verderf

(p . 29 tlm 37, artikel)

door R . de Korte

door K . Ver9eer
Boskma Messiaanse kunst
(p . 47 tlm 48, recensie)

door E . Zuiderent
Bal Verf en verderf; lezen in "Rembrandt" (1990)
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(p . 38 t/m 46, artikel)

•

De mYthe van de miskende dwaas (p . 49 t/m 50, recensie)
door C . Hospes
Glaudemans De mYthe van hot tweede hoofd. De literatuuroPvatting van W.F. Herman

•

Een ode aan de Iiteratuur (p . 50 t/m 52, recensie)

•

Nieuwe 9edichten (p . 52 t/m 53, recensie)

•

De Iaatste (?) afleverin9 van Barbarber (p. 53 t/m 55, recensie)

•

Een surrealistisch avontuur in Nederland (P . 55 t/m 56, recensie)

•

De kolderiekste dichter (p . 56 t/m 58, recensie)

•

Prachti9 Portret van hot water (p . 59 t/m 60, recensie)

door C . Govaert
Van Maanen He/se steep
door T . Vaessens
Nijhoff Nieuwe 9edichten
door B . Mounts
Bernlef Barbarberalfabet

Verijdelde dromen
door E . Lucas
KuYper Het Vroman effect. Over hot /even en work van Leo Vroman
door C . Brackmann
Koevoet Groot portret van hot water

onder hot koCJJp e 'Onderschrift' een beschouwinkJje over die tekst of de auteur vast to knopen
en, door zulke stukJes van eon nummer to voorzien oh hot sehekarakter to attenderen . Dat
streven wordt echter geleideIiJk aan oP9egeven ; hot onderlin9 verband tussen do 'Onderschnften' was niet hot sterkste punt on de dtaten vormden ~~ ,~o .eliJk ook een snel oladrogende ins iradebron .
De insteek van Traps bleek gaandeweg uit de invuDng ervan on uit hot motto waaronder Jg ePoogd word bi1jdra9en nit to lokken : "Bestorm de home!, schriJf in Traps Hot devios
maakt duideliJk dat gesolliciteerd word naar persoonliJk geinshireerde uitingen van hot 9opran9d of verheugd gemoed on niet naar degelilke bli dragen die alleen door hun beperkte
omvan9 van de oven9e artikelen verschilden . Dat vriJbliJvende of sIJeelse is or bliJkbaar niet
helemaal uit ekomen want de redacteur die de introductie van de o vol er 'Duodecimo' in
veertiendo Jaaraan9
verzor9t, motiveert hot omdoPen van de rubriek no Juist door eon zekero
~
ontevredenhoid over dezelfde wiJn in kleinere zakkon waardoor Traps zich in zi1j n o9en teveel
kenmerkt, en roe pt o tot bi dra en vol "be eesterin

, misnoe en en olemische drift"

Ironisch genoog accentueert de basisbetekenis van 'duodecimo' uitgerekend hot kleine
formaat en is hot de vraa9 in hoeverre de rubriek onder de neuwe naam aan de 9ewekte
venwachtingen van luchtigheld on voor de vuist weg heoft kunnen voldoen . Heeft dat iets to

•

Zeemeermin (p . 61 t/m 65, verhaal)

•

Een avond zonder Jan Hanlo (p . 66 t/m 71, artikel)

•

Doe mi1' maar een z1'uut1'e, of : hoe schri1'f J'e toernedoot1'e? (p . 72 t/m 79, artikel)

door B . Habral

door B . Mounts, T. Vaessens
Hanlo
door K . BackhuYs
Spelling
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Urenlan9 9in9 het Iicht aan
door H . VerkuYI

(p . 84 t/m 90, artikel)

Taalwetenschap Schoonheidservaring

•

Roemer : Een 9raat in mi1'n bloed (p . 91, column)

•

La novillada de hoY . Madrid

•

Onderschrift : Flaubert (p . 96 t/m 97, traps)

•

De VooYs in Brabant

•

De kaken van interPretatie (p . 100 t/m 102, traps)

•

Me and the Devil Blues, DAL 394-2 (p . 102 t/m 103, traps)

door A . Roemer

door K . Ver9eer

(p . 92 t/m 95, artikel)

Vier Europese hoofdsteden Madrid
door C . Brackmann
Flaubert
door W . Zonneveld

(p . 98 t/m 99, traps)

Straatnamen
door L. Muilwi1jk
Criticus
door B . Mounts
Johnson

36

•

Na de muur (p . 104 t/m 105, column)

•

De vlucht van de eenlin9

•

Bezoek

door F . de Rover
(p .106 t/m 113, artikel)

door T. Vaessens
Bord ewi "k Verzameld werk
(p . 114 t/m 120, verhaal)

door C . van Rossum
Verhaal

Vooys Jubileum - Jaargang 20

•

Beowulf

(p . 121 t/m 124, artikel)

door F . Brandsma

•

Beowulfvertalin9
De veer is 9ref en ik ben niet beleefd (p . 125 t/m 129, artikel)

•

Een 9elukki9 mens (p. 130 t/ m 141, interview)

•

De modernistische code uit9ebreid (P . 142 t/m 143, recensie)

•

Seebur9&Wurlitzer (p . 143 t/m 144, recensie)

•

Geluk is fi1jn (p . 145 t/m 146, recensie)

•

CamPert Gouden dagen . Een vertellin 9
De wonderen zi1'n de wereld no9 flint uit (p . 147 t/m 148, recensie)

door M . van Hengel en B . Mounts
Mozart Brieven
door K . BackhuYs
Kuyper
door B . Verhoeven
Van Stralen
door B . Mounts
Handke Versuch uber die Jukebox
door M . Koot

door F . Smink
Van Buul en Stig ter Gedichten voor kinderen van alle leefti J"den

maken met het felt dat de rubriek vanaf 18 .3/4 met de stifle tram ver rokken bli kt to zi n?
Kon er in het aanwezige redactioneel voor de trouwe kl,anten van de rnuriek non echt geen
vermeldin9 van de moverende redenen voor bet afscheid af? Ik hoef dat rspeeke trouwens
r iet altJi d zo nodig en vend hot bJi voorbeeld heel verfriwend hoe 'Traps' in laarganq dertien
hescheiden aandacht besteedde aan enkele gewoonli1k r ergeten auteurs en iets to vernemen
over eon dichter als CO . Jellema of eon romanciere air Jo Boer, die flint tot een of andere
canon behomn, maar daarom no g flint onze belangstell g ontiwaardig zi n Ovengens, VooYs
l~eeft zich oak in grotere artikelen flint
elaten,
onbetuigd
air let erom
g~caat auteurs van met
_

~

J

de allervoorste rang hun Ph ats in het voetlicht to bezorg
~ en de miniserie kree9 cog vervolgen, die o .a . Antoon Coolen, Marie Koenen en Herman de Man u t de vergetelheid halen .
OnJestuuiae constan ten
Dat was flint de eni9e keer dat iets wat in een serie of themanummer zi1n neersla9 vend,
al vroe9er of later weer een punt van aandacht vas of bleef . Zo speelde hot postmodernisnee behalve in eon special, in tal van andere publicaties een centrale rol en was hot flint de
eerste en laatste maal dat het vertalen aan de orde kvIam, teen er vertalers werden 9e'interviewd . En behalve interviewreeksen waren er imrriers oak no9 veel Jesse vraa9gesprekken .

•

Literatuurdidactiek in het Iicht van de empirie (p . 148 t/m 150, recensie)
door K . Di1jkstra
Andringa en Schram

•

Twee culturen, een Iiteratuur(?) (p . 150 t/m 157, recensie)

•

Mei, een 9edicht (p . 152 t/m 155, artikel)

door C . Brackmann
Bulkboek Oost-Indisch Ma9azijn . De geschiedenis van de Indisch-Nederlandse Cetterkunde
door M . Stapert-E99en
Goiter Mei
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•

In de 9reeP van de o pen letter9reeP
door K . Backhu Ys

(p . 156 tlm 159, artikel)

Spellin9

#3

Qionliu

•

Roemer : Een 9 raat in mi'n
1 bloed
door A . Roemer

•

London-And welcome to it (p . 7 tlm 13, artikel)
door B . Mourits
Londen
Waarom vri'en
ze niet? Frans Coenen en Wa 9ner . (p . 14 tlm 17, artikel)
J
door E . Wennekes
Coenen Wagner
Onderschrift : Michaelis ( p . 18 tlm 19, traps)
door C . Brackmann
Michaelis
literaire dit'es
en dates
(p . 19 tlm 21, traps)
J
1
door H . Hardeman
Van Straten Tachtigers

•
•
•
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•

Na de muur (p . 22 t/m 23, column)
door F. de Rover

•

Het bedri'f
1 ( p . 24 t/m 26, artikel}
door C . Govaert en F . Smink
Boekhandel
Kloos vond ik toch wel mooi (p . 27 tlm 34, artikel}
door B . Verhoeven
Du Perron Vroege jaren

•
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(p. 2 tm 4, artikel)

Monument'esJ van schrik die direct s p reken
door S . Funneman
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•

Marlen Haushofer : " De vrouw met de interessante dromen" .
(p . 35 t/m 38, verhaal) door M . Haushover

•

Celan toe9ankeli1'k 9emaakt (p . 39 t/m 43, recensie)

•

Publication-is the Auction of the Mind of Man- (p . 43 t/m 45, recensie)

•

Een marmeren fladdergloed (p . 45 t/m 46, recensie)

door E . van der Knaa p

Ce/an De niemandsroos

door E . Zuiderent

Dickinson Ik vind vervoering in hot /even . Een keuze uit haar brieven
door P . Ni1jssen

Bonn Ronne, arts. Vi"f novel/en

•

Brievenliefde (p . 47 t/m 50, artikel)

•

Het verhaal van een verhaal over Eros (p. 51 t/m 54, artikel)

•

Waarli1'k (p . 55 t/m 56, artikel)

door M . Friesenkoo p

Brieven Van Zuylen
door S . Wiersema

Plato Liefde

door M . VerweijJ

Waarheid

geen uitgestpl'
i old plan vermoeden achter hot felt dat VooYs in de loop van de tJi d nogal wat
Rove en Vroman ruimschoots Bordewi k en Kellendonk en veel heel veel Hermans in zi n
kolommen heeft 9ehad . Dat neemt niet weg dat zulke inhoudeliJjke trekken tech mede
behglen dat hot publiek een karakteristiek beeld van een tiJdschrift opdoet
verbinding
Dat is met stelli9heid net hot goval articuliere
bi1 de pear
p~ sliJnon die de
individuele lezer trekt en zoals er door de veer een tiJdschrift tech onnatuurli1ke lectuur van
alle Jaar9angen achter elkaar tiJjdens doze zomer in mJn hoofd ziJn opgedoken . Een ze n
cater orie wordt evormd door de ruime reeks van arhkelen die een recensie zi n, maar wel
hen ontstaan danken aan net verschiJjnen van eon hock en bji miJn weten qeen al eerder
onderkend type iJdschriftartikel vormen . Ze onderscheiden zich onder andere van re9elrechto boekbesprekin9en doordat de analyse van eon bundel uitmondt in de tYperin9 van een
heel dichterschap, door de vergeli1jking van romans van verschillende auteurs die al of niet een
gemeenschappeli)k kenmerk bliJken to vertonen of door verderstrekkende beshiegelfin9en
over hot genre waar hot besproken work toe behoort . Eon veel individueler li1n verbindt de

i bedoelde serie biJdragen, die erin slagen bJi de lezer hot verlangen to
nimrner als zodan9
wekken eon bundel of book to gaan lezen of herlezen, dan wel nieuws9ieri heid naar antler
workk van dezelfde auteur 9aande to maken . Hoe sceptisch it ook hen of or ii
n m1
n 9oval van

•

J

r

Urenlan9 9ing hot licht aan II (p . 57 t/m 64, artikel)
door H . VerkuYI

Taalwetenschap Schoonheidservarin 9

#4

•

Het is niet al overeenkomst wat er blinkt . (p . 4 t/m 12, artikel)
door R . Dua

Postmodernisme Visies

De betrekkeli1'ke chaos van de bloemkool (p . 13 t/m 17, interview)
door C . Brackmann en T . Vaessens

longstra
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•

De tuin van Herschel

•

Roemer : Een 9raat in mi1'n bloed (p . 21, column)

•

De tranen van een metroPool Brussel-een reportage (p . 22 t/m 30, artikel)

•

Het hemelse 9emis

•

Eindeli1'k de 9eschiedenis van het Postmodernisme (p . 34 t/m 37, traps)

•

Na de muur (p . 38 t/m 39, column)
door F . de Rover

•

Over de provisorische indi1'kin9en van Menno ter Braak en de di1'kbewakin 9
van Carel (p . 40 t/ m 45, artikel) door F . Ruiter

(p . 18 t/m 19, verhaal)

door A . Jon9stra
Groente

door A . Roemer

door T. Vaessens
Brussel

(p. 30 t/m 33, artikel)

door N . Herblot
M. Februari De zonen van het uitzicht

door L . Ge enbeek
Postmodernisme Brie fwisselin 9

Peeters' Postmodernisme
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•

Verhaal (p . 46 t/m 48, verhaal)

•

II ne to suffit pas d'etre toi-meme un livre? (p . 48 t/m 54, artikel)

•

De nieuwe literatuur9eschiedenis : Pluriform 9eschiedverhaal of
postmoderne (p . 55 t/m 58, recensie) door C .B .F . Sin9elfin 9
Ho/her (red .) A new history of French literature

door B . Mounts

door C . Brackmann
Valerie Mon Faust
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•

De 9ids (p . 58 t/m 60, recensie)

•

De axiomata van de hYperconsequente dwazen (p . 60 t/m 61, recensie)

•

Alsof niemand denkt : daar is zi1' (p. 62 t/m 63, recensie)
door M . van Hen9el

door B . Verhoeven
De gids
door T . Vaessens
Van Ostaijen Verzameld proza

•

Prinssen en Vermei'ISchnjfsters in de l aren vi'fti
l 9
De 'Untouchables' van de Nederlandse literatuur (p . 63 t/m 66, recensie)

•

Ter Braak, Du Perron en hot Modernisme (p. 66 t/m 67, recensie)

•

V

door C . Brackmann
Van Alphen (red.) De canon onder vuur. Nederlandse literatuur to9endraads gelezen
door T. Vaessens
Den Boef Musil? ken ik niet. Ter Braak in du Perron over modernisten en epi9onen
(p . 68 t/m 71, artikel)
door H . Bertens

•

nchon V
Universum, wereld, brein (P, 73 t/m 77, artikel)
door H . Grootenboer
Barges De biobliotheek van Babel

een blasfemisch contrast tussen de zuiverheid die uitgaat van hot 'nieuvve bouwen' dat de
twee architecten met hun woningen voor ogen stand, en dat vviJkJe vol bungalows die vveini g
moor doen dan onbeschroomd de welstand van hun bevvoners verkondicen
) en in hun antvverg wel de moderne bouwkenmerken hebben overgenomen maar tecielilk
door dun gebrek aan fiJnzinng
i held een kadkatuur vormen van de twee huizen waarrnee ze contrasteren .
'Do Goudkust' heet hot wi ) k1e . en alleen al die naam had mi)n sluimerend beset vary wat or
aan schortte, nit de slag moeten schudden, maar hot vereiste do seder ere hhk van Sri alders
om miJ de open to 0ponen . De rode oort1es werden ov'erigens oak veroorzaakt door zijn
sterke sti l on door de fascinerende extrapolatie van ziJn observaties naar do Goudkusten van
heel Nedorland en naar andere verschi)jnselen die de overtDgingskracht van zijn analyse
vet groten .
Tot slot
Hier is niet de geschiedenis van VooYs g eschreven Ik hob goon
c~eschiedvorsing of fact fin~
ding
ng ondernomon : or zi)n, om maar eons lets to noemen, goon cuegevens bi) (oud-)redacteuren nagetrokken of statistieken van de ohlage en afzet o pgesteld . A D ik dan toed
wat historische linen
hob getrokken, was dat uitsluitend gegroad op vat ik in de stapels
)

•

F
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ft..
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•

De Cheshire kat (p . 78 t/m 80, verhaal)
door A . Tabucchi
Rilke voor beginners (p . 2 t/m 10, artikel)
door H . van Stralen
Rilke
Na de muur (p . 11 t/m 12, column)
door F . de Rover
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•

Ik voel het ook, al kom ik niet van mi1'n divan (p . 13 t/m 21, artikel)

•

Over Ev9eni1 ' One9in (p . 22 t/m 25, artikel)

•

Onderschrift (p . 26 t/m 27, traps)

door I . Pronk
Couperus De boeken der kleine zielen
door S . Levie
Puskin Evgenij Onegin
door H . Hardeman
Sin terklaas

•

Een blauwdruk voor de Poezie (p . 27 t/m 29, traps)

•

De 1'azzversies van Julio (p . 29 t/m 30, traps)

door L . GeYtenbeek
Stem onder mi'n
bed Jansma
J
door B . Mounts
Reis om de da9 in tachti9 were/den Gallimard

•

De uit9everi1 ' (p . 31 t/m 33, artikel)

•

Vertalin9 (p . 34 t/m 35, artikel)

door C . Govaert, F . Smink
Uit9everij
door M . Peeck
Dedication Bloem

ie H =is

'Lnrc]erg

tet i~'e f lU p `:!~~

en aa

dantrot, /Odk dF reci ctie n i l

C{

min qcr -

r'

en

Ce
~ lntfer~~
~

eCi

1t~,

L r

(1(

beste worlen ctezfer at nlct meer dar, ecn s 'at lance u!tge .'al en c
uersac

ke ?en

11

. zet

en hoofdro' D~~1 Is ook Fuer Let
!trok .

i, oe i1Ct Cl ;oel )r ces z L

(n

rye _oIJeere' .'otacncae redactles
r l'.
I tcr
~,,~n
( ei'
~ tot ecrte UL~ ~~ , ~ t~
~ _

o~

E_

d

'n

Vo0v fl staat znJ n geLL

lrft
t net

scl,

a

;

r

d_eill

(
~~i,r

_E

ela en succ >'o~ie ondern n lnc zl i

;fi

ac

a .,

C

'

-' qI

c =n

Hr h '
5ta dF

e n s,Iager
no

Ae_b

:e

ec t e
rt+ i l

O fl:
C

er r

a

tot.= scl

I

flaar het dr,E±

_cThL

car vOHc,

en .'eH

east do e t

: :meIs as een CnHeitie'ti-e c'n'c rq besta
c;

er

dat eke

'ncie r edict e v cc t b

Si9nifica en letterkunde (p . 36 t/m 55, artikel)

•

Enkele 9edichten (p . 56 t/m 58, artikel)

•

Wat ik niet wilde, maar bedoelde (p . 59 t/m 64, artikel)

door J . Nap

door L . Bastiaan

door A . Visser
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Anker Kunst
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Praag

(p 67
73, artikep
tIm
door L . Muilwijk

•

(p . 74 tIm 75, column)

Na de muur

door F . de Rover

•

Tussen banaan en drama
door I . Pronk

(p . 76 tIm 79, artikel)

Springer

•

Before she met me

•

Onderschrift

•

Brief van een lezer

•

Zuurkool en schri1'fmachine

(p . 80 t/m 83, artikel)
door L . KneePkens, B . Verhoeven
Barnes Before she met me
(p . 84 t/m 85, traps)

door B . Mounts
Muziek
door J . de Vos

(p . 85 t/m 86, traps)

Voetbal
door E . van den Knaa P

(p . 86 t/m 88, traps)

Critici

tot stand had 9ebracht Daar moet behave misschien een schat van een schutshatroon, niet
aflatend doorzettin svermo en zelfvertrouwen en eloof aan teas zi n ekomen en vooral
hard werken . Hot resultant van die inzet en inspanning mag er ziJjn en verdient hot naar miJjn
mening em warm to worden gekoesterd .
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•

Het onbe9riJ'peli1'ke 9edicht
door K . Ver9een

(p . 88 t/m 91, traps)

Poezie

•

De auteur

•

Zelf9eschapen ru'ines

(p . 92 t/m 93, artikel)

door C . Govaert, F . Smink
Publiciteit
door P . van Vliet

(P . 94 tIm 99, artikel)

Hermans De tranen der acacia's
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•

Poetry and all that jazz (p . 100 tIm 106, artikel)

•

Over Paul van Ostai1'en

•

Gezelli9a schri1'vers

•

Singe/fin 9
Een le9e dons (p . 113 tIm 114, recensie)
door T. Jae9er

•

Het realisme van de speeltuin (p .115, recensie)

•

Thomas Mann, Doktor Faustus (p. 116 tIm 120, artikel)

•

Die Pforte des Schreckens (p . 121 tIm 128, artikel)

door B . Mounts
Bernlef Muziek
door T. Vaessens

(P . 107 tIm 111, recensie)

Bogman De stad als tekst. Over de compositie van Paul van Ostaijen's bezette stad
door I . Pronk

(p. 111 tIm 113, recensie)

Lanoye Kartonnen dozen
door K . Ver9eer
Elbur9 Lucerbert schilder-dichter
door P . op de Coul
Mann Doktor Faustus
door P . Oomens
Musil Broch

J

ri

44

#3

Literatuur en filosofie in Lati1'ns Amerika (p . 130 tlm 133, artikel)
door R .C . Mercado
Lemur Borges

•

Verloren Arcadie (p . 134 t/m 138, interview)

•

Na de muur (p . 139 tIm 140, column)

door B . Mounts, I . Pronk
Zwagerman
door F . de Rover

Vooys Jubileum - Jaargang 20

•

I am anxious to deal with that shadow by myself alone
door J . Steenbakkers

•

Amalia (p . 147 t/m 148, 9edicht)
door H . SPeliers

•

De en9el alfabet (p .149, traps)
door D . van Hattum

•

De betoverin9 van twaalf1'ari9a meis1'es en het bedro9 van een oude
schri1'ver (P . 150 t/m 152, traps) -

•

Het verhaal van een stad
door L . Schi er

•

Vla9en van onverwachte schoonheid
door l . Pronk

•

Het is maar literatuur . . . (P. 176 t/m 178, recensie)
door C . Bok

(p . 141 t/m 146, artikel)

Conrad Celine Herman

Amalia

Nabokov Lolita

(p . 169 t/m 173, artikel)

Panjs

(p . 174 t/m 175, recensie)

Giphart Ik ook van ljou

Weijers Terug naar het behouden huffs; romanschnjvers en wetenschappers in de Jaren '50
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•

Leven(sbeschri1'vin9) in de brouweriJ'
door T. Vaessens

•

Een alleseter (p . 180 t/m 182, recensie)
door J . Wouters

•

Goed ki1'ken (P . 182 t/m 184, recensie)
door B . Mounts

(p . 178 t/m 180, recensie)

Fontijn De neder/andse schnjversbiogafie

Scheepmaker Over a/les

Schippers Eb
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•

Van amusement naar cabaret in de 1'aren '30
door M . Thissen

(p . 185 t/m 192, artikel)

Engagement Jaren '30

Fr

#4

laat de doden de doden be9raven
Sinakowski

•

Kinderkruistocht naar de Tralfamadore
door J . F . van Di1jkhuizen

•

Dokter, ik heb zo'n last van . . .
door l. van Gemert

•

Zeer 9ewaarde colle9a
door W. the Pooh

•

Lieve Gordon
door A .

•

Lachen om diep leed
door B . Verhoeven

•

Bloed, zweet en tranen
door A . Doek

•

Het protocol (p .
door R . Giphart

•

De pets (p . 221 t/m 228, artikel)
door C . Govaert, F . Smink

(p . 202 t/m 205, artikel)

Vonnegut Slaughterhouse five

(p . 206 t/m 213, artikel)

Geneeskunde Renaissance
(p . 214)

(p . 215)

(p . 216 t/m 218, traps)

(p . 219 t/m 224, artikel)

Vondel

Recensie

46

(p . 196 t/m 201, artikel)

door A. Sinakowski

Vooys Jubileum - Jaargang 20

225 t/m 226, column)

•

The pity of war (p . 229 t/m 234, artikel)

•

Oorlo9 aan de 9eschiedenis!

•

Hector Malot (p . 241, recensie)

•

Zi1'n Geheim (P . 242 t/m 243, recensie)

•

Het Ii1'den van de bleke 1'on9elfin9 (p . 243 t/m 245, recensie)

•

Meet me bi1' miJ'n Ieven-daarna is het to Iaat (P . 245 t/m 246, recensie)

•

Met dank aan de 9olfoorlo9 (p . 247 t/m 249, artikel)

door I . Van Meerten
Eerste Wereldoorlo9 Engeland

door L . Schipper
Simon Chaos

(p . 235 t/m 240, artikel)

door B . Verboom
Alleen op de wereld

door H. Hardeman
Reve Oud en eenzaam

door E . VerwiJjs
Paaltjens Snikken en grimlachl'es . Academische poetY door Piet PaalJtjens
door T . Jae9er
Nabokov Uitnodi9in9 voor een onthoofdin g
door T. Jae9er
Golfoorlo 9

vooYs

tijdschrift vaorletteren
Jaargsng 5 numrn~r t
Lows nummers :

f A .~

EEN INTERVIEW MET J .J . OVERSTEEGEN
VERFRANSING IN DE NEDERLANDSE LITERATUUR
VIER MARL EEN LOOPBAAN

TT3J
•

J ri -

#Q

•

Kritische Iiefde (p . 250 t/m 256, artikel)

door M . Vo9el
Luik

Ellende, twi1'fel en 1'on9e meisl'es (p . 2 t/m 11, artikel)

door M . Sla9ter
Boon Postmodernisme

Alti1'd bliJ'ft de aarde plat (p . 12 t/m 15, interview)

door P . Stamhouder
Toonder
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•

Na de muur (p . 16 t/m 17, column)
door F . de Rover

•

Alle huizen zi1'n 9eblindeerd met 9eluk (P . 18 t/m 24, artikel)
door L . Schipper
Vernooy
Erik Provenier en de Kunsten (p . 25 t/m 27, traps)
door B . de 1a9er
Meijsing De grachtengordel

•

•
•

•

•

Ome Harry, tante Annie en
door H . Hardeman

up
i en lanneke (p . 28 t/m 30, traps)

Mulisch Schmidt
The appearance is the result
door M . Schouwstra
Modernisme Kubisme
Lol (p . 38 t/m 39, column)
door R . Giphart

(p . 31 t/m 37, artikel)

De naakte keizer versus de Freeman coefficient
door M . Sie, M . Sors
Plagiaat

(p. 40 t/m 45, artikel)

vooYs
„a

rt,

twe

1 S.AQ

Jan Steenbeek
Over zijn srhuwheid
voor de pen
Hermans en
Wittgenstein
De mpthe

y ,r

a

•

Het nadeel van kopstations
door M . Bertram

•

Geen riddersPoren voor de bio9raaf (p . 49 t/m 52, recensie)
door T. Vaessens
E/schot Het ridderspoor
Zeven vroli1'ke verhalen (P . 52 t/m 54, recensie)
door H . Hardeman
Melchior De roepin9 van het vlees

•

48
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(p. 46 t/m 48, artikel)

•

Ar9us : 9een Forum maar podium
door P . Buwalda

•

De verbeeldin9 van de intellectuelen
door H . van Stralen

•

De toekomst; een kwakzalver aan Chronos' hof
door M . Schouwstra

•

Socialistische dichters vereni9t u!
door F . Smink

•

De driJ'fkrachten der evolutie en be9eerte
door T . Vaessens

Argus

•

(p . 56 t/m 58, recensie)

Oudvorst

Nabokov Ada

Talking about my generation
door L . Schipper

(p . 58 t/m 59, recensie)

(p . 60 t/m 64, artikel)

Scheltema Socialisme

Van Eeden Poetica

#2

(p . 54 t/m 56, recensie)

(p . 66 t/m 75, artikel)

(p . 76 t/m 80, interview)

Vernooy

Brieven van Elsschot (p . 81 t/m 82, traps)
door E . Randwi1jck-Scharn
Elsschot

louis couperus

-rt cer~rr

•

Niemand 9etui9t voor de 9etui9e
door E . van der Knaa p

(p . 83 t/m 84, traps)

•

Dichter en Priester (p . 84 t/m 85, traps)
door E . van der Knaa p

•

Familie en andere mensen
door M . Bertram

Ce/an

Nova/is

(p . 86 t/m 92, artikel)

Pinter Familie
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•
•
•
•
•
•
•

intPrviaw

Gelukki9
1 zi1'n die schilders, die leven ten tide van beroemde schri1'vers
(p . 93 t/m 97, artikel) door H . Grootenboer
Poezie Renaissance
Ver9uisd, ver9eeld en ver9eten (p . 100 t/m 105, artikel)
door M . van Hen9el
Noordwal Damesroman
Schri1'ven als afrodisiacum (P . 98 t/m 99, column)
door R . GiPhart
Publiek ik veracht u niet (p. 106 t/m 108, artikel)
door T . Jae9er
Reve Commercie
De vruchtbare consequentie van een ne9atief affect (p . 109 t/m 111, recensie)
door F . Ruiter
Fokkema & Ibsch Literatuurwetenschap en cultuuroverdracht
Visnimfen met ronde sterke onderarmen (p . 111 t/m 114, recensie)
door M . Bertram
Brakman Een vreemde stam heeft mi'l 9eroofd
Kome er ProPerheid (p . 114 t/m 115, recensie)
door A . FrieswiJjk
Giphart Giph

Gekakel

van

intellectuele

wolkenfietsers
Een gesprek over de eerste jaargangen van Vooys, tijdschrift voor letteren
In dit 1'ubileumnummer wilde de redactie 9raag een beeld proberen to schetsen van de
beginl'aren van VooYs . Hoe ging het eraan toe tiJjdens de eerste Jjaren? Hoe kwamen de
veranderingen, die in die ti1'd veelvuldig voorkwamen, tot stand? De manier om daar
achter to komen, was om twee redacteuren uit de beginljaren to interviewee . Twee huidige redacteuren, Hannah Jansen en Anna Rademakers, doen verslag van hue ontmoetin 9
met Suzanne Holtzer en Peter Ni1'ssen, twee redacteuren uit het prille begin .

•
•

De literatuur staat tussen ons in (p . 116 t/m 118, recensie)
door H . Hardeman
Vogels De harde kern
Lacrimae Criste (p . 121 t/m 128, artikel)
door P .L . Wentzel
Between de control-key cracks (p . 132 t/m 137, artikel)
door F . Ruiter
Poezie Postmodernisme Intermedialiteit

50
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•

EPisone theater (p . 138 t/m 145, artikel)
door R . SchiPper

Oudheid Intermedialiteit

•

De ster van een on9ekend medium (p . 146 t/m 162, artikel)

•

SYmbiose of een karikatuur van een sYnthese (p . 163 t/m 168, artikel)

•

Literatuur is een 9emediatiseerd medium (p . 169 t/m 182, artikel)

•

De tra9iek der herhalin9 (p .183 t/m 191, artikel)

•

Ik ook niet van 1'ullie (p . 192 t/m 193, column)

•

II faut tout dire en trois minutes (p. 194 t/m 202, artikel)

door T. Vaessens

Chaplin

door H . Anten

Film Literatuur Intermedialiteit
door W . Smulders

Intermedialiteit Literatuur
door T . Jae9er

Video-art Intermedialiteit
door R . Giphart

door H . Schellekens

Brel Poezie

In oktcber 1982 za9

~ hot eerste nummer van Voo ys, hot letterentJi dschrift van de Universiteit

UtrechT, hot levenslicht . Dit tiJdschhft was een vervolg oh hot instituutsblad Voice dat al enkele Jaren bestond . Het nieuwe blad moest professioneler worden en bovendien meer IJhats beden aan ei9en literaire biJjdra9en . VooYs heeft inhoudeliJk en qua vormgevin9 verschillende
veranderin9en undergaan, maar is to9eliJjkerti1d ook een oIJvallende constants 9ebleken in de
Utrechtse academische wereld . Dit is een opmerkeliJk felt vvanneer le bedenkt dat in de of9etopen twinti9 1aar meer dap honderd studenten zittinq hebben 9enomen in de redactie van
VooYs . ZiJ hebben alien op hun ei9en manier een biJdraie geleverd aan de ontwikkelin9 die hot
blad heeft door9emaakt en allemaal hebben ze bi1zondere herinnerin9en aan hun tiJd biJ VooYs .
Wie warm doze mensen die hot instituutsblad over eon periode van twinti9 Jaar9an9en
hebben 9emaakt tot hot ti1jdschrift dat hot vandaa9 de dag is? Twee redacteuren van no
~praten met twee redacteuren van teen over de eerste Jarea van VooYs, hoe ziJ hun Periode
bitj hot letterentiJjdschrift hebben ervaren en wat Vooys heeft betekend voor hun verdere carriere . Suzanne Holtzer en Peter Ni1ssen, no beiden werkzaam als fondsredacteur in de uitge-

verswereld vertellen over hun ervaringen tiJdens do boqinljaren van een Utrechts tiJdschrift
voor Ietteren . Eon gesPrek over studentikoos gekibbel, financiele heslommeringen en de
s rip o ank naar de toekomst .

•

Wat kunst is

•

De opPervlakte van de poPster

•

De intermediaal kunstenaar K . SchiPPors

(p . 203 Um 206, traps)

door M . Slagter

door Y . Horsman

Videoclips Ras Gender

door I . Meurs, T . Stolk

(p . 206 t/m 208, traps)

(p . 209 t/m 216, artikel)

Schippers Intermedialiteit
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•

Het 9esamtkunstwerk als ideaal (p . 217 tIm 222, artikel)
door A. van den Berg
Armando

•

Medium van machtsmisbruik en masochisme (p . 223 tIm 230, artikel)

•

Komri lTelevisiekritiek
Een kameleon in de Nederlandse Literatuur (p. 231 t/m 235, artikel)

•

Het verbeelde bewustzi1'n van Willen Jan Otten (p . 236 tIm 240, artikel)

•

Otten Verbeeldin 9
(Z)Onder woorden (P . 241 tIm 245, artikel)

•

Poezie Visualiserin 9
In de mist van het schimmenri1'k (p . 246 tIm 248, recensie)

door H . van den Braber

door M . Sips
Campert
door I . Pronk

door B . Albers
Adriaansens Boek voor de instabiele media

•

Deels beelden 9rotendeels bekend (P . 248 tIm 250, recensie)
door H . Stralen
Van Deel Als ik tekenen kon . Essays
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•

Het EuroPese Perspectief (p. 250 tlm 251, recensie)

•

De kleine blonde dood op het witte doek (p . 251 tlm 254, recensie)

•

Van en over alles en iedereen (p . 254 tlm 256, recensie)

door M . Betram
Kroes De leegto van Amerika : Een massacultuur in de wereld
door K . de Bakker
De kleine blonde dood
door P . Buwalda
Zwagerman Collega's van God
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•

Betekenis is 9ebeurtenis (p . 259 tIm 264, interview)
door N . Herblot, Y . Horsman
Van Alphen

#1

Het fine
raadsel (p . 2 tIm 8, artikel)
1
door R. Fokkema

•

Het verschil tussen kinderliteratuur en din9en die niet zo heten

•

Schri1'fniJ'd (P . 18 tlm 19, column)

•

Achter een masker van schoonheid (p . 20 tIm 26, artikel)

•

Postmoderne Bildun9 voor een 9ecreoliseerde 9lobale cultuur

•

De schepPingsdrift van een literaire God (p . 34 tIm 37, traps)

Poezie Moderne kunst
(P . 9 tIm 17, artikel) door C . Bok
Kinderliteratuur Van Leeuwen
door R . GiPhart

door P. Orthel
Proza Ferron
(p . 27 t/m 33, artikel) door F . Ruiter
Postmodernisme Letterenstudie
door R . SpanJjer

vist hoe he± moest! " Ni1jssen : "WiJ waren allemaal van die intellectuele wolkenfietsers, dus
hot lag voor de hand dat Suzanne de hoofdredache in{
g~ doen . "
De redenen om bi1 VooYs to solliciteren waren dus van verschillende acrd . Waar hot

Holtzer vooral 9in9 om praktisch met literatuur bezig to zJi n, wide EliJssen vooral zelf schri1ven . "Ik vond hot hot belan9ri1jkste om zeh to schri1very en dap over minder tutuge din9en
Jan waar eerder over word 9eschreven . Ik vond hot blad in eerste instantie totaal onintores-

ant : or word over hot algemeen slechte laoezio in 9ehubliceerd, verhalen van niks . Ik had echt
hot idoe var 'as ik eenmaal in de redactie zit aan we hot heel antlers doen . Dan komt or
sorieuze essaYistiek in, interviews, literair niouws .` Eon beetle doen wat or biJ IJrofessionelo
letterentiJdschriften ook gebeurde maar dap oh een studentikozere manier en echt ericht
C)p

student Nederlands . "

~ was in eerste instantie eon ti1dschrift voor primaire literatuur, let gof studenten de
mogeliJkheid zelf literatuur to schriJven- in phats van hot alleen to bestuderen . In de loop van
Voo ys

cle Jatop 9~
ing VooYs zich echter steeds moor richten op secundaire literatuur . De ambitie
was om orvoor to zor9en dat hot blad niet alleen door studenten Nederlands word gelezen, maar ook in ruimere universitaire en literaire krinaen
bekondhoid zou verwerven . Wat
J
hewn
~ als eon instituutsblad, groeide geleideliJk aan uit tot eon serious letterkundig tiJdschrift .

•

Vertel ik de verhalen die ik vertel (p . 163 t/m 168, artikel)

•

Poezie en beddelakens (p . 39 t/m 43, artikel)

•

"The poet does not know what he has to say, until he has said it ."

door A. Frieswi1jck

door B . Peperkam p
Boutens
(p . 44 tIm 48, artikel) door A. Bernd
Po/et
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•

Herkenbare wi's
19eri 9held
door K . Timmers

•

Ek mis m Yself steeds minder, 'n Versla9van sterfli9 held
door R . Botma

•

Phili p Roth en het9 enot van de 9
oed9elovi 9held
door F . Lekens

•

Literatuur kan alleen met literatuur beantwoord worden
( P . 58 t/m 64, interview) door N . Herblot, Y . Horsman

De Montaigne Essa Y
s, een p
roeve van zeven

Eybers Respi't
l

Roth 0 p
eration Sh Ylock

Fens

#2

54

( p . 49 t/m 50, recensie)

"Mask vaerzen, leez en schri'f"
1
door L . van Gemert
Poezie Renaissance

( P . 66 t/m 74, artikel)

•

Inleven of afstand nemen
door R . Schi er

•

Daha 9 , lieve vrienden!
door R . GiP hart

•

Schubert ha Pert (P. 82 t/m 91, artikel)
door R . Besemer

•

De p oezie van de dolfi'n
1
door E . van der Knaa p

•

BeeldsPrack (P . 96 t/m 100)
door V . van de Wi 19
n aard

( P . 80 t/m 81, column)

Poezie Popmuziek

Poezie Dolfi'n
J
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(p . 75 tlm 79, artikel)

( p . 92 t/m 95, artikel)

(p . 51 t/m 52, recensie)

( p . 53 t/m 57, recensie)

•

"Het da9het in het Oosten" . Nederlandstali9a Iiteratuur in Duitsland
(p . 101 Um 103, trans) door H . Schellekens

•

Verdwi1'nen tussen toverspie9els (p. 104 tIm 106, trans)

•

Het botsen van droom en werkeli1'kheid (p . 107 tIm 111, artikel)

•

MillenniuM : pretenties 9ewo9en (p . 112 tIm 113, recensie)

•

Verhaalt1'es Ii1'men (p .114, recensie)

•

U deed net als ik, u las 9ewoon door (p . 115 t/m 116, recensie)

•

Een versia9 van 19e eeuwse literaire smack (p . 117 tIm 119, recensie)

door M . van der Zee
Postmodernistisch realisme Van Marissing
door C . Bok
Criterium
door V. de Bof
MilleniuM
door E . van der Knaa p
Bogaers Tropenwee
door M . Sips
Battus Letterkunst
door L. Schi er
Be! Nederlandse literatuur in het fin de siecle (1885 - 1900) . Een overzicht

Holtzer en Ni ssen menen een aanzienliJke bJi dra9e can die ontwikkelinq to hebben geleverd .
NiJssen : "Het bled is volgens mi1 j ooit opgericht met het idee clef de redacteuren dear clan hun
i en 9edicht1es in kwiJt konden . Ik wilde andere dinqen doen . Toen ik net biJ de redactie
eg
kwam, ben ik bi1voorbeeld Leon de Winter 9can intervie -ven over ziJn nieuwe film De Grens
en over zi1jn literaire werk . Verder heb ik een recensierubuek ingesteld en ben ik be9onnen bi J
uitgeveriJjen boeken can to vragen . Dat deed men daarvoor allemaal nog net . Ze snaI pten ook
"
niet hoe dat moest . Ik ook niet maar het is een kwestie van 9 ewoon eens proberen
.
~

Ook Suzanne Holtzer heeft hear stempel op Voo ~ys Jdedrukt . Niet alleen inhoudeliJk, maar
ook wet bereft het uiterli1jk heeft VooYs onder hear supervisie bepaalde veranderingen
ondergcan . "loon ik erbi1 kwam, gin9en or net heel veei redacteuren we9 . We kre9en een
ceheel
nieuwe opzet, ook qua vorm9evin9 . We veranderden van drukker en de omslag van
~

!loo~ ys kreeg een meow uiterliJk . Ik heb ook no9 eons Let omsla9 van VooYs ontworpen . Ik
had net eon cursus gedaan en eon van de omslaqen heb ik nog eigenhandi9 9ezeefdrukt .
Petra Quaedvlie9 heeft in die tiJjd eon reeks gemaakt van interviews met literatuurwetenschapPers on or kwam eon column van Frans de Rover . 1k denk clef hi1 do eerste wet bekendeco fi9uur was die voor VooYs schreef . Hot was absoluut de ambitie om VooYs haven hot
niveau van bet schoolblaadJje uit to tillen . "

•

Een nieuwe refs van Brandaan (p . 120 t/m 121, recensie)

•

Ontheorethisch lezen, zoiets bestaat helemaal niet (p . 122 tIm 128, interview)

door M . de Bruin
Sint Brandaan

J

1

door N . Herblot, Y. Horsman
Meijer

#3

Wie twi1'fel en 9eloof tezamen heeft (p . 130 tIm 141, artikel)
door M . Kre9tin9

Van Schendel De wereld een Dansfeest
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•

Ber9son, Reve en het komische
door H . van Stralen

(p. 142 t/m 145, artikel)

•

Disco Inferno (p . 146 t/m 147, column)
door M . Friesendor P

•

Vondel over Kellendonk
door P . Buwalda

•

Denkend aan Holland
door H . Schellekens

•

De Buhne der Kleine Zielen
door A. van den Berg

•

James Joyce's Ulysses (p . 166 t/m 172, artikel)
door W. Ulehake

•

De concurrentie9evoeli9held van lezen
door H . van den Braber

Ber9son Reve Het komische

Kellendonk

(p. 148 t/m 158, artikel)

(p.159 t/m 162, traps)
(p . 162 t/m 165, artikel)

Joyce Ulysses

(p . 173 t/m 174, recensie)

Kraaykamp

•

Het rokkostuum van de violist
door M . Betram

•

Kan de intellectueel tekens 9even? (p . 179 t/m 181, recensie)
door T . Jae9er

•

Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappe(n)
door Y. Horsman

K. Schippers Vluchtig eigendom

Van der Lern Huizinga; /even en werk in bee/den en documenten

Vrouwenstudies

56

(p . 175 t/m 178, recensie)
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(p . 182 t/m 84, recensie)

•

J r

Kunst als dam te9en de rotzooi
door N . Herblot, Y . Horsman

(p . 185 tlm 192, interview)

Smulders Ruiter

i

MaatschappiJ'kritiek versus Cultuurkritiek
door T . Jae9er
Cultuurkritiek Maatschappijkritiek

(p . 195 t/m 201, artikel)

•

Het leven zal in de poezie wonen
door H . van der Ve9t

•

Amerika als het nieuwe Babylon (p . 210 t/m 223, artikel)
door B . Geerlin 9

•

Cultuurkritiek met beide benen op de 9rond (p . 224t/m 242, artikel)
door W . Smulders

•

De onbehaa91
like lessen van de moderne literatuur
door J . Koch

•

Holland goes America (p . 249 t/m 250, recensie)
door 0 . van der Wal

(p . 202 tlm 209, artikel)

Poezie

Desintegratie van de Verenigde Staten

Cultuurkritiek

(p . 243, artikel)

Cultuurkritiek

Van Elteren Imagining America . Dutch youth and its sense op plac

•

Is het leven ti1'deli1'k niet belan9ri1'ker dan kunst 9eworden?
(p . 251 t/m 253, recensie) door R . Besemer

•

Autonomic en engagement
door M . Sanders

•

Kunst in de vuurlinie
door K . Kroese

Van den Akker Nijhoff

Andringa, Wiersman

(p . 254 t/m 257, recensie)

(p . 262 t/m 265, artikel)

Avant-garde
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•

J

1

•

5YmPathiebetui9in9en, Polemieken en een vadermoord (p . 2 t/m 10, artikel)
door J . Buurla9e
Mulisch
Theseus, travestie en de angst voor het ambivalente (P . 11 t/m 19, artikel)
door G . Blom

•

Eeuwi9 vi1'ftien (p . 20 t/m 21, column)
door M . Friesendor p

•

Bordewi1'k en het beest (p . 22 t/m 33, artikel)
door K . Gabreels
Bordewijk
Onsterfeli1'k is des harten schal (P . 34 t/m 37, traps)
door M . Goud
Boutens Can9endonck
Valse wichten en madonna's (p . 37 t/m 41, traps)
door L . Schipper
Liefde Literatuur

•
•

•
•

•

58

Het Noordhoek-Donkeys SYndicaat (p . 267, column)
door 0 . Reichwein, B . Schreuders

Nick Cave (p . 41 t/m 43, traps)
door K . de Bakker
Muziek Proza
D'ontdekte 9eveinsdheid (p . 44 t/m 49, artikel)
door I . Leemans, W . Peeters
Renaissance Pornografie
As long as she got a dime, the music will never stop
door P . Buwalda
Rock 'n roll

Vooys Jubileum - Jaargang 20

(p . 50 t/m 61, artikel)

J

ri

•

't Wordt 9een uitsluitend kunstblad, en dat is 9oed
door M . Goud

•

Het ruisen van Rachels rok1'e
door A . van den Berg

•

De sterren 9elezen door Eric de KuYper
door Y . Horsman

•

Oordeelsda9 (p . 69 tIm 73, recensie)
door B . PePerkam p

•

Er wordt zo moeizaam over Iiteratuur 9edaan
door C . Bok, H . Bouwhuis

(p . 62 tIm 64, recensie)

Helmond Tien sporen van de avant-garde

(p . 64 tIm 67, recensie)

Mutsaers Rachels roklje

(p . 67 tIm 69, recensie)

De verbeelding van het manneli'k lichaam . Naakt en gekleed in Hollywood 1933 - 1955

Bosboom Zuilen van stof : het oeuvre van Frans Kellendonk

(p . 78 tIm 80, interview)

Overmars

#2
•

life is a dream (p . 2 tIm 11, artikel)
door M . Sanders
Nabokov

Emoties! Emoties en 9evoelens! Zelf scenario's schri1'ven
door J . Blokhuis

(p . 12 tIm 17, artikel)

Scenarioboeken

•

Inwi1'din9en (p . 18 t/m 19, column)
door M . Friesendor p

•

Van alle kanten, overal vandaan
door M . Goud

•

Ver9eten, verzonnen en betrokken verhalen (p . 29 t/m 31, traps)
door C . Bok

(p . 20 tIm 27, artikel)

Boutens Vertalin9en Leopold Andrian

Kinderboeken
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•

Komt hier die zYt 9ewoon de Vrouwen to verachten (p . 31 t/m 34, traps)
door J . Holterbosch

•

Had Alfred Issendorf een meteoriet kunnen vinden?
door J . en L . van Donselaar

•

De nederlaa9 als levensvorm (p . 41 t/m 48, artikel)
door J . Steenbakkers

•

Liefde- want dit is het ene woord (p . 49 t/m 51, recensie)
door P .J . Grootendorst

•

Een nieuw ti1'dschrift over oPties en optiek in verhalen (p . 51 t/m 54, recensie)
door N . Mosey

•

Veel is toeval, maar wordt met tern9werkende kracht een plan
(p . 54 t/m 57, recensie) door F . Brandsma

•

Ontwikkelin9 en continuiteit (p . 56 t/m 59, recensie)
door P . Jeroense

Vrouwelijke dichters Zeventiende eeuw

(p . 35 t/m 40, artikel )

Herman Nooit meer slapen

Dylan Songteksten

Morrien e .a. Liefde, alti/d
1 de lefde, de 9rote liefdespoezie uit de wereldliteratuur

Filter. TiJjdschrift voor vertalen en vertaalwetenscha p

Otten De letterphoot

Den Boeft e.a . (red.) Denken over dichten . Derti9 eeuwen Poeticale reflectie

•

Literatuur vereist een zekere inspannin9 (p . 60 t/m 64, interview)
door H . Bouwhuis en C . Bok
Heumakers

#3
•

Anything can happen (p . 2 t/m 9, artikel)
door P . Jeroense
fluster ldentiteitsproblematiek

Poems are bullshit unless they ar teeth (p .10 t/m 15, artikel)
door M . Andriessen
Majakovski Baraka

60
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•

Parels op de dorsvloer
door M . Friesendor p

•

Kellendonks "Letter en 9eest" en de mYthe van Phaeton (p .18 tIm 24, artikel)
door Ph . Dewaide
Kellendonk Intertekstualiteit
Vondel aan de trand van onze taalnormen (p. 25 tIm 27, traps)
door J . Holterbosch

•

•
•

•
•

•
•
•

(P. 16 tIm 17, column)

Taalontwikkeling
De link tussen naturalisme en landeri9en (p . 27 tIm 30, traps)
door L . van de Zande
Boer Naturalisme
Octave Mirbeau, tussen news en liPpen van de Iiteratuur9eschiedenis
(p . 31 tlm 38, artikel) door P . Buwalda
Mirbeau
Only in America (p . 39 tlm 46, artikel)
door H . Drost
Liedjesschrijvers
Ik ben 9oddank no9 ouderwets (p . 47 tlm 49, recensie)
door T . Vaessens
Vu9s BordewJi k; een bio9rafie

Golobt seist du, Niemand (p . 49 tlm 52, recensie)
door M . Goud
De Fei jter ea . (red.)
Het schri1'ven van het leven (p . 52 tIm 56, recensie)
door I . van Weert
Duras Schrijven
Van ellende en tra9iek, de din9en die niet voorbi1'9aan
door A . Huibers
lansen e.a . (red.) De lezer als burger; over Iiteratuur en ethiek

(p . 56 tIm 58, recensie)
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•

IF

t#4

De macht van de recensenten is tanend
door H . Bouwhuis en C . Bok
Dietz Literaire kritiek

Een ne9atieve handelin9
door H . van Stralen

(P . 59 tIm 64, interview)

(P . 4 tIm 12, artikel)

Sartre Nobelpl
ri's

•

De ware konin9in van Nederland
door H . Jochems

•

Het elan van een verzuilde cultuur
door M . Sanders

•

MYstiek in Gronin9en (p . 35 tlm 37, traps)
door M . Goud

•

Henriette van EYk
door M . de Bruin

•

Proza voor herlezers (p . 40 tlm 51, artikel)
door P . Buwalda en P . Jeroense

Schmidt

(p . 13 tIm 20, artikel)
(p . 21 tlm 34, artikel)

Marsman Katholieken

lellema Poezie

(p . 38 tIm 39, traps)

Van Eyk

Hertmans Naar Merelbeke

•

Een rook9ordi1'n rond de essentiele schamelheid van de vroe9a herinnerin9 .
(p . 52 tIm 57, artikel) door F . Brandsma

•

Find out what it means to me
door R . Besemer

•

Herinner mi1', ik heb mi1' peer9eschreven
door L . van de Zande

Schijnwerkelijkheid Romans

Popsongs

Van der Vegt Andrews

62
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(p . 58 tIm 68, artikel)
(P. 69 tIm 71, recensie)

•

Naast ieder kermisplein een kerkhofmuur
door J . van der Leer

•

Serenade onder vuur
door J . Holterbosch

•

De lezer en het literaire pril'zencircus
door A . Mertens

tIm 73, recensie)

(p . 71

Ten Berge De honkvaste reizi9er. Dagboekbladen veldnotities
(p . 73

tIm 75, recensie)

De Winter Serenade

(p . 76 tIm 80, artikel)

Literair klimaat Lezers

#1

Verstaanbaarheid li9t niet meer voor de hand
door B . Albers

(p . 4

tIm 14, artikel)

Brakman De refs van douanier naar Bentheim Postmodernisme

•

Een trendy taboe (p. 15 tIm 21, artikel)
door M . Westerhoud

•

De absurde Boeddha
door M . Strous

•

Literatuur in een 9revs9ebied
door H . Jochems

Film Literatuur Broer-zusrelaties
(p . 24

tIm

32,

artikel)

Zen and the art of the motorcycle maintenance Le mJthe de Sisyphe
(p . 33

t/m

45,

artikel)

leu9dliteratuur

•

Hoezo duodecimo?
door P . Buwalda

•

Uit het En9els vertaald
door P . de Voo9d

•

Een accolade uit beheerste wanhoop (p . 49 tIm
door i . Pekelder

(p . 46

t/m

47,

duodecimo)

(p . 47 t/m 49, duodecimo)

Vertalingen

51,

duodecimo)

Bismarck
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•

Zoeken naar de bekende we9
door R . Zweedi1jk

•

Een sYnthese tussen beschouwen en deelnemen
door F . Brandsma

•

Het zitvlees van de vertaler (p . 59 t/m 65, interview)
door P. Buwalda, A . van der Haven

•

Een hardnekki9a droom
door P. Jeroense

•

Terroristen en natuur9eesten
door M . Westerhoud

•

Schitterin9en aan Pindus' hemel (P . 72 t/m 75, recensie)
door J . van der Leer
Bilderdi'k
I De kunst der poetY
Cabaret is voetbal (p . 75 t/m 77, recensie)
door M . KuiPers

•

(P. 51 t/m 53, duodecimo)

Bredero Van Desanne

(P . 54 t/m

Leeflan9 Late zwemmer

Kurpershoek

(P . 66 t/m

Eco Europa en de volmaakte taal

70,

recensie)

(P . 70 t/m

72,

recensie)

Var9as Llosa De 9eesten van de Andes

Ter Braak Over het yak

•

Fantasieloze huismussen
door I . Claassen

•

Beschermen9el van de kunstfilm
door E . Rutten

F nil ... Till

IDJ

64

#2

(P . 77 t/m

82,

recensie)

Estes De ontembare vrouw als archetype in mythen en verhalen
(P. 83

Nederlandse film//9a Jordaan Ter Braak

my ghastly tale is told
door K . Smeets
Levi Holocaust
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20

(P . 4 t/m

12,

t/m 88, artikel)

artikel)

58,

artikel)

•

Vrouwen in achttiende-eeuwse dicht9enootschapPen
door W.R .D . van Oostrum

•

Nobele zwendel (p . 19 tIm
door H . van den Braber

•

Brief uit Merssebur9
door R . de Rui 9

•

Een onverkwikkeli1'ke 9eschiedenis
door R . Besemer

•

Bibliomaniakken en boekendieven
door M . Mostert

•

Die evan9elien vanden sPinrocken (p . 32 tIm 37, artikel)
door C . Grootenboer

•

Die Pinkelt1'e is zo'n betweter of en toe . . .
door M . KuiPers, K . Smeets

(P .13 tIm 18, artikel)

Dicht9enootschaPPen Vrouwenliteratuur
25,

Komrij Poezie Poetica

(P . 26

artikel)

tIm

27,

duodecimo)

Rott

(p . 27

Postmodernisme Albers

(P . 29

tIm

29,

duodecimo)

tIm 30, duodecimo)

Evan9elien van den spinrocken Vrouwbeeld

(P . 38 tIm 45, interview)

Braam

•

Een seculiere 1'ood leest de Bi1'bel
door A . Wienen

•

'Een kunstwerk is nu eenmaal een 9ecomPliceerd lets'
door M . Goud

•

Armada bevaart 's werelds letteren
door J . van den Broek

(p . 46

tIm 48, recensie)

Shalev De bijbel nu

(p . 48 tIm

51,

recensie)

Bloem Het onze9bare 9eheim; verzamelde essays en kritieken 1911- 1963
(p . 51

tIm

55,

recensie)

Armada
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•

J

1

Sisters are doing it for themselves
door J . Borst
Sister Act 1

(P . 54 t/m 64, artikel)

Lessen in on9ehoorzaamheid
door M . Sanders R . Fokkema

(p . 4 t/m 14, artikel)

•

Is this the best rYm that I can
door E . Kooper

(P .15 t/m 21, artikel)

•

De vrouw is een plant die bevruchtin9 be9eert (P . 24 t/m 31, artikel)
door I . Claassen

•

De vrouweli1'ke private eye in de Amerikaanse misdaadliteratuur
(p . 32 t/m 39, artikel) door P . Dekker

•

Discretie (p . 39 t/m 40, duodecimo)
door F . de Glas

•

Anne Frank : het meis1'e en de mYthe (p . 40 t/m 43, duodecimo)
door K . Smeets

#3

Polet Vi l jfti9ers Pound

Chaucer Van Altena Canterbury Tales

Van Ostaijen Vrouwbeeld

Grafton Paterski Misdaadliteratuur

PinkelJt'e Laan

Frank

•

Alles in het 9root, en de 9evol9en op een kleine markt
(p. 43 t/m 45, duodecimo) door H . Bertens

•

"Het zal wel paarlen voor zwi1'nen 9ooien zi1'n"
door B . Albers

•

Ons publiek heeft behoefte aan lets nieuws
door A. van der Haven, P. Jeroense

Postmodernisme

Verheul Bi jbelvertalin 9

66
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(p . 46 t/m 48, duodecimo)

(P . 49 t/m 55, interview)

•

Een vermolmde kurkeik met een stem als een misthoorn
door E . Mulder

•

Valse retenties
door M . Strous

•

Troosteloosheid en puur proza in alle staten
door M . Westerhoud

•

Niet doen ; maar denken (p . 62 tIm 64, recensie)
door R . Dobbelaer

Van Oorschot Br/even van een uitgever

( . 58 tIm 59, recensie)

Wille De zeven we9en der waanzin

J

r 1

(p . 60 tIm 62, recensie)

States; nieuwe verhalen uit Noord-Amerika

Mei J sing De on9eschreven leer

#4

(P. 56 tIm 58, recensie)

In plaats van zelf to Ieven heb 1'e ons op pad 9estuurd
door M . Kamphuffs

(P . 4 tIm 12, artikel)

Postmodernisme Ankers Goede manieren . Een episodisch gedicht

•

De re9els van het taalsPel Poezie
door A . Andewe 9

•

Meer in din9en dan in mensen
door M . Andriessen

(P . 13 tIm 19, artikel)

InterPretatietheorie Forrest-Thomson

(p . 22 tIm 27, artikel)

Scheifes Sl'klovski

•

Gedichten en papier
door B . PePerkam p

•

Een onbeduidende brief uit Hoo9eveen
door A. van der Haven

•

Deconstructie 9een 9arantie voor kwaliteit
door K . Adalena

Poezie Vroman

(p . 28 tIm 40, artikel)
(p . 41 tIm 42, duodecimo)
(p . 43 tIm 45, duodecimo)

Estes
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•

Lezen als papieren peripateticus (p . 46 tlm 48, duodecimo)
door F .R .W . Stolk

•

Vertalen is creatief verraad (p . 50 tlm 55, interview)
door D . Beekink, M . Westerhoud

•

Ambacht of talent?
door F . Brandsma

•

Waarom bewe9en? Waarom lezen?
door S . van der Mei1js

•

'Kaffeehausdekadenzmodernen'
door M . Goud

•

Spannin9sveld of eilandenri1'k
door N . Wilholt

Woestijne

Van de Pol

(p . 55 tlm 57, recensie)

Van Alphen 0p Poetische wiJ ze

Stu9er Paso doble in de herfst

Boo9ert Wenen, de sfinx

#1

(p. 62 tlm 64, recensie)
(p . 4 tlm 13, artikel)

SPookverhaal Poet/ca Kellendonk

•

Een on9ewenst boek (p. 14 tlm 18, artikel)
door H . van Stralen

•

De zonden van de lezer : Vraatzucht

•

Libben labben an eY n stucxken swine
~ vlees
door L. Jensen

Boll Der En9el schwie9 Existentialisme
door J. Vorstenbosch

Vos Renaissance Moffen

68

(p . 59 tlm 61, recensie)

Ti'dschrift voor literatuurwetenschap

De 9eheimzinni9a werkeli1'kheid
door W . 0 elaar

(P . 57 tlm 59, recensie)
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(p . 19 tlm 21, column)
(p . 22 tlm 28, artikel)

•

Als Iiteratuur vermomde ethiek
door W. Berkelaar

(p . 29 tIm 36, artikel)

•

Miskende brieven
door K . Smeets

•

MYthe en to9ica (p . 40 tIm 42, duodecimo)
door S . van Amelsfort

•

Schokeffecten (P. 43 tIm 44, duodecimo)
door F . Brandsma

•

Een lezer moet in een boek 9enoe9 missen (p . 45 tIm 50, interview)
door P . van DiJ'k

•

De erfenis van onschuld, verdriet en verlan9en
door L . van de Zande

•

De Iiteratuur van de zin9ende, schri1'vende en lezende eilanden
(p . 55 tIm 57, recensie) door D . Brattin9a

Existentialisme Beschreven keuzes Van Stralen

(P . 38 tIm 40, duodecimo)

Burgerhart Liaisons dan9ereuses Briefroman

Dros De huiveringwekkende mYthe van Perseus

De Troyes Reality-tv

Actus

(p . 52 tIm 55, recensie)

Anbeek

Rutgers Beneden en boven de wind: Iiteratuur van de Nederlandse Antillen en Aruba

I

ri

•

De grote greep (p . 57 tIm 59, recensie)
door T . Anbeek

•

Leerzaam sPelen met drie delen
door N . Mosey

Ruiter, Smulders Literatuur en moderniteit in Nederland 1840 - 1990

(p . 60 tIm 64, recensie)

Cats Sinne- en minnebeelden

#2

Een avonturier
exPloitatietocht naar het zelf (p . 4 t/m 13, artikel)
op
door H . Jochems
Warren Poezie Dagboek
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•

De 'mannelYke bekwaamheden' van een achttiende-eeuwse dichteres

•

De zonden van de lezer: luiheid

•

CYberPunk : de sciencefiction van het heden

•

Vrouw en vri1'heid in het werk van Colette
door M . Kroon

•

Waarom ik schri1'versbrieven niet meer leuk vind

•

"0 Pest, o huisverdriet!"

•

Frederigo Tozzi, Herinnerin9en van een 1'on9e beambte

(p . 14 tIm 20, artikel) door A . de Jeu

Van der Horst Vrouweli'k
1 dichterscha P
door J . Vorstenbosch

(p . 22 tIm 23, column)

(p . 24 tIm 31, artikel)

door P. Koopmans

Sciencefiction CYberpunk
(p . 32 tIm 39, artikel )

Colette Identiteit

door T . Vaessens

Van Ostai'en
Brieven
1
door S . Mei1'er

(p . 40 t/m 42, duodecimo)

(p . 42 t/m 44, duodecimo

Vondel

(p . 44 t/m 46, duodecimo) door C . van der Voort

Tozzi Modernisme

•

Het ideaal van de veelzi'digheld
~

•

Kasteel, achtbaan, hiPhoPfeest of kerkhof

•

Worstelen met een morele erfenis

door P . Jeroense, J . KapJ
terns

(p . 47 t/m 51, interview )

Van Duynhoven

door P . Ke9el

't Hart Blauw Curacao Postmodernisme

door K . Smeets

(p . 52 t/m 56, artikel)

(p . 57 t/m 59, recensie)

Ibsch, Fei'ter,
Schram Voorstellin9en van de 2e Wereldoorlog in Iiteratuur en geschiedenis
l
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I

•

Het bekoorli1'k vernis van de rede (p . 60 tIm 62, recensie)

•

door J .M .J . Sickin 9
Anten Het bekoorlijk
l vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijjk
Emmaus in Antwerpen (p. 62 tIm 64, recensie)
door T . van Strien
De Haas

ri
#3

Een kermistaal (p . 4 tIm 14, artikel)
door S . van der Mei1's
Schippers Bewijsmateriaal als poeticale roman

•

Europeanen en Hottentotten (p . 16 tIm 21, artikel)

•

De zonden van de lezer : Wellust (p . 22 tIm 24, column)

door M . Hunziker
Wikars Reisverhaal Zuid-Afrika
door J . Vorstenbosch

•

Hoe kafkaesk is Nederland (p . 25 tIm 29, artikel)

•

Een domineedichter in zi1'n context (P . 30 tIm 35, artikel)

door T. Vaessens
Van OstaYen Kafka
door P . van Di1jk
De Genestet

•

Met de kop in het zand (p . 36 tlm 38, duodecimo)

•

Het kind Mathilda (P . 38 t/m 40, duodecimo)

•

leesteken en Opperwezen (p . 40 tIm 43, duodecimo)

door P . Jeroense
Fictie Werkeli'kheid
door A . de Graaf
Dahl Mathilda Film
door J .L . DiJjkhuis
Reve Aanhalingsteken
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•

Ik 9eef niets om diepa 9edachten, alleen om mooie zinnen
(P. 44 tIm 50, interview) door K . Smeets, P . Jeroense

•

A complete futile being
door P . Jeroense

•

Statistieken bloeden niet
door K . Smeets

•

Het meis1'e Kartini
door 1. Kapl
terns

•

. . .en een kleed to weven scherin9 literatuur, insla9 en de bi1'bel
(p . 61 tIm 64, recensie door E . van , t Hof

Wieringa

(p . 52 tIm 55, recensie)

De Jong Een man die in de toekomst sPringt

(p . 56 tIm 57, recensie)

Van Ga/en Last, Wo/fswinke/

(p . 58 tIm 61, recensie)

Keesing Hoe ruim een kooi ook is - /even en /ot van Kartini en haar werk

Goedegebuure De veelvervi9 e rok . De bi jbe/ in de moderne literatuur 2

Fr
Ji

Het verleden als Broom
Q9
door J .F .H . Raat

(p . 4 tIm 10, artikel)

Vestdi jk Rumei/and

•

Verbeeldin9 van vervol9in9 (p. 12 tIm 17, artikel)
door K . Smeets
Het bittere kruid De nacht der Girondijnen Fictie

•

De werkeli1'kheid is het makkeliJ'kste wat er is
door A . van den Berg, R . Besemer

•

Het politieke kinderspel
door J . Mathi1'ssen

•

Een door en door verdorven schepselt1'e
door M . Strous

(P . 18 tIm 26, artikel)

Het dikke hart Postmodernisme Oosterhoff

Rushdie Middernachtskinderen

De Drie Musketiers Kwaad
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(p . 27 tIm 32, artikel)
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(p . 33 tIm 35, duodecimo)

•

Twee ballet1'es (p . 35 tIm 37, duodecimo)
door A. Rigne y

•

Een verdwenen snort Iiteratuur (p. 37 tIm 40, duodecimo)
door J . Kapl
terns

•

De ma9ie van De scharlaken stad (p . 40 tim 43, duodecimo)
door L . Stefanski

•

Ik kan nooit doen wat iedereen doet

•

De drag9sters van /even en dood
door R . van Eekelen

•

Ti1'dschrift voor Chinese Iiteratuur (P . 54 tIm 57, recensie)
door R . Fromme, H . van der MeYden

•

Proefschrift over Ter Braak
door J . van der Vleuten

Fictie Werkelijkheid

Coo/en De 9oede moordenaar

Haasse De scharlaken stad

door S. van Ame/sfort, A. de Graaf
Beckman

(p . 44 tIm 49, interview)

(P . 51 tIm 54, recensie)

DubY Edelvrouwen in de twaalfde eeuw

Het trage vuur

(p . 57 tlm 61, recensie)

Van Nieuwstadt De verschrikkin9en van het denken : over Menno ter Braak

•

Dromen in de Middeleeuwen
door M . de Graaff

(p . 61 t/m 64, recensie)

Pleij Dromen van Cocagne . Midde/eeuwese fantasieen over het vo/maakte /even

#~
•

Ten 9eleide (p . 4 tlm 7, artikel)
door W . Smulders

Van der Hei jden De tande/oze tUd

Een overzicht van de cYclus
door M . RuiJ9' rok

(p . 8 tim 10, artikel)

Van der Heijden De tande/oze tijd
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•
•
•
•
•

•
•

•

J

r 1

#2

Geman9eld tussen manneli1'ke knoken (p. 12 tIm 19, artikel)
door S . Ste99ink
Van der Hei'den
De tandeloze ti1 jd Vrouw
J
Tussen werktui9 en waPen (p . 20 tIm 26, artikel)
door K .J . van Di1'k
Van der HeUden
De tandeloze ti'd
J
J Schaar
Albert E9berts versus Arthur Ducroo (P . 28 tIm 35, artikel)
door M . van Gelderen
Het land van herkomst De tandeloze ti'd
Van der Heiden . . .Van der Hi1'den . . .Van der Hei1'den . . .Van der Hei1'den!
(p . 36 tIm 38, duodecimo) door U . Sawicki
Van der Hei'den
De tandeloze tijd
1
l
Drie vrouwen uit het leven van Albert E9berts (P . 39 tIm 41, artikel)
door J . Kap1
terns
Van der Hei'den
De tandeloze ti'd
1
1
Het masker van de JanuskoP (p . 46 tIm 54, artikel)
door M . Rui19' rok
Van der Hei'den
CanaPoni
J

Een stal voor zondebokken
door W . Smulders
Van der Hei'den
De tandeloze
J

Een doorzichti9a tekst
door H . van Stralen

(P . 14

Intertekstualiteit Glass Onion

74

ti'd
I

tlm 76, artikel)

Be9eerie

De bio9rafische le9Puzzel van Jan Brands (P . 77 tlm 80, recensie)
door J . KaPtei1jns
Brands Van der Hei'den;
1
9 emankeerd leven om9esmeed tot heldendicht
Een toets der kritiek (p . 4 tIm 12, artikel)
door A . van Hoof
Kritiek Dorrestein

•

(p . 55
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tIm 19, artikel)

•

De zonden van de lezer : Hoo9cooed (p . 20 t/m 22, column)
door 1 . Vorstenbosch

•

GG de Bay, een vri1'e vertaler of een kopierend auteur?
door Y . Perez

•

Bedrie9er in het land der blinden
door W . Berkelaar

•

Een stad die nieuwe beelden vindt (P . 41 t/m 43, duodecimo)
door F . Frank

•

De heili9a Antonio
door K. Smeets

•

Om to ontbreken . . . (p . 45 t/m 49, duodecimo)
door M . Andriessen

•

Een prima donna in Utrecht
door T . Blanksma, E . lobe

(p . 24 t/m 31, artikel)

Renaissance Creativiteit Literaire invloed

(p . 32 t/m 40, artikel)

Weinreb

(p. 44 t/m 45, duodecimo)

Grunberg

Twist met ons

(P . 50 t/m 55, interview)

Schwegman Waalw/k

•

'De heerschapPi1' van de nacht is ti1'dloos' (Novalis)
door M . van de Have

•

Bi1' de beesten af!
door R . Crams

•

Het tiJ'dschrift als bron en object van onderzoek
door H . Anten

Von der Thusen

(p . 56 t/m 58, recensie)

(p . 58 t/m 60, recensie)

Mei 1jer Drees Kikkers, zwi'nen
en doggen
l

(P . 60 t/m 62, recensie)

TiI jdschrift voor til jdschriftstudies
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•

J
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#3

•
•
•
•
•

•
•

•
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Een nieuw hoofdstuk (p . 63 tIm 64, recensie)
door A . de Graaf
Streng
Denkend aan Marsman (P . 4 tIm 14, artikel)
door F . Stolk

Marsman Herinnering aan Holland
Bezoek aan Sodom (p. 16 tIm 26, artikel)
door J . Kapl
terns
Bordewilk Modern bil belverhaal
De zonden van de lezer : Af9unst (p. 28t/m 30, column)
door J . Vorstenbosch
De Iauwerkrans 9elauwerd (P . 31 tIm 37, artikel)
door A . Speller
Vrouwenliteratuur Renaissance
Het onverklaarbare in de mens (p . 38 t/m 42, duodecimo)
door S . van Amelsfort
Film Het buitenaardse
Het poetisch Proza van Josien Laurier (p. 42 t/m 45, duodecimo)
door W . Kraut
Laurier

Tien maal per uur sPiernakend om het huffs heen toPen
(p . 45 tIm 47, duodecimo) door H . Lui1'ten
Van Deyssel
De beeldende kracht van de 9rammatica (p . 47 tIm 50, duodecimo)
door G . Koefoed
Hemmerechts
Het literaire IandschaP in zwart-wit (p . 50 t/m 51, duodecimo)
door S . Zomers
Boekenweek

Vooys Jubileum - Jaargang 20

•

Ik 9eloof niet in fantasie (p . 52 t/m 56, interview)
door F . Kussen, I . Werner

•

De minnares van alle schri1'vers
door V. de Gier

•

De duistere zi1'de van de Iiteratuur
door J . von der Thusen

•

GrapPen van een bohemien (p . 61 t/m 62, recensie)
door M . WiJjnen

•

Een Jim Morrison van ei9en bodem
door J . Olie, J . van Vu9t

Jr1

Barnas

(p. 57 t/m 58, recensie)

Klukhuhn, Jae9er Denkende schnjvers-over filosofie en Iiteratuur

(p . 59 t/m 60, recensie)

Haakman Afgronden; verontrustende Iiteratuur uit de romantiek

Dekker Lachen in de 9ouden eeuw; een geschiedenis van Nederlandse humor

(p . 63 t/m 64, recensie)

Mulders, Lesage Een zeer treuri9e Prips. Het leven van Jotie T'Hooft

AIs is ons P rinse
1 no9 zo klein, toch zal hi1' eenmaal Konin9 zi1'n
(p . 4 t/m 16, artikel) door G . Franssen
•

Van Deyssel De Adriaantjes Pointillisme

De ontwikkelin9 van een schri1'verschaP
door E . Overbeeke

(p . 18 t/m 24, artikel)

Enquist Muziek

•

De zonden van de lezer : Gieri9held (p. 25 t/m 27, column)
door J . Vorstenbosch

•

God of 9eolo9ie?
door S . van Stek

•

Marsman's Herinnerin9en
door A . Verha9en

Bilderdi jk

(p . 28 t/m 37, artikel)
(p . 38 t/m 43, artikel)

Marsman Herinnering aan Holland
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•

Een amorele theoreticus?

•

Van 1984 naar 2001

•

Dit Is Echt Gebeurd

•

Kleine huis1'es voor een veel to 9rote di1'k

•

Een liter leven

•

Tussen bedaarde bur9erzin en avontuurli1'k kosmopolitisme

•

door J . KapteiJjns

Hermans

door M . van Hulst

Science fiction

door A . Andewe 9

(p . 44 tlm 47, duodecimo)

(p . 47 tlm 50, duodecimo)

(P . 50 tlm 51, duodecimo)

Japin

door S . van Amelsfort, R . Fromme

Otten

(p. 53 tlm 60, interview)

(p. 61 tlm 63, recensie)

door P. van Di 1jk
Liter, christeli 1jk literair tiJ jdschnjft 1
(p . 63 tlm 65, recensie)

door G . Franssen

Noordzee, taal & letteren 112

Geschreven 570 dode schri1'vers
door J . Kapl
terns

(p. 66 tlm 68, recensie)

Interview

J

ri
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#1

Het Nederlandse yolk de les 9elezen
door J . Kaptei1jns

Hermans polemiek

(p . 4tJm 19, artikel)

•

De beschaafde oorlo9 van de literatuur

•

De zonden van de lezer: Woede

door G . Franssen

Haman Bourdieu

door J . Vorstenbosch

Vooys Jubileum - Jaargang 20

(p . 20 tlm 29, artikel)

(p . 30 tlm 32, column)

•

For I here throw down my gauntlet
door T. Blanksma

(p . 33 tIm 39, artikel)

•

De beknelde droom van Elisabeth EYbers
door R . Fokkema

•

Een waanzinni9a existentiele lee9to
door A . Jansen

•

Het Faustboek van 1587
door A . Boonzaai1jer

•

PretPark Dali (p. 47 tIm 49, duodecimo)
door H . Konickx

•

Een beet1'e zin9en, een beet1'e dansen
door F . Kusse

•

Zo helder is het werkeli1'k zelden
door M . Goud

Wollstonecraft VrouwenemanciPatie A vindication of the Rights of Women

EYbers Afstand en verbindtenis

d'Electrique

(p. 40 tIm 42, artikel)

(p . 43 tIm 45, duodecimo)

(p . 46 tIm 47, duodecimo)

Faustmotief

Dali-museum

Kuyper

(p . 50 tIm 56, interview)

(P . 57 tIm 59, recensie)

Sotemann Verzen als leeftocht . Over Gerrit Kouwenaar

I

ri

•

Ontdekkin9 SPaans-Amerikaanse literatuur last op zich wachten
(p . 59 t/m 61, recensie) door I . van Amelsfort

•

De intrigerende schoonheid van een open Plek in het bos
(p . 62 tIm 64, recensie) door M . van der Have

Casarte Wellinga De eeuwi9e ontdekkin9 . Inleidin9 in de Spaans-Amerikaanse literatuur

Kopland

#2

Monumentale ver9etelheid
door F. van Gestel

(p . 4 t/m 17, artikel)

Hooft Histoorien
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•

Dansende maa9den (p . 18 tIm 26, artikel)
door D . van der Poel

•

Over den poezY ; Why? Its poetry
door T . van Deel

•

Met 9elatenheid to dulden
door G . Franssen

•

Hoofs koket en boers vloekend
door K. Luthi

•

Een idee van Tim Krabbe
door J . Kapl
terns

•

Fantasie aan het woord (p . 48 tlm 51, duodecimo)
door R . Fromme, M . KuYper

•

Poezie is het zeehond1'e van de literatuur (p . 53 tlm 56, interview)
door K . Smeets

Geesteli'ke
literatuur Liederen Vrouwenliteratuur
l

(p . 27 tIm 29, column)

(p . 30 tIm 38, artikel)

VestdJi'k De uiterste seconde

(p . 39 tIm 44, artikel)

De Troyes Le chevalier au lion- lveris saga

(p . 45 tlm 48, duodecimo)

Krabbe

Ende Die Unendliche Geschichte

Heytze

•

Een ei9enzinni9a 9ids (p . 57 tlm 59, recensie)
door G .F.H . Raat

•

Derrida eindeli1'k duideliJ'k
door D . van den Broek

•

De onttoverin9 van de wereld
door H . Jochems

Van der Starre Vestdi'k over Frankrijk

Van der Side
l Het literaire experiment : Jacques Derrida over literatuur

Vaessens

80

(p . 59 tIm 62, recensie)
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(p . 62 tIm 64, recensie)

Het ware leven? (p . 4 tIm 21, artikel)
door L . van Schoonneveldt
Nabokov Autobiografie

•

Het a9odocument : stiefkind1'e of oo9aPPel? (p . 22 t/m 29, artikel)
door G . Johannes, R . Dekker

•

Uit9eblust nihilisme
door W . Berkelaar

•

Het ik zi1'n anderen (p . 38 tIm 47, artikel)
door M . van der Have

•

Van a tot b (p . 48 tIm 52, duodecimo)
door J . KapteiJjns

•

Wie kiest is nooit zonder verlan9en
door M . van der Have

•

De deur tussen, kunst, Iiteratuur en leven staat wijd open
(p . 56 tIm 64, interview) door S. van Stek, M, van Gelderen

Egodocument

(p . 30 tIm 37, artikel)

Herman Van Straten

Pessoa

Krol Buch Autobio9rafie

(p . 52 tIm 55, duodecimo)

Tolkien In de ban van de ring

Jansen Luijten

•

Werken om niet dom to bli1'ven
door G . van der Stroom

•

Ex cathedra in alles
door E . Overbeeke

•

Gezucht en 1'eremiades
door R . Kootstra

Anne Frank

(p . 65 t/m 73, artikel)

(P . 74 t/m 84, artikel)

Vermeulen Egodocument

(p . 85 t/m 87, recensie)

Koenders Hans Christian Andersen. Nooit ri1 k, nooit tevreden, nooit verliefd
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•

De ideate prozacursus voor 9evorden
door W . Smulders

•

Ut pictura Poesis (p . 91 tIm 93, recensie)
door Y. Rodriquez Perez

•

Een schri1'fster in spe
door F . SPeet

Iri

(p . 87

tIm 91, recensie)

Cumps Bordewi'k

Fens Janssens Poseren voor de bladspie9el . Lezers in de lijst

(p . 93 tIm 96, recensie)

Muller Anne Frank . De bio9rafie

' k Wilde wet 9raa9, maar 'k ma9 u niet vereeren
door M . Sanders
Tachtigers Katholicisme

•

Ga in vrede nu 9edicht1'es
door A . Kuipers

•

De kiaP in het 9ezicht
door G . den Toom

•

Brandende kwesties (p . 28 t/m 32, artikel)
door A .J . Gelderblom A.M . Musschoot

Vlaanderen Poezie

(P. 18

(P . 26 tIm

(p . 4 t/m 16, artikel)

tIm 24, artikel)

27,

column)

Literatuur9eschiedenis Nederlands

•

Wat weet Els nou van het Internet?
door F .R .W . Stolk

•

Ik wit dat mensen in mi1'n lied1'es lets herkennen
door H . Koninckx

•

Een taart met veel kaars1'es (P . 40 t/m 41, duodecimo)
door J . Kapl
terns

Van den Brink Hart van glas

Rowwen Heze Muziek

Suzhou River Film
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(p . 33 t/m 36, duodecimo)
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(p . 36 t/m 39, duodecimo)

•
•

•
•
•
•

Jri

#

•
•
•

Het Ii1'kt achteraf 9ezien allemaal zo ver9eefs, ver9eefs . . .
(P . 42 tIm 47, interview) door R . Kootstra, P . RooiJjackers
De Man Vaartjes
Het aanbod bepaalde de keuze of wat verder op tafel kwam
(p . 48 tIm 52, recensie) door H . Anten
Mei ljer Levi in de Lag e
e landen. 350 1'aar Joodse schri'vers in de Nederlandse literatuur
Dit uit9ekozen koninkli1'k 9loriestuk en Pronkkleinood (P . 52 tIm 56, recensie)
door G . Franssen
Van Halsema Dit eene brein . 0Pstellen over het werk en dichterschap van J.H. Leopold
Zo'n uit9an9spunt zouden mi1'n 9edichten zi1'n (p. 56 tIm 58, recensie)
door M . de Waal
Alles is to zwaar, omdat alles to licht is . De brieven van P . Celan aan Diet Kloos-Barendr t
De echo zendt mi1' alles weer (p . 59 tIm 61, recensie)
door S . van Stek
Elsschot leest voor. De briefwisselin9 tussen Willem Elsschot en Jan C. Villerius
De Picaro en de wi1's9eer (p . 61 tIm 64, recensie)
door S . Bax
Buurlage
Handen met een voorliefde / voor een stille moord een stille
(p . 4 tI m 19, artikel) door P . Rooi1jackers
Gard Sivik Vi'ftigers
l

lakobsiadder naar een le9e hemel (p . 20 tIm 29, artikel)
door W . Surewaard
Brecht Poezie
Een harde en benePen ei9enzinni9held (p . 30 tIm 31, column)
door G . den Toom
The Taming of the Bard (p . 32 tIm 39, artikel)
door 0 . van Wil9enbur 9
Shakespeare Nazisme
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•

Wie kept het orakel uit Zalk flog? (p . 41 tIm 46, duodecimo)
door B. Mounts

•

De romantische sluier we99erukt? (P . 46 tIm 50, duodecimo)
door M . Schulze

•

Een metafoor op zoek naar een onderwerP
door K . Hesselink

•

Het Postmodernisme sinds 1910
door H . Bertens

•

Under a cloak of black ambiguous words
door M . Goud

•

De bols1'ewistische kleuter1'aren van twee P .C. HooftPri1'swinnaars
(P . 61 tIm 62, recensie) door G .F .H . Raat

•

Verzen 9eschreven met poeder op een Pioenblad (p . 62 tIm 64, recensie)
door T. Blanksma

Postmodernisme Poezie

Deconstructie Bouquetreeks

Conrad Metafoor

(p . 51 tIm 54, duodecimo)

(p . 56 tIm 58, recensie)

Murphy

(p . 58 tIm 61, recensie)

Wintermans Alfred Douglas. De boezemvriend van Oscar Wilds

Maas Kleine BolsJjewieken . De kleuter1aren van Karel en Gerard (van het) Reve

Idema De onthoofde feminists

De literatuur vol9ens Gummbah
door T . Vaessens
Gummbah Dichterschap

•

Wat bloemri1'ker, drukker en hefti9er
door P . Rooi1jackers

•

Dust bowl ballads
door B . Mounts

Tachtigers Anti-semitisme

Amerika Muziek

84

(p . 4 tIm 14, artikel)
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(p. 27 tIm 35, artikel)

(p . 16 tIm 26, artikel)

•

De voorbi19' an9er als deskundi9e
door G . den Toom

(P. 36 tlm 37, column)

•

De zee als een uit9estrekte pa9ina zonder metaforen
door K . Hesselink

•

Een speeltoneel in kaart 9ebracht (P . 46 tlm 50, artikel)
door T . Harmsen

•

De zee, de zee (p . 51 tlm 56, artikel)
door W . Gerritsen

•

De ondraa9J
like macht der vertalers
door M . Laterveer

•

Zonder remmen de snelwe9 oP9aan (P . 64 tlm 67, interview)
door M . van Beersum, L. van der Linde

•

In de ban van DionYsos
door R . SchiPper

(p, 38 tim 45, artikel)

Walcott Zee

Ceneton Toneel

Zee Literatuur

(P . 57 tlm 63, artikel)

Kundera Vertalin9
Croiset

(p . 68 tlm 74, artikel)

Nietzsche DionYsos

•

De 9eneratieve moraal van Noam ChomskY (P . 76 tlm 82, artikel)
door T. Jair

•

Zucht and Zu9ellosi9keit (p. 83 tlm 87, artikel)
door H . van Stralen

•

SinkPlaatdakke, tsotsis en saatra9o99endse 9eraas (P . 88 tlm 90, recensie)
door R . Buikema

ChomskY Taalkunde Engagement

Mann Tod in Venedig

Komri l De Afrikaanse poezie in duizend en eni9e 9edichten
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•

Aarzelin9, onzekerheid, twi1'fel
door R . Storm

•

Het familielid als ha9io9raaf
door P. RooiJ'ackers

•

Het leven schilderen zoals het is
door S . van Stek

Fr1Q.
#~

(P . 90 tIm 91, recensie)

Goedegebuure Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman

(p . 92 tIm 94, recensie)

Blom De vlam van het mense//k
J denken ; Nico van Suchtelen (1878 - 1949)

Auwera Willem E/sschot

Vrienden van het Duitse boek
door C . Janssen
Duitse /etterkunde Receptie

(P. 94 tIm 96, recensie)

(P . 4 tIm 12, artikel)

•

Niet voor de kinderkamer bedoeld
door 0 . Coolen

(p . 14tIm 23, artikel)

•

Een Postmodernrevisor (p . 24 tIm 33, artikel)
door S . Bax

•

De schi1'ndood van het ti1'dschrift (P . 34 tIm 36, artikel)
door G . den loom

Randstad Jaren '60

Revisor VormexPerimenten Verhaa/technieken

Literaire ti"dschriften
J

Voorzieni9heid1'e sPelen
door H . Koninckx

•

Nooit asP 9eweest (p . 42 t/m 47, interview)
door A . Rademakers, F . Ha9enaar

•

De on9espeelde Strindber9
door E . Tornqvist

Couperus Eline Vere

Isegawa

Strindberg

86

(p . 38 t/m 42, artikel)

•
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(p . 48 tIm 53, artikel)

J

r 1

•

Moord door onverschilli9held (p . 54 tIm 58, artikel)
door G . den Toom

•

Living on a poem
door I . He ze

•

Re9els en Patronen
door J . Don

Broch

(p . 59 tIm 60, artikel)
(p . 61 tIm 64, recensie)

Pinker Words and rules

#2

Ik-9enietin9 met wi1'-9lazuur (p . 68 tIm 80, artikel)
door M. Vermast P. Rooi'ackers
Derkinderen Gemeenschapskunst

(P . 82 tIm 86, artikel)

•

Zonder rechten, als een hond
door S . Pieterse

•

De bladzi1'den van het Hoo9lied en revolverPatronen
door W . Surewaard

•

Lof van de voetnoot
door W .P. Gerritsen

Coetzee Disgrace

Babel

(p . 87 tIm 95, artikel)

(p . 96 tIm 97, artikel)

Voetnoten

(p . 98 tIm 107, artikel)

•

Artaud en Beckett : zoekers naar "het andere"
door N . van der Side
1

•

0P zoek naar een vaderland van leven en vriendschaP
door K . Hesselink

•

Gulliver en zi1'n kamerPof
door E . Bos

Siccama Het waarnemend lichaam

Platonov Tjevengoer

(p . 108t/m 112, artikel)

(p . 114 t/m 121, artikel)

Hermans Interviews

Vooys Jubileum - Jaargang 20

87

•

Stekeli9a bonmots (p . 123 tIm 124, recensie)
door J . von der Thusen

•

Een 1'uffer dichteres
door A. de Jeu

•

Stiekem Polemisch
door B . Mounts

Van der Starre Chamfort, de lachende mensenhater. MisantroPie in de achtiende eeuw

(p . 125 tIm 126, recensie)

Van Oostrum 't Zoet der eenzaamheid . Gedichten van luliana Cornelia de Lanno Y

(p .127 tIm 128, recensie)

Berndsen Met alle respect . Over Literatuurkritiek

Jr i

Taalkunde en Poezie : dichter en boer
door J . Kerstens

(p . 132 tIm 148, artikel)

Taalkunde Poezie9eschiedenis

•

Hon9erkunstenaar in taal
door G . den Toom

•

De Iaatste stellin9?
door G . Franssen

(p . 156 tIm 164, artikel)

•

Poezie en academie
door T . Vaessens

(p. 165 tIm 167, artikel)

Arends

(p . 150 tIm 155, artikel)

Fokkema Poezie9eschiedenis

Pnp7ia

•

Een land dat aan het dichten is 9esla9en en niet meer stoPpen kan
(P . 168 tIm 173, artikel) door P . RooiJjackers

•

Het nieuwe imago van de Poezie
door K . Vo9elaar

•

Mi1'n leven is een beet1'e zoals dat van Don Quichot
door A. Rademakers

Poezie

Podiumdichtkunst laren '60

Manteau

88
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(p . 174 tlm 180, artikel)
(P . 181 tIm 186, interview)

•
•

Jr 1

Buelens' Poezie9eschiedenis
door J . Joosten

(p . 187 tIm 190, recensie)

Buelens Van Ostai l"en tot heden : zil jn invloed op de Vlaamse poezie
Postmodern Iiteratuuronderwi1's (p . 190 tIm 192, recensie)
door G . de Vriend
Watson, KooY, lanssen Fiction, literature and media

Van "science-fiction hack" tot "true artist"
door M . Schulze

(p . 196 tIm 207, artikel)

Vonnegut Receptie

Geweld, seks en reli9ie (p . 208 tIm 216, artikel)
door M . Kleinhoonte van Os
Wolkers 'De wet op het kleinbednjf' Girard

•

Tenslotte zi1'n onze 9evoelens wel het meest onfeilbare in ons
(p . 218 tIm 227, artikel) door E . Fa9el

•

Een nieuwe deskundi9e (p . 230 tIm 240, artikel)
door R . Delvi9ne, L . Ross

•

De stand van het De Haan-onderzoek (p . 246 tIm 247, artikel)
door E . LeiJjnse

Du Perron Poeticale ontwikkeling

De Haan

De Haan

J

•

Antwoord aan Elisabeth Lei1'nse
door R . Delvi9ne, L . Ross

•

Het bruine boek in Nederland
door C . Janssen

De Haan

(p . 247, artikel)
(p . 248 tlm 251, recensie)

Groeneveld Zwaard van de geest . Het bruine boek in Nederland 1921 - 1945

2

#1

Een 9efrustreerd verlan9en om to vertellen
Door M . van Beersum

(p . 4

tIm

15, artikel)

Kellendonk Detective
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•

•

literatuur en film (p . 16 tIm 23, artikel)
Door E . Andrin a
FilmwetenschaPPen Literatuurwetenscha p

Sacra Memoria (p. 24 tlm 31, artikel)
Door H . Noe
Middeleeuwen Van Ruusbroec

•

De zonniga bilk van de zali9maker (p . 32 tIm 40, artikel)

•

Universitair Universum : Heen en Weer (p . 42 tIm 43, column)

•

Driemaai Nabokov (p . 44 tIm 52)

•

C.C .S . Crone en de waan van bet iezen (P . 53 tlm 55, artikel)

Door P . Rooi1'ackers
Koenen Katholicisme
Door F . van 4ostrom

Door G . Berghuffs
Nabokov Pnin
Door S. de Graeve
Crone

•

Gerard Reve en de teievisie (P. 56 t/m 62, artikel)
Door i . Rademakers
Reve Televisieoptreden

•

J

2

Een phalanx straal1'a9ers (p . 63 tIm 64, recensie)
Door i . Bans
lda Gerhardt

#2

•

Een serieuze 9rap? (p . 68 t/m 77, artikel)
Door D . van Dike
1
FilmwetenschaP ShakesPeares Romeo and Juliet tuhrmann
De i1'zeren schoen (p . 78 t!m 87, artikel)
Door R . Schipper
Holder/in Toneelstuk

90
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J

•

Waarheid of waanzin?
Door G . Ber9huffs

(p . 88 tlm

•

Honderd 1'aar ma9isch realisme
Door D . Jansen

•

Universitair Universum : De ruimte
Door F . van Oostrom

•

Het woord is dus alles?
Door P . Rooi1jackers

•

Paarden worden zi1'n 9oden
Door J . van den Berg

•

'Ik l9
i hier het bevlo9ene van zwaluwen to bestuderen'
(P . 124 tlm 128, artikel) Door E . Fa9el

Ellis American Psycho Nietzsche

(p . 99

Marq uez Lainez Lati'ns-Amerika
l

Vondel Gi 1sbrecht van Aemstel

tlm

105,

artikel)

(p . 106 tlm 107,

(p. 108 tlm

116,

(p . 117 tlm

column)

artikel)

123,

interview)

Tan9he De Paardenkathedraal Toneel

Poezie Engagement

AI is de leu9en flog zo snel
door H . Bertens

2

artikel)

97,

(P .132

tlm 140, artikel)

Detective Feminisering

•

Griezeli9a 9ebeurtenissen versus 9ruweli1'ke 9riezels
door L . van Schoonneveldt

•

Werelden in mi1'n hoofd
door F . Brandsma

•

Een soap uit de ne9entiende eeuw?
door M . van Tooren

Horror Griezelverhalen

Fantasy Middeleeuwen

(p . 157

tlm

164,

(p . 142 tlm 156,

artikel)

artikel)

(p . 165 tlm 174,

artikel)

Zola Soaptechnieken Les mYsters des Marseilles
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•

Dood en 9eboorte van een lied (P . 175 tIm 180, artikel)
door K . van der Haven

•

II pulp (p . 181 tIm 186, artikel)
door A. Ha1'ek

•

Een tram als beeld (P .187 tIm 191, artikel)
door J .M . Hollaar

•

Universitair Universum : De ti1'd (p . 192 tIm 193, column)
door F . van Oostrom

•

Een wereld van verdubbelin9 (p . 194 tIm 201, artikel)

•

Hoe mooi conflicten kunnen zi1'n (p . 202 tIm 206, artikel)
door M . Mollemans

•

Shake hands and come out hating (p . 207 tlm 213, artikel)
door B . van Heur

Van Leeuwen Socialistische Poezie

Italiaanse pulp Avant-garde

Der Mouw Poezie

door l. W. Anker
Hotz

d'Haese Existentialisme

Mod/sane Zuid-Afrika

•

Follow the clue patiently (P . 214 tIm 217, recensie)
door G . Franssen

•

Een sPetterende Verlichtin9 (p . 218 tlm 220, recensie)
door J . Kloek

•

FloPPen en fiasco's . Mislukkin9en uit de ti1'dschrift9eschiedenis
(p . 220 t/m 224, recensie) door Geerke Ber9huffs

Bunting

Verlichting

TS. Ti'dschrift
voor ti1 jdschrifstudies
I

92
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Ronald Tebra
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In9rid Janssen
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•

Cor Hospes

•

Jolanda Vis

•

Thomas Vaessens

•

Christine Brackmann

•

Tino van Buuren

•

Bertram Mounts

•

Mir1'am van Hen9el

•

Bas Verhoeven

•

leonore KneePkens

•

Iris Pronk

•

Desiree van Hattum

•

Lizanne SchipPer

•

Christian Bok

•

Toef Jae9er

•

Katinka de Bakker

•

Petra Orthel

•

Hans Schellekens

•

Annemarie van den Berg

•

Rimco SPan1'er

•

Peter Buwalda

•

JackY Holterbosch
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Fenny Brandsma

•

Marco Goud

•

Maarten Kuipers

•

Pieter Jeroense

•

Karin Smeets

•

Danielle Beekink

•

Alexander van der Haven

•

Miranda Westerhoud

•

Son1'a van Amelsfort

•

Peter van DiJ'k

•

Rens Fromme

•

Auk1'e de Graaf

•

Jeroen Kaptil'ens

•

Michiel Rui19' rok

•

Pas1'a van Dam

•

Aran
Krans
1

•

Inge Werner

•

Gaston Franssen

•

Anneke Jansen

•

Milla van der Have

•

Son1'a van Stek
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•

Rianne Kootstra

•

Hedde Zei1'istra

•

Marloes van Beersum

•

leannine Brand

•

Wilbert Surewaard

•

Astrid van Wesenbeeck

•

Patrick Rooi1'ackers

•

Kri1'n Peter Hesselink

•

Lotte Riemei1'er

•

Fedor Ha9enaar

•

Anna Rademakers

•

Geerke Berghuffs

•

Atze de Vrieze

•

lanneke Stouten

•

Hester Eelman

•

Leon van Schoonneveldt

•

Hannah Jansen

•

Barend Wallet

•

Sofie Lan9enber 9

•
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