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CPf1ACtinnaal

VooYs plaatst over het al9emeen 9een politieke maar letterkundi9e artikelen - het onderschrift is immers niet
voor niets 'ti1jdschrift voor letteren' - maar ditmaal heeft de redactie ervoor 9ekozen om artikelen met een
politieke insla9 to plaatsen . Engagement komt op meerdere manieren in deze VooYs tern9 : enerziJjds ኳordt JeanPaul Sartre een belan9ri1'k voorstander van het literaire engagement, in een modernistische context besproken .
Maarten van Buuren en Hans van Stralen laten de verschillende implicaties en •m o9eliJ'kheden van het literair
existentialisme zien .
AnderziJjds vermi1'den de auteurs van de artikelen 9een9a9eerde onderኳerpen ook zelf niet . Zo toont Bram
van der Hout de maatschappeliJjke betrokkenheid in herschriJjvin9en van het biJ'belverhaal 'De binding van lsaak'
door Leonard Cohen en Woodኳ Allen . ZiJ' 9even op 9eheel verschillende ኳiJ'ze een interpretatie van het verhaal
en met name Cohen neemt daarbi1j een duideliJk politiek standpunt in . Atze de Vrieze raakt in ziJjn artikel een
politiek 9evoeli9 onderኳerp ኳanneer hi1' tኳee recente boeken ver9eli1'kt ኳaarin de verኳerkin9 van het J'oodse
verleden centraal staat .
Het Universitaire Universum van Frits van Oostrom ኳordt voltooid met 'de mens' en daarmee is de
columnreeks over zi1jn eerste Jjaar in Utrecht beeindi9d . Vanaf vol9end nummer zal colle9a-hoo9leraar Ann
Ri9neY de fakkel van hem overnemen .
In ons hoofdartikel onderzoekt Suzanne de Werd de interne poetica van Herman de Coninck op de relatie
tussen beeldsprack en ኳerkeli1'kheid .
Na onze feesteliJjke JjubileumJ'aar9an9 9aat VooYs verder op het al in9esla9en p~
ad ; ኳe bekiJ'ken het brede
spectrum van de letteren en schuኳen daarbiJ' de va9a 9renzen van het vak9ebied niet .

illustratie Wouter Gresnigt
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De dichter die geen beeldspraak
meer ኳilde gebruiken
Herman de Coninck tussen romantiek en realisme
De Poezie van de Vlaamse dichter Herman de Coninck (1944-1997) staat bekend als
eenvoudi9, autobio9rafisch en speels . Zi1'n ኳerk ኳordt daarom vaak vanuit autobio9rafische hoek bekeken (denk aan Taal zonder mi1' van Kristien Hemmerechts . In onderstaand artikel ኳi1'kt Suzanne de Werd hiervan beኳust af . Intern poeticaal onderzoek is
haar uit9angsPunt. Zi1' onderzoekt aan de hand van de cYd us'Zoals' uit Vin9erafdrukken
(1997 de Problematische) relatie tussen beeldsprack en ኳerkeli1'kheid in het ኳerk van
De Coninck.
Suzanne de Werd

Poezie en ኳaarheid in de o9en van de Droo9stoppels van deze ኳereld zijn het tኳee te9en9estelden . De tirade van Batavus Droo9stoppel te9en de poezie is ኳelbekend :
1k heb niets teqen verzen op-zichzelf. WI! men de ኳoorden in 't gelid zetten. 9oed!
Maar zeq niets ኳat niet ኳaar is . 'De lucht is quur, en 't is vier uur.' Dit laat ik
9e/den, a!s het ኳerke!Yk 9uur en vier uur is. Maar a!s 't kኳartier voor drieen is, kan
ik die mYn ኳoorden niet in 't gelid zet- ze9qen : 'de lucht is 9uur, en 't is kኳartier
voor drieen .' De verzenmaker is door de quurheid van de eerste reqel aan een vo!
uur 9ebonden . Het moet voor hem 1'uist een tኳee uur, enz . ኳezen of de lucht ma g
niet quur zYn . Zeven en ne9en is verboden door de maat . Daar 9aat hY dan aan
't knoeien! Of het ኳeer niet veranderd of de tYd. Een van beide is dan 9e!oqen .
Multatuli 1995, p .8-9
Maar het zijn niet alleen de Droo9stoppels die poezie met 'lie9en' en 'onኳaarheid' verbinden . Een kort aforisme van de Franse filosoof Pascal luidt biJ'voorbeeld : 'Een poeet, en 9een
eerli1jk man' . De ኳesterse 9eschiedenis heeft het fi9uurli1jke taal9ebruik van dichters altiJ'd als
of9eleide beschouኳd van 'ኳaar' referentieel taal9ebruik dat de ኳerkeliJ'kheid beschriJjft . In
dit artikel laat ik aan de hand van het ኳerk van Herman de Coninck zien dat deze opvattin 9
ook zijn effect heeft 9ehad op de dichters zelf . Ik begin met een kort overzicht van de
onterecht ne9atieve connotaties die metaforisch taal9ebruik in de loop der eeuኳen toe9eschreven heeft 9ekre9en . Daarna komt de poezie van het nieuኳ-realisme uit de 1jaren zesti 9
aan bod . De Coninck debuteerde in nieuኳ-realistische krin9en, maar nam niet hun radicaal
afኳiJ'zende houdin9 to9enover de metafoor over . Als-ver9eli1jkin9en en beeldsprack sprin9en
1je van elke pa9ina uit zijn oeuvre to9emoet . Toch zo zal ik in het derde deel van het artikel
laten zien heeft ook De Coninck 9emen9de 9evoelens over het 9ebruik van beeldsprack .
Wantrouኳen
Niet-letterli1jk taal9ebruik is in de ኳesterse taalkundi9e en filosofische traditie altiJjd met
ኳantrouኳen beschouኳd . Plato verbande poezie en beeldsprack zelfs uit zijn ideate Staat ,
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omdat zij' louter illusie zou ziJ'n,• zijj zou de emoties in beኳe9in9 bren9en en de mensheid blind
maken voor de echte ኳaarheid . Alleen ob1'ectieve beschri1jvin9en kunnen de ኳaarheid
ኳeer9even . Beeldsprack is sub1jectief, ontspruit aan de fantasie van de dichter . 9eeft de
din9en niet ኳeer zoals ze ziJn, het is slechts een uiterliJ'ke versierin9 van de taal kortom : een
verdachte manier van taal9ebruik .
Hoeኳel Aristoteles de metafoor al za9 als het beste middel om 9reep to kriJ'9en op lets
nieuኳs Rhetorica 1410b is er pas in de tኳinti9ste eeuኳ ኳaarderin9 9ekomen voor metaforisch taal9ebruik . Dit 9ebeurde onder andere door het boek Metaphors ኳe live bኳ 1980 van
de taaltheoretici Lakoff en Johnson .' ZiJ j tonen aan dat de metafoor niet louter een sti1'Imiddel
is, maar veel fundamenteler is in9ebed in de manier ኳaarop ኳi1 denken en handelen . Het
beroemd 9eኳorden voorbeeld dat zij ' daarvoor 9ebruiken is de metafoor 'discussie is oorlo 9,
die 1'e in een 9root aantal uitlatin9en kunt aantreffen : Jouኳ stellin9en ziJ'n onverdedi9baar .
HiJ ' viel me aan op elk zኳak punt in miJ'n betoo9 . Zi1jn kritiek heeft mi1j zኳaar 9etroffen . Hi'J
heeft zich in een onhoudbare positie 9emanoeuvreerd . Dat bestri1jd ik . Als 1je die strate9ie
vol9t, zal hi1j Jje zeker van de kaart ve9en . Die opmerkin9 sloe9 in als een born . Et cetera .
Dit ziJjn niet zomaar losse metaforen . De hele structuur van het voeren van oorlo9 ኳordt
sYstematisch 9ebruikt om to cate9oriseren ኳat er in een discussie 9ebeurt . Te9enstander,,
aanval verdedi9in9, to9enaanval en ኳinnen of verliezen alle elementen die afkomsti9 zi1jn
uit fYsieke stri1d, ኳorden toe9epast in ons spreken over discussies . Hieruit bliJjkt dat ኳi'J
discussies opvatten als de verbale parallel van de fYsieke striJjd . Een metafoor als 'discussie is
oorlo 9 ' is dus , zoals de titel van het boek luidt a metaphor ኳe live bኳ .
In een hYpothetische cultuur ኳaarin discussie niet als oorlo9, maar als een daps ኳordt
beschouኳd, ኳaarin de deelnemers een harmonische en fraaie voorstellin9 ኳillen 9even
zouden de mensen discussies anders ervaren en er anders over spreken . Wi1' zouden dat
ኳaarschi1'nliJ'k zelfs niet herkennen als een discussie . De manier ኳaarop ኳordt vorm9e9even
aan een abstract be9rip 'discussie' is dus cultureel relatief . Het ኳordt hieruit duideliJjk dat
het leerzaam kan ziJ'n om in contact to komen met andere culturen . Het toont de
beperkin9en van ons ei9en concept, en last andere mo9eliJjkheden zien . Zo bli1jft in onze
opvattin9 van discussies als oppositie en stri1d, onderbelicht dat een discussie ook een
harmonisch samenspel kan ziJjn om tot een 9ezamenli1'ke, voor beide partiJjen bevredi9ende
condusie to komen . Een nieuኳe metafoor, zoals 'discussie is een daps', maakt ons beኳust
van onze kijk o de ኳereld discussie als o ositie en kan door dit nieuኳe inzicht onze blik
op de ኳereld veranderen .
Poetische metaforen hebben eenzelfde effect . Een metafoor is vol9ens de Moderne
encYclopedie van de ኳereldliteratuur een "vorm van beeldsprack ኳaarbiJj tኳee termen of
be9rippen . . . op 9rond van een 9eli1'kenisaspect of van analo9ie met elkaar in nauኳe
betekenisrelatie ኳorden 9ebracht hoeኳel de ene term tot een heel verschillend aan9evoelde
betekeniscate9orie behoort dan de andere" MEW 1982, p. 181 . Het MEW 9eeft als
voorbeeld "en J'e zኳiJ'9en is van porcelein en miJ'n hiJ'9en een hamer" van lucebert . Door
middel van 'porcelein en hamer' kan de lezer de specifieke betekenis van het zኳi1'9en en
hi19' en ervaren .

'

De Nederlandse

vertaling van dit
boek verscheen in

1999 onder de titel
Leven in metaforen .

De din9en
Een metafoor biedt dus enerziJjds inzicht in de ኳereld om ons heen, maar anderziJ'ds is zij J
door filosofen en taalkundi9en eeuኳenlan9 op9evat als afኳiJ'kend, subJjectief en
leu9enachti9 taal9ebruik, dat niet de ኳerkeli1jkheid ኳeer9eeft . Deze spannin9sverhoudin 9
tussen bee d sprack en ኳerkeliJjkheid heeft ook ziJ'n ኳeersla9 op de poezie . Beeldsprack ኳordt
veelvuldi9 e n beኳust 9ebruikt, maar er ziJjn ook verschillende dichters die ኳizen
op de
J
ne9atieva aspecten ervan . Dit kun J'e biJ'voorbeeld duideliJ'k zien in de nieuኳ-realistische
p oezie van de 1aren zest i9 . De dichtors rond de tiJ'dschriften Barbarber en Gard Sivik
Buddm 9
h BernIef Armando Vaandra er en consorten ኳilden de scheidin tussen oezie
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en ኳerkelijkheid opheffen . Poezie moest !outer 'de ኳerkeliJ'kheid' ኳeer9even : niet meer het
verheven elitaire taal9ebruik van de vori9a 9eneraties . 9een verheven onderኳerpen meer
het alledaa9se ook het IeliJ'ke moest onderኳerp ኳorden van poezie en beeldsprack ኳas uit
den bone: "Eindeli1'k buiten .! Water is ኳater .! Riet is net .! Een eend Ii1'kt op een eend" schri1'ft
K . Schippers in het 9edicht 'Opening van het visseizoen' . De din9en zi1'n als de din9en niet
als sets anders . Een neutrale 'ob1'ectieve' ኳeer9ave van de ኳerkelijkheid ኳas het doe, zonder
inmen9in9 van de dichter . Dit uit zich onder andere in pro9rammatische 9edichten als het
zo1juist 9eciteerde en in het 9ebruik van readYmales, ኳaarbi1 j de dichter elementen uit de
ኳerkelijkheid isoleert en als poezie presenteert .
Herman de Coninck debuteerde in 1969 in de krin9en van het Vlaamse nieuኳ-realisme .
De Vlaamse stromin9, die opkኳam toen de Nederlandse beኳe9in9 haar hoo9tiJ'da9en al
ኳeer viJ'f J'aar achter de rug had ኳordt over het al9emeen 9ezien als ኳat persoonli1jker,
ኳarmer dan de kale ob1jectiviteit die de Nederlandse Zesti9ers nastreefden . In de Vlaamse
nieuኳ-realistische poezie ኳerd meer 9ebruik 9emaakt van humor en ironie van romantische
elementen en van sociaal engagement . Maar in het afኳiJjzen van poetisch taal9ebruik en het
9eli1jkstellen van poezie en ኳerkelijkheid deelden ziJj het uit9an9spunt van hun noorderburen
Het is al vanaf het begin duideliJjk dat Herman de Coninck niet zonder meer binnen
het nieuኳ-realisme is to plaatsen . Neem bi1'voorbeeld de vol9ende strofe : "KiJ'k . daar is de
ኳerkelijkheid al .! Een boom is een boom een vrouኳ I is een vrouኳ, ze horen thuis in I de
ኳereld zoals de elf beste I spelers in een voetbalploe9 ." De Coninck 2001, p . 36 In zi1jn
essaYbundel AI ኳie omziet presenteert Hu9o Brems deze re9els als de Vlaamse parallel van
K . Schi ers' 'Opening van het visseizoen' en hi' merkt o : "De ኳerkeli'kheid daarbuiten
zichtbaar en tastbaar heeft 9een metaforen nods9 om interessant to ziJjn . Het volstaat dat de
dichter kiJjkt ."Brems 1981, p .35 De metafoor die toch tameliJk prominent aanኳezi9 is in
de vierde re9el van het citaat, heeft Brems bli1'kbaar over het hoofd 9ezien . De inhoud van
het 9edicht ma9 ኳel aansturen op een 9eli1'kstellin9 van poezie met de ኳerkeli1'kheid r de sti1jl
9 eeft ons toch ኳat anders to kennen .
In essaኳs heeft De Coninck zich kritisch uit9elaten over het nieuኳ-realisme . Hi1' ziet als
9rote verdienste van de Zesti9ers dat ziJj de verstaanbaarheid hebben tern99ebracht in de
poezie en dat ziJj het domein van poetisch taal9ebruik hebben verruimd . Allen uit de ኳerkeliJjkheld kan onderኳerp ኳorden van poezie . Maar het nieuኳ-realisme ኳil alleen de alledaa9se
ኳerkelijkheid in poezie en ኳi1jst daarom poetisch taal9ebruik af . Dit laatste vindt De Coninck
to kcal onleefbaar zelfs . Slechts in een poetische ኳerkelijkheid kan de dichter !even
;; beeldsprack is hiervoor essentieel . ZiJ' moet de ኳerkelijkheid versieren en haar moos maken : "Laat
het 9eliJjkend ziJn, o Jja . Maar last I in 9odsnaam no9 of en toe een vrouኳ ! dunne 9illet1jes
van verrukkin9 slaken ." De Coninck 2001, p . 107
Nuchtere romantiek
TYperend voor De Coninck is dat hiJ' 9een radicaal polemiserende houdin9 inneemt to9enover
vooraf9aande literaire 9eneraties . De nieuኳ-realisten verzetten zich biJ'voorbeeld radicaal te9en de hermetische beeldsprack van de experimentele ViJjfti9ers en te9en het verheven taal9ebruik van de romantics . De Coninck is veel relativerender . Hi1j uit ook zi1jn ኳaarderin9 voor

de verኳorvenheden van die literaire stromin9en . Romantiek kan en ma9 in poezie, dat leerde
hi1j van Rilke en Lodeizen, maar de romantische 9edachte 'alleen in mi1n 9edichten kan ik
ኳoden' vond hi1 j 'ኳereldvreemd' De Coninck 2000, p .735 . Zelf had hiJj !sever een nuchterder
snort romantiek zo le9t hiJj uit in het essaኳ 'Over nieuኳ realisme en ouኳe romantiek' uit 1978
ibidem, pp . 735-746 . Van de ViJ'fti9ers ኳaardeerde hiJ j hun vriJ'e associaties, en de introductie van het leli1'ke in de poezie : "voor beeldsprack gold 9een enkele rem meer" Ibidem
p737 . Maar zi1' leerden hem ook "dat het ook eenvoudi9er kon"ibidem, p . 743 . De
Coninck koos dun eclectisch uit al deze stromin9en, inclusief het nieuኳ-realisme en bekeerde
zich nooit tot een stromin9 . Hi1' 9ebruikte ze voor zi1jn ei9en plaatsbepalin 9
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illustratie Raኳmond Reineኳald

Wat ik dus ኳou doen ኳas dat Hollandse nieuኳ-realisme nemen en dat inenten
met ኳat het tekort had met een Vlaamser, stevi9er snort 9evoeli9held met eni9e
alleral9emeenste exPressie van eni9e allerbe9I
eli'kste emotie en de laatste ti jd
riPJ
J
ook oPnieuኳ met eni9 classicisme- met oPnieuኳ enig rijm
J . Ibidem pp . 745-746
Het is dus niet verኳonderli1'k dat De Coninck ኳordt 9ezien als een outsider van het nieuኳrealisme net als de dichters die hi' beኳondert : Vroman Lodeizen Cam pert en Ko land . Deze
outsiderpositie is fundamenteel . HiJj is 9een romanticus, ኳant dat is to ኳereldvreemd, • een
9edicht moet ኳel over de ኳerkeliJjkheid 9aan . HiJj is ook 9een nieuኳ-realist ኳant het nieuኳrealisme is to kaal . Maar het is 9een kኳestie van 'of-of' : of de ኳerkeliJjkheid ኳeer9even Of
louter in een poetische ኳerkeliJjkheid ኳonen . De Conincks 9edichten spelen zich of in de
spannin9sverhoudin9 tussen realiteit en poezie . De ኳerkeli1jkheid is er niet zomaar, zoals bi' 1
de nieuኳ-realismen zi1j is problematisch lets ኳaarmee striJjd moet ኳorden 9eleverd :
In mijn gedichten heb ik jarenlang gevochten tegen de realiteit. Ik heb dai gevecht
poetisch gezien, vind ik, vaak geኳonnen precies door to verliezen, door de realiteit
to laten ኳinnen . Vandaar dat ik ben gaan denken dat er tኳee soorten poezie zijn .
Een snort dat zichzelf belangrijker vindt dan de realiteii, Rilke, Lodeizen, de
ኳerkelijkheid is niet ter zake doende, poezie is een glorieus ontsnappen eraan . En
een ander snort dat omgekeerd de ኳerkelijkheid be/angrijker vond . (Ibidem, p . 742)
Dit conflict tussen romantiek en realiteit heeft veel to maken met het gebruik van
beeldspraak, zoals ik hieronder zal aantonen . De vraag naar de relatie tussen beeldspraak en ኳerkelijkheid vormt een duidelijke rode draad in het oeuvre van De Coninck .
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Dat de Poetica het
aflegt tegen de levensbeschouኳing,
zien ኳe bijvoor-

beeld duidelijk in
Koplands bespreking van Vingeraf

drukken : Hij citeert
bet Iaatste gedicht
van de bundel (De
Coninck 1997,
p . 61) en leidt dat
citaat als volgt in :

"Tenslotte bet Iaatste gedicht, ኳaarin

zijn poetics ontroerend en troostend is
samengebald, de
onbereikbare

ኳereld van bet zijn
ኳordt verኳoord, de
navrante idኳlle van
een dag in de tuin,
de intensiteit van
even in bet zicht

van de flood ."
(Kopland 1997,

De vi1"fdeli9e cYdus 'Zoals' uit ziJjn Iaatste bundel Vingerafdrukken 1997 is uitermate 9eschikt om de paradoxale verhoudin9 tussen poezie en ኳerkeli1"kheid toe to lichten . De meesto aandacht van cntici en docenten is tot nu toe ult9a9aan naar het vroe9e ኳerk van
De Coninck, vooral naar ziJjn debuut De lenige liefde 1969 speelse ኳat frivole 9edichten . Ook ኳordt zi1jn ኳerk vaak autobio9rafisch 9elezen ኳaardoor er ኳel veel aandacht
is voor de levensbeschouኳn9 van de dichter ziJn ideeen over sterfeliJkheld en 9enleten
z
van het heden zolan9 het er no9 is maar to ኳeini9 voor ziJjn poetica . De Zoals-9edichten' uit Vingerafdrukken lenen zich 1'uist niet eenvoudi9 voor een autobio9rafische
interpretatie . ZiJ hebben de relatie beeldsprack-ኳerkeliJkheld als onderኳerp, in dubbele
zin . Niet alleen bevat elk 9edicht een of meerdere'zoalsen' maar de 'zoals' is ook inhoudeliJ"k
het onderኳerp van de 9edichten . Recensenten zien echter vaak over het hoofd dat de
thematiek van de 'Zoals-cYdus' afኳi1"kt van de poetica van de vroe9e 9edichten van De
Coninck .
De leni9a liefde
'Beeldsprack' en 'De Coninck' zi1jn in de loop der J'aren haast sYnoniemen 9eኳorden . Een
enkelin9 er9ert zich er mateloos aan en omschriJ'ft het als het 'epidemische 9eats' Komri'1
2001 , p .157 . In de bundel De leni9e liefde 1969 komt tot uitdrukkin9 dat'de ኳerkeliJjkheid
ኳeer9even' niet 9enoe9 is voor poezie . Er is ኳel veel nieuኳ-realistische 'ኳerkeli1"kheid' in de
bundel to vinden :

p . 19) . De term
'poetics' ኳordt bier

Je truitJ"es en l"e ኳitte en rode
sJaals en le kousen en Je slsples

'levenshouding' . De
echte poetics, na-

en J"e brassieres er steekt poezie in
die din9en vooral als rJI ze draa9t ze slsn9eren rond in flit 9edicht
als op Je kamer.

foutief gebruikt i n
de betekenis van

melijk bet onderzoek naar de opvatting van de schrijver
over aard, functie
en middelen van
poezie raakt door

flit accent op de
levensbeschouኳing

op de achtergrond .
Geen van de critici
ኳijst er bijvoorbeeld
op flat de ligstoelgedichten (ibidem

1997, p. 61-62) zijn
opgedragen aan de

schilder Jan Fabre,
en flat er in bet verzameld ኳerk van De
Coninck nog tኳee
gedichten zijn to

vinden die geschreven zijn naar aanleiding van liens
schildenjen (De Coninck 2001, p. 473

en p . 556) . Dit ontkracht in ieder geval
gedeeltelijk een
autobiografische
lezing van bet
gedicht .
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Kom er maar in lezer, mask het1"e
struikel niet over de
9emakkeli'k.
l
zinsbouኳ en over de uit9eschoPto schoenen ,
9sat u zitten .
. . Hoe vindt u het
flit is een raam om naar de ኳerkeli "kheid
to kiJken alles ኳat u daar ziet
bestaat. Is het niet helemaal
als in een 9edicht?
De Coninck 2001, p .75
Hier zie Jje duideliJ"k de raakvlakken van De Coninck met het nieuኳ-realisme : 9edicht en
realiteit ኳorden - voor de duur van het 9edicht - aan elkaar 9eli1k9esteld . Maar de paradox
van De lens9e liefde is flat het ኳeer9even van de ኳerkeliJkheid het 9ebruik van beeldsprack
niet uitsluit . Enerzi1jds is het alledaa9se bi1'zonder 9enoe9 om poezie to zi1jn . Anderzi1"ds ኳordt
het alledaa9se 1'uist biJ"zonder doordat het ኳordt op9enomen in poezie . Dat zie J'e biJ'voorbeeld aan de titel van een van de afdelin9en van De lenige liefde : 'Een da9 als 9een antler' .
Een da9 als iedere andere ኳordt, doordat hiJ " in een 9edicht ኳordt 9eplaatst een da9 als
9een antler . In het openin9s9edicht van de bundel zie 1"e flat ook een voetbalኳedstriJ"d poezie
kan ኳorden . Niet door een 1ournalistiek versla9 in strofen to hakken het Barbarber-procede ,
maar in een ver9eliJ"kin9 . Zo kriJ"9 Je poezie die vol staat met elementen uit de realiteit en met
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beeldsprack : " . . . en van overal I stroomt klaarte toe I als ኳolk voor een voetbalኳedstri1"d . I
Reeds komt de zon het terrein op- I 9elopen, stralend van zelfvertrouኳen" Ibidem, p . 31) .
Beeldsprack is voor De Conincks poetica in De leni9a liefde essentieel . Zonder ver9eliJ"kin9en metaforen en andere stiJ'Ifi9uren is het nameliJ"k niet 9oed mo9eliJ'k met de
realiteit to !even . Dit kunnen ኳe zien als een fundamenteel romantische karaktertrek van de
poezie van De Coninck . Poezie heeft haar ei9en domein dat van de poetische ኳerkeli1'kheid .
Die ኳordt door middel van beeldsprack mooier 9emaakt dan de alledaa9se realiteit . Zo kan
de dichter ኳe9vluchten van de ኳerkelijkheid in de mooiere ኳereld van het 9edicht een
procede ኳaarbiJ" De Coninck Lodeizen Rilke en Slauerhoff als ziJ"n voor9an9ers heeft . Maar
altiJ'd bliJ"ft het besef dat deze vlucht slechts een tiJjdeli1jke is dat poezie niets aan de
ኳerkelijkheid kan veranderen : "Zoals Jje te9en een ziek dochtert1"e ze9t : I mi1jn miniatuurmensJe. miJjn zelf9emaakt I verdrietJe, en het hetpt niet . . . II zo hetpt poezie ." Ibidem
p 203
De Coninck le9t een verband tussen de romantische vlucht in een ideate ኳereld en het
9ebruik van beeldsprack. Beeldsp rack en andere stiJ"Imiddelen ኳizen
impliciet op de autono1
mie van het kunstኳerk ten opzichte van de ኳerkeli1"kheid . Daardoor ኳordt aan9e9even dat
een 9edicht 9een ኳerkelijkheid is . De taal en het spel met de taal staan centraal niet de
verኳi1'zin9 naar de ኳerkeli1jkheid . De realiteit ኳordt niet 'kaal' op9enomen in een 9edicht
maar zi" ኳordt met behul van beelds rack etransformeerd tot oezie tot een autonome
tall9e ኳerkeli1'kheid . De Coninck 9eeft aan dat deze poetische ኳerkelijkheid door beeldsprack mooier is 9eኳorden dan de realiteit en de lezer daardoor een - ti1jdeliJjke - vlucht biedt
uit de ኳerkeliJ'kheid .
Zoals
Zoals 1
Zoals Witte Veder zi"n
1 oor op de aarde kon le9'9en
en mededelen dat een bende bandieten in aantocht ኳas
zo luister ik aan taal om to ኳeten ኳelke betekenis
het straks ኳeer in mijn
1 9edicht voor het ze99en
zal hebben . Taal? Het maal tien maal toen dat een ኳoodd
kan g even- 1 a aan ኳas. Wat ኳil de dichter
eig enli"k horen? Een eredienst van 9emis voor ኳas er no9 is?
Het cadeau van o aan de ኳerkeli"kheid
zo?
: dat ze bi"na
l
I
0 het zi"nde
. Zኳi'gen
1
I
is 9oed in hebben . PaPier is 9 oed in kri19" en .
Het ኳords ochtend. Praat1"es van de mere!
over a!!es heen : blokfluit met drie 9aat1'es .
Zoals 2
Zoals ik 9 raag knoflook heb bi"
1 lamsvlees zo ኳil ik tabak bi" lucht: om adem to kruiden
en pas nadien uit to blazen als ኳas het elke keer
mijn !aatste.
Ik heb het tijdelijke met het eeuኳige
vaak genoeg verኳisse/d in mijn poezie
om to ኳeten dat ik het iijdelijke ኳil.
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Betekenis: dat is ኳat een bloot9eኳoelde vrouኳ
aan lakens over zich heen trekt.
l k trek ze ኳeer ኳe9.
Zoals 3
Zoals een 9 rootvader van zi'n kleinzoon houdt zo legt beeldsprack er9ens een arm omheen .
Een beeld moet een paar maters to 9root zlijn ,
als een ኳinterJjas . Een beeld breng t ኳerkeli1jkheid
mee naar huffs zoals die 9 rootvader zi'n
J kleinzoon
ኳanneer zijn eerste meis1je hem in de steek heeft ge/aten .
Ge9even zil"n : sukkelachti9held en mededo9en .
Werke/ijkheid
probeert to mo9en .
1
Zoals een steep-in-het-ኳater in zi'n
1 krin9en mag bli"ven .
Zoals ik ooit boven de Herault een stuk of ties
libellers zag verb/iI ven in hun /'/en . Zie mi"1 zien .
/k zie de ኳimp
1 ers stilstaan boven mi jn o9en .
Zoals 4
/k /e9de een ha/ssnoer rond1'e hals
zoa/s 'zoa/s' rond een zip .
HiJ j veranderde daarvan, zoa/s1"e ha/s
er /anger van ኳerd ho9er keek .
A/les 9ing een beet1je liegen met oo9schaduኳ
onder haar o's kኳam de ኳerke/ijkheid
mi'J vra9en
J
of ik meeኳou naar een 9edicht of zo .
Nee . tact het a/lemaa/ maar ኳe99'e9 aan zijn
1
uit mi beeldsp rack b etekenis. lk bliJ jf ኳe/
achter. Taa/ een /ege zaal.
En ik de9ene die het /icht uitdoet.
Zoals 5
Zoals een homerische verg1
eli"king vee/ vo/k
meebren9 t om to ki1 "ken- een samenscho/in g
van bee/den staat to ኳijzen naar het 9ebeuren
eig en/ijk
1 is het een snort 9erodde/ zo kan ik me voorste/len dat het 9ebeuren
/lever niet gebeurd zou zijn en het verge/ekene
/lever niet ver9 e/eken . Dat het alleen ኳil zi'n .
Dat het betekenis kan missen .
Missen is een daad van bevesti9in9 .
lk bevestigdat ik leef. Dat ik alleen /eef.

10
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Het is verኳant met hebben :
met het hebben van een leeg huffs
Het is tኳee keer een kunst ik kan veel
hebben . Ik kan vooral ook ኳeinig hebben .
Vroeger keek je naar de opgaande zon .
Nu naar je vingernagels.
Het is hetzelfde roze .

(Herman de Coninck 1997, pp . 46-50)
Het besef van de on9eli1jkheid van poezie en ኳerkelijkheid is een constants in de poetica van
De Coninck . Dit besef ኳeerhield hem er echter niet van ver9eli1'kin9en to 9ebruiken onder
andere in 9edichten over de to9enstellin9 tussen poezie en ኳerkeli1jkheid : "En in 9een enkele
ver9eli1jkin9 pasten 1je I borsten zo mooi als in mi1'n handen ." Ibidem, p . 127 Maar in ziJjn

laatste bundel Vingerafdrukken 1997 uit De Coninck zich over dit conflict op een ኳel heel
radicals manier . Daarin staat de cYdus van viJ'f 'Zoals-9edichten' die een reflectie ziJ'n op de
ኳerkin9 van het ኳoordJje 'zoals' de als-ver9eli1'kin9, op de ኳerkeli1jkheid . Wat die ኳerkin9 is
ኳordt hieronder aan9etoond door middel van citaten en parafrases van de 'Zoals-9edichten'
en een ኳat uit9ebreidere analኳse van het slot9edicht 'Zoals 5' .
Beeldsprack draait om versierin9, om taal . Je most "luisteren aan taal om to ኳeten ኳelke
betekenis het straks ኳeer . ., voor het ze99en zal hebben ." Zoals 1 Een 9edicht met
beeldsprack is daarom 9een afspie9elfin9 van de ኳerkeli1'kheid : het beeld is "een paar maten
to 9root als een re9en1jas" Zoals 3) . Het 9edicht toont niet de rauኳe ኳerkeliJ'kheid maar

maakt haar zachter- mooier : "een beeld bren9t ኳerkelijkheid mee naar huffs zoals die
9rootvader ziJjn kleinzoon ኳanneer ziJ'n eerste meis1'e hem in de steek heeft 9elaten" Zoals
3) . Het beeld is een 'sieraad' 'oo9schaduኳ' voor de ኳerkeliJjkheid . Tot zover de elementen
die ኳe kunnen inpassen in ons verኳachtin9spatroon dat 9ebaseerd is op De leni9e lie fde
1969 . Maar al in het eerste Zoals-9edicht ontstaan er tኳi1'fels over dit effect van beeldsprack . Deze beelden en betekenissen zi1'n toevoe9in9en aan ኳerkeliJ'kheid : "Taal? Het maal
tien maal toen dat een ኳoord kan 9even" Zoals 1) . Ze ኳorden door de dichter erbiJ' 9ehaald omhullen de ኳerkelijkheid 'als een ኳinter1jas' maar verhullen haar ook, zoals in 'Zoals
2' de lakens een bloot9eኳoelde vrouኳ .
De ኳerkelijkheid ኳordt ኳelisኳaar mooier door het 9ebruik van beeldsprack zoals een
halssnoer en oo9schaduኳ een vrouኳ mooier kunnen maken - beeldsprack 9eeft een 'cadeaut1je' aan de ኳerkelijkheid Zoals 1 -- maar het is opvallend dat De Coninck deze toevoe9in9en niet positief ኳaardeert . Een zin verandert als Jje er 'zoals' aan toevoe9t . De zin is dan
9een corrects afspie9elfin9 van de ኳerkelijkheid meer, maar : "Alles 9in9 een beetJje lie9en"
Zoals 4) . Hier kri19en ኳe steeds sterkere aanኳi1jzin9en dat De Coninck problemen heeft met
dit effect van beeldsprack . Tot 'Zoals 4' zi1jn de 9edichten met eni9e moeite no9 op to vatten
als een beschri1'vin9 van de ኳerkin9 van beeldsprack in poezie maar in het vierde 9edicht
vol9t opeens een kort maar beslist oordeel : "Nee . Laat het allemaal maar ኳe99e9aan zi1jn I
uit miJ', beeldsprack betekenis ." De Coninck ኳil 9een 'leu9ens' meer, hiJ j ኳil de ኳerkelijkheid
zonder 'oo9schaduኳ' . De betekenissen die beeldsprack toevoe9t aan de ኳerkeliJjkheid, ኳiJjst
hiJj of als overbodi9 : "Betekenis : dat is ኳat een bloot9eኳoelde vrouኳ I aan lakens over zich
heen trekt . Ik trek ze ኳeer ኳe9 ." Zoals 2 "Wat is, kan zonder betekenis" ze9t hiJ j in een
eerder 9edicht De Coninck 1997, p .40 .
De Coninck ኳil met deze afኳiJjzin9 van beeldsprack proberen "de ኳerkelijkheid to laten
mo9en" Zoals 3) . In het eerste Zoals-9edicht 9ebeurt dit al impliciet : staat in de eerste strofe

de taal no9 centraal in de laatste strofe ኳordt de aandacht 9ericht op het 9eluid van de
merel het 9eluid van de ኳerkeli1jkheid . We ontdekken dus in deze cYclus dat De Coninck
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blijkbaar vindt dat beeldspraak de ኳerkelijkheid verhult . Om to pogen de ኳerkelijkheid aan
bod to laten komen, vindt De Coninck dat hij alle beeldspraak, betekenis uit zijn taal moet
verኳijderen : "Taal een lege zaal . En ik degene die het licht uitdoet ." (Zoals 4)
Da9eraad
Het slot9edicht Zoals 5 is to zien als de condusie en de uitኳerkin9 van ኳat in de eerdere
9edichten ኳordt aan9ekondi9d . In dit 9edicht loopt nameli1'k de beeldsprack totaal spaak .
Een ver9eli1jkin9 of metafoor is normaliter 9ebaseerd op een overeenkomst of analo9ie tussen
het ver9elekene en het beeld . Maar tussen de eerste en de tኳeede strofe : "Zoals een homerische ver9eli1'kin9
zo kan ik me voorstellen dat . . . " is 9een sp rake van overeenkomst,
eerder is er sprake van een reden9evend verband . Je kunt de zin nameliJ'k eenvoudi 9
parafraseren als : 'Omdat een homerische ver9eliJjkin9 . . . r kan ik me voorstellen dat . . .
Deze eerste strofen doen denken aan De leni9e liefde, ኳaarin De Coninck pro9rammatisch
uitriep : "Ik ኳil de taal dYnamiteren tot een 9ebeurtenis ኳaar veel mensen naar komen
kiJjken" . In 'Zoals 5' is ook sprake van een samenkomst van 'veel ኳolk`, maar deze
'samenscholin9 van beelden' ኳordt nu niet positief 9eኳaardeerd : "een samenscholin9 van
beelden staat to ኳi1jzen naar het 9ebeuren I ei9enliJ'k is het een snort 9eroddel -" . Het
9ebeuren de ኳerkeliJjkheid moet zich ኳel heel on9emakkeliJjk voelen tussen deze ኳiJjzende
en roddelende beelden . Hierdoor en op basis van de 9edachten die in de eerdere vier
9edichten ኳerden uit9edrukt komt De Coninck tot de condusie dat de ኳerkeliJjkheid
'betekenis kan missen' en met behulp van een verኳiJ'zin9 naar Camperts 'Poezie is een daad
van bevesti9in9', 9eeft hiJ ' een positieve invullin9 aan dit 'missen' : ook missen is een
bevesti9in9, ook poezie die beeldsprack betekenis mist is poezie . Deze beeldspraakloze
oezie is evenveel ኳaard als oezie met beelds rack : "Het is tኳee keer een kunst ik kan
veel I hebben . Ik kan vooral ook ኳeini9 hebben ." Zoals 5
Na deze pro9rammatische uitspraken ኳekken de laatste re9els van dit 9edicht misschien
bevreemdin9 op . Wat hebben 'zon' en 'vin9erna9els' met beeldsprack to maken? Pas als 1'e
de intertekstualiteit herkent ኳordt dit duideli1jk . De eerste re9el van 'Zoals 5' ኳi1jst 1je de ኳe9 .
Homerus beschriJ'ft in de OdYssee de opkomende zon steevast als 'de rozenvin9eri9a da9eraad' . De Coninck transformeert deze ver9eliJ'kin9 van Homerus r zodat het 9een ver9eliJjkin 9
meer is, maar een beschriJ'vin9 van de ኳerkeli1jkheid . Zo bren9t hiJ ' het thema van de ZoalscYdus de afኳiJjzin9 van beeldsprack ook zelf in de praktiJjk . Zoኳel in het thema als in de stiJ'I
ኳordt het failliet van de beeldsprack in de beschriJ'vin9 van de ኳerkeliJjkheid uit9edrukt . Dit
maakt het slot9edicht van de Zoals-cYclus tot het hoo9topunt van De Conincks denken over
de metafoor. Herman de Coninck is in deze cYdus niet meer 'de dichter van de zoalsen' maar
hi1' ኳordt 'de dichter die 9een beeldsprack meer ኳilde 9ebruiken' .
De noodzakeliJ'ke 9ebrekki9held van beeldsprack ኳerd al aan9ekondi9d in eerdere bundels, bi1jvoorbeeld in het tautolo9ische 9edicht : "Zoals dit eiland van de meeuኳen I is en de
meeuኳen van hun kri1jsen I en hun kriJjsen van de ኳind I en de ኳind van niemand II zo is dit
eiland van de meeuኳen I en de meeuኳen van hun kri1'sen I en hun kriJ'sen van de ኳind I en
de ኳind van niemand ." De Coninck 2001 , p .325 Dat de ver9eli1'kin9 hier een tautolo9ie is ,
komt voort uit het besef dat Jje in een ver9eliJjkin9 of metafoor altiJjd tኳee on9eli1jke be9rippen
aan elkaar 9eli1jkstelt . Wat De Coninck hier doet komt verrassend 9enoe9 overeen met
schri1'fadviezen voor het 9ebruik van beeldsprack in zakeli1'ke teksten . Men ze9t nameli1jk :
ኳees voorzichti9 met metaforen . Ze kunnen zor9en voor een vertekend en versimpeld beeld
van de ኳerkeliJjkheid . Het 9evaar is nameli1'k dat 1'e de verschillen uit het oo9 verliest . Ter
illustra tie een citaat uit de bundel Schnjfadviezen, over de metafoor : 'De overheid is een
bedri1jf' .
In hei ver/engde van deze metafoor vindt de overheid dai zijn medeኳerkers een
produkt aan de burger moeten bieden . [ . . .] Dergelijke meiaforen leggen de nadruk
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op de overeenkomsten tussen bedri ffsleven
en overheid . Ze kunnen bi1 voorbeeld
I
gebruikt ኳorden om ambtenaren klant9erichter to laten ኳerken of om een
or9anisatie kostenbeኳuster to maken . Maar het blijft
ri'k om steeds duideli'k
l be/an9I
1
to maken dat deze metaforen 9een beschri'vin9
van
de
ኳerkelijkheid
geven . De
1
J
overheid is g een bedri'f
1 . . . De overheid hoeft bi1 "voorbeeld 9een ኳinst to maken en
ze moet een g root root aantal taken uitvoeren die vanuit een bedri'fsmatige oAtiek
contraAroduktief zi"n
eli'ke essentiele verschillen dreigen door het 9ebruik van
1 . Der91
beeldsArack buiten beeld to verdኳi'nen
. Van der Spek 1996, pp . 156-157
1
Eenzelfde ኳaarschuኳin9 9eeft De Coninck ons . Beeldsprack lie9t en kan de ኳerkelijkheid
nooit helemaal vatten . In de ኳerkelijkheid is er nooit sprake van totale overeenkomst . Het is
de dichter die een verband le9t : "zo kan ik me voorstellen dat . . . " staat er in 'Zoals 5' : een
metafoor ontspruit alti1jd aan de fantasie van de dichter . Daarom neemt De Coninck de radicafe stap de beeldsprack helemaal of to schaffen .
Tussen romantiek en realisme
Het paradoxale is echter dat De Coninck dit besluit neemt in een cYdus die 9eheel aan de
'zoals' is 9eኳiJd in 'Zoals 3' staan zelfs viJ'f ver9eli1jkin9en . Ook in de andere 9edichten van
Vin9erafdrukken is niet to merken dat De Coninck beኳust beeldspraakloze poezie ኳil
schri1'ven . Hi1 j 'zoalst' no9 steeds uitbundi9 door . Wel is duideliJ'k to zien dat hi1 ' het accent ኳil
le99en op de beschriJjvin9 van de ኳerkeliJjkheid, met zo min mo9eli1jk tussenkomst van de
dichter. In 'Zoals 1' kunnen ኳe lezen : "0 het zi1jnde . ZኳiJ9en I is 9oed in hebben . Papier is
9oed in kriJ9en . " Deze ኳoorden 'zኳi19en' en 'kriJ9en' vormen samen met 'luisteren' een
belan9ri1'k thema in Vin9erafdrukken . De dichter luistert aan de ኳerkeliJ'kheid . Hi1 ' stelt zich
passief op : hiJ j verzint niet een 9edicht met veel beeldsprack en betekenissen die hiJ j toevoe9t
aan de ኳerkeliJ'kheid . Dat last hiJ j achterኳe9e het'missen' uit'Zoals 5') . De dichter zኳi19t en
ኳacht af; dan kri19' t hiJ j vanuit de ኳerkelijkheid zelf het 9edicht aan9eboden dat hiJ ' zoekt .
BeschriJven van de ኳerkelijkheid is voldoende voor poezie, IiJ'kt De Coninck hier to ኳillen
ze99en . In het laatste 9edicht van de bundel beschriJjft hi1 ' hoe hi1 ' naar de zኳaluኳen in de
Iucht ki1jkt : " . . . Ik zie dat het 9oed is .! Ik ኳil er miJjn handtekenin9 ኳel onder zetten ." De
Coninck 1997, p .62 Hiermee komt De Coninck in hetzelfde conflict terecht als de nieuኳrealisten . In een 9edicht zullen ኳiJ ' de ኳerkelijkheid nameliJ'k altiJ'd door de o9en van de dichter zien : "Zie mi1 ' zien " schriJjft De Coninck in 'Zoals 3' en in de flier- en natuur9edichten in
Vin9erafdrukken komt flit duideli1jk tot uitdrukkin9, ledereen kan olifanten in Tanzania zien
maar alleen De Coninck ziet er "van beton Iekker vol9estorte 9ri1jzen" in "een encYclopedie
in ziJjn tኳinti9 van a tot z vol9eschreven delen" Ibidem, p . 34) . Dat is zoals ኳe in het begin
hebben 9ezien de ኳerkin9 van de metafoor : De Coninck Iaat ons de ኳerkelijkheid zien zoals
ኳe haar no9 nooit hadden 9ezien hiJ j dኳin9t ons met een nieuኳe blik naar die olifanten to
kiJ'ken . "Ik heb de indruk flat alle belan9ri1jke poezie de ኳerkelijkheid ኳezenli1'k verandert met
nieuኳe o9en Ieert beki1'ken " schri1'ft hi1 j zelf De Coninck 2000, p .700 . Maar to9eliJjk doet
hiJ ' het voorkomen alsof hiJ j slechts een door9eefluik is van ኳerkeliJ'kheid en flat de beelden
die hiJ ' 9ebruikt zich als vanzelf aandienen uit de ኳerkeli1jkheid .
De vroe9e poezie van De Coninck heb ik omschreven als'romantisch' . Beeldsprack maakte
de ኳerkelijkheid mooier en het 9edicht 9of zo de mo9eliJjkheid tot een vlucht uit de 9rauኳe
realiteit . Deze vlucht is echter maar een ti1'deli1'ke oplossin9 . Zodra het 9edicht uit is keert men
ኳeer tern9 naar de realiteit . De Coninck zocht bli1jkbaar naar een bli1jvender oplos-sing . Hij1
leert zichzelf en ons in Vingerafdrukken een levenshoudin9 aan die het mo9eli1jk maakt de
ኳerkelijkheid to accepteren . In veel 9edichten ኳi1'st hiJ ' erop flat 1'e 'niet moet ver9eten
9elukki9 to ziJjn' en flat 1je moet 9enieten van ኳat J'e hebt : al is het ኳeini9, het is voldoende
om 9elukki9 to zi1'n . Door deze zenachti9e levenshoudin9 heeft De Coninck de vlucht uit de
ኳerkelijkheid niet Ianger nodi9 . Ook aan beeldsprack heeft hi1 ' nu 9een behoefte meer .
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Door middel van beeldsprack ኳordt in poezie een autonome ኳerkeli1jkheid 9ecreeerd die
afኳiJjkt van en mooier is dan de realiteit . Maar nu De Coninck van menin9 is dat de ኳerkeliJjkheid zoals ze is al 9enoe9 moois heeft to bieden ኳil hijj hat 9ebruik van beeldsprack
opgeven .
De Coninck schippart echter tussen ze99en en doen . Hi1j bran9t in 'Zoals 5' ኳelisኳaar in
de praktiJjk ኳat hijj aankondi9t to doen maar in alle gedichten bliJ'ft de 'zoals' een prominent
kenmerk . Wel ኳil hi1 ' in de bundel Vingerafdrukken de ኳerkeliJ'kheid zoveel mo9eliJ'k ruimte
geven en Iaat hiJ' zich ongehoord stren9 en ne9atief uit over beeldsprack . Maar een
definitieve keuze voor realisme en te9en romantiek heeft hi1' nooit gemaakt . Hier bli1jkt no g
eens zi1jn eclectische houding . Het ኳas voor De Coninck nooit 'of-of' : of ኳear9even van de
ኳerkeli1jkheid of hat scheppen van een ei9en tall9e ኳerkeliJjkheid . Hi1j kiest voor 'en-en' .
Geen van beiden ኳil hijj opgeven omdat hij j van allebei hat goede ziet :

Wat is kan zonder betekenis . Tኳee keer een ኳonder :
ኳerkelijkheid
met en ኳerkeli"kheid
zonder . De Coninck 1997 . p .40
1
l
Suzanne de Werd voltooide op 6 September 2002 de opleidin9 Nederlands aan de universiteit van
Leiden . Dit artikel is een beኳerkin9 van haar afstudeerscriPtie . 0p dit moment is z1 i' bezi9 met hat
afronden van haar studie Filosofie.
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Abraham, Isaak en het
postreligieuze tijdperk
Woodኳ Allen en Leonard Cohen over 'De binding van Isaak'

Het bi1'belse verhaal 'De binding van Isaak' is al door vele bi1'bel 9eleerden bekeken . No g
steeds is het Iaatste ኳoord over dit bi1'zondere verhaal niet 9eze9d . In deze eeuኳ hebben
toch ook niet de minsten zich erover 9ebo9en . Woodኳ Allen en Leonard Cohen hebben hun
ei9en interpretatie 9a9even en Bram van der Hout heeft deze in onderstaand artikel belicht.
Bram van der Hout

Hierna gebeurde het- dat God Abraham op de
p roef stelde . Hi"
1 zei te9en hem : 'Abraham .' En
hi'
1 antኳoordde : 'Hier ben ik .' Hij1 zei : 'Ga met
Isaak uኳ zoon uኳ eni e die u liefhebt naar
het land van Moria en dragg hem daar, op de
berg die ik u zal aanኳi1 zen- als brandoffer op .'
De volgende ochtend zadelde Abraham zijn
J
ezel- nam tኳee knechten en z1ijn zoon Isaak met
zich mee en kloofde bout voor het brandoffer .
Daarna gin9 hi]
1 op ኳe9 naar de plaats die God
hem aan9eኳezen had .
0p de derde da9 za9 Abraham in de verse de
plaats li9gen . Toen zei Abraham te9en ziJ'n
knechten : 'Jullie bli
J ኳen bier bi'
1 de ezel • ik 9a
met de 1'on9en daarg rods heen . Nadat ኳij1 ons in
aanbiddin9 neer9ebo9 en hebben komen ኳi"J
ኳeer tern9 .' Daarop lies Abraham zi 1"n zoon
Isaak het hour voor het brandoffer dra9en .; zelf
droeg hi' het vuur en het offermes . Zo gin9en
zij samen op ኳeg .
Toen zei lsaak te9 en zi'n vader Abraham :
'Vader.' Hi1] antኳoordde : 'Hier ben ik, mi"n
1
zoon .' Isaak zei: ' Wi'hour]
hebben ኳel vuur en ,
maar ኳaar is het offerdier?' Abraham
antኳoordde : 'God zelf zal ኳel voor het offerdier
zorgen- mi'n
J zoon .' En samen ging en zi"1 verder.
Toen zli' de plaats die God hem had
aan9eኳezen bereikten, bouኳde Abraham daar
een altaar, stapelde er het bout op, bond zi 1jn
zoon Isaak vast en le9de hem op het altaar,
bovenop het bout . Toen Abraham echter zIi"n
hand uitstak naar het mes om daarmee zijn
I
zoon to offeren riep de en9el van JHWH hem
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vanuit de hemel toe : 'Abraham Abraham!' En
hi' antኳoordde: 'Hier ben ik'. En hi'J zei: 'Rack
hi]
de 1jon9en met geen vinger aan en doe hem
niets! Ik ኳeet nu dat u God vreest ኳant u hebt
mi" uኳ zoon uኳ enige, niet ኳillen onthouden .'
Abraham keek om zich heen en za9 een ram
die met zJijn hoorns in het struikgeኳas vastzat .
HiJ 9reep de ram en droeg die als een
brandoffer op, in plaats van zi'n
J zoon .
Abraham noemde die plaats 'JHWH ziet' •
vandaar dat men nu no9 zegt: 'Op de berg van
JHWH last hi'
hi]zich zien .' Toen riep de engel van
JHWH voor de tኳeede maal uit de hemel tot
Abraham en zei: 'Bi'
1 mi1 "zelf heb ik gezኳoren 9odssprack van JHWH - omdat gli j dit 9edaan
hebt en mi'
1 uኳ zoon uኳ en/9e- niet hebt
onthouden zal ik u overvloedi9 ze9enen en uኳ
nakomelingen even talri'k
J maken als de sterren
aan de hemel en de zandkorrels aan het strand
van de zee. Uኳ nakomelingen zullen de poort
van hun vi J"and bezitten . Om uኳ zaad zullen alle
geslachten van de aarde zich gezegend
noemen omdat u naar miln stem hebt
geluisterd . Genesis 22 : 1-18, Herziene
Willibrordvertalin9 1995

Het verhaal van de binding van Isaak is een van de
meest controversiele verhalen in de TeNaCh . Het is
een paradoxaal verhaal : God vraa9t Abraham hem ziJ'n
zoon to offeren maar op het moment dat Abraham o p
het punt staat dit inderdaad to doen, houdt God hem
te9en . Waarom? Wat is de zin van een der9eli1jk spel?

Vele dichters, theologen, schrijvers en filosofen hebben zich met deze vraag beziggehouden, en er zijn
dan ook vele verschillende duidingen van dit verhaal gegeven . Een bekende uitleg is gebaseerd op de
ኳoorden ኳaarmee het verhaal begint : "Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde ."
God heeft Abrahams gehoorzaamheid op de proef
gesteld : hij ኳilde ኳeten of Abraham hem zelfs tot in
het uiterste geval gehoorzaam zou zijn . Of God heeft
Abrahams liefde op de proef gesteld : hij ኳilde ኳeten
of Abraham nog altijd meer van God hield dan van
zijn zoon . Of God heeft Abrahams vertrouኳen op de
proef gesteld : God had hem een rijk nageslacht
beloofd, en dat nageslacht ኳerd nu vertegenኳoordigd door deze zoon, geboren uit zijn oude vrouኳ
Sarah, die haar vruchtbare jaren, zo zij die ooit had
gehad, ver achter zich had liggen en die, tenzij door
een tኳeede ኳonder, nooit meer een zoon zou baren .
Als Abraham deze zoon doodde, maakte hij de
vervulling van Gods belofte menselijkerኳijs onmogelijk . Ging Abrahams vertrouኳen in God ver genoeg
om ook in deze situatie to vertrouኳen op de juistheid
van Gods besluiten?
God Abraham en Woodኳ
Woodኳ Allen Amerikaan van J'oodse on9ine en onder
andere schriJ"ver, liJ'kt zich in ziJjn verhaal 'De schriftrollen' to baseren op de 9edachte dat God Abraham
op de proef stelde . HiJ' beschri1'ft, in een parodie op de
ontdekkin9 van de Dode Zeerollen en de Nag
Hammadi-9eschriften hoe een schaapherder in een
9rot in de Golf van Akaba een aantal 9rote aardeኳerk
potten en tኳee toe9an9skaartJ'es voor een iJ"sshoኳ
aantreft : "In de potten ኳerden zes perkamentrollen
met oeroude onbe9riJ'peli1'ke teksten ontdekt die de
schaapherder in ziJjn onኳetendheid voor zevenhonderdvi1'fti9duizend dollar per stuk aan het museum
verkocht."Allen 1981, p . 91 De authenticiteit van
deze rollen- zo schriJ"ft Allen, ኳordt to9enኳoordi 9
sterk in tኳiJjfel 9etrokken, maar desondanks is deze
vondst een van de belan9ri1"kste archeolo9ische ontdekkin9en in de 9eschiedenis .
Het tኳeede fragment, door Allen in vertalin9 ኳeer9e9even luidt als vol9t :
En Abraham ontኳaakte midden in de nacht en
sp rak tot ziJjn eni99 eboren zoon Isaak : 'In mi J"n
Broom gebood de stem des Heeren mi"Jmi"n
1
eni9e zoon to offeren- Bus trek I"e broek aan .'
En Isaak beefde en zeide : 'En ኳas zei u toen? Ik
bedoel toen hi"J met dat verhaal aankኳam?'

'Was zou ik ze99'en?' zei Abraham . 'Daar sta 1k,
om tኳee uur 's nachts in mi 1 "n onder 9 oed. Oo 9
in oog met de sche pp er van het Al . Moet ik dan
9aan to9ensPutteren?'
'En zei hi'J ook ኳaarom hi'I ኳil dat u me offert?'
vroeg /sack zijn
J vader.
Maar Abraham zei: 'Gods 9etrouኳen stellen
9een vra 9en . Vooruit, laten ኳe gaan ኳant ik
heb mor9en een drukke dag .'
En Sarah die Abrahams voornemen hoorde
ኳerd bedroefd en zeide : 'Hoe ኳeet i"
9'1 dat het
de Heere ኳas en niet bi "voorbeeld uኳ vriend
die zo dol is op practicalJjokes • ኳant practical
jokes zijn
J een g ruኳel in het oo9 des Heeren en
ኳie een poets bakt zal aan zijn
J vi"anden ኳorden
overg eleverd of ze de portokosten nu kunnen
beta/en of niet.' En Abraham antኳoordde:
'Omdat ik ኳeet dat het de Heere ኳas. Hi" had
een diepe luidklinkende stem, fraai van soon en
niemand in de hele ኳoesti1"n sp eels het klaar
zijn
J stem zo overtui9end se laten donderen .'
En Sarah zei: 'En zi 1"t 91i" bereid deze zinloze
daad to volvoeren?' Maar Abraham sprak tot
haar: 'Eerli'k
J 9 eze9d, 1 a, ኳant het ኳoord des
Heeren negeren is een van de onverstandi9ste
din9en die 1"e kunt doen, vooral nu de economie
er zo slecht voor staat .'
En derhalve nam hi]
hi" Isaak mee naar een zekere
p lasts en maakte hi'1 zich o p om hem to offeren
maar op het laatste moment hield de Heere
Abrahams hand tegen en zeide : 'Hoe kunt gIi"
zoiets doen?'
En Abraham zei: 'Maar U zei . . .'
'Het doer er niet toe ኳas ik zei ' sprak de
Heere. 'Luistert 9Ji" naar elk krankzinni9' idee dat
u aan de hand ኳords 9edaan?' En Abraham
ኳas beschaamd. 'Eh nou nee . . . dat niet.'
'Ik stel voor de 9rap voor dat 91i" Isaak offert en
g1i does het meteen .'
En Abraham zonk op zil "n knieen . 'Maar ik ኳeet
ook nooit ኳanneer U een 9' ra ple maakt.'
En de Heere donderde : 'Geen gevoel voor
humor. Het is ኳas moois!'
'Maar beኳi "st
1 het felt dat ik op Uኳ eerste ኳenk
bereid ኳas mi "n eni99'eboren zoon aan U se
offeren niet dat ik U lie fheb?'
En de Heere sprak: 'Het beኳi Ist dat sommige
mensen ieder bevel hoe ኳaanzinni9 ook,
bereid zijn uit se voeren als het maar
uitgesproken ኳords door een die p e
luidklinkende stem.'
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Daarna 9ebood de Heere Abraham no g
ኳat to 9aan slaAen en mor9en kontakt
met hem op to nemen .
Allen 1981, pp . 93-94

Abraham hoort net als in het verhaal in Genesis de
stem van God en 9ehoorzaamt Hem . Maar hiJ' 9eeft ,
antlers dan in Genesis ook een verklarin9 voor deze
9ehoorzaamheid : God on9ehoorzaam zi1n, is slecht
voor zijn ei9en hach1je . Hi1' 9eeft verder ኳeini9 bli1jk van
affectie voor zijn eni9e zoon : "Vooruit- laten ኳe 9aan
ኳant ik heb mor9en een drukke da9 ."
Sarah die in het verhaal in Genesis niet aan het
ኳoord komt, probeert Abraham in dit verhaal van
zijn voornemen of to bren9en- maar Abrahams besluit
staat vast . HiJ 9aat op ኳe9, samen met Isaak . HiJj heeft
Isaak van to voren in9elicht over het lot dat hem to
ኳachten staat - ook in dit opzicht ኳi1'kt dit verhaal of
van het on9ineel - maar toch last Isaak
zich zonder noemensኳaardi9e to9enstand meenemen .
0p het moment dat Abraham het
offer ኳil voltrekken- 9riJpt God in . In
afኳi1jkin9 van het verhaal in Genesis doet
hiJ' dit niet via een en9el- maar in hoo9stei9en persoon . God le9t Abraham uit
dat het een 9rapJ'e ኳas, spreekt Zi1jn
verbazin9 uit over het felt dat Abraham
dat niet meteen had in9ezien en 9eeft
hem ten slotte de ኳind van voren . Als
Abraham God probeert to vermurኳen
door zijn 9ehoorzaamheid voor to stellen
als een daad van reli9ieuze liefde en
toeኳi1"din9, vee9t God die su99estie van
tafel . Abrahams daad ኳas een daad van
kadaverdiscipline en 9ebrek aan zelfstandi9 oordeelsvermo9en meer niet .
Waaraan de Iezer misschien no9 zou
ኳillen toevoe9en dat deze 9ehoorzaamheld bovendien ኳas 9ebaseerd o p
ei9enbelan9 : Abraham ኳas bereid zijn
zoon op to offeren omdat hi1j God koste
ኳat het kost to vriend ኳilde houden .
Helaas voor hem Iukte hem dat nu 1juist
niet door domኳe9 liens bevelen op to
vol9en . . .
God Abraham en Leonard
Leonard Cohen
Canadese zanger ,
schri1jver en dichter van eveneens 1joodse
on9ine . 9eeft in 'The Storኳ of Isaac' een
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minder lichtvoeti9a ኳending aan het verhaal . In zijn
album Songs from a Room 1969 Ie9t hiJj Isaak de
vol9ende ኳoorden in de mond :

The door it opened sloኳlኳ
MY father he came in
I ኳas nine ኳears old
And he stood so tall above me
His blue eኳes theኳ ኳere shining
And his voice ኳas verኳ cold
He said I've had a vision
And ኳou knoኳ I'm strong and holኳ
I must do ኳhat I've been told
So ኳe started up the mountain
I ኳas running, he ኳas ኳalking
And his axe ኳas made of gold

Woodኳ Allen

Well the trees theኳ got much smaller
And the lake a ladኳ's mirror
We stopped to drink some ኳine
Then he threኳ the bottle over
Broke a minute later
And he put his hand on mine
Thought I saኳ an eagle
But it might have been a vulture
I never could decide
Then mኳ father built an altar
He looked once behind his shoulder
He kneኳ 1 ኳould not hide
You ኳho build the altars noኳ
To sacrifice these children
You must not do it anኳmore
A scheme is not a vision
And ኳou never have been tempted
BY a demon or a god
You ኳho stand above them noኳ
Your hatchets blunt and bloodኳ
You ኳere not there before
When 1 laኳ upon a mountain
And mኳ father's hand ኳas trembling
With the beautኳ of the ኳord
And ifYou call me brother noኳ
Forgive me if I inquire
Just according to ኳhose plan?
When it all comes doኳn to dust
I ኳill kill ኳou if I must
1 ኳill helpYou if l can
When it all comes doኳn to dust
l ኳill help ኳou if I must
I ኳill kill ኳou if I can
And mercኳ on our uniform
Man ofpeace or man of ኳar
The peacock spreads his fan
Het verhaal 'De binding van Isaak' ኳordt hier verteld
vanuit het perspectief van Isaak . Zi1jn vader vertelt hem
over ziJ'n goddeli1'ke opdracht - ook Cohen ኳiJjkt in flit
opzicht of van het verhaal in Genesis- en neemt hem
mee de berg op . Abraham maakt een kille, harde indruk • hi1j heeft nu eenmaal een opdracht van God
9ekre9en, en dus zal hi1' die uitvoeren . Protest is overbodig . Isaak 9ant met hem mee - hiJ' is pas ne9en 1'aar
oud, en ኳaar zou hi1' naartoe moeten vluchten?

Nadat Abraham en Isaak de berg voor een groot
9edeelte hebben beklommen, houden ze halt om ኳas
ኳi1jn to drinken . Abraham slant de fles achterover en
toont ኳellicht door de invloed van de ኳi1'n, zijn
emoties ; hi1' valt uit zijn rol zijn masker breekt en hi'1
le9t zijn hand op die van zijn zoon, 'ziJ'n eni9e f die hij1
liefheeft .' Maar 9ebod is 9ebod en dus be9int
Abraham met de bouኳ van het altaar . Isaak loopt niet
ኳe9 - en zijn vader ኳeet dat . Het is alsof ze samen
be9riJ'pen dat het onmo9eli1jk is aan dit monsterli1jke
ritueel to ontkomen . Dan spreeks Isaak piotselin9 uit
het verleden tot het heden . Hoe het verhaal is ofgelopen is niet duideli1'k .; in ieder 9eval heeft Abraham zich
bereid 9etoond zijn zoon to offeren - en misschien is
dat ኳel de essentie van het verhaal .
In zijn toelichtin9 biJj deze liedtekst schriJ'ft Cohen :
This a song called 'The Storኳ Of Isaac' and it's about
those ኳho ኳould sacrifice one generation on behalf
of another ." ኳኳኳ .leonardcohenfiles .com Cohen
spreekt zich bi1j monde van Isaak uit te9en de kinderoffers die in het heden ኳorden 9ebracht . Daarbi'1
maakt hiJj een zeer scherp onderscheid tussen de daad
van Abraham en die van de moderne kindermoordenaars: Abraham is in zekere zin niet toerekenin9svatbaar ኳant hiJj leed aan een vorm van 9odsdienstኳaanzin . Hi1' had een visioen 9ehad en ኳas in verzoekin 9
9ebracht . BliJjkbaar maakt het 9een verschil of
Abraham door een demon of door een god tot zijn
daad ኳas op9eroepen ; ኳaar het om gant is dat hiJ' ኳas
beinvloed door een kracht die zich in zijn belevin 9
buiten hemzelf beኳond .
In de hedendaa9se onttoverde ኳereld zo impliceert
Cohen is er 9een plasts meer voor visioenen, demonen
en 9oden . En daarmee is direct ieder excuus voor het
bren9en van kinderoffers verdኳenen : 'een schema is
9een visioen' en 'de hedendaa9se mens is nooit door
een 9eestኳezen in verleidin9 9ebracht' . De hedendaa9se kinderoffers - ik vermoed dat Cohen onder
andere naar de Vietnamoorlog 1955-1975 verኳi1jst zijn het resultant van berekenin9en en schema's . De
re9isseurs van het bloedbad dat zich in Vietnam voltrekt op het moment dat Cohen zijn lied zin9t, en van
alle andere slachtpartiJ'en ኳaarbiJj de oudere generatie de 1jon9ere 9eneratie de flood instuurt dra9en
9een 'axe of gold', maar 'blunt and bloodኳ hatchets' .
Abraham droe9 een 9ouden biJl, die ኳas bedoeld om
hout mee to hakken : hiJ ' zette de middelen ኳaarover hi'1
beschikte alles ኳat hi1' bezat in om het ho9ere doel to
dienen flat hiJ' in ziJn primitieve devotie 9eopenbaard
had 9ekre9en . Hi1j za9 alles in het licht van flat ho9ere
doel en Isaak deelde zijn overtui9in9 : hi1' za9 flat de
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hakbiJ'I, bedoeld om het hout voor het offer mee to
hakken ኳerd 'ver9uld' door het ho9ere doel ኳaarvoor
het ኳas bestemd - het offer van Isaak .
De9enen die zich in het heden boven hun kinderen
boven de J'on9ere 9eneratie hebben verheven en
hen volgens plan en schema een zinloze dood laten sterven houden in to9enstellin9 tot Abraham
'hatchets' in hun handen : een kleiner tኳpe bi1l, ook
9ebruikt in de betekenis van 'striJ'dbi1jl' . Er is hier dus
9een sprake van een vreedzaam instrument dat door
vermeende 9oddeli1'ke inspiratie een ኳreed maar
noodzakeli1'k en onontkoombaar doel is 9aan dienen
maar van een oorlo9sኳapen . Bovendien hebben deze
biJjlen 9een 9ouden 9laps, maar zi1jn ze 'blunt and
bloodኳ' : of9estompt en bloederi9 . Deze biJ'len zi1'n
9emaakt en 9ebruikt voor het doden van mensen . En
de hoo99eplaatste leden van de oudere 9eneratie die
vanaf hun hogere positie de loop van de 9eschiedenis
menen to kunnen overzien en op basis van een ኳinsten-verliesschema hebben besloten dat het de moeite
ኳaard is om 'een van tevoren berekend aantal' van
hun kinderen to laten sterven om de ኳereld tegen het
'Communistische Gevaar' to beschermen deze re9isseurs ኳaren er niet toen Isaak vast9ebonden op de
berg lag en ziJ'n vnder, verscheurd door verdriet maar

ook inኳendi9 9eraakt door de betoverin9 van het
ኳoord van zi1'n God op het punt stond het offer to
voltrekken .
Abraham kon de 9evol9en van zi1jn daad niet
overzien - dat ኳas nu 1juist de kern van ziJ'n offer. God
had hem een riJjk na9eslacht beloofd, en ኳanneer
Abraham ziJ'n zoon zou ombren9en, stond die hele
toekomst op losse schroeven . Maar op basis van zi1jn
reli9ieuze verstandsverbiJ'sterin9 deed hiJ' toch ኳat God
hem vroe9 . Dat ኳas ኳaanzin maar hi1 j deed het o p
basis van ziJ'n primitieve 9odsdiensti9e toeኳi1'din9 en
niet op basis van een door hemzelf uit9edachte
methode om de ኳereld door bloedver9ieten beter to
maken . Abraham 9eloofde in God en liet het aan hem
over om de 9eschiedenis to leiden . De hedendaa9se
toeschouኳer kan een der9eli1'ke denk- en handelኳi1jze
niet meer serieus nemen . Maar, zo impliceert Cohen in
dit lied, de almachti9e bestuurders die hun zonen de
oorlo9 insturen spelen zelf voor God . ZiJj denken de
9eschiedenis vorm to kunnen 9even en zi1 j denken de
kosten en baten van een oorlog van tevoren to kunnen berekenen en to kunnen besluiten dat de dood
van een vooraf in9eschat aantal Jjon9e mensen een
ኳaardi9 offer is voor het behoud van het kapitalistische ideaal van ኳereldኳi1jde handel en vri1jheid . Het
doel heili9t de middelen .
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De 9eschiedenis van de Vietnamoorlo9 leert ons dat
de mens niet in staat is tot dit snort berekenin9en . De
Vietnamoorlo9 kostte veel meer mensenlevens aan
beide ziJjden dan de Amerikaanse re9erin9 had kunnen voorspellen . De adelaar, behalve sYmbool voor de
9oddeliJ'ke voorzieni9held ook een embleem van de
Amerikaanse ኳereldheerscha
i heeft inderdaad
veel ኳe9 van een 9ier .
Cohens lied heeft een bitter einde : ኳat is broederschap? Als iemand mi1 ' broeder noemt is dat dan o p
basis van het 9evoel dat alle mensen broeders zi1n, of
is het een retorische kreet die de Jjon9a 9eneratie van
het 'Vri1je Westen' ertoe moet beኳe9en onder een
9ezamenli1jke noemer en met een 9ezamenliJk, van
bovenaf aan9ereikt doel slachtparti1jen aan to richten
onder hen die plotselin9 niet meer als medemensen
maar als 'de Viand'
ኳorden 9ezien?
1
Zolan9 de mens een autonome status bezit en niet
onder een 9emeenschappeliJ'ke noemer met een 9emeenschappeli1jk ideaal ኳordt 9eschaard zal hiJ' doen
ኳat hem als individu 9oeddunkt : als hi1' kan zal hiJj ziJjn
medemens helpen en als hi1' moet zal hi1j hem doden
- op het meest basale niveau, als het voortbestaan van
het individu ኳordt bedrei9d, zal hi1j zi1'n leven tot het
uiterste verdedi9en . Maar zodra het individu is op9e 9aan in de 9rotere or9anisatie en niet meer in 'ik en
iii', maar in 'ኳiJj en ziJj' is 9aan denken, zal het de ander
- dat is de9ene die 9een deel uitmaakt van het 'ኳi1' ,
en dus buiten de 9roep staat - doden biJ' iedere
mo9eli1'ke 9ele9enheid : het heeft immers 9eleerd dat
alleen 'ኳiJ'' recht
leven hebben
op ~dat alleen 'ኳi1''
9eliJjk hebben en dat alleen 'ኳi1'' mensen zi1jn . "I ኳill
help ኳou if I must" : als die ander noodzakeliJ'k is voor
het voortbestaan van de ei9en 9roep, zal het hem helpen . Dan ኳordt een bond9enootschap aan9a9aan
dat echter ኳeer ኳordt verbroken zodra het niet meer
noodzakeli1'k is . Als een riJ'k olieland ኳordt aan9evallen zal het Westen de aan9evallene to hul p
schieten en hem ziJ'n broeder noemen - maar als een
economisch onbelan9ri1jk land of ኳolk ኳordt onderdrukt steekt niemand een hand uit om to helpen .
Broederschap is een ኳoord 9eኳorden dat bruikbaar is
om het 9emeenschappeliJ'ke belan9 to onderstrepen ;
het heeft niets meer to maken met de 9edachte dat
alle mensen van nature met elkaar zi1jn verbonden .
De pauኳ, het riJjke Westen, spreidt zi1'n staart . Hij1
toont ziJjn ri1jkdom en ziJ'n heerschappi1, maar de 9oede
verstaander ziet dat achter deze kleurri1jke verschiJjnin 9
de 9rauኳe 9estalte van een aas9ier schuil9aat .
In mi1jn lezin9 van Leonard Cohens tekst ኳordt
Abraham beschouኳd als een fi 9uur uit een ander

tiJdperk . In zijn ti1jd ኳas het bli1jkbaar mo9eliJjk visioenen to zien ; 9oddeliJ'ke of demonische opdrachten to
ontvan9en . In de huidi9e tiJd is er alleen flog de mens
die de ኳereld in een ras tempo naar de onder9an 9
J'aa9t . De hedendaa9se mens ki1jkt naar een leef- en
denkኳiJ'ze als die van Abraham zoals hi1j naar een
interessant overbliJfsel uit een ver verleden kiJkt : intn9erend als zodani9, maar niet van toepassin9 op het
leven in het hier en nu . Ook Woodኳ Allen 9eeft in zijn
meer 9ratuite beኳerkin9 van het verhaal uitdrukkin 9
aan de kloof die 9aspt tussen de ኳereld van Abraham
en die van hemzelf : hiJ neemt het verhaal in het 9eheel
niet serieus - het is alleen no9 9eschikt om er de draak
mee to steken .
Hiermee bevindt de receptie9eschiedenis van het
verhaal 'De binding van Isaak' zich in een nieuኳe fase ,
die het predikaat 'postreli9ieus' verdient . Joodse thora9eleerden en christeli1jke theolo9en hebben zich
eeuኳenlan9 bezi99ehouden met de vraa9 naar het
karakter van de God van Genesis 22 en hoe die to r1i'men valt met andere hiervan afኳ1kende ኳeer9aኳen van zijn persoonli1jkheid elders in de TeNaCh en
voor de christenen het Nieuኳe Testament . Soren
Kierke9aard stelde in 1 843 no9 in Furcht and Zittern
dat 9ehoorzaamheid aan de bevelen van God het
menseliJ'ke ethische niveau oversti1'9t en 9of en daarmee bliJjk van dat een verhaal ኳaarin God de mens een
opdracht 9eeft voor hem zeer ኳel op zijn ei9en ti1'd
van toepassin9 ኳas . Ruim een eeuኳ later echter, li1jkt
Leonard Cohen en zonder meer van uit to 9aan dat
niemand in deze ti1jd no9 door een god of een demon
ኳordt bezocht of verzocht . God is flood en be9raven ,
en ኳat rest is een verhaal uit een ኳen verleden ኳaarin
de mens op basis van een reli9ieuze ervarin9 tot daden kon komen die heden ten da9e no9 alti1jd ኳorden
9eplee9d - en zijn misschien no9 nooit zoveel 'kinderoffers' 9ebracht als in de tኳinti9ste eeuኳ - maar die
flu, in to9enstellin9 tot toen . 9eheel voor rekenin9 van
de mens komen . Er is 9een Deus ex machina die kan
ኳorden aan9eኳezen als de9ene die de mens tot een
onethische daad heeft 9ebracht : de mens zelf client
zijn verantኳoordeli1jkheid to nemen - maar het liJjkt
erop flat hi1j flat minder flan ooit doet.

Literatuur
Woodኳ Allen, 'De Schriftrollen' . In : De bone tijden
ኳaarin ኳ/1
1
leven . Amsterdam 1985 (1967) .
Br1bel. Uit de grondtekst vertaald . Wrlhbrordvertalin9 . Geheel
herziene uitgave 1995 . 's-Hertogenbosch 1999 (1995) .
Leonard Cohen, 'The Storኳ of Isaac', in : Songs from a Room
(1969) .
W .H . Gis Pen e .a . (red .), Concordantie op de Bijbel
in de
1
Nieuኳe Vertahn9 van het Nederlands Bi1 bel9enootschap .
Kampen 1983 (1952) .
Soren Kierke 9 aard, Furcht and Zittern . Dialektische LYrik von
Johannes de Silentio . Reinbek bei Hamburg 1964 (1843) .
Alasdair Madnt Y re, A Short Historኳ of Ethics. A Historኳ of
Moral Philosophኳ from the Homeric Age to the Tኳentieth
Centurኳ . London 2000 (1967).
Encኳclopaedia B ntannica . http .llኳኳኳ.bntannica .co m
Leonard Cohen Files : h ttpalኳኳኳ.leonardcohenfiles .co m
Stanford Encኳclopedia of Philosophኳ :
h ttpalplato .stanford .ed u
Noten
Het ኳoord HEER heb ik vervangen door het Hebreeuኳse
tetragrammaton JHWH, omdat dit vierletterኳoord
onvertaalbaar is .
z

Zie onder andere Exodus 19 :4, Deuteronomium 32 :10-11 .

Bram van der Hout heeft, na een l'aar Nederlands, Taal- en
Cultuurstudies gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht.
ZJi n vakken vol9t h1i' interfacultatief b1i" de universiteiten in
Utrecht, Amsterdam en Leiden . Z/n
1 scrip tie zal ኳaarsch1i/nlijk
handelen over de Vlaamse auteur Ward RuYslinck.

Vooኳs 1 - laargang 21

21

Sartre als modernist

Een vergelijking van Sartres ኳerk met het modernisme
Het existentialisme en het modernisme Ii1'ken in hun onderlin9a kenmerken eenvoudi 9
van elkaar to scheiden . Sartre, als belan9ri1'kste filosofische en literaire exponent van het
existentialisme, is hier duideli1'k over als hi1' de zelfbesPie9elfin9 van de modernisten stelt
to9enover de ontsnaPPin9 aan deze reflectie die het existentialisme nastreeft . Echter, in
het 'knarsende jargon' van Sartres L'Etre et le Neant ziet Maarten van Buuren bi'1
herlezin9 een oPmerkeli1'ke parallel met een bi1' uitstek modernistisch ኳerk als Monsieur
Teste (1896) van Paul ValerY. De op het eerste 9ezicht duideli1'ke to9enstellin9 bli1'kt niet
zo eenduidi9 to zijn als ኳellicht ኳordt aan9enomen . Van Buuren herleest : over Sartre en
een kluኳen onoPlosbare to9enstri1'di9heden of aPorieen" .
Maarten van Buuren

Van alle verschillen tussen literaire stromin9en is die
tussen modernisme en existentialisme ኳel het eenvoudi9st . TerኳiJi de modernist zich concentreert op zelfbespie9elfin9 in de dubbele zin van een schri1'ver die zich
spie9elt in zijn ኳerk en van een ኳerk dat zich spie9elt
in zichzelf en zich via een narcistische introversie
afኳendt van de sociale ኳerkeli1'kheid, streeft de
existentialist naar bevri1jdin9 uit de reflexieve toኳn
ontplooiin9 in de ኳerkeli1jkheid engagement . Sartre
vatte het verschil in de notendop samen toen hi1 j Proust
navelstaarderi1j' verኳeet . HiJ'zelf le9de als duideli1jkste
exponent van het existentialisme alle nadruk op het
bestaan als 'project' in de biJjna letterliJ'ke zin van een
zich 'naar voren ኳerpen' in de ኳerkeliJjkheid .
Met dit onderscheid in het achterhoofd heb ik
onlan9s L'Etre et le Neant herlezen het existentialistische credo dat Sartre in 1942 publiceerde . Ik meende
me to herinneren dat de hoofdstukken - achtereenvol9 ens 'In-zichzelf' 'Voor-zichzelf' en 'Voor-de-Anderen'
- de beኳe9in9 ኳeer9even ኳaarin de mens zich 9eleideli1jk losmaakt van zijn lichameliJ'ke 'zi1'n' ziJjn 'facticiteit' of 'ziJ'n-in-zichzelf' en zich via zijn beኳustzi1n het
'zi1jn-voor-zichzelf' naar buiten ኳerpt in een bestaan
voor-de-antler' . Maar dat bli1'kt niet zo to ziJ'n . Inte9endeel zelfs . De beኳe9in9 is die van een beኳustziJjn dat
zich stap voor stap tern9trekt uit de ኳerkeliJ'kheid
dat om zo to ze99en achteruit en omhoo9 loopt een
trap op in de richtin9 van een onthechte, boven de
ኳerkeliJjkheid zኳevende positie, vanኳaar het de
ኳerkeliJjkheid kan controleren beheersen en manipuleren .
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Closereadin9 bren9t me dus via een omኳe9 van meer
dan 700 bladziJ'den knarsend filosofisch jargon ኳant
Sartres L'Etre et le Neant is, zoals meer van ziJn 9rote
filosofische ኳerken en in to9enstellin9 tot zijn romans
en toneelstukken, bi1'na onleesbaar op de to9enover9estelde positie van ኳaar het ኳerk voor ኳordt aan9ezien nameli1'k die van een 9eest die zich 'des-en9a9eert' ter ኳille van een betere beheersin9 op afstand
ter ኳille van remote control . Waar hebben ኳe dat
meer 9ehoord? Juist! BiJj de modernisten . Het eindpunt
van Sartres hoofdኳerk valt vreemd 9enoe9 samen met
de situatie ኳaarnaar Mi1'nheer Teste streeft in de 9eli1jknami9a novelle van Paul Valerኳ . En Mi1'nheer Teste is
zoals ኳe ኳeten een van de emblemen van het modernisme . Ik zal hieronder de belan9ri1jkste 9eledin9en van
Sartres 9edachte9an9 reconstrueren onder het 9ezichtspunt van het modernisme en laten zien dat ze
uitmondt in een een kluኳen onoplosbare to9enstriJ'di9heden of aporieen .
ZiJ'n is beኳust-zi1'n
Sartre be9int met het maken van een onderscheid
tussen 'ziJjn' en 'beኳustzi1jn' . Het 'ziJ'n' is vol9ens hem
'facticiteit' dat ኳil ze99en het '9e9evene' . Facticiteit ,
dat is ons lichaam onze leeftiJd, ons verleden en het
9eheel aan ervarin9en dat ኳe hebben mee9emaakt .
Sartre noemt het ook ኳel het 'ziJj n-in-zichzelf' . Hij1
beschouኳt het als een ding, met alle ne9atieve betekenissen die aan din9en kleven . Het 'zi1jn-in-zichzelf'
is verstard versteend zijn ultieme verschiJjnin9 is de
rigor mortis . Sartre ኳaardeert het 'zi1jn' dus van meet

of aan ne9 atief •~ een ne9atie die des to sterker aan het
Iicht komt ኳanneer hiJj er het beኳustzijn als positieve
pool door Sartre het 'ziJjn-voor-zichzelf' 9enoemd
to9enover stelt . In het beኳustzijn schept de mens een
beeld van het 'zi1jn' . Het paradoxale felt doet zich nu
voor dat ons 'ziJjn' zich pas ontplooit op het moment
dat het in ons beኳustzijn ኳordt 9espie9eld . Paradoxaal ኳant de spie9ells9 in het beኳustzijn heeft tot
9evol9 dat het beኳustzijn afstand schept tot het 9espie9elde sterker, dat het 9espie9elde daarin ኳordt
9enieti9d' neantise , een no9al sterke term die
aan9eeft dat het beኳustzijn dat9ene tot ding reduceert ኳaarvan het zich beኳust ኳordt . Alles ኳat zich in
het beኳustzijn aftekent ኳordt '9enieti9d', dat ኳil
ze99en biJ9ezet als ding in het 'ziJjn-in-zichzelf' : "Het

beኳustzijn constitueert zich als beኳustzijn door de
nieti9in9 van het zi1jn" Sartre 1969, p . 269 . Een
radicale 9revs scheidt dus het beኳustzijn van het zi1jn :
"Het beኳustzijn treedt op door de onmiddelliJ'ke
aanኳezi9held van het zi1jn, maar het ኳordt daarvan o p
hetzelfde moment 9escheiden door een oneindi 9
kleine afstand" Ibidem, p . 270 . Het Nederlandse
ኳoord 'beኳustziJ'n' biedt door zi1jn insluitin9 van het
ኳoord 'zi1jn' de mo9eliJjkheid om die kleine maar
radicale breukliJjn ኳeer to 9even in een trait-d'union :
'beኳust-ziJjn' met die aantekenin9 dat de traitd'union zoኳel de verbindin9 aan9eeft tussen de beide
onderdelen als de radicale break die hen van elkaar
scheidt : het streepl'e representeert de 'nieti9in9' . Het
beኳustzijn probeert ኳel voortdurend samen to vallen
met het 'ziJjn' maar op het moment van aansluitin 9
vervalt dit 'ziJjn' tot 'object' . De to9enstriJjdi9a relatie
van het 'voor-zichzelf' ten opzichte van het 'inzichzelf' bestaat dus hierin dat het 'voor-zichzelf'
probeert zich to identificeren met het 'in-zichzelf' om
een 'identiteit' tot stand to bren9en, maar dat het zich
in die po9in9 'losscheurt' van het 'in-zichzelf' .
Sartre Iegt zኳare nadruk op dat losscheuren . Beኳustzi1'n is zich losmaken van J'ezelf als ding, het is
ontsnappin9 aan dat ding . Dat ding probeert op allerlei manieren revanche to semen : het zui9t zich aan
het beኳustzijn vast reduceert het tot materie, trekt
het in het 'moeras' van de facticiteit . Is het toeval dat
der9eli1jke metaforen herinnerin9en oproepen aan de
christeli1jke tኳeedelin9 tussen 9eest en lichaam en hun
onderlin9e striJjd?

Lichaam en geest
In het onderscheid 'zijn-in-zichzelf'/'zijn-voor-zichzelf'
tekent zich de christelijke dichotomie of van lichaam
en geest . Dat ኳordt vooral duidelijk in de passages die

Sartre ኳiJ'dt aan het lichaam . Het beኳustzijn probeert
zich los to makes van het lichaam :
Het beኳustziIn . . . is zich beኳust van het
lichaam als lets dat het to boven komt en
nietigt, doordat het zich beኳust ኳordt van lets
. . dat het oversti"
19 t om to zijn
l ኳat het moet
zijn
1 . Het beኳustzi1 n van het lichaam is,
kortom, zi1"delings en retrosPectief, • het lichaam
is lets dat ter zli"de 9elates- dood9' ezኳe9en
ኳordt. Ibidem .395
En onder verኳi1jzin9 naar He9el, die hiJ ' aanኳiJjst als zi1jn
9rootste inspiratiebron le9t Sartre de relatie Iichaam9eest uit als een relatie tussen slaaf en meester . Het
lichaam probeert de 9eest to 'IiJjmen' en9luement om
to verhinderen dat deze zich Iosmaakt het probeert
hem mee to sleuren in het 'moeras' van zi1jn facticiteit
to smoren in ziJjn 'stroperi9held' visqueux als 'een
ኳesp in de jam' . Het opmerkeli1'ke is dat Sartre deze
materiele ervarin9 (angst voor ኳat plakt zui9t en
smoort aanmerkt als de primordiale ervarin9 op basis
ኳaarvan de mens in latere instantie zi1jn seksuele ervarin9en vorm9eeft . Dit alles 9eeft ziJjn beeldvormin9 van
het lichaam jets middeleeuኳs-christeli1jks . De seksuele
be9eerte ze9t Sartre, is 'een zondeval in de medepIichti9held met het lichaam' chute daps Ia complicite
du corps) . In die val vervalt 'het beኳustzijn tot een
kleffe materie' emp ate ~; 'de facititeit drip9t fret
beኳustzijn binnen r bren9t het ten val, dompelt het
onder, doet het verstarren' . Christeli1'ke invloeden zi1jn
ook de eni9e verklarin9 die ik kan bedenken voor
Sartres'ኳal9in9' . Zoals bekend 9of Sartre dit ኳoord als
titel mee aan ziJjn mooiste roman . Hi1' beschriJ'ft daarin
de ervarin9 die hi1 j in filosofische termen herneemt in
L'Etre et le Neant. Maar noch het retorische 9eኳeld in
het eerste noch het theoretische 9eኳeld in het
tኳeede boek kan me overtui9en van de stellin9 dat
een 'discrete maar onontkoombare ኳal9in9 miJjn
lichaam onthult aan miJ'n beኳustziJ'n' . Sartre doelt hier
niet op een metaforische ኳal9in9, maar op een heel
letterliJk 9evoel van onpasseliJjkheid dat de mens
vol9ens hem bevan9t ኳanneer hiJj met Iichameli1jkheid
ኳordt 9econfronteerd een 'onpasseliJ'kheid tot kotsens toe' . Ik deel die ervarin9 niet . Inte9endeel ik ben
9enei9d to beኳeren dat ኳaar kale facticiteit zich aan
miJ'n beኳustzijn opdrip9t, of dat nu is in de vorm van
een boomstronk of van een lichaam ik me tot die
materie voel aan9etrokken en zelfs de nei9in9 heb
daarin to ኳillen verzinken . Dat is in fla9rante to9ensprack met Sartres apodictische stelling dat de
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conf rontatie van ons beኳustzijn met de materie zich
afseeelt vol9ens het model van de ኳal9in9 . Die ኳal9in9 kriJgt no9 een extra bedenkeli1'ke lading als Sartre
het beኳustzijn associeert met een minnaar die door
een femme fatale het lichaam drei9t to ኳorden
verslonden . Vol9ens frequente su99estieve passages
in L'Etre et Neant zui9t het 'ziJ'n-in-zichzelf' het 'ziJ'nvoor-zichzelf' op, 'pompt het kleveri9a me lee9het'is
een ኳeke sli1jmeri9e en vrouኳeli1jke manier van opslorpen' • een ' v alkuil van kleveri9held' ; ' over kleveri9held kan ik niet heen9li1jden al zi1'n zui9nappen houden me vast` 'ze klampt zich vast als een bloedzui9er' .
'Kleveri9held ኳrack van het 'zi1'n-in-zichzelf' zoete en
vrouኳeli1'ke ኳrack ኳesp die zich vastvlie9t in de jam
en daarin verdrinkt' .
BeኳustziJ'n is zelfbeኳustzi1'n
De scheurin9 tussen 'ziJ'n' en 'beኳustzi1jn' is de eerste
van drie 'nieti9in9en' ኳaarin het beኳustzijn zich als
'zi1jn' tot stand bren9t . De tኳeede scheurin9 is die
tussen beኳustzijn en zelfbeኳustzi1'n . Men moet zich
die voorstellen als een beኳe9in9 ኳaarbi1 j het beኳustziJ'n zich over zichzelf bui9t om zich in een autoreflexieve impuls in beeld to kriJ9en . Deze tኳeede
scheurin9 is al net zo ኳezenliJ'k als de eerste . Sartre
heeft het over een " primordiale noodzaak voor het
pre-reflexieve beኳustzijn om door zichzelf gezien to
ኳorden • het kept dus van meet of can de zelfvernieti9ende ei9enschap dat het tot stand komt ten overstaan van een 9etui9e, hoeኳel die 9etui9e ኳaarvoor
het bestaat dat beኳustzijn zelf is" ibidem . p . 117 .
Deze 9etui9e ten overstaan vanኳie het beኳustzijn tot
zelfbeኳustzi1jn ኳordt can9espoord, last een eerste
9limp zien van ኳat Sartre biJ j het'zi1jn' voor o9en staat .
Het heeft veel ኳe9 van Meneer Teste de illustere
hoofdfi9uur van Paul ValerY's 9eli1'knami9e novelle .
Teste is een superbrein voor ኳie 'leven' bestaat uit het
beoefenen van een snort hersen9Ymnastiek ኳaarbiJj hij1
voortdurend stappen naar achter doet om ziJjn ei9en
denken to observeren- en om vervol9ens die observatie to observeren . Hi1j stelt zich dit protes voor als het
plaatsnemen in een toneelzaal ኳaar ziJjn zelfbeኳustziJ'n of: zichbeኳustzi1'n kiJjkt naar het publiek in de
zaal zi1j n beኳustziJ'n dat ki1jkt naar de verrichtin9en
van het 'ziJjn' het handelende ik op het toneel . We
zullen no9 zien dat de reminiscentie can Teste ኳiJ'st in
een van de hoofdrichtin9en van L'Etre et le Neant .
Een van de aardi9e din9en die Sartre over deze 'interne reflexie' opmerkt is dat spie9el en spie9elbeeld
samenvallen . Er is niet zoiets als een 'beኳustziJjns-ding'
voor de spie9el . Er is 9een onderscheid tussen dat9ene
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ኳat reflecteert en het 9ereflecteerde,• ze vormen een
eenheid die Sartre de 'spie9elbeeld-spie9el' noemt .
Dat9ene ኳat ኳordt gespie9eld ontstaat in de spie9el .
Daarmee is ook 9eze9d dat het beኳustzijn to9eliJ'kerti1jd ontstaat met het reflectieve beኳustziJ'n, eenvoudi9er 9eze9d : op hetzelfde moment dat ኳe ons van lets
beኳust ኳorden ኳorden ኳe ons beኳust van ons
beኳustzijn van dat lets . De nieti9in9 ኳaarmee het
beኳustzijn zich losscheurt van het 'ziJjn' is in feite een
tኳeeledi9e scheurin9, nameliJ'k van het 'beኳust-ziJjn'
en van het 'zich-beኳust-ziJ'n' . Sartre heeft het daarom
ook over een 'conscience de soi' beኳustziJ'n van
zichzelf ኳaarbi1j hiJj 'van' tussen haakJjes zet, omdat
het beኳustzijn ኳelisኳaar beኳustzijn is van lets ኳaarmee het niet samenvalt maar dat 'lets' to9eliJ'kerti1jd
het medium is ኳaarin het beኳustzijn zelf totstandkomt . Met andere ኳoorden : dat9ene ኳaarvan het
beኳustzijn zich beኳust ኳordt is to9eliJjkertiJ"d het
beኳustzijn van lets antlers dan de onthullin9 daarin
van het beኳustzijn zelf .
De tኳee onthechtin9en ኳaarmee het beኳustzijn
zich aanvankeliJjk losscheurt van het 'zi1jn' en het
zichbeኳustziJ'n vervol9ens van het beኳustzi1n, stelt
ons voor de vraa9 ኳat dat 'zich' nu ei9enli1'k is ኳaarin
het 'ziJjn' zich nestelt . Dat 'zich' ኳordt door Sartre
tern99ebracht tot niet meer dan een dubbele r
inhoudsloze onthechtin9, positief 9ezegd : tot niet
meer dan een middel om het samenvallen van 'zi1jn' ,
'beኳustziJjn' en 'zichbeኳustzi1'n' to vermiJjden . "Het
zich bestaat in de ideate afstand die het . . . tot
zichzelf houdt een manier om niet zi'n
J ei9en
coincidentie to zi'n,
om to ontsnappen can de
1
identiteit"ibidem . 119 .
MiJ'nheer Teste
Een derde en laatste onthechtin9 van het 'zi1jn' is die
ten overstaan van de ander . Om de verschillende vormen van nieti9ing uit elkaar to houden r heeft Sartre
het over de 'externe ne9atie' in to9enstellin9 tot de
'interne negatie' . In de externe ne9atie nieti9t het beኳustziJjn het beeld dat door de ander ኳordt voor9espie9eld . Sartre citeert He9el : "Het zelfbeኳustziJ'n is
alleen echt in zoverre het ziJ'n echo en zi1'n ኳeerspiegelfin9 in de ander kept" en Sartre vult can : "Het
moment' dat He9el het 'titre pour autrui' noemt is
een noodzakeliJjk stadium in de ontኳikkelin9 van
het zelfbeኳustziJjn" . Ibideml p . 293) 1k heb de
vertalin9 van het 'titre-pour-autrui' open9elaten
omdat ኳe hier niet de font moeten maken om 'pourautrui' to vertalen met 'voor-de-ander' . Het betekent
nameliJ'k niet 'voor-de-ander' r maar 'ten-overstaan-
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van-de-ander' en ኳe zouden ons deerliJjk ver9issen als
ኳe dat 'voor' zouden lezen als 'ter ኳille van' 'ten
behoeve van' . Een ver9issin9 die des to piljnliJjker zou
zi1'n- omdat - zoals Sartre heel snel duideliJjk maakt er tussen mi'J en de ander striJ'd heerst . De relatie
tussen de ander en mij ' is 'een ኳorstelin9 van beኳustziJjnen` lutte des consciences) . De ander probeert mijJ
to reduceren tot ding en ik probeer dat biJj hem . De
ander probeert mijj to 'transcenderen' dat is Sartriaans
voor: vat op mijj kriJ9en door mij' to fixeren in een
beኳustziJ'nsvoorstellin9 ; over Sartres ei9en-aardi9e
9ebruik van theolo9ische termen als 'ekstase` .

zondeval' en 'transcendentie' verderop meet)
.
Vol9ens Sartre probeer ik me te9en deze transcendentie to ኳeer to stellen door de ander op miJjn beurt to
overtroeven met miJjn blik ኳaarmee ik hem 'versteen' :
"ik transcendeer de transcendentie van de ander

omdat deze transcendentie de voortdurende mo9eli1'kheld is om mij' to pakken to nemen als ding" (ibidem,
p406 . Zo is het beኳustziJjn de uitoefenin9 van een
ኳil tot macht steeds alert om vanachter de kantelen
de blik van de ander to pareren met een vernieti9ende
to9enblik die hem of haar in steep verandert last ik
dat het 'Medusa-complex' noemen) .
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De ander functioneert als een 'externe reflexie' dat ኳil
ze99en als een spie9el ኳaarin ik vat op mi1jzelf kan
kri19' en als ding . Ook hier Ieidt de ኳeerspie9elfin 9
onvermiJ'deli1jk tot een scheurin9, de derde 'nieti9in9' ,
ኳaarmee het zelfbeኳustzi1'n afstand neemt van het
beeld dat het aan de overkant van de nietiging, in de
ander ontኳaart . 0pnieuኳ en nu definitief komt het
zelfbeኳustziJ'n tot zichzelf als vlucht ontsnappin9 en
onthechtin9 van het spie9elbeeld dat zich eerst intern
in het beኳustziJ'n en vervol9ens extern in de ander
aftekent . De externe reflexie is niet zoals de interne
een samenvallen van spie9el en spie9elbeeld ; de
externe reflexie kept een ኳezenli1'k onderscheid tussen
spie9el en spie9elbeeld in zoverre 'elk van beide de
opdracht heeft niet de ander to ziJjn' .
Ik kan de 'lutte des consciences' niet antlers opvatten dan als een beኳuste stellin9name van Sartre ten
opzichte van Heide99er, die in Sein and Zeit 1927 de
relatie van de mens tot de ander beschreef als een in
diepste ኳezen sociaal 9evoel, een 'Mitsein' . Waar
Heide99er denkt in 'ኳi1'`, denkt Sartre in 'JjiJj to9enover
ik' . Beiden verdedi9en met kracht van ar9umenten dat
hun opvattin9 'fundamenteel' zou zi1jn . Maar hun
beኳi1'svoerin9 is misleidend . Uitspraken van een
der9eliJjk fundamentele aard ziJ'n niet to beኳiJjzen . Zij1
zi1'n in ኳezen axioma's van het tኳpe : 'vol9ens mi1' zit
het zo' . 0p de achter9rond van deze ኳel erg uiteenlopends visie over hoe mensen in de ኳereld staan
ten opzichte van hun 'naaste' zoals Sartre hem
ironisch noemt , proef ik het verschil tussen de
dorpsbeኳoner Heide99er en de PariJjsenaar Sartre . De
eerste denkt vanuit de 9emeenschapsband die hiJ ' van
kinds of aan ervoer in het dorp ኳaar ziJjn vader koster
ኳas; een 9emeenschap die zich als 9roep verbonden
voelde to9enover de stall de natuur, de overheid et
cetera . Sartre denkt vanuit de ervarin9en van de
massamens in een metropool denk ook aan Benjamin
en Baudelaire : een maalstroom ኳaarin het 'ik' ziJ'n
zelfstandi9held bevecht op de massa .
Wat ኳe na het overzien van de dubbele onthechtin9 van het 'zi1'n-te9enover-zichzelf' en het 'ziJ'n-te9enover-de-ander' in het zicht kriJ'9en is een sterk
narcistisch ik van ኳelk het 'ziJjn' totstandkomt in ኳat
Sartre noemt de 'krin9loop van het zich' le circuit de
I'ipseite . Wat hi1' daarmee bedoelt- is dat de fundamentele driJ'fveer ኳaaruit 'ziJ'n' ontstaat de dri1'fveer is
van het beኳustziJ'n om 'tot zichzelf' to komen, met
andere ኳoorden om zicht en 9reep to kriJ'9en op zichzeif door zich to spie9elen in de interne spie9el van het
beኳust-zi1jn en in de externe spie9el van het beኳustzi1'n van de ander . In beide 9evallen 9aat het erom dat
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het beኳustziJjn door nieti9in9, zoኳel van ziJ'n ei9en
'ziJjn-in-zichzelf' als van het 'zi1'n-voor-de-ander'
zichzelf als zuiver en inhoudsloos beኳustziJ'n loszin9t
van het 'verdin9eli1jkte' zelf en de 'verdin9eli1'kte' ander . Een onthechtin9 niet on9eliJjk aan het mYstieke
streven van de heili9e, sterker no9, aan het streven
van God om zichzelf zoኳel volledi9 to zi1jn als to ontstiJ9' en ens causa sui .
Sartres funderin9 van het 'ziJjn' doet sterk denken
aan het streven van Mi1'nheer Tests de Ubermensch
die zi1n 9eesteli1'ke superioriteit beኳiJjst in een radicals
afኳi1jzin9 van alles ኳat vaste vorm aanneemt identiteit tekst kunstzinni9e of andere producten , met als
doel macht uit to oefenen en de oneindi9e hoeveelheld mo9eli1jkheden die zich aan hem voordoen to
ver9roten om het Sartriaans to ze99en of beter, om
ziJn potentie to ver9roten in de dubbele betekenis die
dat ኳoord net als 'Tests' zelf Hoofd en Testis heeft .
De sYmpathie die Sartre voelt voor Valerኳ in vele halfcitaten en verኳiJjzin9en maakt tኳee din9en duideliJ'k .
In de eerste plaats de motieven achter de totstandkomin9 van het beኳustziJ'n . In de tኳeeds plaats het narcisme als centraal kenmerk van het beኳustziJ'n .
Sartre modernist
Sartres existentiefilosofie berust op fi9uren van het
modernisme . De belan9riJjkste daarvan is Narcissus .
'ZiJ'n' is vol9ens Sartre een narcistisch protes . Dat bli1'kt
enerzi1jds uit de interne reflectie ኳaarb'
J het beኳustzi1jn zich in zichzelf spie9elt vanuit een impuls die
Sartre de 'scissiparite' noemt, IetterliJjk : 'voortplantin 9
vol9ens celdelin9', biJ ' Sartre kri1'9t het de betekenis
van een delin9 van het beኳustzi1jn in spie9el en spie9elbeeld die, zoals ኳe hebben 9ezien, samenvallen .
Anderzi1'ds uit de externe reflectie : "de ኳereld . . .
9eeft me het transcendente beeld van ኳat ik ben . De
ኳaarde van de din9en, hun instrumentals rol . .]
heeft 9een ander doel dan de omtrek to tekenen van
miJ'n beeld" . "Het 'pour-soi' Iaat zich door de ኳereld
aankondi9en aan zichzelf" . Ibidem, p . 541 Het Ii1jkt
me overbodi9 om hier to herinneren aan Valerኳ en
Gide die rond de eeuኳኳisselin9 ኳaren 9eobsedeerd
door de fi9uur van Narcissus . Voor beiden ኳas
Narcissus een belan9riJ'k en voor Valerኳ dominant
thema • ze schreven allebei ኳerken ኳaarin de naam
van Narcissus ኳordt 9enoemd ter aanduidin9 van een
beኳustziJ'nsprotes dat Sartre veerti9 1aar nadien
theoretisch fundeerde .
'Disponibilite' is een andere 9rondsla9 die Sartre
ontleent aan de modernisten met name aan Gide die
deze term introduceerde . Zoals bekend schetst Gide in

ziJjn ኳerk met name Les Caves du Vatican en Les FauxMonnaYeurs een 'zi1'nsideaal' dat berust op 'beschikbaarheid' die moet ኳorden op9evat als de afኳi1jzin 9
van elke vaste vorm die de menseli1'ke identiteit kan
aannemen om open to staan voor alle mo9eli1jkheden
die zich voordoen . Gide ኳerkt dat thema uit in de te9enstellin9 tussen 'schaaldieren` dat ኳil ze99en de
volኳassenen die zich verschansen achter het pantser
van hun sociale identiteit ኳaarin ze zi Jjn verstard r en de
'subtielen' dat ኳil ze99en de maatschappeli1j k mar9inalen en de pubers ኳier eni9e identiteit daarin
bestaat dat ze elke identiteit vooral die van hun
ouders afኳi1jzen . De disponibilite is ook voor Vale rኳ
een hoofdthema, ziJ' het dat hi1j dit verኳoordt in termen van 'potentialiteit' 'onvolmaaktheid' en 'mo9eli)'kheid' to9enover 'identiteit' 'afrondin9' en 'vastle9•
9in9' . Eenzelfde obsessie kenmerkt het ኳerk van
Witold Gombroኳics ኳiens romans bestaan uit varieties op het theme van de 'smoelen' ኳaarin volኳassenen verstenen en de 'onriJpheld' van pubers een
vormloosheid' die Gombroኳics aanbeveelt en zelf
toepast om aan de verstarrende ኳerkin9 van de
smoel to ontkomen . De liJjn naar Sartres to9enstellin 9
tussen het verafschuኳde'zi)'n'• d e 'identiteit' het'zi1jnin-zichzelf' enerzi1'ds en de 'vri)jheid' van het'ziJ'n-voorzichzelf' van de 'mo9eliJ'kheden' ኳaarin het beኳustziJ'n zich vooruitኳerpt anderzi1jds, is zonneklaar .
Ten slotte is er ኳet Sartre noemt de'desa9re9ation' de ontbindin9, versplinterin9 van het ik ኳiens

'identiteit' ኳordt'9enieti9d' ter ኳille van een volstrekto openheid voor toekomsti9e mo9eliJjkheden . Deze
versplinterin9 sluit direct aan op de fascinatie van de
modernisten voor de fra9mentatie van de menseli)'ke
identiteit . Ik ኳil niet nalaten hier Proust to noemen die
de meest indrukኳekkende illustratie van die fra9mentatie heeft 9e9even in ziJjn A la recherche du temps
Perdu 1952 . Nu ኳeet ik ኳel dat Sartre ኳeini9 op had
met Proust maar ik herinner eraan dat Sartres kritiek
betrekkin9 heeft op de manier ኳaarop Proust
vermeende onderdelen van de menseli1'ke 9eest
9evoelens, herinnerin9en met elkaar verbond
vol9ens een mechanistisch en deterministisch model .
Hi1' bekritiseert terecht de manier ኳaarop Proust
argumenteertals zou een gevoel van afkeer 'onder
druk van' een bepaalde impressie 'teኳee9 ኳorden
g ebracht' om vervol9ens 'in een kettin9reactie' ook
afkeer voor andere personen en din9en to 'veroorzaken' . Maar dat last onverlet dat hi)' onder de indruk
ኳas van de manier ኳaarop Proust toont hoe de
like identiteit versplintert in de loop van de ti)'d .
mense)
Sartre herneemt het idee dat de menseli1'ke identiteit

ኳordt 'verstrooid' over de drie dimensies van de ti1jd :
verleden heden en toekomst . HiJj heeft het over een
drieledi9a ekstase een drieledi9a 'digspora' . Proust
zou hem hierin direct bi1'vallen .
Zi1'n is god-zi1'n
Sartre heeft meermaals op9emerkt Les Mots dat het
hem moeite heeft 9ekost om zich los to maken van het
9eloof . HiJ' 9eeft ook in zoveel ኳoorden toe dat ziJ'n
filosofie niet zozeer een po9in9 is om zich van het
9eloof to ontdoen als ኳel een po9in9 om dat 9eloof to
herfunderen als menseliJjke ondernemin9 . De existentiefilosofie ኳordt dan ook 9eschraa9d door een
theolo9isch be9rippenapparaat . L'Etre et le Neant is de
po9in9 om het 9ods9eloof to vertalen in een menseliJ'ke
ondernemin9 . 'ZiJ'n' is vol9ens Sartre het opeisen van
ei9enschappen die de mens in een an9sti9 verleden
toeschreef aan God . Het menseli1jke bestaan komt neer
op de ambitie de uitda9in9 om de 9oddeli)'ke almacht
to proJ'ecteren op het menseliJjk beኳust-zi1n ኳaaruit
het voortkኳam of vanuit een ander perspectief : de
mens op to roepen om zich in een snort 'kosmische
zelfver9rotin9' over dat 9ebied uit to strekken .

Dit ኳerpt een heel bi1'zonder licht op het
theolo9ische apparaat ኳaarvan Sartre zich bedient . De
'transcendentie', in theolo9isch perspectief het overstiJ9en van de menseliJ'ke 9renzen om de 9eest los to
maken van het lichaam en tot eenheid to bren9en met
God, ኳordt biJj Sartre de beኳe9in9 ኳaarmee het beኳustzi)j n zichzelf overstiJ'9t in de richtin9 van het 'ziJjnin-zichzelf' en het 'ziJ'n-voor-de ander` met de bedoelin9 om dat9ene ኳet het beኳustzi1jn uit zichzelf ኳerpt .
door het beኳustzi1'n zelf en door de ander, to laten
tern9kaatsen . Transcendentie ኳordt dus bi1' Sartre teru99ebracht tot de 'cirkel van het zich' . In de intern
reflexieve transcendentie schept het 'zi1'n' zich een
spie9el in het beኳustziJ'n en het beኳustziJjn schept zich
een tኳeede spie9el in het zelfbeኳustzi)jn . Sartre noemt
de externe reflexieve transcendentie 'een no9 radicalere ekstase' dan de eerste omdat de mens erin ኳordt
'los9escheurd uit een beኳustzi)'n dat zelf al ኳas los9escheurd van het zi1jn' .
Dኳaalt de mens of van de rechte ኳe9, dan kan hi'1
'ont9eesteli1'kt' raken zoኳel door een 'val in de medeplichti9held met het lichaam' als door 'de val van het
'zi)'n-voor-de-ander' naar het din9-ziJjn' . De val ኳordt
door Sartre ook ኳel aan9eduid als een 'vervreemdin9' .
'Chute' zoኳel als 'alienation' is van theolo9ische
oorspron9 . Het eerste ኳoord betekent naast val ook
'zondeval`, het tኳeede betekent oorspronkeliJ'k de
vervreemdin9 van de mens van God .
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Waar Sartre naar toe ኳil is dat de mens de verantኳoordeli1'kheid en de macht die hi1' tot voor kort had
of9estaan aan God tern9eist en op zich neemt . Hij1
kan dat vol9ens Sartre doen door de opeenvol9ende
reflexieve stappen to nemen op een ladder die, niet
toevalli9, aan de ladder van de mYstieke onthechtin 9
doet denken . In een ontboezemin9 noemt Mevrouኳ
Teste haar man een 'mYsticus zonder God') . "De mens
ኳil . . . zichzelf tot 9rondsla9 zi1'n door het'in-zichzelf'
to nieti9en en voortdurend to ontsnappen aan de contingentie en de facticiteit . Dat is het ideaal van een beኳustziJ'n dat volledi9 beኳust is van zichzelf . Dat ideaal
kan God ኳorden 9enoemd ." (Ibidem, p . 653) De
ambitie God to ኳillen ziJn, ኳordt door Sartre
bestempeld als het meest fundamentele kenmerk van
het menseli1'ke 'ziJjn' . Daarom besluit hi1j zi1'n boek met
een passage ኳaarvan het Iaatste ኳoord 'God' is :
Elke menselijke
ኳerkeli'kheid
is een hartstocht
1
1
om zichzelf to verliezen ; om het 'zil.n ' to
funderen en togI
eli'kerti"d
l het 'In-zichzelf' tot
stand to brengen dat aan de contin9entie
ontsnaAt doordat het zichzelf tot 9rondsla 9
maakt tot 'Ens causa sui' dat de 9odsdiensten
aanduiden met God . Ibidem, p . 708
Skien en roken
Te9en het eind van t'Etre et le Neant 9eeft Sartre via
een essaYistische uitኳiJjdin9 over skien en roken een
indirect maar scherp beeld van hoe hi1j zich de relatie
tussen 'ziJjn' en 'beኳustziJ'n' voorstelt . De manier ኳaarop het beኳustziJjn zich idealiter tot het 'zi1jn' verhoudt ,
is als een skier die soepel ኳe99li1jdt over de sneeuኳ .
Het li1jdt voor Sartre 9een tኳi1jfel dat de relatie die de
skier onderhoudt met het sneeuኳlandschap er een is
van onderኳerpin9 en bezit . Het 9enoe9en dat de skier
put uit zi1'n sport is die van de meester die zi1jn
meesterschap bevesti9t over de slaaf en in het verlen9de daarvan voe9t de associatie van skier met een minnaar en van het sneeuኳlandschap met een minnares
no9 een pikante betekenis toe aan die van meester en
slaaf . Want 'skien is 9li1'den over de 9eheime vochti9held die me drag9t' r "het 9liJ'den is handelen op afstand het verzekert me van de beheersin9 van de
materie zonder flat ik me in de materie hoef to verdiepen en me aan haar vast to li1'men om haar to temmen .
Gli1'den flat is het to9enover9estelde van ኳortel schieten" .Ibidem, p . 672 Wortelschieten zou betekenen
'zich onderኳerpen aan de materie die ik nu 1juist ኳil
9ebruiken' . De skier is in relatie tot het landschap 'als
een 9educhte meester die niet hoeft aan to drip9en of
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ziJ'n stem to verheffen om 9ehoorzaamd to ኳorden' en
de ኳereld 'valt' nadat ze 9li1jdend in bezit is 9enomen

'achter mi1' neer, in zኳiJ'm, verpulverd' . Om9ekeerd
ኳordt het beeld van het sneeuኳlandschap op9e roepen in beschriJjvin9en van een vrouኳ in relatie tot
haar minnaar : de minnaar neemt haar in bezit met de
oppervlakki9e beኳe9in9 van een skier die over een
smetteloos landschap 9liJjdt : 'het naakte lichaam van
de vrouኳ ኳordt door de strelin9 intact 9elaten, maar
er tot in ziJjn diepste diepten door in beroerin9 9ebracht' . De handelin9 van zoኳel skier als minnaar is
om het object van hun handelin9 in bezit to nemen, er
hun macht over to vesti9en . Zo ze9t Sartre, vesti9t het
beኳustzi1'n zich in het zi1'n .
Dat de relatie tussen deze tኳee berust op een 'ኳil
tot macht' bli1jkt duideli1jk uit het amusante stukJ'e dat
Sartre toevoe9t over het roken . Een ti1'd 9eleden had
hiJ' 9eprobeerd om met roken to stoppen . Tever9eefs .
Sartre kon niet buiten de kick van het roken die hi1j als
vol9t uitle9t : "leder voorኳerp verte9enኳoordi9t de
hele ኳereld zoals de beminde vrouኳ de hemel het
strand en de zee verte9enኳoordi9t die haar om9aven
toen zi1j verscheen"Ibidem . p . 686 . Welnu, roken
heeft hetzelfde effect ኳaarbiJj moet ኳorden
op9emerkt dat Sartre roken opvat als een vorm van
inbezitnemin9 : "De connectie tussen het landscha p
dat ik al rokend zie met de kleine brandende
offerande is aldus dat het de Iaatste ኳekt als sኳmbool
van de eerste . Door de tabak die ik rookte ontbrandde
de ኳereld die ik vervol9ens in mi1j opzoo9 ." "Het in
bezit nemen van de ኳereld" condudeert Sartre
maakt duideliJ'k dat het verlan9en om to bezitten
hetzelfde doel beoo9t als het verlan9en om to zi1jn'
Ibidem, p .687
De aPorie van het modernisme
Het existentialisme zou 1e, in ziJjn al9emeenheid
kunnen beschouኳen als de reactie van de mens op de
flood van God . Waarop moet het menseliJjk bestaan
ኳorden 9efundeerd, ኳat betekent 'bestaan' in een
ኳereld die niet Ianger ኳordt bestuurd door God?
Nietzsche Heide99er Merleau-PoutY en Sartre dra9en
daar antኳoorden voor aan schetsen van een nieuኳe
ontolo9ie 'christeli1jk existentialisme' is naar mi1'n
menin9 een contradictio in terminis . Sartres antኳoord
luidt flat de mens met Ianger het excuus heeft om ziJjn
verantኳoordeli1jkheid of to schuiven op 9oddeli1jke
beschikkin9en ; flat alles ኳat hem overkomt het 9evol 9
is van ziJ'n vri1je keus en flat hiJ' het aan zi1jn menseli1jke
ኳaardi9held verplicht is om de verantኳoordeli1'kheld op zich to nemen die hi1 ' voordien op God had

of9eschoven . Maar Sartre zou Sartre niet zi1j n als hi'J
deze oplossin9 niet zo formuleerde dat ze spaak loopt
op een aporie . 0p het moment dat Sartre stelt dat het
menseli1'ke 'zijn' berust op de ambitie God to ኳorden
drift
J hi1j het menseliJ'k 'zijn' door naar het falen in een
menseli1'k tekort . Want in de stellin9 dat het meest
menselitjke li9t in de ambitie God to ኳorden, Ii9t besloten dat die ambitie stuk moet open o de menselike
beperkin9en en eindi9held . De ambitie God to
J
ኳillen ኳorden moet ኳel uitlopen op een mislukking .
De mens is onherroePeliJjk een '9emankeerde God' .
Hoe verhoudt de ambitie God to ኳillen ኳorden
zich tot het bestaan van de 'doorsnee-mens'? Antlers
9eformuleerd : in hoeverre 9eldt het ideaal van menseIi1jk 'zijn' zoals Sartre dat schetst voor het 'zijn' in het
al9emeen? Het antኳoord kan niet antlers luiden dan
dat het 'ziJ'n' zoals 9eschetst in L'Etre et le Neant,
alleen voor de elitaire enkelin9 bereikbaar is mensen
die hun elitestatus hebben bereikt door zich to onderscheiden van de massa- of kuddemensen die zoals
Sartre hier en daar oPmerkt roemloos ኳe9zinken in
de facticiteit van het 'men' .
Sartre formuleert het 'zijn' als een 'Prometheusambitie' dat ኳil ze99en als een hemelbestormende
ambitie ኳaarin de val als '9emankeerde God' Ii9t besloten . Daarin manifesteert zich de eerste aPorie van
Sartes ziJjns-filosofie .
Een tኳeede impasse Ii9t besloten in het reflexieve
karakter van het 'ziJjn' . Sartre beschriJjft het 'zijn' als
een trap ኳaarvan de opeenvol9ende treden bestaan
uit de overstiJ9' in9 van het 'zijn' door het beኳustziJjn ;
de overstiJ9' in9 van het beኳustzi1jn door het zelf- of
reflexieve beኳustziJ'n en de oversti1'9in9 van het intern
reflexieve beኳustzitjn door het externe reflexieve beኳustzi1'n . Met elke trede verኳi1jdert de 9eest zich van
de materie met elke trede keert hiJj tot zichzelf in . De
oPeenvol9ende 'nieti9in9en' zetten het 'zijn' om tot
beኳustzi1n, zoals de kaars op9aat in een vlam . Het
probleem is dat het beኳustziJ'n zich in opeenvol9ende
fasen van nieti9in9 Iosmaakt van het 'zi1jn' r• dat het
streeft naar ekstatische onthechtin9 . Daaruit vol9t een
tኳeede aporie ኳant hoe moet de tot zuiver beኳustziJjn ver9eesteli1'kte mens in 9oede harmonie even met
ziJ'n ኳereld?
De derde impasse is de meest problematische . We
hebben 9ezien dat Sartre het'zi1'n' opdeelt in drie duaIistische zi1'ns-relaties : ziJ'n versus beኳustziJjn .; beኳustzi1jn versus zelfbeኳustziJ'n-• zelfbeኳustziJ'n versus ziJ'nvoor-de-antler . Deze drie relaties zi1'n conflictrelaties .
Tኳee ants9onistische onderdelen ኳorden to9enover
elkaar 9ezet, ኳaartussen 9een dialectische oplossin 9

mo9eliJ'k is . De 'nieti9ende' breuk die de onderdelen
van elkaar scheidt is radicaal . Dat Ieidt ertoe dat het
'zijn' uiteenvalt in drie paar sub1jecten en obJjecten,• dat
het cartesiaanse onderscheid tussen subject-object,
9eest en Iichaam in driedubbele vorm tern9keert .
Teru9keert, ኳant Heide99ers inzet met Sein and Zeit
ኳas nu J'uist om dat onderscheid ኳaarop de hele ኳesterse filosofie is 9ebaseerd op to heffen in een ontolo9ie die het 'zijn' toont als een 'zi1jn-in-de-ኳereld' dat
ኳil ze99en een 'zijn' ኳaarin subject en object een
ondeelbaar 9eheel vormen . Sartres existentiefilosofie
betekent ten opzichte van Heide99er, een stap tern 9,
in zoverre Sartre het 'zijn' presenteert als bundel
to9enstanders die met elkaar in een onoplosbaar conflict zi1'n verኳikkeld .
AI met al mondt Sartres Proteische project uit in
een drietal impasses die met elkaar 9emeen hebben
dat ze teru99aan op modernistische thema's. Je zou
kunnen ze99en dat Sartre de inspiratie voor ziJ'n filosofie put uit het modernisme en dat hiJj in L'Etre et le
Neant die thema's verbindt en onderbouኳt tot een
samenhan9ende filosofie, ኳaarin het modernisme
ኳordt door9evoerd tot een onverbiddeli1jke impasse.
Literatuur
Martin Heidegger, Sein and Zeit. Tubin9en 2001 (1927) .
Jean-Paul Sartre, L' Etre et le Neant . Essai d'ontolo9ie
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even om cu tuur die je lief is .

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht voorheen AnJ'erfonds Utrecht
zet zich in voor het behoud van cultuur in de provincie Utrecht . Het
Cultuurfonds ondersteunt J'aarliJ'ks heel veel ProJ'ecten op de gebieden
muziek letterkunde toneel daps beeldende kunst film en foto rafie .
Cultuur omvat meer dan kunsten en zet zich daarom ook in voor de
ኳetenschaP, monumenten- en natuurbehoud . Een belangriJ'k deel van de
ProJ'ecten die het fonds subsidieert ኳordt gefinancierd met giften van
Particulieren of door middel van de J'aarliJ'kse collecte . Zo kunt u als
Particulier donateur ኳorden voor een bedrag van 25 ,- perJ' aar. Maar ook
instellingen kunnen hun biJ'drage leveren door to collecteren voor het
Cultuurfonds . Non-Profitorganisaties ኳiens doelstellingen overeenkomen
met die van het Prins Bernhard Cultuurfonds mogen bovendien eenderde
deel van het oPgehaalde geld behouden voor hun stichting of vereniging .
Daarnaast kunnen bedriJ'ven of Particulieren een fonds op naam stichten
onder beheer van het fonds . Het maakt dus niet uit of u donateur ኳilt
ኳorden, collecteert of een fonds op naam sticht in alle gevallen draggt u
biJ' aan de cultuur en het natuurbehoud . Bent u gemteresseerd of ኳilt u
beschikken over meer informatie neem dan contact op met het
secretariaat, telefoonnummer : 030-2583991 of kiJ'k op de ኳebsite
ኳኳኳ .cultuurfonds .nl .
Het J'ubileumnummer van Vooኳs ኳerd merle mogeliJ'k gemaakt door :

Prins Bernhard
Cultuurfonds
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Utrecht

Rectificatie
Tot onze spl
i't Jzi'n in het artikel 'Een soap uit de ne9entiende eeuኳ' van Marl'olein van Tooren VooYs 314 1'aar9an9 20 alle eindnoten ኳe99evallen . Ter aanvullin9 p ubliceren ኳi"
1 daarom hier alsno9 de belan9 njkste
informatie uit deze notes .
Zola stak de draak met de eindeloze feuilletons van schriJjvers als Ponson du Terrail, Eugene Sue en Aurelien
Scholl . Een mooi voorbeeld daarvan is het korte verhaal 'Les Disparitions mYsterieuses' dat hi1 ' publiceerde in
1867, dus ti1jdens het verschi1jnen van Les MYsteres de Marseille . In dit verhaal schetst hi1' een ironisch 9etint
portret van lezers en schri1jvers van feuilletons . loch had hiJj ook beኳonderin9 voor de structurerende
mechanismen die Ponson du Terrail in zijn teksten hanteerde en ኳas hi1' vol lof voor de verbeeldin9skracht van
Eugene Sue . Met de titel van zijn eigen feuilleton verኳiJjst Zola dan ook naar Les MYsteres de Paris van
laatst9enoemde auteur .
Zola schreef zijn feuilleton op verzoek van de hoofdredacteur van Le Messa9er de Provence die een
sensatieverhaal ኳilde . Les MYsteres de Marseille trok inderdaad de aandacht : uit de correspondentie tussen
Arnaux en Zola bliJjkt dat de lezers het feuilleton als een sleutelroman zagen en trachtten to achterhalen ኳie de
hoofdpersonen in ኳerkeli1jkheid ኳares . In 1868 hernam L'Evenement illustre het feuilleton onder de titel La
Famille CaYof, en in 1 873 verscheen het in Le Corsaire als Un duel social.
De afleverin9en van Les MYsteres de Marseille verschenen niet dageliJ'ks : tussen de hoofdstukken van het
eerste deel zaten 9emiddeld vier da9en tussen die van het tኳeede deel 9emiddeld vi1'f en tussen die van het
laatste deel 9emiddeld zes . Dit maakt het onderኳerp van het artikel de over9an9en tussen de hoofdstukken
extra belan9riJj k .
Tot slot ziJ' nog vermeld dat de Nederlandse vertalin9 van de romanfra9menten behoudens enkele correcties
en aanvullin9en van de hand van Mar1'olein van Tooren, is ontleend aan de vertalin9 van Rita Buentin9 uit 1993 .
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Een stuivertje gespaard is
Een verkenning van tኳee populaire
negentiende-eeuኳse tijdschriften
Grappen over vrouኳen, advocates en 1'a9ers, de pri1'zen die ኳorden
betaald voor mensenhaar, sPannende vervol9verhalen en de meest
bizarre ኳetensኳaardi9heden uit het buitenland ; dit is allemaal tern 9
to vinden in Populaire ne9entiende-eeuኳse ti1jdschriften . Deze blades
ኳerden in heel Europa 9eschreven voor een breed Publiek en hadden
vaak het ኳoord 'stuiver' in de titel staan . In dit artikel onderzoekt en
ver9eli1'kt Sophie Ham tኳee Nederlandse varianten van deze
stuiverti 1'dschriften : het Half stuivers ma 9azin1 en het Geillustreerd
stuivers magazi1n .
Sophie Ham

Wie denkt aan tiJjdschriften uit de ne9entiende eeuኳ
denkt aan De Gids De Nieuኳe Gids en misschien no g
aan Vaderlandsche Letteroefenin9en . Neerlandici met
belan9stellin9 voor de ne9entiende eeuኳ zullen ኳelIicht no9 tኳee of drie voorlopers van De Gids kunnen
noemen maar daar houdt de kennis van ti1jdschriften
toch echt op, en de belan9stellin9 ei9enliJ'k ook . En
voor zover er al interesse is voor ne9entiende-eeuኳse
periodieken, dan 9aat deze uit naar de zo9enaamde
literaire tiJjdschriften . Pas de laatste Jjaren is er veranderin9 9ekomen in de houdin9 van ኳetenschappers ten opzichte van populaire 9eschriften en ኳordt
er breed onderzoek verricht naar tiJjdschriften . Doordat
dit onderzoeks9ebied decennialan9 braakli99end
terrein is 9eኳeest valt er no9 veel to onderzoeken en
to ontdekken . Honderden ti1jdschriften li99en in onvolledi9e verzamelin9en verspreid over het hele land
op stoffi9e zolders to ኳachten tot ze ኳorden onderzocht voordat ovenvis1jes, vocht en bi1'tende inkt de
blades voor9oed onleesbaar zullen makes .
Te midden van al deze ver9eten ti1jdschriften r ኳaar
no9 na9enoe9 niets over is 9apubliceerd, bevinden
zich ook het Half stuivers ma9I
azin en het Geillustreerd Stuivers ma91
azin . Deze tኳee tiJjdschriften
vormen maar een kleine selectie uit een aanzienliJjke
hoeveelheid tiJjdschriften die het ኳoord 'stuiver' in de
titel hebben staan . Ook in het buitenland zi1jn er
ti1jdschriften met een monetaire aanduidin9 in de titel
in En 9 eland het Pennኳ Magazine, in Duitsland het
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Pfennig Magazin, et cetera) . Er liJ'kt sprake to ziJ'n van
een sub9enre,• 'het stuiversblad' . Aan de hand van
karakteriserin 9 en van het Half stuivers ma91
azin en het
Geillustreerd Stuivers ma91
azin zal ik in dit artikel
onderzoeken ኳat eventuele kenmerken van dit genre
zouden kunnen ziJ'n . Als het genre tenminste bestaat . . .
Het En9else Pennኳ Magazine en zi1'n navol9ers
Het tiJjdschriftenlandschap in de ne9entiende eeuኳ
ኳas zeer 9evarieerd er ኳares ti1jdschriften die zich
richtten o be aalde doel roe en zoals katholieken
p rotestanten, Jodes- vrouኳen en kinderen of zich sPecialiseerden op een bepaald 9ebied, zoals literatuur ,
kunst of politiek . Ook ኳares er ti1jdschriften die een
ruimere formule hanteerden zich richtten op een
breed publiek en een veelzi1jdi9a inhoud presenteerden . Een belan9ri1'k voorbeeld en voorloPer van zo'n
breed 9eorienteerd tijdschrift ኳas het En9else Pennኳ
Magazine, dat door de Societኳ for the Diffusion of
Useful Knoኳledge in 1833 ኳerd uit9a9even . Dit blad
ኳas oorspronkeli1'k bedoeld voor arbeiders en ኳas een
betaalbaar. 9eillustreerd tijdschrift dat nutti9 en leerzaam vermaak bond . Het blad ኳerd in ei9en land met
een opla9a van tኳeehonderdduizend exemplaren een enorm succes en vond al snel ook in het
buitenland navol9in9 . In Frankri1jk richtte men het
Magazine Pittoresque op en Duitsland kree9 zi1jn
Pfennig Ma9azin JentJj ens 1995, p .26 . De eerste

een stuivertje geኳonnen
Nederlandse navol9in9 ኳas het Nederlandsch
azi"n ter verspreidin9 van Al9emeene en nutti9e
magI
kundi9heden . Dit tiJjdschrift richtte zich niet zoals ziJjn
voorbeeld expliciet op de arbeiders voor ኳie tiJ'dschriften en boeken no9 to duur ኳaren, maar op de riJ'kere
ambachtslieden en ኳinkeliers . Dit publiek ኳas het
lezen no9 maar beperkt machti9, en ri1'k 9eillustreerde
en 9oedkope afleverin9en speelden voor deze 9roep
dan ook een belan9ri1'ke rol Claassen 1998, pp . 134135 . Het Nederlandsch ma9az1i"n heeft Ian9 bestaan
maar ኳas ኳaarschiJjnli1jk toch niet echt populair, ኳant
door de houtsneden toch no9 to duur voor veel
menses Hemels 1993, p . 311 . In Nederland ኳerden
navol9ers van een blad als Pennኳ Magazine pas in de
tኳeede helft van de ne9entiende eeuኳ echt populair .
Vanaf die tiJ'd verschenen er zees veel al9emene
9eillustreerde familiebladen ኳaarschi1'nliJ'k omdat in
het ኳat het industrialisatieprotes betreft achterlopende Nederland de kosten van het vervaardi9en van
houtsneden toes pas ኳaren of9enomen . De priJ'zen
van de ti1jdschriften konden omlaa9 en het lezerspubliek ኳerd als 9evol9 daarvan 9rotes . ledere 9eloofs9emeenschap had ziJjn ei9en familieblad de
Katholieke Illustratie is hiervan het bekendste
voorbeeld
maar de bladen hadden met elkaar
9emeen dat ze zich allemaal nchtten op het vermaak
van een breed publiek . 9eillustreerd ኳaren en een
riJ'k9eschakeerde, Iiteraire en populair-ኳetenschappeIiJ'ke inhoud bevatten Maas 1991, p .55-73 . Naast het
bieden van vermaak en educatie moesten de bladen
ook een harmonisch 9ezinsleven bevorderen . Voorbeelden van der9eli1jke ti1jdschriften ኳerden 9ehaald
uit het buitenland naast het eerder 9enoemde Pennኳ
Magazine ኳerden ook het En9else Illustrated London
Neኳs en het Duitse Die Gartenlaube veelvuldi 9
na9evol9d .
Rond 1860 verschiJ'nen ook in Nederland de eerste
bladen die names hebben als Stuivers ma9 azi'n . Het
aantal tiJjdschriften met het ኳoord 'stuiver' in de titel is
opvallend 9root . Brinkman geeft in zi1jn biblio9rafie de
vol9ende : Stuivers ma91
azin- Christeli'k
J stuivers
magazJi n, Half stuivers ma9J
azi"n en Katholieke stuivers

magazijn . Dan zijn er ook nog de Stuiverseditie,
het Wetenschappelijk half stuivers museum, het
Geillustreerde stuiversb/ad, Stuivers novellen en
Stuivers preeken (Brinkman 1996, pp .1131-1132) . De
vele tijdschriften die 'stuiver' in de ondertitel hebben
staan, zijn hier dan nog genegeerd . Het is verleidelijk
to denken dat ኳe hier to maken hebben met een
subgenre onder de familiebladen, ኳaarbij de link naar
het Pennኳ Magazine makkelijk is to leggen . Het
'stuiversmagazijn' zou dan een familieblad zijn dat
dezelfde formule hanteert als het Pennኳ Magazine (of
ኳellicht een Nederlandse variant, ኳaarbij het accent
net iets anders ligt) : een goedkoop tijdschrift, gericht
op een breed publiek, dat lering en vermaak biedt en
is voorzien van illustraties .
Stuiversma91
azin als sub9enre?
Er is ኳel reden om aan to semen dat de naam
'stuiversma9aziJ'n' fun9eerde als de 9enreaanduidin 9
van een bepaald tኳpe tiJjdschrift . De naam ኳordt zoኳel
in de hedendaa9se als in de ne9entiende-eeuኳse Iiteratuur 9ebruikt om een 9roep tiJjdschriften aan to
duiden . OnduideliJ'k bliJ'ft echter ኳat men nu preties verstaat onder deze 'stuiversma9aziJjnen' of

Een stuivertje es surd is een stuivertje eኳonnen
Een verkernring van tኳee populaire negennende-eeuኳse trjcLኳhrften.

A

Prent uit De Nederlansche Spectator
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p ennin9ma9aziJ'nen' . Het aanzien van deze bladen zal
in elk 9eval niet al to 9root zi1'n 9eኳeest, ኳat men kan
opmaken uit namen als 'stuiversroman' ኳat vol9ens
Van Dale " 9oedkoop sensatieromannet1'e" betekent .
Dat iets snort9eliJ'ks ook voor de ti1'dschriften met een
der9eli1'ke naam 9e9olden zal hebben bli1'kt uit 9enadeloze besprekin9 van het boek Agape van Johannes
Flack in De Nieuኳe Gids :
Het is 9renzenloos onbeduidend en geeft niet
den flauኳsten indruk van antieke laat staan
oud-Grieksche gevoelens of Personen . . . . Er
zi'n
achtereen in het deeltl'e
J 9ansche bladzi"den
J
to vinden die zoo uit een derderan9sstuiversma9azi1'n konden gekniPt ኳezen, zoo men de
Grieksche namen door moderne vervan9en had.
cursiverin9 SH ኳ ኳኳ .dbnl .n l
Ook een hoo99aplaatst persoon als konin9in
Wilhelmina las der9eli1'ke bladen : "Ti1jdschriften als'De
huisvriend' en het 'Stuivers ma9aziJ'n' la9en in 1885
httpalኳኳኳ .historischop haar salontafelt1'e ."
toerisme-bureau .nhartikelenlኳilhelminaprofiel .htm .
Dat ook ziJ' het Stuivers ma9 azi'n las is echter 9eenszips in to9ensprack met de 9erin9e ኳaarderin9 voor
het stuiversma9aziJ'n, ኳant Wilhelmina ኳas acht J'aar
oud in 1 885 en las naast deze tiJ'dschriften 'eu9d boeken als Lelien en rozen Zonder moeder Lief en leed
uit de zending, Onder de heidenen en Helen's
kleinlt'es . Het beeld van de niet al to hoo9staande literatuur ኳordt ኳederom bevesti9d door een prent in de
Spectator. Hierop zien ኳe een 'feesteli1'k uit9edoste
1'on9e losbol' het Half stuivers mag azi'n lezen Maas
1986, p .130) .
In de contemporaine Iiteratuur 9ebruikt Claassen
het ኳoord 'pennin9ma9aziJ'n' voor rechtstreekse imitaties van Pennኳ Magazine, zoals het Nederlandsch
magazJi'n en dus niet specifiek voor de Nederlandse bladen die het ኳoord 'stuiver' in de titel hebben
Claassen 1998, pp . 134-136) . Kenmerkend voor deze
ti1jdschriften is vol9ens hem dat ze in afleverin9en
van acht pa9ina's verschenen hout9ravures tussen
de tekst hadden en ኳaren 9ericht op het onervaren
nieuኳe publiek . Wat het publiek betreft haalt hi1 ' ook
no9 de uit9ever Fuhri aan die in 1841 de lezers van
pennin9ma9azi1'nen' karakteriseert als 1'on9e liefhebbers ; "kኳeekelin9en van de leesbibliotheken" .
Claassen heeft het hier echter alleen over de periode
1830-1850 . Of hi1' de vele 9eillustreerde tiJ'dschriften
die tien 1jaar later op de markt verschi1'nen ook allemaal
tot de pennin9ma9azi1'nen zou ኳillen rekenen is
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onduideliJ'k . Ook Jent1'ens heeft het over het verschi1'nen van het Nederlandse Stuiversma9 azi"n in 1834 en
refereert hiermee ኳaarschiJ'nlil'k eveneens aan het
Nederlandsch ma9J
azi'n, dat direct in de traditie van
Pennኳ stond JentJ'ens 1995, p .26) . Voor zover er dus
al kan ኳorden 9esproken van een sub9enre onder de
familiebladen der 'stuiversma9azi1'nen' zal dat zich
dus zeker niet alleen onderscheiden door de naam
'stuiver' in de titel van zo'n blad ook andere tiJ'dschriften ኳorden ertoe 9erekend . De karakterei9enschappen van zo'n penning- of stuiversma9aziJ'n zoals door
Claassen 9eformuleerd ziJ'n zo al9emeen dat er zeer
veel ti1'dschriften onder zouden vallen-; biJ'na alle
ti1'dschriften die door Hemels ኳorden behandeld in zi1'n
biblio9rafie van het 9eillustreerde ti1'dschrift .
Bi1'komend probleem is, zoals zal bliJ'ken uit de
vol9ende besprekin9 van tኳee 'stuiversbladen' dat er
ook bladen stuiversma9azi1'n heten die niet voorzien
ziJ'n van illustraties terኳiJ'I die illustraties 1'uist steeds als
een belan9riJ'k onderscheidend kenmerk ኳorden
9ezien . In het vol9ende zullen het Half stuivers
azi'n en het Geillustreerd Stuivers ma9azIi'n
ma9J
ኳorden behandeld en met elkaar ኳorden vergeleken ,
ኳaarna ik teru9kom op de vraa9 of 'stuiversma9aziJ'n'
als 9enreaanduidin9 kan ኳorden 9ebruikt.

Half stuivers ma9azi1'n 1859-1881
Veel stuiversbladen hebben dezelfde of snort9eli1'ke
titels . Dat 9 eldt ook voor het Half stuivers ma9J
azi'n .
Het betreft hier het vanaf 1 859 door KuYpers & Van
DuYI in Den Haa9 uit9e9even ኳeekblad, met als
ondertitel Ti'dschrift
voor alle standen en in de zevenJ
de J'aar9an9 als extra ondertitel Algemeen huffs- en
familieblad. 0pvallend is dat dit tijdschrift door de
1'aren keen sterk verandert van karakter . Ik zal dan ook
eerst de eerste J'aar9an9 bespreken en daarna pas de
zevende en deze delen niet als een geheel behandelen .
Het Half stuivers magazJi jn is in 1 859 een 9evarieerd
tiJ'dschrift, dat acht bladzi1'den beslaat . De bladziJ'den
ziJ'n doorlopend 9enummerd- en iedere maand heeft
een snort titelblad . De overi9e afleverin9en zi1'n to onderscheiden door de nummerin9 van de afleverin9 in
kleine ci1'fers rechts onderaan de eerste bladzi1'de van
een nieuኳe afleverin9 . Het tijdschrift kost FI .1 30 voor
52 nummers dat is dus een halve stuiver per afleverin9 . Het tijdschrift heeft vier rubrieken : 'verhalen ,
novellen enz .' 'allerlei' l 'nutti9 en leerri1'k' en 'anecdoten en 9eesti9a 9eze9den" . De rubriek 'verhalen'
neemt het 9rootste 9edeelte van het tijdschrift in
besla9 . In iedere afleverin9 komen minstens drie
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verschillende rubrieken voor, ኳaarbi1j de verhalen en
de anekdoten 9een enkele maal ontbreken . De
verhalen zijn vri1' Ian9, en passes nooit in zijn 9eheel in
een afleverin9 . Het zijn dan ook vervol9verhalen die
net als in onze hedendaa9se soaps meestal op een
spannend moment ኳorden of9ebroken . Het verhaal
over een verdኳenen bruid eindi9t biJjvoorbeeld met
zo'n tYpische cliffhanger;
Zi'ne
l
J arm zoo vast
Ji zerharde hand klemde mi'n
dat het miJ zeer deed.
'1k vrees"- zeide hi"
J met een onderdrukte,
bevende stem "dat zi1 vermoord is " .
f

Het verhaal ኳordt hier of9ebroken met de mededelin 9
dat het verhaal later ኳordt vervol9d . De verhalen zijn
dichemati9, vol onኳaarschi1jnliJ'ke sprook1jesachti9e
ኳendin9en- eindi9en vaak met een huኳeliJ'k en de
personages zijn no9al oppervlakki9 . Veel van deze
verhalen zijn 9eschreven door een zekere Temme .
VermoedeliJ'k zijn J .H .D . Temme A . Temme, J .H .A .
Temme en J .D .H .T . een en dezelfde persoon of is er
een volledi9e familie Temme verbonden aan het
blad? . Ook staan er ኳel vertaalde verhalen in, maar
niet van bekende buitenlandse schriJjvers . ZiJjn de
schriJjvers van de verhalen ኳel bekend - naast Temme
schri1'ven ook Ernest Willkomm, L . Roses en een
zekere Hermanus ኳeer Temme) voor het blad - van
een redactie is 9een spoor to bekennen . Als de heer
Temme ook de redactie voerde zal dat miJ 9eenszins
verbazen temeer omdat hiJ ' ook in de zevende Jjaar9an9 no9 schriJjft voor het ti1jdschrift . Een verhaal van
Temme ኳordt hier, door de no9 steeds anonieme
redactie van het vol9ende commentaar voorzien :
Wi'
J 9elooven onze abbonenten 9eene ondienst
to beኳi lzes- indien ኳi'J onmiddellijk
I op dit
verhaal een pas uitge9even verhaal van den
9 eniale schriJ ver J. D . H. Temme, getiteld de
"Regter" la ten vol9en .
De veronderstelde 9enialiteit van Temme is in elk 9eval
in Nederland niet ኳi1jdverbreid maar hi1 j schi1jnt een
redeliJjk bekende Duitse schri1ver van horrorverhalen
9eኳeest to zijn httpalኳኳኳ .pitt.eduhdash/tYpe0779 .
html .
Met de rubriek 'allerlei' sluit het Half stuivers
azijn eni9szins aan biJj PennY, al is de rubriek niet
magJ
erg uit9ebreid en bevat het vooral zeer korte beschriJjvin9en van "boeren in Siberie" - "het renpaard
Sunbeam" en "9rootste klokken" . De onderኳerpen
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ኳorden vriJ' moralistisch 9ebracht en het 'populairኳetenschappeli1'ke' nei9t ኳel erg naar populair . Verder

bevat deze rubriek bizarre statistieken zoals een die
de huኳeliJjkskans van vrouኳen ኳeer9eeft . De rubriek
'nutti9 en leerriJ'k' bevat vooral recepten ; voor inkt,
vioollak vlekkenኳater en een middel te9en slechte
adem . De anekdoten ኳaar iedere afleverin9 mee afsluit zijn moppen ኳaarvan het sours moeili1'k is to
bedenken ኳat daar vroe9er 9rappi9 aan ኳerd
9evonden . Deze ne9entiende-eeuኳse humor biedt in
ieder 9eval inzicht in de toes heersende mentaliteit.
0p het eerste 9ezicht valt op, dat er veel moppen over
vrouኳen ኳorden verteld : "Als een half dozi1'n vrouኳen
tኳisten hebben er minstens zes on9eli1jk" en vreemd
9enoe9 ook over advocates en 1a9ers .
De formule van het Half stuivers ma9azJi'n is een
aantal Jjaren later in9riJpend veranderd vanaf ኳanneer
preties ኳeet ik helaas niet maar in elk 9eval vanaf
1865 . De verschillende rubrieken zijn verdኳenen en
het ti1jdschrift bestaat alleen no9 uit het verhalen . Het
nutti9a element voorzover dat al aanኳezi9 ኳas, is nu
9eheel verdኳenen . Er is ኳel een rubriek 'Men9elኳerk' maar die beslaat maar een bladzi1jde in het
laatste summer van het eerste deel van die Jjaar9an9 .
Het tiJjdschrift is ook van uiterliJ'k veranderd : het
formaat is kleiner, maar de afleverin9en dikker, ze
beslaan nu zestien bladziJjden . Er ኳordt niet meer
aan9a9even dat de verhalen zullen ኳorden vervol9d .
de verhalen topen 9eኳoon door in de vol9ende
summers en staan niet door elkaar . Er is 9een maandeliJ'kse titelpa9ina meer . Samen9ebonden tot Jjaar9an9 is er ei9enli1jk maar een ding dat dit ti1jdschrift nu
onderscheidt van een verhalenbundel en dat is de
pri1jsvraa9 achterin . Die priJjsvraa9 is interessant omdat
biJj het bekendmaken van de uitsla9 alle inzenders met
naam en ኳoosplaats ኳorden 9enoemd . Hierdoor kan
men inzicht verkri19' en in de verspreidin9 van het
ti1jdschrift door het hele land, vooral in de steden en
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zelfs na9aan ኳelke mensen met ኳelk inkomen een
abonnement hadden op het Half stuivers mag azijn .
Geillustreerd Stuivers magazijn 1857-1878
Het Geillustreerd Stuivers ma9azi'n client niet verኳard
to ኳorden met het Gei'llustreerde Stuiversblad maar
als men er rekenin9 mee houdt dat het blad vaak
onder de oors ronkeli'ke en ook ኳeer latere titel
Stuivers ma9 azijn ኳordt vermeld clan valt het met
de verኳarrin9 ኳel mee . Het Geillustreerd Stuivers
magazijn ኳerd vanaf 1857 door de Gebroeders
Belinfante uit Den Haa9 uit9e9even . Het is een ኳeekblad ኳaarvan iedere aflevering zestien bladziJjden telt .
De pa9inanummerin9 is doorlopend, iedere maand is
er een nieuኳ titelblad meestal voorzien van een prent.
De overi9a prenten staan tussen de tekst, al ziJ'n er
ei9enli1jk maar ኳeini9 prenten sours een hele afleverin9 Ian9 niet een . De redactie verontschuldi9t zich
daar ook voor in een 'aan de lezers' biJ j 1jaar9an9 1860
er staan maar ኳeini9 platen in dit deel omdat in het
vol9ende deel meer platen zullen staan en antlers
moet de uit9ever meer platen drukken dan is
of9esproken . De redactie last zich hier oak uit over de
9rootte van de opla9e van het Geillustreerd Stuivers
ma9az1i n , zo'n zesduizend exemplaren . Overi9ens is
de redactie hier, net als bi1j het Half stuivers ma9'azi"n
het 9eval is anoniem en verder onzichtbaar . Als
ondertitel heeft het blad Ti'dschrift voor iedereen
ኳaaronder no9 elk ኳat ኳits staat . Wat het tiJ'dschrift
kost heb ik niet kunnen na9aan, maar vol9ens Hemels
zou het 'voor iedereen' to duur ziJ'n en zi1jn voorbehouden aan de 9e9oede bur9eriJj . Voor uit9ebreidere
behandelin9 van de formele aspecten ኳil ik verኳiJ'zen naar de biblio9rafie van Hemels (1993, pp . 379380) .
Het ti1jdschrift kept in 1jaar9an9 1860 de vol9ende
rubrieken : 'novellen en schetsen' 'land en volkenkunde' 'statistiek' 'ኳetensኳaardi9heden' 'kleini9heden` '9edachten en ኳenken' en 'allerlei' . De
nadruk li9t hier veel minder op vermakeliJjke verhalen
dan in het Half stuivers ma9l
azi"n . het ti1'dschrift is meer
9ericht op educatie en sluit dus meer aan bij Pennኳ . De
rubrieken ኳisselen no9 in latere Jaren zo komen er
ook rubrieken biJ' voor recepten en levensbeschriJjvin9en 1861 maar het karakter van het ti1jdschrift verandert niet drastisch . Een moppenrubriek heeft dit ti1jdschrift niet maar ook hier treft men incidenteel een
vermakeli1jke anekdote aan als de vol9ende :
"Hoe is het toch mo91
eli'k dat eene dame als
1'uvrouኳ die zoo lelijk
1 is en volstrekt geen geest

heeft zoo veel minnaars heeft! " riep iemand
uit .
"Mi] verኳondert dit niet- " 9of een ander ten
antኳoord "'t is ኳaar ze is leli"k
1 en dour- maar
daarente9 en is ze riIjk . . . en ziekeli'k"
1
Het belan9riJjkste bli1jft een toe9ankeli1jke Presentatie
van kennis en iedere aflevering behelst meerdere rubrieken . De aan9eboden ኳetensኳaardi9heden zi1jn o p
een sensationele en moraliserende manier 9eschreven
zoals een artikel over de schandeliJ'ke prakti1jken in de
Amerikaanse 9evan9enissen . Hier ኳordt gedetailleerd
beschreven hoe een ne9er de doodstraf kriJ9t die
voltrokken ኳordt door middel van iJ'sbaden . 0pvallend
is dat de aan9eboden ኳetensኳaardi9heden hoeኳel actueel in het 9eheel niet toe9espitst ziJ'n o p
Nederland . De statistieken 9even alleen ciJ'fers ኳeer
van zaken in En9eland Duitsland of Frankri1'k . In verschillende rubrieken 'ኳetensኳaardi9heden' 'kleini9heden' et cetera ኳordt opmerkeliJ'k veel aandacht
besteed aan de situatie in Amerika . Ook opvallend is
dat biJj betere lezin9 bliJ'kt dat de verhalen zich in het
9eheel niet in Nederland afspelen en de personages
meestal namen hebben als 'Sir George' of 'Miss
Trevor' . Ook bi1' het bekiJjken van de platen kan men
zich niet aan de indruk onttrekken dat de prenten een
erg 'Brits' karakter hebben . De inhoud van dit blad li1'kt
dan ook vriJ'ኳel volledi9 9ekopieerd uit het En9else
ti1jdschrift of misschien een combinatie van En9else
en/of Duitse tiJ'dschriften Aarts 2002, pp . 40-41 . In
latere 1'aren kriJ'9t het tiJjdschrift een lets meer 'ei9en'
inhoud dankziJj een uitbreidin9 van de rubrieken met
9edichten muziekstukken raadsels dam- en schaakproblemen en een 'brievenbus' . Deze rubrieken
hebben ኳel een 'plaatseliJjk' karakter, maar de inhoud
van de overi9e stukken bliJjft allesbehalve'Nederlands' .
In 1865 is het Ian9ste vervol9verhaal 'Rob Roኳ' en de
rubrieken 'ኳetensኳaardi9heden' en 'allerlei' bevatten items als 'Amerikaanse huኳeli1'ken' r 'Requiem van
Mozart', 'De bevolkin9 van Berlin',
'Ri1'kdom in 't
1
Rome der Oudheid' en berichten als onderstaande :
"Handel in haar
Naar En9eland ኳordt1jaarlijks
voor p .m . 18.000
1
pst. menschenhaar verzonden dat aldaar
voornamelil"k tot het verzamelen van haartoeren
gebezi9 d ኳordt. Uit Frankri1jk NoordDuitschland en ltalie komen de grootste
verzendin9 en . Oostenri'k
1 en Bel9 ie leveren
ኳeini9 op . De pJ
ri's van het haar ኳisselt van 4
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tot 30 sh . het pond voor geኳone qualiteiT .
Voor fijnere soorten ኳordt tot 80 sh . besteed.
Appels en peren
Uit het bovenstaande bli1'kt dat de door mi1j onderzochte tiJjdschriften behalve het ኳoord 'stuiver' in de
titel niet zoveel 9emeen hebben . Het Geillustreerd
stuivers magazJi n is ኳaarschiJnliJk duur, heeft illustraties bevat veel informatie en IiJjkt volledi9 vertaald . Het
Half stuivers ma9azJijn is 9oedkooP, is niet 9eillustreerd
en bevat zeker na een paar 1aar9an9en alleen no g
amusement dat ኳaarschiJnliJk ኳel op Nederlandse
bodem vooral door de heer Temme is 9eproduceerd .
Aanvankeli1jk hebben de ti1jdschriften de afኳisselin9 in
rubrieken no9 overeenkomsti9, al ziJjn de ኳetensኳaardi9heden in het Half stuivers mag azi n van een no 9
minder ኳetenschappeli1k niveau en bePerkt in omvan9 . Het 9rootste verschil tussen de bladen is dat het
Half stuivers magazIijn, zeker na verloop van ti1'd, in
to9enstellin9 tot het Geillustreerd stuivers ma91
azr n
meer een boek in afleverin9en is dan een 'echt' ti1jdschrift zie ook Johannes 1995, pp . 57-76 . De
periodieken hebben 9emeen dat ze zich in princiPe
richten op een breed publiek, maar het bli1jft toch een
beet1e appels met Peren ver9eli1ken .
Van een heel specifiek sub9enre 'stuiversma9aziJj nen' 1 met als kenmerk het ኳoord 'stuiver' in de titel
van het tijdschrift kan dus 9een sprake ziJ'n . De verschillen tussen tኳee 'stuiversmagazi1jnen' ziJjn al to
g root om de bladen over een kam to scheren . Als er al
sprake is van zoiets als een 'stuiversma9azi1jn' dan
ኳorden deze ti1jdschriften in elk 9eval niet 9ekenmerkt
door hue titel maar door de mate ኳaarin ze liJjken op
het En9else Pennኳ Magazine . Een verklann9 voor de
enorme hoeveelheid tiJ'dschriften die 'stuiversma9azi1jn' heten is dan simPelኳe9 to vinden in de priJjs . Uit
de bio9rafische 9e9evens die Hemels heeft verzameld
bli1jkt na eni9 rekenኳerk dat ieder blad met 'stuiver' in
de titel ook daadኳerkeli1'k een stuiver kostte . Het Half
stuivers ma9 azijn kost een halve stuiver. Een aantal
stuiversbladen veranderen op een 9e9even moment
van naam en ziJjn vervol9ens ook duurder dan een
stuiver . NatuurliJ'k is daarmee niet uit9esloten dat men
toch een aantal 9emeenschappeli1'ke kenmerken kan
toedichten aan 'stuiversbladen` al is het maar dat
deze bladen, doordat ze in dezelfde priJ'scate9orie vallee dezelfde mo9eli1jkheden en beperkin9en kennen .
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Hart voor alumni, studenten
en medeኳerkers

Utrechts Universiteitsfonds
Het Utrechts Iiniversiteitsfonds opg .erkht in 1886- is met ruim
5000 begunstigers tie oudste en grootste begunstigersorganisatIe
van alumni, (oud)medeኳerkers en studenten in Utrecht Dankzij
hun bijdragen kan het Litrechts Universiteitsfonds al meer dan
honcierd jaar under andere ኳetenschappelijke, utturele en sportieve
activiteiten van Utrehtse studentenverenigingen ondersteunen .

Wordt ook begunstiger!

Zoek ons op via Internet, email, telefoon of fax Of kom tangs op ons
bureau.

Utrechts Universiteitsfonds
postadres

Postbus 80125, 3508 TC Utrecht

bezoekadres . Heideibergiaan 8, Utrecht
telefoon
e-mail ,

(030) 253 8025 ' telefax

(03t}} 253 8u26

Ufondsufonds .uunt • Internet

ኳኳኳ.ufonds .uunI

aiver*itelt Utrecht
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Universitair universum
Per 1 J'anuari 2002 is Frits van Oostrom benoemd tot eerste zogenoemde Universiteitshoogleraar aan de universiteit van
Utrecht. Volgens het College van Bestuur "staat een Universiteitshoog leraar garant voor innovatief onderzoek en onderኳi's,
l
en kan deze hieraan in volledi9e vnjheid ኳerken " . In deze 1'aargang van Vooኳs zal Van Oostrom rapPorteren over ervarin9en
ti'dens
zi'n
1
J eerste 1'car in deze nieuኳe functie.

Zoals het een kosmos betaamt, kent het universitaire universum drie dimensies : ruimte, tijd
en persoon . Deze keer de laatste, en belangrijkste dimensie

De mens
Frits van Oostrom

Jaren 9eleden maakte Son1ja Barend een themapro9ramma over overspel . Er ኳaren drie 9asten : een
dominee een dokter en een professor . Achtereenvol9ens sprakes de dominee en de dokter zich faliekant
uit te9en overspel . Voor de dominee een zonde te9en
alles ኳat God aan 9oeds met de mens voorhad, voor
de dokter ኳas het spelen met Iichameli)'k vuur, met
9eslachtsziekte als no9 ኳel het minste risico . Toes
kኳam SonJja bi)j de derde 9ast . "Professor, ኳat vindt u
van overs el?" "Ta mevrouኳ Barend het past misschien ኳel bi1 j de pure academicus dat ik dat ኳat 9enuanceerder zie . Ki1jk : ik ze9 te9en mi)'n vrouኳ dat ik
scar mi)'n vriendin ben, en te9en mi)'n vriendin dat ik
bi1' mi)jn vrouኳ ben - en ik 9a lekker ኳerken . "
Toe9e9even : een mop, een van de tኳee leuke
universitaire die ik ken maar duidelijk bedacht door
iemand die het universitaire volk)je kent . 'Lekker ኳerken' is voor hen zin9evin9 en zelfverኳerkeliJ'kin9 ten
top . Het beste merk )je dat aan de tኳee calvinistische
universiteiten van Nederland de VU en de universiteit
Utrecht. Aan het einde van het eerste 1jaar van mi)jn
dienstverband is mi)j vooral dit duideli1k 9eኳorden : hoe
hard en serieus in Utrecht door de universitaire
medeኳerkers ኳordt 9eኳerkt . Dat staat zozeer voorop,
dat ze er bi)jna 9rauኳ van ኳorden en het in elk 9eval
niet in hun hoofd opkomt om zich op to tutten ten
gerieve van de andere of voor miJ'n part de ei9en sekse .
De ኳerkdrift li)jkt ze, enkele normale uitzonderin9en
daar9elates, meer to leiden dan de 9eslachtsdrift.
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Nu is hiertoe natuurli1'k al )jarenlan9 een zelfselectie
9 aande . A I op de basisschool en de middelbare school
zullen de latere universitaire fi9uren eerder hebben
uit9eblonken in het klaslokaal dan in de 9Ymzaal ;
eerder de klantJ'es van Hans Antlers dan de klant)jes
van Ralph Lauren . Dit ኳordt op scherp 9esteld tiJjdens
de universitaire studie zelf, ኳaar in de colle9ebanken
sneu'i9held en snoep9oed samenscholen . Maar dan
doet de maatschappeli1jke sorteermachine zi1jn ኳerk
en 9aan rubberzolen en ho9e hakken ieder huns
ኳeegs .
Ooit las ik een verklarin9 voor de vele zaken
van sexual harassment op Amerikaanse universiteiten :
het ኳas een inhaalsla9 van professoren . 0p strand en
sportveld hadden de beeldschone meis1'es hen nooit
zien staan maar nu ኳaren de professoren eindeli)'k on
top . De ኳrack van de kobolden . Maar helaas voor
hen als het een rechtszaak ኳordt : hun oude schoolvi)janden ኳri)jven zich dan als advocates in hun handen
en 9aan er no9maals met de hoofdpriJ j zen aan geld en
vrouኳen vandoor .
Zich van zi)n 9renzen beኳust le9t ons universitaire
ኳerkpcard toch maar ኳeer ver9aderstukken op zi)jn
bureau . In Utrecht ኳordt heel veel ver9aderd aan de
universiteit . Bi)' de eerste facultaire besprekin9 ኳaar ik
to 9ast ኳas ኳaren naast de decaan maar liefst ne9en
directeuren present . Wat op zichzelf al tekenend is
voor hoe het universitaire universum is veranderd . No g
maar een 9eneratie tern9 ኳas daar de directeur de
r

meest 9eminachte fi9uur op aarde ; de faculteit had er
maar een en die ኳas ኳel zo ኳi1's zichzelf secretaris van
de faculteit to noemen . Nu zijn dezelfde studenten van
toen er trots op als hoo9leraar directeur to zi1nr bijJ
voorkeur van een instituut voor onderzoek of onderኳi1js . Ze verdienen overi9ens relatief minder dan de
professoren die ze zijn op9evol9d, en die nooit er9ens
directeur van ኳaren . Ook minder dan de echte
directeuren van bedriJ'ven r die de binnenstad inmiddels
mi1jden omdat J'e er niet kan parkeren . Maar professoren hebben nog altiJjd dikኳi1jls 9een ri1jbeኳi1's, al is
ook daar de 'verzakemannin9' 9aande . En dus : visitekaart1jes, en harde koffert1'es . Haalde 1'e vroe9er op het
Utrechtse station de professoren moeiteloos uit de
meute (tኳpe 'Aኳater'I'Het uur U`
nu zijn ze
onherkenbaar .
Behalve aan hun dromen dan r ኳaarin die stukken
boeken ኳorden . Want dat is onverminderd de diepste
dri1jfveer van al die universitaire ኳezens : hun Iiefde
voor de stof r hun ኳak, ኳaaraan ze liefst iedere da g
on9estoord zouden ኳerken, alleen voor de bevredi9in9 van ei9en nieuኳs9ieri9held en hun verlan9en
naar no9 meer van al dat moois . Het geld is bijzaak,
seks is biJjzaak en ei9enliJjk zijn ook de medemensen
bi1jzaak al doen ze hun best om dat to onderdrukken .
Inderdaad : de universitaire fi9uur is e9oistisch egocentrisch en contactgestoord - maar toch een 9oed en
ver9eli1jkenderኳi1's zelfs nobel mens die graa9 het
beste van zichzelf 9eeft op het beperkte 9ebied ኳaarop een mens dat kan . Lekker ኳerken, en Jjezelf liever
niet breder maken dan verantኳoord is . Waarde lezer :
U zult zo iemand niet meteen be9eren, maar u zou er
best van mo9en houden .
En het universitair universum als 9eheel? 0p zijn best
een vri1jstaat r op zijn slechtst een schimmenri1jk .
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Machtige slachtoffers

Norman Finkelstein, Nol de long en de strijd om het lijden
De Tኳeede Wereldoorlo9 is een belan9ri1'k thema in veel literaire
ኳerken uit onze ti1'd . In dit artikel behandelt Atze de Vrieze de
verኳerkin9 van het 1'oodse verleden in tኳee boeken . De roman foods
labYriot van Nol de Jon9 en het cultuurhistorische ኳerk De Holocaustindustrie van Norman Finkelstein . Hoeኳel beide auteurs een politiek
9evoeli9 onderኳerp behandelen, heeft De Jon9 aanzienli1'k minder
stof doen opኳaaien dan Finkelstein .
A tze de Vrieze

Met een drei9in9 van oorlo9 op mondiaal niveau ontstaat er een steeds 9rotere tኳeedelin9 in de ኳereld .
De kloof tussen het ኳesten en het islamitische oosten
ኳordt steeds 9roter . Deze scheidin9 is voor een 9root
deel 9eo9rafisch door to voeren . De vi1'andi9e landen
ziJ'n allerminst buurlanden van elkaar . De ኳereld is verdeeld in oost en ኳest . Er is echter een land dat een bi1'zondere positie inneemt in het conflict : Israel . Gele9en
in het Midden-Oosten is dit land omringd door islamitische landen . Israel hoort bi1' de ኳesterse ኳereld en
heeft al 1'aren een beste vriend in de Vereni9de Staten
die de re9erin9 van het land al tientallen 1'aren steunen . De kritiek vanuit de Arabische landen is dat Israel
misdaden te9en de menseliJ'kheid ma9 ple9en, die
voor andere landen verboden zi1'n .
Behalve door een directe politieke oorzaak de zoኳel strate9ische als sYmbolische positie die Israel inneemt in het conflict tussen Amerika en de Arabische
ኳereld ኳordt de biJ'zondere positie van Israel uiteraard sterk bePaald door de 9eschiedenis van hetJ'oodse ኳolk . Met name de J'odenvernieti9in9 in de Tኳeede
Wereldoorlo9 li9t no9 vers in het 9 eheu9en . A I bi1' het
vormen van de staat Israel ኳas een belan9ri1'ke 9edachte dat 'dit' nooit meer mocht 9ebeuren en dat
het 1'oodse ኳolk moest ኳorden beschermd . Helaas kan
die beschermin9 ook to ver doorschieten . Wie kritische
of schertsende opmerkin9en maakt over J'oden ኳordt
al snel sYmpathie voor ultrarechtse ideolo9ieen verኳeten met alle uitersten ኳaartoe deze denkbeelden
kunnen leiden . Ook in ons land li9t kritiek op Israel
9evoeli9 .
Als kritiek op Israel door niet-J'oden al als misdaad
ኳordt beschouኳd hoe zit dat dan ኳel niet met kritiek
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vanuit die J'oodse samenlevin9? Een J'ood die kritiek uit
op de gang van zaken in Israel of in de J'oodse
or9anisaties over de hele ኳereld r ኳordt al snel 9ezien
z
als een verrader en een zelfhater . Ook in de J'oodse
9emeenschap ኳordt al J'aren 9ediscussieerd over de
status van de holocaust . Inzet is daarbiJ' de vraa9 of de
holocaust een unieke 9ebeurtenis is of hoe vreseliJ'k
dat ook klinkt slechts 'een van de vele' volkerenmoorden die onze 9eschiedenis riJ'k is . Is het be9ri p
holocaust alleen to 9ebruiken voor de J'oodse
uitroeiin9 in de Tኳeede Wereldoorlo9, of ook voor andere 9rote volkerenmoorden?
In dit artikel 9a ik in op tኳee recente teksten van
1'oodse auteurs van de zo9enoemde tኳeede 9eneratie ,
de 9eneratie van ኳie de ouders de oorlo9 hebben
mee9emaakt . Die tኳee ኳerken verschillen veel van
elkaar, maar hebben ook veel met elkaar 9emeen . De
belan9ri1'kste overeenkomst tussen de tኳee is dat ze
allebei kritiek leveren op de 1'oodse 9emeenscha p .

kritiek J'uist op het 9evoeli9a punt het erf9oed van de
holocaust en het taboe op kritiek met betrekkin9 tot
dat onderኳerP . Het eerste boek is De Holocaustindustrie uit 2000 van de Amerikaanse cultuurኳetenscha er Norman Finkelstein 1954 . Een controversieel boek ኳaarin de auteur stelt dat een aantal 1'oodse
or9anisaties de holocaust misbruikt voor hun eigen
zaak vaak een financiele zaak . Het tኳeede boek is de
roman foods labYrint uit hetzelfde 1'aar van de Nederlandee auteur Nol de Jon9 1947 . Het boek last op de
achterflap ኳeten een "felle aanklacht te9en het monopolie op Joods feed" to zi1'n . Vol9ens diezelfde
achterflap "doorbreekt Nol de Jong het taboe van he t
heili9 ontza9 voor hen die het hebben mee9emaakt"

Zo op het eerste 9ezicht had deze tekst op de achterkant van beide boeken kunnen staan . Het liJjkt erop
dat Nol de Jon9 uit9aat van een theorie over de Jjoodse
samenlevin9 die sterk overeenkomt met die van
Finkelstein . In een van de intervieኳs die Nol de Jon g
9of, komt het boek van Finkelstein ook als zodani9 ter
sprake .
Een 9root verschil tussen beide boeken is de mauler
ኳaarop erop is 9erea9eerd . TerኳiJ'I Finkelstein hevi9e

discussies over zijn boek en zijn persoon op gang heeft
ኳeten to bren9en is het rondom Nol de Jon9 na9enoe9 stil 9ebleven . Er zijn maar ኳeini9 recensies over
de roman 9eschreven last staan dat mensen er fel
over hebben 9ediscussieerd . Als het boek van De Jon g
echt zo veel IiJjkt op dat van Finkelstein- dan is dat natuurliJ'k opmerkeli1jk . Met andere ኳoorden : hoe komt
het dat Finkelstein veel van zijn lezers op de kast heeft
ኳeten to 1a9en en Nol de Jon9 niet? Om deze vraa 9
to beantኳoorden zal ik beide boeken onafhankeli1'k
van elkaar bekiJ'ken en hun kern proberen bloot to
le99en . Ik zal laten zien in hoeverre ze nu ኳerkeliJjk o p
elkaar liken
en de overeenkomsten en verschillen in
1
verband bren9en met het verschil in reacties .
Grootscheepse campa9nes
Voor ons is de term holocaust onlosmakeli1'k verbonden met de totale vernieti9in9 van de 1oden zoals die
de nazi's voor o9en stond . Maar is die associatie de
eni9 mo9eli1jke? Historicus Gie van den Ber9he si9naleert in zijn boek De uitbuiting van de Holocaust
2001 dat een deel van de J'oodse ኳereld de term
holocaust specifiek voor de 1oodse vernieti9in9 opeist
3
Van den Ber9he 2001 , pp .116-159 . Het 9ebruik van
de term in andere contexten li9t bi1' bepaalde mensen
zeer 9evoeli9 . In zijn boek schetst Van den Ber9he de
discussie over de uniciteit ኳaarbinnen ook Finkelstein
is to plaatsen . Ik maak 9ebruik van het boek van Van
den Ber9he, omdat hiJj naar mi1'n menin9 een veel
9enuanceerdere ki1jk op de zaken heeft dan Finkelstein . De beschri1'vin9 van Van den Ber9he ኳaarop ik
het nu vol9ende baseer, last 9oed zien hoe radicaal de
standpunten van Finkelstein ziJ'n .
Of de term 'holocaust' breed of smal client to ኳorden 9einterpreteerd liJjkt een probleem van taalkundi9e aard . Vol9ens Van den Ber9he li9t het probleem
echter dieper . De exdusiviteit van het ኳoord holocaust
staat voor een aanvaardin9 van de absolute onver9eliJ'kbaarheid van de Joodse uitroeiin9 . Deze uitroeiin9 ኳordt beschreven als 'unieker dan het unieke` ,
een mYsterie zonder naam' 'onbe9riJ'peli1'k', 'onbeschri1'feliJjk' en 'onovertrefbaar' . De J'oodse slachtoffers

vormen dan ook een cate9orie apart . Gevol9 hiervan
is dat iedere po9in9 tot verklarin9 of ver9eliJ'kin 9
ኳordt op9evat als een snort heili9schennis en ኳordt
9eliJ'k9esteld ኳordt aan ontkennin9 .
In een 9root deel van de ኳesterse ኳereld ኳordt deze uniciteit min of meer erkend . Men is het er in elk
9eval over eens dat de holocaust een dieptopunt is in
de moderne tiJ'd . Een belan9riJ'ke reden voor deze erkennin9 is het schuldbesef dat men in de ኳesterse
ኳereld heeft . Het is bekend dat ook in ons land er niet
alles aan is 9edaan om de deportatie van J'oden to
4
voorkomen . Voorstanders van de uniciteitstheorie
stellen dat de ኳereld na Auschኳitz voor9oed is veranderd . De moderne beschavin9 en de moderne ኳaarden zijn er door aan9etast . Daar ziJ'n, door het 9ebrek
aan daadkracht tiJjdens de oorlo9, ook de niet-nazilanden schuldi9 aan of in ieder 9eval merleplichti9 .
Natuurli1'k valt to bediscussieren of dit pessimisme
terecht is en of de holocaust hoe verschrikkeli1'k ook
echt zo'n breek unt vormt en zoveel invloed heeft o
onze maatschappiJ' van nu . De meeste mensen zullen
in hun da9eliJ'ks leven 9een boodschap hebben aan
Auschኳitz . Maar felt is dat tኳiJjfel aan de uniciteit van
de holocaust door sommi9e fundamentele voorstanders daarvan ኳordt 9ezien als een ontkennin 9
ervan . Wie de kraut re9elmati9 openslaat merkt dat
het niet moeiliJ'k moet zijn om een rechtszaak ኳe9ens
antisemitisme aan de broek to kriJ9en . Men 9aat er
dus over het al9emeen voorzichti9 mee om .
Van den Ber9he last zien dat de holocaust niet alti1jd ኳerd 9ezien als een unieke en ultieme 9ebeurtenis . Kort na de oorlo9 za9 men de nazi-misdaden als
deel van een al eeuኳen bestaande haat to9en 1oden ,
die vaak ook met vervol9in9en 9in9 9apaard ; pogroms . Pas rond het eind van de Jjaren vi1jfti9 ኳordt het
ኳoord holocaust het 'standaardኳoord' voor de uitroeiin9 . Daarvoor ኳerd 9esproken van 'Grote Catastrofe' 'choerban' of 'shoah' . Eind 1jaren zesti9 kree 9
de holocaust steeds meer het unieke karakter dat het
nu draa9t . Dat is ook to zien aan het felt dat mensen
vanaf toen niet meer spraken over 'holocaust' maar
over 'De Holocaust' . Ook de sYmbolische functie van
Auschኳitz als het epicentrum van de J'odenuitroeiin 9 .
stamt uit die tiJ'd .
In niet-1'oodse krin9en ኳerd het ኳoord holocaust
echter no9 steeds 9ebruikt voor andere volkerenmoorden zoals de Amerikaanse bur9eroorlo9 of de drei9ende Derde Wereldoorlo9 nudeaire holocaust) .
Zeker tot het protes Eichmann in 1961, speelde de
1'udeocide in de Amerikaanse samenlevin9 slechts een
9erin9e rol . Vanaf het midden van de 1'aren zeventi 9
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voerden Amenikaans-1joodse or9anisaties grootscheepse campa9nes om de samenlevin9 to doordrin9en van
de holocaust . Ze zetten aan tot onderzoek onderኳiJjs
en herdenkin9 . De uniciteits9edachte kree9 in de
J'oodse lobbኳ een sterke nadruk . Zo protesteerde een
van de belan9riJjkste uniciteitsvoorvechters Elie
Wiesel, te9en aandacht voor de uitroeiin9 van
zigeuners in de voorlichtin9 die in muses ኳerd
gegeven .
De voorstanders van uniciteit zijn constant in
9evecht met de to9enstanders ervan . Er heerst een
verኳoede striJjd van ar9umenten en verኳerpin9en
daarvan . Die ar9umenten bestaan door9sans uit voorbeelden van andere grote volkerenmoorden, zoals de
moord op 20 mil1joen Russen door Stalin of de
slachtoffers van de Amerikaanse atoombommen o p
Hiros1jima en Nagasaki . De argumenten voor de uniciteitsheorie 9even aan ኳaarom deze moorden ኳel to
be9ri1'pen zijn en de Jjodenuitroeiin9 nest of ኳaarom
de holocaust no9 altiJjd er9er is .
Het uniciteitsbe9rip ኳrengt, daargelaten of een
9ebeurtenis uberhaupt uniek kan zijn en als dat zo is ,
zijn dan nest alle 9ebeurtenissen uniek? , kort 9eze9d
op drie punten . Om to be9innen ኳas de holocaust nest
uniek in het aantal doden dat er viel to betreuren .
Daarnaast ኳaren de 1oden nest de eni9e slachtoffers
van de naziterreur bronnen geven aan dat 1oden zelfs
nest de eerste slachtoffers ኳaren . Tot slot : de holocaust is nest het eni9e voorbeeld van een volkerenmoord die nest ondanks maar dankzi1j de regerin 9
p laatsvond .
Er zijn dus aardi9 ኳat ar9umenten om de uniciteit van de holocaust to verኳerpen . Toch zest Van den
Ber9he het be9rip als een machti9 ኳapen in de
handen van 1oodse o r9anisaties . A I bi1j de stichtin9 van
de staat Israel speelde de holocaust een 9rote rol . De
1oden ኳaren een ኳolk dat altiJjd ኳerd bedrei9d . Dat
kኳam door de 9rote vetspreidin9 van Joden over de
ኳereld . De oplossin9 ኳerd 9ezien in de oprichting van
een ei9en staat . Daar zouden de Joden sterker zi1jn .
NatuurliJjk ኳas de 9edachte mooier dan de ኳerkeli1jkheld . Ingesloten tussen heet9ebakerde Arabische staten die zich bekocht voelden moesten de Israelieten
zichzelf en hun land misschien ኳel meet dan ooit
beschermen .
De uniciteit van de holocaust ኳas bi1j het verkriJ9en
van internationals sYmpathie een belan9ri1jk argument. Men betoogde dat 1oden alti1jd ኳerden bedrei9d en dat beschermeng noodzakeliJjk ኳas . Dat
Israel nest zo machteloos ኳas als het ኳel eens
su99ereerde, bleek in de Zesdaa9se Oorlo9 in 1967 .
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Israel ኳon deze oorlo9 van alle Arabische Staten . Het
slachtoffer ኳerd nu overኳinnaar. Na de Jom Kippoeroorlo9 1973 nam de steun voor Israel sterk af . De
1joden- de eeuኳi9e zondebok- hadden nu macht . De
macht van Israel over de PalestiJ'nen ኳordt al snel
ver9eleken met de macht van de nazi's ; de PalestiJjnen
ኳorden ኳel eens de nieuኳe J'oden 9enoemd .
Zoኳel de to9enstanders als de voorstanders van de
staat Israel maken no9 steeds 9ebruik van de op de
holocaust 9ebaseerde retoriek . Elie Wiesel vindt dat
men to ver 9sat met de ver9eli1jkin9 van de Israelische
politie met de Gestapo . Maar op kritiek van progressieve Duitsers tea9serf hi1 j in nest mis to verstane termen :
Ze hebben het 9eኳaagd Israel en het1'oodse
ኳolk to veroordelen . Ze hebben de kant
9' ekozen van Arabische terroristen en zi'n dus
medeschuldi9 9eኳorden aan het leed van de
holocaustslachtoffers . Ze zijn
J definitief in de
voetstapPen van hun vaders 9etreden- hebben
beኳezen even blind en reactionair to ziljn als
Goebbels. Ibidem, p .122

Het boek van Gie van den Berghe

Een morele parodie
Gie van den Ber9he laat in zijn boek doorschemeren
dat hiJ' niet veel op heeft met de uniciteits9edachte . Hij1
li)jkt van menin9 dat de holocaust heel 9oed to vergeliken
is met andere 9ebeurtenissen in de menseliJj ke
1
9eschiedenis en dat ook als de holocaust er9er zou
zijn dan al het andere, niemand er rechten aan zou
mo9en ontlenen . Met andere ኳoorden, de vraa9 of
de holocaust uniek is is irrelevant. Dat is Norman
Finkelstein niet alleen met hem eens, hi) ' maakt zich
zelfs uit9esproken kኳaad over de uniciteits9edachte
en 9aat bovendien verder dan Van den Ber9he .
Finkelstein zelf zoon van J'oodse ouders met een
kampverleden rekent in zijn boek De Holocaustindustrie of met )oodse or9anisaties die vol9ens hem
het)'oodse li)jden exploiterers . In zijn afrekenin9 zien ኳe
alle ar9umenten tern9 die in mi1jn beschriJjvin9 van de
al9emene discussie over de uniciteit naar voren
kኳamen . Het 9aat Finkelstein vooral om ri1jke Amerikaans-oodse
or9anisaties als het American Jeኳish
1
Congress, Jeኳish World Congress en de Conference
on Jeኳish Material Claims Against Germanኳ . Deze
or9anisaties, die bi1jzonder machti9 zi)n, ontlenen hun
status vol9ens Finkelstein aan de uitbuitin9 van de
holocaust .
Naast een Persoonli)'k motief Finkelstein spreekt
re9elmati9 namens zijn ouders en het onrecht dat hen
ኳordt aan9edaan, hierover later meer zijn de redenen
voor zijn tirade duideli)jk : hiJ' tekent protest aan te9en
de manier ኳaarop de holocaust ኳordt 9ebruikt als
rechtvaardi9in9 van de buitenlandse politiek van Israel
en te9en de ofpersin9 van Europese bankers en re9erin9en door de 9rote or9anisaties 'in de naam van
behoefti9e slachtoffers van de holocaust' . Een derde
punt is dat hi1j het van 9root belan9 vindt 'om de inte9riteit van het historisch versla9 to behouden en daarvoor to stri1jden . . . . Het 9rootste deel van de productie
is ኳaardeloos en niet zozeer een eerbeኳi1js aan het
1oodse liJjden maar eerder aan de 1oodse overdri)'vin9 .'
Meteen in zijn inleidin9 last hi1 j ኳeten niets voor een
uniciteitsdaim to voelen :
Dit ኳas de belan9J
ri"kste les die mJi"n moeder
mi1 meegaf. Ik heb haar nooit horen ze9'9en :
eli'ken . Mli "n moeder ver1je ma9 niet vergJ
eleek
alti
jd
alles
. On9etኳi1 Meld moet er
9
J
historisch onderscheid ኳorden aan9ebracht .
Maar om nu een moreel onderscheid to makers
tussen 'ons' li'den
en 'hun' li'den
is een morele
1
1
arodie
zonder
meer.
A
Finkelstein 2000, p . 122
f

Een plompe po9in 9
Net als Van den Ber9he ziet Finkelstein de Zesdaa9se
Oorlo9 uit 1967 als het breekpunt in de houdin9 ten
opzichte van de holocaust . Finkelstein is van menin 9
dat de holocaustindustrie toen baat had bi1' extra
aandacht voor de 1'odenvervolgin9 . De meer zionistische 1joodse or9anisaties in de Vereni9de Staten 9ebruikten het voor hun lobbኳ voor de staat Israel in
verband met de spannin9en die daar heersten . Dit ziet
Finkelstein dus niet alleen als een breekPunt in de ki1'k
op de 9eschiedenis maar ook als het begin van de
vervalsin9 . De 9rote kracht die uit9aat van de holocaust is en de oorzaak van dat de feiten ኳorden
9ecorrumpeerd . Het standaard beeld dat zo ontstaat ,
steunt op de tኳee belan9ri)jke piJ'lers die ኳe al eerder
to9enkኳamen nameli1'k dat de holocaust een categorisch unieke historische 9ebeurtenis is en dat het de
climax is van een irrationele eeuኳi9a haat van niet)joden 1e9ens )'oden .
Natuurli1'k is de shoah uniek ze9t Finkelstein . Alles is
op zijn ei9en manier uniek maar daarmee ኳordt niets
9eze9d . De on9ekende kኳaadaardi9held die voortkomt
uit een eeuኳi9durende haat te9en J'oden geeft
diezelfde 1'oden ook unieke rechten . Finkelstein noemt
dit het morele kaPitaal van de 1oden . Dit kaPitaal en
vooral ook de claim van de eeuኳi9durende haat van
niet-)'oden to9en 1oden is op niets 9ebaseerd . Finkelstein
9aat om dit aan to toners bi)jvoorbeeld fel tekeer te9en
het boek Hitler's ኳilling executioners van Daniel
Goldha9en . Goldha9en ኳil in deze invloedri1jke bestseller aantonen dat de 1oden het slachtoffer ኳaren van
het hele Duitse ኳolk niet slechts van de nazi's . Finkelstein noemt het "een plompe Po9in9" en "nauኳeliJ'ks
komisch to noemen"Finkelstein 2000, p .47 .
Een belan9ri1'k medium in de beeldvormin9 van de
holocaust is de literatuur . Ook hier noemt Finkelstein
een aantal voorbeelden ኳaarin de ኳerkeli)jkheid ኳordt
verdraaid . De roman The painted bird van de Poolse
emigrant JerzY Kosinski is hier een 9oed voorbeeld
van . De roman 9aat door voor het autobio9rafische
relaas van de auteur . De hoofdpersoon in de roman
moet zien to overleven in de keiharde ኳereld van het
Poolse Platteland in de Tኳeede Wereldoorlo9 ~; een
ኳereld vol haat Je9ens de )'oden . In ኳerkeli)'kheid
ኳoonde Kosinski de hele oorlo9 bi) j zijn ouders en zijn
alle vreseli)'ke verhalen in de roman aan zijn fantasie
ontsproten . Elie Wiesel riep de roman uit tot "een van
de beste aanklachten over de nazi-ti1'd" . Joodse
or9anisaties en literaire critici ኳaren unaniem overtui9d van de authenticiteit van de roman . Men zat er
echter naast . Finkelstein 2000, .51
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No9 sterker is het voorbeeld van de roman Fragments,
door Bintjamin Wilkomirski . Deze autobio9rafische roman speelt zich of in een concentratiekamp, ኳaar iedere beኳaker een sadistisch monster is . Na de oorlo 9
komt de hoofdpersoon terecht in een Zኳitsers 9ezin
ኳaar hi1j merkt dat iedereen de J'oden no9 steeds ኳil
vermoorden . Ook het verhaal van Wilkomirksi is niet
authentiek . Wilkomirski heeft de hele oorlo9 in het
neutrale Zኳitserland door9ebracht heette in ኳerkeliJ'kheid Bruno Doesseker en ኳas zelfs niet eens
J'oods . De holocaustindustrie die ook deze roman tot
een snort vla99enschip had 9emaakt r keurde het boek
niet af . Israel Gutman directeur van het Israelische
holocaustmuseum Yad Vashem en holocaustdocent
aan de Hebreeuኳse Universiteit zei :
Het is niet zo belangJ
ri'k of Fragments bedrog is .
Wilkomirski heeft een verhaal geschreven dat
hi'
l diep doorvoeld heeft- ; zoveel is zeker. . . . HiI
is 9 een oAlichter. Hi"1 is iemand die dit verhaal in
het die p st van ziljn ziel meemaakt. De pi] n is
authentiek. Finkelstein 2000, pp . 54-55
Het mo9e duideliJ'k zi1'n dat Finkelstein een totaal andere menin9 is toe9edaan . Het is niet zo dat met fictie
onኳaarheid ኳordt 9esproken, maar met een onterechte claim een ኳaar 9ebeurd verhaal to ziJn, ኳordt
de lezer voor de 9ek 9ehouden . Een fictief ኳerk kan
bovendien vol9ens Finkelstein niet als voorbeeld of
beኳi1's ኳorden 9ebruikt op de manier ኳaarop de holocaustindustrie dat doet . De ኳaarheid ኳordt nameli1jk
9eromantiseerd in zoverre Jje daarvan kunt spreken .
Als onze herinnerin9 aan de 9ruኳelen van de Tኳeede
Wereldoorlo9 voor een belan9riJjk deel ኳordt bepaald
door deze 'valse' 9etui9enissen kan er een ver-tekend
beeld ontstaan . Vol9ens Finkelstein 9ebeurt dat ook .
Bovendien stelt hiJ' dat de 'ኳaar 9ebeurd' status van
de romans ኳordt benadrukt om het boek indrukኳekkender to maken ervan uit9aande dat veel lezers
ኳaar 9ebeurde verhalen als authentieker beschouኳen en er dus meer van to verkopen . Dat is een vorm
van holocaustkitsch of pure holocaustindustrie . Voor
zoveel de menin9 van Gutman als die van Finkelstein
zi1jn ar9umenten aan to dra9en .
Kop van Jut in het betoo9 van Finkelstein is de al
eerder 9enoemde Elie Wiesel . Hi1' is hoofdverantኳoordeli1jk voor de holocaustindustrie :
Wiesels aanኳezi9held is een functie van ziljn
ideolo9ische bruikbaarheid . Uniciteit van het
van de 1oden alti'd
l oodse li'denluniciteit
I
1
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schuldi9e niet-1'odenlaltiljd onschuldi9e 1'oden onvoorኳaardeli "ke steun aan
Israellonvoorኳaardeli'ke
steun aan I'oodse
l
belangen : Elie Wiesel is de holocaust .
Finkelstein 2000, p . 50
Wiesel komt in het boek naar voren als een tYpische
uitbuiter van de holocaust . Zo zou hiJ' voor een lezin9 25 .000 rekenen plus limousine en chauffeur
Finkelstein 2000, p .44 . En zoals ik eerder al aan9of
is hi1' vol9ens Finkelstein ook sterk medeschuldi9 aan
de vervalsin9 van de holocaust . Wiesel kriJ'9t een
belan9riJjke rol in het laatste deel van Finkelsteins boek
dat 9aat over de kኳestie van de schadever9oedin9en
aan Joodse slachtoffers van de holocaust .
Corrumperende feiten
Na de oorlo9 heeft de Duitse re9erin9 veel geld
moeten betalen aan slachtoffers van de concentratiekampen . Het bedra9 ኳas voor een 9root deel de
betalin9 voor onbetaalde zኳare ኳerkzaamheden een
aantoonbaar bedra9 . Aan het eind van de tኳinti9ste
eeuኳ is er vol9ens Finkelstein echter een nietsontziende machine op gang 9ekomen de "holocaust-industrie" f die alles in het ኳerk stelt om zoveel mo9eli1'k
geld los to kri1'9en van re9erin9en die merleplichti9 ziJ'n
aan het leed van de 1oden .
Een belan9riJjke zaak in dit 9eval is de rechtszaak
die 1'oodse or9anisaties aanspanden te9en de Zኳitserse bankኳereld . Deze zou 9oud hebben op9ekocht van
de nazi's, dat afkomsti9 ኳas van holocaustslachtoffers . Dit 9oud zou 1'arenlan9 zi1jn op9esla9en in
Zኳitserse banken en nooit aan overlevenden tern99e 9even . Finkelstein last in een intervieኳ ኳeten niets to
hebben te9en het uitbetalen van schadever9oedin9en
aan J'oodse overlevenden . Hi1' is daar J'uist voor . Het
probleem li9t voor Finkelstein bi1j de manier van claimen : de Joodse or9anisaties corrumperen de feiten om
meer geld of to dኳin9en en het geld komt niet terecht
bi1' de ኳerkeliJ'ke slachtoffers maar bli1jft bi1' de ri1jke
1'oodse or9anisaties Arian 2000) .
Met de corrumperin9 van de feiten doelt Finkelstein vooral op de bepalin9 van het aantal overlevenden van de holocaust . De bepalin9 van dat aantal is
een lasti9e zaak . Vol9ens officiele 9e9evens zouden
zo'n honderdduizend mensen de kampen hebben
overleefd en to9enኳoordi9 zal zo'n 25 procent daarvan no9 in leven ziJ'n . Omdat de 1'oodse overlevenden
de status van martelaarschap kre9en toebedeeld
deden sommi9e 1'oden zich na de oorlo9 zo voor . Maar
vol9ens Finkelstein is er no9 een andere reden om 1je

holocaustslachtoffer to nnemen een materiele reden
Finkelstein 2000, p .71 .
De schattin9en van de J'oodse or9anisaties li99en
dan ook ver boven de ኳerkeli1'ke aantallen . Oorzaak
van dat verschil is ook de definitie van het be9riP holocaustoverlevende. De betreffende J'oodse or9anisaties
zi1'n van menin9 dat ook 1'oden die hebben kunnen
vluchten of onderduiken tot de slachtoffers behoren .
Deze mensen hebben vol9ens hen net zo veel recht o p
een schadever9oedin9 . Vol9ens Finkelstein is dat niet
terecht . Het is een beledi9in9 voor de slachtoffers van
de concentratiekampen .
Er is no9 een manier ኳaaroP de holocaustindustrie
de herinnerin9 corrumpeert . Finkelstein Iaat zien dat
de gang van zaken met betrekkin9 tot de Zኳitserse
banken in de media anders ኳordt voor9esteld dan hi' J
in ኳerkeli1'kheid is . Zኳitserse banken zouden zich met
opzet hebben verri1'kt aan 1'oodse slachtoffers en het
overlevenden moeili1'k hebben 9emaakt hun bezittin9en tern9 to kriJ'9en . Onderzoek heeft echter uit9eኳezen dat de meeste Zኳitserse banken correct hebben
9ehandeld en J'uist veel hebben 9edaan om ei9enaars
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van zo9enaamde slapende rekenin9en op to sporen
Finkelstein 2000, pp . 96-99 . De Zኳitserse bankኳereld zኳichtte al snel voor de diplomatieke druk van
de Amerikaanse re9erin9 (op aandrin9en uiteraard
van de machti9e 1'oodse achterban en betaalde een
enorm bedra9 aan schadever9oedin9en . Hetzelfde
lot overkኳam Nederland r Duitsland r en het veel
armere Polen . Wran9 is dat de Amerikaanse re9erin 9
zelf nauኳeli1'ks schadever9oedin9en heeft moeten
betalen r terኳi1'I in de Vereni9de Staten evenveel stapende rekenin9en to vinden zi1'n en het land even
ኳeini9 Joodse vluchtelin9en heeft op9enomen als
Zኳitserland 20 .000 ondanks het felt dat Zኳitserland
vele malen kleiner is . Dit alles heeft to maken met de
machtspositie van de J'oodse or9anisaties in de VS .
Waarom zou men die machtsPositie op het spel
zetten?
Het tኳeede punt is, zoals 9eze9d, het felt dat de
ኳare slachtoffers in de hele lobbኳ ኳorden 9ene9eerd .
De mensen voor ኳie het geld is bestemd zien over het
al9emeen ኳeini9 van de binnen9ehaalde to9oeden .
Hier spreekt Finkelstein ook namens ziJ'n ei9en ouders
die ook overlevenden van de holocaust ኳaren . Vanuit
deze achter9rond constateert Finkelstein dat J'oodse
or9anisaties vooral zichzelf verri1'ken . De klacht van
Edኳard Bronfman voorzitter van het World Jeኳish
Conference en een van de ri1'kste mensen van de VS,
dat de slachtoffers door de re9erin9en in de steek
ኳorden 9elaten doet hi1' of als onzin . Van ziJ'n ei9en

kapitaal zou Bronfman zelfs het hele probleem no g
kunnen oPlossen .
Oude rekenin9en
De roman Joods labYrint van Nol de Jon9 sPeelt zich of
in een ኳereld die veel ኳe9 heeft van de ኳereld uit
Finkelsteins boek . Hoofdpersoon is Otto Kant directeur van de Eerste Joodse Verzekerin9sbank vanaf nu

'Eerste Joodse' een or9anisatie die zo bli1'kt al snel r in
Finkelsteins opsommin9 niet zou misstaan . Otto heeft
een redeliJ'k traditionele J'oodse oPvoedin9 9enoten
maar heeft die achter9rond na ziJ'n 1'eu9d volledi9 af9ezኳoren . HiJ' trouኳt met een niet-J'oodse vrouኳ en ኳil
niets ኳeten van het 1'odendom . Toch ኳordt hi1' rond zi1'n
veerti9ste directeur van een 1'oodse bank . Het is binnen
het bedri1'f ኳelisኳaar niet verplicht om J'ood to ziJ'n drie
van Otto's viJ'f voor9an9ers ኳaren niet-1'oods maar
achter9rond speelt toch een belan9ri1'ke rol binnen het
bedri1'f . Een belan9ri1'k punt in de J'oodse identiteit van
de bank vormen bi1'voorbeeld de slapende rekenin9en .
De Eerste Joodse beheert al Binds de oorlo9 een vri'J
9root aantal rekenin9en van 1'oodse rekenin9houders
die niet uit de oorlo9 ziJ'n tern99ekeerd .
Het verhaal be9int op het moment dat Otto
midden in de nacht van zi1'n bed ኳordt 9elicht en
ኳordt mee9enomen naar een 9evan9enis . Otto heeft
9een idee ኳaarvan hi1 ' ኳordt verdacht en vermoedt
dat het om een misverstand 9aat . Het is niet verኳonderliJ'k dat de roman een aantal recensenten deed
6
denken aan de roman Der Prozess van Franz Kafka .
Waar de hoofdpersoon in deze roman echter tot het
eind niet ኳeet ኳaarvan hi1 ' ኳordt beschuldi9d, kriJ'9t
Otto dat ኳel to horen al bliJ'ft het eni9szins vaa9 . Hi'J
ኳordt verdacht van malversaties en seksuele
i ntimidatie . A I snel bli1'kt dat deze aanklachten niet
met de ኳerkeliJ'kheid stroken . Het is de aankla9ers om
lets anders to doen : de Raad van Commissarissen van
de bank is van menin9 dat Otto schade toebren9t aan
de J'oodse identiteit van de bank .
Otto staat to9enover een muur . VriJ'ኳel direct is het
volstrekt duideliJ'k dat de aanti1'9in9en zinloos ziJ'n . De
hervormin9en die Otto heeft door9evoerd ziJ'n niet in
stri1'd met de ኳet . Wat voor Otto overbliJ'ft is de vraa 9
ኳaarom men hem ኳe9 ኳil hebben . Wat heeft hi'J
9edaan? De momenten ኳaarop hiJ' alleen in ziJ'n cel is ,
9ebruikt hiJ ' om na to denken over die vraa9 . Een vraa 9
die nauኳ verbonden is met de vraa9 naar de essentie
en de 9revs van het 1'odendom . Wie ኳil Otto nu
ei9enliJ'k ኳe9 hebben? Te9en ኳie moet Otto zich verdeli9en? Met andere ኳoorden, te9en ኳelke cate9orie
J'oden richt de 'felle aanklacht' van Nol de Jon9 zich?

Vooኳs 1 - Jaargang 21

49

Otto heeft tኳee viJ'anden die het hele bedri1'f te9en
hem proberen uit to spelen : de rabbijn en de Raad van
Commissarissen .
De Eerste loodse heeft een ei9en rabbi1n, die de
'J'oodse zaken' in de 9aten houdt hi1 j moet zor9en dat
alles koos1jer is . Officieel heeft de man ኳeini9 macht
maar achteraf bli1jkt dat anders to ziJ'n . De rabbijn is
een voorstander van het behoud van de afdelin9 'Oude rekenin9en' . Een van de punten ኳaarop Otto
ኳordt aan9evallen . De rabbijn komt naar voren als
een orthodoxe J'ood die zi1jn hele leven baseert op de
thora . HiJ' ziet het als zi1'n task zoveel mo9eliJjk 1joden
tern9 to bren9en tot de tradities . Hi1j is hierin de
complete to9enpool van assimilant Otto . Ondanks het
felt dat hi 1j zich voorneemt zich niet to laten verleiden r
meent Otto het ኳel met de man to kunnen vinden .
Naarmate Otto Ian9er in de cel zit be9int hi1' steeds
sterker to vermoeden dat de rabbijn hem heeft verraden . HiJj vermoedt dat de rabbijn het hem kኳaliJ'k
heeft 9enomen dat hiJ' niet orthodox is 9eኳorden
zoals de rabbijn zelf . Bovendien denkt hi1j dat de
rabbijn vermoedde dat Otto's plannen hem als rabbijn
ኳel eens overbodi9 zouden kunnen maken . De rabbi1jn is biJj uitstek iemand die belan9 heeft biJ j het
verleden en de tradities .
De Raad Otto's andere viand
bestaat uit een aan1
tal heren van ho9ere leefti1jd : Cohn 1 Pachter Kanter
Ravenstein en voorzitter Bronfman is het toeval dat hi' 1
dezelfde naam drag9t als de voorzitter van het World
Jeኳish Con9res? . Uit de verhoren bli1'kt dat de Raad al
9eruime tiJjd bezi9 is met een onderzoek naar Otto .
Rechter-commissaris Monasch ze9t al eni9a tiJ'd
contact to hebben met de Raad . Er is sprake van een
hens complot tegen Otto . Zoals 9eze9d zi1jn de leden
van de Raad buiten9eኳoon verbol9en over het
veranderen van tradities binnen de bank . Otto heeft
Binds ziJjn aanstellin9 een aantal reor9anisaties
door9evoerd die het bedriJ'f sterker moeten maken .
Naast het ontslaan van enkele mensen is een van die
hervormin9en het opheffen van de afdelin9 'Oude
rekenin9en' als apart onderdeel van het bedri1'f . Dat
ኳordt hem zeer kኳali1k 9enomen :
U als food zou moeten ኳeten hoe belangl
ri jk
tradities zi"n
1 voor het I(oodse ኳolk . Daardoor
heeft het oude ኳolk zIi jn teistering doorstaan meneer Kant, door traditie en door niets
anders . " Oude rekeningen" dat is de bank, dat
dat ziJjn ኳil . . . als u dan met die
is het li'den
1
vernieuኳing be9int dan doet u dat vanuit de
al9 emene en biJzondere reserves . U 9ebruikt als
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het ኳare het geld van de overledenen, van de
vermoorden . . . . U zorgt ervoor dat miIl foenen
voor niets 9estorven zi1'n . De Jon9 2000 ,
pp 68-69
We zien hier heel duideli1'k het sacraliseren van de
Jjoodse 9eschiedenis . Het verleden 9esYmboliseerd
door de oude mannen en de oude rekeningen, moet
onaan9etast bliJኳen, ook als dat ten koste van de
toekomst 9aat . In het licht van Finkelstein zou men
kunnen spreken van de verdedi9in9 van het morele
kapitaal van de Jjoden . Het kapitaal dat immers een
machtspositie met zich meebren9t .
De oude mannen in de Raad ziJ'n stuk voor stuk oud
9enoe9 om de oorlo9 mee9emaakt to hebben . Otto
realiseert zich dat zeer sterk . Ook de vraa9 naar de
uniciteit van de holocaust en het Jjoodse patent op het
Ii1jden komt zo aan bod :
Otto draaide zich van het raam of en
schreeuኳde: '1K HEB DE OORLOG N!ET
MEEGEMAAKT!' Maar dat maakt mi'1 niet
. . . . Niet
minder ኳaardig dan ኳie ook van fu/lie
ik maar1'ullie horen er niet /anger thuis . Jullie
ki jken alleen no9 maar achterom . De Jon g9
2000, p .260
De onterechte claim o moreel ka itaal staat een normale om9an9 tussen de oudere 9eneratie in de voren
van de Raad en de nieuኳe 9eneratie in de persoon van
Otto sterk in de ኳeg . Een andere barriere vormt vol9ens Otto de 9rote verscheidenheid aan denkbeelden
binnen het 1'odendom . ledereen discussieert maar met
elkaar en men probeert elkaar eerder onderuit to halen
dan samen een ኳolk to vormen . Ook van deze striJ'd
voelt Otto zich het slachtoffer .
Het liJ'kt mi1j duideliJjk dat de Eerste Joodse Verzekerin9sbank zoals die voorkomt in de roman van Nol
de Jon9, veel overeenkomsten vertoont met de Jjoodse
or9anisaties die Finkelstein beschri1jft . Met name de
manier ኳaarop men probeert Otto rucksichtslos opziJ' to
zetten voor de Jjoodse zaak, doet daar sterk aan denken .
Toch is er ook een 9root verschil . In Finkelsteins boek
ኳordt 9esproken over verdraaiin9 van feiten aan9aande
de holocaust aan9aande de 1'oodse zaak zelf dus . De
zaken die de 1oodse or9anisaties van pas komen
ኳorden 9emYstificeerd en onaantastbaar gemaakt . In
De Jon9s roman ኳordt de heili9e 1oodse zaak verdedi9d
met minder tot de verbeeldin9 sprekende middelen :
Otto ኳordt beschuldigd van fraude en seksuele
intimidatie . Dit betekent natuurliJjk niet dat de manier
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van handelen nu correct is allesbehalve dat maar in dit
kader is het ኳel een essentieel verschil .
Een storm en een stilte
Zoals ik eerder al aan9of zijn beide boeken op een
totaal verschillende manier ontvan9en . Aan Finkelsteins boek is veel aandacht besteed De Jon9 heeft
met zijn roman ኳeini9 stof doen opኳaaien . Ondanks
dat er zeer sterke overeenkomsten zijn tussen de ኳereld die Finkelstein schetst en die ኳaarin De Jon9 zijn
verhaal Iaat afspelen, li1'kt 1mi dat de aard van beide
boeken dit verschil ኳel kan verklaren . Wie de tekst van
Finkelstein leest merkt direct dat het een tekst vol
ኳrok is, vol emotie en persoonli1jke motieven . Die
ኳrok ኳordt hem Iang niet door iedereen in dank
of9enomen . Zoኳel nationaal als internationaal ኳerd
het boek, met name om die reden, ofgekraakt . De
achterflap van het boek vermeldt 'vol trots' dat de
Neኳ York Times het boek vergeleek met De
protocol/en
van de ኳizen Zion en dat schri1jver Leon
de Winter de auteur in Der SPie9el een therapeut
aanraadde . Finkelstein ኳordt 1'oodse zelfhaat verኳeten . Als hiJ' zelf geen J'ood ኳas, zou er zonder meer
sprake zijn van antisemitisme . Finkelstein zou 'negationisten' en rechtsradicalen ar9umenten in handen
9even voor 1jodenhaat . Felt is dat verschillende extreem
rechtse or9anisaties Finkelstein inderdaad in de armen
hebben gesloten zee Brendel 2000 of Mei1'er 2001) .
Finkelstein ze9t zelf een po9in9 to doen de
ongenuanceerde denkbeelden van de uniciteitsaanhan9ers to ontrafelen . Toch is ook zijn ኳerkeliJjkheid
zኳart-ኳit . Van een middenኳe9 is 9een sprake . Finkelstein komt of en toe inderdaad naar voren als een paranoide man . Het spreekt voor zich dat het niet veel
moeite kost de door Finkelstein geschetste ኳereld totaal om9ekeerd in andere bronnen aan to treffen .
Finkelstein vermeldt in zijn boek bi1jvoorbeeld niet ኳaarom zou hi1j ook - dat de door hem zኳaar bekritiseerde Elie Wiesel in 1986 is beloond met de NobelpriJjs voor de vrede . In de verklareng van het comite
lezen ኳe het vol9ende :
It is the Committee's opinion that Elie Wiesel
has emerged as one of the most important
spiritual leaders and guides in an age ኳhen
violence repression and racism continue to
characterize the ኳorld . . . . Wiesel's
commitment ኳhich originated in the sufferings
of the Jeኳish PeoPle, has been ኳidened to
embrace all repressed peoples and races . The
Norኳegian Nobel Committee 1986
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De Elie Wiesel die ኳe hier zien is een totaal andere
dan de 9luipere9er zichzelf verri1jkende valse profeet uit

het verhaal van Finkelstein . Finkelstein 9aat niet
zomaar iemand to li1jf . Het 9aat hier om een zeer gerespecteerd man een man ook die de 9ruኳelen van
Auschኳitz aan den live
heeft ondervonden lets dat
1
van Finkelstein niet kan ኳorden 9eze9d . hi1j is van de
tኳeede 9eneratie . Dat zal vast voor meer van zijn
'slachtoffers' 9elden .
Ook de manier ኳaarop Finkelstein met de feiten
om9aat is tኳiJjfelachti9, zo laat Wiesel zelf ons ኳeten .
Finkelsteins beኳering dat Wiesel zich verri1'kt aan lezin9en over de holocaust doet hi1' of als onzinni9 . Hi'1
ze9t vooral lezingen to houden over reli9ie en literatuur en uit prindpa 9een geld aan to nemen voor
lezin9en over de holocaust . Als hiJ' al geld aanneemt, is
dat ten bate van een 9oed doel . Zelf heeft Wiesel
Finkelsteins boeken overi9ens niet 9elezen maar aan
ኳat hi1j via de media erover heeft 9ehoord heeft hij1
9enoe9 om to ኳeten dat hiJ' dat ook niet ኳil .
Finkelstein is volgens hem niet meer dan een antiIsraeliet en antizionist die iedereen die over de
holocaust schri1jft direct verኳerpt h ttpalኳኳኳ .ha9alit .
co m . Het is Wiesels ኳoord te 9 en dat van Finkelstein r
en het is onmo9eli1jk hier een van beide heren 9eliJjk to
9even maar het geeft in ieder 9eval duideliJjk aan hoe
zeer het 9epast is op onze hoede to zi1'n . AI met al
heeft Finkelsteins boek alles in zich om controverse op
to roeeen : zijn boek handelt niet alleen over een controversieel onderኳerp, maar is bovendien direct ,
concreet emotioneel en vooral radicaal . Er is ኳeini g
sprake van nuancerin9, zodat het boek ook redeli1jk
makkeliJjk op bepaalde punten kan ኳorden aan9evallen .
Dit is heel anders bi1j het boek van Nol de Jon9 . Het
handelt over dezelfde thematiek : de vraag naar de essentie van het J'odendom en de rechten die aan het
1odendom en aan de holocaust mo9en ኳorden
ontleend . Maar is de complottheorie uit het verhaal nu
realistisch? Hebben ኳe to maken met een
sleutelroman? Of, nog sterker : hebben ኳe hier to
maken met vol9ens Nol de Jon9, in de 1'oodse
9emeenschap 9an9bare prakti1'ken? Het boek zelf
sug9ereert nadrukkeliJjk van niet . De auteur geeft in
zijn verantኳoordin9 aan dat ኳe niet to maken hebben
met een sleutelroman . Het is duideliJjk dat ኳe hebben
to maken met een ideeenroman . De gang van zaken
in de 9evan9enis en het gebouኳ zelf is onrealistisch en
bli1jft in nevelen 9ehuld . LetterliJjk zelfs . Wanneer Otto
het 9ebouኳ ma9 verlaten bli1'kt het 9ebouኳ er9ens in
'het midden van niks' to staan . Het land om de

9evan9enis is in mist 9ehuld een mist die Ian9zaam
afneemt als Otto zich verder van het 9ebouኳ be9eeft .
Als de mist ኳeg is, bevindt hi1' zich ኳeer in de beኳoonde ኳereld . 0p dat moment ontmoet hi1j zi1'n
ei9en schaduኳ . De schaduኳ is hier sYmbolisch voor de
identiteit een identiteit die altiJ'd zal bliJjven of Jje daar
nu van 9ediend bent of niet ver9eli1jk hiermee de
uitsprack van de moeder van Otto : "Je kunt het
1'odendom niet uitdoen als een 1 j as" De Jon9 2000, p .
45) . De 9ebeurtenissen in de roman de opsluitin9, de
ondervra9in9 en de aanklacht moeten dan ook
ኳorden beschouኳd als een sYmbolische ኳorstelin 9
met de Jjoodse identiteit .
Ook de aard van de beschuldi9in9en is antlers . Beide auteurs trekken in hun ኳerk stren9 van leer te9en
de uniciteits9edachte . Het 1joodse liJjden is niet uniek
en het verleent al helemaal 9een rechten . Wie na de
oorlo9 is 9eboren is niet minder ኳaard dan ኳie in
Auschኳitz heeft 9ezeten . Beide auteurs stellen
hiermee dat 1'oden hetverleden moeten laten voorኳat
het is . Men moet het verleden niet ver9eten, maar er
vooral ook niet in bli1'ven steken . In beide boeken
komen ኳe mensen te9en die dat ኳel doen . De Raad
van Commissarissen in Joods labYrint oefent macht uit
in De Eerste Joodse door 9ebruik to maken van de
ar9umenten die Finkelstein noemt . Er is zelfs sprake
van een complot te9en Otto Kant dat sterk doet denken aan Finkelsteins complottheorie : even on9enadi 9
en on9enuanceerd .
Verschil is ኳel dat Finkelstein verder 9sat dan De
Jon9 . HiJ' spreekt immers niet alleen van morele
chants9e r maar ook van materiele ofpersin9 . In de
roman is daar 9een sprake van . Het is de Raad van
Commissarissen puur to doen om het beኳaren van de
1joodse traditie en de 1joodse 9eschiedenis . Sterker no 9,
het bedriJjf loopt kans door een 9oede zakenman als
Otto aan de kant to schuiven dat de economische
positie van het bedriJjf schade oploopt . Het li1jkt miJj dat
de aantiJ9in9en van Finkelstein een stuk zኳaarder zi1'n
dan die van De Jon9 . De Jon9 doet evenals Finkelstein
een po9in9 de holocaust en het Jjoodse leed to demYstificeren maar hiJ ' maakt er niet de ordinaire geldkኳestie van die Finkelstein su99ereert.
Heeft dat verschil misschien to maken met het felt
dat er in Nederland helemaal 9een sprake is van een
der9eli1jke Jjoodse politieke 'maffia'? Zou het niet onzinni9 ziJjn als De Jon9 zoiets in de Nederlandse samenlevin9 zou su99 ereren? In een artikel in Vri' Nederland
liet Max van Weezel ኳeten Finkelstein to ኳantrouኳen
omdat hiJ ' het ኳoord ofpersin9 veel to ver vindt 9aan .
HiJ' stelt hierin ook dat het helemaal onzinni9 is een

der9eliJjke situatie ook in Nederland to ኳillen zien
Arian 2000 . loch is het best mo9eli1'k dat ook in

Nederland sprake is van een soon9eliJjke lobbኳ . Ook in
Nederland is er discussie 9eኳeest over de betalin9 van
schadever9oedin9en en ook hierin had het eerder9enoemde WJC een aandeel . Een Jjaar Ian9 lukte het
het Centraal Joods Overle9 niet overeenstemmin9 to
bereiken met de Nederlandse banken . loen het WJC
zich met de zaak 9in9 bemoeien 9in9 het ineens heel
snel . PvdA-kamerlid Judith Belinfante llet ኳeten
ኳeini9 be9rip to hebben voor de Amerikaanse lobbኳ,
die vol9ens haar slechts 9ericht ኳas op geld en macht .
Het WJC zou zich over de ru99en van Europese J'oden
ኳillen profileren . Ook de andere belan9ri1'ke claim van
Finkelstein vinden ኳe biJ ' Belinfante tern9 : vol9ens
haar is het volstrekt onduideli1jk ኳat er met het geld
9sat 9ebeuren Belinfante 2001) .

Het boek van Finkelstein is van alle kanten bekritiseerd . 0p het Internet ኳorden felle discussies 9evoerd over zi1'n ኳerk . Ook De Jon9 zelf heeft zich over
Finkelstein uit9elaten :

lk houd niet van zi'n
l p olemische p ositie . Ik vind
het ook treuri9 dat voor zo iemand kenneli'k
J
alleen zi
J jn ouders en een Paar andere shoahoverlevers 9oed zJi'n in een verder inslechte
ኳereld . Hi"
eli'k, er
J heeft niet helemaal on9J

ኳrin9t lets in de manier ኳaaro p in de
Vereni9de Staten ኳords omge9aan met de
9eschiedenis - there's no business like shoahbusiness dat zit ኳel in de Amerikaanse
benaderin9 . Cohen 2000

Nol de Jon9s afrekenin9 is dan ook van een heel antler
kaliber . De Jon9 rekent of met een idee, met een
stromin9r en niet met concrete personen of or9anisaties . Zoals ik bovendien eerder al stelde ziJ'n de aantiJj9in9en minder 'ernsti9', en bovendien fictioneel . De
'ontvoerin9' van Otto Kant heeft 9een direct verband
met de ኳerkeli1'kheid ; niemand ኳordt ervan beschuldi9d . De discussie die zich in het hoofd van Otto afspeelt is er een van filosofische aard, terኳi1jl Finkelstein veel dichter de Jjuridische oorlo9 nadert . De vraa9
naar de 9renzen van het J'odendom is le9itiem evenals
het daimen van de uniciteit van de holocaust maar
het misbruiken van die opvattin9 niet . Bovendien is de
afrekenin9 van De Jon9 meer van individuele dan van
al9emene aard . De roman is to zien als de beschri1'vin 9
van een interne ኳorstelin9 met het 1'odendom . Sterk
aspect in die ኳorstelin9 is de confrontatie met de
oudere 9eneratie de slachtoffers van de Hitler-terreur .
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Het 9aat om de positie van het individu in die Jjoodse cultuur . Finkelsteins tirade is er een van meer
maatschappeliJjk belan9 . De reacties op het boek
van De Jon9 laten zien dat niemand in Nederland
zich persoonliJ'k aan9evallen voelde door de kreten
van Otto Kant . Zoals vermeld zi1jn er ኳet or9anisaties die zich door Finkelsteins boek aan9evalfen voelden en er fel op rea9eerden . Ook Nederlandse or9anisaties haastten zich to verklaren dat hun
ኳerk ኳet de9eli1jk oprecht is en dat Finkelstein niets
meer is dan een 9efrustreerde antizionist Brendel
2000).
Het laatste verschil dat ik ኳit noemen is de positie die de holocaust inneemt in de beide ኳerken .
Finkelstein ኳi1jdt ziJjn hele boek aan de holocaust en
het misbruik ervan . In de roman van de Jon9 speelt de
holocaust ei9enli1'k maar een biJjrol . De rot die het
speeltl moet ኳorden 9ezien in een 9roter 9eheel . Het
past binnen de vraa9 naar de Jjoodse identiteit in het
a l9emeen . A I met al sluit ik me aan bi1 j de kritiek van
Menno Schenke in zi1'n recensie over Joods labYrint. HijJ
be9int ziJ'n kritiek met een opmerkin9 over de, door
miJj al in de inleidin9 9eciteerde f flaptekst:
Je zou moeten protesteren te9en zulke
reclamekreten die niet stroken met de inhoud
van deze autobio9rafische debuutroman .
Schri'ver-PsYcholoo9
No! de Jon9 53 scheert
J
niet /an9s de randen van het antisemitisme- ኳat
l'e zou kunnen veronderstellen bi'J het lezen van
'felle aanklacht te9en monopolie op foods
feed' . Het

zJ

ijn

de marketin9mensen van

uit9everiIj De Geus die de 9revs van het
betamehJ ke overschriJ den.

Schenke 2000

De fla tekst is dus misleidend . Een tekst als deze past
beter biJj het boek van Finkelstein dan bi1j het boek van
de Jon9 .
Uiteindeli1k denk ik to kunnen stellen dat beide auteurs zich in dezelfde hoek van het 1jodendom bevinden . Beide auteurs manifesteren zich als moderne
1joden . 9ericht op de toekomst . Ze ኳillen zich niet
laten voorstaan op hun verleden en zeker niet op dat
van hun voorouders . Met die oudere 9eneratie moet
ኳorden of9erekend . Die afrekenin9 mondt uit in een
complottheorie r biJj De Jon9 sYmbolisch, bi1 j Finkelstein
letterliJk . Zoኳel biJ Finkelstein als bi1 De Jon9s alter ego
s
Otto Kant vinden ኳe een antizionistische houdin9 .
Finkelstein is uit9esproken anti-Israel Otto 9eeft vooral aan ኳeini9 binding met het land to voelen De Jon g
2000, p .97 .
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Beide auteurs hebben duideli1jk de nei9in9 zich of to
zetten te9en bepaalde elementen uit een samenlevin 9
ኳaartoe ze zi1'n veroordeeld maar hebben ieder o p
hun ei9en manier en met hun ei9en doelen vorm9e9even aan die afrekenin9 . Zoals De Jon9 zelf al aan9of
heeft Finkelstein 9ekozen voor de polemische houdin9, terኳi1jl De Jon9 eerder individueel het 9esprek ኳit
aan9aan, of misschien ኳet helemaal 9een 9esprek ኳit
uitlokken . Dit verschil in houdin9 en de precieze invulfin9 van de kritiek verklaren het verschil tussen de reacties op beide boeken . Wat het oordeel van de lezer
over De Jon9s roman ook is veel aanleidin9 om kኳaad
to ኳorden is er in ieder 9eval niet . En misschien ኳas
1juist dat ኳet de reden dat het boek zo ኳeini9 is op9e merkt .
Wie Finkelsteins boek leest is direct 9enei9d de
harde taal ኳat to nuanceren onder het mom van :
'zo'n vaart zal het toch niet topen' . Wie De Jon9s boek
leest zal 9een directe link zoeken met de ኳerkeli1'kheld maar de roman als een ideeenroman beschouኳen ኳaarvan een deel aan de fantasie is optsproten .
Maar de problematiek die Finkelstein en De Jon9 aansni1jden, het taboe op de kritiek op Israel en het 1'odendom is een interessante en zeer actuele problematiek .
Het is nodi9 om de 1juiste positie to vinden tussen de
ontkennin9 van het feed dat de 1joden is aan9edaan in
de oorlo9, en het onvoorኳaardeli1'k steunen van het
Israelische regime .
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Noten
Bekende literaire voorbeelden hiervan zijn onder andere
Kellendonk (MYstiek lichaam) en Fassbinder (Het vu/I, de stad
en de dooa) .
z

Ook Nol de Jong zegt dit verኳijt to vrezen .

3

Het client op9emerkt to ኳorden dat het belangrijkste deel
van de uniciteitsdiscussie zoals Van den Berghe ons die
beschriJjft, in de Verenigde Staten plaatsvindt .
4

Zie hiervoor ook : Heijden, Chris van der, Grijs verleden .

5

Slapende rekenin9en zi1jn de rekenin9en van mensen die in
de oorlog ziJjn om9ebracht en die 9een familieleden (meer)
hebben die recht hebben op de bezittingen .
6

Die gedachte ኳordt nog sterker ኳanneer Otto zijn eigen
situatie voorstelt als 'Het drama K . (De Jon9 2000, p . 80),
ኳetende dat de hoofdpersoon in Der Prozess ook K . heet .
Overigens heeft Nol de Jong er geen geheim van gemaakt dat
de roman invloed heeft 9ehad op zijn eigen roman .
Die Geheimnisse der Weisen von Zion, een berucht antisemitisch traktaat dat in de 1aren tኳmtig en dertig in alle
Europese talen vertaald en verspreid ኳerd . In dit geschrift ኳas
sprake van een boosaardige joodse samenzኳering, ingegeven
door de duivel, die de maatschappij zou bedreigen . Deze
tekst, die doorging voor het verslag van een echte joodse
bi1jeenkomst, ኳerd een van de belangrijke
propa9andamiddelen in de Duitse anti-joodse politiek .
http :/lኳኳኳ .ub .unimaas .nl/algemeenltentoon/ark/tide o 3 .htm .
Strikt 9enomen is deze vergelijking niet eens zo loos, mits
natuurli1jk Finkelstein 9eli1j k heeft .
8

Ik meen to mo9en spreken van een alter ego op basis van
een aantal fra9menten uit het intervieኳ van de auteur met
Mischa Cohen, ኳaarin hi1 j o .a . zegt : 'Het is geen
sleutelroman maar de 9eschiedenis van Otto Kant heeft alles
met mi1jn eigen leven to maken' . Deze verklarin9 vinden ኳe
ook als verantኳoordin9 achter in de roman .
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Oproep
Net als ieder tijdschrift is Vooኳs afhankelijk van kopij . Bij
deze ኳil de redactie haar lezers dan ook aanmoedigen
artikelen in to sturen ter publicatie . De redactie heeft het
altijd belangrijk gevonden dat Vooኳs een ruime plaats
biedt aan eerste ኳetenschappelijke publicaties, dus
studenten en beginnende ኳetenschappers ኳorden speciaal uitgenodigd hun onderzoeksbevindingen in artikelvorm aan to bieden.
Voor meer informatie kunt u binnenkort ook onze
ኳebsite bezoeken : ኳኳኳ.let.uu.nl/vooኳs.

56

Vooኳs 1 - Jaargang 21

De existentiele interpretatie

Een traditionele ኳerkኳijze aan de hand van Nijhoffs 'Aኳater' opnieuኳ belicht

Onze ኳereld is doordron9en van het zoኳel sociale, IichameliJ'ke als christeli1'ke sYsteem
van betekenis9even en zin9even . Door de bePerkin9 van de taal en de vele open plekken
in een tekst sPeelt dit ook een belan9ri1'ke rol biJ' de interPretatie van teksten . In de loop
der eeuኳen zijn honderden teksten op verschillende manieren bekeken en van een
betekenis en/of zin voorzien . In dit artikel past Hans van Stralen de existentiele
interPretatie toe op het reeds veel besProken 9edicht'Aኳater' van Martinus Ni1'hoff .
Hans van Stralen

In het verleden is de zo9enaamde existentiele interPretatie met name in existentialistische en christeli1'ke
krin9en in praktiJ'k 9ebracht . De to duiden tekst
probeerde men clan in dienst van de ethische en
reli9ieuze 'Lebensኳelt' van de lezer to stellen . Helaas
verloor men daarbiJj het belan9 van de tekst en de
historische context veelal uit het oo9 . In dit essaኳ ኳil
ik aan de hand van de theorieen van een aantal
moderne denkers aan9even hoe de existentiele
interPretatie ኳeer verantኳoord zou kunnen ኳorden
9epraktiseerd . Aan het slot van dit artikel zal ik deze
herziene duidin9 aan de hand van Ni1jhoffs 9edicht
'Aኳater' concretiseren .
Merleau-PoutY • Peirce In9arden
De filosofie van Merleau-PoutY heeft ons 9etoond dat
de mens is veroordeeld tot het 9even van betekenis
aan de hem omrin9ende ኳerkeli1'kheid . In zijn fenomenolo9ie van de ኳaarnemin9 . La Phenomenoto9ie de la perception uit 1945 last Merleau-Poet Y
treffend zien hoe de mens feiteliJ'k op lichameliJjk
niveau al daarmee bezi9 is . Het felt dat de mens kleuren kan zien erop vertrouኳt dat hiJ' inderdaad op zijn
bed kan rusten en obJ'ecten in de ruimte kan ኳaarnemen . ኳi1jst er vol9ens de Franse fenomenoloo9 op dat
het lichaam als het ኳare voortdurend zijn om9evin 9
op een intelli9ente en betekenisvolle ኳiJjze to9emoet
treedt kortom : zijn milieu a priori zinvol beኳoont .
Uiteraard is Merleau-PoutY niet de eerste en eni9e
denker 9eኳeest die op deze 9edachte kኳam- maar hi'1
deed het ኳel erg overtui9end, omdat hi1 j door middel
van de ኳaarnemin9 van het lichaam zijn filosofie
ontኳikkelde . In de ne9entiende eeuኳ liet de pra9maticus Peirce snort9eli1'ke 9eluiden als Merleau-Pout Y

horen . De mens leeft - zo betoo9de de 9rondle99er
van de semiotiek - niet zozeer in een ኳereld van ob1'ecten maar in een ኳereld van tekens dat ኳil ze99en
in een culturele ኳerkeliJjkheid . Het individu client o p
straffe van sociale ballin9schap voortdurend zijn om9evin9 betekenis to 9even en zijn aldus op9ebouኳde
'beliefs' ኳaar nodi9 to corri9eren . Elk object, elk voorval zo meende Peirce kan de 9rond voor een teken
vormen en of deze tekens nu al dan niet ob1'ectief
ኳaarneembaar ኳaren interesseerde hem beduidend
minder . Hoofdzaak ኳas dat de mens het communiceren met tekens ontplooide als een sociale en culturele daad .
Naast Peirce heeft ook de literatuurኳetenschapper
In9arden beharti9ensኳaardi9e zaken over het fenomeen 'betekenis' 9eschreven . Vanuit zijn ኳetenschappeliJjke belan9stellin9 richtte hi1 j de focus met name o p
de betekenis van literaire teksten en met name op de
reflectieve interpretatie . In9arden betoo9de dat het
literaire ኳerk uit een overvloed aan zo9enaamde open
plekken bestaat- dat ኳil ze99en : plaatsen in het ኳerk
ኳaarover 9een of slechts minimale informatie kan
ኳorden 9e9even . Hier bracht In9arden een belan9riJjke
kኳestie ter sprake ኳant uiteraard is het J'uist dat de
taal slechts ten dele in staat is een bepaalde ኳerkeli1'kheld to representeren . Als ኳe een betrekkeliJjk eenvoudi9e situatie ኳillen beschriJ'ven, dan zouden ኳe duizenden zinnen nodi9 hebben om ons ten slotte
vermoeid to realiseren dat ኳe slechts een fractie van
deze realiteit hebben ኳeer9a9even . Wat dat betreft is
de film een veel 'dichter' medium : ze is in staat om in
een kort bestek zeer veel informatie over to bren9en .
Niettemin za9 In9arden de beperkin9en van de taal
9eenszins als een probleem van het literaire ኳerk
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inte9endeel ; door de overvloed aan onbepaaldheden
kan de lezer immers zijn voorstellin9svermo9en inschakelen en de tekst vervol9ens adequaat concretiseren . 'Adequaat' omdat In9arden een essentialistisch
ኳetenschapper ኳas : hiJ j meende dat er zoiets als een
eenduidi9e betekenis van de tekst bestond . Deze
9edachte is in de Iiteratuurኳetenschap, zoals u ኳelbicht ኳeet los9elaten . Niettemin is In9ardens theorie
van de 'open plekken' zeer invloedriJk 9ebleken . Men
meent no9 steeds dat NiJjhoff met een 9edicht als
'Aኳater' - om het oneerbiedi9 to ze99en - ons feiteli1'k
een snort 9atenkaas voorschotelt . Want ኳat ኳeten ኳe
nu feiteliJjk van de 'ik' die de lezer toespreekt- van
Aኳater, van het cafe ኳaar hi1j zin9t en het kantoor
ኳaar hi1j ኳerkt? Het is In9ardens verdienste dat hijJ
toonde hoezeer deze open plekken het voorstellin9svermo9en van de lezer kunnen prikkelen en in feite
helemaal 9een tekort van het medium 'Iiteratuur' vormen . Inte9endeel ; ze zijn de motor van het leesprotes
en ze zor9en ervoor dat de tekst telkens opnieuኳ door
andere lezers kan ኳorden 9eactualiseerd .
Tot nu toe heb ik vooral over 'betekenis' 9esproken maar het is 9oed een 9eaccepteerd onderscheid
to introduceren dat men in de hermeneutiek - de leer
van de interpretatie van teksten - hanteert nameliJjk
het onderscheid tussen betekenis9even en zin9even .
In het eerste 9eval hebben ኳe het over de tekst . We
proberen dan de 'open plekken' zo adequaat of zo
creatief mo9eli1jk in to vullen in de hoop het literaire
ኳerk een coherentie to verschaffen die de tekst tot
haar recht last komen . Bi1 ' zin9evin9 daarente9en tillen
ኳe de tekst naar een ho9er niveau en stellen ኳe onszelf de vraa9 ኳat het ኳerk ons in ethisch reli9ieus of
filosofisch opzicht heeft to ze99en . Als ik beኳeer dat
Aኳater in het cafe over zijn 9estorven moeder zin9t en
aldus zijn verlies probeert to verኳerken, dan is dat een
voorbeeld van betekenis9even . Ik probeer - door
bepaalde passages met elkaar in verband to bren9en de tekst een coherentie to verschaffen die er strikt
. Als ኳe daarente9 enomen niet in valt aan to ኳizen
1
9en zoals de criticus Wenseleers, stellen dat 'Aኳater'
de christeliJjke reli9ie en haar naኳerkin9 in de ኳesterse
cultuur van de tኳinti9ste eeuኳ thematiseert dan zijn
ኳe biJj een zin9evin9 aan9eland Kroon 1981, p .137) .
Het is vol9ens miJj een van de 9rote verdiensten van
het existentialisme 9eኳeest dat het zin9even ኳeer een
belan9ri1'ke plaats binnen de kritiek en de interpretatie
van het literaire ኳerk kree9 . In deze literaire en fibosofische stromin9 die zich tussen 1920 en 1950
manifesteerde beta9 men de tekst abs een document
ኳaarin uitspraken ኳorden 9edaan en 9ebeurtenissen
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ኳorden beschreven die een existentiele betekenis
hebben dat ኳil ze99en : de tekst kon de lezer helpen
bi1j zijn zoektocht naar de zin van het even . Voor de

existentialisten gold de tekst niet banger abs een ኳaardevriJ . autonoom of esthetisch object en daarmee
hebben ze de conventies die in het sYmbolisme en het
modernisme heersten los9elaten . Ik noem dit een
verdienste omdat ik 9eboof dat men het literaire ኳerk
ኳezenliJjk onrecht doet abs men het uitsluitend abs een
autonome 9estalte opvat . Dan ኳordt immers de tekst
tot een losstaand taalbouኳsel 9ede9radeerd en ኳat
er9er is : de diepste dri1'fveren van de lezer tot het
9even van betekenis ኳorden miskend .
Uiteraard heeft de existentiabistische invalshoek ook
zijn beperkin9en . Allereerst moeten ኳe vaststellen dat
zin9evend Iezen met betrekkin9 tot literaire ኳerken
een van de mo9eliJ'ke benaderin9sኳiJjzen van de tekst

is en niet - zoabs Sartre en Camus ኳeb eens liken
to
J
impliceren - de eni9a leesstrate9ie . Sterker no9 : de
existentiele invabshoek heeft uitsluitend kans van sla9en indien een aantal noodzakebi1'ke stappen in het
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interpretatieprotes zi1'n of9erond . Zo client men een
structurele analኳse van het 9edicht to vervaardi9en, er
moet aandacht aan de ideolo9 ie ten tide
van
J
publicatie ኳorden 9eschonken r en men client oo9 to
hebben voor de verኳachtin9en van het lezerspubliek.
Merleau-PoutY stelde dat de mens al op lichameli1'k
niveau betekenis ኳil toekennen aan zi1'n situatie
In9arden meende dat de literaire tekst 9ezien zi1jn
open structuur als het ኳare om betekenis9evin 9
vraa9t en Peirce constateerde dat ኳe in een ኳereld
van tekens leven, dat ኳil ze99en een culturele ኳerkeliJjkheid beኳonen . We moeten echter ook stilstaan bij1
het verleden van onze cultuur, ኳant de traditie speelt
eveneens een rol in het 9even van betekenis en zin .
We leven in een maatschappiJj die met name door het
christendom is 9evormd en ook deze achter9rond
heeft invloed 9ehad op onze interpretatie van de
ኳerkeli1jkheid en van de literaire tekst . De christeliJ'ke
visie heeft ons tኳinti9 eeuኳen op9eroepen de realiteit
zin9evend to interpreteren en ik denk niet dat ኳe deze
achter9rond binnen een aantal decennia kunnen
loslaten .
Het fenomeen onkruid
Als ኳe komen to spreken over de inኳerkin9 van het
christeliJjk interpretatiemodel met betrekkin9 tot de
bi1jbel op het huidi9a literaire circuit clan zie ik vi1jf
belan9riJ'ke effecten . Allereerst heeft het christendom
ons 9eleerd een diepere betekenis achter de ኳerkeli1jkheld en achter de tekst to zoeken . Vanaf de kerkvader
Au9ustinus die rond 400 na Christus leefde is het in
de ኳesterse cultuur 9eኳoon 9eኳorden om naast de
letterli1jke betekenis van de tekst ook naar een diepere
laa9 to zoeken . Au9ustinus sprak in dit verband van de

alle9orische en de ana9o9ische interpretatie van de
biJjbel • in beide 9evallen 9aat het om de transformatie
van de oppervlaktelaa9 van de tekst in een abstracter
sYsteem ኳaardoor een besef van zin tot stand zou
moeten komen . Zo kan men Lucas' parabel van de
verloren zoon als een conflict tussen een vader en ziJ'n
tኳee zonen lezen maar ook - zoals in de middeleeuኳen ኳel 9ebeurde - als een 9evecht tussen respectieveliJ'k God de Farizeeen en de heidenen . In het
laatste 9eval staan de personages voor lets antlers en
ik kan slechts vaststellen dat deze om9an9 met tekstep tot op de da9 van vandaa9 voortduurt .
Natuurli1'k kኳamen er to9en9eluiden . Robbe-Grillet
pleitte in de Jaren viJ'fti9 van de vori9a eeuኳ in
FrankriJ'k voor een lectuur die aan de oppervlakte van
de tekst bliJ'ft en een aantal J'aren later ኳerd in de
Vereni9de Staten hetzelfde beኳeerd, onder andere

door Susan Sonta9 . Barthelme verzocht in de 1jaren
zesti9 - ziJ ' het indirect - de lezer om 9een diepere
betekenissen in zi1jn ኳerk to zoeken Barthelme 1967 ,
p107 . Maar no9 of9ezien van het felt dat ik niet
9eloof dat een auteur ons kan voorschriJjven hoe ኳij1
ziJ'n teksten dienen to benaderen, denk ik niet dat de
mens in deze face van de christeliJjke cultuur al in staat
is 9een diepere betekenis to lezen . Ik 9eloof het niet
alleen niet maar ik acht het bi1j veel teksten ook niet
ኳenseli1'k . Ik denk dat Barthelme ziJ'n ei9en ኳerk met
de 9enoemde slogan tekort deed, ኳant zi1jn meesterliJ'ke herschri1'vin9 van het sprookJje SneeuኳኳitJ'e kriJ9t
pas ኳerkeli1k 9estalte ኳanneer ኳe ziJjn Snoኳ White in
het licht van de turbulente J'aren zesti9 duiden .
Een tኳeede effect van de christeliJjke interpretatie
van de ኳerkeli1jkheid li9t op het terrein van het denken
over de auteur. In onze cultuur is Binds de romantiek
het beeld ontstaan van de schri1'ver die als schepper
van het literaire ኳerk 9eli1jkenis vertoont met God die
de kosmos creeerde . Beiden zouden een hoeveelheid
creativiteit en 9enialiteit bezitten die hen in staat
stelde een nieuኳe ኳerkeli1'kheid uit het niets to realiseren . Sinds de romantiek is de interesse voor de maker achter het literaire ኳerk alleen maar toe9enomen
om ti1'dens het sYmbolisme tot een tra9isch hoo9tepunt to komen . De schriJjver ኳaande zich in deze periode een almachti9 schepper die ኳeini9 of niets met
zi1'n lezers had to maken . Zo ኳerd de France dichter
Mallarme in een intervieኳ in Le Figaro hartstochteli1jk
met 'maitre' aan9esproken door ziJjn onderdani9e vra9ensteller. Gelukki9 li9t deze onzinni9e prakti1'k alኳeer
ruim een eeuኳ achter ons maar geheel verdኳenen is
de auteur-met-een-hoofdletter no9 niet uit onze
postchristeli1'ke cultuur . No9 steeds stelt men schri1jvers
vaak voor als een apart ras van mensen dat ho9ere
ኳaarheden over hun ኳerk en - ኳat bedenkeli1jker is over de maatschappeliJ'ke ኳerkeliJ'kheid kan onthullen .
Het is miJ'n ervarin9 dat auteurs over het al9emeen
bitter ኳeini9 relevante informatie over hun ei9en ኳerk
hebben to verstrekken . De door mi1' beኳonderde Rilke
bi1'voorbeeld heeft of9ri1'seli1jke cliches over ziJ'n ei9en
ኳerk uit9estort . En als schriJvers lets zinvols over
olitiek laten horen dan komt dat omdat ze zich net
als ieder antler in deze materie hebben verdiept en
niet omdat ze een speciaal or9aan zouden hebben .
Overi9ens ኳil ik hier het misverstand uit de ኳe g
ruimen dat literatuurኳetenschappers de J'uistheid van
een auteursintentie ኳillen betኳisten . De hermeneutiek ኳil alleen vaststellen dat zo'n bedoelin9 in bepaalde gevallen inadequaat kan zi1'n gerealiseerd . Natuurli1'k ኳeet de auteur vaak beter ኳat hi1' met zi1'n tekst
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beoo9t, maar hat 9aat op tekstueel niveau uiteraard
om de vraa9 of hi1 ' in staat is 9eኳeest die intenties adeq uaat uit to ኳerken .
Ik ኳil nu hat derde effect van de christeli1jke cultuur
0p onze interpretatiepraktiJjk baspreken nameliJ'k de
zor9 om de 1juiste editie van de tekst . De moderne
editietechniek ontstond pas in de ne9entiende eeuኳ,
maar in de bibliotheek van Alexandria hielden deskundi9en zich al bezi9 met de verschillende versies van
de Homerus-handschriften . In onze ኳesterse cultuur
heeft de filolo9ie zich naast de beኳerkin9 van ኳerken
uit de klassieke oudheid vooral op hat tekstherstel van
de biJjbel 9econcentreerd . We ኳeten dat in de vale edities daarvan althans ኳard 9eprobeerd zo dicht mo9elitjk hat on9ineel - dat uiteraard is verdኳenen - to benaderen . Dit is een loffeliJjke intentie die 9elukki9 ook
in hat literaire circuit is over9enomen . No9 steeds verschiJ'nen edities van literaire teksten ኳaarvan men
veronderstelt dat ze dichter bi1 ' de authentieke tekst
staan en daze zor9vuldi9held en dit respect voor de
tekst hebben hun ኳortels in hat 9e9even dat literatuur
- evenals de bi1jbel - belan9ኳekkende kኳesties kan
raken .
Daze vaststellen9 bran9t miJ' tot hat vierde effect ,
nameliJ'k de presentatie van een literaire canon . Het
ኳoord 'canon' betekende aanvankeliJ'k 'meetlat' .
Lan9zaam veranderde de Ietterli1jke in een fi9uurli1'ke
betekenis en 9in9 hat ኳoord 'maatstaf' betekenen .
Canon verኳiJ'st sindsdien naar een corpus van ኳaardevoile ኳerken die aan bepaalde normen voldoen . In de
vierde eeuኳ na Christus heeft Eusebius van Pamphill
9eprobeerd op 9rond van expliciete criteria een 9revs
to trekken tussen 9oddeli1k 9einspireerde en overi9e
christeli1jke teksten . Zo'n honderd 1jaar later ኳas dit
canoniserin9protes of9erond zi1 ' hat dat hieraan veal
striJjd en debatten ziJjn vooraf9e9aan . Ook binnen hat
literaire circuit ኳarden en ኳorden discussies 9evoerd
over de richtsnoeren om literaire ኳerken een bi1jzondere status to 9even en om daze maatstaven vervol9ens
to concretiseren . Men ኳekt de indruk dat de eerste
activiteit hat zኳaarste is . Ik 9aloof - in navol9in9 van
de literatuurኳetenschapper Ellis - dat ኳe hear met een
probleem hebben to maken dat ver9eli1jkbaar is met de
benaderin9 van hat fenomeen 'onkruid' . Het is neat
zozeer lasti9 een definitie voor onkruid to formuleren
als ኳel om to bepalen ኳat vervol9ens al dan neat uit de
tuin client to ኳorden verኳiJjderd . Als ik beኳeer dat de
canon hat 9eheel aan ኳaardevolle ኳerken is dat een
biJjdra9e heeft 9eleverd aan hat menseli1jk zin9evin9sprotes, dan ኳeet ik biJjna zeker dat ik op instemmin 9
kan rekenen maar hat 9rote probleem is natuurliJjk
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ኳelke ኳerken daaraan concreet voldoen . Uiteraard
moeten ኳe een belan9ri1jk onderscheid tussen de biJjbalsa en literaire canon in hat oo9 houden nameliJjk
dat de biJjbelse canon al eeuኳenlan9 onveranderd is .
En dat zal - in to9enstellin9 tot de literaire canon ኳaarschi1'nliJjk altiJ'd zo bli1jven . Ik voorzie niet dat de
paus binnenkort no9 eni9a ኳerken aan hat corpus van
bi1'belteksten zal toevoe9en . Van verኳiJjderin9 kan uiteraard ook 9een sprake ziJn, hoeኳel daarvoor ኳel
redenen ziJ'n to bedenken . Zo ኳeten ኳe uit onderzoek
dat de tኳeede brief aan de Tessalonicenzen uit hat
Nieuኳe Testament zeer ኳaarschiJjnli1k 9een authentiek
schriJjven van Paulus ኳas .
Ten slotte ኳil ik ኳiJjzen op een laatste aspect van de
christeli1jke invloed op onze betekenis- en zin9evin9sactiviteiten . Ik doel op hat moment dat in Europa de
biJjbel ኳordt vertaald en de notie van hat boek uberhaupt be9int to ontstaan . 0p hat moment dat de King
James-vertalin9 in En9eland verschi1jnt kri19t de lezer
voor hat eerst een duideliJ'k besef van hat boek als een
materiele en thematische eenheid . Daarnaast heeft
King James maar ook de Duitse biJj belvertalin9 van
Luther zoኳel op formeel als op inhoudeliJjk niveau veal
invloed 9ehad op de 9ehanteerde taal en dus ook o p
de literatuur .
We kunnen hat vooraf9aande als vol9t samenvatten : onze ኳens tot hat 9even van betekenis is neat
alleen lichameliJjk en sociaal maar ook historisch verankerd en bepaalde teksten die 9eintendeerde open
plekken bezitten doen in ho9e mate een appel op
daze activiteit . Vervol9ens drip9t zich de vraa9 op ኳat
hat zo9enaamde existentiele lezen dan ኳel preties
inhoudt . Allereerst moeten ኳe - 9eheel in de 9east
van NiJjhoff - vaststellen dat een tekst uit ኳoorden en
neat uit opvattin9en bestaat . Tussen ኳoord en idea
staat altiJjd een interpretatie een 9e9even dat men in
fundamentalistische krin9en neat ኳil onderkennen .
Geen enkele tekst bevat inzichten : die ኳorden daaraan toe9ekend door een lezer die - naar ኳe mo9en
aannemen - 9een bi1jzondere 9oddeli1jke 9aven heeft .
Inte9endeel, zi1'n zicht op de tekst kan door vooroordelen l belan9en en verkeerde percepties ኳorden belemmerd . Zo gold Othello in de ne9entiende eeuኳ in
bepaalde 9ebieden van de Vereni9de Staten als een
drama ኳaarin de auteur toont dat blanke meisJ'es
beter neat met zኳarte mannen kunnen trouኳen . Hoeኳel er ob1jectieve si9nalen van de tekst uit9aan en de
betekenis van de tekst dus neat 9eheel in handen van
de lezer kan li99en moeten ኳe vaststellen dat lezers
in hat verleden bi)jzonder ei9enzinni9 met hun materiaal zi1jn om9espron9en .

De existentiele interPretatie
Wanneer 9aan ኳe tot interpretatie over? Als ኳe 'onzeker' ziJ'n, ኳant ኳanneer er sprake is van zekerheid
dan kunnen ኳe de betekenis van de tekst immers
9aan beschri1jven . Interpreteren doen ኳe als ኳe
tኳiJ'felen en 9ezien het meer dan normale aantal open
plekken dat Iiteratuur 9enereert is onze tኳi1'fel ten
aanzien van literaire passages vaak 9roter . Daarnaast
heeft men in de hermeneutische traditie terecht
betoo9d dat ኳe niet to snel zeker moeten ziJjn . In de
ne9entiende eeuኳ hamerde Schleiermacher op het
belan9 om stil to bliJjven staan biJ j elke passage, ook als

de lezer 9een 'open plekken' kan bespeuren of als hi'1
meent deze adequaat to kunnen invullen . Gadamer
liet zien hoe vaak ኳe ten onrechte een tekst menen to

be9riJpen . Deze overmoed heeft vol9ens hem to
maken met de bereidheid van de lezer om zich al dan
niet voor de tekst open to stellen . Interpretatie za 9

Gadamer als de kunst van de interpretator om zich lets
to laten ze99en met andere ኳoorden : de lezer client
zich van zijn vooroordelen los to maken en
onbevan9en de tekst to9emoet to treden . Wat
Gadamer ons evenኳel ook heeft 9etoond, is dat deze
onthechtin9 natuurliJjk nooit helemaal mo9eli1jk is . We
kunnen ons er niettemin beኳust van zijn dat ኳe niet
onbevan9en kunnen lezen en in bepaalde 9evallen
moet het ook mo9eliJ'k zijn om onze vooroordelen ten
aanzien van de tekst in beeld to kriJ9' en . Verantኳoord
existentieel lezen be9int dus in eerste instantie niet
zozeer met het zin9even van de tekst maar met het
zich beኳust zijn van onze partiJ'di9held ten aanzien
van de tekst . Als Gadamer beኳeert dat zijn hermeneutiek ኳezenli1'k steunt op de aanname dat de
antler misschien ኳel eens 9eliJ'k zou kunnen hebben
dan doelt hiJj op het moment dat elke serieuze lezer
client to ervaren : de fase ኳaarin bli1jkt dat de tekst die
voor ons li9t toch echt lets antlers presenteert dan ኳe
hadden 9edacht . Dit mooie moment is mo9eliJ'k indien
ኳiJj in staat zijn onze vooroordelen op levensbeschouኳeliJjk niveau ኳaar to nemen .
Uiteraard is deze benaderin9 van de tekst een
noodzakeli1'ke, maar 9een voldoende voorኳaarde om
van existentieel lezen to kunnen spreken . Er is no9 een
tኳeede stap nodi9 en ook nu kan ik hierbiJ j ኳeer teru99riJ'pen naar de christeliJjke - en in feite elke
reli9ieu-ze - traditie . Eeuኳenlan9 en op veel plaatsen
ter ኳe-read ኳas en is interpreteren verbonden aan
praktische applicaties . Sterker no9 : ook de literaire
tekst - als ኳe deze term uberhaupt kunnen toepassen
-ኳas in vroe9ere ti1'den onderdeel van een praktische
cultus, bi1jvoorbeeld de be1'ubelin9 van een held of de

herdenkin9 van een veldsia9 . Men heeft in het
verleden de biJ'bel zelden of nooit - zoals dat ኳel vaak
het 9eval is bi1' de interpretatie van literaire teksten in
de tኳinti9ste eeuኳ - als een autonoom 9eheel benaderd . Eike biJjbelinterpretatie impliceerde een stellin9name en een daaraan verbonden levenshoudin9 .
In die zin ኳas interpretatie in vroe9er tiJ'den veel meer
een kኳestie van levensbelan9 dan nu en staat deze
activiteit ver van de huidi9e ኳetenschappeli1'kafstandeliJ'ke benaderin9 van het literaire ኳerk af .
Het is mi1jns inziens to ኳeini9 beklemtoond hoezeer
het existentialisme het Christendom ten behoeve van
humanistische idealen heeft op9epakt. Ik kan hier in
dit verband niet verder op in9aan maar de christeliJjke
benaderin9 van de biJ'bel tot de 1'aren zesti9 van de

vori9e eeuኳ vertoont veel 9eli1'kenis met de existentialistische om9an9 met Iiteratuur . In beide 9evallen 9aat
het om de stellin9name ten opzichte van het 9elezene
en vervol9ens om de praktische toepassin9 daarvan
binnen het individuele 'prol'et' . Het valt to betreuren
dat Sartre en de ziJjnen de eerste stap van de
existentiele duiding, zoals ik die omschreef, stelseimati9 hebben miskend . Men riep to veel de lezer op om
de tekst op levensbeschouኳeli1jke inzichten to plunderen en ne9eerde daarmee de noodzakeliJjke stap van
de confrontatie met de individuele vooroordelen die
haaks staan op het inhali9e lezen dat in bepaside
existentialistische en christeli1jke krin9en impliciet ኳerd
9epredikt . De existentiele interpretatie van Iiteratuur is
een vorm van tekstinterpretatie die verder 9sat dan de
9an9bare om9an9 met literaire teksten : ze client mi1jns
inziens niet to be9innen met de belan9en van de lezer,
maar altiJ'd met de interesse voor de historische om9evin9 van de tekst zodat de toe-ei9enin9 door de
actuele lezer een ኳaarachti9e bodem kri19t en de tekst
later inderdaad op pra9matisch niveau de lezer lets
kan meedelen .
'Aኳater' en de existentiele interpretatie
De historische context van 'Aኳater' valt vri1 9emakkeli1'k to traceren . NiJ'hoff- die behalve dichter ook

vertaler, eessaኳist en toneelschriJjver ኳas, voltooide zijn
9edicht in 1934 en nam het in datzelfde Jjaar op in zijn
bundel Nieuኳe 9edichten . NiJ'hoffs ኳerk ኳordt de
laatste decennia tot het modernisme 9erekend .
Binnen deze literaire stromin9 is sprake van teksten
ኳaarin de auteur tኳiJ'fel uit over de ኳerkeli1jkheid .
Modernistische schriJjvers ervaren hun bestaan als
9efra9menteerd en proberen door middel van tameli1jk
intellectuele analኳses en door onthechtin9 orde o p
zaken to stellen ten opzichte van hun om9evin 9,
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overi9ens zonder daar - ook naar hun ei9en inzicht afdoende in to sla9en . Dat Nijhoff een modernistisch
schri1'ver ኳas, behoeft nauኳeliJjks betoo9 . Men hoeft
alleen maar to ki1'ken naar zi1'n lezin9 Over ei9en ኳerk
uit 1935 . Een 9root 9edeelte van de introductie van
deze lezin9 besteedt hiJ' aan zi1'n tኳiJ'fel of hiJ' zi1'n tekst
nu ኳel of niet moet voorlezen . Ook 'Aኳater' is een
modernistisch 9edicht- ኳant ondanks de schi1'n van
helderheid is hier sprake van in9eኳikkelde intellectuele betekenisla9en . De literaire kritiek heeft 'Aኳater'
dan ook zeer 9rondi9 9einterpreteerd . Terኳi1'I ኳe
to9enኳoordi9 dit 9edicht als een hoo9topunt in de
Nederlandse poezie van de tኳinti9ste eeuኳ beschouኳen moeten ኳe vaststellen dat de aanvankeli1'ke
receptie van NiJ'hoffs 9edicht anders uitpakte . Bekende
literatoren als Du Perron Slauerhoff Ritter en
Werumeus Bunin9 hadden alien
tኳi1'fels biJ' NiJ'hoffs 9edicht Van den
Akker 1994, pp . 12 en verder .
BliJ'kbaar ኳas de literaire kritiek toen
no9 niet helemaal 9eኳend aan het
extreem modernistische 9ehalte van
'Aኳater' ኳant ens9a J'aren later
be9on men het 9edicht anders to
lezen dat ኳil ze99en als een ኳerk
ኳaarin de fundamentele tኳi1'fel
overheerst en ኳaarin de ኳerkeli1'kheid dus als voor velerlei interpretaties vatbaar ኳordt voor9esteld .
Terecht stelt Van den Akker dat de
meerduidi9held van 'Aኳater' een
essentieel onderdeel van het 9edicht
vormt Van den Akker 1994,
. 1921) . 0e zich 9enomen is dat opmerkeliJ'k, 9ezien de 9eኳone taal die
Nijhoff in 'Aኳater' hanteert . TYpisch
modernistisch daarente9en is de
aandacht voor de vorm en de po9in 9
deze to laten aansluiten bi1' traditionele modellen . Zo bezit 'Aኳater'
een ri1'm - en couplettenstructuur die
tern99riJpt op de Franse heldendichten uit de tiende eeuኳ. Evenals
vele andere modernistische schri1'vers
had Nijhoff een afkeer van romantische poezie . 1'uist omdat vol9ens de
romantics niet de vorm maar de
persoonliJ'kheid van de dichter centraal staat .
'Aኳater' 9aat over een ikfi9uur
die Binds de flood van ziJ'n broer o p
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zoek is naar een refs9enoot en biJ' toeval een zekere
Aኳater ontmoet. Deze kantoorbediende en dichter
ኳordt 9edurende het 9ehele vers nauኳlettend door
de ikfi9uur 9eobserveerd . 9eanalYseerd en 9einter reteerd . 0 het moment dat beide mannen een
soldate van het Le9er des Heils ontmoeten, scheiden
hun ኳe9en zich . Aኳater bli1'ft op het plein achter en
zi1'n observator stapt zonder ba9a9e in de Orient
Express .
Dat dit betrekkeli1'k eenvoudi9e verhaal . 9eschreven
in topende zinnen een ኳare explosie aan interpretaties
heeft op9eleverd, ma9 ኳelhaast een ኳonder heten .
Men zal 9een Ian9a studie kunnen schriJ'ven over
het9een niet uit 'Aኳater' is 9ehaald . Ik denk dat dit
alles heeft to maken met het 9e9even dat Nijhoff als
9oed modernistisch auteur opzetteliJ'k zeer veel open

Sartre aan de koffie in een Parijs' cafe

plekken in ziJn 9edicht heeft 9a9enereerd en daarnaast frequent intertekstuele verኳiJjzin9en in zi1'n vers
heeft verኳerkt . Men kan dan denken aan de biJjbel
de zoektocht naar de Heili9e Graal en het ኳerk van
Joኳce en Apollinaire . Ik Iicht een van de vele voorbeelden kort toe : de persoon Aኳater is in de secundaire
literatuur ezien als Adam Mozes Johannes de Doer
en ook als Christus dus vaak als een verlosser . Inderdaad le9t NiJjhoff in zi1n 9edicht via citaten relaties met
de 9enoemde biJjbelse persona9es, reden ኳaarom
critici Aኳater ኳel als de personificatie van het bovenpersoonli1jke hebben 9eduid of als de moderne zakeIiJjke mens die toch no9 een ziel bezit . In bredere termen heeft men ኳel beኳeerd dat het 9edicht 'Aኳater'
de manifestatie van het heili9e binnen de alledaa9se
realiteit beschriJ j ft, een thematiek die ኳe overi9ens ook
to9enkomen in de 'Four Quartets' van de door Ni1jhoff
zo beኳonderde T .S . Eliot . Beide gedichten zouden dus
de reli9ieuze dimensie binnen de moderne alledaa9se
realiteit thematiseren .
Dit brengt miJ' op de ኳi1jze ኳaarop de literaire kritiek 'Aኳater' in existentiele zin benaderde . Vanuit
deze focus beta9 men Ni1jhoffs 9edicht als een
expressie van de fundamentele vervreemdin9 binnen
de moderne ኳereld een break die zou zi1jn ontstaan
door het onvermo9en om de ኳerkeli1jkheid vanuit een
overkoepelend betekenissYsteem to bekiJ'ken . In zi1jn
lezin9 Over eigen ኳerk beኳeert NiJjhoff in tYpisch
modernistische beኳoordin9en jets snort9eli1jks : "Alles
schi1'nt vaa9 to9enኳoordi9 en er is bi1jna niets, dat een
vitale toekomst belooft of eni9szins op solide 9rond
9eኳorteld IiJ'kt" Ni1jhoff 1979, p .18 . ' Aኳater' 9etui9t
evenኳel to9eli1jk van de modernistische po9in9 om
die 9efra9menteerde ኳereld vanuit een individueel
perspectief alsno9 een nieuኳe of een andere betekenis to 9even . Modernistische schriJjvers en ook Ni1jhoff
zien 9een hell in het 9ebruik van de traditionele
sYstemen het Christendom of het marxisme bi1jvoorbeeld om de verbrokkelde ኳerkeli1jkheid betekenis to
9even . Het 9aat hen meer om het selectieve 9ebruik
van de 9rote bronnen en om vervol9ens vanuit een
persoonliJ'ke invalshoek de als 9efra9menteerd ervaren ኳereld opnieuኳ betekenis to 9even . NiJjhoff
beschouኳde het als ziJ'n task om met ziJ'n poezie
samenhan9 to scheppen en de verscholen meta sische dimensie van de ኳerkeliJ'kheid to tonen Van
den Akker 1985 . p .246 . Deze opzet heeft de literaire
kri-tiek biJ'zonder serieus 9enomen . Misschien zelfs
ኳel lets to serieus. Een aantal critici heeft in het verleden 'Aኳater' to zeer beschouኳd als een in versvorm
9e9oten presentatie van reli9ieuze en filosofische

proposities . Terecht klaa9t Van Caspel over de
loodzኳare en ver9ezochte interpretaties van NiJ'hoffs
9edicht en maakt hi1j de relevante opmerkin9 dat men
"de fi9uur van Aኳater to veel heeft ኳillen volstoppen
met on-verteerbare brokken sYmboliek"Kroon 1981 ,
p258 . W .F . Hermans 9aat no9 een stapJ'e verder als
hiJj zich afvraa9t of 'Aኳater' met al ziJjn toespelfin9en
no9 ኳel er9ens over 9aat Kroon 1981, p . 271 . Ik
denk dat Ni1jhoff dit snort overtui9in9en - ኳellicht
onbedoeld - zelf in de hand heeft 9eኳerkt . Want als
hi1j stelt dat alleen de kunstenaar no9, in to9enstellin9
tot de theoloo9 en de filosoof, samenhan9 in de ኳerkeliJjkheid kan aanbren9en maar ook dat kunst 9een
ethische r reli9ieuze of maatschappeliJjke belan9en ma g
dienen dan kan men zich afvra9en ኳelk doel, behalve
een esthetisch no9 na9estreefd client to ኳorden in de
oezie Van den Akker 1985,
. 76-77) . Ik vermoed
dat Ni1'hoff ons een nieuኳ beeld van de ኳerkeli1jkheid
ኳilde 9even en daar is hiJ' zeker in 9eslaa9d . 0p het
moment echter dat ik probeer to be9riJpen en niet to
ervaren ኳat er staat kri19 ik de indruk de jungle te
betreden . Het probleem dat ik hier aanstip is niet
nieuኳ . Misschien zou dat een reden zi1jn om de traditionele benaderin9 van poezie los to laten en om over
to stappen op een IeesኳiJ'ze die aan de oppervlakte
bliJjft en ኳaarin de lezer direct van de tekst 9eniet .
Maar no9maals : ten eerste is het de vraa9 of de
meeste postchristeliJ'ke lezers daartoe in staat ziJjn en
ten tኳeede ziJ'n er formele aanኳi1jzin9en in de tekst
voor een tኳeede betekenislaa9 .
We doen 'Aኳater' vol9ens mi1' het meeste recht
ኳanneer ኳe zoኳel van het 9edicht zelf 9enieten, als
Ni1jhoffs vers ook als de presentatie van een mo9eli1'ke
ኳereld zien . Deze ኳereld is ኳelisኳaar een individuele
proJ'ectie maar ze is ook voor anderen invoelbaar . Ze
9ehoorzaamt aan bepaalde re9els maar niet per se
aan die van de ethiek of de filosofie . Deze vaststellin 9
sluit een verantኳoorde existentiele lezin9 van 'Aኳater'
niet uit . Inte9endeel zolan9 ኳe ons realiseren dat de
open plekken in het 9edicht vanuit het ኳereldbeeld
van datzelfde 9edicht moeten ኳorden benaderd, kan
het 9evaar van tekstplunderin9 ኳorden bezኳoren .
Ik ኳil tot slot in9aan op de existentiele betekenis
die Nitjhoffs 9edicht voor miJj heeft . 'Aኳater' 9aat vol9ens miJj over de mislukkin9 van een vriendschap . De
'ik' uit het 9edicht zoekt een refs9enoot en hiJ' ziet in
Aኳater een kameraad, ziJj het dat hi1' ook te9en hem
opkiJjkt . Dat is de eerste reden ኳaarom de vriendscha p
strandt : Aኳater heeft immers 9een duideliJ'ke interesse
in ziJ'n achtervol9er en in die zin is er sprake van on9eIiJjkኳaardi9held die dodeli1jk is voor elke vriendschap .
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Een tኳeede reden voor dit echec is het felt dat Aኳater
in to9enstellin9 tot ziJjn achtervol9er deels met een
reli9ieuze ኳerkeliJ'kheid ኳordt verbonden . Dat ኳordt
duideli1'k op het moment dat Aኳater naar een soldate
van het Le9er des Hells bli1jft luisteren terኳiJ'I zi1jn observator verder loopt richtin9 station . Binnen de
ኳerkeliJjkheid van het 9edicht bliJjvend moeten ኳe
vaststellen dat de 'ik' 9een vriendschap kan sluiten en
alleen verder moet reizen .
Als ik niet naar de betekenis maar naar de zin van
het 9edicht 'Aኳater' kilk, dan denk ik dat het hier inderdaad 9aat om de eenzaamheid van de modernistische intellectueel ti1jdens het interbellum . Tien 1jaar
later zal Sartre de belangriJ'kste verte9enኳoordi9er
van het existentialisme als 9evol9 van de Jjaren '40-'45
het modernistische ኳereldbeeld 9rondi9 ኳiJ'zi9en .
Te9enover de onthechtin9 zal hiJj het engagement stellen en to9enover de reli9ieuze dimensie de concrete
situatie ኳaarin niet God maar de medemens de bron
en de bestemmin9 van het menseli1jk handelen is
9 eኳorden .
Hans van Stralen is docentlonderzoeker Literatuurኳetenschap aan de UU en de VU. Zijn specialisaties zijn de
hermeneutiek, de fenomenologie, het existentialisme en de
relatie literatuur(ኳetenschap) en filosofieltheologie .
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1'Pflartinnpal
"Van sommi9e recensenten had ik het idee dat ze miJ'n bundelt1je in de rechterhand en miJjn boek in de linkerhand hadden en dan 9in9en kiJjken of het allemaal ኳel klopte ." Na tኳee summers zonder intervieኳ, heeft VooYs
voor dit nummer een 9rote naam voor een intervieኳ kunnen strikken . Thomas Rosenboom vertelt openharti9 over
ziJ'n romans het leven en zi1jn schri1jverschap . Uit het aan9ehaalde citaat bli1jkt dat Rosenboom het niet alti1jd eens
is met de manier ኳaarop ziJjn boeken door de critici ኳorden benaderd . Dat de literatuurcritici ti1jdens het lezen van
sommi9e literatuur de verkeerde verኳachtin9en hebben, komt in deze VooYs meerdere males naar voren .
Zo hebben dichters de 9oede ei9enschap om zich niet to conformeren aan de eisen van de poezierecensenten . De critici ኳaarderen dit niet altiJjd en laten dit dan ook luidkeels horen in hun periodieke schri1'fsels .
In het hoofdartikel cate9oriseert Gaston Franssen de kritiek die de Utrechtse dichter In9mar He ze kriJ9t en
bekiJjkt daarna of deze terecht is aan de hand van de poezie . Franssen concludeert dat de verኳachtin9en van de
critici no9al verschillen van de doelen van HeYtze : de critici ኳillen onder andere een ambitieuze poezieopvattin 9
terኳiJ'I He ze 'een pretentieloos dichterschap pretendeert' aldus Franssen .
Ook in het artikel van Barend Wallet is er s rake van frictie tussen oeziecritici en oeten . De literatuurkritiek
heeft moeite met gedichten van postmoderne dichters omdat de 9edichten 9een eenheid vormen en 9een
eenduidi9a stem uit hun p oezie laten klinken . Deze dichters liken
deze veelheid en meerstemmi9held 1juist to
1
ambieren . Wallet beki1jkt de grammatica in de 9edichten van tኳee postmoderne dichters en komt tot de
conclusie dat een eenduidi9a lezin9 doelbeኳust ኳordt ondermi1'nd .
In dit tኳeede nummer van de eenentኳinti9ste 1jaar9an9 heeft VooYs ook ኳeer oo9 voor niet-canonieke
kunst . De HollYኳoodfilm The Game ኳordt in een literatuurኳetenschappeliJjk kader bekeken nameli1k het kaler
van het sublieme . Tristan den Dekker onderzoekt in zi1jn artikel of deze hedendaa9se film kan ኳorden 9einterpreteerd met behulp van de in de Oudheid 9eኳortelde theorie van het sublieme . HiJ' toont overtuigend aan dat The
Game en het sublieme 9oed samen 9aan .
Tot slot ኳil de redactie bi1' deze de mo9eliJjkheid aan9riJpen om Ann Ri9neY to verኳelkomen . In dit nummer
heeft zi1j haar eerste column 9eschreven ኳaarin ze bericht over haar avontuur in Harvard .
illustratie Raኳmond Reineኳald
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Op de rand van
het cliche
Traditie en ironie in de poezie van Ingmar Heኳtze

Het Ii1'kt ኳel een natuurኳet: naarmate een boek PoPulairder is bi1' 'het 9eኳone ኳolk'
ኳordt het ne9atiever besproken door 9erenommeerde literatuurkenners . Ook bi1' In9mar
HeYtzes ኳerk is deze tኳeeslachti9a ontvan9st to besPeuren, het publiek loopt ኳe9 met
He ze, maar literatuurrecensenten nemen de dichter nest serieus . Gaston Franssen stelt
bi1' het verklaren an deze discrepantis het klassieke verኳachtin9sPatroon an sommi9e
critici centraal . Hi1' cats9oriseert de kritiek en le9t zodoende de verኳachtin9en an de
critici bloot . Meten zi1' ኳel met de J'uiste maten?
Gaston Franssen

'

Alle pa9inaver-

ኳijzingen zonder
verdere bronvermelding in deze tekst
verኳijzen naar
Heኳtze 2001 .
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Sours Ii1'ken Nederlandse poeziecritici ervan uit to gaan dat de aaibaarheidsfactor van een dichter
our9ekeerd evenredi9 is met de kኳaliteit van ziJ'n ኳerk . Onbe9riJ'peliJ'ke einzel9an9ers ኳorden
enthousiast onthaald terኳi1'I veel9elezen, maar nest zo revolutionair in9estelde dichters kunnen
rekenen op een minder ኳarms verኳelkomin9 . Een 9oed voorbeeld van deze tendens is de
receptie van In9mar He zes poezie . Deze Utrechtse dichter, schri1'ver en journalist heeft binnen
enkele1'aren behoorliJ'k furore ኳeten to maken in de Nederlandse letteren . HiJ' is publiekslievelin 9
op de Nacht van de Poezie r kriJ'9t zi1'n 9edichten in de meest uiteenloPends bladen 9epubliceerd
en zi1'n bundels ኳorden keer op keer herdrukt . In 2001 verscheen zelfs al een soon greatest hitsverzamelin9 onder de titel Alle 9oeds een heruit9aኳe van "drie populaire en 9aprezen bundels"
He ze 2001 , tekst achterflap . Er zullen ኳaarschi1'nli1'k maar ኳeini9 1on9e Nederlandse dichters
zi1'n die zich eveneens op zo'n succescarriere mo9en beroemen .
Maar vreemd 9enoe9 bliJ'kt het ኳerk van He ze, ondanks deze onmiskenbare populariteit
bi1' het met name Utrechtse publiek, in minder 9oede aarde to vallen bi1' de serieuze poeziekritiek . Welisኳaar kriJ9' t zi1'n poezie in lokale kranten als het Utrechts Nieuኳsblad of de Provincials
Zeeuኳse Courant ኳelኳillende recensies maar de ontvan9st in toonaan9evende da9bladen als
Trouኳ of NRC Handelsbiad is toch aanmerkeli1'k tern9houdender . Steeds ኳeer bliJ'ken zi1'n
bundels nest aan de verኳachtin9en van prominente recensenten to voldoen : ziJ'n poezie ኳordt
als studentikoos en melig bestempeld en vaak ኳordt de dichter effectbe1a9 en oPPervlakki9held verኳeten . Is deze 'dubbele receptie' een tYpisch 9evol9 van een vi9erende "antieconomische to9ica" Bourdieu 1994, p . 182 - de ides-fixe dat elk vorm van onmiddelliJ'k
succes in het literaire veld per definitie een sYmptoom is van artistieke minderኳaardi9held - of
zou er voor die to9enstriJ'di9e reacties toch een andere- meer specifieke verklaren9 ziJ'n?
Deze opmerkeli1'ke receptie9eschiedenis van He zes poezie valt miJ'ns inziens nest toe to
schriJ'ven aan een vermeend 9ebrek aan kኳaliteit, maar is een 9evol9 van haar ironische
relates tot een bepaalde literaire traditie . Die traditie bePaalt nameli1'k ook de verኳachtin9en
ኳaarmee critici ziJ'n poezie benaderen : de maatstaf die ኳordt 9ehanteerd biJ' beoordelin9 is
vaak een 'klassiek' to noemen opvattin9 over het dichterschap - een verzamelin9 conventionele vooronderstellin9en over de Dichter en het Dichten met hoofdletter D . Dat recensenten
van zo'n verኳachtin9spatroon uit9aan bi1' hun beoordelin9, is nest onbe9riJ'peli1'k : in He zes

Vooኳs 2 - laargang 21

poezie ኳordt voortdurend aan die
traditie 9erefereerd . Maar dat impIiceert niet dat ziJj zich daar ook
naadloos naar voe9t . Inte9endeel :
J'uist het ironiseren van de klassieke traditie neemt in de 9edichten een belan9ri1'ke plasts in . In dit
artikel beschriJjf ik die verhoudin 9
tussen ironische distantie en literaire traditie in He zes ኳerk . Dat
levert niet alleen een tYperin9 van
ziJjn ኳerk op, maar biedt ook een
verklarin9 voor ziJ'n paradoxale
receptie9eschiedenis .
Het 9rote 9edicht en de 9ooi
naar het onmo9eli1'ke
Wanneer het op de poezie van
Ingmar Heኳtze
He ze aankornt ziJjn de recensenten het op een aantal punten opvallend vaak eens . In de diverse besprekin9en komen drie
bezኳaren steeds ኳeer tern9 : ten eerste zou He zes ኳerk niet 'authentiek' 9enoe9 ziJ'n, ten
tኳeede zouden de 9edichten liJ'den under een to ኳeini9 9emotiveerd 9ebruik van stiJirniddelen als ironie, parodie en pastiche en ten derde heeft de dichter in de o9en van zi1jn besprekers een al to bescheiden opvattin9 van het dichterschap .
Het 9ebrek aan authenticiteit is vol9ens de critici een 9evol9 van He zes traditionele
thematiek . Peter de Boer vindt dat de bundel Sta op en ኳankel 1999 ኳel "er9 dicht bi1' de
humoristisch-romantische traditie" bliJ'ft De Boer 1999 . Voor Aan de bruid 2000 9eldt
hetzelfde : het 9emir aan oorspronkeli1'ke therna's en technieken is vol9ens De Boer het 9rote
verschil tussen He ze en zi1'n 9eneratie9enoten : deze Iaatsten "knopen elk op hun ei9en
ኳiJjze eveneens aan biJj de traditie maar ze han9en zich er niet aan op" De Boer 2000) .
Standaard-recensent Jos Joosten stoort zich eveneens aan de "traditioneel-dichterli1'ke
thematiek" van de 9edichten Joosten 2003, p . 256 en Maarten Doorman ten slotte, mist
biJ' He ze de "robuustheid of ei9en9ereidheid" die ziJ'n 9eneratie9enoten ኳel zouden hebben . Daardoor is er ziJjns inziens ኳeini9 'ei9ens' in Aan de bruid to vinden : "Het is als het
schilderኳerk van Rob Birza of een roman van Karel Glastra van Loon . Interessant kundi9 maar het last 9een sporen achter ."Doorman 2000
Het tኳeede veel9ehoorde punt van kritiek betreft He zes effectbe1a9 : sti1'Imiddelen als
ironie, parodie en pastiche zouden to vaak en to 9emakkeliJjk door de dichter ኳorden in9ezet .
Vol9ens Joosten dienen He zes pastiches ner9ens toe ; de dichter verኳiJjst ኳelisኳaar naar
ኳerk van andere auteurs maar ኳat hiJ' daar nu ei9enliJjk mee ኳil, bli1jft onduideliJjk : "Kኳesties
als problematiseren van oorspronkeliJjkheid- andere intertekstuele bedoelin9en of thematiseren van jets als de anxietኳ of influence heeft hiJ', voor zover na to 9aan duideliJ'k niet o p
het oo9 ."Joosten 2003, p .256 De Boer heeft snort9eliJj ke bezኳaren maar dan met betrekkin9 tot de 9emakzuchti9a ironie . Waar de neoromantici uit de 1'aren zeventi9 de ironie zelf
no9 ironiseerden, zou daarvan biJ' He ze 9een sprake ziJjn : "Zi1jn ironie ኳil 9eኳoon ኳeer een
ouderኳetse spottende omkerin9 zi1jn van ኳat ei9enli1j k ኳordt bedoeld ." De Boer 1998 Ironische en parodistische verኳiJjzin9en met andere ኳoorden, dienen vol9ens de kritiek 9emotiveerd to zi1'n door thematische verdiepin9 . Het 9edicht moet er cumplexer en 'diepzinni9er'
van ኳorden - maar daar bli1'kt biJ' He ze 9een sprake van to zi1'n .
Een laatste bezኳaar dat de recensenten delen, houdt verband met He zes ኳeini 9
ambitieuze opvattin9en over het dichten . "Het 9raaft allemaal niet diep" , verzucht De Boer
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na lezin9 van De Allesvrezer De Boer 1999-; en uit het 9edicht 'Hang- en sluitኳerk' uit Aan
de bruid leidt hi1' of dat de dichter ኳelbeኳust afziet van ho9e ambities : "Van een 9ooi naar
het absolute . . . is 9een sp rake ." De Boer 2000 Vnj Nederland-criticus Rob Schouten ኳeet
He zes melancholische toon ኳel to ኳaarderen maar betኳi1'felt of de dichter er ver mee zal
komen : "Het 9rote treffende 9edicht ኳordt er niet mee 9eschreven" stelt hiJ ' Schouten
1999 .Ook vol9ens Joosten ziJjn veel van de 9edichten in de verste verte niet schokkend of
revolutionair" to noemen Joosten 2003, p .257 . Doorman sluit zich daarbi1j aan : "Het is 9riezeli9 om met al to veel pretenties op het podium to staan maar met to ኳeini9 red J'e het o p
papier niet in de poezie - het ኳordt niks als Jje niet een 9ooi ኳilt doen naar het onmo9eli1jke ."
Doorman 2000 Critici beschriJjven He zes ኳerk- zo bli1jkt veelal in ne9atieve termen : het is
niet authentiek 9enoe9, het 9ebruik van ironie, parodie en pastiche ኳordt niet voldoende
9emotiveerd en ziJn poezie is niet pretentieus 9enoe9 .
Uit deze tYperin9 van He zes ኳerk kan men een positieve to9enhan9er afleiden zodat
de contouren duideliJ'k ኳorden van het snort dichterschap dat in dit 9eval ኳel aan de verኳachtin9en van de kritiek had kunnen voldoen . Dat dichterschap zou ik 'klassiek' ኳillen
noemen aan9ezien het traditionele eni9szins Romantische kenmerken heeft : de klassieke
dichter moet authenticiteit of on9inaliteit nastreven zi1n poezie client in al haar facetten door
dat streven to ኳorden 9emotiveerd en client biJ9evol9 'diepzinni9' to zi1n en ten slotte
ኳordt de dichter 9edcht een ho9er of absoluut ideaal na to Ja9en . Wanneer ik in dit artikel
over deze 'literaire traditie' s reek heb ik het dus niet over het ኳerk van alle moderne
dichters die tot de poetische canon behoren maar refereer ik aan de no9 steeds 9an9bare
licht dichemati9e beeldvormin9 omtrent dichter en dichten- die men even9oed zou kunnen
destilleren uit een ኳillekeuri9e bloemlezin9 van de 9rote klassiekers uit de Romantische main
stream-poezie . Dat de kritiek op zo'n traditioneel of klassiek dichtersbeeld anticipeert betekent clan ook niet dat zij' 9eኳoon is classicistische of behoudende ideeen over moderne
poezie to propa9eren . De aan9ehaalde recensenten hebben in het verleden vaak laten zien
dat zijj ኳel de9eli1jk open staan voor vernieuኳende en 9rensverle99ende dichters . Er moet
bliJjkbaar lets in He zes 9edichten ziJn, dat associaties oproept met traditionele opvattin9en
over dichter en dichten .
Als de poezie van He ze een klassiek dichterschap doet vermoeden maar to9eli1jkerti1jd de
bi1jbehorende verኳachtin9en frustreert kan dat tኳee oorzaken hebben : het ኳerk is niet consequent 9enoe9, of het is ironisch . Die laatste verklarin9 biedt de dichter het voordeel van de
tኳi1'fel maar is ook de meest aannemeliJ'ke . Ironie is immers biJj uitstek een middel om conventionele verኳachtin9spatronen to doorkruisen . De ironische ondertoon in He zes ኳerk
zou ኳel eens van grote invloed kunnen ziJ'n 9eኳeest op de receptie van ziJn poezie . Een nadere beschouኳin9 van dit stiJjlmiddel li1'kt daarmee 9erechtvaardi9d .
Ironie als strate9ie

Vol9ens de retorica is er sprake van ironie ኳanneer er een verschil bestaat tussen dat9ene
ኳat een spreker ze9t, en dat9ene ኳat hiJj of zijj bedoelt . Deze definitie ኳordt bi1'voorbeeld in
het handboek Literair mechaniek 9ehanteerd : " [D ]e spreker ze9t a, maar bedoelt b of -a) .'
Van Boven en Dorlei1'n 1999, p . 155
Naast dit strikt retorische 9ebruik kan ironie ook een ruimere toepassin9 kriJ9en . In dat
9eval schuift een auteur tኳee contrasterende vormen van taal9ebruik of discours in elkaar,
zodat de onuit9esproken verኳachtin9en die elk discours veronderstelt- met elkaar in botsin 9
komen . De achterli99ende verኳachtin9spatronen ኳorden daardoor niet alleen aan het licht
9ebracht maar ook bekritiseerd . Wanneer een schriJjver zich biJ'voorbeeld van een formele
hoo9dravende stiJjl bedient om lets alledaa9s to beschri1jven, benadrukt hiJ ' op ironische ኳiJ'ze het banale van zi1jn onderኳerp .; maar tevens illustreert hiJ' ziJ'n vertrouኳdheid met die
hoo9dravende sti1jl en stelt hi1j de conventies ervan aan de kaak . 0p die manier kan ironie
ኳorden in9ezet als een subversieve strate9ie, die handi9 9ebruik maakt van de ኳriJ'vin 9
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tussen de tekst de context en de verኳachtin9en van de lezer . Door de Ietterli1jke inhoud van
een tekst en de onuit9esproken conventies van soorten taal9ebruik te9en elkaar uit to spelen
zet de auteur zi1jn lezers aan tot kritische reflectie op het 9eironiseerde discours . Linda
Hutcheon schri1'ft in haar studie Ironኳ's Edge over deze kritische functie van ironie : "In setting
up a differential relationship betኳeen the said and the unsaid ironኳ seems to invite inference ,
not onlኳ of meanin9, but of attitude and judgment . "Hutcheon 1995, p .39
Dit subversieve effect van ironie is een belan9riJ'k onderdeel van andere nauኳ verኳante
stiJjlmiddelen als parodie en pastiche . Hier kriJ9t de ironie een metaliteraire functie toebedeeld . Het 9aat de auteur niet om een ኳillekeuri9 discours maar specifiek om de conventies
van literair taal9ebruik . Ironie ኳordt in9ezet als een artistiek "counterdiscourse" ibidem ,
p . 30) : de auteur imiteert nauኳ9ezet een literaire stiJ'I - zodat de lezer het mikpunt van de
ironische spot zeker herkent - en distantieert zich er vervol9ens van . Die distantie komt tot
stand door hYperboliserin9, of door het 9eimiteerde taal9ebruik to combineren met een
antler discours . De metaliteraire ironie kan zelfs no9 verder ኳorden toe9espitst en zelfrez
flexief ኳorden ኳanneer de auteur de conventies van ziJ'n ei9en taal9ebruik onder9raaft .
Der9eli1ke metaliteraire en zelfreflexieve vormen van ironie ziJn subtiele en complexe
kunst9repen . Als men op het oordeel van de critici of9aat- is het niet erg ኳaarschi1'nliJjk
dat ziJj eveneens to vinden zouden ziJ'n in de poezie van He ze . Diens 9ebruik van ironie
zo bleek ኳordt door de kritiek of9edaan als to 9emakkeliJk, to zeer anኳthing goes. Toe9e9even : zelf heeft He ze eni9szins aan die indruk bi19edra9en door zich in oppervlakki9e
termen over zi1jn ኳerkኳiJjze uit to laten . Zo zei hi1 ' in een intervieኳ met HP/De Tijd:
J "Het kan
in principe overal over 9aan : van kurkentrekker tot kosmos . En aan het eind zet ik alles 9raa 9
no9 eens op ziJjn kop; ik hou erg van een sterke pointe" Kellerhuis 1999) ; en elders : "Dichten
betekent voor mi1 dat ik het eeuኳi9e zoek in het banale . . . . Of andersom, het banale
zoeken in het eeuኳi9e ." Smeets 1999 . p .55 Maar ኳanneer men ziJn 9edichten leest doet
He zes ironie toch niet zo ኳillekeuri9 aan . Sterker no9 : keer op keer ኳordt ziJj in9ezet om
een specifiek llterair discours to ondermi1nen - dat van het traditlonele klassieke dichterschap . Wanneer men met deze traditie in 9edachten He zes bundels leest bli1'ken er tal van
9edichten to ziJ'n ኳaarin ኳel de9eliJjk metaliteraire en zelfreflexieve vormen van ironie aanኳiJ'sbaar zi1jn .
Hieronder 9a ik in op drie verschillende manieren ኳaarop in He zes poezie de conventies
van het klassieke dichterschap ኳorden 9eironiseerd . Ik neem de centrale bezኳaren van de
critici daarbi1' als uit9an9spunt en last zien hoe He zes 9edichten de traditionele vereisten
van authenticiteit diepzinni9held en pretentieus idealisme telkens in herinnerin9 roepen en
daar vervol9ens een ironisch 'counterdiscourse' to9enover plaatsen .

Z Men spreekt dan
ook ኳel van
'romantische' ironie ;
zie bijvoorbeeld
Behler 1997, p . 66 :
"Diese
[romantische] Ironie
auflert sick
vornehmlich in einer
kritischen
Selbstreflexion auf
Seiten des Autors,
der geኳissermal3en
aus seinem Werk
heraustritt and
dieses mit
spottischem Lacheln
betrachtet oiler sick
mit seinem Leser
auf selbstkritische
Weise uber das
Dargestellte
unterhalt."

Het uitzicht is van bordkarton : ironie en authenticiteit
Letterli1jk betekent authentiek auto-hentes 'met de ei9en hand 9emaakt of 9eschreven' .
Wanneer men van een dichter verኳacht dat hiJj authentiek is ኳordt hi1j dus 9eacht om ei9enhandi9 een literair ኳerk to scheppen zonder daarbi1' tern9 to vallen op het materiaal of de
ኳerkኳi1jze van anderen . In eerste instantie li1jkt He ze in ziJn poezie die verኳachtin9 to
bevesti9en . In het 9edicht 'Hang- en sluitኳerk' bi1jvoorbeeld, ኳordt een aantal manieren
onderscheiden ኳaarop dichters poezie kunnen schri1'ven : " S uperieur in9enieursኳerk met
ኳoorden I de kosmisch beኳo9en gevoeli9a snaar, I de inktvraat van het onttoverd citaat I
of schaarse ኳoorden in een ኳit ravi1'n ." p . 105 Te9enover deze uiteenlopende dichtኳi1jzen ,
stelt He ze zi1jn ei9en opvattin9 over het schri1ven van poezie :
Men kan ook met minder omhaal
van de taal een ኳerkPlaats maken ,
verzen hup in haken han9en,
kloPP en aan ritme en vi1 ten aan klank
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Sp rookesachti9e
1
momenten doen
zich overigens ook

voor in het dagelijkse bestaan van deze
dichter, als de lezer
het zomerdagboek
mag geloven : "Deze
middag liep ik

samen met een
blozend meisje de
bibliotheek in .

Plotselmg keek ze
me recht aan en zei :
'Ik vind je gedichten
leuk .' Voordat ik

lets terug kon zeggen, rende ze snel
de trap op en
verloor daarbij nog
net geen glazen
muiltje." (Heኳtze
2002[b], p . 23)

4

Voorbeelden van
die decoኳs vindt
men in 'In de nok'
(p. 70), 'Winter in
de Efteling' (p . 47)
en 'Het spookhuis
verliefd' (Heኳtze
2002[a], p . 40) . De
affiniteit met
fantasኳ blijkt ኳel uit
het (p. 144)
optreden van een
Wizard of Oz-achtig
personage als
'Stroman' (p. 103),
het motto van Terrኳ
Pratchett (p . 126),
en de citaten van
personages uit
fantasኳtelevisiesenes als
Sliders (p . 97) en
Buffኳ the Vampire
Slaኳer (zee de
motto's in Heኳtze
2002[a]) .
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ኳ

5

lets fluiten tegen verzኳegen pijn,
zo nu en dan gelukkig zijn .

De dichter claimt nadrukkeli1'k dat
ziJjn 9edichten van ei9en makeli'1
zi1jn,; hiJ' heeft ze zelfs Ietterli1'k
'ei9enhandig' in elkaar gezet al
kioppend en viJ'lend . Ook in 'Enfin'
schriJ'ft hi1' : " [I ]k timmer ኳoorden
aan elkaar I tot lets dat of en toe
bliJ'ft driven"
J
p . 144 . De lezer die
zich echter Iaat verleiden om deze
oezie o haar authenticitoit to beproeven komt al snel bedro9en uit :
in de 9edichten ኳordt voortdurend
tern99a9repen op overbekende
thema's en ኳoordvelden - op tekstep die als het ኳare 'door andere
handen' ziJjn 9eschreven .
Ult He zes ኳerk spreekt met name
een 9rote affiniteit met het traditioneel romantisch repertoire, vol
'dichterliJ'ke' stereotYpen en cliches
De greatest hits-bundel van Heኳtze
als Adders rlnsessen en onberoikbare 9eliefden . Zo open vrouኳen
rond in •' prlnsessen9eኳaad" p .14 en is de dichter zelf een "norse ridder i n een ኳoudlvan
meis1'esarmen" p . 74 op zoek naar een aan Slauerhoff ontleende "verre pኳinses" p . 97) .
Tot dit repertoire behoren ook de talri1'ke motieven die aan sprookJ' es zijn ontleend : een mess1'e is een "buikdanseres in een lichtblauኳe fles" p . 14 de sterren zi1jn niet 9eኳoon sterren
maar " ኳ itte dኳergen rode reuzen" p . 62 meisJ'es blazen "drakenrook" uit p . 117 en
ኳoorden ኳorden 9eኳo9en op een 'Heksenኳaa9' p . 119) . Naast een sprookJespoort"
p47 en een " 9riffioen in ኳinterkleed" p . 49 passeren ook " spoken
heksen "
p . 29
p45 en "eenhoorns" p . 68 de revue . Het bestaan is in het ኳerk v an deze dichter een
''
9root attractiepark : "0 sp rookesbos
van dit heelal! " p . 62 Het i s dan ook niet verbazend
1
dat He ze de poezie ooit eens voorstelde als " een f eeeriek messJa dat pla9erl9 voor Je uitvlucht door een labYrint van taal en 9iechelend verdኳiJ'nt in een rookኳolk zodra Je 1e armen
3
om haar heen slaat"Haakma 1999, p .58 .
Door veelvuldi9 tern9 to 9ri1'pen op zulke cliches en top 0 i ኳordt de eerder 9eclaimde
authenticiteit 9eironiseerd . De ironie ኳordt no9 eens extra dik aan9ezet, door de 9ebruikeIIJke connotaties van het romantische repertoire to verbasteren : een redder is in He zes
poezie nooit nobel maar eerder "t1'okvol vrees en blaam" en op de dansvloer " kust men
elkaar /tot kikkers" p .113 in plasts van tot b ee dschone prinsen en prlnsessen . Het betoverende voorkomen van de sprook1esኳereld ኳor dt zodoende teru99ebracht tot kunstmati9e
be9oochelin9 . In het licht van dit verzet t e9en de authenticiteitsvereiste zijn ook andere aspecten van He zes ኳerk to be9ri1'pen zoals de voorliefde voor fantasኳ en het 9ebruik van
decoኳs ኳaarin de voorspelbare betoverin9 op de spits ኳordt 9edreven zoals het circus, het
4
attractiepark en de kermis .
De nadruk op de artificiele kanten van het dichton ኳordt no9 eens onderstreept door het
9ebruik van metaforen uit de ኳereld van het theater en de film . De dichter is 9een oor spronkeliJ'ke kunstenaar, maar slechts iemand die zi ch als zodani9 voordoet, de kunstenaars
en dichters die in He zes ኳerk optreden presenteren zich nu eens als mimespeler ,
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"ኳit9eschminkt en I Ievensmoe " p . 102 en dan ኳeer als middelmati9a varieteartiest aan
het eind van zijn Latin
1 : "De shoኳ moet door! In de coulissen I zak ik in elkaar als Iaatste
kortom : "De spots zijn sterren
9rap . " p . 101 De dichter Ieidt 'An actor's life' p . 147
maan en zon . I Het uitzicht is van bordkarton I met hier en daar een lone deur ." Het leven is
een film met de dichter als "filmheld op sokken" p . 63 en de flood is slechts een pauze
tiJ'dens de bioscoopvoorstellin9, zo bli)'kt uit 'Pro1'ectie' : "[D]it is louter pauze totdat alles I
ኳeer opnieuኳ be9int, Ji1j en ik - geen stof, maar licht ." He ze 2002[a], p . 43
He zes reoccu atie met romantische cliches s rookeskitsch en de kunstmati held van
de toneelkunsten onder9raaft de in 'Hang- en sluitኳerk' verኳoorde belofte om eigenhandi9e
poezie to schri)jven . Er ኳordt dus ኳe! 9erefereerd aan de vereiste van authenticiteit maar
togeliJ'k verzet deze poezie zich te9en flat kenmerk van het klassieke dichterschap .
Harden, echo's, citaten : ironie, Parodie en pastiche
"Elke geliJjkenis met poezie van anderen in flarden echo's en citaten is louter opzet" , zo
ኳordt de lezer meteen al op de eerste bladziJjde van Alle 9oeds voorgehouden . Dat He ze
er een 9eኳoonte van maakt om de schatkist van de Nederlandse poezie to plunderen, zal
ኳeinig lezers zijn ontg aan ~; zijn bundels bevatten parodieen op allerlei poetische evergreens :
Gorters 'Ik houd van J'e` p . 66), Koplands 'Jon9a sla' p . 93 Slauerhoffs 'Voor de verre
prinses' p . 97), Van OstaYens 'Mare groet's ochtends de din9en' p .136 Vasalis' 'De idioot
in het bad' p . 149 Marsmans 'De 9riJjsaard en de )'on9elfin9' He ze 2002[a], p . 16 - en
daarmee zijn Ian9 niet alle referenties op9esomd . Hoeኳel het 9aparodieerde on9ineel
9emakkeli)'k is to herkennen, is de toe9evoe9de ኳaarde van zo'n ironische herschri1'vin9 vaak
onduideli)jk . Het 9aat HeYtze klaarbli)'keli1'k niet om poeticale verኳantschappen met deze
dichters; daarvoor is het ri1jtJje namen to divers en to voorspelbaar . Evenmin li1'kt hiJ j zich of to
zetten te9en zijn voor9an9ers ኳant er klinkt in de 9edichten veel ኳaarderin9 voor de 9epa rodieerde auteurs door .
loch zijn He zes parodieen en pastiches niet doelloos . In deze 9edichten is een belan9riJjke plaats ingeruimd voor de metaliteraire en zelfreflexieve ironie . Een bilk op een pastiche
als 'Verzoeknummer' verduideli1jkt flat :
1e houdt van mi'? Maak flat
een ander ኳiljs - vooruit maar,,
bel hem op en 9iechel door de telefoon,
schrijf een rote brief of fluister
steels achter1'e hand : ik hou ,
ik hou van liou . lk ben niet meer
dan zand flat door1'e vin9ers valt ,
een machteloze loden last - 9a liever
in een klooster, of een hoerenkast
dan flat1"e van me houdt.
Je houdt van m1i"? Ze9 flat
de vo9els in de lucht, de blinde
molten in de ኳei vertel het eni 9
ander lief in eni9' ander landmaar ze9 het nooit meer te9 ml] .
.mi' p . 120
De 'inhoud' van flit gedicht is ኳeinig opzienbarend en eenvoudig samen to vatton : een
ikfi9uur 9elooft niet meer in de oprechtheid van de 9evoelens van zijn voormali9a ge lief de .
De titel van het gedicht ኳi)'st echter op lets bi)'zonders : ኳaarom is flit een 'verzoeknummer'?.
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Heኳtzes gedicht
herinnert met name
aan deze regels van
Andreኳs: "Wanneer
ik morgen doodga, I
vertel dan aan de
bomen I hoeveel ik
van je hield . I Vertel
het aan de ኳind, I
die in de bomen
klimt l [ . . .]Vertel
het aan een kind, I
dat jong genoeg is
om het to begrijpen,
[ . . .] I Vertel het aan
een deer, [enz.] ."

6 0ok

in het 9edicht
'Envoi voኳant'
(p . 141) ኳordt het
beeld van de
albatros
geassocieerd met
het klassieke
dichterschap.
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Misschien omdat de dichter ziJ'n ex-9eliefde verzoekt om haar 'nummer' - de routinemati9e
liefdesverklarin9 - in het vervol9 elders op to voeren? Dat li1jkt toch ኳel erg ver9ezocht .
Veeleer slaat de titel op de compositie van het 9edicht zelf : de dichter draait in 'Verzoeknummer' literaire classics of als het ኳare 'op veler verzoek' . Hi1j mixt citaten en samples door
elkaar die zo bekend zi1'n dat bronvermeldin9 achterኳe9e kan bliJjven : Hamlets "Get thee to
a nunnerኳ" , Elsschots 'Het huኳeli1jk' "Ik moet . . . rennen door het vuur en door het ኳater
plassen I tot biJ' een ander lief in eeni9 ander land" en 'Voor een da9 van mor9en' van Hans
5
Andreኳs . Zulke interteksten ኳorden niet zonder ironie aan9ehaald : de "nunnerኳ" bliJjkt men
even9oed door een "een hoerenkast" to kunnen vervangen, het perspectief ኳit Elsschots
huኳeli1'k ኳordt om9ekeerd de ikfi9uur bliJjft achter, de ander rent ኳe9 en ኳaar de liefdesverklarin9 biJj Andreኳs no9 universeel en 9emeend ኳas, daar ኳordt ziJj hier of9eschilderd als
loos 9ehuichel .
'Verzoeknummer' is illustratief voor He zes 9ebruik van ironische stiJjlmiddelen als parodie
en pastiche . Hier kriJ'9t de ironie een metaliteraire functie toebedeeld : de dichter etaleert ziJjn
kennis van de literaire traditie maar distantieert zich daarvan door ziJ'n bronnen to parodieren . De ironische distantie kept ook een zelfreflexief aspect aan9ezien de dichter zi1jn ei9en
ኳerk als een poetisch 'verzoeknummert1je' bestempelt . Die zelfkritiek tYpeert de positie van
HeYtzes poezie ten opzichte van de traditie : zi1jn ኳerk sluit in taal- en thema9ebruik terde9e
aan o p het ኳerk van de ma Jjor poets , maar de dichter heeft daar 9een poeticale inbeddin9 of
thematische verdiepin9 mee op het oo9 . Hi1j haalt eenvoudi9ኳe9 de motieven aan die lezer
van de klassieke dichter verኳacht - in dit 9eval de vertrouኳde tra9edische ontኳikkelin9en en
diep9evoelde emoties - zonder deze to problematiseren .
Niet voor niets schriJ'ft He ze zelf over "flarden- echo's of citaten" p . 4 in plaats van
over 'verኳiJjzin9en' of 'citaten' : ziJn parodistische verኳi1'zin9en ziJjn en bliJven losse flarden . De
dichter ኳee9ert ze onder9eschikt to maken aan zi1jn ei9en ኳerk . Dat is de reden ኳaarom zi1jn
parodieen en pastiches een on9emotiveerde indruk ኳekken : ziJj ontlenen hun zin niet aan
inhoudeli1jke ondersteunin9 of problematiseren9, maar ironiseren zulke doeleinden Jjuist . Van
de traditionele diepzinni9held trekt He ze zich dus ook al ኳeini9 aan .
Dit hart hang ኳit zi1'n hengsets : ironie en de 'poete maudit'
Re9elmati9 ኳordt in He zes 9edichten 9ezinspeeld op het imago van de dichter als poete
maudit : de 9edoemde kunstenaar, gemodelleerd naar het ኳerk en het leven van dichters als
Verlaine Rimbaud en Baudelaire . De poete maudit is een miskende verschoppelfing, met een
zelfdestructieve zucht naar alcohol, te9en beter ኳeten in verlan9end naar een ho9er of ander
pretentieus ideaal en voor altiJd 9ekኳeld door een 9ebroken hart .
Het beeld van de Poete maudit als onbe9repen verschoppelfin9 die zich in de '9eኳone'
ኳereld niet thuis voelt is klassiek 9eኳorden door Baudelaires 9edicht 'De albatros' opge nomen in Ces fleurs du Ma! 1857 . De dichter ኳordt daar ver9eleken met een albatros die
dankzi1' zi1'n machti9e vleu9els aan het aardse kan ontstiJ'9en . Wanneer hi1j echter naar de
9rond ኳordt 9elokt, zi1jn het die zelfde vleu9els die hem verhinderen om ኳeer aan het
ኳereldse bestaan to ontsnapPen . Slauerhoff vertaalde het slot van Baudelaires 9edicht als
vol9t : "Ten 9rond 9ehaald bi1 j 't hoop9elach der meni9t', I Maken zi1jn reuzenvleu9elen zi1jn
voeten kreu el ."Slauerhoff 1998, .387 In de oezie van He ze komt dit aspect van de
poete maudit eveneens aan bod ;r dat 9ebeurt in het 9edicht 'Naar de kelder' zelfs aan de
6
hand van hetzelfde beeld :
Ik stuur mi Jn armen stiff
f
met knokkels ኳit en hard als ifs,
een neergestorte albatros
op koud 9raniet vol ኳereldzeeen
9rauኳ van pl
ifn- Neptunus' drietand
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in mi'n
1 keel en braak absint
en ambrozIi'n. p . 94
Van de heroische tra9iek die de albatros van Baudelaire kenmerkte is bi1' He ze ኳeini9 tern 9
to vinden : ኳaar de maJ'estueuze vo9el bi1' de eerste een metafoor is voor de verheven
onmaatschappeliJ'kheid van de dichter, is hi1 ' bi1' de Iaatste slechts no9 een beeld voor de
belabberde IichameliJ'ke toestand van de ikfi9uur . Ondanks die ironische ኳending, zijn in
He zes variant de belan9ri1'kste ei9enschappen van het Poete maudit-schap to herkennen :
het IiJ'den dat tot m hische proporties ኳordt op9eblazen 'Neptunus' drietand" de zelfdestructie door alcohol "absint" , 9ecombineerd met het verlan9en naar het ho9ere
"ambrozi1'n" .
Ook in andere 9edichten ኳordt 9espeeld met het imago van de dichter als Poete maudit.
Zo ኳordt liens 9ebruikeliJ'ke ivoren toren om9eኳerkt tot een "kaartenhuis" : "meer een
kelder dan een toren l met vergeeld ivoren baldakiJ'nen I als baleinen naar de nieuኳe tiJ'd"
p81) . Ook van zijn zelfdestructieve nei9ingen bliJ'ft ኳeini9 over, zo bliJ'kt uit het tኳeere9eli9e 9edicht 'Voorzichti9e zelfmoordpo9in9' : "Tኳee Rennies I en een kopJ'e kruidenthee ."
p30 [en 9ooi doen naar het ho9ere heeft bi1' He es Aoete maudit evenmin veel prioriteit .
Nonchalant en ኳat verstrooid herinnert de dichter zich : "Het heelal, dat han9t er ook no9' ;
het ኳordt meestentiJ'ds ver9eten "maar in prindpe I heb ik het hoo9 zitten I het heelal"
p138 . Van deze 9edoemde dichter hoeft men 9een 9rootse pretenties to verኳachten .
Het 9ebroken hart van de poete maudit is een antler favoriet mikpunt van de ironie . Aan
liefdesverdriet ontbreekt het de dichter niet zoveel is duideliJ'k : " [D]it hart han9t uit zijn
hen9sets I en zኳaait somber heen en ኳeer ." HeYtze 2002[b], p . 30) . Samen met zijn 9eliefde
li9t hi1' "aan stukken naast elkaar I 9een toverspreuk of timmerman I die J'ou en miJ' no9 maken kan" p . 47 en in het zomerda9boek staat deze ver9eliJ'kbare aanzet : "0p een da9 ben
ik een puzzel I en leg JiJ' me in elkaar ." He ze 2002[b}, p . 85 Maar ook lit onophoudeliJ'ke
liefdesverdriet van de poete maudit ኳordt consequent 9etrivialiseerd . Humor en hartzeer
ኳorden in elkaar 9eschoven - "het plenst tranen van het lachen I uit mi1'n o9en, uit miJ'n
hart" p . 67 - en het zo9enaamd ondraa9IiJ'ke leed ኳordt op de hak 9enomen in een 9edicht
met de veelze99ende titel 'Poete benit' p .157 ኳaarvan de eerste re9el luidt : "Het 9aat to
9oed! Doe daar ኳat aan!" He zes 9edoemde dichter, kortom, is 9een 9ekኳelde hemelbestormende idealist, reikend naar het hoo9ste r maar heeft meer ኳe9 van Pierrot de treuri9e
cloኳn uit de Commedia dell'arte die met zijn 9ebroken hart de lachers op zijn hand kriJ'9t :
lk bezor9 met re9elmaat voile bushok1'es
de zenuኳen door g1
ri'nzend mi'n
J hart
omhoo9 to houden voordat ik het
met een zui9end 9eluid tern9sto p
in mi1'n hersen p an . p . 13
0p de rand van het cliche : een on Pretentieus dichterscha P
De poezie van He ze staat in een paradoxale relatie tot de traditie . Enerzi1'ds roepen zijn
9edichten de verኳachtin9 van een klassiek dichterschap op : hiJ' eist voor zijn 'ei9enhandi9'
geschreven poezie een piek in het literaire landschap op refereert voortdurend aan de
poetische canon, en modelleert zijn opvattin9 over de dichter naar het stereotኳpe van de
hemelbestormende Poete maudit. AnderziJ'ds ኳorden de conventionele vereisten van dat
klassieke dichterschap, zoals die uit verኳachtin9en van de critici naar voren komen in
He zes ኳerk met voeten 9etreden : deze dichter last zich ኳeini9 9ele9en li99en aan authenticiteit diepzinni9held en pretentie . ZiJ'n voorkeur li9t eerder biJ' het vertrouኳde roman tische
standaardmateriaal biJ' het vri1'bliJ'vende spel met parodistische verኳi1'zin9n
e en biJ ' de sendmentele kleinkunst en het carnavaleske . Die ambivalente verhoudin9 tot de klassieke traditie
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De bezኳaren die
de critici tegen
Heኳtzes poezie
hebben, herinneren
sterk aan het
negatieve
Zestigerbeeld dat
veertig jaar geleden
ontstond : stelen in
plaats van maken,
gemakzucht i n
plaats van hard
ኳerken, onkunst in
plaats van serieuze
poezie (Mounts
2001, p . 34) .
Zie biኳoorbeeld
Sties incidentele
pastiches in 'Zes
variaties op een
misverstand' (Stip
1994, p . 29-70).
Over Schmidts
fundamentele
scepsis jegens
"literatuur met een
grote 'I"', zie de
dissertatie van
Linders (1999,
pp . 370-376) . En
vergelijk, ten slotte,
Heኳtzes 'Voor de
verre prinses' (p. 97)
met Wilminks 'Voor
de verre prinses' :
,' b en is Mevrouኳ
Herinnering met mij
op stag gegaan I
helemaal naar jou I
en ik dacht ኳat ኳas
het fin I en ik dacht
ኳaar zou ze zijn I
een heelal of tኳee
hiervandaan,"
(Wilmink 1988,
p . 59)

komt tot uitdrukkin9 in He zes ironie . Door ኳoorden beelden en thema's uit het discours
van het klassieke dichterschap to ironiseren, etaleert de dichter zi1n vertrouኳdheid met dat
taal9ebruik . Te9eliJ'k echter 1 zet hi1' zich te9en deze traditie of door haar conventies to parodieren .
Die ironische strate9ie tYPeert niet alleen He zes positie ten opzichte van de klassieke
traditie maar ook ten opzichte van het ኳerk van andere dichters . Dezelfde scepsis Ja9ens
Literatuur met een 9rote L kenmerkt immers ook het ኳerk van tekst- en plezierdichters als
Annie M .G . Schmidt Kees Stip of Willem Wilmink . Hetzelfde 9aat op voor een Zesti9er als K .
SchiPpers die net zo 9oed "ironische afstand van het dichterschaP neemt alsof hiJj een nietbe n ende Iicht beኳonderende buitenstaander is
Mounts 2001, . 68 . Ondanks die
overeenkomst is het overduideliJ'k dat He zes poezie van een 9eheel andere aard en toon is
dan het ኳerk van deze auteurs . BiJj de light verse-dichters is de kritiek op de traditie fundamenteel Schmidt is de parodierin9 ervan eerder uitzonderin9 dan re9el Stip . of is er van
het to ironiseren discours ኳeini9 tot niets meer in het eindresultaat to bespeuren Wilmink .8
En K . Schippers presenteert zich als een buitenstaander, ኳaardoor ziJn ironische distantie explicieter is . He zes ኳerk schurkt zich echter met nadruk te9en de klassieke traditie aan : dat
discours ኳordt op metaliteraire ኳiJ'ze nauኳ9ezet 9eimiteerd- terኳi1'I de ei9en verኳantscha p
met dat taal9ebruik voortdurend op zelfreflexieve ኳ1ze ኳordt 9eironiseerd . De poezie van
He ze balanceert daardoor 'op de rand van het cliche" p . 81) : zi1' staat in een traditie ኳei9ert echter daar naadloos op aan to sluiten en onderscheidt zich zodoende 66k van het ኳerk
van democratiserende postmodernisten of cabareteske minorAoets . Uit de 9edichten spreekt
daardoor, paradoxaal 9enoe9, de pretentie tot een onpretentieus dichterschap .
De verhoudin tussen traditie en ironie in He zes oezie tot slot biedt ook een verklarin9 voor de kritische reacties van de poezierecensenten enerzi1'ds en ziJjn succes bi1' het 9rote
publiek anderziJ'ds . De poeziekritiek en de academische literatuurbeschouኳers ኳaarderen
ironie vanኳe9a haar formele raffinement semantische meerኳaarde en complexiteit . Maar
zoals bleek ziJjn dat ook kenmerken van een klassiek dichterschap, dat in He zes 9edichten
op de hak ኳordt 9enomen . Deze dichter koestert 9een 9rootse literaire ambities maar is al
tevreden met "iets fluiten te9en verzኳe9en piJ'n, I zo nu en dan 9elukki9 ziJjn" p . 105 . Het
is dan ook ኳeini9 verኳonderli1'k dat zi1jn ኳerk de verኳachtin9en van de critici niet ኳaarmaakt .
Wanneer men de poezie van een dichter Ian9s een maatstaf le9t die in zi1n 9edichten niet
helemaal serieus bliJjkt to ኳorden 9enomen moet dat ኳel een vertekend beeld opleveren van
dat ኳerk . Men kan ኳel beኳeren dat He zes poezie eenvoudi9 en ኳeini9 vernieuኳend is
maar niet dat zi1 ' inconsequent of kኳalitatief inferieur zou zi1jn . De ironische dichtkunst van
He ze vindt vanኳe9e haar herkenbare ludieke en humoristische kanten daarente9en een
9eኳilli9er en dankbaarder publiek onder de '9eኳone' poezielezers in ኳier o9en HeYtze
bovendien een echte traditioneel-dichterli1'ke dichter is .
Gaston Franssen is als aio verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (UU) en
ኳerkt aan een proefschrift over de poezie van Gerrit Kouኳenaar .
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De actualiteit van
de sublieme ervaring
The Game als spel met de elementen van het existentieel sublieme

Wat bezielt iemand om zi1'n broer een aantal doodsbedrei9in9en voor diens ver1'aarda 9
cadeau to doen? In de film The Game ኳas dat een noodzakeliJ'k kኳaad aldus de guile gever,
ኳant de 1'ari9a "be9on zo'n lul to ኳorden" . Tristan den Dekker toont in dit artikel aan dat
het idee achter het cadeau overeenkomt met de ኳerkin9 van een sublieme ervarin9 . In het
licht van de theorie van het existentieel sublieme van Burke bli1'kt het cadeau een hernieuኳd
levens9evoel to zi1'n .
Tristan den Dekker

De film The Game is niet alleen een film het is een
ervarin9 . Een sublieme ervarin9 . Om inzicht in de film
to verkriJ9en kan de theorie van het sublieme dan ook
dienst doen als interpretatiekader . Deze theorie heeft
ziJjn oorsprong in de Oudheid maar ኳerd in de achttiende eeuኳ verder uit9eኳerkt door onder meer de
filosofen Kant en Burke . Voordat ik tot een interpretatie van The Game kom acht ik het noodzakeliJ'k
om een overzicht to 9even van de verschillende benaderin9en van het sublieme . HierbiJj zal ik miJj vooral
baseren op de theorieen van Kant en Burke f aan9ezien
deze een centrale positie innemen in de beeldvormin 9
van het sublieme . Nadat ik het sublieme nader heb
toe9elicht zal ik aan de hand van de film The Game
trachten to tonen dat de besproken theorie ook in
deze ti1jd no9 actueel is en tot nieuኳe inzichten kan
leiden . Voordat ik hiertoe over9a, zou ik die9enen die
de film The Game no9 niet hebben 9ezien ኳillen aanraden om deze voor het lezen van dit artikel to bekiJ'ken . Niet alleen is het een mooie 9ele9enheid om
deze biJ'zondere film to kiJjken- maar ook kan het vooraf lezen van dit artikel de oorspronkeli1jke ervarin9 van
de film sterk beinvloeden .
De stamboom van het sublieme
Alvorens mi1j op The Game to richten zal ik hieronder
de voor miJ'n betoo9 relevante kernpunten van de theorieen over het sublieme aanstippen . Volledi9held is
hierbi1j niet miJjn streven 9eኳeest daarvoor is de theone van het sublieme to complex maar ik zal een kort
overzicht 9even voor zover dat mo9eli1'k is .
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Het sublieme of de sublieme ervarin9 heeft zi1'n oorspron9 in de Oudheid en ኳordt in de esthetics onderscheiden van de ervarin9 van het schone . Een eerste,
ons bekende tekstuele bron ኳaarin ኳordt 9esproken
over het sublieme is de tekst Peri HYpsons : Over het
verhevene of Het sublieme. Dit 9eschrift uit de eerste
eeuኳ ኳerd toe9eschreven aan Lon9inns en is een
po9in9 de ኳeg tot het evoceren van de sublieme
ervarin9 to beschriJ'ven . In Peri HYAsons draait het allemaal om de verheven stiJ'I,• het sublieme als een streven
binnen de traditie van de retorica . De verheven sti1jl
moet de ኳeerklank zi1jn van een 9rootheid van ziel . In
de retorica zou het niet Ian9er moeten gaan om overtui9en maar om het direct in vervoerin9 bren9en van
het publiek :
. . of ኳi"
1 overtui9d ኳorden - dat han9t
meestal van ons zelf of maar dat andere stelt
zich met soevereine macht en onኳeerstaanbaar
9eኳeld boven iedere hoorder. . . . Het sublieme
slaat er9ens op het1"uiste moment to voorschi"n
J
tredend alles uiteen als een bliksemstraal en
toont ineens de voile macht van de redenaar .
Hoo land 1936, . 25, r . 10-12 en 16-18
Het sublieme omvat biJ j Lon9inns lets on9ri1'pbaars onverኳachts en vooral lets overኳeldi9ends dat bezit
neemt van de toehoorder die dit alles ኳilloos onder9aat . Deze notie vormt het 9lobale uit9an9spunt van
alle latere theorieen over de sublieme ervaring . In de
ኳereld kunnen ኳe het sublieme ervaren ten overstaan

van de 9rootse en eindeloze natuur. In confrontatie
met de 9rootsheid van de natuur herkent de mens ziJjn
ei9en verheven bestemmin9 . Het specifieke 9enot van
de sublieme ervarin9 is 9ele9en in dit beኳustኳord i n9sprotes .
De toe9an9 tot de verheven stiJi Ii9t vol9ens
Longinns voor een redenaar in een combinatie van talent en techniek . 0pvallend daarbiJj is dat hi1' benadrukt
dat het maken van fouten in termen van de conventionele retorische traditie is 9eoorloofd in de verheven
sti1jl . Juist het doorbreken van de bekende re9els zor9t
ervoor dat er verbazin9 ኳordt teኳee99ebracht biJ j de
luisteraar. Hiermee ኳordt een directe onbemiddelde
ኳe9 naar de overኳeldi9ende verheffin9 vriJ9emaakt ,
net zoals de 9rilli9held van rotsen of de ኳoestheid van
rivieren dit overኳeldi9ende effect in de mens teኳee 9
kan bren9en de sublieme natuurervarin9 . Lon9inns
komt in zi1'n ኳerk niet tot een strip9ente definitie van
het sublieme . Reflectie op de sublieme ervarin9 is dan
ook per definitie vriJjኳel onmo9eli1jk : het bliJjft bi1j een
metaforisch verኳoorden van de Jjuist on9ri1pbare
belevin9 .
Na een Ian9duri9e stilte rond het sublieme ኳordt
Lon 9 inns' Peri HYPsons in de zeventiende eeuኳ in
verschillende talen vertaald . Ten tide
van de Verlich1
tin9 9sat de aandacht voor de traditie van het sublieme zich vermen9en met een veranderin9 in de
natuurbelevin9 . Dit is ook het moment ኳaarop het
sublieme uit9roeit tot een ኳare cultus en tot een van
de 9eኳichti9ste onderኳerpen van de esthetics . Onder
invloed van het verlicht denken verliest het christendom Ian9zaam haar positie als absoluut fundament
voor en autorisatie van kennis . De mens ኳordt meer
en meer los9ekoppeld van God . Hiermee ኳordt het
mensbeeld tomplexer . De mens is meer dan een ኳezen met uitsluitend door het Christendom in9e9even
behoeften en verlan9ens . De mens zelf 9sat steeds
meer 9elden als autoriteit op het 9ebied van kennisverኳervin9 . Kennis zou moeten voortvloeien uit de
confrontatie met de ኳereld enerziJjds en tussen het
beኳustzi1jn en de zintui9Jlike belevin9 van het subject
anderzi1jds . De mens staat dus in een directere verhoudin9 tot zi1'n ኳereld .
Het is in het licht van deze ontኳikkelin9en dat rond
de achttiende eeuኳ ook de 9enoemde veranderin9 in
de belevin9 van de natuur optreedt . In de teleolo9ische natuurbelevin9 van het begin van de zeventiende eeuኳ ኳerden onherber9zame landschappen als
afval van de zondvloed 9ezien . Vulkanen ber9ketens ,
ኳoeste rivieren en stinkende zeeen, alle droe9en ze de
herinnerin9 aan de zonden van de mens . Men las in

deze natuurverschiJjnselen de tekenen van een corrupto mensheid en een zich ኳrekende God . Het
paradiJjs zou, in de door reli9ie bepaalde verbeeldin 9
van iemand uit de zeventiende eeuኳ, volledi9 vlak en
9roen zi1jn . Bergen zouden in het landschap ontbreken evenals rivieren, die onder het oppervlak zouden
stromen . Mensen hielden zich in deze tiJjd dan ook bij 1
voorkeur verre van de ኳoeste natuur . Te9en het eind
van de zeventiende eeuኳ verandert deze representatie
van de natuurliJj ke ኳereld als ruine . Er kኳam meer
aandacht voor de op9etekende ervarin9en van reizi9ers die oo9 in oo9 hadden 9estaan met indrukኳekkende natuurverschi1jnselen als de AIpen . ZiJ j hadden
ten overstaan van de 9i9antische rotsmassa's niet
uitsluitend de conventionele afkeer en angst ervaren ,
maar ook een vreemd snort verrukkin9 . Hoeኳel deze
reizi9ers zich hierbiJj ኳel duideliJ'k beriepen op hun
ei9en ervarin9, ኳerd de belevin9 zeker in het begin
no9 reli9ieus 9eduid . De 9edachte ኳas dat het ኳerkeli1jk onder9aan van de 'fossielen van de zondvloed' een
aanrakin9 met de 9rootsheid van God en een dubbelzinni9a ervarin9 daarvan mo9eli1j k maakte . EnerziJ'ds
ervoeren zi1' angst als 9evol9 van de onontkoombare
bedrei9in9 door de ኳoeste, overኳeldi9ende en door
God bezielde natuur, maar anderziJ'ds voelden zi1 ' ook
het 9enot van de beኳustኳordin9 van de almacht van
God en de mo9eli1jkheid van verlossin9 voor de mens .
Deze conventionele christeliJ'ke duidin9 ኳerd Ian9zaam steeds minder invloedriJ'k .
Als 9evol9 van de samensmeltin9 van het zo9enaamde retorische sublieme dat Lon9inns beschreef
met de nieuኳe natuurbelevin9, ኳas er nu een 9lobaal
beeld van de sublieme ervarin9 ontstaan . Het betrof
een overኳeldi9ende en on9riJpbare ervarin9 ten overstaan van 9rootse en afschrikኳekkende obJ'ecten die
het oneindi9a su99ereerden . Het menseli1jk bevattin9svermo9en ኳerd hierbi1j maximaal op de proef 9esteld
en er kon een paradoxale men9elfin9 van angst, nieti9held en 9enot ኳorden 9ere9istreerd . Dit is het punt
ኳaaruit een ኳare cultus van het sublieme is ontstaan
ኳaarbiJj de sublieme ervarin9 na verloop van tiJjd een
ervarin9 ኳerd die ook buiten de natuurbelevin9 of de
retorica, biJjvoorbeeld in de kunst, herkenbaar ኳerd .
SYstematische benaderin9en van het sublieme
Met de hernieuኳde belan9stellin9 voor het sublieme r
kኳamen er ook nieuኳe theorieen op het 9ebied van
het sublieme . Verschillende theoretici stelden vra9en
over de oorspron9 van het sublieme f de verklarin 9
voor de ervarin9 ervan en het ኳezen van die ervarin9 .
De notie van het sublieme maakte hierdoor plasts voor
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verschillende soorten sublieme ervarin9en . Het sublieme ኳordt in de achttiende eeuኳ niet het eerst maar
ኳel het meest sYstematisch behandeld door Immanuel
Kant en Edmund Burke . Beiden hebben een ei9en visie
op de sublieme ervarin9 . De theorieen van Kant en
Burke zullen hieronder - vereenvoudi9d - ኳorden uiteen9ezet . Deze uiteenzettin9en zullen door een
sYstematisch beeld van de belevin9 van het sublieme
to 9even inzichteliJ'ker maken van ኳelk verschi1'nsel de
globale 9eschiedenis hierboven nu ei9enli1'k is beschreven .
De sublieme ervarin9 als verheffin 9
Hoeኳel Kant het sublieme later behandelde dan
Edmund Burke, 9aat hiJj hier vooraf aan de besprekin 9
van Burke . Dit vanኳe9e ziJ'n uit9ebreide en biJ'zonder
sYstematische behandelin9 van het sublieme en het
9rote belan9 dat hi1' daarmee heeft 9shad voor de
al9emene beeldvormin9 van het sublieme en voor de
verdere ontኳikkelin9en in de theorievormin9 .
De sublieme ervarin9 als een ervarin9 van verheffin9 is 9eenszins een ontdekkin9 van Kant . Deze
benaderin9 troffen ኳe immers in g rote
rote linen al aan bijJ
lon9inns . Het is daarente9en ኳel Kant 9eኳeest die
heeft 9etracht dit belevin9sprotes to funderen in ziJ'n
kentheorie en van daaruit sYstematisch ኳeer to 9even
en to verklaren . Vol9ens Kant bestaat elks ervarin9 van
de mens uit een confrontatie van het menseliJ'k beኳustzi1jn met de ኳereld . De mens heeft bepaalde
kennis a priori o p 9rond ኳaarvan hi1' in staat ኳordt
9esteld de ኳereld to kennen . Dit kennen is in ኳezen
dus een snort herkennen . Maar niet alle kennis is de
mens a priori 9a9even . Een mens doet ook kennis o p
door ziJjn ervarin9en in de ኳereld . Vol9ens Kant speelt
het subject - en dan doelt hiJj op het beኳustzi1jn van
het subject - een belan9ri1'ke rol in de or9anisatie die
in de ኳereld ኳordt '9elezen' . Bi1' Kant bestaat het
menseliJjk beኳustzi1'n uit de verbeeldin9, het verstand
en de reds . In deze driedelin9 staat de verbeeldin 9
hierarchisch gezien onder aan de ladder . De ver-

beeldin9 sluit het dichtst aan bi1j de fYsieke belichamin9 van de mens en is een eerste stap in het protes
van de structurerin9 van de zintui91like stimuli (minimale ordenin9 . Boven de verbeeldin9 staat het verstand en daarboven de reds . In het verstand bevinden
zich de zo9enaamde prefi9uratieve vormen . Dit ziJ'n
abstracts, pure aanschouኳin9svormen die als kapstok
dienen in het herkennin9sprotes van stimuli uit de
ኳerkeli1'kheid . Ook kept het verstand be9rippen en
cats9orieen . De zo9enoemde be9rippen ziJjn abstracts
benoemin9en van zaken uit de ኳerkeli1'kheid en de
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cats9orieen ziJ'n structurerende sYstemen voor het
ኳaarnemen van de ኳereld . Voorbeelden van de onder
de cats9orieen vallende zaken zi1'n : eenheid veelheid ,
ኳisselኳerkin9, causaliteit en der9eliJjke . Ruimte en tiJ'd
ziJjn aanschouኳin9svormen die onlosmakeliJjk zi1'n verbonden met de menseliJjke ኳi1'ze van ኳaarnemen .
Het kennen van de ኳereld is vol9ens Kant een ኳisselኳerkin9 tussen de verbeeldin9 en het verstand : de
transcendentale verbeeldin9 . De verbeeldin9 herkent
en plaatst de van de zintui9en ontvan9en empirische
stimuli : vormen ኳorden 9ecombineerd en tot eenheid
9emaakt en ze ኳorden onthouden . De verbeeldin 9
combineert biJjvoorbeeld een cirkel met een verticals
li1jn en plaatst enkele ovalen aan de verticals liJ'n en aan
de cirkel . Vervol9ens ኳordt in het verstand de ኳaarnemin9 binnen de pure aanschouኳin9svormen 9aplaatst
en het be9rip 'bloem' ኳordt herkend . En deze bloem
bevindt zich op een plaats op een moment in de tiJjd .
De sublieme ervarin9 kan nu vol9ens Kant net als
de ervarin9 van het schone ኳorden verklaard vanuit
deze kentheorie . Ervarin9en van de mens ziJjn immers
afhankeliJjk van de confrontatie tussen het menseliJ'k
beኳustziJjn en de ኳereld . De ervarin9 van het sublieme
is zoals 9eze9d, een belevin9 die ኳordt onderscheiden van de ervarin9 van het schone . Omdat de ervarin9 van het schone een toe9ankeli1'kere ervarin9 is, zal
ik eerst Kants visie op deze ervarin9 - in 9esimplificeerde vorm - ኳeer9even .
De ervarin9 van het schone
In de ervarin9 van het schone onder9aat een subject
de 9eኳaarኳordin9 van een object . De verbeeldin 9
9eeft een representatie van dit object als een vorm9eheel aan het verstand, om op die manier to ኳorden
herkend als prefi9uratieve vorm en als be9rip . Echter,
het verstand ኳordt daarbi1j door het object verplicht
veel to denken . Dit kan komen door een onvolledi9e
representatie of door onbepaaldheid in die representatie . Het verstand vindt zodoende niet direct een
be9rip bi1 ' de representatie die het van de verbeeldin 9
kree9 en slag9t er dus niet direct in om de representatie to benoemen . Wat er rest is een fundamentele
harmonie die voorafgaat aan het kennen door het

verstand . Deze harmonie bestaat daaruit dat de verbeeldin9 niet ኳordt beteu9eld door een be9rip van
het verstand . De esthetische ervarin9 van het schone is
dit harmonieus ervaren van de fundamentele voorኳaarde van het kennen : het bevatten van de vorm van
een object, no9 voordat het daadኳerkeli1jke kennen in
het verstand er aan te pas komt . Het schone is bi1j Kant
dus een 'niet-be9rip' of een 'niet-concept', dat een

tiJ'deli1'ke niet-hierarchische harmonie tussen de verbeeldin9 en het verstand verraadt .
luist het felt dat er in de ervarin9 van het schone
niet ኳordt over9a9aan tot het echte kennen verklaart
dat het oordeel 'schoon' biJ' Kant- ondanks dat het in
een descriptieve theorie van het kennen van obJjecten
is in9ebed- toch normatief van karakter kan zi1'n . De
ervarin9 van het schone betreft een subJ'ectief doelcoati9a ervarin9 ; de ervarin9 kept 9een praktisch nut
naast de daadኳerkeliJjke ervarin9 . Het subject heeft
9een enkel belan9 biJ j het ኳerkeliJ'ke object . De belevin9 van het schone ze9t ኳel 'lets' over het object dat
ኳordt 9erepresenteerd door de verbeeldin9 in het
beኳustzi1'n ኳant het vorm9eheel ኳordt 9evat , maar
het betreft in de eerste plasts een ervarin9 van de
fundamentele mentale coo9eli1'kheidsvoorኳaarde vOor
het kennen . Zodoende kan elk object in principa als
schoon ኳorden ervaren zolan9 de mentale representatie ervan maar niet zo is dat het subject automatisch
over9sat tot het beteu9elende kennen .
Zoals 9eze9d betreft het sublieme een ervarin9 die
ኳordt onderscheiden van de ervarin9 van het schone .
Kant onderscheidt tኳee vormen van belevin9 van het
sublieme : het mathematisch sublieme en het dYnamisch sublieme .
Het mathematisch sublieme
In de ervarin9 van het mathematisch sublieme onder9sat een subject de 9eኳaarኳordin9 van een 9roots
object, bi1'voorbeeld een 9i9antisch 9eber9to in de
natuur . De representatie van het 9eber9to doet een
'mathematisch' beroep op de verbeeldin9, ኳat ኳil
ze99en dat de verbeeldin9 tracht de vormen van de
ኳaarnemin9- die door de zintui9en ኳorden door9e9even to combineren tot een 9eheel . Echter, het 9i9antische 9eber9to last zich niet als 9eheel voorstellen . De 'tomponenten tellende' verbeeldin9 kan de
ኳaarnemin9 van het onmeteliJ'ke 9eber9to niet in een
als het ኳare oneindi 9
beeld vatten . De verbeeldin9 blijft
1
bezi9 met 'tellend bevatten' van de tomponenten van
het 9eber9to vol9ens een eindeloze reeks +1 +1 +1 . . . ,
ኳaarbiJj echter met elke nieuኳe stap +1 de vori9e +1
uit het onthouden totaalbeeld vervalt . De noodzakeli1jke
voorኳaarde voor zintui9li1jk kennen ontbreekt nameliJ'k
het bevatten van het vorm9eheel van een representatie van een object door de verbeeldin9 . Het
subject onder9sat als 9evol9 van deze fundamentele
mentale inadequaatheid 9evoelens van nieti9held
angst, frustratie en intimidatie . Te9eli1jkertiJ'd verraadt
op dit moment de bovenzintui91like mentale faculteit
de rede en ኳel de theoretische rede zichzelf .

De rede, onderverdeeld in de praktische en de thenretische rede is het domein in het menseli1jk beኳustziJ'n voor onbe9rensde en metafYsische ideeen als
hYpothesen liefde oneindi9held en der9eliJ'ke . Aan9ezien de verbeeldin9 eindeloos vruchteloos bezi9
bli1'ft in een po9in9 het 9eber9to 'mathematisch' to
bevatten eist de theoretische rede uiteindeliJ'k een
9ecombineerde' slotvoorstellin9 totaalvoorstellin 9
van dit 'oneindi9e' om de ontstane impasse to doorbreken . De voorstellin9 van oneindi9held is niet
telbaar to representeren en Jjuist door de 9eኳaarኳordin9 van deze blokkade rekt de rede de 9evoelsmati9e idee van oneindi9held op tot voorbiJ' deze 9revs.
Te9en de ervarin9 van de 9revs aan de telbare
representatiemo9eliJ'kheden van de verbeeldin9, tekept zich een door de rede ne9atief 9edefinieerd idee
van oneindi9held af . Deze coo9eliJjkheid rust op de a
priori in de mens aanኳezi9a idee van het oneindi9e .
Het 'in9ri1'pen' door de rede levert een ervarin9 op in
stri1'd met de eerdere ervarin9 van frustratie intimidatie en nieti9held-; nameliJ'k een ervarin9 van verheffin9 . De rede overstiJ'9t nu de natuur en het subject
ervaart ziJjn bovenzintui91
like ኳezen . Dat ኳil ze99en
dat het subject ervaart dat het bestemd is om meer
dan het natuurli1'ke, het voorstelbare to ervaren ኳant
een echt 'kennen' is het niet . Dit beኳustኳordin9sprotes met als climax de ervarin9 van verheffin9 boኳen het zintui9J
like staat los van het ኳerkeliJjke object .
Er ኳordt immers niet voldaan aan de noodzakeliJ'ke
voorኳaarde voor het zintui9li1jk kennen van het object .
Het beኳustኳordin9sprotes speelt zich volledi9 of in
het subject zelf. Dit betekent dat het subject tijdens de
sublieme ervarin9 in ኳezen ziJjn ei9en mentale faculteiten ervaart . De sublieme ervarin9 is daarmee bij1
Kant, net als de ervarin9 van het schone sub1jectief
doelmati9 : ziJj ze9t niets over het aanschouኳde object,
maar alles over het ervarende subject . Het betreft een
zelfervarin9 . Kort 9eze9d ኳordt de zelfervarin9 ኳaarbi1' de theoretische rede zich te9en de achter9rond van
een falen van de zintui9J
like representatie door de verbeeldin9, verraadt als hoo9ste, bovenzintui9J
like mentale faculteit in het beኳustzi1n, de mathematische
sublieme ervarin9 9enoemd .
Het dYnamisch sublieme
In de ervarin9 van het dYnamisch sublieme ontvan9en
de zintui9en prikkels die het beኳustziJjn een ervarin 9
van 9evaar opleveren . Een subject neemt biJjvoorbeeld
de vernieti9ende kracht van een vulkaan ኳaar hitte ,
fel Iicht en der9eliJ'ke . Het subject ኳeet zich zintui9li1'k
bedrei9d en ኳil zich verzetten te9en de macht van een
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zintui91
like op . Ook deze vorm van ervaren van het
sublieme is sub1'ectief doelmati9 . En ook hier is de
ervarin9 van het sublieme een zelfervarin9, aan9ezien deze ervarin9 onafhankeliJjk is van een
eventueel kennen van het bedreigende object . De
intimidatie van het subject door een zintui91
like
belevin9 van het object leidt tot een onthullin9 van
de praktische rede in het beኳustzi1jn . Dit leert het
subject 9een ኳaarde to hechten aan het zintui91like
als een autonoom moreel ኳezen . In het dYnamisch
sublieme ervaart het subject ziJjn contrast met de
redeloze natuur .
In de optiek van Kant schreven veel van de vroe9e
theoretici het ervaren van de ei9en mentale faculteiten
dus de ervarin9 van enerziJjds angst . nietigheid en
intimidatie en anderzi1j ds de rede die zich verheft
boven en zich afsluit van het zintui91like onterecht toe
aan GoddeliJj ke bezielin9 .

De filmhoes van The Game

der9eli1jke 9rote en drei9ende 9eኳaarኳordin9, maar
het ኳordt zich ervan beኳust dat ieder fYsiek verzet

zinloos is . Het subject ervaart angst, intimidatie en
frustratie door de 9edachte aan ziJjn fYsieke machteloosheid . 0 dit punt treedt een ervaren o dat ኳederom het bestaan van de rede onthult . Waar de
theoretische rede niet direct rea9eert op de zintui9en
en het handelen ኳant het rea9eert op de verbeeldin9 , doet de praktische rede dat hier ኳet . Het is dan
ook de praktische rede die op dit punt interfereert met
het beኳustzi1jn . De praktische rede bevat de idee van
de mens en zi1'n bovenzintui91 like bestemmin9 : het
morele zelfbeeld . Het subject ኳordt zich beኳust van
zi1'n bovenzintui91
like bestemmin9 en ervaart hiermee
zi1jn veili9held als ኳezen dat het zintui9J like overstiJ9t .
Dat ኳil ze99en dat de veili9held in ons 'morele ik' zit,
dat het subject verzet plee9t te9en de fYsieke bedrei9in9 op een antler niveau .
Het subject, als beኳust autonoom en vri1j mens
staat op veili9e afstand van de zintui9Jlike bedrei9in9 .
De natuur heeft geen grip op de bovenzintui91like dimensie van de ideeen : de rede . Dit beኳustኳordin9sprotes levert het 9enot van de verheffin9 boven het
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De sublieme ervarin9 als verhevi9in 9
Een tኳeede theorie die ik zal bespreken ter voorbereidin9 van miJjn interpretatie van de film The Game in
subliem kader, betreft de theorie van Edmund Burke .
ZiJjn benaderin9 vertoont 9eli1jkenissen met het dYnamisch sublieme van Kant . Het belan9ri1jkste verschil
met Kant is dat Burke de sublieme ervarin9 verklaart
vanuit de fYsieke belevin9 van de mens en niet vanuit
een bovenzintui9li1jk in contrast staan met en verheven
ziJjn boven de zintui9J
like natuur . Het sublieme van
Burke is dus een 'zintui9liJ'k sublieme' .
Vol9ens Burke vormen ideeen ኳelisኳaar het medium tussen de ኳereld en de mens maar het subject
doet deze ideeen uitsluitend op in de ኳerkeli1jkheid .
Deze visie staat dus hacks o p de notie van a priori be9rippen cate9orieen en prefi9uratieve vormen die ኳe
bi1j Kant aantroffen . De ideeen bestaan bi1' Burke niet
alleen uit be9rippen maar ook onder meer uit 9edachten en ervarin9en . De ervarin9 van het sublieme
als verhevi9in9 ኳordt door Burke ኳeer9e9even in een
snort to9isch-narratieve structuur : een to9ische opeenvol9in9 van 9ebeurtenissen die tot de sublieme ervarin9 leidt . De noodzakeli1jke voorኳaarde voor de sublieme ervarin9 vormt biJj Burke de doodsan9st . De
ervarin9 kan vervol9ens op tኳee, sterk aan elkaar 9erelateerde ኳizen
totstandkomen . DaarbiJ' is het belan91
ri1jk om to realiseren dat Burke pi1jn en 9enot als tኳee
van elkaar onafhankeliJjke 9evoelens beschouኳt . Het
ኳe9nemen van piJ'n leidt niet automatisch tot 9enot
en 9enot is niet hetzelfde als het niet hebben van piljn .
Een mens verkeert normaal 9esproken in een staat
van rust of onverschilli9held ኳaarbiJj het eventuele

ኳe9nemen van piJjn leidt tot de onafhankeliJ'ke ervarin9 van verlichtin9 .
[en subject kan een bedrei9ing vanuit een object
direct via de zintui9en ervaren . In dit 9eval ኳordt de
zintui91like belevin9 een ervarin9 van piJ'n en spanning) . Deze piJjn is een directe ኳe9 naar de meest
intense emotie van de mens : de doodsan9st . 0p het
moment dat de fYsieke bedrei9in9 uiteindeliJjk op afstand bli1jkt treedt er 9eleideli1jk een 9evoel van verz
lichtin9 op . Dit op afstand bli1jven van de ኳerkeliJ'ke
bedrei9in9 zal in dit 9eval betekenen dat het subject
op voldoende afstand in ruimteli1jke zin heeft kunnen
bli1jven of dat het subject in temporele zin op afstand
van de bedrei9in9 is 9eraakt, de bedreigin9 is in ieder
9eval doorstaan . De impact van de verlichtin9 omvat
echter meer dan alleen het opheffen van een drei9in9 .
De verlichting die in de sublieme ervarin9 ኳordt beIeefd ኳordt door Burke vooral toe9eschreven aan een
hernieuኳd 9evoel van leven als 9evol9 van de sublieme ervarin9 . De stimulatie van de zintui9en en de
9eest met als 9evol9 de doodsan9st en de confrontatie van het subject met de ei9en sterfeliJjkheid, roept
het instinct tot zelfbehoud op . Zodoende is de sublieme ervarin9 dus een prikkel ኳaardoor de sleur van
het monotone berekenende alledaa9se even ኳordt
doorbroken : een ervarin9 van verhevi9in9 van het
levens9evoel . De sublieme ervarin9 als een ervarin 9
van verhevi9in9 van het leven, ኳordt door de theoreticus Paul Croኳther daarom ook ኳel het existentieel

sublieme 9enoemd Croኳther 1996 . Het alledaa9se ,
monotone leven kan vol9ens Burke leiden tot melancholie en een mate van 9evoelloosheid voor het leven,
het9een zelfs zelfmoord tot 9evol9 kan hebben . Het
doorstaan van een bedrei9ende situatie door een inspannende en moeili1jke ኳe9 of to le99enr kan, in de
vorm van de existentieel sublieme ervarin9, het
mediciJjn ziljn tegen deze on9evoeli9held .
[en subject kan echter ook via de zintui9en het
idee opvatten door een object bedrei9d to ኳorden . In
flat 9eval ervaart een subject uitsluitend de representatie van een object of van een verschi1'nsel flat als
bedrei9end ኳordt beoordeeld een idee is daarbi1' dus
medium tussen subject en ኳereld . De 9eesteli1'ke representatie van de bedrei9in9 roept doodsan9st op,
die ver9ezeld 9aat van een fYsieke spanning samentrekken van de spieren ኳaarin ኳe de piJ'nprikkel
herkennen . De 9eest ኳordt volledi9 in besla9 9enomen door de doodsan9st en alle andere emoties
ኳorden tiJ'deli1'k 9eblokkeerd . Wanneer het subject
zich er 9eleideli1'k van beኳust ኳordt flat de bedrei9in9 op afstand is 9ehouden treedt ኳederom de

verlichtin9 in . De afstand ኳaarmee ኳe in dat 9eval to
maken hebben is een afstand in ruimteliJjke zin : het betrof de belevin9 van een ima9inaire bedrei9in9 . Ook
hier reikt de verlichtin9 verder dan de opheffin9 van
de 9eesteli1'ke bedrei9in9 en daarmee de fYsieke spanning en rest er na de existentieel sublieme ervarin9 een
9evoel van hernieuኳde levenskracht .
Bi1j Burke is dus duideliJ'k de fYsieke afstand tot de
bron van de bedrei9in9 alles bepalend voor het al dan
niet intreden van de sublieme ervarin9 van verhevi9in9 . Bi1j het d Ynamisch sublieme van Kant is de 9e9e ኳen afstand van het morele subject tot de zintui9Jlike
bedrei9in9 de aanleidin9 tot de intrede van het sublieme 9evoel van verheffin9 .
BiJ' Burke is elk object of fenomeen dat in staat is
doodsan9st op to roepen een potentiele bron van het
sublieme . Daarvoor moet een object of fenomeen dus
fYsiek bedrei9end ziJnr of tenminste het idee kunnen
oproepen dat het fYsiek bedrei9end is . De obJjecten of
verschiJ'nselen die 9eassocieerd ኳorden met het
ontnemen van levenstekens bi1j het subject, het ontnemen van Iicht taal zekerheid ezelscha en leven,
ኳorden als bedrei9end beoordeeld . De an9step die
daarmee overeenkomen zi1'n : angst voor donkerte obscuriteit stilte onzekerheid eenzaamheid en de flood .
Kortom : de angst voor onbepaaldheid . Maar ook een
9root en krachti9 object of verschiJjnsel kan de doodsan9st bi1j een subject oproepen doordat het volledi 9
de capaciteit van de zintui9en in besla9 neemt en
3
daarmee de menseli1jke vitaliteit op de proef stelt .
Interessant is het om to zien flat obscuriteit als
ኳezenli1'k onderdeel van de angst biJj Burke ertoe
heeft 9eleid flat hi1', net als Kant later, een verklarin 9
heeft voor het felt flat het sublieme vaak toegeschreven is aan een god . In elke reli9ie draait het om
een obscure god, in zi1'n onzichtbaarheid een 'ontnemen van licht' bi1j het subject . HierbiJ gaat de angst
voor de onontkoombaarheid aan zi1'n kracht en zi1'n
potentieel tot het ontnemen van leven, Iicht, zekerheid
en 9ezelschap, samen met devotie vanኳe9e de verlichtin9 verlossin9 die diezelfde obscure god belooft
to kunnen bren9en .
Nu de theorie van het sublieme nader is toe9elicht
kunnen ኳe over9aan tot de beloofde interpretatie van
de film The Game in subliem interpretatiekader . BiJj de
interpretatie vormt de theorie van Burke het uit9an9spunt existentieel sublieme maar ziJ'delin9s zal de
Kantiaanse notie van het sublieme als verheffin9 ook
aan bod komen . Ik zal een po9in9 ኳa9en to onderzoeken in hoeverre de traditionele existentiele sublieme ervarin9 zich no9 actueel last herkennen .
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Een hernieuኳd levens9evoel cadeau
Om over to kunnen 9aan op de interpretatie van de
film The Game Fincher 1997 in een existentieel subliem interpretatiekader en om to kunnen bepalen in
hoeverre deze interpretatie daadኳerkeli1'k zoveel mo9eliJ'k verhaalelementen van betekenis voorziet, is het
uiteraard van belan9 de opeenvol9ende narratieve
9 ebeurtenissen van deze film als voorkennis tot onze
beschikkin9 to hebben . In dit artikel ኳordt de film bi' J
de lezer dan ook als bekend verondersteld .
Heel in het kort draait het in The Game om het
leven van de zeer riJjke, decadente en alleen ኳonende
Nicolas van Orten Michael Douglas) . Nicolas is
op9e9roeid in een ኳel9esteld maar kil 9ezin . Zi1jn vader heeftf toen Nicolas no9 1on9 ኳas zelfmoord
9eplee9d door van het dak van het huffs to sprin9en .
De moeder van Nicolas is on9eveer drie 1'aar 9eleden 9estorven . Nicolas is 9escheiden van zi1jn vrouኳ
Elizabeth en is alleen no9 maar bezi9 met ኳerk .
Wanneer hiJj J'ari9 is kriJ9t hiJ' van zi1'n broer, de flamboYante en in niets op Nicolas liJjkende Conrad van
Orten Sean Penn), een uitnodi9in9 voor een spel dat
ኳordt verzor9d door de Consumenten Recreatie Service CRS . Hoeኳel Nicolas ኳanneer hiJ ' op de uitnodi9in9 in ኳil 9aan to horen kriJ'9t dat zi1'n aanvraa9 bijJ
CRS is of9eኳezen, 9ebeuren er al snel na zi1'n aanvraa9 vreemde en levensbedrei9ende din9en in ziJjn
leven ኳaarop hiJ' 9een enkele controle meer liJjkt to
hebben .
Een 9evaarli1'k spel
In de film The Game verleent het slot betekenis aan
het 9ehele verhaal . Nicolas heeft zoals 9eze9d een
'spel' 9ekre9en van zi1'n broer, maar 9edurende de
film ኳordt het steeds meer de vraa9 of het ኳel
daadኳerkeliJ'k een spel betreft. In het begin li1jkt het
erop flat Nicolas r in de veronderstellin9 deel to nemen
aan een onschuldi9 spel, zich in ኳerkeli1jkheid aan de
macht van het 'bedri1'f' CRS heeft over9eleverd . Dit
bedri1jf zou een criminele or9anisatie zi1jn die op ziJjn
geld uit is en hem vervol9ens uit de ኳe9 ኳil ruimen .
Na een opeenstapelfin9 van bizarre 9ebeurtenissen
ኳaarin deze complottheorie alleen maar bevesti9d li1'kt
to ኳorden neemt het verhaal echter in het slot een
totaal andere ኳending : al die tiJ'd bleek er toch sprake
to zi1'n 9eኳeest van een spel en alle 'bedrei9ende'
9ebeurtenissen bleken in scene 9ezet en dus on9evaarli1'k .
De aanname flat alle avonturen van Nicolas ziJ'n
veroorzaakt door een uiteindeli1jk onschuldi9 spel en
niet door criminelen die Nicolas van zi1n geld ኳillen
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ontdoen ኳordt door verscheidene verhaalmomenten
bevesti9d . Aan het eind van de film ziet Nicolas alle
mensen die de of9elopen da9en de ervarin9en in zi1jn
leven hebben bepaald biJjeen zitten in de lunchruimte
van het CRS-pand . Bovendien heeft Nicolas al eerder
medeኳerker Fein9old van CRS die hem inschreef voor
het spel, in een redame herkend als acteur . Het li1jkt er
dus op dat alle mensen van CRS acteurs ziJ'n . Wanneer
Nicolas eerder in de film is verteld dat ziJjn rekenin9en
lee9 ziJn 9ehaald belt ziJjn advocaat tern9 om aan to
9even dat dit niet het 9eval is . Christine, de actrice die
'toevalli9' in Nicolas' leven komt en hier vanaf dat
moment een 9rote rol in speelt ze9t hierop, bi1' ኳiJ'ze
van nood9reep om het spel 9eloofኳaardi9 to houden
dat de advocaat van Nicolas bi1' de plunderin9en van
liens rekeningen betrokken moet zi1n 9eኳeest . Wanneer Nicolas uiteindeliJ'k het heft in ei9en hand neemt
en ter verdedi9in9 van zichzelf Christine met een pistool bedrei9t en haar 9i1jzelt op het dak van het CRSpand- su99ereert zi1' dat Nicolas een echt pistool in
handen heeft en dat dat niet de bedoelin9 ኳas . ZijJ
tracht Nicolas ervan to overtui9en dat hiJ j echt met een
spel heeft to maken maar inmiddels is er zo veel met
hem 9ebeurd dat hi1', ondanks dat hiJ' ኳeer aan het
tኳi1'felen ኳordt 9ebracht, niet kan en ኳil 9eloven dat
hi1' ziJjn inschattin9 van de situatie ኳederom moet
herzien . Wanneer uiteindeliJjk ziJ'n broer Conrad verschiJ'nt met een fles champagne en een hoop 9asten ,
schiet Nicolas hem in een reflex 'flood' . Een van de
mannen van CRS, Fein9old, ኳas voor die tiJjd al neer9eschoten in een spervuur van de CRS beኳakin 9 .
maar hiJj staat 9eኳoon, on9edeerd tussen de 9asten .
0p lit moment in de film liJjkt het erop flat het dus
allemaal toch een s el betrof, flat echter door een
foutJje in de re9ie uiteindeli1jk alsno9 fataal afloopt .
maar dan voor Conrad . Wanneer Nicolas uit verdriet
en radeloosheid zelfmoord denkt to ple9en door zich
van het dak to laten vallen r belandt hiJ' op een luchtkussen in een chique balzaal . Als slot van de film zien
ኳe flat Nicolas in de feestzaal ኳordt verrast door allemaal 9asten en flat ziJjn flood9eኳaande broer hem in
levende live
J feliciteert . Het pistool van Nicolas bliJjkt
dus niet echt maar een onderdeel van het spel to ziJjn
9eኳeest. In de feestzaal zi1jn ook alle medeኳerkers van
CRS aanኳezi9 om Nicolas to feliciteren . Gezien lit slot
is er ei9enliJ'k nauኳeliJjks ruimte om to veronderstellen
flat er 9een sprake van een spel zou zi1n 9eኳeest . Alle
elementen uit het verhaal hebben in dienst 9estaan
van deze 9eensceneerde climax . De mensen van CRS
ziJ'n inderdaad acteurs 9eኳeest die een complex toneelspel hebben neer9ezet en de advocaat van Nicolas

heeft met zi1'n telefoont1'e naar Nicolas over liens rekenin9en heel even, onop9emerkt, de 'ኳerkeliJjkheid'
buiten hit spel aan hit licht 9ebracht . Er is 9een alternatieve interpretatie die de verscheidene verhaalelementen tot een net zo coherent 9eheel kan maken .
Dat alle verhaalelementen daadኳerkeli1'k volledi9 in
dienst staan van deze plotstructuur last zich misschien
no9 hit duideliJ'kst illustreren aan de hand van de
scene ኳaari Nicolas plotselin9 ኳordt overvallen in
China Toኳn . Deze scene staat met de introductie van
een irrelevant personage een overvaller en ziJ'n ti1'delike
1 karakter, vriJ'ኳel los van de verhaalliJ'n . De scene
heeft 9een andere functie dan een technische met als
doel de ኳe9 naar de beoo9de plot vri1 ' to maken . De
scene herinnert J'e eraan dat Nicolas in hit bezit is van
hit hierboven al aan9ehaalde pistool . Dit pistool heeft
Nicolas aan hit begin van de film of9apakt van een
prive-detective die hem vol9de . Toen Nicolas dacht de
aanኳezi9held van deze detective to kunnen verklaren
vanuit hit idee van hit spel, schoot hiJ' met hit pistool
op de autoband van de ኳa9en van de detective . Hierbe1' verkeerde hi1' in de veronderstellin9 dat er in hit
spel nooit met echte ko9els zou ኳorden 9eኳerkt . De
autoband 9in9 echter ኳel stuk en dus leek er ኳel
de9eliJ'k sprake van een echt pistool en daarmee < niet
van een spel . Door hit pistool to herintroduceren in
de overvalscene en dus in hit 9eheu9en van ons als
kiJ'ker, ኳordt de mo9eliJ'kheid 9ecreeerd om de eindscene op hit dak van hit CRS-pand to laten rusten o p
de vraa9 of hit om een echt pistool 9sat of niet .
Voor9 aande scenes liken
ኳizen in de richtin9 van
J to 1
een echt pistool . Daarom bin J'e ook 9enei9d Christine
en haar paniekeri9e opmerkin9en over hit pistool to
9eloven . Dit leidt op dat moment of tot de al eerder
9enoemde voorlopi9e condusie dat er al die tiJ'd
sprake is 9eኳeest van een spel, ኳaarbiJ' nu een fatale
font in de re9ie drei9t to sluepen . of tot de condusee dat Nicolas CRS eindeliJ'k, met de 9i1'zelen9 van
Christine- in hit nauኳ heeft ኳeten to driven
. Ook
1
deze tussenstap staat alleen maar in dienst van de
9rote verrassin9 dat zelfs de kኳestee omtrent de
echtheid van hit pistool beኳust 9ere9isseerd en
uit9ebuit ኳerd door CRS . Het betrof ኳel de9eli1'k een
on9evaarli1'k pistool en alles bleek daadኳerkele1'k een
spel .
In hit spel ኳordt Nicolas op zeer 9eraffineerde ኳi1'ze 9emanipuleerd door CRS . Zo neemt Christine in de
periode dat Nicolas met haar optrekt alti1'd hit initiatief
tot aches . ZiJj is de9ene die bepsalt to vluchten voor de
CRS-beveili9in9 in hit CRS-pand . Ook bepsalt ziJ', als
haar huffs ኳordt belaa9d door 9eኳapende mannen

hit moment om naar de auto to rennin ኳaarbiJ' ze
onder vuur ኳorden 9enomen . Daarmee ኳordt Nicolas
precies in de bizarre en o9enschiJ'nliJ'k bedrei9ende
situaties 9ebracht die CRS ኳil forceren . De reactie van
Nicolas op 9ebeurtenissen ኳordt dus zoveel mo9eli1'k
9estuurd .
Het zou heir to ver voeren alle 'beኳi1'zen' die aantonen dat alle verhaalelementen in dienst van de 9enoemde plotstructuur staan aan to leveren . Dit niet in
de laatste plasts omdat de film een uit9ebreidere
interpretatie vereist . In eerste instantie liJ'kt aan hit
eind van de film de opdracht voor de interpreet
duideliJ'k : de puzzelstukJ'es, de verschillende verhaalelementen moeten op hun plasts ኳorden 9ele9d in hit
frame van de puzzel . Het frame ኳordt daarbeJ' 9eleverd
in de vorm van de zekerheid van hit slot van hit
verhaal : al die ti1'd hebben ኳe to maken 9ehad met
een 9eensceneerd f on9evaarliJ'k toneel spel . Aan hit
begin van de film is hit te9en de achter9rond van
puzzelstuk1'es dat de acteursnamen ኳorden 9apresenteerd ኳaarmee de opdracht duideliJ'k liJ'kt: J'e hebt als
ki1'ker de opdracht om na to 9aan of alle verhaalelementen inderdaad de beschreven interpretatie onderbouኳen en hit verhaal als zodani9 tot een coherent
9eheel kunnen maken . Toch is de opdracht voor de interpreet van The Game in ኳerkeliJ'kheid complexer .
Het uitzoeken van hit doel van hit spel
0p lit punt van de analኳse is hit van belan9 om een
tኳeede betekenisdimensie toe to kennen aan de film .
Het is immers in de ኳetenschap dat er 'een spel is
9espeeld' met Nicolas dat ኳe de film van betekenis
voorzien en tot een coherent 9eheel maken . Dit kan
echter alleen maar een 'be9riJ'pen' ziJ'n ኳanneer er ook
een mo9eliJ'kheid tot 'niet be9ri1'pen' of 'verkeerd
be9reJ'pen' bestaat . Er is al aan9etoond dat de film 1je
zo sterk to9emoetkomt in de verklaren9 dat alle 9ebeurtenissen in hit verhaal onderdeel ኳaren van een
on9evaarle1'k, 9eensceneerd spel, dat 1je J'e moet 9aan
afvra9en of op lit niveau J'e ኳel lets ኳezenliJ'ks is onthouden of er lets is dat een verklaren9, meer dan een
to9ische aanvullen9, behoeft . Antlers 9eze9d : de
automatesche reactie op de film The Game - hit na9aan of alle verhaalelementen inderdaad in de
structuur van 'hit spel' passen - is niet de ei9enli1'ke
opdracht. Het verhaal bliJ'kt op een antler niveau een
veil sterkere behoefte to hebben aan enter retatie ኳil
er daadኳerkeliJ'k recht ኳorden 9edaan aan alle verhaalelementen . Het domein binnen de film dat dan
ኳordt bevraa9d, kan ኳorden samen9evat met de
vraa9 : ኳat is ei9enliJ'k hit doel van hit spel 9eኳeest?
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Waarom heeft Conrad aan Nicolas 1'uist dit cadeau
ኳillen 9even? Of no9 antlers 9esteld, hoe moeten ኳe
de opmerkin9 van de nieuኳslezer die Nicolas hat spel
uitle9de be9riJ'pen : "Hat uitzoeken van hat doel van
hat spel, is hat doel van hat spel"? 0p dit punt kan de
theorie van hat existentieel sublieme als interpretatiekader hat verhaal van de benodi9de verdere betekenis
voorzien .
De interpretatie die ik hoop to kunnen onderbouኳen is de vol9ende : Conrad 9eeft Nicolas 'hat
toneel spel' cadeau in de hoop liens onverschilli9held en on9evoeli9held voor hat leven to doorbreken
en er een hernieuኳd Ievens9evoel voor in de plaats to
stellen . Daarbi1j is de narratieve structuur van hat verhaal aan de hand van drei9in9 uiteindeliJjk een hernieuኳd 9evoel van leven oproepen, 9eli1'k aan de
'narratieve structuur' van de existentieel sublieme
ervann9 . De narratieve structuur van The Game ኳeerspie9alt dus de 'narratieve structuur' van de existentiele sublieme ervarin9 .
Om daze interpretatie to staven met verhaalelementen . heb ik de belan9riJjkste elementen uit de narratieve structuur van The Game in een schema van de
sublieme ervarin9 als verhevi9in9 9aplaatst . In lit
schema kan de verhaalliJ'n ኳorden 9evol9d en kunnen
to9eliJjkerti1jd de specifieke positie en betekenis van
verhaalelementen in de verhaalliJn, en daarmee in de
existentieel sublieme ervarin9 r ኳorden bepaald .

1) Subject met monotoon leven .
Onverschilligheld .
Melancholia

Nicolas is rijk, alleen staand
zakenman .
Ri1jk, maar vader heeft zelfmoord
gepleegd .
Moeder is gestorven
Nicolas is gescheiden
Nicolas ኳoont alleen in groot
Iandhuis
Nicolas ki1kt na lange lag ኳerken
zelfs nog economisch nieuኳs
De Jange Nicolas dnnkt champagne
alleen
Nicolas breekt gesprek bot of als exvrouኳ belt op zijn verjaardag .
Nicolas lijkt qua uiterlijk op vader .

Nicolas heeft ኳeinig empathisch
vermogen getuige de
psYchologische test die hij
ondergaat
Elke da9 is hetzelfde : ኳerk, naar
huffs, eten opኳarmen, nieuኳs,
slapen . Sleur .
Nicolas negeert onder andere een
bedelaar
Wanneer Nicolas een directeur
ontslaat, is hat de eerste keer dat
hij hem ziet .
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2) Ideel
beoordeling
objectlfenomeen als
bedreiging
Zintuiglijke ervaring
objectlfenomeen als
bedreiging

3) Spanning
1

4) Beኳustኳording subject van veilige
afstand tot bedrei9in 9

Doo'dsangst
Pijn

Afstand in plaats : imaginaire bedreigin 9
Emotionele blokkade

Afstand in plaats : ኳerkelijke, veilige afstand
tot bedreiging
Afstand in tiJjd : bedreigin9 is doorstaan

Want : dreiging van
ኳegnemen taal,
gezelschap, leven,
zekerheid : Angst voor
dood, donkerte, stilts,
onzekerheid,
eenzaamheid,

Confrontatie met ei9en
sterfeliJkheid

Oproepen instinct tot
zelfbehoud

5) Verlichtmg van het existentieel
sublieme
Pijnlspanninglangst ኳeggenomen
Onverschilligheid doorbroken
Verhevi9ing van het 9evoel to leven ;
beኳustኳording leven .

Nicolas vindt een doኳnspop in de houding van zi1jn van het dak
9espron9en vader op de oprit . Door ኳie? Waarom? Onzekerheid .
Cloኳn is conventioneel grappig, nu niet . Onbepaaldheid .
Nicolas hoort continu zijn naam in het nieuኳs op televisie . Hoe kan
dat? Onzekerheid .
Nicolas denkt op het vliegveld een sleutel van CRS to ontvangen .
Het bli1jkt een verloren rammelaar . Paranoids onzekerheid .
De koffer van Nicoals gaat niet meer open . Wie saboteert? Angst
voor onbepaaldheid .
Nadat een serveerster ኳiJjn over Nicoals heeft gemorst en deze
ontslagen ኳordt, ontvangt N . een brief1je : 'laat haar niet gaan' .
Waarom niet?

0p straat bezኳi1jkt een man voor de voeten van Nicolas en
Christine. Als beide mee gaan naar het ziekenhuis, valt het licht uit
en verdኳiJj nt +-100 man personeel . Wegnemen gezelschap . Mobiel
doet het meerdere malen niet : ኳegnemen taal .

De beኳustኳordin9 van het op afstand zi1n
van de bedreigingen treedt in als de
neergeschoten' Feingold en Conrad levend
blijken en Nicolas na een pogin9 tot
zelfmoord ኳordt ontvan9en in een feestzaal
en ኳordt gefeliciteerd . Er bleek een duiker in
het ኳater ኳaarin hij ኳas gereden, er ኳerd
geschoten met losse flodders, et cetera . Er
ኳas toch sprake van een geregisseerd spel :
afstand in plaats (de hele ti1jd ኳas er sPrake
van een imaginaire bedreigin9) en tijd
(doorstaan) .

Verheviging van het 9evoel to leven :
Nicoals heeft oog gekre9en voor de armoede
om zich heen, hij belooft zijn ex-vrouኳ vaker
to bellen, hi1j be9ri1jpt ኳaarom ziJj hem ooit
verliet en hi1j heeft oog gekregen voor de
charmes van Christine . . .

In de lift van het ziekenhuis valt het licht plots uit : angst donkerte,
obscuriteit, onzekerheid .
Alarm in CRS-pand 9aat af . CRS beኳakin9 achtervolgt Nicoals en Christine
met honden, een prive-detective achtervol9t Nicolas, verklaring inschri1'vin g
CRS bliJjkt in onzichtbare inkt, 9edropt in Mexico zijn Nicolas alle Ievenstekens
ontnomen, politie ze9t dat CRS als bedriJjf niet bestaat, Nicolas ኳordt in een
taxi to ኳater 9ereden en beschoten, Conrad IiJ'kt dood, et cetera . An9at .
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Zoals is to zien in hat schema vallen de verschillende
verhaalmomenten van The Game onder to bran9en bi'J
de 'narratieve' componenten van de ervarin9 van hat
existentieel sublieme . Het 'aflezen' van daze componenten en de bi1'behorende verhaalelementen leidt
tot hat 'lezen' van The Game in een existentieel subliem interpretatiekader. In de hieronder uiteen9ezette lezin9 zijn no9 enkele aanvullende illustratieve
verhaalelementen uit de film toe9evoe9d, die niet in
hat 9lobale schema zijn tern9 to vinden .
Alle verhaalelementen onder 1 illustreren dat
Nicolas van Orten een man is met een monotoon
leven dat uitsluitend in hat taken staat van ኳerk en
geld . Hi1j ኳoont alleen in een 9root landhuis, heeft
9een aandacht voor zijn ex-vrouኳ . 9een aandacht
voor de armoede om hem heen en nauኳeli1'ks aandacht voor zijn secretaresse of ኳerkster . ZiJ'n aandacht
voor hat leven bliJ'ft beperkt tot een zakeli1jke vorm . Zo
is de eerste kennismakin9 van Nicolas met een directeur die al 1'arse voor hem ኳerkt meteen de keer dat
hiJ' hem 9aat ontslaan . De da9en van Nicolas laten zich
kenmerken door een vast p atroon : ኳerk r laat thuis
komen eten opኳarmen r de ኳerkster 9eda9 ze99en
als zi1' naar huffs 9aat en slapen . In zijn e9ocentrische ,
onverschilli9e en van hat leven of9eኳende houdin 9
vertoont Nicolas veal 9eli1'kenis met zijn vader . Vol9ens
Ilsa r de ኳerkster r, ኳerkte de vader van Nicolas veal to
hard en kon 1'e uren met hem in een kamer ziJ'n r zonder to merken dat hiJ ' er ኳas . Nicolas liJ'kt ook uiterliJ'k
stark op zijn vader ,r 9stuff9e de flashbacks naar de
J'eu9d van Nicolas . In de 9eensceneerde r doe/beኳuste provocatie van Nicolas door Conrad verኳiJ't
Conrad Nicolas dat hiJ' altiJ'd vader heeft 9espsell .
Bovendien su99ereert Conrad dat Nicolas hem haat r
omdat hiJ' ኳel zijn ei9en leven Ieidt los van hat 'erf9oed' van hun vader . Dit in to9enstellin9 tot Nicolas,
die in alles hat leven van hun vader li1'kt to leven .
Hierop heeft ook hat brief1's dat Nicolas op een avond
in zijn huffs vindt betrekkin9 : "Zoals mi1'n vader voor
miJ', koos ik de eeuኳi9a slagp" . Wanneer in 'de
eeuኳi9a slagp van vader' hat monotone even ኳordt
9ezien r dan heeft Nicolas voor diezelfde 'eeuኳi9e
slagp' 9ekozen . Echter, de vader van Nicolas heeft ,
toen Nicolas no9 1on9 ኳas, zelfmoord 9eplee9d . Ook
de betekenis van vaders flood resoneert in 'de
eeuኳi9a slagp' . Nu is hat, zoals bekend vol9ens
Edmund Burke zo flat 1'uist hat leiden van een onverschilli9, monotoon leven zonder voldoende prikkels ,
kan leiden tot melancholia en een afkeer van hat leven . Het is de melancholia die op zijn beurt ኳeer kan
leiden tot zelfmoord . Wanneer ኳe dan biJ' Nicolas
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hetzelfde leven herkennen als bi 1' zijn vader r, dan neemt
hiJ', no9 voordat er lets is 9absurd, ei9enli1'k onbeኳust
al een voorschot op een eventuele zelfmoord als 9evol9 van zijn afkeer van hat leven .
0 hat moment dat Nicolas een cloኳns o nota
bane Ii99end in de houdin9 van zijn vader na liens
sproe9 van hat dak op de oprit vindt r is hat 'spel' dat
Conrad hem cadeau heeft 9edaan be9onnen 2 & 3) .
Het spel laat zich kenmerken door een reeks als bedrei9end ervaren 9ebeurtenissen, ኳaardoor Nicolas al
seal niet meer kan inschatten of hat ኳel echt om een
spel 9aat. Daze onzekerheid ኳordt in eerste instantie
mo9eliJ'k 9emaakt en 9evoed door hat felt dat CRS
Nicolas heeft laten ኳeten dat zijn aanvraa9 voor hat
spel niet in behandelin9 is 9enomen . Nicolas ኳordt
achterna 9ezeten door ኳaakhonden en ኳordt biJ'na?
9ebeten, hiJ' ኳordt 9edro9eerd hi1 ' ኳordt in een of9esloten taxi hat ኳater in 9ereden hat9een een opvallends 9eli1'kenis vertoont met een plaat1'e uit de psY cholo9ische test van Nicolas, ኳaarbi1j een auto hat
raviJ'n in riJ'dt en zijn onverschilli9a reactie 'oeps' ኳas
en er ኳordt op hem 9eschoten . Nicolas verkeert in een
constants staat van onzekerheid en doodsan9st ; hi'1
kept zijn viand
niet en ኳest niet ኳat hem to ኳachten
1
staat . Talloze beelden uit de film illustreren de onzekerheid verኳarrin9 en onኳetendheid ኳaarin
Nicolas verkeert . Wanneer Nicolas thuis komt en er in
zijn huffs is in9ebroken r klinkt er in zijn vol met graffiti
9espoten huffs hat lied 'White rabbit' van Jefferson
Airplane . Hierin komt de tekst 'ኳhen logic and
proportion have fallen . . . ' voor . Nicolas kan to
midden van alle 9ebeurtenissen niet Ian9er vertrouኳen op zijn ratio en to9ica . Het lied 9aat over dru9s9ebruik 'one pit can make ኳou larger, and one pit can
make ኳou small and the ones that mother give ኳou,
don't do anኳthing at all' hat9een tern9komt in hat
vol 9 ends r voor Nicolas' situatie kenmerkende beeld .
Wanneer Nicolas ኳordt 9edro9eerd door Christine
valt hiJ' op de 9rond . In zijn val neemt hiJ' een schaakbord mee schaken is bi1 ' uitstek een rationeel strato9isch spel , ኳaarbiJ' op dat moment in een klap alle r
normaliter to9isch 9eplaatste stukken chaotisch door
elkaar op de 9rond li99en . Te9eliJ'kertiJ'd bli1'kt na afloop de chaos in hat levee van Nicolas 1'uist ኳeer hat
product van een 9eraffineerd strata9isch spel to zijn
9eኳeest . In de hotelkamer, die reeds op Nicolas'
naam bliJ'kt to staan zonder flat hi1' er eerder is 9eኳeest breekt ኳanneer Nicolas hem ኳil opruimen een
spie9el ኳaarop cocaine li9t . Ook hier komt de irrationele ኳerkin9 van drugs tern9 als illustratie van Nicolas'
situatie . Nicolas ziet zijn 9efra9menteerde aanblik in

de in stukken 9ebroken spie9el- die de 9edachte aan
het uiteen vallen van ziJ'n leven ኳeerspie9elt . Intussen
ኳordt Nicolas continu op9eJ'aa9d en telkens ኳeer
doorstaat hiJ' de afzonderliJjke bedrei9in-9en door ziJ'n
overlevin9sdran9 . Hi1j ኳeet ኳel eni9a afstand tot de
bedrei9in9en to creeren door ze to doorstaan maar de

bedrei9in9en vol9en elkaar snel op en Nicolas bliJjft
continu in onzekerheid en spanning verkeren . Alle
tekenen van leven is hiJ' kኳi1't ኳanneer hi1', na to ziJ'n
9edro9eerd, ኳakker ኳordt in een kist in een 9raftombe op een be9raafplaats er9ens in een achterbuurt van Mexico . Licht gezelschap f zekerheid en
leven ziJjn hem ontnomen en hi1j bli1jkt niet uit de voeten to kunnen met ziJjn taal in het Spaanstali9a land .
Als Nicolas eenmaal tern9 in San Francisco, door CRS
aan to pakken een laatste po9in9 onderneemt om de
bron van bedrei9in9 to bevechten resulteert dit in een
laatste als levensbedrei9end in9eschatte situatie . Zoals
bekend 9i1jzelt Nicolas Christine op de voet 9e-vol9d
door beኳapende beኳakin9 van CRS . Totaal overspannen met Christine onder schot en ኳakend voor de
naderende beኳakers staat Nicolas op het dak van het
CRS-9ebouኳ .
De uiteindeli)'ke, ኳerkeli1jke afstand tot de bedrei9in9en die Nicolas overal ኳaarneemt komt pas in
deze eindscene op het dak van het CRS-9ebouኳ (4) .
Nicolas schiet hier, uit doodsan9st voor de 9eኳapende
beኳakers uit spanning en uit de ኳens tot zelfbehoud ,
biJj het openvlie9en van de deur op het dak f op de
deuropenin9 . DaarbiJj ኳordt Conrad 9eraakt, die met
een fles champagne en een 9roep 9asten klaar stond
om Nicolas to feliciteren . Hier ኳordt een laatste
complex spel 9espeeld ኳaarin de continue drei9in 9
voor Nicolas tot een climax komt . Aan9ezien biJj de
9asten op het dak Fein9old staat, die even daarvoor
neer9eschoten' ኳas in een spervuur van de CRSbeኳakin9 f denkt Nicolas flat alles toch de hele tiJjd een
spel is 9eኳeest . Precies zoals Christine hem op het
laatste moment no9 duideliJk probeerde to maken : er
ኳas een duiker in het ኳater ኳaar de taxi met Nicolas
erin to ኳater 9in9, er ኳas uitsluitend 9eschoten met
losse flodders et cetera . Het besef flat Christine flan
bli1jkbaar 9eli1jk had, impliceert ook flat in flat 9eval
Nicolas zoJ'uist zi1'n broer heeft vermoord . Christine
probeerde hem immers net no9 duideliJjk to maken flat
hiJ' een pistool in handen had flat onbedoeld het spel
ኳas binnen9ekomen . Dit besef roept biJ' Nicolas de
drei9in9 tot ontnemin9 van 9ezelschap en daarmee de
angst voor eenzaamheid op . Conrad ኳas naast Nicolas
de eni9a van het 9ezin Van Orten die no9 Ieefde .
Nicolas denkt ziJn 9oedኳillende broer to hebben
f

vermoord . Wanneer Nicolas hierop zelfmoord ኳil ple9en door zich van het dak van het 9ebouኳ van CRS to
laten vallen r ኳordt hi1j op9evan9en op een luchtkussen

in een zaal vol 9asten . In deze po9in9 tot zelfmoord
zien ኳe een bevesti9in9 van de veronderstelde 9eli1jkenis tussen het leven van Nicolas en dat van zi1jn vader .

Nicolas tracht niet alleen net als ziJ'n vader zelfmoord
to ple9en, hiJ ' probeert dit ook op dezelfde manier . De
9eliJjkenis tussen Nicolas en zi1'n vader ኳordt in de film
no9 benadrukt door de houdin9 ኳaarin Nicolas zich
van het dak laat vallen . Deze is 9eliJjk aan de houdin 9
ኳaarin ziJ'n vader op de 9rond ኳerd aan9etroffen en
dus aan de houdin9 ኳaarin de cloኳnspop op de oprit
van Nicolas lag) . UiteindeliJjk ኳordt ook deze ultieme
bedrei9in9 voor Nicolas op afstand 9ehouden : in de
zaal met 9asten ኳordt Nicolas verኳelkomd door zi1jn
flood9eኳaande broer . Het op afstand houden van alle
bedrei9in9en is tot deze allerlaatste aan toe, in de
belevin9 van Nicolas 9elukt door de bedrei9in9en
to doorstaan - er is afstand tot de bedrei9in9en in de
tiJjd -, totdat tot hem doordrin9t flat er voortdurend
ook een afstand tot de bedrei9in9en in ruimteliJ'ke zin
is 9eኳeest . Alle door Nicolas als bedrei9end beoordeelde situaties ziJ'n ima9inaire bedrei9in9en 9eኳeest :
ziJ ' ኳaren onderdeel van een strak 9ere9isseerd, on9evaarli1jk toneelspel . De afstand tot de bedrei9in9en
ኳas er, onbeኳust continu en betrof een afstand in
ruimtelitjke zin : het betrof nooit ኳerkeli1'ke sieke bedrei9in9en, maar door Nicolas als zodani9 in9eschatte
situaties . Van deze afstand ኳordt Nicolas zich definitief beኳust ኳanneer Conrad hem in levende live
J
feliciteert .
Met de betekenistoekennin9 aan de verhaalelementen onder 5 ኳordt de interpretatie definitief
bevesti9d : Conrad heeft Nicolas een existentieel
sublieme ervaring cadeau 9edaan . De uiteindeli1jke beኳustኳordin9 van de afstand tot de bedrei9in9en
heeft tot 9evol9 flat Nicolas een hernieuኳd 9evoel van
leven ervaart . Dit bliJ'kt onder andere uit het felt flat hi'1
de ontsla9en Anson ziJ'n excuses aanbiedt r uit de
9evoelens die hiJ' zichzelf toestaat to hebben voor
Christine actrice Claire en uit ziJjn veranderde opstellin9 ten opzichte van ziJjn ex-vrouኳ, die hiJ' belooft to
9 aan bellen .
Conrad heeft dus een hernieuኳd levens9evoel bi'1
Nicolas ኳillen forceren door middel van het spel : de
druk van bedrei9in9en doodsan9st, een Ian9a, moeizame en piJ'nli1'ke inspannin9 en daarmee het oproepen van het instinct tot zelfbehoud, met uitsluitin9 van
ኳerkeliJ'k 9evaar voor ziJ'n broer. Het hernieuኳde 9evoel van leven is al voorzichti9 in9etreden bi1' Nicolas
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ኳanneer hiJj meent de laatste bedrei9in9 voor flood to
ziJ'n achter9elaten in een onbekend land op afstand to
hebben 9ehouden door deze to doorstaan . Wanneer
Nicolas nameli1jk vanuit Mexico tern99ekeerd is naar
San Francisco, 9eeft hi1' een taxichauffeur plot-selin 9
fool . Ook liJ'kt hiJj oo9 to hebben 9ekre9en voor de
armoede om zich heen . Dit bli1'kt al lets eerder 1 on-der
andere uit het felt flat Nicolas door een achter-buurt
loopt als hi1j van de be9raafplaats in Mexico komt en
uit het felt flat hiJ' de arme Mexicanen in de bus
bekiJ'kt . Maar ook heeft Nicolas inmiddels zelf
armoede ervaren . HiJj heeft het horlo9e van ziJjn vader,
9ekre9en van zi1jn moeder voor zi1jn achttiende ver1jaarda9, moeten verkopen om de tern9refs naar San
Francisco to kunnen betalen en hi1j heeft o9enschiJjnli1k zi1n peperdure auto schoenen 1 overhemden, geld
en huffs of9enomen zien ኳorden . Nicolas liJjkt daar
to9enover de eerste tekenen van een herኳaarde-ring
van het leven to kunnen stellen . In flit opzicht is de
hele 'refs' naar Mexico en tern9 1 op zichzelf ኳeer een
verbeeldin9 van de 'narratieve' structuur van de
existentieel sublieme ervarin9 . Nicolas ኳas iemand die
eenvoudi9 to karakteriseren ኳas door zi1jn monotone
leven volledi9 in9enomen door ኳerk en geld . Vervol9ens raakte Nicolas van huffs en verloor daarbi1' Ian9zaam maar zeker ziJjn hiervoor 9enoemde identiteit .
0p het kerkhof in Mexico is hi1 j niemand meer en ziJjn
hem alle tekenen van leven ontnomen . Wanneer hi'1
tern9keert is hiJj een 'antler' mens .
Dat het forceren van een hernieuኳde beኳustኳordin9 van het leven biJj Nicolas daadኳerkeli1jk het
doel is 9eኳeest van het cadeau van Conrad, bli1jkt uit
meerdere verhaalmomenten . Zo ze9t Conrad al helemaal aan het begin, tiJjdens een lunch met Nicolas 1 flat
4
CRS hem een intense levenservarin9zal opleveren .
Conrad vertelt verder flat hiJj zelf de service van CRS
heeft onder9aan en flat het 't beste is 9eኳeest ኳat
5
hem ooit is overkomen . Tot slot raadt Conrad Nicolas
aan echt contact op to nemen met CRS : "doe het voor
1jezelf" . De medeኳerker van CRS meldt : "Wi1j leveren
ኳat er ontbreekt" en bi1' Nicolas is flat zeker het 9evoel
voor het leven . En : "WiJj zi1jn een boek-van-de-maandclub 9ebaseerd op ervarin9" . De heren uit de
'herensocieteit' ze99en over het spel flat zi1 j het liefst
alles no9 een keer vanaf het begin zouden meemaken ኳat su99ereert flat de ervarin9 niet herhaalbaar
is op dezelfde manier . In de existentieel sublieme uitle9 zou flit betekenen flat de ima9inaire drei9in9 een
tኳeede keer niet meer serieus zou ኳorden 9enomen
en dus de druk van doodsan9st en het aanroepen van
het instinct tot zelfbehoud zouden ontbreken 1 met als
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9evol9 dat de verhevi9de 9evoeli9held voor het leven
niet op dezelfde ኳi1jze no9maals 9eforceerd zou kunnen ኳorden . Ook drinken de heren 'op nieuኳe ervarin9en' . Vol9ens zoኳel Conrad als de heren in de
societeit 9aat het spel dus om een verrassende en
overኳeldi9ende ervarin9 1 met de ervarin9 zelf als doel .
"Wil 1'e ኳeten ኳat het is? Johannes 1 boek 9 1 vers 25 :
'Ik die eens blind ኳas, kan nu zien' " . Waar Nicolas ti 1'den on9evoeli9 is 9eኳeest voor de liefde, de armoede
van anderen het leven uberhaupt r zi1jn hem na de
ervarin9 van het spel inderdaad de o9en 9eopend . HijJ
kan 'ኳeer zien' . 0p zeer subtiele ኳi1jze kriJ9t Nicolas in
het verhaal onbeኳust een voorproef1'e van ኳat hem
to ኳachten staat in de vorm van een reclame voor
i nstillers die hiJj ziet in een eetcafe . Net zoals zi Jjn 'refs'
pl
naar Mexico en tern9 een verbeeldin9 is van het
narratieve' verloop in de existentieel sublieme ervarin9, is de reclame flit ook . De 9ehele narratieve structuur van de film en deze interpretatie vol9end van de
existentieel sublieme ervarin9, valt to herkennen in de
reclametekst : "U bent moe . U bent al da9en in de
ኳeer . Dan be9int de pil'n . . . . Als flit u bekend voor6
komt 1 flan is hier eindeli1'k verlichtin 9"
De narratieve structuur van The Game bliJjkt in termen van de existentieel sublieme ervarin9 to beschri1jኳen . De vraa9 die Jje 1jezelf na het zien van de film zou
moeten stellen 'Wat is het doel van het spel flat
Conrad Nicolas voor zi1jn verJjaarda9 9eeft?' 1 is daarmee beantኳoord . Het doel van Conrad met ziJjn cadean, het s el ኳas onder druk van het idee van
bedrei9in9en die doodsan9st 1 een piJjnli1jke inspannin 9
en een instinct tot zelfbehoud oproepen bi1j Nicolas
een hernieuኳd 9evoel van leven to forceren . Conrad
zei niet voor niets al te9en Nicolas : "doe het voor
1jezelf" . Nicolas moest ኳakker ኳorden 9eschud uit zi1'n
onverschilli9held en zi1jn e9ocentrische houdin9 .
Conrad ze9t tot slot bi1j zi1jn felicitatie van Nicolas dan
ook : "Ik moest lets doen 1 1e be9on zo'n lul to ኳorden" . Dit alles bevesti9t flat de beኳustኳordin9 van de
ervarin9 zelf, voor Nicolas het doel van de ervarin 9
moest zi1jn . Of zoals de nieuኳslezer die zich via de
televisie tot Nicolas richtte al zei : "het uitzoeken van
het doel van het spel is het doel van het spel" .
Tot slot moet no9 ኳorden vermeld flat het doorbreken van het monotone leven biJj Nicolas ook een
duideli1'ke breuk in de navol9in9 van het leven van zi1jn
vader heeft 9eforceerd . De uiteindeli1jke breuk op flit
9ebied ኳordt al in9ezet met de sYmbolische verkoo p
van het van zi1'n vader 9eerfde horlo9e, ኳaardoor
Nicolas tern9 kan keren naar San Francisco en naar
'zichzelf' . Nicolas laat in alle opzichten steeds meer los

Deel filmhoes The Game

van de 'erfenis' van zijn vader . De definitieve breuk
met zijn vader ኳordt verbeeld in de identieke zelfmoordpo9in9 van Nicolas, ኳaarmee hi1 ' uiteindeliJ'k het
leven van zijn vader'overleeft' . Nicolas is dan op tኳee
niveaus ኳakker 9eschud uit de 'eeuኳi9a slagp' die hi'1 .
zoals zijn vader voor hem had 9ekozen . Niet alleen
heeft Nicolas het monotone zakeliJjke leven van uitsluitend ኳerk achter zich 9elaten ook heeft hi1j na een
po9in9 tot zelfmoord de 'eeuኳi9a slagp' van zijn
vader, en daarmee liens hele leven, overleefd .
Het mechanisms van de inlevin 9
We hebben 9ezien dat de film The Game zich last
beschriJ'ven in termen van het existentieel sublieme .
Maar maakt dat de film ook tot een sublieme ervarin 9
voor de ki1jker? De ኳerkin9 van de film berust voor een

9root deel op het mechanisms van inlevin9 . 0p het
moment dat Jje de film voor het eerst zest ervaar 1 j e alle
bedrei9ends 9ebeurtenissen onder invloed van
dezelfde onኳetendheid als de hoofdpersoon Nicolas .
Je ኳest omdat 1e 9ebonden bent aan de focalisatie
vanuit Nicolas nest meer dan hiJ' . Zodoende ኳord J'e o p
een zelfde ኳiJjze als Nicolas verኳard, verrast en

overኳeldi9d door het plot . Dit zou tot 9evol9 moeten
hebben dat de ኳerkin9 van de film eveneens als een
existentieel sublieme ervarin9 be9repen zou moeten
kunnen ኳorden . Het is voor Burke immers geen bezኳaar dat een bedrei9in9 ima9inair is in dit 9eval
film . Sterker no9, de veili9e afstand tot de ኳaar9enomen bedrei9in9en zoኳel in ruimteliJjke als in temporele zin ima9inaire bedrei9in9en ኳant het is 'maar'
een film en het uitzitten van deze film is zelfs een
voorኳaarde voor de existentieel sublieme ervarin9 .
Uiteraard is het zo dat ኳanneer Jje 1'e continu beኳust bent van het felt dat film nooit een reels bedrei9in9 zal vormen vanኳe9e de afstand in ruimteli1jke zin .
de belevin9 van de film ook nooit een existentieel
sublieme ervarin9 zal benaderen . Daarente9en kan 1'e,
ኳanneer 1'e J'e ኳilt en ook ኳest in to leven- ኳel de9eliJjk
in benaderen9 de film beleven als een existentieel sublieme ervarin9 . De bests evidentie die daarvoor voorhanden is is ne9atieve evidentie . Wanneer iemand de
film The Game voor de tኳeeds keer bekiJjkt, is de bedrei9in9 van Nicolas nest Ian9er 9eloofኳaardi9 . Dit
staat de inlevin9 in het personage in de ኳe9 . De onzekerheid over de afloo van het 's el' ontbreekt er
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treedt bi1 ' de ki1jker 9een angst en spanning op, ኳaardoor verlichtin9 van de angst door beኳustኳordin 9
van de afstand tot de bedrei9in9en niet optreedt . Dit
apes kan 9eze9d ኳorden op een manier ኳaarop vaak
over films ኳordt 9esproken : de tኳeede keer is de film
niet echt spannend meer. Hier moet de betekenis van
deze spanning in het licht van de existentieel sublieme
ervarin9 9oed op ኳaarde ኳorden 9eschat : de spanning die 1'e ervaart ti1jdens het zien van de film is het
lichameliJ'ke equivalent van de door de idee van
bedrei9in9 op9eroepen (floods)angst
. De eerste keer
flat 1'e The Game ziet treedt de spanning ኳel op . De
focalisatie van Nicolas ኳordt 9evol9d, zonder flat 1'e
voorkennis hebt over de afloop van 'het spel', die een
vroe9tiJ'di9 ontsnappen aan de representatie van de
bedrei9in9en mo9eliJjk maakt . Zoals de existentieel
sublieme ervarin9, is de oorspronkeliJjke ervarin9 van
de film The Game dus niet in dezelfde vorm herhaalbaar. Wil de film volledi9 effect sorteren dan ma 9Je
als kiJjker niet meer ኳeten dan flat de focalisatie in de
film verdraa9t . Het meeleven met de angst en het
streven om to overleven van Nicolas. 9even de ki1'ker
aan het eind van de film het 9evoel 'lets to hebben
mee9emaakt' : hierin is het hernieuኳde 9evoel, de climax van de existentieel sublieme ervarin9, van leven to
herkennen .

Dit neemt niet ኳe9 dat er vra9en bli1ven bestaan . Wat
zou het effect ziJ'n 9eኳeest als ኳe de 9ebeurtenissen
van de film vanuit de Kantiaanse benaderin9 van het
sublieme verheffin9 zouden hebben ኳillen verklaren? De inschattin9 van de situaties door Nicolas als
bedrei9end zou 9ehandhaafd bliJven . Echter, de eindeloze ኳil tot zelfbehoud van Nicolas zou niet be9repen kunnen ኳorden . Veel eerder hadden ኳe dan een
over9ave van Nicolas aan een heroische dood verኳacht . Dit zou lets merkኳaardi9s hebben op9eleverd .
Wanneer Nicolas zich bi1j een van de eerste bedrei9in9en al zou hebben over9e9even aan de dood, zich

Waardevol hulPmiddel in de interpretatie
BiJ ' de studie naar de film The Game is de theorie van
het existentieel sublieme ኳaardevol 9ebleken in de
beschriJjvin9 van zoኳel de interpretatie als de ኳerkin 9
van de film . Is er iets'aan9etoond' met een der9eli1'ke
beschriJjvin9 van betekenistoekennin9 in termen van
het sublieme? In ieder 9eval kan ኳorden 9econdudeerd flat The Game zoኳel in ziJjn interpretatie als zi1jn
ኳerkin9 sterk liJjkt to steunen op de mo9eli1jkheid tot
een intersub1'ectieve belevin9 van de bestudeerde
menseliJ'ke ervarin9 . Daarmee heeft de theorie van het
existentieel sublieme zich ኳaardevol 9etoond als
hulpmiddel in de betekenistoekennin9 aan de film en
in de verklarin9 van de ኳerkin9 van de film . Hierbij1
is aan een 9root aantal verhaalelementen zoኳel
betekenis als effect toe9ekend . On9eacht of er in de
film beኳust is 9ezinspeeld op de existentieel sublieme ervarin9 als zodani9, in de bi1'behorende theoretische terminolo9ie, bliJ'kt de theorie van het
sublieme als verhevi9in9 voor The Game een coherente en vri1j volledi9a analኳse van de film op to
leveren . De '9eldi9heid'van een der9eliJjke analኳse last
zich niet beperken tot de intentie van de makers van
de film .

9even- die het in een psYcholo9isch interpretatiekader
zou kriJ9en . Deze analኳse pretendeert dan ook niet de
eni9a to ziJ'n, maar ኳet een 9oed verdedi9bare .
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beኳust van zi1'n morele superioriteit en onaantastbaarheld zou direct 9ebleken ziJ'n flat de bedrei9in9en
ima9inair ኳaren . Door het ontbreken van een centrale

rol voor het instinct tot fYsiek zelfbehoud in het sublieme als verheffin9, zou de film vroe9ti1jdi9 9eeindi9d
ziJ'n .
Is de film The Game hiermee dan uitputtend voorzien van betekenis? Nee natuurli1jk niet . De analኳse
van The Game last ruimte voor analኳses vanuit andere

interpretatiekaders . Zo liJ'kt de film in de vorm van de
vader-zoon retatie en analo9ie op zi1'n minst voldoende aanknopin9spunten to bevatten voor een psYcholo-

9ische interpretatie . Dit element ኳordt in het sublieme
interpretatiekader ኳelisኳaar van betekenis voorzien
maar er ኳordt misschien niet de centrale rot aan 9e-

Er kan ኳorden 9econdudeerd flat er in de film The
Game een spel is 9espeeld met de elementen van het

existentieel sublieme . Dit levert een interpretatie en
ኳerkin9sanalYse van de film op die in termen van het
existentieel sublieme to beschriJ'ven is . Hieruit bliJjkt flat
de sublieme ervarin9 no9 alti1jd actueel is het9een vermoedeliJjk rust op de mo9eliJ'kheid tot een intersubJjectieve belevin9 van de bestudeerde menseli1'ke ervarin9 .

Tristan den Dekker is student Nederlands aan de Universiteit
Utrecht. Zijn
l specialisatie is Literatuurኳetenschap . Dit arti-kel
kኳam tot stand naar aanleidin9 van een college over het
sublieme .
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Noten
Inmiddels is er naar aanleiding van onderzoek onduideliJ'kheld gerezen over de identiteit van de auteur van deze tekst .
Daarom ኳordt, ኳanneer vandaa9 de da9 9erefereerd ኳordt
aan de auteur van de tekst, ook ኳel gesproken van 'de
pseudo-Longinus' .
2

De afstand tot de ኳerkeliJjke bedrei9ing is een voorኳaarde
om niet uitsluitend deze bedreiging to blijven ervaren en er
bovendien aan ten proof to vallen . Het subject moet zich
echter ኳel (tiJjdeliJjk) daadኳerkeli1jk bedrei9d voelen, ኳil het
de bedreiging als subliem ervaren . We kunnen immers ook
relatief rusti9 rea9eren op een potentieel bedreigend object
op afstand . Strikt genomen bren9t Burke dit 9enuanceerde
onderscheid in de beleving van an9step (erg - minder erg) al
aan in zijn theorie, door de doodsangst als noodzakeliJ'ke
voorኳaarde to stellen voor de sublieme ervarin9 .
3

Dit vinden ኳe tern9 in het mathematisch sublieme van Kant .

4

Ga na : de sublieme ervarin9 als ervaring van verhevi9in9,
c .q . intensivering .
5

Denk in het kader hiervan aan de verschillen tussen Conrad
en Nicolas. Conrad, de flamboYante levens9enieter, in alles
antlers dan zijn vader, ten opzichte van de van het leven
of9eኳende, altiJ'd zakeliJ'ke Nicolas die het leven van ziJjn
vader leeft .
6

letterli1'k vertaald vanuit het En9els van de film . In de
ondertiteling ኳerd gesproken van 'oplossing' als vertaling
van het Engelse 'relief', hetgeen een interpretatie impliceert
op het eerste plan (oplossing van het felt dat het toch
inderdaad om een spel gaat) ኳaar een interpretatie in
existentieel subliem kader meer betekenis kan geven door,
nota bene, dichter bi1j de letterli1'ke vertaling to blijven .
Burke achtte beeldrepresentaties overigens niet in staat
doodsan9st op to roepen, vanኳe9a hun vermeende
onvermo9en to verhullen (onbepaaldheid) . Burke han9t o p
dit punt de 9edachte aan dat beelden de ኳerkeliJ'kheid
imiteren . Aan9ezien ik deze opvattin9 van Burke door de
prakti1'k 9efalsificeerd acht, hou ik hier verder 9een rekenin 9
met dit mo9eli1'ke bezኳaar van Burke te9en mi1'n
ኳerkin9sanalኳse .
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Lucebert en Tonnus Oosterhoff
als tኳijfelzaaiers
Over de postmoderne poezie
In hun artikel 'Postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse Poezie . Een verkennin9'
stellen Jos Joosten en Thomas Vaessens dat de Postmoderne Poezie zich kenmerkt door
een beኳust frustreren van de verኳachtin9en van de criticus . De poezie rekent vol9ens
hen of met 'een no9 steeds dominants poetica en de daaraan 9elieerde leesattitude' .
Barend Wallet neemt dit uit9an9sPunt over en ki1'kt hoe de 9rammatica van verschillende
9edichten van Tonnus Oosterhoff en Lucebert de eenduidi9a lezin9 ondermijnt . Open
plekken, driehoek1'es, extra ኳoorden of 1'uist ኳoorden to ኳeini9 : elks afኳi1'kin9 ኳordt in
dit artikel onder de JoeP 9enomen en 9eanalYseerd .
Barend ኳallet

0p 2 mei van dit J'aar ኳerd bekend9emaakt dat Tonnus

Oosterhoff ኳeer een priljs heeft 9eኳonnen . Na onder
andere de Herman GorterpriJs, de MultatuliPri1js en de

Jan Campertpriljs heeft Oosterhoff dit 1jaar de VSB
poeziepriJjs toe9eኳezen 9ekre9en op 9rond van zijn
meest recente dichtbundel Wi'1 za9en ons in een kleine
9roep mensen veranderen 2002 . De verschillende
jurኳ's ኳaardeerden het ኳerk van Oosterhoff bli1jkbaar,
maar toch zijn er ook andere 9eluiden hoorbaar
omtrent zijn ኳerk . HiJj kriJ9t ኳel eens het verኳi1't dat
zijn ኳerk to ኳeerbarsti9 is en dat er 9een eenheid in is
to vinden to vriJjbli1'vend allemaal . Hiermee zijn al tኳee
aspecten van het ኳerk van Oosterhoff 9enoemd die
ook 9elden voor de poezie van de keizer der ViJ'fti9ers :
Lucebert. Ook Lucebert heeft vele poeziepri1jzen 9ekre9en onder andere de voorloper van de Herman
GorterpriJ's en de poeziepriljs van de 9emeente
Amsterdam en zijn 9edichten zijn dus 9ePrezen maar
ook net zo hard of9
;~ekrat de keizer der ViJjfti9ers
ኳordt verኳeten een taalspelletJ'e to spelen zonder lets
to ze99en in zijn poezie .
Er is no9 een overeenkomst tussen beide laureaten : ze ኳorden allebei door Jos Joosten en Thomas
Vaessens in hun artikel 'Postmodernisme in de
Nederlandse en Vlaamse poezie . Een verkennin9' als
postmoderne dichter 9ezien . Wat dat postmoderne
dichterscha inhoudt en of beide dichters ostmoderne kenmerken hebben zal de rest van dit artikel
vormen . Om dit op een adequate manier vorm to
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9even zal ik eerst het 9enoemde artikel van Joosten
en Vaessens onder de Joep nemen en daaruit destilleren ኳat er door hen onder de term 'postmoderne
poezie' ኳordt verstaan en daarna zal ik in de bundels
van beide dichters op zoek 9aan naar het Postmoderne in de versre9els van de 9edichten .
Wezenli1'k andere poezie
Joosten en Vaessens ze99en dat de kኳalificatie
'postmodern' ኳel vaker is 9ebruikt om de naoorlo9se
poezie to benoemen . Specifiek voor hun aanpak is
echter dat ze "redeneren vanuit de lezer van poezie"
Joosten en Vaessens 2002, . 1) . De dichters die ze
postmodern noemen zijn dichters die tot nu toe als
heel verschillend ኳerden 9ezien . Behalve de dichters
die re9elmati9er postmodern ኳorden 9enoemd zoals Dirk van Bastelaere Peter Verhelst en Tonnus
Oosterhoff, ኳorden ook de Vi1jfti9ers met name
Lucebert en de Zesti9ers met name K . Schippers tot
de postmodernen 9erekend . De overeenkomst tussen
deze dichters is met name de manier ኳaarop critici o p
hun poezie rea9eren :
In de kritiek op het ኳerk van deze dichters is
een zekere verontኳaardi9ing to bespeuren die
zil"n oorzaak vindt in het tekortschieten van de
door de critici 9 ehanteerde leesኳi'ze
l . Het ኳerk
van deze dichters leent zich niet voor een o P
coherentie en samenhang gerichte in terpretatie .

Het onttrekt zich aan het allesomvattende

leesattitude . Het modernisme met zi1jn specifieke aan-

sluitende dኳangbuffs van de interprest.

names van 'inhoud', `persoonliJ'kheid' en 'essentie'

Ibidem

.2

client elks keer ኳeer als repoussoir ."Ibidem, pp . 8-9
Het voorstel in het artikel is om teksten die zich niet

De critici ኳillen zoals ze 9eኳend zi1jn to doen een

adsquaat laten analYseren door de 'modernistische'

sluitende interpretatie 9even,

leesstrate9ie

maar ኳorden in dit

streven 9of rustreerd door de 9edichten van de 'postmodernen' . Maar ኳillen deze dichters clan niet 9einterpreteerd ኳorden of ኳillen ze het niet op de manier

" per definitie als postmodern to

beschouኳen"ibidem r p . 9) . Vervol9ens ኳorden in
het artikel de "drie niveaus van ontre9elfin9"ibidem ,
p11 e .v) bekeken door bi1' elks modernistische aan-

zoals de critici het 9eኳend ziJjn to doen? In het artikel

name voorbeelden to

staat dat het laatst9enoemde 9eldt : de 9edichten

postmoderne dichters die de uit9an9spunten van

9even

van

9edichten

van

kunnen ኳel 9eanalYseerd ኳorden, maar deze postmo-

deze aannames frustreren .

derne poezie is voor "de 9an9bare benaderin9sኳiJjze

Om no9 even to resumeren : de dichters zetten zich

niet 9eschikt"ibidem, p . 7) . De postmoderne dichters
zien hun poezie als ኳezenliJjk andere poezie, en ኳen-

hier dus niet of te9en hun voor9an9ers maar eerder
te9en de critici van hun ኳerk en dan met name te9en

sen ook antlers to ኳorden benaderd dan de traditionele interpreten doen .

de kenmerken van poezie die deze critici erin ኳillen

Deze traditionele manier van poezie benaderen vindt men bi)j MerlYn, Neኳ Criticism en close-

tiek kri19en op hun oninterpreteerbare verzen maar

reading :

"het uit9an9spunt van deze traditionele

poezie-analኳse luidt dat het resultant van een
9eslaa9de analኳse een interpretatie van de tekst mo9eli1jk maakt ኳaarin alle of : zo veel mo9eliJjke tekstelementen zinvol met elkaar samenhan9en ."Ibidem ,

p8 In het commentaar van de in deze traditie 9root9ebrachte critici kunnen drie aannames ኳorden 9elezen die ze in elk 9edicht tern9 ኳillen vinden, ኳil het
9edicht een 9eslaa9d 9edicht heten . In het 9enoemde

zien . De overeenkomst tussen de dichters is dat ze kridat ze deze ኳeerbarsti9 held 1juist als doel liken
to
1
hebben . De 9edichten kunnen niet op de traditionele
z
manier ኳorden 9sinterpreteerd
omdat ze doelbeኳust de interpretatiedoelen ondermiJjnen . Hierin
schuilt ook de reden ኳaarom deze dichters door
Joosten en Vaessens het etiket 'postmodern' kri1'9en op9eplakt . Het idee van het postmodernisme dat
de 'Grote Verhalen' niet meer 9elden li1'kt door de
dichters uit het artikel to ኳorden onderschreven . De

ኳereld is niet in ziJ'n 9eheel to reconstrueren het

artikel ኳorden deze drie uit9an9spunten als vol9t

eni9e dat de postmodernisten no9 rest is scherven of

gegeven :

fra9menten van het 9eheel ኳeer9even zonder de
illusie to koesteren er een

kloppend,

allesomvat-

tend 9eheel van to kunnen maken . Door de poezie
l

11

Ill

De tekst vertoont ook als hi'1 zich op het
eerste 9ezicht als chaotisch aan de lezer

9even ze een uitin9 aan dit idee . De critici benaderen

voordoet, op een ho9er niveau een

dit postmoderne ኳerk vervol9ens op een modernisti-

innerlijke samenhan9

sche manier : ze ኳillen een eenheid

..

De tekst representeert een subject; er

zonder centrum' of als losstaande delen to schriJjven

stem of perso-

nage uit het ኳerk destilleren terኳi1i het postmoder-

klinkt een 'stem' al is dat apert niet de

nistische idee nu Jjuist is dat er 9een eenheid is to

stem van de auteur het gedicht als

verkri19en en

autonome maar plausibele historische

eenduidi9a stem in een ኳerk 9een vanzelfsprekend-

taalhandelin9

held meer is . De critici ziJjn kortom op zoek naar mo-

..

dat een enkel personage of een

Het gedicht is een 'or9anische' eenheid

dernistische ideeen in 9edichten die het modernisme

en ኳordt 'natuurli'k'
en 'authentiek'
J
9eኳaardeerd het 9edicht als bron van

voorbiJj' Ii1jken to ziJjn .

bizondere
kennis
1

apocrieflde analfabetische naam 1952 van Lucebert

.. .

Ibidem, p . 8

De 9edichten die deze aannames proberen to frustreren- zi1jn in de o9en van Joosten en Vaessens postmoderne 9edichten .
De postmoderne dichters rekenen of met "een no g
steeds dominants poetica en de daaraan 9elieerde

Zoals beloofd zal ik er nu tኳee bundels biJpakken ;
en

Robuuste ton9ኳerken,een stra/end Plenum

1997 van Tonnus Oosterhoff . Beide bundels ziJn 9elauኳerd

respectieveliJ'k met de poeziepriJ's van de

9emeente Amsterdam en met de Jan CampertpriJ's en
beide bundels staan vol met 9edichten ኳaarover de
traditionele critici klaa9den dat hun analኳse erop stuk
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lie p . Ik ኳil onderzoeken o ኳelke manier de eenduidi9a interpretatie van de traditionele interpreet steeds
ኳordt 9efrustreerd en ኳat de reden is dat deze poezie
vaak zo meerduidi9 en uitኳaaierend is . Maar eerst een
inventarisatie van de mo9eliJjke meerduidigheden in de
versre9els .
Mo9eli1'kheden van meerduidi9held
Er kunnen meerdere oorzaken ziJjn van de meerduidi9held van een zin een strofe of een 9eheel 9edicht . Ten
eerste kan een enkel ኳoord meerdere betekenissen in
zich dra9en . Het schoolvoorbeeld hiervan is het ኳoord
'bank' dat heeft de betekenis van het 9ebouኳ ኳaar
iedereen ziJn geld beኳaart en de betekenis van een
zitplaats voor meerdere personen . Als dit ኳoord er9ens in een 9edicht voorkomt zonder dat er verder
uitsluitsel ኳordt 9e9even over ኳelke betekenis van het
ኳoord ኳordt bedoeld een erg simpel zelfbedacht
voorbeeld : "Ik za9 een bank I daar vlakbiJ' za9 ik
haar . . ." dan zi1'n er tኳee lezingen van dit 9edicht . In
dit simpele voorbeeld is het niet van 9root belan9 our
ኳat voor snort bank het 9aat, maar er kunnen voorbeelden ኳorden bedacht ኳaarbi1j het ኳel van belan 9
is er kan bi1'voorbeeld ኳorden 9edacht aan voorኳerpen die een freudiaanse biJ'betekenis hebben . Als deze
ኳoorden beide betekenissen `9eኳoon' en freudiaans
bli1'ven dra9en kan een 9edicht heel dubbelzinni 9
ኳorden . In het verlen9de hiervan li9t het beeldend
taal9ebruik metaforen of beelden kunnen door verschillende mensen op verschillende manieren ኳorden
uit9ele9d . Door het associatieve aspect van metaforisch taal9ebruik zal de betekenis sours meerduidi 9
kunnen ziJ'n : verschillende personen zullen verschillende beelden biJj een metafoor hebben .
Een andere manier ኳaarop meerduidi9held ኳordt
bereikt is door middel van de 9rammatica in de zinnen
van 9edichten . Als de zin 9rammaticaal niet als eenheld is to lezen dan ኳordt de ኳil van de traditionele
interpreet al direct 9efrustreerd ኳant als de zin al
9een eenheid is, hoe kan het 9edicht dat dan ኳel ziJjn?
Door een zin incompleet to laten zi1jn - het laten ontbreken van essentiele ኳoorden voor een 9rammaticale
zin - of Jjuist overcompleet to laten zi1jn - als er to veel
in een zin li1'kt to staan our deze 9rammaticaal to
maken - kan de dichter de interpreet laten struikelen
op de ኳe9 naar een eenduidi9a interpretatie .
Ik zal biJj de bundels van Lucebert en Oosterhoff
vooral kiJjken naar de 9rammatica . Hoe hebben beide
dichters hun zinnen neer9ezet en ኳat ze99en de
re9els van de sYntaxis vervol9ens over deze versre9els?
Worden er door de 9ekozen constructies van beide
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dichters mo9eliJ'kheden 9ecreeerd our de tekst o p
meerdere manieren to interpreteren?
Geen enkel normaal ኳoord
In de debuutbundel van Lucebert zi1jn meerdere voorbeelden to vinden ኳaar de 9rammatica problemen
opኳerpt voor een eenduidi9a interpretatie van het
9edicht . Deze 'on9rammaticaliteit' kan open van een
ኳoorde1 dat overbodi9 li1jkt, tot n~'ebazel'
ee9
ኳaarbijJ
9een enkel normaal ኳoord meer to vinden is . Een
voorbeeld van een overbodi9 ኳoord1je is de vol9ende
zin : "maar mi J het is bli1'kbaar is ኳanhopi9" Lucebert
1980, p . 43) . Een van de beide ኳoordJjes 'is' IiJ'kt uit
de zin to kunnen ኳorden ኳe99elaten . Om deze zin
9rammaticaal to maken moet er op z'n minst een
ኳoord uit ; een mo9eli1'kheid is dan "maar mi1j is het
bliJjkbaar ኳanhopi9" 1 ኳaardoor de betekenis ኳordt
dat de ikpersoon 'het bliJjkbaar' als ኳanhopi9 voorkomt .
0p9emerkt client to ኳorden dat het ኳoord1ee 'is'
eenmaal is ኳe99elaten en eenmaal is verplaatst het
staat nu nameli1jk voor het ኳoord 'het' in plaats van
erachter . Dit zie ik echter niet als een on9rammaticaal
kenmerk van de zin vele dichters hebben in hun
9edichten 9ebruik9emaakt van inversie en bi1' die 9edichten ኳerden 9een 9eluiden 9ehoord omtrent de
onmo9eliJ'kheid our ze to interpreteren . Bli1jkbaar is
inversie een 9eoorloofde kunst9reep voor een dichter.
Dat Lucebert dit ook doet is in dat licht bekeken dus
niet bi1'zonder, maar als ኳe bedenken dat andere lees :
"niet-postmoderne" dichters dit omdraaien van
ኳoorden vaak doen our het metrum van het 9edicht
kloppend to maken is deze methode ኳel opvallend ኳant Lucebert staat niet bekend our ziJ'n metrische
9edichten . Er is echter ኳel een andere verklarin9 : dichters kunnen inversie ook 9ebruiken our nadruk op een
ኳoord to le99en door een onverኳachte - dat ኳil
ze99en on9rammaticale - vol9orde van de ኳoorden
to gebruiken . De klank van een 9edicht is ኳel heel
belan9ri1'k bi1' Lucebert en dat kan ook een reden voor
een dichter zi1jn our inversie in het 9edicht to verኳerken .
Om teru9 to komen op het dubbele ኳoord 'is' in de
aan9ehaalde zin : mi1 staat 9een mo9eliJjkheid voor
o9en our deze zin 9rammaticaal to maken terኳi1jl de
beide ኳoorden betekenisvol ኳorden 9ebruikt . Bij1
Lucebert komt ook het to9enover9estelde voor . In het
9edicht 'exodus' uit de eerste afdelin9 van de bundel
staat een zin die het ኳoord1je 'is' liJjkt to missen . Ik
citeer een 9edeelte van de eerste strofe van het 9edicht :

. . er naderen de vlammende ber9en
en o ኳat een zee zi'n
l de ber9en
ik ben begonnen 9eduldi9
to zi'n
J tussen haasti9e vlammen
ኳant het licht dat 9ezien is ontstoken
tussen uኳ steile borsten
een kudde stren9 kiJ jkende PJi'len
ኳiJ jst met de traa9held van PJi'n
nu alles is ኳegge9aan
mij
J de ኳe9aan . . . ibidem .p . 19
In de vi1jfde re9el "ኳant het Iicht dat 9ezien is
ontstoken" Ii1jkt een ኳoord to ontbreken . Vol9ens mij1
zi1jn re9el vi1'f en zes de biJjzin biJ j de hoofdzin die re9el
drie en vier vormen maar in die biJjzin IiJ'kt het to

haperen er ኳordt 9erept over 'het Iicht dat is 9ezien'
en dat licht 'is ontstoken tussen uኳ steile borsten' . Er
staan tኳee voltooid deelኳoorden in de biJ'zin nen

terኳi1i er maar een hulpኳerkኳoord to vinden is . De zin
ኳordt pas 9rammaticaal als er een extra 'is' ኳordt
9eplaatst na de eerste 'is' . Conclusie : er is een ኳoord
to ኳeini9 in deze zin . De reden kan snel ኳorden
9ezocht bi1 ' de klank : tኳee keer'is' na elkaar klinkt en
staat misschien niet mooi- maar het bliJjft altiJd 9issen
naar de motieven van een dichter . Daarom bliJ'ft het
ook 9issen naar de ኳerkeli1jke reden betekenis van
het missen van een ኳoord in deze zin .
De vori9e tኳee voorbeelden ኳaren ei9enliJ'k no g
relatief simpel, er IiJjkt een enkel ኳoord to veel of to
ኳeini9 to zi1jn . Er is ook no9 een andere relatief
makkeli1'ke on9rammaticale zin in de poezie van
Lucebert . In het 9edicht 'christusኳit' uit de eerste afdelin9 staat de vol9ende zin : "nu ben ik 1'e kleine
ankeren de stoomboot mond" ibidem
. 24 . De
zinnen voor en na deze zin Ii1'ken 9rammaticaal to
kloppen dus deze zin staat op zichzelf . In deze zin
ኳordt de 'ik' 9ell1k9esteld aan drie din9~
en ; 'Jje kleine
ankeren' 'de stoomboot' en 'mond' . Een mens kan
meerdere din9en to9eli1j k ziJn student zoon en
enthousiast maar door dit op deze manier in een
9edicht to plaatsen bren9t het 9edicht zijn lezers in
een situatie ኳaarin ze kunnen kiezen uit drie mo9eliJ'kheden . Hierdoor is het moeiliJjk om een eenduidi9e
interpretatie uit deze strofe to destilleren of ኳordt het

op z'n minst een makkeli1jk aanvechtbare interpretatie .
Daarnaast is het ኳoord 'ankeren' een biJ'zonder
ኳoord de 'ik' kan - in ieder 9eval 9rammaticaal 9ezien - 9oed een stoomboot en een mond zi1'n, maar'Jje
kleine ankeren' zi1n, is moeili1'ker . Het ኳoord IiJ"kt een
ኳerkኳoord to ziJ'n- maar ኳordt zo niet 9epresenteerd
in de zin het heeft er alle schi1'n van een zelfstandi 9

Lucebert, de Vijftiger op het moment dat hij vijftig ኳas
naamኳoord to ziJjn . Het behoeft denk ik 9een ar9u-

mentatie dat dit de eenduidi9a lezin9 van het fragment niet bevordert .
Dan nu een voorbeeld van een deel zin ኳaar ei9enli1'k helemaal 9een kloppend 9eheel van valt to
maken . In het tኳeede 9edicht uit de afdelin9 'de analfabetische naam' 'ik tracht op poetische ኳi1'ze' komt
de vol9ende strofe voor:
. . ik tracht op p oetische ኳijze
J
dat ኳil ze9gen
eenvouds verlichte ኳaters
de ruimte van het volledig leven
tot uitdrukking to brengen . . .

ibidem , p . 44

De
verstoorde lezer. Over de onbegl
ri"pI
eli"ke Poezie van
Lucebert Vaessens 2001 pp . 41-42 en ik ben het met
Ook Vaessens haalt deze strofe aan in zijn boek

hem eens . Het li1'kt een simpele strofe : re9el een vier
en vi1jf vormen een 9oed topende en sYntactisch kloppende zin . Maar in de toelichtin9 van ኳat 'de
oetische ኳi'ze' nu reties is loot het alsno vast .
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Ook al ኳordt de toelichtin9 nog duideliJjk aan9ageven
'dat ኳil ze99en' , toch is de derde re9el een onduidelike
re9el . Er kunnen veel betekenissen aan ኳorden
1
toe9ekend- maar 9een van de mo9eli1'ke oplossin9en is
per definitie 9oed omdat een andere mo9eli1'kheid net
zo 9oed zou moeten kunnen . Dit laat het vol9ende
citaat uit het essaኳ van Vaessens 9oed zien :
. . . bi'
J het a/s verhe/derend 9ePresenteerde
'eenvouds verlichte ኳaters' ኳordt het alsno 9
een duistere strofe. Ri/ke is erin herkend en
. Men heeft er een bi'be/se
Holder/in
zipspelin 9
J
in 9ezien (Genesis), gnostische reminiscenties ,
een vleu9le Boeddhisme en het scenario van de
via mYstica . Vaessens verኳiJ'st bi1' dit stukJ'e met
een noot naar het overzicht dat Oe9ema in ziJ'n
ኳerk heeft ge9even, BW Ibidem, p . 42
AI deze mo9eliJ'kheden zitten er on9etኳiJ'feld in - ኳie
ben ik om dat to ontkennen als ik niet op de hoo9to
ben van de 9nostiek het Boeddhisme of de mYstiek maar er is miJ'ns inziens niet een eni9e 1'uiste oplossin 9
die moet ኳorden 9ekozen uit de hier 9e9even mo9eliJ'kheden . Vaessens ze9t dat Lucebert bliJ'kbaar een
snort "intertekstuele verva9ing "Ibidem, p . 42 heeft
9esorteerd ኳaardoor alle 9eopperde mo9eliJ'kheden
er misschien ኳel inzitten .
In het 9edicht'bed in mi1'n hand' begint de taal echt vast
to topen en ኳoodt een 9ehele strofe on9rammaticaal :
.
goed men begeeft zich en 1 langzaam gaan
licht en nacht hoo9 en
laag 2 men zin9en hoort en trillen in met
P assen versnelde
kolommen steenኳorPen als ኳormen in de
blauኳe ademhalende
vlucht hoog en laag la en neer en neer en no g
eenmaal komt de
natuur ons ie ኳie ኳa zo hammen to9emoet
dri'f
J en draf Palm
k/em en ram dat het breken kan 3 1 kilo
J'ammerPaP kamschoon
nietኳaar ኳe/
goed . . . Lucebert 1980, p .47
Een complete grammatical analኳse van deze tekst is
niet nodig om to ze99en dat hier de sYntaxis van de
zinnen regelmati9 ontspoort . Direct op de eerste re9el
staat het ci1'fer '1' op een plaats ኳaar het vol9ens de
regels van de 9rammatica niet op zi1'n plasts is en even
verderop staat het ci1'fer'2' dat 9rammaticaal niet 9oed

98

Vooኳs 2 - Jaargang 21

in de zin past . Maar ook zonder de ciJ'fers topen de zinnen niet soepel .
In de vi1'fde re9el komen zelfs ኳoorden voor die enkel
to ziJ'n om hun klank alleen al omdat de
9 ekozen liken
1
ኳoorden 9een betekenis dragen omdat het 9een 'echte' ኳoorden ziJ'n-; 'ie ኳie ኳa' is een uitsprack van een
kind dat speelt met de taal of iemand die vriJ ' associeert
met klanken maar het is geen tekst die een semantische
betekenis drag9t, zoals in een traditioneel gedicht .
Door deze sYntactische ontsporin9en ኳordt het
moeiliJ'k om deze strofe to interpreteren . Er kan ኳorden bedacht dat de 'ik' hier begint to stamelen of dat
hi1' zo in de ኳar raakt dat hiJ ' er niet meer uitkomt maar
dan is er no9 niet 9ekeken naar de betekenis van de
echte ኳoorden die in de strofe staan . Omdat de zinnen
niet preties ziJ'n aan to 9even, ኳordt het mogeliJ'k om
bepaalde ኳoord groepen bi1' verschillende 9edeeltes
van een zin to laatsen . Hierdoor zal elke inter reet de
zinnen in deze strofe ኳaarschiJ'nliJ'k antlers indelen en
hoo9stኳaarschi1'nliJ'k ook op een andere interpretatie
uitkomen .
Als laatste voorbeeld uit de bundel van Lucebert ኳil
ik een strofe aanhalen ኳaar semantiek en sYntaxis
echt 9een voet meer aan de 9 rond liken
to kri1'9en . De
1
strofe komt uit het 9edicht 'eten' :
.] toen toen ook
kኳam de poPp ensnel/erschi'J
uit ui
to
it
au . . . Ibidem, p . 51
Hier li1'kt in de laatste re9els 9een enkel 'normaal'
ኳoord to staan . Wat moet een interpreet die op zoek
is naar de essentie- inhoud of de persoonli1'kheid van
de dichter nu met der9eli1'ke re9els? Mi1'ns inziens is er
hier 9een interpretatie uit to destilleren die meer recht
van spreken heeft dan een andere . Dit simpelኳe 9
omdat er 9een tekst9edeelten kunnen ኳorden aan9ehaald die de menin9 van de ene interpreet staven en
die van de andere onder9raven . Er zal 9een consensus
op basis van tekstargumenten kunnen komen over
de betekenis van deze re9els zoals dat in de traditie
van MerlYn 9ebruikeli1'k is om de interpretatie to beargumenteren .
Hiaten en haak1'es
Ook in de bundel Robuuste tonpኳerken een stralend plenum van Tonnus Oosterhoff 9eeft de sYntaxis
de ruimte om be aalde
zinnen en/of strofen van de
p

9edichten op meer dan een manier to lezen en to
interpreteren . Was het biJj Lucebert een ኳoord dat niet

op de Jjuiste plek stond of ኳaren het complete zinnen
die ontspoorden bi1' Tonnus Oosterhoff zi1jn andere
mo9eliJj kheden voor het sorteren van ambi9uiteit 9ebruikt . In de bundel zi1'n veel tekst9edeelten zo op9e schreven dat een interpretatie met recht tኳee kanten
op kan - of moet - 9aan . Oosterhoff beኳerkstelli9t
deze meerduidi9held door onder andere open eindes
open plekken en haak1'es to 9ebruiken . Ik zal hieronder
voorbeelden 9even van de 9enoemde methodes . Eerst
zal ik ze in ኳoorden toelichten en vervol9ens zal ik
strofes van 9edichten van Oosterhoff citeren our de
voorbeelden duideli1jker to maken .
Er staan 9edichten in de bundel die niet of Ii1jken .
Enkele 9edichten hebben 9een punt na de Iaatste zin .
Dit is ook zo biJ' de meeste 9edichten van Lucebert, die
interpunctie in ziJn 9edichten 9eheel achterኳe9a Iaat
maar biJ ' Oosterhoff li1jkt er lets anders aan de hand .
Vaak ኳordt aan het einde van een der9eli1k . 'onaf'
9edicht met een nieuኳ onderኳerp be9onnen of is de
Iaatste zin niet compleet en IiJjkt hiJ j halverኳe9e to ziJjn
of9ebroken . Hierdoor zal de lezer sterk de nei9in 9
hebben our zelf een'afloop' aan het 9edichtte breien
en omdat elke lezer anders denkt en een andere einde
zal bedenken is het 9edicht voor iedereen anders en
nooit af . Als een 9edicht zelf al nooit of is of een eenheld die elke lezer op dezelfde manier leest hoe kan
een analኳse van een 9edicht dan ooit klaar zi1jn en voor
iedereen 9elden? De tekst die is ኳe99elaten zal
immers alti1'd bliJjven meespelen in de betekenis van de
tekst die er ኳel staat .
Ook de open plekken zor9en ervoor dat een tekst
niet comeleet is en dus niet als 9eheel kan ኳorden 9einterpreteerd . Oosterhoff heeft in zi1n 9edichten hiaten 9 elaten ኳaar ኳoorden liken
to hebben
J
9estaan . Deze hiaten zi1jn ኳeer9a9even doordat er extra spaties tussen ኳoorden staan . Sours IiJ'ken het
maar drie spaties to ziJn 9eኳeest zodat het ontbrekende maar een klein ኳoordJje li1'kt to zi1n, maar
sours ziJjn halve re9els niet in9 evuld . Daardoor liken
1
dus ook halve zinnen to ontbreken . Omdat de zinnen
rondom de open plekken ook voor een kloppende
to missen, ኳordt het idee van
sY ntaxis ኳoorden liken
1
het ontbreken van ኳoorden versterkt . De lezer kri'19t
op tኳee manieren de indruk dat er ኳat mist er is plek
open9ehouden ኳaar ኳoorden kunnen ኳorden in9evuld en de zinnen missen ኳoorden our grammaticaal to ziJ'n . De nei9in9 our de open plekken in to
vullen zal dus 9root ziJjn biJ ' de lezer . Dat ook hier
iedere lezer een andere invullin9 zal 9even aan de

open plekken is miJjns inziens evident . Hierdoor zal ook
de interpretatie van een 9edicht met een der9eli1'ke
open plek een hacheliJjke ondernemin9 ኳorden omdat er ei9enliJjk eerst moet ኳorden besloten ኳat er o p
de open plekken client to ኳorden in9evuld voordat er
een sluitende intereretatie van het 9edicht kan ኳorden 9a9even .
Het 9ebruik van haakJ'es komt al in de titel van de
bundel voor . Deze haakJ'es zor9en ervoor dat een zin
ambi9u ኳordt . Als men een zin met haakJjes leest, kan
de tekst die tussen de haak1jes staat ኳel of niet ኳorden
mee9erekend . Voor beide mo9eliJ'kheden is ኳat to
ze99en en 9een van de beide mo9eliJjkheden is beter
of slechter dan de antler. Hierdoor is direct een meerduidi9e lezin9 9esorteerd .
Dan nu een 9edeelte van een 9edicht van
Oosterhoff our het bovenstaande to verduideliJjken .
Het volgende komt uit het 9edicht 'Heel het station . . .' :
[ . . .] Gevoel, besef ኳellen uit Been innerlijk op .
Mensen ኳorden aan perrons geregen .
Waar men staat heeft men,
ኳat men heeft (is) to dragen .
Heel heT station in Utrecht valt in het licht
(Oosterhoff 1997, p . 8)
De Iaatste re9el van het 9edicht liJjkt het begin van een
zin de re9el daarvoor is of9esloten met een punt en
de Iaatste re9el zou 9oed het begin van een nieuኳ
onderኳerp kunnen ziJjn . De zin op zich betekent niet
zo veel 'het licht' • over ኳelk licht 9aat het hier? , dus
de su99estie die de zin bi1' de lezer zal oproepen is dat
er no9 ኳat achteraan moet komen met bi1voorbeeld
het uitsluitsel over het licht en ኳat er verder met het
station 9ebeurt . Omdat de lezer na het lezen van deze
zin in ieder 9eval 9een afsluitin9 van het 9edicht te9en
is 9ekomen zal hiJ j zelf bi1jna automatisch een zelf
verzonnen afsluitin9 maken of in ieder 9eval een vaa 9
3
idee hebben ኳat er ኳaarschi1jnliJjk zou ziJn 9ekomen .
Ook de vierde re9el uit dit citaat is opvallend, hi'1
be9int halverኳe9a en er staat een ኳoord1je tussen
haakJjes . Dat de tekst pas halverኳe9e de vierde re9el
be9int kan een tYpo9rafisch stiJjlmiddel van Oosterhoff
ziJ'n, maar de zin ervoor spreekt dat te9en . Deze zin
"Waar men staat heeft men " li1jkt niet'af' to zi1'n, er
li1jkt no9 ኳat op to moeten vol9en . De lezer zal hierdoor merle omdat er een stuk open is ኳaar tekst
had kunnen staan . 9enei9d ziJ'n zelf ኳat in to vullen
our van het 9edicht ኳeer een 9eheel to maken . Net
zoals bi1' de open eindes zal ook biJ j de open plekken
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tekstar9umenten aandra9en die de ene betekenis
boven de andere plaatsen- beide betekenissen zullen
bli1'ven meespelen .
Een antler voorbeeld van een open plek staat aan
het begin van het 9edicht 'zochten hem op' . Hier is
het vol9ens miJ' heel duideli1jk dat en ኳat ontbreekt :
zochten hem op
omdat lan9 niets vernomen hadden zor9en
maakten . . . . Ibidem, p .13
In deze tኳee re9 els liken
steeds ኳat ኳoorden to
J
missen . Dit 9emis is op9elost als op de open plek aan
het begin van de eerste re9el het ኳoordJ'e 'ኳe' of 'ze'
ኳordt in9evuld . 0pvallend aan dit tekst9edeelte is dat
ook in de tኳeede re9el ditzelfde ኳoord of een ኳenvoe9in9 daanian IiJ'kt to missen alleen is daar 9een
open plek to vinden . Als ኳordt 9ekozen voor het
ኳoordJje'ኳe' en dat ኳordt in9evuld in de tኳee re9els
dan zou de tekst er als vol9t uitzien :
We zochten hem o p
Omdat ኳe Ian9 niets vernomen hadden, ons
zor9en maakten .

De bundel (Robuuste tongኳerken,) een stralend plenum

elke lezer ኳat anders invullen en verandert het 9edicht
biJj elke nieuኳe lezin9 . Wederom is dan de vraa9 9erechtvaardi9d of er ኳel een of9eronde analኳse kan zi1'n
van een 9edicht dat no9 niet is of9erond . Wat overi9ens ook te9en de mo9eli1'kheid van het tYpo9rafische
stiJjlmiddel spreekt, is het ontbreken van andere tYpo9rafische biJjzonderheden . 0p meerdere plekken last
Oosterhoff plekken in regels open- tennrijlJjl en ner9ens
in de bundel sprake is van een zonder reden afኳi1'kende tYpo9rafie .
De vierde re9el is ook opvallend omdat en een
ኳoord tussen haakes
J staat . Zoals 9eze9d kan hierdoor
dit ኳoord ኳel en niet ኳorden mee9eteld, ኳaardoor en
ook direct tኳee lezin9en van de zin ontstaan . De eerste lezin9- zonder het ኳoord1ee 'is' heeft dan de betekenis dat en een 'men' is die 'lets heeft to dragen' . Dit
is toch lets ኳezenliJjks anders dan de betekenis van de
zin ኳaarin het ኳoord1'e 'is' ኳel ኳordt mee9erekend in
die betekenis 'heeft men lets` maar deze keen heeft
men niet lets to dra9en maar is dat9ene ኳat men
heeft to dra9en . Een interpreet kan miJjns inziens 9een
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De tekst ኳordt hierdoor duideliJ'ker, maar de keuze
voor 'ኳe' is arbitrair: ook 'ze' tኳee keer 'ze' en een
keen 'zich' zou kunnen ኳorden in9evuld . Als men niet
zou letten op de 9rootte van de open plek zouden
zelfs allerlei ei9ennamen kunnen ኳorden 9ebruikt
maar de omvan9 van de open plek liJjkt to ኳiJjzen o p
een kleiner ኳoord en daarvoor komen 'ኳe' en 'ze'
beter in aanmerkin9 . Nu is het verschil tussen de beide
ኳoorden niet zeer 9root qua betekenis de 9ehele
betekenis van het 9edicht ኳordt ኳaarschi1'nliJjk niet
ኳezenliJjk beinvloed door een van de beide ኳoord1'es .
Maar toch ኳordt een eenduidi9a interpretatie van dit
9edicht al 9efrustreerd . Een doonslaggevend argument
om to kiezen voor een van de tኳee mo9eli1jkheden is
en niet en de zekerheid dat er maar tኳee mo9eliJjkheden ziJ'n om in to vullen is er ook al niet ofኳel ,
helemaal zeker ኳeten ኳat en zou moeten staan - ik
denk dat het duideli1'k is dat en ኳel de9eliJ'k lets moet
staan - zal 9een enkele interpreet kunnen .
Een variatie op de truc van de open plek 9ebruikt
Oosterhoff in het 9edicht 'De kudde 9ri1jze . . .' Ik citeer
het hele 9edicht :
De kudde 9I
rite en gJ
risbruine voordieren holt
stopt, 9raast .
A moeten er niet met ontroerin9 tussen

doen de betraande koemera in het ademend
foedraal.

dat diep doer ademen .
het 9 evoel van ri jkdom

Het daverende en scherplachende ኳaar de
vlakte vol mee is.
De ruimte kophalst en slikt staart. De
schaduኳen vallen aan
de beኳe9ende randen .

van ኳaar, van ኳaar
de onderlinge vertederin 9
bi"1 het 9ezamenli1jk zien van dieren
het platen van boomen op bedrukte dagen

Wat een gehobbel onder de poten! En ኳat
schudt de bodኳ! A
zijn
1 heel al zelf op ho! 9esla9en . Ibidem, p .
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Ik zal het 9rootste 9edeelte van het 9edicht met rust
laten, het is mi1 j to doen om de tኳee 'driehoek1jes' .
Door een der9eli1jk fi9uur in to voe9en, tኳeemaal o p
de lasts van het onderኳer van de zin sorteert
Oosterhoff hetzelfde effect als met zi1jn open plekken .
In prindpe kan de lezer invullen ኳat hiJj ኳil alle ኳoorden om 9rammaticaal 9een brokken to maken moet
het ኳet meervoud zi1'n die een onderኳerpspositie kunnen innemen kunnen ኳorden in9evuld . Is het
daarbiJj toeval dat het fi9uur dat Oosterhoff invoe9t
een driehoeki9e vorm heeft of moet het ኳoord dat o p
die plek moet ኳorden in9evuld in de betekenishoek
van de driehoek li99en? Moet het op de een of andere
manier iets to maken hebben met een driehoek of is
dit 'hineininterpreteren'? MoeiliJ'k- zo niet onmo9eliJ'k ,
om daar het laatste ኳoord over to ze99en .
Een ziJ'spoort1'e en de verschillen verklaard?
Lucebert is in de Iiteratuur9eschiedenis een voor9an9er in de zin van 'eerder publicerend` van elke
dichter die na de 1'aren vi1jfti9 9edichten heeft 9eschreven . Als ktein ziJspoort1'e heb ik in de bundel van
Oosterhoff 9ekeken naar sporen van voor9an9ers . Bi'1
de tኳee voor9an9ers die heel duideli1jk ኳorden aan9ehaald zit Lucebert niet; de tኳee poeten die in de
bundel van Oosterhoff voorkomen, zi1'n Leopold en
Ni1jhoff. Uit een bepaald oo9punt is dat 9een bi1jzondere keuze . Leopold komt in het Ian9ste 9edicht uit de
bundel voor 'Meneer met pinksteren' en de strofe
ኳaarin Leopold voorkomt, luidt als vol9t :
. . Oosterhoff bladert met 9ene9enheid in de
Poezie van J. H . Leopold ,
Vooral in de onafzienbare afdelin9 'Schetsen en
fra9menten' :
Dieren

als kerk in het bosch 9'ezien

0 denkt 0 kon dit maar ei en maaksel zi jn
het zou min
1jn ኳerk net
dat beet1"e extra geven dat het nu voorgoed
moet missen . . . . Ibidem . 43
Leopold staat bekend als de dichter die heeft 9eze9d
dat Jjuist dat9ene ኳat ኳordt ኳe99elaten r het meest
krachti9e is van de poezie ver9eliJjk "Leopold zei
'het sterkste ኳerkt ኳat is ኳe99elaten' Anbeek 1999,
p . 81) . Ofኳel een open plek is het belan9ri1'kste van
het 9edicht . Ook in het door Oosterhoff 9eciteerde
9edicht van Leopold komt een open plek voor en bijJ
deze laatste ziJ'n vroe9ere versies van 9edichten
bekend ኳaarin veel meer tekst stond dan in het
uiteindeliJk 9epubliceerde 9edicht . Oosterhoff en
Leopold kunnen dus beide als meesters van het ኳe9laten ኳorden 9ezien, ኳat de keuze voor Leopold een
to9ische maakt .
Ook de tኳeede oude meester die indirect in een
9edicht van Oosterhoff voorkomt is in miJjn o9en 9een
biJ'zondere keuze . De voor9an9er ኳordt al aan9ehaald
in de titel van het 9edicht'Het dኳaze biJ'een', nameli1'k
Ni1jhoff . In dit 9edicht ኳorden drie 9edichten van
NiJ'hoff vriJ 9eciteerd . De keuze voor deze dichter en
de keuze van de aan9ehaalde 9edichten in het 9enoemde 9edicht ziJ'n allebei 'lo9ische' keuzes . Aan9ehaald ኳordt onder andere 'Impasse' uit de bundel
Nieuኳe 9edichten 1934 . De overeenkomst tussen
Ni1jhoff en Oosterhoff is dat beide dichters veranderin9en niet schuኳ den . NiJjhoff veranderee ziJn 9edichten na de eerste publicatie no9 re9elmati9, biJ ' een
nieuኳe druk van een bundel ኳerden 9edichten vaak
veranderd toe9evoe9d of ኳe99elaten . Zo kree9 het
kleine oeuvre drie bundels van NiJ'hoff toch no9 een
vri1j omvan9ri1'k verzameld ኳerk omdat daar alle veranderin9en naast elkaar ኳerden 9ezet . 'Impasse' veranderde biJ'voorbeeld in een hernieuኳde druk van
Nieuኳe 9edichten voor een 9root deel het sextet
kree9 een 9eheel nieuኳe bi1'na to9enover9estelde
betekenis .
Dat veranderen van 9edichten is interessant, de
9edichten ziJ'n bliJ'kbaar nooit of en veranderen dus
maar door, al kan biJ' Ni1jhoff ኳorden 9eze9d dat ze

Vooኳs 2 - Jaargang 21

101

sends 1953 hetzelfde ziJ'n 9ebleven . Het 1'aar ኳaarin
Tonnus Oosterhoff ኳerd 9eboren en zi1'n 9edichten
dus ei9enliJ'k be9onnen to leven en to veranderen . Dat
de 9edichten bijj beide dichters nooit - of in ieder 9eval
Ian9a tiJ'd niet - of zi1'n, is dus een overeenkomst maar
ook de veranderen9en ziJjn bij' beide dichters to vinden .
BiJ' NiJjhoff ኳas dat to zien in de loop der tiJjd en in de
loop der bundels, bijj Oosterhoff is het zelfs in een
9edicht to vinden . In het openin9s9edicht staat de
vol9ende strofe .
. . Ik ben dor ik ben sapPi9e p eer. lk ኳord
uit9eA ikt door ri'm
en ritme,
1
nee door ritme en r~ lm, dat khnkt beter . . . .
Ibidem, p . 5
Hier verandert Oosterhoff zi1'n 9edicht . Dit zullen vele
dichters hebben 9edaan ; eerst lets opschri1'ven, later
een andere volgorde beter vinden en dat dan veranderen . Het verschil met Oosterhoff is alleen dat deze het
in zi1n 9edicht last staan en het zo publiceert .
Onrust zaaien is lof en Pri1'zen oo9sten
Zoals de voorbeelden uit de beide bundels al hebben
aten zien, gebruiken Lucebert en Oosterhoff niet dezelfde methoden om onrust to zaaien bijj de lezers .
Beide dichters 9ebruiken of moet ik ze99en 'misbruiken'? de 9rammatica op een andere manier . Waar
Lucebert ኳoorden invoegt dan ኳel ኳeglast of begint
to 'stamelen' maakt Oosterhoff 9ebruik van open
eindes, open plekken en haak1jes . Een ander verschil is
de hoeveelheid verstorin9en, ኳaar de lezer bij1
Lucebert nog ኳel eens moet zoeken naar de laden
van meerduidigheld kan bij' Oosterhoff de ambiguiteit
in 9rote hoeveelheden to9eli1jk ኳorden 9evonden . Bij1
Lucebert komen veel 9edichten voor ኳaar de sYntaxis
geen hindernissen hoeft to nemen en zi1'n er relatief
ኳeinig gedichten ኳaar de grammatica meer dan een
kant op ኳiJjst . Bi1j Oosterhoff daarente9en is in bi1jna elk
9ed icht ኳel lets bi1jzonders aan de hand met de
9rammatica en zi1n er bi1na 9een niet-ambi9ue 9edichten to vinden . De condusie ma9 dan ook luiden
dat voor beide dichters de door Joosten en Vaessens
opgenoemde kenmerken gelden . Geen van beide
poeten i1jkt er op uit om een eenduidi9 9eluid to laten
horen . Oosterhoff liJ'kt sterker dan Lucebert gericht o p
om een 9edicht ambi9u to maken .
de mo9liJjkheden
e
Het kኳantiteitsverschil in ambi9uiteit tussen de beide
dichters liJkt 9emakkeli1'k to linken aan hun positie in
het 9eboorte1jaar van beide
de literatuur9schiedenis,;
e
dichters li9t be hoorliJjk ver uit elkaar zo'n slordi9e
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derti9 Jaar, een complete 9eneratie en daardoor is
hun plek in de literatuur9eschiedenis anders . Lucebert
moest andere barrieres overኳinnen - misschien moet
ik ze99en : andere traditionele interpreten overኳinnen .
Waar Lucebert no9 moest striJ'den voor het vriJ'e vers ,
maakt Oosterhoff ruimschoots 9ebruik van deze
overኳinnin9 van zi1'n voor9an9er . Beide dichters hebben echter succes met hun 9edichten en met het
irriteren van de heren critici . Sterker no9, het opኳekken van ኳrevel bijj recensenten li1jkt een 9oede tactiek
om literaire priJj zen to ኳinnen .
Literatuur
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Noten
De9ene die specifiek is 9einteresseerd in de
'postmoderniteit' van Lucebert verኳi1js ik 9raa9 door naar
een boek van Vaessens; De verstoorde lezer . Over de
onbe9l
rippl
eli'ke poezie van Lucebert . Niet iedereen is positief
over lit boek ; zee biJvoorbeeld Note 2003 .
z

Hoe de postmoderne 9edichten dan ኳel moeten ኳorden
benaderd en 9eanalYseerd, is onderኳerp van een later
artikel van de hand van Joosten : 'Van kern naar lijnen . Een
voorstel voor eigentiljdse poezie-interpretatie 9eillustreerd
aan de poezie van Peter Holvoet-Hanssen .'
3

Dat de laatste re9el van lit 9edicht exact 9eli1jk is aan de
eerste re9el en ኳat de betekenis daarvan zou kunnen zijn
(oneindigheld su99ereren biJjvoorbeeld), bliJ'ft hier buiten
beschouኳmg .
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c;nhimn
Ann Ri9'neY, Binds kort hoo9leraar Al9emene titeratuurኳetenschaP aan de Universiteit Utrecht, brengt een semester als
gastonderzoeker to Harvard door . Zi
1 j bericht over haar ervarin9en met de Amerikaanse letteren .

Tussen reclametaal en poezie
Na acht ኳeken in de prachti9e Widener Bibliotheek
ኳord ik steeds vroli1jker . Het felt dat ik in deze tempel
der letteren in alle rust ma9 doorኳerken zal hiermee
to maken hebben : aan een ei9en bureau met uitzicht
o p de beroemde Harvard ኳard en vooral ;r met onbeperkte toe9an9 tot de maar liefst veertien mil1joen
boeken die in het bezit zijn van deze ኳereldberoemde
bibliotheek .
Voor de eerste keer na 1jaren kriJ9 ik de smack van
het intellectuele leven ኳeer to pakken zoals 1'e na een
verkoudheid opeens beseft hoe Iekker een 9ekookte
aardappel kan ziJjn . Dat ze9t ኳel lets triests over het
normale levee van een Nederlandse ኳetenscha er
die zoveel ti1'd en ener9ie kኳi1jt is aan het verኳerken
van de eindeloze stroom beleidsmati9e vernieuኳin9en . Maar daar ኳil ik nu ei9enliJjk helemaal niet aan
denken . Na deze maanden heb ik tኳee artikelen over
Iiteratuur en culturele herinnerin9 of en sta ik klaar
voor het vol9ende .
Mi1'n vroliJjke stemming kan ik echter niet alleen
toeschriJjven aan het intellectuele infuus ኳaaraan ik
i . Het heeft ook met Ameda9eli1jks in de bibliotheek l9
rika to maken . Daar ኳordt men vroliJ'k . Beter 9eze9d :
daar zal men vroli1jk zi1jn . Of, zoals het kenteken van de
auto's uit Neኳ Hampshire, de Amerikaanse revolutie
citerend no9 steeds proclameert : be free or die ኳees optimistisch of 9a naar huffs .
ledereen is zo harteli1'k verኳelkomend en buiten9eኳoon enthousiast . Het regent superlatieven . De
donuts biJ' Dunkins zijn 'simplኳ the best' het huisኳerk
van de kinderen is 'fantastisch' de buurt ኳaarin ኳij1
ኳonen is ook 'fantastisch' de huizen'simpIY fabulous'
en mif'n onderzoek is 'fascinerend' . En vanzelfsprekend is de Amerikaanse democratic net als haar donuts 'simplኳ the best' . Je 9elooft het natuurliJjk niet
altiJ'd en zeker niet uit de mond van een George W .
Bush op oorlo9spad, maar toch zet dit al9emene
optimisme, met name te9en de achter9rond van een
krimpende economic en een onvoorspelbare oorlo 9
ik schriJjf dit op 29 maart 2003 aan tot nadenken .
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Het draait natuurli1'k om taal9ebruik en hoe 1'e lets
bren9t of hoe J'e iemand be9roet . Dit is een cultuur
met een in9ebur9erde hYperbool en een op9eblazen
taal9ebruik dat voor de in9eኳiJjden ook ኳat nuances
zal kennen tussen 'excellent' en 'aኳe-inspiring' kan
natuurliJ'k een heel laa9J'e kritiek zitten maar dat
ver9eleken met het nuchtere Nederlands als overdreኳen kan overkomen . Echter, het 9cat niet alleen om
taal9ebruik . Daarachter zit een hele filosofie : het hier
heel 9an9bare idee dat de ኳoorden de ኳereld kunnen
maken . En dat1je dus de ኳereld inclusief1'e ei9en levee
kunt verbeteren door er in positieve termen over to
spreken . Of andersom dat 1je het kኳaad in de ኳereld
kunt overmeesteren door simpelኳe9 de naam ervan to
veranderen : aan9ezien de Fransen nu in on9enade
zi1'n- ኳorden 'French Fries' om9edoopt tot 'Freedom
Fries' zoals tiJjdens de Tኳeede Wereldoorlog 'hot
dogs' uit 'frankfurters' zijn ontstaan . Om maar niet to
s reken van de recente militaire aanval pardon, van
de 'Operation Iraqi Freedom' .
De ኳereld verbeteren met behulp van ኳoorden dit
is een levenshoudin9 die 9oed overeenkomt met de
door Philip Sidneኳ ooit beschreven functie van poezie.
De ኳereld is van koper, schreef hi1j rond 1600 maar de
dichter maakt daar 9oud van . Sidneኳ vol9end, zou Jje
kunnen ze99en dat de Amerikaanse cultuur, van donuts tot democratic door en door poetisch is . In deze
houdin9 zit een on9ekende ኳaarderin9 voor de macht
van ኳoorden die uit den bone kunnen zijn zoals
'nigger') dan ኳel de kracht van een mantra zoals
'freedom' kunnen bezitten .
The Poኳer of Positive Thinking, zo heette een van
de boeken die mi1jn vader in de Jjaren zesti9 ooit als
nouveaute meenam uit Amerika en nu pas be9ri1p ik
echt dat dat 'positief denken' niet alleen heeft to
maken met de redameኳereld maar met een hele
cultuur die van koper of er9er steeds maar 9oud ኳil
maken . Zoiets had ik ook al kunnen vermoeden uit
de documentaire Roger en Me 1989 van Michael
Moore die met moordende en atYpische ironic laat

zien hoe in de door ኳerkloosheid en armoede 9eteisterde stall Flint to Michigan, de inኳoners steeds
ኳerden op9eroepen our to 9eloven dat hun stall een
nieuኳe toekomst to9emoet 9in9 . 'Hier is het beloofde
land' is de heili9e kreet van een samenlevin9 ኳaarin
het kunnen streven naar 9eluk een door de 9rondኳet
9e9arandeerd recht is maar ኳaarin vooralsno9 niet
iedereen van 9ezondheidszor9 is verzekerd . De taal
van Hollኳኳood - ኳat er ook 9ebeurt zi1j zullen Ian9 en
9elukki9 leven en een 9oed 9evoel achterlaten - bliJjkt
uiteindeli1jk toch heel dicht bi1j het verplichte optimisme
van het sociaal-realisme to li99en .
Een treffend voorbeeld van hoe hier de poezie o p
de realiteit ኳordt 9eproJjecteerd vindt men in de al9emene voorlichtin9sbrochure van Harvard . 0p de kaft
ኳordt de lezer 9etrakteerd op een feestvierende 9roe p
studenten die zoals aan hun toga's en baretten is to
zien, hun diploma net uit9ereikt hebben 9ekre9en . In
de eerste rJi' staan heel prominent aanኳezi9 de 9limlachende 9ezichten van zes zኳarte studenten naast
die van zes ኳitte klas9enoten . Uit9aand van deze vrolike
foto zou de lezer kunnen denken dat zኳarte
1
studenten hier niet in de minderheid zi1jn . Wie verder
leest in de brochure ziet dat ze in feite - 9ezien vanuit
de statistiek dus en niet vanuit de ver9uldende poezie
- slechts een kleine minderheid van viJ'f procent
vormen . Een bedrie91
like verdraaiin9 van de ኳerkeIi1'kheid kan men roepen, maar misschien ook een
poetisch beeld van een mo9eli1jke no9 maakbare ኳereld? En ኳie denkt dat dit snort beeld9ebruik Utrecht
bespaard is 9ebleven moet eens ki1jken naar de kaft
van de En9elstali9e brochure van onze universiteit .
En nu be9riJp ik ook lets meer van de Amerikaanse
letterkunde . De An9lo-Amerikaanse Iiteratuurኳetenscha staat onder andere bekend our haar olitiek
correcte houdin9 . De bestuderin9 van de literatuur
ኳordt vaak vanuit een ኳereldverbeterend perspectief
bedreven en vaak 9ebruikt als middel our de beeldvormin9 met name aan9aande etniciteit, gender, en
seksuele orientatie biJ j to stellen . De taal van de kritiek
ኳemelt dus van de radicale politieke connotaties alsof

optimisme is : de ኳereld valt to redden en deze redding be9int met de literatuur . In eerste instantie ኳorden literaire teksten '9erect' door een hedendaa9-se
lezin9 die last zien dat ze ons toch no9 lets kunnen
leren door ons met 'betere' attitudes in aanrakin9 to
bren9en . En als de literaire teksten ons zo kunnen aanspreken dan zal het ook niet Ian9 duren voordat de
'echte' ኳereld voor zover men daarvan no9 kan
s reken o dezelfde oeticale muziek marcheert . Mo9eliJjke ኳerelden bestaan ኳelisኳaar niet of niet
letterli1'k, maar ze bren9en mensen ኳel op ideeen .
Voor de nuchtere Nederlander ኳaartoe ik mezelf
toch of en toe reken klinkt dit sours naief . Wie de ኳereld met ኳoorden ኳil veranderen holt toch 9eኳoon
de taal uit? Er9er no9, rooskleuri9e ኳoorden zor9en
ervoor dat veel mensen zich zullen 9etroosten in
illusies van een zኳart-ኳit 'ziJ'-leven-Ian9-en-9elukki9ኳereld' terኳiJ'I Ba9dad brandt . Mo9eliJjke ኳerelden
bren9en mensen ኳelisኳaar op ideeen, maar zoals
Plato al betreurde kunnen dat ook de verkeerde ziJjn .
En toch is er lets voor de alledaa9se poezie to
ze99en . "Human kind cannot bear too much realitኳ"
schreef T .S . Eliot ooit . Fictie is sours bedro9, maar
heeft ook ziJjn voordelen . In ieder 9eval is het nadeel
van een al to nuchter realisme en van het alles Ietterli1'k
ኳillen zien dat men niet eens meer de illusie koestert

dat de din9en anders kunnen onder andere dat de
bestuderin9 van de literatuur of 9eschiedenis lets
heeft to betekenen in een markteconomie . En dat
terኳiJ'I een ding duideliJ'k is : ኳie ooit in Amerika heeft
9eኳoond hoeft niet meer to tኳiJjfelen aan het maatschappeliJ'ke belan9 van de poezie, van verhalen of van
fictie . Over hoe 1je dit het beste kunt bestuderen daar
be9int de discussie .

uitspraken die door een schri1jver zi1'n 9edaan of implicaties die aan ziJjnlhaar tekst ኳorden verleend ook
directe 9evol9en zouden kunnen hebben voor de realiteit van alleda9 . Kortom alsof de ኳereld van ኳoorden
ook de rakti'k be aalt : verander de ኳoorden en net
zoals biJ' het schriJjven van een roman zal de ኳereld
vanzelf veranderen . Ik dacht dat aan deze houdin 9
vooral een diep9eኳorteld moralisme en de traditie van
de 'Humanities' ten 9rondsla9 la9en . Maar nu be9ri'Jp
ik dat dit ook product van hetzelfde onverbeterliJ'ke

Vooኳs 2 - Jaargang 21

105

i11tP1'vipኳ

"Een echt goed boek is als
Thomas Rosenboom over schrijven en leven
Thomas Rosenboom heeft als auteur inmiddels ziJ'n naam 9evesti9d . Sinds zi1'n debuut De
mensen thuis (1983) schreef hi1' vier romans, ኳaarvoor hi1' diverse literaire Pri1'zen ontvin9 .
Daarnaast is hem de eer ten deel 9evallen het boekenኳeek9eschenk to schri1jven voor
2004 . Ter 9ele9enheid van het verschi1'nen van zi1'n laatste boek De nieuኳe man, de best
verkopende Nederlandse titel van de of9eloPen boekenኳeek, Thomas Rosenboom ኳerd
9eintervieኳd voor VooYs door Geerke Ber9huffs . Een Ian9 gesPrek over de noodzaak van
problemen, rituelen, literatuur, homoseksualiteit, ei9enbelan9 en schoolkinderen .
Geerke Berghuis

U schrijft
in uኳ essa Ybundel Aanval1
lend s el over de manier ኳaaro
een 9oede roman tot stand komt en
ኳaar een goede roman aan moet
voldoen. Waarom zo'n handleidin9?
Toen ik die opstellen schreef omdat
ik uit9enodi9d ኳas aan de universiteit van Gronin9en, ኳas ik al een
paar Jjaar 9een roman meer aan
het schri1jven . Publieke ኳerken ኳas
denk ik al ኳel een J'aar of tኳee uit .
Ik ben niet zo'n schriJ'ver die vanuit
ziJn persoonliJ'ke problematiek vertrekt ik begin meestal met lets ኳat
niets met miJj to maken heeft maar
met lets ኳat miJj een kansri1jk verhaal9e9even li1jkt . Dat kan lets zi1jn
ኳaar ik bi1j toeval op stuit of lets
ኳat ik v erzin . A I ኳerkend haal ik
het dichterbi J' f dan ኳordt het uiteindeliJjk toch een heel persoonliJj k
document . Een boek is toch altiJjd
een PsYchisch portret our zo to
ze99en . Ik 9eef het ook altiJjd ኳel
met een zekere schroom uit
handen als het klaar is .
Maar er ziJjn ook veel schri1jvers
die vanuit hun persoonli1jke Problematiek of thematiek be9innen .

Voor hen is het dus heel makkeliJjk
our to voldoen aan zo'n uitnodi9in9 our een lezin9 to houden . Zij1
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kunnen biJjvoorbeeld vertellen hoe
het is our to repatrieren vanuit Nederlands-Indie of our in een Jfoods
9ezin op to 9roeien of our deel uit
to maken van de tኳeede 9eneratie
van ኳeet ik ኳat . Dat heb ik ei9enli1jk niet, dus ik ኳist ook niet 9oed
ኳaar ik het over moest hebben .
Is het in die zin een 9emir our als
schril ver 9een problemen to hebben?
Nou J'a, 9emis ik heb ኳel problemen natuurli1k, maar niet van die
thematische problemen . Geኳoon
problemen zoals iedereen en ook
niet altiJ'd . Maar ik ኳist dus niet
9oed ኳat ik moest doen en toen
o erde iemand dat ik het ook
over miJjn schriJfprakti1'k kon hebben . Toen heb ik die bundel 9eschreven ኳaarin ik als het ኳare
tern9keek op hoe het biJj miJ' 9aat .
Een snort reflectie of analኳse . Als
ik ኳerk 9aat het natuurliJ'k intuitief .
Van sommi9e recensenten had ik
het idee dat ze mi1'n bundelt1je in de
rechterhand en miJ'n boek in de
linkerhand hadden en dan 9in9en
ki1'ken of het allemaal ኳel klopte .
Sours ኳas het of er 9esu99ereerd
ኳerd dat ik ti1jdens het ኳerken aan

De nieuኳe man in mi1jn bundelt1je
had op9ezocht hoe het moest .
Maar 9oedl zo 9aat het natuurliJjk
niet . Ik denk niet ti1jdens het schriJj ኳen : God nou moet er no9 een te9enstrever komen . Die to9enstrever komt er natuurli1jk vanzelf .
Vroe9er, toen ik be9on als student Nederlands toen het serieus
ኳerd heb ik verhalen geschreven
ook ኳel Ian9e verhalen van de
len9to van een novelle die miJj al
halverኳe9e be9onnen to vervelen
en te9en het einde echt be9onnen
to er9eren . Ik ኳist toen niet ኳaar
het aan lag . Ik dacht toen no9 dat
schri1jven een zaak van 9oed schriJjኳen ኳas . Dus ik dacht dat ik to
opPervlakki9 of miJjn sti1i onvoldoende ኳas en richtte me daaroP .
Dat kree9 1e in de studie ook aan9 ereikt dat literatuur daardoor
bepaald ኳordt . Tenminste ik be9reep in ieder 9eval dat stiJi en thematiek doorsla99evend ziJjn . Met
een vriend van miJ' heb ik in die ti1'd
een blaad1je op9ericht een literair
blaad1je . Het bestaat nu niet meer .
Dat ኳas een heel 9eisoleerde
bezi9held ኳe kenden ook 9een
schri1jvers of zo . Voor dat blad dat
een keer per tኳee of drie maanden

een natuurverschijnsel"
uitkኳam heb ik een paar keer een
verhaal 9eschreven .
Daarna heb ik ኳest voor mezelf een verhaal 9eschreven en dat
voelde heel anders aan veel beter .
Ik had het 9evoel dat het niet meet
beter zou ኳorden dan dat . Als
dit no9 steeds niet 9oed 9enoe 9
zou zijn voor de 9evesti9de bladen ,
dan zou het ophouden dan moest
ik het maar op9even . Dat verhaal
heb ik toen naar De Revisor 9estuurd, ኳaar het ኳerd aan9enomen . Later is het in miJ'n debuut
op9enomen . Maar no9 steeds ኳist
ik niet ኳat nu het verschil ኳas
tussen dit voor mi1'n 9evoel 9elukte
verhaal en de oude mislukte po9in9en . Pas achteraf realiseerde ik
me dat die oude verhalen 'eenpersoonsverhalen' ኳaren : verhalen
over iemand die op een bank of de
rand van een bed zit en daar met
lets zit to ኳorstelen . Dat had 9een
dYnamiek . Dat heb ik zo on9eveer
in de bundel Aanvallend spel uit9ele9d en dat is toch een snort houvast 9eኳorden : met een te9enspelet ኳordt het interessanter, dan is
er sprake van striJ'd .
Dit is helemaal niet lets opzienbarends en het verbaast me
dat mensen het er niet mee eens
kunnen ziJ'n . Er is nameli1'k ኳel ኳat
ኳeerstand te9en . Het staat er
natuurliJ'k ook ኳel provocerend
maar ik ኳil niemand de ኳet voorschriJ'ven . Het is meet dat ik constateer dat het in mi1'n ኳerk zo 9aat .

Ook andere literatuur die ik ken
heeft het mechanisms van stri1'd
in zich . Niet alleen de conventionele roman maar ook sommi9e

modernistische romans die van
Platonov en Kafka biJ'voorbeeld .
Simpele verhaaltJ'es die allemaal
datzelfde 9rondpatroon hebben .
Maar 1'a, dan zijn er natuurli1'k mensen die het daar niet mee eens ziJ'n .
Er zijn ook veel schriJ'vers die
ze99en : "Die Rosenboom met zijn
schema, die schriJ'ft .het daarna alleen no9 maar op" . Ik snap niet
hoe ze dat kunnen ze99en dat ik
het alleen no9 maar op hoef to
schri1'ven- dat ik de afloop al ken en
dat het dan niet meet spannend is .
Het is dan net of die mensen niet
ኳeten ኳat schriJ'ven kan zi1'n . Met
het schema be9int het pas . Het
9rondschema in De nieuኳe man is
in een half uur verzonnen maar
ኳat 1'e er dan mee doet daar ben 1'e
dan ኳel een paar 1'aar mee bezi9 .
Het is ontzettend opኳindend om
na het maken van dat schema
ኳerkeliJ'k to 9aan schriJ'ven . Je
begeeft J'e binnen de bedding die je
hebt uit9ezet,• iedere rivier mondt
in zee uit . Je komt ኳel biJ' dat
iJ'kpunt uit. Maar de manier ኳaaro p
J'e dat doet daarmee valt alles to
ኳinnen en to verliezen .
Dus de intri9e als uitgangsPunt en
de stil als onderscheidende factor?
Ja na het bedenken van de intri9e
be9int het ei9enli1'k pas. Stel J'e voor
dat iemand anders mi1'n verhaal-

liJ'n uitኳerkt- dan kriJ'9 1a een heel
antler boek . Dat is op zich niet
ondenkbaar, ኳant naar mi1'n inzicht
heeft het schri1'ven lets van
scheppende kunst in zich nameliJ'k
het uitzetten van de verhaalli1'n .
Het heeft echter ook lets van

uitvoerende kunst het uitኳerken
van een scene binnen de contouren van deze scene . Dat laatste is
het meest beኳerkeliJ'ke, daar ben
1'e altiJ'd mee bezi9 . Ik hoef niet
meet to verzinnen hoe het verhaal
uiteindeliJ'k 9aat maar in de scenes
van de afzonderli1jke hoof dstukken
daarin valt no9 zoveel to ontdekken . In miJ'n o9en is De nieuኳe
man een heel experimenteel boek
9eኳorden ኳant ik probeerde het
helemaal vanuit een personage te
schriJ'ven . Er zijn natuurliJ'k ኳel
meet boeken die vanuit een personage 9eschreven zi1'n, maar dan
zijn er no9 andere personages die
ook din9en ze99en . Ik probeerde
slechts een personage to creeren
dat lets ze9t en denkt, en verder
alleen maar zኳi19' ende fi9uranten .
Bepof is ei9enliJ'k de eni9e echt
menseliJ'ke fi9uur . Die anderen, dat
zijn meet ኳezens ኳaar hiJ' naar
ki1'kt, die bestaan alleen maar in
zijn ኳaanideeen .
Wat voor miJ' ook nieuኳ is, is de
ontdekkin9 dat J'e din9en in een
roman nooit een keer most doen
maar een paar keer . Ik hou niet van
9rappen in boeken . Ik vind 9rap1'es
nooit leuk 9enoe9 voor boeken .
Revs is een uitzondering natuurli1'k ,
maar als 1'e echt kan zien dat een
schri1'ver een grap maakt . . . vreseliJ'k . Daarente9en is het prachti9 als
de situatie zo naar het absurdistische kantelt, dat het geheel van
hetverhaal 1'ealshetኳare zoop de
zenuኳen ኳerkt dat J'e de hele tiJ'd
zo'n slappa lack voelt. Dat heb ik
biJj Hermans en biJ' Kafka, Kafka is
zelfs een beetJ's to 9rappig, maar

Vooኳs 2 - Jaargang 21

107

anderen presenteert . Deze 9edachten 9aan vaak over de toekomst en dan ziJ'n er no9 een of
tኳee din9en ኳaar hi1' veel over
nadenkt .
Zo ze9t hiJ' drie keer aan Niesten
dat Niestens vader zo'n fine
ኳerkJ
man ኳas die zo tevreden zi1'n pijpJ'e
kon roken . Dan ze9t hiJj : "Dat is zo
bevredi9end om dat als directeur
to zien . Dat zul Jji1j straks ook ኳel
merken . . . "Dat is heel piJjnli1'k, vooral de derde keer . Dat is heerliJjk om
to doen . OfJje laat hem lets bedenken terኳi1jl hijj aan het slagpkamerraam staat en een paar da9en later
last 1'e hem hetzelfde ኳeer ze99en
als hijj visite heeft . Die herhalin 9 .
dat malende dat 9eeft dat beklemmende 9eloof ik . Dat J'e als
lezer denkt : "Man praat eens ergens antlers over, of 9a eens er9 ens naartoe" .

Thomas Rosenboom

zeker ook biJj Flauberts Madame
Bovarኳ . Dan bedoel ik zo'n op9e ኳonden lath zo'n slappe lath . Zo
van : "Ik ኳil ei9enli1jk niet lachen ኳant het is to erg, maar . . . " Dat
dus . Dat bereik 1je door overdri1jvin9 . Dat schema van miJj is zo summier, dat is meer een hulpstuk, to
ver9eli1'ken met een stukJe papier
dat handi9 is biJj het rekenen terኳiJ'I dat ook uit het hoofd kan . In
miJ'n schema staat niet : nu ኳordt
het heel beklemmend nu heel
9eesti9, enzovoort . Nee, dat ontstaat tiJjdens het schriJven zelf .
Beklemmin9 ontstaat vol9ens
mi1j door herhalin9 . Als ik De nieuኳe man zou mo9en kenschetsen ,
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zou ik ze99en dat het een minimalistische roman is . Qua personages,
en ook ኳat betreft de andere elementen . Ki1jk naar de hoofdpersoon, Bepol : Of hijj zit in ziJjn kantoort1je naar buiten to ki1jken het
liefst naar ziJ'n ኳerkmansknecht
Niesten of hi1' is buiten . En als hij1
buiten is ki1'kt hijj ኳeer naar die
Jj on9en- of hiJ ' 9aat een beet1je botaniseren . Dan 9aat hi1' met zi1jn trommelttje de ene kant op- of de andere kant verder niets . Het is een
snort toneeldecor ኳaar hijj niet uit
kan . Er komen ook 9een nieuኳe
mensen binnen . De hele tiJjd hetzelfde . Hi1' heeft ook steeds dezelfde 9edachten die hijj ook aan

U heeft les ge9even op schri 1"versvakschool't Colofon. In hoeverre is
schrli ኳen vol9ens u een to leren
ambacht?
Het ambachteli1jke is natuurli1jk
maar een klein deel van het 9eheel . Ik ben ኳel eens een vakman
9enoemd laatst, in een ኳeekblad .
Dat ኳas positief bedoeld 'de
9rootste vakman van Nederland'
ኳerd ik 9enoemd . Zelf voel ik me
helemaal 9een vakman, ኳant een
vakman is iemand die met ziJ'n
techniek en routine altitjd een bepaald minimumniveau haalt . Als ik
met een verhaal begin, voel ik absoluut niet die zekerheid dat het
ኳel behoorliJk 9oed ኳordt. Als ik's
ochtends ኳakker ኳordt - ook al
ben ik middenin een verhaal - dan
voel ik meteen als ik mi1'n o9en
open doe die spanning . Dan vraa 9
ik me of of ik ኳel ኳeer aansluitin 9
kan vinden bi1j ኳat ik al heb en of
het ኳel 9aat lukken- ኳant J'e hebt
iedere da9 toch ኳeer in9evin9en
nodi9 .

Ambacht is dus een heel klein
gedeelte . Ik heb op 't Colofon mensen be9eleid met als doel een publicabel eindኳerkstuk . Een stuk of vier
romans ziJ'n na miJjn be9eleidin9 bi' 1

echte uit9everiJ'en uit9a9even dus
dat is een aardi9 resultant . Als er
een schriJjversvakschool had bestaan toen ik tኳinti9 ኳas ኳas ik
daar ook naartoe 9a9aan . Toen mi1jn
eerste verhaal in De Revisor verscheen ኳas er van verschillende uit9evers belan9stellin9 en toen heb ik
een tኳeede verhaal 9eschreven .
Dirk AYelt Kooiman hoorde toen bijJ
De Revisor-9roep . Ik kende hem alleen van reputatie, maar hi1j heeft
toen miJ'n tኳeede verhaal bekeken .
Hitj nodi9de mij' uit om erover to praten en heeft mij' toen een paar din9en 9eze9d ኳaar ik no9 steeds miJjn
voordeel mee doe . Zo raadde hiJj mij1
aan to ኳachten met het uitpakken
van details . MiJ'n verhaal 9in9 over
een braakli99end terrein en daar zei
hi1j over : "De beschri1'vin9 is erg Ian 9
terኳiJjl de verhaalspannin9 zich no g
moet ontኳikkelen . Ga eerst de verhaalliJjn uitኳerken en kom dan met
details die kunnen dan ook no g
mooi vertra9end ኳerken ." Het
ኳerkt net als bi' een stri teasedanseres ook zi1j moet eerst over de
bru9 komen om de aandacht to
van9en en daarna de kunst van het
vertra9en toepassen .
Die mensen die be9eleid ziJ'n o p
't Colofon maken in ieder geval de
be9innersfouten niet . Dat bundeltJ'e
dat ik 9eschreven heb Aanvallend
spel, kan daar ook biJj helpen . Zelf
heb ik er 1'aren over 9edaan om de
echte elementaire be9innersfouten
to leren vermi1'den . Er ziJ'n een paar
din9en die J'e niet moet doen en
een paar din9en die J'e ኳel moet
doen het is ei9enliJjk eenvoudi9 .

Bi1' De nieuኳe man ኳel, hiervoor
heb ik ook slechts een versie 9eschreven . BiJ ' mi1jn vori9e boeken
maakte ik alti1jd drie versies . Eerst
een met de hand daarna tikte ik
die hand9eschreven versie uit .
Vroeger 9ebruikte ik daarvoor een
mechanische schriJ'fmachine en
vanaf Geኳassen vlees een comp utert~e
1 . Na deze 9etYpto versie
maakte ik dan no9 ኳeer een definitieve versie . Er zaten vaak veel
verschillen tussen de versies . Bi1' De
nieuኳe man dacht ik : "Dit speelt
op een ኳerf en alles 9ant daar snel
en met veel kracht. Het materiaal
voor een schip, platte metalen platen, ኳerd aan9evoerd op een dekschuit ኳaarna een ploe9 van tien ,
viJ'ftien man daar met hamers binnen de kortste keren een schip van
maakte" . Onvoorstelbaar ei9enliJjk .
Ik vond dat er lets van die drift
van die daadkrachtiga ambiance in
miJ'n sti1jl moest tern9komen . Ineens
had ik helemaal 9een zin meer in
mi1'n vulpen ኳant daarmee mask
J'e een vloeiende beኳe9in9 . Omdat
tYpen lets hamerends heeft besloot ik het 9eኳoon meteen in to
tikken . Daarnaast probeerde ik het
verhaal in een snort cadans to vertellen zo zakeli1'k en krachtdadi 9
mo9eliJjk . Een vondst ኳas voor
mij' om opsommin9en to 9ebruiken ኳanneer er een aantal din9en
to9eliJ'k 9ebeurden, zoals in de
kunst van de boekhoudin9 en o p
de manier ኳaarop rechtsartikelen
zi1n 9esteld . Zo van : 9elet op, dubbele punt vol9ende alinea li99end
streepl'e, puntkomma, et cetera .
Dat heb ik een paar keer 9edaan en
dat heb ik nooit in een roman 9ezien het is ei9enli1'k heel droo9 .
Uኳ hoofdPersonen doen actief aan
liefdadi9 held. Kunnen ኳe bi
ኳe/ echt sAreken van liefdadi9held
of is er eerder sPrake van ei9enbelang?
f

Gnat het schri1 ven van romans u
steeds makkeli jker of nu u dat
allemaal ኳeet?

hen

Dat laatste . Maar niemand is o p
dat punt helemaal zuiver . Als ik
zou horen dat een vriend van mij1
geknakt is omdat ziJ'n vriendin het
heeft uit9emaakt, ik noem maar
lets dan zou ik hem uitnodigen
om to eten en to schaken of lets
dergeliJ'ks . Als ik hem ziJjn verdriet
dan even zie ver9eten, dan 9eniet
ik ook van mi1jn ei9en 9oedheid
natuurliJjk . In miJ'n boeken heeft
liefdadi9held altiJ'd lets 9enants .
Mensen gaan pas tot liefdadi9held
over als lets antlers niet is 9elukt .
ledereen heeft een dran9 naar
levensvervullin9, een behoefte zich
to uiten in ziJjn handelen . Mensen
ኳillen zich ኳaar maken maar dat
ኳerkt frustratie in de hand . Als iemand kinderen heeft ኳordt deze
frustratie 9erelativeerd doordat hi'J
s avonds ziJ'n kinderen no9 kan
overhoren of naar bed kan bren9en . Ik vind het altiJ'd mooi om alles
in miJjn boeken tot het extreme o p
to voeren dan is het handiger als
personages 9een kinderen hebben
en in die zin niet of9eleid ኳorden
van hun frustraties.
Waarom heeft BePof dan een dochter? Zi 1jn onder9an9 ኳord t toch niet
minder erg omdat hi'1 een dochter
heeft?
Nee dat is er ei9enliJk 9aandeኳe 9
in9eslopen . Bepof heeft tኳee problemen : hi1j heeft 9een opvol9er en
ziJjn dochter is no9 on9etrouኳd .
Dat laatste zou togenኳoordig natuurliJ'k helemaal 9een probleem
meer ziJnr maar misschien speelde dat toen veel meer . Hi1j besluit
dat probleem op to lossen door
ziJ'n dochter aan ziJjn meesterknecht aan to bieden met als
bonus een vennootschap en o p
termi1'n misschien ኳel een bedri1'fsovername . De problemen zi1'n dan
o9enschiJ'nli1jk op9elost maar nu
begint het verhaal ei9enliJ'k pas
echt . A I voor het huኳeli1'k kiJ'kt
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Bepof voortdurend naar zi1'n
knecht Niesten maar Niesten 9aat
dan tenminste 's avonds flog ኳe9 .
HiJ' 9aat filet naar danszalen zoals
de anderen maar hi1' 9aat de
andere kant op, het ኳater over,
9aat ei9enli1'k naar een andere
ኳereld naar Duitsland . Bepof kept
Duitsland filet en heeft ook 9een
idee ኳat Niesten daar doet .
Maar vanaf het moment dat
Bepof op zi1'n ኳerfterrein een huffs
bouኳt voor Niesten en zi1'n dochter r heeft hi1 ' de J'on9en, een man
inmiddels, voortdurend in ziJ'n
buurt . ZiJ'n interesse in Niesten
ኳordt door deze aanኳezi9held
verhevi9d . Niesten ኳordt een obsessie een fixatie voor Bepol . Hi'J
dacht ziJ'n problemen op9elost to
hebben maar creeert een nieuኳ
probleem doordat hiJ' zich maar bi'J
Niesten bliJ'ft opdrip9en . HiJ' Iaat
Niesten steeds minder met rust : hi'J
observeert hem bespiedt hem ,
drip9t zi1'n huffs binnen haalt een
nachthemd uit de ኳasmand en
drukt ziJ'n 9ezicht daarin en 9aat o p
het zadel van Niestens motorfiets
zitten terኳi1'I hi1' stiekem naar hem
kiJ'kt . Het is net alsof Niesten door
die voortdurende aanኳezi9held
lets in hem ኳakker maakt ኳat al in
hem sluimerde .
Een homoseksueel verlangen?

Ja of lets anders : die Jjon9en maakt
lets artistieks in hem ኳakker, lets
esthetisch . Wat miJj betreft lets homo-erotisch . Ja als 1'e eenmaal o p
flat spoor zit, dan is de sYmboliek
ኳel onmiskenbaar .
En hoe zit flat met andere romanpersonages, Willem Au9J
stijn uit
Geኳassen vlees biJ voorbeeld? Die
vergl
ri"At zich in de aAotheose van
het boek aan zijn
J adoAtiebroer . Ook
homo-erotisch?
Willem Au9ustiJ'n IiJ'kt me eerder
aseksueel . Dat zou ik niet erotisch
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noemen . Erotiek heeft nameli1'k lets
to maken met verlangen en be9eerte naar iemand terኳiJ'I Willem
Au9usti1'n door andere driften
ኳordt beኳo9en : zi1'n homoseksuele uitspattin9 komt voort uit de
9edachte dat hi1' tourpleet ኳordt
door zich met zi1'n adoptiebroer to
vereni9en . Zi1'n 9edachte9an9 is dat
ziJ'n broer de aandacht van ziJ'n vader van hem ኳe9neemt . HiJ' denkt
dat alle aandacht biJ ' hem terechtkomt als hi1 ' een ኳordt met die
broer. Willem Au9ustiJ'n is meer
met ziJ'n vader bezi9 dan met ziJ'n
ei9en Iiefdesleven . Wat dat betreft
is hi1' infantiel .
Bepof is 9efixeerd op Niesten
maaromdat hiJ' ziJ'n ei9en aandran 9
niet door9rondt richt hiJ' zoveel
schade aan . HiJ' denkt dat hiJ' het
9eluk van het 1'on9e paar en de
continuiteit van de ኳerf voor heeft
maar uiteindeli1'k is hiJ' daar helemaal niet mee bezi9 . Ei9enliJ'k is hi'1
alleen maar bezi9 met de band
tussen hem en die Niesten . Met zi1'n
vrouኳ heeft hiJ' een lee9 huኳeliJ'k .
Als hiJ' op het laatst iedereen heeft
ኳe99eJ'aa9d, hoopt hi1 ' dat Niesten
naar hem toekomt en dan is hi'J
helemaal op9eኳonden . In ኳezen is
de hele situatie een totaal fiasco
maar voor hem is het een 9elukzai moment : eindeliJ'k kan hi1' samen
l9
ziJ'n met Niesten . Niesten is op flat
moment ኳelisኳaar in zi1'n ei9en
huffs en hi1' in het zil'ne, maar ze
bevinden zich toch op een terrein .
Als Iokkert1'e 9aat hi1 ' voor Niesten
koken . Hi1' denkt flat de J'on9en ኳel
hon9er zal hebben van het fiasco .
Als hiJ' dan 9aat koken doet hi'1
het ኳitte schort van zi1'n vrouኳ aan
en dan ki1'kt hiJ' in het raam hoe het
hem staat heel koket . Daarna 9aat
hiJ' met 9rote 9ebaren koken zodat
Niesten ziet flat er eten 9emaakt
ኳordt . Hi1' lokt hem zoals een prieelvo9el die een mooie our9evin 9
creeert in de hoop flat daar een

vrouኳtJ'e op of komt . Net als zo'n
vo9el 9aat hiJ' het binnen fiJ'n maken, hi1' dekt de tafel en 9aat kaarsen aansteken . Dit doet hiJ' vanuit
de 9edachte dat als Niesten dan
Ian9s het huffs loopt - alsof iedereen Ian9s elkaars huffs loopt en bi'J
elkaar naar binnen ki1'kt - ziet dat
er voor hem is 9edekt . Hi1' verlan9t
naar de komst van Niesten maar
deze komt niet . Dan slaat ziJ'n 9evoel our en vraa9t hi1' zich of of
Niesten hem het debacle sours
kኳali1'k neemt of hiJ' kኳaad is . Hi'1
ኳordt bang en doet de deur o p
slot maar dan ኳordt hij bang van
ኳat hi1' zelf doet en barricadeert hi'1
het hele huffs . HiJ' ኳacht tot hi1' dat
ook niet meer uithoudt en dan
moet hi1' erop af . Net als een kind :
als J'e vroe9er bang ኳas dat er
iemand in de kast zat, dan moest1'e
ernaartoe our to kiJjken . Of als een
bokser die zi1'n dekkin9 niet meer
laa9 kan houden r die ኳeet dat het
mis9aat als hi1' vlucht en daarom
J'uist de aanval kiest .
Bepof handelt dus vanuit die
angst . Hi1' heeft het voortdurend
over din9en ኳaar hiJ ' in ኳezen
bang voor is li1'kt het ኳel, zoals het
socialisme . Hi1' dኳeept daar zelfs
mee . Ei9enli1'k is hiJ' als de flood
voor oproer onder zi1jn arbeiders .
En ei9enliJ'k is hiJ' ook bang voor de
toekomst, omdat de ኳerf niet
9oed mee kan vanኳe9e de li99in 9
aan flat smalle kanaal . En in ኳezen
is hiJ' bang voor zi1'n ei9en onbe9repen erotiek .
Uኳ personages Proberen hun an9step to bezኳeren door middel van
rituelen, reli9ie. In hoeverre sPeelt
flit een rol in uኳ ei9en leven?
Ik ben ኳel bevatteliJ'k, bevindeliJjk
ze99en protestanten . Ik ben katholiek op9evoed maar flat ኳas meer
cultureel dan reli9ieus . Mi1'n 9rootouders komen no9 voort uit het
ኳare en stren 9e katholicisme van

Brabant. Mi1'n ouders zi1'n van het
9eloof of9evallen r maar hebben mi'1
ኳel laten dopen . Ik heb op katholieke scholen 9ezeten en ኳe 9in9en
ook naar de kerk maar meer uit
cultureel 9edra9 . En ikzelf ben van
een 9eneratie die niet echt meer in
God 9elooft . Het kost mi1j al moeite
om to 9eloven dat andere mensen
in God geloven . Maar als ik de natuur zie- de ber9en of de zee biJ'voorbeeld maar ook bepaalde 9evallen van toeval dan denk ik ኳel
heel makkeliJjk : "Er moet meer ziJjn
tussen hemel en aarde" . Dat ኳel .
Ik ben niet zo bespie9elend over
mezelf . Maar dat bezኳerende dat
die personages hebben dat heb ik
ook in sterke mate . Geኳoontes die
zich hebben verhevi9d tot behoef-

tes . Zo ኳil ik iedere da9 een bepaalde ኳandelin9 maken . Dat ኳas eerst
een 9eኳoonte, maar flu is het een
behoefte . Als dat niet kan dan voel
ik me echt 9efrustreerd . Als ik 's
ochtends er9ens naartoe moet sta
ik nu tኳee uur vroe9er op om die
ኳandelin9 to kunnen maken . En ik
heb het ook met andere din9en
met boodschappen doen eten en
zo .

Is een derg'l
ell ke behoefte aan bezኳerin9 een schril versei9enschap?
Je hoort dat ኳel vaker . Hoe minder
J'e lets onder controle hebt, hoe
meer 1je naar bi19eloof nei9t . Toneelspelers en voetballers hebben
ook alti1jd hun ei9en kleine rituelen
ኳant die ኳeten ook niet of het ኳel
9 aat lukken . Ik denk dat het daarmee to maken heeft. Je hebt angst
voor de mislukkin9 en dan bouኳ 1je
zo'n heel repertoire op aan handelin9en die 1je vooraf9aand aan het
ኳerk moet verrichten .
Terኳi l1 er toch al zoveel successes
zIi n 9eኳeest. Of maakt dat de angst
alleen maar groter?
Menses ze99en ኳel eens : "Succes

is heel zኳaar om to dra9en" . Een
beetJje zኳaar is het misschien ኳel
maar 9een succes liJjkt me no9 veel
zኳaarder . Het is zኳaar in het
opzicht dat mensen ኳel lets verኳachten, maar no9maals, als mensen niets van 1je verኳachten is het
no9 veel er9er . Het 9eeft natuurli1'k
ook ኳel een bepaalde vriJj heid . Ik
heb niet meer het 9evoel dat ik me
moet beኳiJ'zen dat niet . Maar ik
ኳil natuurliJjk ኳel ኳeer lets maken
ኳat in miJjn ei9en o9en beter, of
extremer is dan het vori9e . En dan
bedoel ik niet op een opzichti9e
manier extreem . De nieuኳe man is
een heel in9ehouden extreem boek
9eኳorden r heel dubbelzinni9 ook .
Aan het begin za9 ik een serieus ,
psYcholo9isch drama voor me
maar in de uitኳerkin9 zitten daar
die kluchti9a elementen in . Veel
meer dan in miJjn vori9e ኳerk . Voor
mi1'n 9evoel is dit nieuኳe boek
een men9elfin9 van het troebele
van Geኳassen vlees en het snelle de verhaalli1jn zal ik maar ze99en, van Publieke ኳerken . Ik vind
De nieuኳe man ኳel een erotisch
boek .
Toes Geኳassen vlees uitkኳam
had ik ኳel ኳat last van schaamte
vooral voor mi1'n ouders . Maar zijJ
vonden het een 9oed boek . BiJj de
ouders van miJ'n toenmali9e vriendin lag dat anders . BiJj Publieke
ኳerken had ik 9een enkele gene,
maar biJj dit laatste boek toch ኳeer
ኳel eni9szins . BiJj de meeste mensen is de seksualiteit niet helemaal
homo9een is er een hang naar het
ei9en 9eslacht . Hoeኳel deze bij1
Bepof sterker, of 9econcentreerder
is dan bi1j mi1, heeft dit boek biJj mij1
toch ኳel eni9e verle9enheid teኳee99ebracht . Maar er ziJjn een
heleboel mensen die volstrekt 9een
oo9 hebben voor die lading in het
verhaal .
Bent u een schnjver met een

boodschaA? Mo9en mensen dat
van u ze99en?
Graa9 . Ik hoop dat de moraal ኳeer
uit de taboesfeer komt ኳant van
de moraal ኳordt de samenlevin 9
alleen maar leefbaarder voor de
meerderheid van de mensen . Moraal is een hoo9 9oed, maar ik
denk ook dat het zich Ian9s evolutionaire ኳe9 in de mens heeft ontኳikkeld . Als Je 9een moraal hebt ,
dan zor9 1e niet voor oude mensen
en dan ben J'e ook niet aardi9 voor
kleine kinderen . MiJjn romanpersona9es handelen als het ኳare vanuit
een onzuivere moraal : ze doen lets
9oeds, maar ኳillen er ook jets mee
bereiken ze ኳillen er lets voor
tern9 . Ze ኳillen hun status of hun
eer9evoel daarmee optrekken ,
versterken .
Maar ኳelke boodschap Je daar
nu direct aan kunt aflezen ኳeet ik
niet . Als J'e naar de schilderiJ'en van
Rembrandt ki1'kt, voel J'e van dat
ኳerk een 9eesteliJjke ri1'kdom op le
afstralen . Voor Jjouኳ 9evoel verbeeldt Rembrandt dan het li1jden of
het verlan9en van de mens of ኳat
dan ook . Maar het is natuurli1'k de
vraa9 of dat voor hem bi1j het schilderen een motief ኳas . Ik denk het
niet . Ik denk dat hi1' 9eኳoon de
mooiste schilderiJ'en ኳilde maken
die hiJ' zich kon voorstellen en dat
heeft hiJ' 9edaan . Een boek moet
op zichzelf kunnen staan, 1a moet
ervan kunnen 9enieten zonder lets
van een auteur of to ኳeten zonder
sYmpathie voor een auteur to
hebben of zonder ook maar in de
auteur 9einteresseerd to zi1'n . Maar
als ik muziek hoor die ik prachti 9
vind dan ኳil ik meteen ኳeten ኳie
dat heeft 9emaakt. Dan ኳil ik een
foto zien en dan ኳil ik ኳeten hoe
oud iemand is . Dat is misschien
onvolኳassen, maar dat liJ'kt mijJ
heel normaal . Een boek moet o p
zichzelf staan . Toch is het voor mi'1
natuurliJ'k anders . Ik denk niet : "De
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nieuኳe man is een boek en daar
ma9 iedereen mee doen ኳat hi'1
ኳil" . Voor miJ' is het een deel van
miJ'zelf .
Kunt u zelf no9 ኳe! 9enieten van
literatuur?
De Iaatste roman die ik echt ik fenomenaal vond ኳas Boetekleed
van Ian McEኳan . Dat boek overኳeldi9t J'e als 1'e het Ieest . Als een
boek zo sterk is dan lees ik ook
niet meer kritisch r dan accepteer ik
het zoals het is . Dan denk ik niet bi'1
elke passage : hi1' had dit Ianger
kunnen maken of dat ኳat korter .
Een echt goed boek is als een natuurverschiJ'nsel . Als J'e naar een
zonsonder9an9 ki1'kt met iemand
dan ze9 Je ook niet : "Ik vind het
erg mooi r maar dat oran1'e vind ik
ኳat erg fel en er had lets meer
paars in 9emo9en" r dat doe 1'e niet .
Als een boek niet echt een
kracht op me uitoefent dan bliJ'ft
mi1'n kritisch vermo9en in stand .
Dan zie ik de auteur aan het ኳerk .
Dan denk ik steeds : "oh J'ar hi1' ኳil
nou natuurliJ'k dit bereiken" . ZoIan9 Je op die manier leest . 9eef J'e
1'e niet echt over . Dan bli1'ft het echt
mensenኳerk . Bi1' Dosto1'evski heb ik
dat niet . Voor miJ' is Misdaad en
straf to ver9eli1'ken met de Vesuvius : het is in de ኳereld en het is
g roots en er valt niets aan to veranderen . Dat moet J'e onder9aan .
In de Nederlandse literatuur
vond ik Een soon En9eland van
Robert Anker erg sterk . Dat vond ik
een a9ressief boek . In de stiJ'I ook
a9ressief en hiJ' heeft een bepaalde
verteltechniek : kort dኳin9end en
a9ressief vooral . Er ziJ'n zoveel mensen die een 9oede stiJ'I hebben terኳiJ'I hun romans J'e niet overኳeldi9en . Dat komt heel veel voor . Ik
ben bi1' De Revisor ooit redactiesecretaris 9eኳeest Ian9 9eleden r
tኳee uur per da9 als ideaal bi1'baant1'e . MiJ' interesseerde het niet
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zo ኳat er ኳel en niet ኳerd aan9enomen, ኳant ik schreef toen aan
Geኳassen vlees . Maar ik zat ኳel bi'J
die redactiever9aderin9en en las
natuurliJ'k de kopiJ' die binnen
kኳam en het viel me ኳel op dat
een heleboel inzendin9en in mi1'n
o9en in voortreffeli1'ke stiJ'I 9eschreኳen ኳaren r maar de dran9 naar het
einde toe de intri9e misten . Wi'J
namen het dan ኳel aan ኳant het
ኳas 9oed 9eschreven en dat ኳas
een criterium . BiJ ' De Revisor ኳaren
ኳe ontzettend trots dat ኳe ooit
lets van Hermans hadden of9eኳezen omdat dat niet 9oed 9eschreኳen ኳas . Achteraf denk ik nu :
"schaam J'er hoe durf J'e, daar 9aat
het toch niet om" . Als J'e Hermans
leest ook die mindere boeken . . .
het is no9 altiJ'd Hermans .
Gaat het dan om een soon onderli9g ende ኳaarheid in boeken?
Een snort niet to vertellen ኳaarheid . Want ኳat is nou biJ'voorbeeld
de ኳaarheid van Celine? De meeste schri1'vers ziJ'n rechts, de beste
schriJ'vers zi1'n rechts : Hermans r
Reve Celine . Dosto1j evski ኳas uiterst conservatiefr Flaubert ኳas
reactionair, allemaal rechts . En ik
ook . Vol9ens miJ' heeft dat met lets
to maken . Waarom zi1'n mensen als
Reve en Celine rechts? Ik denk r
omdat ze zich buitenstaanders
voelen . En de anderen de leuke
J'on9ens en meis1'es r de mensen die
zich op hun plasts voelen in de
maatschappi1', die zi1'n alti1'd links .
Die praten over hoe het moet
veranderen en beter moet ኳorden .
En zi1' r de rechtsen, voelen zich niet
ኳelkom r ze voelen zich ofgeኳezen .
Vanuit dat 9evoel 9aan ze schri1'ኳen .
SchriJ'ven uit rancune dus r uit
ressentiment . Dat komt ook door
dat tussen tኳee standen in hav9en . Er ziJ'n ኳeini9 schri1'vers die
heel duideliJ'k binnen een klasse

passen . Je hebt bi1'na 9een bourgeoisschriJ'vers . Een paar ኳel natuurliJ'k r maar die hebben dan ኳeer
lets antlers ኳaardoor ze er ኳeer
niet helemaal binnen passen .
Proust biJ'voorbeeld r die ኳas ኳel
bourgeois, maar die 9in9 niet eh . . .
dansen . Meestal ziJ'n schri1'vers van
de middenklasse ; dus niet de ኳerkende stand en ook niet de bour9eoisstand r maar altiJ'd dat zኳevende ertussenin . Dat 9eldt voor
Hermansr dat geldt voor Reve . Heel
veel schriJ'vers komen ook uit de
ኳinkelierstand denk aan Vondel
en Kafka . De echte 9rote schri1vers
hebben vaak een beet1'e een
onbeduidende achter9rond . Die
schreven ze hoorden niet biJ' de arbeidersklasse en oak niet biJ' de
9evesti9de bur9eriJ' . Ik denk dat dat
de reden is . In de ti1'd van Celine
had 1'e Sartre, die ኳas links en
communistisch . Sartre 9of les r de
mensen hin9en aan ziJ'n lippen . Hi'1
had Simone de Beauvoir en ኳas
heel erg sociaal r die man zat iedere
da9 in een cafe met ziJ'n 9evol9 am
zich heen . Celine hoorde daar niet
bi1' . Ja, dat 9eeft denk ik rancune .
In de ti1'd van Hermans hadden
ኳe de ViJ'fti9ers . Die lui kenden elkaar allemaal en ze ኳaren allemaal
links, sommi9en zelfs communistisch . ledere da9 zaten ze samen in
het cafe ze trouኳden met elkaars
vrouኳen ኳoonden in dezelfde
ኳi1'k en vormden op die manier een
heel collectief . Hermans maakte
daar 9een deel van uit . De ViJ'fti9ers ኳaren artistieke fi9uren r ze
hielden oak van schilderkunstr ኳaren bevriend met Appel en zor en
ze hadden nude kleren aan met
open boorden . Hermans droe9 alti1'd een stropdas . Niet omdat hi1' zo
bur9erliJ'k ኳas, maar omdat hi'1
dacht : daar hoor ik niet bi1j . En van
ኳeeromstuit 9a J'e dan op die mensen neerkiJ'ken en 9a J'e dat artistieke ኳolk to
9 razen nemen .

m"straae Raኳmond Reineኳald
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MiJjn hoofdpersona9es hebben ኳel
met schri1jvers 9emeen dat ze ook
niet echt tot een bepaalde stand
behoren . Vedder heeft zich vanuit
het handኳerk opgeኳerkt tot vioolbouኳer maar dan meer het louche
vioolbouኳen . Er zi1jn ook geschoolde vioolbouኳers, in academiekringen maar hijj heeft zich op9eኳerkt . HiJj is de band met ziJjn
achtergrond een beetJje bi1"ster,
maar hijj heeft ook geen echte aansluitin9 bi1j de stand ኳaar hijj naar
streeft . De ኳereld van de concertgebouኳen- de 9eschoolde muzikanten die kiJjken een beet1je neer
op ziJjn zaak en zi1'n violen .
AniJjs is ኳel een apotheker, een
eerbiedኳaardi9e apotheker, maar
ook hijj is niet geschoold . De mensen in Hoo9eveen die ኳel 9eschoold zi1'n zoeken elkaars 9ezelschap op en hebben avond1jes .
maar daar hoort hijj niet bi1j . MiJjn
hoofdpersona9es zi1jn dus ook vaak
van die vlottende, zኳevende figuren zonder vaste 9rond onder hun
voeten en voor Bepof geldt misschien ኳel hetzelfde . Hi1j hoort niet
bi1j de 9eኳone mensen uit het 9ehucht ኳaar hiJ ' ziJjn ኳerf heeft en hij1
is ኳelisኳaar kapitalist, maar dan in
het klein . Hi1j zኳeeft ook tussen
tኳee standen .
Ani1 s last zich dokter noemen door
de armen terኳi ilhi"l dat niet is.
Ik vind het altiJjd mooi als mensen
vanuit liefde verkeerde din9en
doen . Als iemand moedኳillig Iiegt
over het felt dat hijj dokter is, is het
een vle9el, een schurk . Dan is het
ook niet echt interessant. Maar als
Jje zoiets uit liefde doet ኳel . Dat
AniJjs zich dokter Iaat noemen 9sat
stap1'e voor stapJ'e . HiJ' 9sat aan
arme mensen mediciJjnen brengen
en titj dens het snuffelen door andermans spullen vindt hijj een
dokters1jas . Dan denkt hijj bij1
zichzelf : " Weet J'e ኳat ik trek die
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1jas aan ኳant dan kunnen die
armoedzaaiers hier te9en elkaar
ze9gen dat er een man met een
ኳitte 1'as is 9eኳeest . Fi1'n voor ze" .
Zoiets zit er ook biJ' . HiJ' trekt die J'as
aan kijkt iedereen onder de ton
geeft de mensen aandacht en als
dan de ኳeldaad is of9elopen, moet
een klein 1jon9et1'e van zi1jn moeder
"Dank u ኳel apotheker" zeggen .
Vroe9er noemee 1je mensen bi1j hun
beroep . Ik moest te9en de tandarts
ook "J'a tandarts, nee tandarts"
ze99en . Ani1js merkt dat 'apotheker' een moeiliJjk ኳoord is voor het
1jonget1'e en ze9t dan om het het
kind makkeliJjker to maken : "Ze 9
maar dank u ኳel dokter" . Vanaf
dat moment is hijj dokter voor dat
1jon9et1je . Als zi1jn zus dan ኳeeen
kriJ9t en dat JjongetJje een dokter
moet halen loopt hijj naar Ani1's .
Wie ኳeet had zi1jn vader ኳel in
9edachten dat hijj naar een echte
dokter moest . Maar hijj komt bij1
AniJjs uit en deze 9sat mee- omdat
er een beroep op hem 9edaan
ኳordt. Dit met alle 9evol9en van
dien .
MiJn personages doen dingen
vanuit 9oede bedoelin9en, maar
stapJ'e voor stapJ'e komen ze van
een normale situatie op een hellend vlak terecht en dan hebben ze
de zaak niet meer in hun macht. Ze
zien vaak lets over het hoofd . Bepof
ziet ziJ'n ei9en interesse in Niesten
over het hoofd, die heeft hi1' onderschat. Hi1j haalt als het ኳare het
paard van Tro1'e binnen hi1 ' ኳeet
niet dat Niesten een fixatie voor
hem ኳordt als hijj hem voortdurend
in ziJ'n omgevin9 heeft . Bepof ኳil
zi1jn eigen manneli1'kheid aan Niesten laten voelen daarom heeft hij1
het ook steeds over 'zaken doen'
te9en Niesten . HiJj ኳil 9raa9 dat
Niesten hem ziet als een ondernemer, iemand met een visie, een
onderhandelaar. Volgens miJj is het
een 9esublimeerde manneli1jkheid .

HiJ ' ኳil aan Niesten laten zien dat hi'1
een man is . Dat heeft voor miJj lets
erotisch geladens . Als mannen togenovervrouኳen 9aan vertellen ኳat
voor ኳeerstanden ze allemaal hebben moeten overኳinnen in hun
ኳerk dat ze met togenstanders to
maken hebben en dat ze teru9vechten tegen die9ene die hen
eruit ኳil ኳerken dan vertellen ze
in ኳezen een heldenverhaal . Dat is
een vorm van het hof maken en
dat doe 1je niet zo snel to9enover
een andere man . Als ik aan een
vrouኳ vertel over de moeiliJ'kheden
van mi1jn beroep dan doe ik dat
antlers dan aan een man veel
uitvoeri9er op de eerste plasts . Het
is on9epast om aan een man
uitvoeri9 to vertellen met ኳat voor
moeiliJ'kheden 1'e allemaal to maken
hebt het is niet zo stoer en bovendien is het e9ocentrisch . Maar als
het iemand van het andere 9eslacht betreft is het dus een vorm
van hofmakeriJj .
Bepof ኳil dat Niesten een hoge
dunk van hem kriJ9t . Daar reageert
Niesten niet op en daarom 9sat hijJ
er no9 een schepJe bovenop doen .
HiJ' kan er niet meer over ophouden . Bepof heeft een snort verknipto homo-erotische insla9 . Daarom
ኳil hijj dat Niesten zi1'n manneli1jkheld voelt . Als hijj Niesten uiteindeli1jk achterna 9sat dan heeft hij1
zichzelf 9evonden zi1'n identiteit
9evonden . Dat gebeurt zelfs al eerder in het verhaal als hijj naar
Niestens huffs 9sat . NatuurliJ'k ben
1'e bang voor lets ኳat in 1je zit maar
ኳaarvan 1je niet eens ኳeet hoe het
heet ኳat Jje niet kept dat is Bepof
ook .
Zelf probeer ik een ontaardend
verhaal ኳel zo realistisch mogeliJjk
to vertellen . Ik ኳil ኳel graa9 dat de
lezers de ambiance en de personages voor zich zien . Dat ze in een
totaal andere ኳereld belanden . Dat
ze een cultuurschok kriJ9en van het

boek alsof ze in Azie op vakantie
zijn 9eኳeest . Het 9ebruik van ኳaktermen, jargon, helpt daarbi1' . Als
de lezer die vaktermen ziet raakt
hiJ' ervan overtui9d dat de auteur
ኳeet ኳaar hiJ ' het over heeft zodat
hiJ' zich kan over9even . Met ኳak-

termen kun 1'e het realisme no9 lets
verhogen en J'e dus ook meer permitteren . Als din9en echt kloppen
en realistisch zijn kun J'e 1'e veel
veroorloven op psYcholo9isch 9ebled . Be of doet o het Iaatst hele
rare din9en . Dan staat er biJ'voorbeeld dat Bepof het Iaatste Iicht uit
zijn o9en perst en dat hiJ' dan in het
donkeኳ de9ene ziet die hem vasthoudt. hiJ'zelf .

Vanኳaar uኳ voorkeur voor vervlo9 en ti'den?

Het IiJ'kt mi1' moeili1'ker our een verhaal in deze ti1'd of to laten spelen .
Het moet natuurliJ'k 9aan our
personages met hun problemen .
Maar als die hedendaa9se personages dan in de kraut ki1'ken, dan
lezen ze din9en die natuurliJ'k veel
er9er zijn dan hun ei9en problemen . Bovendien is de hele situatie
minder 9eisoleerd, het kan niet
broeien . Omdat de meeste mensen
ኳeini9 van het verleden afኳeten en
ik ook moet 1'e het in historische
verhalen doen met die informatie
die J'e ኳel hebt . Daardoor kri1' 9t
zo'n verhaal misschien een bepaalde concentratie dat hoop ik, en
een bepaald vervreemdend effect ,
ኳaardoor de lezer denkt : ik ben in
een andere ኳereld dan miJ'n alledaa9se ኳereld . Dat vind ik no g
steeds mooi bi1 ' een roman . Als een
roman in een milieu speelt dat ik
zelf ken in een beet1'e artistieke
krin9en of zo dan vind ik dat toch
minder interessant .
Voor de 9eኳone, 9emiddelde
mensen is deze ti1'd natuurliJ'k ኳel
de beste ti1'd our in to leven : het
onderኳi1's staat open voor iedereen

en iedereen kan naar een tandarts
en zijn 9ebit behouden . MaarJ'a, de
achttiende eeuኳ is natuurliJ'k ኳeer
een hele mooie ti1'd voor de elite .
Het is natuurli1'k prima dat J'e in
deze tiJ'd niet meer hoeft to
trouኳen en 9eኳoon uit kan komen
voor J'e homoseksualiteit . Te9enኳoordi9 is alles veel vriJ'er, maar
sours slaat de mate ኳaarin mensen
zich vri1' voelen to ver door . Het is
toch hemelschreiend dat huisartsen
beveili9in9 nodi9 hebben en dat
broeders in het ziekenhuis op karatecursus moeten . Het is vreseliJ'k
dat overal ኳaar de 9emiddelde
Nederlander zich meldt, problemen
ontstaan . Mensen kunnen bi1'voorbeeld niet meer op hun beurt
ኳachten en accepteren het niet als
een dokter over een piJ'nt1'e ze9t dat
het vanzelf ኳel ኳeer over9aat. De
reden dat niemand meer in het
onderኳiJ's ኳil ኳerken heeft to
maken met dat onaan9apaste 9e. Hier in de buurt is een school
drag
met allemaal kinderen van nette
'doctorandusouders' . Als het kኳart
over drie is stiJ9' t hier een i1'zin9ኳekkend 9ekri1's op . Ze doen maar
een ding op die school en dat is
schreeuኳen rennen en te9en een
bal aan tra en . Verder niks . Het is
een snort monocultuur . Met stokken slaan en rennen tot ze op9ehaald ኳorden . De ouders zullen
ኳel denken : "Onze kinderen zijn
zich lekker aan het uitleven" maar
ze zijn zich alleen no9 maar meer
aan het opfokken . Ze raken helemaal door het dolle heen . Als ik
miJ'n kind daar dan zou moeten
afleveren . . .
Geschreeuኳ is voor miJ' het
eerste onderdeel van 9eኳeld . Ik
zou een schreeuኳverbod ኳillen uitvaardi9en op scholen . Dan is iedereen een stuk rusti9er, dan is de
drei9in9 van 9eኳeld minder. Het
zou voor heel veel kinderen een
verademin9 zijn en ኳerk in het

onderኳi1's zou ook aantrekkeliJ'ker
ኳorden omdat leerkrachten zich
dan tenminste niet meer als dourpteur hoeven to 9edra9en . In het
buitenland is de situatie antlers
daar is men beter op9evoed . Wi'1
denken dat ኳiJ' Nederlanders een
reputatie van vri1'9evochtenheid
hebben in Duitsland maar in ኳerkeli1'kheid vinden ze ons enorm
onbeschoft. Voor miJ' is in Nederland uit eten 9aan 9een 9enoe9en
meer door het enorme spreekvolume van Nederlanders . Dat li9t
hens niet aan de ruimte of de
akoestiek maar puur aan het felt
dat mensen hier niet 9eleerd hebben zich in to houden . In Bel9ie
praat iedereen 9edempt, zodat J'e
aan 1'e ei9en tafel zonder schor en
moe to ኳorden J'e verhaal kan
doen . Totdat een 9roepJ'e vriJ'9evochten Nederlanders binnenkomt
dat een ኳeekeind1'e Antኳerpen
doet . Dat zijn dan vaak van die alternatieve fi9uren . Alle Bel9en ki1'ken daar met mispriJjzen naar, die
vinden dat verschrikkeliJ'k . Ik ben
op9evoed met frasen als : "niet zo
schreeuኳen" ' niet met de deuren
•
slaan' "denk aan de buren"
"niet rennen ኳant daar schrikken
mensen van" " afstand beኳaren" .
•
Als J'e in Bel9ie in een r1i' staat
houden mensen nog afstand, raken ze 1'e niet aan . In Nederland
durf ik het niet meer .
Hoe is dat dan als u lezingen 9eeft?
Het publiek dat op miJ'n lezin9en
afkomt is ኳel beschaafd maar zoals Ronald Giphart naar middelbare scholen toe 9aat, dat zou ik niet
durven .
Relatief 9ezien lezen veel mannen mi1'n boeken . MiJ'n leespubliek
bestaat no9 steeds uit meer vrouኳen dan mannen maar het verschil is bi1' miJ' niet zo 9root . Ik ben
ooit voor Publieke ኳerken 9enomineerd 9eኳeest voor de Trouኳ
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publiekspriJ's . Als mensen daar een
formulier invullen ኳordt ze ook
om informatie als 9eslacht of leeftiJ'd 9evraa9d . Aan de hand daarvan is er een Iezersonderzoek
verricht. Gemiddeld bestaat het leverspubliek voor 70% uit vrouኳen
en voor 30% uit mannen maar bi'1
mij' is 60% vrouኳ en 40% man .
Dat is dus de helft minder verschil .
Als ik ergens verschiJn, is de or9anisatie verrast dat er zoveel mannen op of komen .
Zelf lees ik meer boeken van
schri1'vers dan van schriJ'fsters . Ik
denk trouኳens dat mannen o p
miJjn boeken afkomen vanኳe9e de
bedriJ'vi9a insla9 . In miJ'n boeken
ኳordt alti1jd jets 9edaan : er ኳordt
jets in ondernomen en alles ኳordt
betaald en zo er ኳordt lets geor9 aniseerd . Ik denk dat mannen dat
ኳel eretti9 vinden mannen ኳor-

den zenuኳachti9 als er direct over
emoties 9apraat ኳordt . Mannen
ኳeten ook ኳel dat het uiteindeliJ'k in dit leven om 9evoelens 9aat
maar ze moeten voor hen als het
ኳare uit de 9ebeurtenissen voortvloeien . Als emoties direct 9epresenteerd ኳorden ziJjn mannen
daar heel verle9en mee . Je hebt
een paar van die romantYpen van
die 9rondtYpen . Het model van
miJjn romans is volgens mij' de
klassieker . Dan heb Jje no9 dat tኳpe
ኳaarbi1j in een gelukki9e ኳereld
van buitenaf het lot toeslaat
ኳaarna de rest van de roman over
de verኳerkin9 van die 9ebeurtenis
9aat . Die boeken hebben nooit een
natuurli)'k einde : het kan Ian9 doorgaan en kort door9aan, maakt niet
uit . MiJjn boeken hebben 1juist alti1jd
een natuurliJjk einde . Dan heb 1'e
nog een antler tኳpe boek ኳaarin
mensen vooral vrouኳen bi1j elkaar
komen en ኳaarbi1 j spannin9en
ontstaan . Mannen kunnen dat niet
verteren . Mannen houden er vol9ens mijj meer van dat er ኳat
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9ebeurt. In miJ'n boeken staat niets
ኳat ook niet had kunnen gebeuren .
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Nooit meer Giphart?!
Discussie over de canon in het vernieuኳde literatuuronderኳijs

De literaire canon bli1'ft een omstreden onderኳerP. Met name in het middelbaar onderኳi1's
heeft de vraa9 ኳelke literaire hoo9topunten er op de verPlichte leesli1'st zouden moeten
staan 9eleid tot hevi9a discussies . Een onderzoek van BuIkBoek naar de leessmaak van
literatuurdocenten eind vori9 1'car, 9ooide olie op het vuur . Karin Laarakker 9eeft als
medeኳerker van Bulkboek haar visie op de door haar uit9evoerde enquete en de commotie
daaromtrent .
Karin Laarakker

Begin november 2002 ontstond in de Nederlandse
media korte maar hevi9e beroerin9 rondom een
onderzoek naar de leessmaak van literatuurdocenten
en hun menin9 over de smack van hun leerlin9en .
"Docent Nederlands vindt favoriete schri1'vers leerlin9 helemaal niets" kopto de voorpa9ina van de
Volkskrant op 1 november . En boven een vervol9artikel op de kunstpa9ina : "Wolkers' positie loopt 9evaar vol9ens onderzoek naar literaire smack o p
school" . "Leraren Nederlands ኳillen Giphart nooit
meer zien" schreeuኳde op diezelfde da9 NRC Handelsblad met vette letters . Ook vele andere media, van
Radio 1 tot en met NOS-Teletekst en het RTL4-1'ournaal besteedden aandacht aan de als opzienbarend
beschouኳde of althans als zodani9 9epresenteerde
resultaten .
Het onderzoek dat aanleidin9 had 9e9even tot deze commotie ኳas door miJj uit9evoerd en beschreven
namens Stichtin9 BuIkBoeks Da9 van de Literatuur . In
lit artikel zal ik uit9ebreid in9aan op de doelstellin9en
en de resultaten de mo9eli1'ke interpretaties r de
reacties van de pers en mi1'n bescheiden menin9 hierover . Daaraan vooraf9aand 9eef ik een kort overzicht
van enkele recente ontኳikkelin9en in het literatuuronderኳiJs r en stip ik can ኳelke problemen hier spelen
rondom het lezen voor de list
en de boekenkeuze van
J
leerlin9en . 0P deze manier komen de resultaten van
mi1'n onderzoek in het ruimere kader to staan dat ik in
vriJjኳel alle reacties miste .
veranderin9en in het literatuuronderኳi1js
Over de in9riJ'Pende veranderin9en die eind J'aren ne9enti9 hebben plaats9evonden in het literatuuronderኳijs is al veel 9eze9d en 9eschreven . Er ኳas veel
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aandacht voor de invoering van het Studiehuis en
de veranderde rol van de docent als be9eleider van
het leerprotes in plaats van aan9ever van kennis . In de
vernieuኳde eindtermen is de nadruk komen to l9i
9 en op taalbeheersin9 en praktische vaardi9heden r
ኳat een ernsti9e reductie van de voor het letterkundeonderኳi1's beschikbare tiJjd betekende . De omvan9 van de traditionele IeesliJjst ኳerd drastisch
in9eperkt : voortaan hoeven leerlin9en op de havo
slechts acht boeken to lezen r vኳo-leerlin9en tኳaalf .
Bovendien kኳam op de havo de literatuur9eschiedenis
to vervallen . Voortaan staan de leeservarin9 van de
leerlin9 en liens persoonli1jke ontኳikkelin9 centraal .
Deze ኳorden vast9ele9d in een zo9enaamd leesdossier, in de vorm van onder meer reflectieversla9en
en vaak een zo9enaamde leesautobio9rafie . Differentiatie r die tot op leerlin9enniveau zou moeten
doorኳerken is een van de sleutelbe9rippen 9eኳorden .
Boven9enoemde ontኳikkelin9en hebben niet alleen 9rote 9evol9en voor de lesprakti1'k 9ehad r maar
ook voor de Positie van de onderኳiJjscanon . De to lezen
ኳerken ኳorden niet meer gePresenteerd als een
tomPleet of vast repertoire ኳaarvan de ኳaarde onomstoteli1'k vastli9t l maar het 9cat erom de leerlin9en
to helpen bi1' het maken van ei9en keuzes vanuit hun
ei9en lees ervarin9en en leefsituatie . Bovendien
ኳorden zi1' aan9espoord ver9eliJjkin9en to maken
tussen zoኳel uiteenlopende teksten als tussen de
leeservarin9en van henzelf en anderen . Concreet
betekent lit onder meer dat schoolboeken thematisch
9eordend ziJn, en dat de teksten uit de traditionele
canon in de context van een 9roter thema of in die van
teksten uit andere niet-Nederlandse culturen en die
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van teksten uit andere genres zi1jn komen to staan
Hermans en Verdaasdonk 2002, pp .27-28 .
Discussie over de canon
De onderኳi1jscanon is al vaak hot onderኳerp 9eኳeest
van vuri9e debatten . Zo ontstond in 1990 9rote corncootie naar aanleidin9 van een preadvies van de Cornmissie Vernieuኳin9 Eindexamenpro9ramma Nederlandse Taal- en Letterkunde CVEN r die door hot
ministerie van OnderኳiJjs ኳas 9einstalleerd om de
coo9eli1jkheden to onderzoeken om de eindtermen
Nederlands voor havo en vኳo to herzien . Onderdeel
van de voorlopi9e maar uit9ebreide voorstellen van de
subcommissie moderns letterkunde r die onder leidin 9
stond van Antoine Braetr ኳas een Ii1'st van 21 literaire ኳerken samen9esteld door Harrኳ Bekkerin9 r Ton
Anbeek en Jaap Goede9ebuure . Deze list
deed zeer
1
veel stof opኳaaien en leidde tot verhitte discussies in
kranten r ኳeekbladen en onderኳiJ'sti1'dschriften .
De oneni9held over de canon voor hot literatuuronderኳiJ's speelt deelste9en de achter9rond van hot al
decennialan9 9aande zi1'nde cultuurpessimismedebat
en de veronderstelde teloor9an9 van de literaire culuur zie bi1'voorbeeld Goede9ebuure 1989 . Dat hot
no9 alti1jd een actueel thema is bleek uit de resultaten van een enquete naar de canon onder de leden van de MaatschappiJj der Nederlandse Letterkunde
die in 1juni 2002 bekend ኳorden 9emaakt zie Van
Sti p riaan 2002 . Maar liefst 76,6 % van de 299 deelnemers vond dat de Nederlandse klassieken in hot
onderኳiJ's en via de media onvoldoende aandacht
kri19en en 66,9 % vond dat de kennis van hot
Nederlandse literaire erf9oed biJ ' hot al9omens publiek
z
slecht is .
Zoals Jozien Moerbeek in haar dissertatie over canonvormin9 in hot literatuuronderኳiJjs expliciteert r
han9t de rechtvaardi9in9 r maar ook de afኳi1'zin9 van
een canon samen met de functie die men aan zo'n
canon en aan literatuur toekent : "Voor Iiteratuurdidactici hebben literatuurconcepties en de opvoedkundi9e ኳaarden die 9ehecht ኳorden aan hot om9aan
met literatuur copsequenties voor de keuze van
schoolbook en teksten in de Iesprakti1jk . Deze ኳaarden
ኳorden in hot onderኳiJjs via leerdoelen 9eformuleerd ."Moerbeek 1998, p .44 Een belan9ri1'ke tኳeedelin9 tussen deze leerdoelen is die tussen de
r
r
r
'r
didactics
en de culturele vormers .3 De eerste 9roe p
vindt dat Jje op school vooral most ontdekken hoe
plezieri9 lezen is en streeft ernaar de 'ontlezin9' to
bestri1'den r de tኳeeds 9roep vindt dat leerlin9en via de
literatuurles in aanrakin9 zouden moeten komen met

hot nationals erf9oed in de vorm van die boeken die
ze uit zichzelf niet zo snel zouden lezen . Nu hebben
docenten in hot huidi9e literatuuronderኳi1's veel min-

der dan voorheen de vriJ'heid hun ei9en leerdoelen to
formuleren : zijj zi1n 9ehouden aan hot nieuኳe paradi9ma dat stork aanhaakt bi1j dat van de 'didactics' .

De discussie over de effectiviteit en de opbren9step
van deze nieuኳe aanpak is no9 altiJ'd 9aande . Docenten kla9en over de stren9a exameneisen en 'ti1d9ebrek-in-hot-al9emeen' . Velen van hen betreuren hot
steeds verder verdኳi1jnen van de coo9eli1jkheden om
leerlin9en kennis van hot literair-culturele erf9oed en
hot besef van esthetische ኳaarde biJ ' to bren9en - een
ervarin9 die zijj buiten school niet snel zullen opdoen .
Daarnaast zetten docenten ook ernsti9a vraa9tokens
bi1j de didactische uit9an9spunten van hot literatuuronderኳi1js in hot Studiehuis . In hoeverre kunnen leerlin9en uberhaupt oordelen over een literair ኳork van
ኳat voor acrd dan ook met 9erin9a of zelfs 9eheel
afኳezi9e kennis van de literatuur van voor 1945? En
hoe kunnen zijj zinvolle uitspraken doen over hun
ei9en smack en smaakontኳikkelin9 als zij' niet meer
dan enkele ኳerken zelfstandi9 hebben 9elezen - vooral als dat ook no9 eons uitsluitend boeken van Ronald
Giphart en Tim Krabbe zi1jn?
Ook vanuit de academische hook klinkt dezelfde
kritiek : "Docenten en leerlin9en roepen steeds harder
om 9rotors inspannin9sverplichtin9en en ze hebben
9eliJ'k : alleen ኳie een heel menu 9eserveerd kriJ9t kan
bepalen of hot naar meer smaakt" r aldus hoo9leraar
historische letterkunde Lia van Gemert Van Gemert
2003, p .96 . De 9etallen uit de enquete van de Maatschapp iJ ' der Nederlandse Letterkunde liken
dit be1
too9 to ondersteunen : 80,6 % van de respondenten is
voor een ver lichte leeslijst o hot vኳo 53,5% vindt
dat ten minste 25 Nederlandse literaire teksten verplicht moeten ኳorden 9esteld Van Stipriaan 2002,
pp 5-6
Het is zeer moeiliJjk to ze99en, ኳelke aanpak nu
'hot bests' is - als 1'e uberhaupt al in die termen kunt
spreken . Welk effect of ኳelke effecten 9eኳenst ziJn r
han9t of van hot gekozen leerdoel . Verboord 2003
heeft aangetoond dat hoe meer leerlin99ericht de benaderin9 van literatuuronderኳi1js is, des to meer leerlin9en lezen op latere leeftiJ'd . HiJj verklaart dit door to
stellen dat deze oud-leerlin9en meer plezier in hot
lezen van boeken r ofteኳel een positievere leesattitude
hebben op9edaan . Ook op hot leesniveau dus op hot
literaire 9ehalte van de boeken en genres die deze
mensen lezen, heeft hot leerlin99erichte literatuuronderኳi1js een positief effect 9shad . Er valt echter no g
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veel to onderzoeken onder meer hoe een Ieerlin99e richte benaderin9, naast het leesplezier, nflu preties het
lees9edra9 beinvloedt .
BuIkBoeks Smaakmakersenquete
Zoals 9eze9d, verrichtte ik de zo9enaamde 'BuIkBoeks
Smaakmakersenquete' namens Stichtin9 BuIkBoeks
Da9 van de Literatuur . Ik ኳas hier desti1jds ኳerkzaam
als proJ'ectmedeኳerker voor de or9a-nisatie van de
tኳeeJjaarliJjkse Da9 van het Literatuur-onderኳiJs, een
sኳmposium voor docenten en anderen die biJj het
literatuuronderኳiJ's betrokken zi1jn . Het thema ኳas
smack en smaakontኳikkelin9, en het doel van de
bevra9in9 ኳas de deelnemers to prikkelen en uit to
da9en hun ei9en voorkeuren expliciet to maken om
zo uiteindeliJ'k hun Ieerlin9en beter to kunnen
be9eleiden . Het onderzoek ኳerd uit9evoerd onder de
ruim 450 docenten die zich inschreven voor het sኳmposium . Het totale aantal respondenten bedroe9 120,
hun 9emiddelde IeeftiJjd ኳas 47 1'car . Zo'n 90% ኳas
docent Nederlands van ኳie 20% daarnaast ook les9of
in Culturele en Kunstzinni9e Vormin9 CKV of 9emte9reerd IiteratuuronderኳiJs GLO .
Het is interessant om het onderzoek zelf nader to
bekiJ'ken . Welke vra9en ziJ'n er preties 9esteld ኳat ኳaren de antኳoorden en vooral : ኳat kunnen ኳe daaruit
afleiden - en ኳat met? In sommige media bleken bepaalde onderzoeksresultaten nameli1jk no9al uit hun
verband to ኳorden 9erukt en ኳerd voorbi1' 9e9can
can de in een aantal opzichten beperkte reikኳiJjdte ervan . 0p die manier is het onderzoek een ei9en leven
9 can leiden .
De enquete- die schrifteli1jk en via Internet ኳerd
of9enomen bestond uit drie halfopen en een open
vraa9 . Achtereenvol9ens ኳerd de vroe9ere en de huidi9e Ieessmaak van de docenten bevraa9d, vervol9ens de Ieessmaak van hun Ieerlin9en en tot slot ኳelke
boeken ze liefst nooit meer op een literatuurli1jst van
een Ieerlin9 zouden zien .
De eerste vraa9 9in9 dus over ኳat voor de docenten vroe9er, dus toen ze zelf op de middelbare school
zaten hun favoriete boeken ኳaren en ኳat ze nu van
die boeken vinden . Ze konden hier drie voorkeuren
noemen . In totaal ኳerden 158 verschillende titels 9enoemd . De top viljf van de meest 9enoemde dus de
boeken die de docenten vroe9er het meest ኳaardeerden ziet er als vol9t uit :
1 . Turks fruit - Jan Wolkers
2 . De donkere kamer van Damocles - W . F .
Hermans
3 . Nooit meer slapen - WE . Hermans
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4 . Max Havelaar- Multatuli
5 . Karakter - F. Bordeኳi1'k
In totaal ኳerden 89 verschillende auteurs 9enoemd .
De to vijf van de meest enoemde dus de door de
docenten vroe9er het meest 9eኳaardeerde auteurs ,
ziet er als vol9t uit :
1 . Jan Wolkers
2 . W .F . Hermans
3 . Louis Couperus
4 . Harrኳ Mulisch
5 . Simon VestdiJ'k
Bi1j de tኳeede vraa9 dienden de docenten op to 9even
ኳat nu hun favoriete boeken ziJ'n . Ook hier konden ze
drie boeken invullen . In totaal ኳerden 182 verschillende titels 9enoemd . De top viljf van de meest 9enoemde dus de huidige meest favoriete titels van de
docenten ziet er als vol9t uit :
1 . De ontdekkin9 van de hemel - Harrኳ Mulisch
2 . Publieke ኳerden - Thomas Rosenboom
3 . Nooit meer slaPen - W .F . Hermans
4 . De zኳarte met het ኳine hart - Arthur Japin
5 . De uitvreterlTitaan1
t'es - Nescio
In totaal ኳerden 139 verschillende auteurs 9enoemd .
De top viJ"f van de meest 9enoemde, dus de huidi9e
meest populaire auteurs bi1 j de docenten is :
1 . Harrኳ Mulisch
2 . Renate Dorrestein
3 . W.F. Hermans
4 . Anna Enquist
5 . Thomas Rosenboom
In het derde onderdeel van de enquete ኳerd can de
docenten 9evraa9d ኳat de favoriete boeken van hun
Ieerlin9en zi1n, en ኳat ze zelf van deze boeken vinden .
Ook hier konden ze drie boeken invullen .
De top viJjf van de meest 9enoemde dus de meest
favoriete titels van de Ieerlin9en vol9ens de docenten
4
is :
1 . Het gouden ei - Tim Krabbe
2 . De aanslag - Harrኳ Mulisch
3 . De Aassievrucht - Karel Glastra van Loon
4 .1k ook van Ijou - Ronald Giphart
5 Turks fruit - Jan Wolkers
In totaal ኳerden 58 verschillende auteurs 9enoemd .
De top viJ"f van de meest 9enoemde dus de meest favoriete auteurs van de Ieerlin9en vol9ens de docenten is :
1 . Tim Krabbe
2 . Ronald Giphart
3 . Harrኳ Mulisch
4 . Karel Glastra van Loon
5 . Yvonne Keuls
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De vierde en Iaatste vraa9 ኳas open, en luidde : "Welk
boek of ኳelke boeken zou u het Iiefste nooit meer o p
een literatuurliJjst van een leerlin9 aantreffen? Waarour?" Het valt op dat de antኳoorden hierop 9lobaal in
drie 9roepen to verdelen zi1jn .
In de eerste plasts is er een 9roep docenten on9eveer 215 van het totale aantal antኳoorden op deze
vraa9 die bepaalde boeken afኳiJjst op basis van ኳat 1'e
literaire en inhoudeliljke en sours zelfs morele ar9umenten zou kunnen noemen . De boeken van Yvonne
Keuls ኳorden in deze cate9orie het meest 9enoemd .
Hierbi1 9cat het niet our een bepaalde titel vaak ኳerd
"alle titels" als antኳoord ge9even . Genoemde ar9umenten zijn dat het "docudrama" of "Iectuur" is in
plasts van Iiteratuur, "slecht 9eschreven" "simplistisch" dat het "te makkelijke ono rechte succesnummers" ziJn, "tranentrekkers" dat ze "te eenduidi9"
zijn en dat ze vol zitten met "vats sentiment" . Een
goede tኳeede is Ronald Giphart . Ook hier veel docenten die al zijn titels afኳi1jzen . De ar9umentatie luidt ,
dat zijn boeken " plat en porno9rafisch" ziJ"n . "minimale inhoudeli1jke en literaire ኳaarde" hebben "slap"
zijn van vorm en inhoud to "middelmati9 en zelfin9enomen" en "9eschreven in een chaotische stiJjl" . 0 p
de derde plasts vinden ኳe Tessa de Loo met Isabelle
en Het rookoffer. Deze boeken zijn "soaps" , zijn "sacs
en voorspelbaar" en zijn van een "laa9 niveau" , aldus
een aantal docenten . Andere titels en auteurs die
vaker ኳerden 9enoemd ኳaren Blauኳe maanda9en
van Arnon Grunber9, dat "teveel seks" bevat en "de
leerlin9en niet canspreekt" en Wierook en tranen
van Ward RuYslinck dat "slecht 9eschreven" ,
voorspelbaar" en "een smartlap" is .
Een tኳeede 9roep antኳoorden ongeveer 114 zou
1je kunnen cate9oriseren als betrekkin9 hebbend op de
on9inaliteit van de keuze . 'Met stip op een' staat hier
Het bittere kruid van Mar9a Minco dat vol9ens de
docenten ኳordt 9ekozen "omdat het dun is en er veel
versla9en van in omloop ziJjn" . Ze vinden dat het "te
vaak op de list
heeft 9estaan" "stuk 9eanalYseerd"
1
en "uit9ekauኳd" is . Dat 9eldt ook voor Wierook en
tranen van Ward RuYslinck . Verder vallen binnen deze
groep ook de Boekenኳeek9eschenken . Docenten beschouኳen de keuze hiervoor als "9emakzuchti9" .
Kleiner van omvan9 on9eveer 115 maar zeer
belan9ri1jk is een derde 9roep docenten, die zich onthoudt van het 9even van een titel of een auteursnaam . Voor hen is seder boek dat een leerlin9 beኳust
kiest en met lezier leest bes reekbaar . "Elk boek kan
de aanzet vormen tot verdere leesontኳikkelin9" en
"alles voldoet our de smack to ontኳikkelen" vinden
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zi1j . Het liJjkt mi1j niet onaannemeliJjk dat de 'didactics',
dus de docenten die zich in eerste instantie het stimuleren van het leesplezier tot doel hebben 9esteld zich
in deze 9roep bevinden . In de andere antኳoorden
klinkt meer een vormin9 sideaal door, en 1liken daarom
meer in de richtin9 to 9aan van de vormin9sidealen
van de culturele vormers .
Verdኳi1'nende klassiekers?
Wanneer ኳe de verschillende top viJjven naast elkaar
le99en kunnen ኳe al eni9a interessante tendensen
bespeuren . De constaterin9 dat de vroe9ere voorkeuren van de docenten hun huidi9e voorkeuren en
de voorkeuren van de leerlin9en verschillen, is een
open deur . Het ኳordt pas echt boeiend als ኳe de posities van specifieke 9evallen op de verschillende listen
J
bekiJjken . Het valt dan op hoe bepaalde titels en auteurs aan het verdኳiJjnen zijn of dit drei9en to doen .
Dit li1jkt sterk het 9eval bi1j simon VestdiJjk en Louis
Couperus . Bi1' de vroe9ere favoriete boeken van de
docenten ኳordt de Iaatste 22 keer 9enoemd, met acht
titels, bi1j de huidi9e favoriete boeken no9 maar acht
keer, met user titels en bi1' de leerlin9en 9een enkele
keer. En ook F . BordeኳiJk, die met drie antኳoorden
net buiten de top tien van de huidi9a favoriete auteurs
valt en Gerard Reve liken
eenzelfde lot beschoren .
1
Wat betreft de spreidin9 van de antኳoorden is het
bi1j de huidi9e favoriete boeken van de docenten frappant dat de populariteit van de nummer een Harrኳ
Mulisch vri1jኳel 9eheel op het conto van De ontdekkin9 van de hemel komt : dit boek ኳerd 27 keer
9enoemd als een van de favoriete boeken . Siegfried
ኳerd vi1jf keer 9enoemd De aansla9 en De procedure
beide een keer .
lets snort9eli1jks zien ኳe biJ j anderen op de list
J . BiJjvoorbeeld bi1 ' W .F . Hermans- de nummer drie, ኳaar er
sprake is van tኳee, biJ'na even 9eliefde titels nameliJjk
Nooit meer slapen acht keer en De donkere kamer
van Damocles zeven keer . Thomas Rosenboom
Nescio en Arthur Japin zijn zelfs slechts met een titel
verte9enኳoordi9d, Anna Enquist met tኳee . Gedeelteli1jk valt dit to verklaren vanuit de omvan9 van het
oeuvre van sommi9a van deze auteurs dat bi1jvoorbeeld in het 9eval van Anna Enquist en Arthur Japin
no9 niet erg 9root is . Harrኳ Mulisch en ook W .F .
Hermans echter hebben een zeer 9root oeuvre . Het is
opvallend dat De ontdekking van de hemel Nooit
meer slapen en De donkere kamer van Damocles daar
zo sterk uit sprin9en .
In zekere zin het togenover9estelde hiervan is
de score van de nummer tኳee van de o ulairste

auteurs Renate Dorrestein . Zi1j is met zes titels verte9enኳoordi9d : Een hart van steep ኳerd zeven keer
9enoemd Verbor9en 9ebreken drie keer, Ontaarde
moeders tኳee keer, en Een nacht om to vile9eren, Het
perPetuum mobile van de liefde en Zonder 9evade
een keer. Daarnaast ኳerd no9 zes keer "meerdere" of
"alle" titels aan9a9even . Het liJ'kt erop dat de ኳaarderin9 voor haar oeuvre althans onder de ondervraa9de docenten meer 9eli1'kmati9 verspreid is . Een
echte 'topper' als De ontdekkin9' van de hemel ontbreekt echter .
De ኳaarderin9 door de J'aren heen bliJjkt ኳeini9 to
veranderen . In zeventi9 9evallen 23-1 % vond men

het favoriete boek van vroe9er "middelmati9", en in
viJ'f 9evallen (1,7 % "slecht" . Dat Iaatste gold onder
meer voor De schaamte voorbi"J van An1'a Meulenbelt
en De komst van loachim Stiller en Terug naarAtlantis
van Hubert Lampo . Dit betreft echter individuele 9evallen .
Ondanks het felt dat de docenten de boeken die
vroe9er favoriet ኳaren over het al9emeen nu no g
steeds 9oed vinden ኳerd slechts in vier 9evallen drie
keer De donkere kamer van Damocles van WE .
Hermans en een keer De avonden van Gerard Reve
zoኳel bij' de vroe9ere als bij' de huidi9e favoriete boeken door dezelfde persoon dezelfde titel in9evuld .
Niettemin za9en ኳe Jjuist dat de ኳaarderin9 voor die
boeken meestal niet is of9enomen . Toch is dit naar
miJ'n menin9 niet zo vreemd . Ik denk dat er zoiets
bestaat als iemands favoriete boeken van alle ti1jden
een snort 'oerboeken'- of blauኳdrukken van ኳat J'e
zoekt in een boek ኳat ooit die e indruk o
e heeft
9emaakt en ኳat Jje nooit meer ver9eet. Welisኳaar
li99en ze bij' ኳiJ'ze van spreken niet op 1e nachtkastJe
maar ze hebben ኳel een speciaal plek1'e in 1je hart en
in J'e boekenkast .
Een enquete als deze is slechts een momentopname : 1'e ziet in de resultaten alti1'd recente trends of
bestsellers tern9 - boeken die ኳel op het nachtkast1je
li99en . Het is bi1voorbeeld no9 maar de vraa9 of De
tኳeeling van Tessa de Loo, De ruimte van Sokolov van
Leon de Winter Het meesterstuk van Anna Enquist en
De zኳarte met het ኳitte hart van Arthur JaPin over
tien of tኳinti9 1aar no9 steeds tot de favoriete boeken
van dezelfde respondenten behoren en of andere ,
nieuኳe lezers ze hebben 'ontdekt' als favoriet boek .
Kortom : ze moeten hun houdbaarheid no9 beኳiJjzen .
WE . Hermans Louis Couperus Harrኳ Mulisch, Gerard
Reve en Multatuli liken
dit al 9edaan to hebben - all
thans voor enkele titels en uitsluitend bijj de docenten .

Een speciaal 9eval bleek Jan Wolkers . HiJj is sterk verto9enኳoordi9d bijj de vroe9ere favoriete boeken : hij1
staat op nummer een bij' de auteurs en Turks fruit
staat op een bijj de titels . Bovendien is hiJj in die titelli1jst
met vi1'f titels Turks fruit- Horrible Tango, Kort
Amerikaans Serpentina's petticoat en Terug naar
Oegst9eest aanኳezi9, en ኳerd ook een aantal keer
meerdere titels" in9evuld . Bi1' de vraa9 naar de huidi9e favoriete boeken van de docenten ኳerd hiJ ' echter
9een enkele keer 9enoemd . Niettemin ኳordt zi1'n ኳerk
door de meeste docenten nu no9 hoo9 9eኳaardeerd .
Tevens lezen veel leerlin9en Turks fruit en ook bij' die
vraa9 9even docenten aan dat ze dat boek 9oed
vinden . Het liJ'kt erop dat Jan Wolkers voor de huidi9e
9eneratie docenten de liefde voor de literatuur heeft
op9eኳekt . Hierover zodadeli1jk meer . Overi9ens : ironisch 9enoe9 ኳas een van de discussiePunten rondom
'de list
van 21' van de commissie-Braet het ontbreken
1
van Wolkers!
Nooit meer Giphart?
AI eerder kኳam ter sprake dat de boeken van met
name Ronald Giphart door veel docenten en vaak op
moreel- inhoudeli1jke 9 ronden ኳorden of9eኳezen .
Het is een reele vraa9 of dit to maken heeft met een
leefti1jds-, of ኳellicht nauኳkeuri9er 9eze9d, een generatieverschil tussen docenten en leerlin9en .
Uit de enquete bli1jkt niet dat de ኳaarderin9 voor
de favoriete boeken van de leerlin9en samenhan9t
5
met de leefti1jd van de docent . Niet in het al9emeen
maar ook per afzonderliJjke titel leek de ኳaarderin 9
door9aans niet afhankeliJjk van leefti1jd . Niet voor Harrኳ
Mulisch, ኳat ook niet to verኳachten viel 9ezien zi1jn
leeftiJjd en de aard en alom erkende kኳaliteit van ziJjn
oeuvre, 6 maar ook niet voor zeer populaire titels als De
passievrucht en Het 9ouden ei van J'on9ere auteurs
als Karel Glastra van Loon en Tim Krabbe .
De 9rote uitzonderin9 ኳas echter Ronald Giphart .
Het li1jkt erop dat de ኳaarderin9 van de docenten voor
ziJjn ኳerk afneemt naarmate hun leefti1'd toeneemt .

De 9emiddelde leeftiJjd van de9enen die een titel van
hem 9oed vonden ኳas 37,6 1jaar en dat terኳiJ'I de 9emiddelde leeftiJj d van de docenten 47 ኳas!), die van
de9enen die een titel middelmati9 vonden 47,2 jaar en
van de9enen die "slecht" invulden 53-4 1jaar .
Henk Spaan ኳas een van de9enen die rea9eerde
op de enquete . In zi1'n column in Het Parool stelde hi'J

zich teኳeer te9en een literatuurbeschouኳin9 ኳaarbinnen leesplezier al bijj voorbaat verdacht is . HiJ ' vindt
dat literatuurdocenten Ronald Giphart Juist zouden
moeten priJ'zen vanኳe9e zi1jn leesbaarheid : "Hi1j vervult

Vooኳs 2 - Jaargang 21

1 23

8
de rol die biJ' ons Jan Wolkers speelde : door hem
kኳam 1'e erachter dat literatuur niet saai hoefde to zi1'n .
Het zal 9een verbazin9 ኳekken dat de leraren van
toen met 9rote minachtin9 naar het ኳerk van Wolkers
keken . Hoe harder ze nu roe en dat Gi hart niet ma
des to meer boeken zal de schri1'ver verkopen ." Spaan
2002) .
Het is inderdaad een intri9erende vraa9 of de rol
die Jan Wolkers tኳinti9 1aar 9eleden vervulde en
Ronald Giphart nu- over tኳinti9 Jaar is over9enomen door een andere auteur . Hoe de positie van Jan
Wolkers en Ronald Giphart dan is is moeiliJ'k to
ze99en ኳant zelfs opname biJ' klassiekers als Simon
Vestdi1'k, Louis Couperus en F . Bordeኳi1'k biedt 9een
enkele 9arantie dat 1'e boeken 9elezen bli1'ven ኳorden

door de 1'on9ere 9eneraties, zoals eerder al ter sprake
kኳam .
Kanttekenin9en
BiJ ' de interpretatie van deze resultaten ma9 niet uit het
oo9 ኳorden verloren in ኳelke context en met ኳelk

doel de ondervra9in9 plaatsvond : het 9in9 hier niet
om een onderzoek met ኳetenschappeli1'ke pretentie .
Welisኳaar is de vrag enlist
in haar eenvoud en be1
knoptheid redeli1'k accuraat maar om een en ander
echt naar een ho9er niveau to kunnen tillen, zou meer
9ericht en 9rondi9er onderzoek noodzakeliJ'k ziJ'n .

Zo ኳerd er per onderdeel slechts om drie titels
9evraa9d . Vooral biJ' de favorieten van de leerlin9en
ኳaar bovendien niet ኳerd 9evraa9d om individuele
voorkeuren maar om die van een 9roep als 9eheel
betekent dit dat alleen de absolute 'toppers' aan bod
kኳamen en dat ook no9 eens via indirede ኳe9 . Ook
de achter9rondkenmerken van de docenten bi1'voorbeeld de si9natuurvan de school ኳaar ziJ' les9even, die
nodi9 zouden ziJ'n om verder to kunnen differentieren ,
ziJ'n niet in de analኳse mee9enomen . De steekproef ten
slotte heeft slechts een omvan9 van 120 en het is no g
maar zeer de vraa9 in hoeverre deze representatief is .
Voorts ኳil ik benadrukken dat het in eerste instantie een onderzoek naar leessmaak ኳas en niet direct
naar de canon alhoeኳel dat verband snel is gelegd .
Uit de enquete van de Maatschappil' der Nederlandse
Letterkunde biJ'voorbeeld die ik al eerder noemde kኳam Multatuli naar voren als veruit de meest canonieke auteur : in vier ran9J
listen bekleedt hil', of
zi1'n Max Havelaar, de eerste plaats . Ook de middeleeuኳse literatuur is 9oed verte9enኳoordi9d : Van den
vos ReYnaerde staat op nummer tኳee van de list
J met
de Nederlandse klassieke literaire ኳerken met tኳee
keer zoveel stemmen als de nummer drie De avonden
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van Gerard Reve . In de resultaten van BulkBoek ontbreken
de middeleeuኳen en moet de
Max Havelaar
tኳee boeken van
W .F . Hermans en
een van Jan Wolkers voor laten
gaan .
Readies van
de Pers

De readies van
de media op het
bekend ኳorden

van de resultaten
van 'BulkBoeks

SmaakmakersRonald Giphart
enquete' ኳaren,
zoals
9eze9d ,
boven verኳachtin9, vooral 9ezien de beperkte omvan9 van de ondervra9in9 en het bescheiden doel . Ik
heb me biJ'zonder verbaasd over het sneeuኳbaleffect
dat het artikel in de Volkskrantteኳee9 heeft 9ebracht .
Zelfs het discussiepro9 ram ma 8&W raakte 9einteresseerd - Ronald Giphart en Yvonne Keuls hadden echter om be9riJ'peliJ'ke redenen ኳeini9 trek in een publiek
debat .
Ik ben met name erg 9eschrokken van de overdri1'vin9 en het 9ebrek aan nuance in de bericht9evin9 .
Uiteraard is deze nei9in9 van veel media miJ' be-

kend maar het ኳas een erg vreemde 9eኳaarኳordin 9
dat men nu met mi1'n onderzoek aan de haal 9in9 .
Ik vond het vooral kኳaliJ'k dat op deze manier "Leraren Nederlands ኳillen Giphart nooit meer zien! "
bestaande vooroordelen en ne9atieve beelden over
het onderኳi1's ኳeer eens bevesti9d ኳerden . In de
vraa99esprekken die ik heb 9ehad met de pers heb ik
dan ook steeds 9eprobeerd een en ander in het 1'uiste
perspectief to plaatsen .
Toch kon ik niet voorkomen dat miJ' beኳerin9en in
de mond ኳerden 9ele9d die ik absoluut niet heb ኳillen doen toen ik de resultaten van de enquete berekende en op papier zette en er mi1'n interpretaties aan
verbond . Een van de belan9riJ'kste is ኳel dat ik 9een
kritiek heb ኳillen leveren op de onderኳiJ'sprakti1'k van
literatuurdocenten . Naast de kanttekenin9en die ik
hierboven al plaatste is het immers belan9ri1'k ons to

bedenken dat de resultaten uiteindeliJjk ኳeini9 uitsluitsel 9even over hoe docenten in de klas om9aan
met de smaakverschillen tussen henzelf en hun leerlin9en . Ik 9a er biJ'voorbeeld niet vanuit dat zij' proberen de leerlin9en hun ei9en favorieten De ontdekkin9 van de hemel of Publieke ኳerken 'aan to
smeren' . En het is no9 maar de vraa9, of ze hun eventuele afkeurin9 van het ኳerk van een auteur als
Ronald Giphart uberhaupt kenbaar maken .
Veel docenten liken
de menin9 toe9edaan dat aft
keunn9 niet leidt tot een ho9er niveau, en dat seder
9elezen boek er een is . Ik zou me hier 9raa9 biJj ኳillen
aansluiten . In een maatschappiJ j en een ti1'd ኳaarin het
lezen van een boek 9een voor de hand li99ende vriJ'etiJjdsbestedin9 en ervarin9sbron meer is is, zoals Henk
5paan ook opmerkt iedere ervarin9 van leesplezier
belan9ri1jk . Of die nu oP9edaan ኳordt door een boek
van Ronald Giphart of Multatuli .
AnderziJ'ds valt ook veel to ze99en voor de opvattin9 dat niet de ervarin9 van de leerlin9 het uit9an9spunt van de literatuurles moet ziJn, en dat de scholier
moet klimmen in Plaats van dat de meester moet
dalen om met F . Bordeኳi1jks Bint to spreken . Want
ኳelke andere mo9eli1jkheid heb Jje om kennis to maken
met de ኳat minder voor de hand li99ende maar
zeer ኳaardevolle al dan niet 'klassieke' ኳerken uit de
Nederlandse en andere literaturen dan J'uist in de literatuurles? En ኳat is no9 de ኳaarde van een literatuuronderኳi1js ኳaarin alleen ኳordt uit9e9aan van ኳat voor
de hand li9t?
Een zeer felle inhoudeliJ'ke reactie op BuIkBoeks
Smaakmakersenquete kኳam van prof. dr . Arnold
HeertJj e . In ziJ'n column in Het Parool van 18 december
bepleft hiJj het belan9 van een tolerante houdin9 in het
literatuuronderኳi1js : "Het is in het onderኳiJjs van het
9rootste belan9 leerlin9en en studenten hun ei9en
ኳe9 to laten zoeken . Bevorder het kiezen uit vele mo9eliJkheden . Zelfstandi9 zoeken heeft 9rote dialectische betekenis . Besef dat smaken verschillen en dat
oordelen in de ti1jd verschuiven ." Hoe dan ook heeft dit
onderzoek aan het laatste zeker bi19edra9en .
Karin Laarakker studeerde Nederlandse taal- en letterkunde
aan de Katholieke Universiteit N(fJmegen. Ti'dens
haar studie
l
ኳerkte ze onder meer voor Stichting Lezen en Stichtin9
BulkBoeks Dag van de Literatuur . Haar doctoraalscriptie
behandelde de overgang van jeugd- naar

volኳassenenhteratuur. Momenteel ኳerkt z1i als asslstent in
opleiding aan de Universiteit Utrecht aan een dissertatie over
hetzelfde onderኳerp.
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Noten
De andere tኳee subcommissies ኳaren oudere letterkunde
en literatuurdidactiek .
z
Helaas ኳordt niet gespecificeerd ኳat de functie van de
respondenten is . De mleidm9 vermeldt alleen dat de leden
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een grote
en representatieve groep van literatuurኳetenschappers,
historici, schriJvers, uitgevers en publicisten vormen, van ኳie
verኳacht ma9 ኳorden dat zij j in staat zijn het gehele terrein
van de Nederlandse literatuur to overzien (Van Stipriaan
2002, p. 2) .

Wetenschappelijke literatuurdidactische studies hanteerden
alti1'd een indelin9 in vier of viJjf 'op bepaalde karakteristieken
van elkaar to onderscheiden' 9roepen Iiteratuurdocenten .
Janssen (1 998) bi1voorbeeld, maakt onderscheid tussen vier
(9lobale) doelstellin9en van Iiteratuurdocenten en daarbij
behorende docentenprofielen, nameliJ'k culturele vormin9,
esthetische vormin9, maatschappeli1jke vormin9 en individuele ontplooiin9 . Verboord (2003, p . 75-76) heeft echter
aan9etoond dat zij 9edusterd kunnen ኳorden in tኳee
benaderin9en : de leerlin99erichte en de cultuur9erichte .
Ofteኳel, in de formulerin9 van TruiJjens (2003) die ik hier
overneem : de 'didactics' en de 'culturele vormers' .
3
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Harrኳ Potter eindi9de in de top viJ'f van de titels en 1 .K .
Roኳlin9 en Carrኳ Slee in de top vi1jf van de auteurs, maar
voor de overzichteliJjkheid en de onderlinge vergeli1'kbaarheid
van de antኳoorden zi1jn jeugdboeken buiten beschouኳin g
gelaten
5

De gemiddelde Ieefti1jden van de docenten die op een
bepaald moment "goed" dan ኳel "middelmati9 " dan ኳel
"slecht" hadden ingevuld verschilden nauኳeliJjks .

6

Er ኳas maar een docent die een titel van hem slecht vond,
de overgrote meerderheid van de antኳoorden ኳas '9oed' .

Overigens scoorde Tim Krabbe ኳelisኳaar iets ho9er, maar
dat kan vrijኳel geheel op het conto van Het gouden ei
geschreven, terኳi1jl Ronald Giphart met meerdere titels is
vertegenኳoordi9d .
8

I .e . de generatie die in de jaren zeventig op de middelbare
school zat .
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Jos Joosten . Onttachtiging . Essaኳs
over eigentijdse poezie en
poeziekritiek. Nijmegen (Vantilt)
2003 . 320 blz . € 18,85
ISBN 9075697791 .

Poezie als noodzaak
Te9enኳoordig ኳordt er no9al ኳat
in het Iuchtledi9e 9ekletst als het
om poezie 9aat . In de media, in de
boekhandels en op straat, overal is
het verschiJ'nsel aanኳezi9 . Maar de
meeste mensen ኳeten niet meer
ኳat poezie ኳerkeli1jk inhoudt of
halen versleten dichtersattributen
uit de oude dons van de romantiek . De realiteit is echter niet meer
de romantiek ondanks dichters als
Jean-Pierre Raኳie . Jos Joosten, publicist en docent aan de Universiteit Utrecht, probeert daar in
Onttachtigin9 verder op in to 9aan .
Poezie moet volgens hem 'onttachti9d' ኳorden ontdaan van de
ne9entiende-eeuኳse m hen rond
de beኳegin9 van Tachti9 : de dichter als kኳi1'nend genie en als deel

van een beኳe9in9 die tegen de
orde der din9en aanschopt . Mኳthen die ook nu no9 van stal ኳorden 9ehaald maar die niet meer
dan een farce bli1jken to zijn in de
actuele p oezieኳereld ;~ sprook1jes
die ኳeini9 meer dan een flauኳe
nabootsing zijn van een achterhaald dichtersbeeld .
De essaYbundel van Joosten
bestaat uit een deel beschouኳin9en over poeziekritiek een deel
ኳaarin voor9an9ers en voorbeelden aan bod komen, een deel met
het vol9ens Joosten serieuze ኳerk
en uiteindeliJjk een deel met kritiek
op de huidi9e zonda9spoezie . 0 p
het eerste 9ezicht een Io9ische
vol9orde . De voor9an9ers en voorbeelden kunnen ኳorden begrepen
vanuit de bestaande theorieen
over poeziekritiek r en vanuit Joostens beኳonderin9 voor enkele

huidi9e dichters is zijn kritiek op de
knoeiers ook ኳat inzichteli1jker .
Om de kermis der i1jdelheid in de
letteren beter to be9ri1pen is het
altiJjd handi9 Pierre Bourdieu erbi'1
to betrekken . Joosten doet dat dan
ook op de eerste pa9ina's van zijn
boek . Bourdieu Franse socioloo 9
en filosoof ኳas het immers die een
haarfiJjne analኳse van de literaire
ኳereld ten beste 9ofr een ኳereld1'e
ኳaarin Jje misschien niet 9raa9 ኳilt
verkeren als Jje Bourdieu serieus
neemt . Een aantal mechanismen
bepalen daar het spel . Consecratie en het verdrin9en van de oude
9arde door een nieuኳe bi1jvoorbeeld r of de rivaliteit tussen
tኳee 9eneraties schriJ'vers . Joosten
schriJjft dat deze mechanismen
volstrekt belachelitjk zijn als er beኳust mee ኳordt 9ekoketteerd . HijJ
haalt hierbi1j de poging van Serge
van Duinhoven en Olaf Zኳetsloot
aan die in de J'aren ne9enti9 hebben 9apoo9d een nieuኳe dichtersbeኳe9in9 op to starten . Vol9ens
Joosten ኳas dit een storm in een
gJas ኳater . HiJ' beschri1'ft in dit
verband de houding van de Nederlandse `poeziepaus' Gerrit Komri 1,
die van een scherpzinni9 criticus
eenmaal verheven tot Dichter des
Vaderlands een titel die hem slecht
past volgens Joosten is 9edaald
tot het niveau van een calculerende
middenstander . PlaatsJ'es toebedelend aan dichters zoals Van
Duinhoven die zich bekla9en dat
ze niet in zijn 9roots op9ezette
bloemlezin9 van de Nederlandse
poezie zijn beland .
Joosten heeft het dan liever
over dichters die zich onttrekken
aan de media ofኳel de buitenliteraire santekraam van de poezie
H .H .Ter Balkt Peter Van Lier Peter
Holvoet-Hanssen en Huub Beurskens bi1jvoorbeeld . Dichters die
zich slechts bezi9houden met dat9ene ኳaar poezie om draait :

ኳoorden, vorm en visie . Het een
kan niet zonder het antler volgens de essaኳist . Als poezie slechts
ኳordt 9ezien als het voortzetten
van oeroude r betekenisloze rituelen zoals J .H . de Roder het formuleert in zijn Het schandaal van de
poezie ኳaarom dan ኳoorden 9ebruiken die per definitie lets zeg9en ኳillen? En als het enkel om de
inhoud 9aat- ኳaarom dan de specifieke vorm van het 9edicht 9ebruiken? Vorm stuurt inhoud, zelfs als
die inhoud moeili1jk is to door9ronden .
Het ma9 9 evaarli1'k 1liken in dit
postideolo9ische tiJdperk no9 de
ኳoorden 'visie' en 'inhoud' to gebruiken . Joosten is zich daar terde9e van beኳust maar hi1j ኳeet op
een overtui9ende manier to bren9en dat visie en postmodernisme
elkaar niet hoeven uit to sluiten .
Inte9endeel, zo stelt hiJ', ኳat is er
nu interessanter dan het 9edicht
als discursief-ideolo9isch probleem
verder to onderzoeken? Dichters
die dat in de tኳinti9ste eeuኳ hebben gapoo9d, zijn onder andere
Hu9o Claus en H .H ter Balkt .
Joosten bespreekt hen voornameli1jk in dit licht . Dichters als Claus en
Ter Balkt maar ook Beurskens en
Holvoet-Hanssen liken
in hun 9e1
dichten to refereren aan de 'heraclitische' ኳerkeli1jkheidsbelevin9 .
Heraclitus ኳordt in Joostens essaYbundel veelvuldi9 9enoemd . Van
deze Griekse natuurfilosoof zijn
slechts enkele fra9menten over9eleverd . Hierin ኳordt de ኳerkeliJ'kheid niet als statisch, maar als
dYnamisch gezien, constant veranderend, 9efra9menteerd, verdኳi1'nend en ኳeer tern9kerend : als een
cYclus . Duideli1'k is Joostens beኳondering voor dichters die zich
aansluiten biJj het 9edachte9oed
van deze filosoof . Gedachte9oed
dat bovendien 9emaakt li1jkt voor
het postmodernistische denken .
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Dichten is in de o9en van Paul
Rodenko over ኳie Joosten inspirerend ኳeet to schri1jven een dYnamische bezi9held . Een 9edicht
sche t zichzelf, niet God of lets
ኳat men inspiratie placht to
n oemen . A I dichtend door middel
van taal ኳordt een levensvisie
9eschapen, vanuit een nulpunt .
Dus niet naar aanleidin9 van idealen of voorop9ezette ideeen .
Dichters die niet dichten over de
zin van het dichten of 9een enkele
notie hebben of ኳillen hebben
van het 9edicht als zodani9, vinden
bi1j Joosten 9een 9enade . Een 9edicht dat zi1jn ei9en 9renzen en
zin9evin9 verkent, dat is pas een
9edicht . Niet op de platvloerse
ኳi1'ze van een Anna Enquist maar
op de manier van Ter Balkt : postmodern en geen9a9eerd . lets ኳat
elkaar dus niet uitsluit. Een 9edicht
dat niet de 9renzen van de ኳerkeli1jkheid aftast maar volledi9 transparant bliJjft, is in de o9en van
Joosten niet 9eslaa9d, maar slechts
een zinloze verdubbelin9 . Een van
de consequenties van poezie is
voor hem de noodzaak meer to
ze99en dan de realiteit alleen . Een
belan9ri1jke voorኳaarde voor 9eslag9de poezie is vol9ens hem dat
zifj jets moet toevoe9en aan de realiteit . Poezie moet een visie uitdra9en maar het ኳoord 'visie' moet
in dit verband niet verkeerd ኳorden verstaan . Visie niet in de zin
van ideolo9ie of ho9er doel maar
als een beኳust stellin9 nemen in
de maatschappiJj . Ter Balkt is daar
vol9ens Joosten een 9oed voorbeeld van . Deze dichter dicht liever
over de verschrikkin9en van aan9etaste natuur en vervuilde zeeen
dan over een of andere m hische
zee9od .
De essaYbundel Onttachti9in 9
bestaat uit artikelen die vanaf 1992
in diverse literaire ti1jdschriften ziJ'n
verschenen . Dat is zeker merkbaar
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als het our sti1'I 9aat . Waar Joostens
kritiek op dichters in 'Voor9angers
en voorbeelden' en 'Het serieuze
ኳerk' van een zekere scherpto en
fi1'nzinni9held 9etui9t, ኳordt er van
de besproken dichters in 'Wat
kritiek' 9een spaan heel 9elaten .
Uiteraard to be9ri1'pen ኳant ኳe
ኳeten immers hoe Joosten over
p oezie denkt . Ofኳel de maaksels
van de dichters uit dit hoofdstuk
van de essaYbundel ontbreekt het
aan vorm ofኳel aan visie ofኳel
aan allebei . Wat dat aan9aat kan
ik me vinden in zi1'n aanval op Van
Os en de ኳiJ'ze ኳaarop deze dichter
de oorlo9sthematiek in zi1jn bundel
Beurtzan9 heeft verኳerkt . Joosten
is kኳaad omdat Van Os het heeft
9eኳaa9d de verschrikkin9en van
Auschኳitz to reduceren tot de banale ኳerkeli1jkheid . Hi1j verኳiJ't de
dichter zich in al ziJn 9edichten ook
maar 9een moment to onttrekken
aan de alledaa9se acceptatie van
die ኳerkeliJ'kheid . Dichten over volkerenmoord is bovendien overbodi9 . Door het esthetiseren van jets
verschrikkeli1'ks li1jkt het net alsof er
jets ኳordt 9oed9epraat .
Joostens preoccupatie met het
engagement bli1jkt tenslotte uit de
hele essaYbundel . Ook de alom
9eeerde dichter J .C . Bloem moet
het ont9elden . HiJj ኳas immers een
collaborateur tiJjdens de Tኳeede
Wereldoorlo9 en daarbi1j ook no g
een onkiese riJjmelaar . Joosten bekritiseert dichters echter nooit o p
inhoud alleen . Als het gaat our stiJjlanalYse- is het alti1jd de vorm die
de meeste kritiek kriJ9t to verduren .
Zo vraa9t Joosten zich of ኳaarom
Bloem ei9enli1jk dichtte, aan9ezien
ziJn poetisch oeuvre op het niveau
van stiJjl slechts ኳat poetisch
9emummel van een oude hopeloze romanticus bliJjkt to zi1'n .
Joostens ei9en sti1jl is Jjammer 9enoeg niet alti1jd even fraai . Er9erli1jk
is dat hiJ' veel to vaak de ኳoorden

soኳieso' en 'tout court' 9ebruikt .
Voor een Nederlands poeziecriticus
is dat ei9enli1jk onacceptabel . Niettemin zi1jn de artikelen vlot 9eschreኳen . Ondanks de felle sours ኳat to
felle kritiek, ziJjn de artikelen over
Raኳie Enquist en Van Os ronduit
vermakeli1'k .
Joosten beseft uiteindeli1'k maar

al to 9oed dat poezie afrekenen o p
ziJjn maatschappeliJjke implicaties
niet echt thuishoort aan het begin
van de eenentኳinti9ste eeuኳ . 0 p
het 9evaar of voor moraalridder to
ኳorden versleten vervol9t hi1j zi1jn
eigenzinni9e ኳe9 in het land van
de poezie . Over het al9emeen
vreest men een 9eኳaa9de ki1jk to
9even op letterkundi9a creaties .
Men zou de huidi9e opinie eens
voor het hoofd kunnen stoten een
rebel in het literaire veld ziJjn! Ik zou
echter 9raa9 zien dat er meer
mensen als Jos Joosten ኳaren die
met zoveel verve en ze99in9skracht
voor hun menin9 uitkomen als het
our poezie 9aat .

Jelger Bakker

voor kennis
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Het beeld van de vrouኳ in de literatuur heeft zoኳel auteurs als Iiteratuurኳetenschappers in Ien9to van da9en
bezi 99ehouden . Sends Eva de mensheid meesleurde in de zondeval heeft de vrouኳ moeten opboksen tegen een
g
ኳereld die p allerlei manieren door mannen ኳordt 9edomineerd . De rol van de vrouኳ in de literatuur is no 9
steeds veelbespToken : de vrouኳ bli1'ft boeien .
In het eerste deel van deze Voo Ys staat de vrouኳ centrasI . Het hoofdartikel van Wil1'an van den Akker en Gillis
Dorlei1n handelt over de stn1d van de vrouኳ te9en de heersende manneli1'ke critici in de periode van 1880-1940 .
Voldoet ze niet aan de masculiene regels dan ኳordt zi1 9 eኳeerd uit het manneli'ke,
J literaire territorium . Zo ook
in de artikelen van Cecilia Schouten en Francien Petiet . In de achttiende en ne9entiende eeuኳ vecht de vrouኳ
to9en de manneli1ke moraal die dicteert dat zi1' zich vooral niet moet verliezen in onvrouኳeli1'ke zaken als
literatuur. Anais ConYn ten slo tte onderzoekt in hoeverre Eva daadኳerkeli1'k een kኳade verleidster is .
In het tኳeede edeelte
laat Voo sY zien dat ze ook actueel is . Zo bekiJ'kt Johan Sonnenschein of de toekennin g
9
van de Jan Cam pert pJs
n aan Jan EikeIboom in september 2003 terecht is . Joke van de Poet onderzoekt hoe in
tኳee romans van J .M . Coetzee, ኳinnaar van de NobelpreJ's voor de literatuur van dit1'aar, de stilte als ኳapen ኳordt
even Fedor Ha enaar en Barend Wallet een lezin9 van de nieuኳe roman van Klaus Sie9el
9 ebruikt . Daarnaast geven
die in april 2003 ኳerd 9epresenteerd in het herinnerin9scentrum van kamp Westerbork .
De of gelo pen maanden heeft de redactie van VooYs een interessante nevenactiviteit uit9evoerd . Het ኳelbekende literaire tiJ dschnft De Gids schreef enkele maanden 9eleden een schri1'fኳedstriJ'd uit, in de hoop een bron
amen met Moxi en Babel, tኳee Amsterdamse studententi1'dschriften ,
van Jon 9 talent aan to boren . Voo Ys trail samen
jurኳ
u op . Met trots sturen ኳi 1 da n ook aan onze abonnees deze editie van De Gids, ኳaarin de ኳinnaars van de
ኳedstriJ'd zi1'n gepubliceerd .
Tot slot ኳillen ኳe op deze pkeeven stilstaan biJ' het afscheid van onze 9eኳeldi9e vorm9evers . De aanblik van
Voo Ys is sands november 1 997 be paald door Viola Tollenaar . De laatste drie 1'aar is zi1' samen met Marco van der
Wielen onder de naam ኳild ontኳerp, VooYs 9aan vorm9even . Nu na zes 1'aar intensief en prachti9 ኳerk, 9even
ziJ ' de fakkel door aan Frank Stienen . Ook onze hoofdredactrice Geerke Ber9huffs heeft na een 1'aar van 9rote
inzet voor VooYs besloten haar functie over to dra9en aan Ellen LeiJ'ten .
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Sinds de Tachtigers met hun revolutie het poezielandschap drastisch
hebben veranderd, is er een probleem ontstaan. Terwijl de poezie
sindsdien kenmerken kreeg toegeschreven die duidelijk een feminien
karakter dragen, willen de mannelijke literaire machthebbers de
vrouw niet zonder slag of stoot toelaten in hun territorium. In dit
artikel onderzoeken Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn hoe deze
strijd tussen de seksen in de periode 1880 tot 1940 werd uitgevochten
in het litera ire veld.
Wiljan van den Akker en Gillis Dorieijn

, Deze bijdrage is
een verkorte versie
van het openingscollege van het
academisch jaar van
de Faculteit der
Letteren van de
Universiteit Utrecht.

Poezie en romantiek
Afgelopen augustus werd in Deventer 'Het tuinfeest' gehouden : een poeziemanifestatie
waarbij zo'n dertig dichters hun werk voorlezen. Opvallend was de omvang van het publiek:
wie verwacht er nu honderden mensen op een warme zomeravond midden in de vakantie
die afkomen op een genre dat op sterven na doad is, als we de cultuurcritici mogen geloven?
Er wordt in Nederland immers nauwelijks nog gelezen en al helemaal geen gedichten? Het
mag waar zijn dat uitgevers met poezie geen boterham kunnen verdienen, maar daar staat
tegenover dat de publieke belangstelling voor het genre erg groot is. Om een kaartje voor de
jaarlijkse 'Nacht van de poezie' te bemachtigen, moet je er vroeg bij zijn. Mensen kopen geen
poezie, lo kan iedere boekhandelaar bevestigen, maar ze luisteren er graag naar. En het
aantal mensen dat poezie schrijft is gigantisch groot, lO vertellen rapporten . De status van
het genre is hoogst paradoxaal te noemen: van geen enkel economisch belang en tegelijkertijd van een bijna religieuze allure, althans gemeten aan het verstild ontzag waarmee het publiek in Deventer naar de dichters luisterde.
We geloven niet dat we hier te maken hebben met een recent verschijnsel, wei met een
modern, als we die term reserveren voor de periode in onze letterkunde die met de Tachtigers
begint. Juist in de jaren tachtig van de negentiende eeuw voltrok zich een revolutie die zijn
weerga niet ken de en waarvan de invloed tot op de dag van vandaag merkbaar is. Hoe vaak
er sindsdien ook andere geluiden zijn afgegeven, de opvatting dat poezie in de eerste en misschien ook wei de laatste plaats te maken heeft met de expressie van emoties - lOals de
Tachtigers hadden gesteld -, is springlevend . Bij het lemma 'poetisch' vermeldt Van Dale
onder meer "dichterlijk gestemd: wat ben je poetisch; een poetische bui". Het lijkt evident
dat met het 'poetisch zijn' niet bedoeld wordt: wat ben je toch goed bezig de taal op een
autonomistische manier te gebruiken, lOals het modernisme heeft geleerd. En ook dat de
'poetische bui' niet bepaald in een postmodern weerbeeld thuishoort. Het zijn regelrechte
erfstukken van de romantische traditie van de Tachtigers.
Dat de romantische heerschappij van Kloos nog niet ten einde is, blijkt ook uit een opmerking in het programmaboekje bij de poeziemanifestatie in Deventer. Over Jean Pierre Rawie
wordt opgemerkt: "Rawie is niet aileen een van de grootste dichters van Nederland, maar

ook een van de populairste." Het feit dat er een verbinding wordt gemaakt tussen kwaliteit
en populariteit via het woordje 'maar' , geeft aan dat die twee grootheden op gespannen
voet met elkaar staan. Wanneer je een belangrijk dichter bent, is het niet vanzelfsprekend of
logisch, dat je ook veel gelezen wordt. Sterker nog : de geschiedenis van de Nederlandse
poezie in de twintigste eeuw laat zien dat hoge oplagecijfers eerder afbreuk doen aan de
status van de dichter. Nel Benschop is absoluut de best verkochte naoorlogse dichter, maar
haar werk wordt nooit serieus genomen. V66r de Tweede Wereldoorlog gold iets dergelijks
voor Alice Nahon. Van haar bundel Vondelingskens zijn er minstens 35 .000 gedrukt in twaalf
jaar. Een astronomisch getal voor poezie. Maar als haar werk al werd besproken door de
serieuze, dat wil zeggen: machthebbende en mannelijke critici, dan werd het uitsluitend
denigrerend afgedaan als 'damespoezie', waarmee dan het geslacht werd aangeduid van
zowel de schrijfster als haar publiek.
Hiermee is een lijn gelegd van de paradoxale status van de poezie, via de romantische
traditie van de Tachtigers, naar vrouwelijke dichters en lezers. In deze bijdrage willen we laten
zien dat wanneer de rol van vrouwelijke dichters sinds de jaren tachtig van de negentiende
eeuw aanzienlijk toeneemt en verandert, er een problematische situatie ontstaat voor de
mannelijke dichters en critici. Ais genre heeft de poezie overwegend 'vrouwelijke' betekeniskenmerken gekregen en ook dat vormt een probleem voor het door mannen gedomineerde
literaire circuit.
Hoofdpijn van Tachtig
Het optreden van de Tachtigers betekende een radicale breuk met wat een solide literaire en
maatschappelijk-culturele traditie leek. Voor ons is het nauwelijks voorstelbaar hoe groot de
schok is geweest die door Nederland ging. Het was, volgens een van de vele ooggetuigen,
een "revolutie, die den vasten bodem [ ... J heeft geschokt en omgewoeld" . Het was een
"vernielingstocht" (Binnewiertz 1899, p. 243). Het leek alsof niet aileen de literatuur van een
land, maar het he Ie bestaan ervan in al zijn facetten op zijn kop werd gezet.
De literatuurgeschiedenis vertelt nauwelijks hoe wijdverbreid de impact was en hoe lang
die heeft geduurd. In dat opzicht is de metafoor van een aardbeving beter op zijn plaats. De
eerste schok lag in de jaren tachtig van de negentiende eeuw, maar de krachtige naschokken werden nog tot ver in de eerste helft van de twintigste eeuw gevoeld . "Wij hebben nog
hoofdpijn na 't feest van '80", verklaart een criticus ruim twintig jaar na dato. (Brom 19081909, p. 393) Volgens het gangbare literair-historische beeld duurde de beweging maar kort
en was zij in de jaren negentig alweer passe. Maar dat geldt aileen voor wie naar het
epicentrum kijkt. De eerste twintig jaar van de twintigste eeuw worden gedomineerd door
debatten over wat nu wei of niet de waarde van de Tachtigers is. Vooral in confessionele
kringen discussieert men heftig over de vraag of de poezie van de Tachtigers nu taalvernieuwing of taalbederf is, of ze verfrissend of juist pornografisch is, vernieuwend of eenvoudig onbegrijpelijke en decadente flauwekul. Hoe fel de discussies ook zijn, de invloed van de
Tachtigers is niet meer te keren. In de eerste twee decennia van de twintigste eeuw komt er
een onafzienbare stroom sonnetten op gang.
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De Tachti9ere hebben de sluizen van 9evoeli9 Nederland ኳi1jd open 9ezet . Velen lieten het
zich 9een tኳee keen ze99en dat poezie voortaan 'de allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie' moest zi1'n, of misschien beter : mocht ziJjn . In veertien re9els 1'e 9e-

voel op paPier zetten ኳas toch ኳel ኳat antlers dan 1je met kunst en vlie9ኳerk staande houden in een retorische traditie . Om het publiek hoefde men zich niet Ian9er to bekommeren
omdat Kloos had verklaard dat poezie een zaak ኳas 'voor ኳeini9en' . Publiceren ኳas ook niet
het alleኳ9rootste probleem . Ti1jdschriften genoe9 en bovendien kon Jje altiJjd no9 zelf een blad
oPrichten . Het uit9even van poezie ኳend ver9emakkeli1'kt doordat veel uit9evens ook de
9rote, bereid ኳaaen te9en betalin9 een bundel op de markt to bren9en .
Vanaf het begin van de tኳinti9ste eeuኳ neemt het aantal literaire publicaties spectaculair
toe en breidt het literaire circuit zich aanzienliJjk uit . 0p allerlei terreinen treedt er professionaliserin9 op : in de literaire kritiek, die in zi1jn huidi9e vorm dan pas ontstaat in de debatten over het al of niet erkennen van de Berner Conventie die het copኳright re9elde, binnen
de uit9everi1'en enzovoorts . En in toenemende mate 9aan vrouኳen deel uitmaken van dit
9roeiende circuit . Het aantal door vrouኳen 9eschreven romans vertoont een aanzienliJjke
stiJ9in9, hoezeer ook de ኳaarderin9 ervan door de overኳe9end manneli1'ke critici uitbli1jft en
in de Jjaren tኳinti9 en derti9 zal dalen tot een nulPunt met deni9rerende aanduidin9en ale
Juffrouኳen9eschriJf . Ook op het terrein van de Poezie ኳorden vrouኳen meer en meer
actief, in Iiteraire ti dschriften maar vooral ook in de roductie van bundels .
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Te9ell1kerbJd vormen vrouኳen ook een belangriJke 9roep, aan9ezien zi1 het 9rootste deel
van de afname van Iiteratuur voor hun rekenin9 nemen . Te beኳi1jzen zal het nooit ziJn, maar
er ziJjn talloze signalen ኳaaruit bli1'kt dat het overኳe9end vrouኳen ziJjn die Iiteratuur lezen en
niet mannen . Talloos ziJjn de uitspTaken ኳaarin ኳordt 9eklaa9d over de 9erin9a belan9stellin 9
voor Iiteratuur . Ook dat is due bepaald niet van onze ti1'd . Als er al Poezie ኳordt 9elezen .
dan alleen door "vrouኳen die no9 va9e idealen van een hoo9er leven koesteren" Coenen
1921, p .683 .
Wie zou verኳachten dat de overኳe9end manneli1'ke dichters bliJ j zouden ziJjn met het
felt dat vrouኳen hun ኳerk lezen heeft het mis . Inte9endeel : al die vrouኳeli1jke interesse
in de poezie is een beኳi1js dat er lets mis is met het Publiek in Nederland . Dat er lets mis zou
kunnen ziJjn met de poezie is uiteraard uit9esloten . Zo overkomt het Karel van de WoestiJ'ne
dat hiJj bi1j een optreden biJjna alleen vrouኳen onder ziJn 9ehoor vindt . Dat Ieidt tot het vol9ende, veni1jni9e commentaar van een versla99ever : "Hi1j kኳam Blank en onhandi9, voor een
zaaltJ'e to zitten- dusdani9 met vrouኳen 9evuld dat het eens to meer en afdoende bleek
hoe urgent een Ieesverbod voor vrouኳen ኳordt . " Geciteerd uit Van Boven 1992, p . 121
De schri1jver realiseert zich kenneliJjk niet dat- ale zi1jn Ieesverbod voor vrouኳen er zou zi1jn
9eኳeest Karel van Woesti1jne in al zi1jn slankheid en onhandi9held voor een le9e zaal zou
hebben 9ezeten .
Poezie ale vrouኳ
In 1 882 verschi1'nen de 9edichten van Perk met de beroemde voorrede van Willem Kloos ,
ኳaarin hiJj de poezie ver9eliJjkt met een vrouኳ: "De Poezie is 9een zachtoo9i9e maa9d, dock
eene vrouኳ, fier en 9eኳeldi9 ." Kloos 1999 . p .29 Drie Jjaar later verschiJj nt Van DeYssels manifest over het roza : "Ik houd van het roza dat ale een man o mij toekomt met schitterende oo9en, met een luide stem en met 9roote 9ebaren van handen ."(Van DeYssel 1894,
p . 87
Poezie ale een vrouኳ, roza ale een man . Dat beide schrivers hienn niet alleen stonden
laten de tኳee schilderiJjen zien die Sir Laኳrence Alma Tadema in dezelfde periode schilderde .
Het linkerdoek heeft ale titel 'Proza' voor9esteld ale een man het rechter 'Poezie' voor9esteld ale een vrouኳ . De man is verdiept in de studie van een papYrusrol en zit met zi1n rug
te9en de buitenኳereld, terኳiJI de vrouኳ de studie heeft 9estaakt en haar blik dromen9 naar
3
buiten heeft 9ekeerd ondertussen schi1jnbaar achteloos tokkelend op haar tier .
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De overeenkomsten zi1jn niet toevalli9, maar passen in een al9emeen beeld . Proza ኳordt in verband 9ebracht met de ratio het verstand ኳetenschap en studie, buitenኳereld en levensbeschouኳin9, het onveranderliJjke het ኳetmati9e . Poezie daarente9en met het intuitieve ar9eloze
en spontane, met 9evoel en emoties verbeeldin9 en fantasie, de binnenኳereld en het on9ri1'p bare het vluchti9e en voorbiJ9aande . En daarmee ኳorden de beide ኳoordvelden in sterke mate
ge9enderd: de betekenisaspecten van proza ziJjn masculien die van poezie feminien .
Het toeschriJjven aan proza en poezie van manneli1jke c .q . vrouኳeliJ'ke kenmerken staat
uiteraard niet los van een al9emenere cultuurmaatschappeliJjke beeldvormin9 over de beide
seksen aan het eind van de ne9entiende en in het begin van de tኳinti9ste eeuኳ . In het kort
komt het erop neer dat er tኳee stromin9en ziJ'n . EnerziJ'ds is er de beኳe9in9 die uit9aat van
de veronderstellin9 dat mannen en vrouኳen 9eliJjk ziJ'n en dat alle verschillen voortkomen uit
maatschappeli1jke factoren . De specifiek vrouኳeli1'ke natuur is dus niet aan9eboren maar
aan9eleerd . Hoeኳel deze opvattin9 ኳel de9eliJ'k aanhan9 vond domineerde toch de stromin9 ኳaarin ኳerd uit9a9aan van de on9eli1jkheid van vrouኳen en mannen dat ኳil ze99en :
ኳaarin de vrouኳ het recht claimde op anders-zi1'n . Aan het begin van de tኳinti9ste eeuኳ li9t
het accent vooral op het ei9ene en het specifieke van de vrouኳ. Erkennin9 van '9eli1jke
rechten biJj on9eliJjkheid van ኳezen' heette het en die zal een heilzame ኳerkin9 moeten
hebben op de samenlevin9 . De manier ኳaarop aan dit on9eli1jkheididee uitin9 ኳerd 9e9even
varieerde sterk : van opbouኳend, positief- 'ob1jectief'-redenerend tot 9rof, hateliJjk en ronduit
vrouኳvi1'andeliJjk . Deze laatste houdin9 is vooral 9evoed door het boek van de vrouኳenhater
Otto Weinin9er Geschlecht and Charakter, dat in Nederland vooral in de Jjaren na 1920 invloed heeft uit9eoefend .
Een uitvoeri9 citaat Iaat afdoende zien hoe deze denkኳereld in elkaar zit .
Schop enhauer leers dat een vrouኳ altijdI lie9t, dat lie9en haar natuur is . De vrouኳ
is van aard nieuኳsgierig, 9eneigd tot kኳaadsPreken beኳaart zor9vuldig haar
ei9en maar verklapt een anders 9eheimen . Elke vrouኳ draggt . . . het verlan9en
naar het moederschap in zich om naast het verlan9en om to 'dienen' en die tኳee
krachten driven
haar tot den man . . . . De vrouኳ is in de eerste plaats
J
9evoelsmensch . De vrouኳ is beschermen9el. 9oede 9eest troosteres, balsemende
hand, zijj is de zonneschiJjn van het leven, licht en ኳarmte . De liefde van een vrouኳ
is zich 9even zich opofferen . In een vrouኳ heerscht 9eloovende, vertrouኳende
liefde. Onverzoenli'ke
haat en ኳraakzucht kunnen een vrouኳ verteren zooals een
J
brandende zinneliIjke hartstocht haar innerliljk verschroeit. De vrouኳ is zeer
materialistisch aan9ele9d, in veel hoo9er mate dan de man . Een vrouኳ 9aat op in
kleinig heden . Zij1 is de zachtheid zelf. Een vrouኳ is ኳreed onbarmharti91
. Zi' is licht
9eneigd tot sentimentaliteit koestert 'het lieve hondJ'e' en J"aa9t met een snauኳ den
armen drommel van de deur. Kracht en 9eኳeld imPoneeren een vrouኳ . Door
uiterli"kheden
voelt zi"
l
I zich sterk aangetrokken, vooral door uniformen . Een vrouኳ is
een geboren intrigante . 'Zoolan9 als er vrouኳen bestaan zullen de oorlo9en ook
bli'ven'
. Maas 1935, pp . 36-37
l
Het zal niet verbazen dat er binnen dit denkpatroon nauኳeli1'ks een serieuze plaats is in9eruimd voor vrouኳen in de ኳereld van kunst en cultuur . De toename van het aantal vrouኳeIiJjke romans in de eerste helft van de tኳinti9ste eeuኳ 9in9 9epaard met een afname van de
ኳaarderin9 ervoor . Vrouኳen kunnen niet analኳtisch denken, kunnen zich niet los maken
van de als 'benauኳend' ervaren huiseli1jke krin9 . zijj ziJjn niet in staat de 'essentie' van de
din9en to door9ronden of een universele visie op het bestaan to formuleren . Hun romans
ኳorden dan ook als 'kleinbur9erli1jk' terziJjde 9eschoven . Wanneer vrouኳen aan dit keursliJ'f
proberen to ontsnappen ኳorden ze of9edaan als mislukt ኳant 'onvrouኳeliJjk' . Proza is een
aan9ele9enheid voor mannen .
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De schilderijen van sir Laኳrence Alma-Tadema ; Proza

Ten aanzien van de poezie li9t de zaak 9atompliceerder . De Tachti9ers propa9eerden immars een snort poezie ኳaarvan de ei9enschappen zich voor een belan9ri1jk deal in het 'feminiene' domain bevinden : evoel assie emotie liefde verdriet melancholia om er slechts
enkele - overi9ens zeer belan9riJjke - to noemen .
De Tachti9ers hebben de poezie bevriJ'd uit de knellende gseep van de dominants ratio
van de manneli1jke stark retorische traditie, door haar als een fiere Vrouኳ voor to stellen . Wat
ኳe zien is dat er sours vriJ' expliciet vrouኳeliJ'ke ei9enschappen ኳorden toe9eschreven aan
poezie van manneli1'ke dichters . Bi1jvoorbeeld : "de 9edichten van Thomson vereischen een
fi1j nheid en zachtheid van beschouኳin9 l een bi1jna vrouኳeliJjke aandacht ."VerኳeY 1909,
p 68
Te9eli1jkertiJjd hebben de Tachti9ers een probleem 9eschapen : als poezie een vrouኳeli1jk
genre is hoe zit hat dan met de manneli1jkheid van dichters?
Priestess van de Poezie
Albert VerኳeY za9 dit dilemma haarscherp . 0p 9eza9 van professor HeYmans die een zeer
invloedri J'ke studie schreef Psኳcho/ogle der vrouኳen bouኳt Verኳe Y al citerend een vrouኳbeeld op dat er als vol9t uitziet: vrouኳen kenmerken zich door "ኳisselende stemming,
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Poezie

zኳaartillendheid . 9ebrek aan cooed . . . scherpzinni9held maar 9ebrek aan verstand- afkeer
van abstractie intultief denken impulsiviteit nei9in9 tot fanatisme handi9held, iJjdelheid ,
heerschzucht nei9in9 tot overdriven"
enzovoort enzovoort VerveY 1911, p .88 .
J
0p deze manier kan VerveY de overstap maken naar de kunst en stellen dat een kunstenaar niet antlers dan manneliJ'k kan ziJ'n : "Het is volstrekt onኳaar dat kunstenaars vrouኳeliJjk
ziJ'n : hun ኳare ኳezen li9t in het beheerschende- dat 9eesteli1'k beleven ኳil vat de vrouኳ
in het lichaam kept . En de Verbeeldin9 toont haar oorspron9 in de manneliJ'kheid ." Ibidem ,

p 90
VerveY is de meest invloedri1'ke ኳoordvoerder van een beኳe9in9 die rond de eeuኳ-ኳisselin9 steeds sterker ኳordt . Beseffend dat het Tachti9ersideaal van individuele expressie in de
poezie stukloopt, ኳil hiJ ' het genre opheffen naar meer universele ኳaarden en normen .
Poezie ኳordt voor hem en zi1jn vol9elfin9en een metafYsisch Ievensprincipe ;. het is het eni9e
kenmiddel om de essentie van het leven to ervaren . De dichter meet zich de status van opperpriester aan . Waartoe dit Ieidt toont de vol9ende ver9eli1'kin9 van Verve Y
Stel u voor dat een vrouኳ in de vlammen sprin9t om haar kind to redden . De
buitenstaanden zijn
van haar beኳe 9in 9en ,
J oP9etogen over de hartstochteli"kheid
l
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over den grilligen 9loed en het fantastische vlammensPel, over den ኳoesten en toch
zachten 9reep ኳaarmede zi'J haar kind in de armen knelt- over den spron9 ኳaarmee
zi"
J zኳart half verbrand- den vuurPoel uitstort- het kind beschermend te9en
vlammen zooኳel a/s va/. Stel u dit voor - ኳelnu zoo is de beኳondering voor den
Dichter . Hi]
Hi' heeft den tocht door de vlammen geኳaa9d- hi'
J heeft zi'n
J liefste
behouden half verbrand en ademloos li9J
t hi" op het 9eledene tern9 to zien - de
meni9to Jjuichte- luicht- om zi'n
J schoone houdin9 en om zi'n
J natuur/i'ke
J
beኳegin9 en ; terzi'de
staat ze/fs een de on9elukkige, die hem beni'dt.
Verኳe Y
J
J
1906, pp .192-193
Het is verleideliJ'k hier Ian9 biJ' stil to staan en biJ'voorbeeld de vraa9 to stellen ኳaarom hi1' niet
een vader neemt die zi1'n kind uit een brandend huffs refit? Maar het is ook voorstelbaar fiat
de lezer denkt: die man spobrt niet .
Het toeschriJ'ven van vrouኳeli1'ke ei9enschappen aan poezie van mannen hoeft helemaal
niet to leiden tot afkeurin9 . Inte9endeel . In veel beschouኳin9en vinden ኳe de opvattin9 fiat
de manneliJ'ke dichter 1'uist de beste poezie levert ኳanneer hi1' in staat is vrouኳeli1'ke
elementen met ziJ'n manneliJ'ke ei9enschappen to vermen9en .
Maar dezelfde gender-cocktail heeft niet dezelfde heilzame ኳerkin9 ኳanneer de vrouኳelike
dichters haar bereiden : ኳanneer zij' manneliJjke elementen met hun vrouኳeli1'ke ei9en1
schappen men9en- doen zij' lets to9ennatuurli1'ks . Ze doen daarmee hun 'aard', 'ኳezen' of
hoe het ook ኳordt 9eformuleerd . 9eኳeld aan en 9aan daarmee hun on9eluk to9emoet . Ze
ziJ'n dan 'onvrouኳeliJ'k' en verloochenen hun 'natuur' .
Overvloedi9 zi1'n de recensies ኳaarin 9eluiden to horen zi1'n als de vol9ende : "MeJ'uffrouኳ
Marie Schmitz zou 9een dichterli1'ke 1'on9e dame van dezen tiJ'd ziJ'n, indien ze niet 9eduri9 en
op roerende ኳiJ'ze ኳist to spreken over haar'nooit 9estilde passie-smart', over 'roode anJ'elieren rood als heete passie-vlam' over 'blanken duiven' en 'ኳitte ኳaterlelies' over 'na1'aars9oud' en 'zomerblauኳ' en filer9eli1'ke schoone zaken ." Poort 1914, p .383
Gentlemen
In het ኳerk van de dichter Marie Metz-Konin9 komt een 9edicht voor fiat in deze context
interessant is . 'MiJ'n Muze' Iaat zien fiat de dichteres zich ኳel de9eli1'k scherp beኳust is van
het standaardbeeld van de vrouኳeliJ'ke poezie en neemt hiervan afstand door de Muze als
een vrouኳ voor to stellen maar "met den blik van een man" . In de eerste helft van het
9edicht verklaart Metz-Konin9 ኳat haar niet drift
1 tot het schriJ'ven van 9edichten :
MUN MUZE
0 mi'n1
Muze is 9een meisJ'e met ,
enge/-9ezicht ;
En ze sloot voor het /even haar oo9en niet dicht.
Zi' is ook niet een moeder, die enke/ maar ኳeet ,
Van den ኳe9 naar de ኳie9, en k/ein-kindertIjes-/eed.
Ze is nog minder een kindJje- fiat zan9J
eኳes ኳee ft.
En aan mi' die ze lief heeft- haar b/oemetI'es gee ft .
Maar mi'n
J Muze is een vrouኳ, met den b/ik van een man ,
Die het /even door-/eed en het door-denken kan
En die toch no9 ኳil /even uit innere kracht,;
En de menschen bemee/i'dtJ ; en niemand veracht .
Die de schoonheid aanbidt en om i'delheid
spot ,
J
En zich kneedde uit een /eemk/ont het bee/d van een god.
Metz-Konin9 1910, pp . 1-2
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Dit'onvrouኳeliJjke' poetisch pro9ramma komt haar op onversneden kritiek to staan . De dichteres is ኳelisኳaar "riJjk aan 9evoelens en ideeen" maar nam 9een tiJ'd "voor het eerbiedi9e
beeldhouኳen van een enkele stille schoonheid ." Ze be9on "te polemiseeren en stapelde
allerlei feministische ideet1jes op elkaar" . Ze is een "afschrikkend beኳiJjs ኳaartoe een 'vlotte
en' kan voeren . " Walch 1911,
.621-622
Zoals 9eze9d, ኳordt het literaire circuit in het begin van de tኳinti9ste eeuኳ volledi9 gedomineerd door mannen . Het merendeel van de dichters is manneliJ'k, en dat 9eldt ook voor de
redacties van ti1'dschriften de leidin9 van uit9everi1jen de samenstellers van bloemlezin9en en
schoolboeken . Vooral de literaire critici drukken hun stempel op het beeld over ኳat poezie
van vrouኳeli1'ke dichters is en vooral ook zou moeten ziJjn .
In de besprekin9sprakti1jk valt een duideli1k patroon to ontdekken . Bundels van vrouኳen
ኳorden biJjna uitsluitend ver9eleken met die van andere vrouኳen . Een ver9eli1jkin9 met
mannenpoezie komt zelden voor . Het is in dit opzicht misschien niet verኳonderli1'k dat er
protesterende 9eluiden klinken zoals van deze vrouኳeliJjke recensent, Ter Laan-van Lokhorst :
"Zelden is critiek op ኳerk van vrouኳeli1'ke auteurs 1'uist . VermoedeliJ'k omdat de critiek in
handen der mannen is ." Heel opmerkeliJ'k is dat zijj dit terecht vindt: "Niet dat zijj in handen
der vrouኳen moest zi1jn! Vrouኳen beschikken zelden over voldoende critisch vermo9en .
oordeelen ook doorgaans zonder 'kennis van zaken' en ኳanneer zij j het eens biJ' het rechte
eind hebben bli1'ft het no9 de vraa9 of zij j hun meenin9 behoorli1jk kunnen verdedi9en ."Ter
Laan-Van Lokhorst 1928, .406 Het past volkomen in het tijdsbeeld : vrouኳen kunnen niet
anal isch denken .
De font die Ter Laan-Van Lokhorst bi1j veel manneli1'ke recensenten si9naleert, is hun
houdin9 van 'gentleman' : ze bespreken de poezie a priori ኳelኳillend, maar niet kritisch
omdat die door een vrouኳ ኳerd 9eschreven . "Want dat een niet onvermaard criticus zich bijJ
de beoordeelin9 van een schri1'fster door een knap uiterli1jk der vrouኳ last inpalmen, daarvan
hebben ኳe in onze letterkunde ኳel meer dan een voorbeeld ." Ibidem, p . 406 Inderdaad
zi1jn er no9al ኳat recensies ኳaarin de ኳaarderin9 voor 9edichten niet ኳordt 9ezocht in de
schoonheid van de poezie maar in die van de maakster. Deze hoffeli1jkheid kan ook tot in het
absurde ኳorden door9evoerd zoals bi1j deze recensent : "De verzen van Me1' . De Waal bijJ
kleine portietJjes een enkele maal voor9elezen in een 1'asmiJ'nprieel . . . moeten de hoorders
aan9enaam aandoen . Daarentegen is er 9een enkel onder het zesti9tal in den bundel- . .]
dat een tኳeede lezin9 verdraa9t . "Van Lo9hem 1904 . p .362
Waardevolle 9edichten dus maar1je moet ze 9een tኳee keer lezen . . . De tኳeede cate9orie
manneliJjke critici beoordeelt het ኳerk van vrouኳeli1jke auteurs a priori ne9atief, paradoxaal
9enoe9 om dezelfde reden ኳaarom de eersten zich als 'gentlemen' 9edra9en, nameli1jk omdat het ኳerk van vrouኳen betreft .
Zonder uitzonderin9 ne9atief is de kritiek ኳanneer er in de 9edichten 'onvrouኳeliJ'ke' elementen ኳorden bespeurd . Dit is een van de 9rootste to9enstri1jdi9heden : de vermen9in9 van
'vrouኳeliJjke' aspecten in de poezie van mannen verhoogt de kኳaliteit maar andersom 9eldt
nooit dat vrouኳen 'manneli1jke' elementen in hun poezie moeten ኳillen 9ebruiken .

Er is no9 een derde cate9orie to onderscheiden in de literaire kritiek, die misschien ኳel in
de meerderheid is : besprekin9en ኳaarin een positief oordeel ኳordt uit9esproken omdat de
poezie 9eheel beantኳoordt aan het verኳachtin9spatroon . Poezie die 9evoeli9 is, die niet
streeft naar iets ho9ers ኳaarin de liefde van de moeder voor haar kind ኳordt bezon9en, of
de dienstbaarheid en dankbaarheid aan de man et cetera .
Hoe zit het met de enorme ኳaarderin9 voor dichters als Helene Sኳarth en Henriette
Roland Holst? De eerste is een volmaakte bevesti9in9 van de re9el, de tኳeede is de uitzonderin9 die de re9el bevesti9t . De poezie van Helene Sኳarth past 9eheel in het verኳachtingspatroon . Zi1j is het voorbeeld van een dichteres die in haar poezie het haar toe9eኳezen
domein van de vrouኳeli1jkheid niet overschriJjdt . luist omdat haar belan9ri1jkste thema 'de
liefde' is, doet zijj haar aard en die van haar snort9enoten 9een 9eኳeld aan . Zoals iemand het
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verheven uitdrukte : "Vrouኳen zi1jn kraters van liefde . . . . Welke man had dien brand van
liefde uitstralen kunnen- die vele 1jaren Ian9 ondel9baar 9eurde en rookte van het offerblok
die 9roote Liefde-priesteres, Helene Sኳarth?" Scharten 1910 Pas aan het begin van de jaren
tኳinti9 verandert de positieve houdin9 to9enover Helene Sኳarth radicaal . Zoals de
hoofdredacteur van De Gids dan schri1jft : "Helene Sኳarth 9eeft 9een liefde meer, ze tapt ze ."
Geciteerd in Van den Akker en DorleiJjn 1985 . p . 149
Met de poezie van Henriette Roland Hoist kunnen de critici moeiliJjker eenduidi9 overኳeg .
ZiJ j is immers een dichteres die ኳel een levensvisie in haar ኳerk uitdraa9t en meer pretentie
heeft dan moederli1'ke 9evoelens to uiten . Uit de kritieken ኳordt duideli1'k dat zi1 ' een reputatie
heeft die niet zomaar aan to tasten is . Dat is niet onbe9riJpeli1'k als men bedenkt dat Henriette
Roland Hoist een van de ኳeini9a vrouኳen ኳas die ኳel de9eli1'k een actieve en belan9ri1jke rol
in het literaire circuit speelde . Niettemin ኳorden haar politieke opvattin9en en stellin9name
re9elmati9 9ezien als een 9evaar voor haar vrouኳeli1'kheid : "de politieke actie van deze 9rote
vrouኳ schaadt haar roepin9 als dichteres ." Mees-VerኳeY 1923, p . 247 "Ze is ook feministe en zoo 9eemancipeerd dat het fi1jn-vrouኳeli1jke biJjkans verloren schi1jnt to 9aan ." De
Moor 1914-1915 pp . 32-33
BliJjkens het vol9ende 9edicht van de dichteres Ellen ኳaren sommi9e vrouኳen zich
beኳust van de rol ኳaarin ze als vrouኳeliJjke minnares 9evan9en zaten . Ook zi1 j zou 9raa9 met
manneliJjke passie liefhebben en dit als bron 9ebruiken voor haar poezie . Helaas :
Ik zou een sPeeltui9 ኳillen z i'n
J
ኳaarover bei' J"e handen 9in9en
en al ኳat 9J in mi'lif 9 eኳekt
zou daar in zan9en uit gaan zin 9en .
Dan brak daar uit een vlammend lied
van passiePracht, van zielebranden . . .
Je hand zou in de snaren slaan . . .
Zi' zouden sidd'ren in Jje handen
die 'k liefheb die ik stil bestaar
en om mi'n
1 hoofd zou ኳillen leggen . . .
Maar 'k ben een vrouኳ. . . Ik zኳi19'
" en ኳacht
in zኳi19 enis die zኳaar van ze99en .
0 duldeloos-9eheime Pl
i jn
van doorn-omኳonden ኳeeldedroomen
ኳaarin ik mil] l"e liefste zie
en ኳeet: Zoo zal het nimmer komen! Ellen 1913 pp . 296-299
Viriele 1'on9eren
Antlers dan in de meeste handboeken staat heeft de Eerste Wereldoorlo9 vol9ens ons ኳel
de9eli1'k een belan9riJ'ke invloed 9ehad op de ontኳikkelin9 van de poezie in Nederland . Er
bli1jkt een sterke behoefte to zi1'n aan het oprichten van nieuኳe literaire tiJ'dschriften als platform voor ideeen die als 'nieuኳ' en 'modern' ኳorden 9epresenteerd . Men ኳi1'st op de
al9ehele malaise van de ti1d, fulmineert te9en 'vervlakkin9' . 'materialisme' 'individualisme' 'rationalisme' kortom te9en een 9ebrek aan idealisme dat de naoorlo9se 1aren kenmerkt . Er
heerst het 9evoel dat 'er 9een ti1'd meer is' dat 'de ti1jd' in een 'versnellin9' is 9ekomen . Men
bemoeit zich met politieke vraa9stukken ook al is de positie veelal antiparlementair en
antidemocratisch en verklaren de schriJjvers nadrukkeli1'k hun neኳs op to halen voor 'de
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politiek' . De beschouኳin9en zijn doortrokken van een besef tot een nieuኳe tiJd, een nieuኳe
9eneratie to behoren zonder dat duideli1jk is ኳaar men preties naar toe ኳil . Wie de 9edichten
en de kritische beschouኳin9en uit de J'aren na 1918 bekiJ'kt kan de invloed van de oorlo9 alleen
al aan de metaforiek aflezen . Die is voor een belan9riJ'k deel ontleend aan be9rippen als 'striJ'd'
eኳeld' 'bloed' 'ኳeerbaarheid' 'kracht' 'cooed' enzovoort .
Was de poezie in de J'aren daarvoor no9 een zaak van het 1'uiste evenኳicht tussen mannelike
en vrouኳeliJjke ei9enschappen na 1920 propa9eren 'de 1'on9eren' een kunst die nadrukJ
4
keli1jk viriel moet ziJjn . Poezie client voor alles manneliJ'kheid uit to stralen en ieder vrouኳeli1jk
element is een uitin9 van zኳakte- van decadentie . 'Jon9' zijn is 'manneliJ'k' 'oud' zijn is 'vrouኳeli1'k' . Het vrouኳbeeld ኳordt steeds ne9atiever, tot en met een 9rimmi9e vrouኳenhaat toe .
AI of niet met een beroep op een filosoof als Nietzsche, een psYcholoo9 als Otto Weinin9er
of een avant-9ardist als Marinetti reduceert men de vrouኳ tot nul of no9 minder : als een 9evaar voor de toekomsti9a samenlevin9 . Het zijn niet de minsten onder de dichters die van
hun hart 9een, of1'uist, een moordkuil maken : Marsman- Vestdi1'k . Van den Ber9h . Ter Braak
Querido En9elman KuYle Binnendi1'k Donkeኳ, Van Duinkerken . Zo verklaart Max KiJ'zer de
situatie in Nederland met die in Duitsland ኳaar ook alti1'd massa's "riJ'mende, reli9ieuze, sentimenteele dames . . . to vinden ኳaren" . Nee clan de Fransen : de "PariJ'sche huisvrouኳ heeft
ኳel ኳat beters to doen, dat verzeker ik u! Daar vind 1'e no9 uitstekende huisvrouኳen en minnaressen van hun man ." KiJjzer 1935, p . 116
Een prominent criticus als BinnendiJjk schaart zich temidden van hen die in het 9ezelscha p
van vrouኳen het ኳoord'recht' in de eerste en laatste plasts associeren met 'aanrecht' : "Gevoeli9e 1jon9e meisJ'es . . . schi1jnen veelal meer bevredi9in9 to vinden in het schri1'ven van
9edichten dan in het 9rondi9 bestudeeren en beoefenen der nederlandsche kookkunst . Wat
ኳeer9aloos to betreuren valt zooኳel voor ons mannen, - als voor de nu eenmaal veeleischende Muze der dichtkunst ." Binnendi1'k 1926, p .407
Een van de trendsetters in dit opzicht is Theo van Doesbur9 . Zoals bekend is het vooral de
avant-garde die zich extreem pro9ressief opstelt : ኳe9 met de traditie bezinnin9, romantiek ,
leve de machine de snelheid het tempo, de techniek de zakeli'kheid . Maar binnen deze
pro9ressiviteit' is 9een enkele plasts ኳe99ele9d voor de vrouኳ . Inte9endeel : Van Doesbur 9
is in onze letterkunde een van de meest fervente voorstanders van de masculiniserin9 van de
cultuur, 9ebruikmakend van een terminolo9ie die dicht in de buurt komt van zo niet 9eliJ'k
is aan vrouኳenhaat . Het is niet verኳonderliJ'k, schri1'ft hiJ' . "dat in al ኳat 9root . . . is : reli9ie,
kunst ኳetenschap en phYlosofie het manliJ'k element domineert . In al deze hoo9ere zaken
speelt de vrouኳ een minder-ኳaardi9e rol . Kan het ook al eens voorkomen, dat een vrouኳ
9roote din9en tot stand bren9t, dan bleek meestal, dat in zulk een 'vrouኳ' het manli1jk
princiep domineerde . Elke cultuur 9sat aan het overኳe9end vrouኳeli1jke to 9ronde ."Van
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Doesbur9 1918, pp .242-243 In de 'moderne' ኳereld van Van Doesbur9 is 9een ruimte voor
het dromeri9e, romantische ኳezen dat vrouኳ heet .
In de J'aren na de Eerste Wereldoorlo9 veranderen de opvattin9en over poezie : ze kri1'9t een
autonome status toe9ekend . Men ኳil breken met de erfenis van Tachti9 ኳaarin het 9edicht
9ezien ኳordt als medium om 9evoelens tot uitdrukkin9 to bren9en . Een 9edicht is een
autonoom taalbouኳsel, en voor zover er sprake is van emoties heeft de dichter die '9eobJjectiveerd' . Voor de criticus en dichter Anthonie Donkeኳ biedt deze nieuኳe opvattin9 een
mooi handvat om het verschil tussen poezie van vrouኳen en mannen no9 een keer scherp to
kri19' en . Ook in de poezie van mannen is er sprake van '9evoel' maar ኳel 9efilterd door een
stren9a zelfanalYse en dat is nu 1'uist een ei9enschap die vrouኳen niet hebben- aldus Donkeኳ :
"De schaarschheid aan vrouኳen)Yriek is denkeliJjk vooral toe to schriJjven aan do 9evoelsonmiddeliJ'kheid der vrouኳeliJ'ke 9eaardheid- aan haar discretie en haar to9enzin in zelfanalYse
. . . Dichten . .] vereischt een distantie tot het 9evoel" .Donkeኳ 1932, pp .883-884
Via deze redenerin9 is Donkeኳ in staat het verኳijt to ontzenuኳen als zou de Duitse dichter
Rilke niet manneli1k 9enoe9 ziJ'n, sterker no9 : hiJ' zou vrouኳeliJ'k en misschien ኳel verኳi1'fd
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ziJn . De 'verfiljndheid' van liens poezie is zeker 9een teken van vrouኳeliJ'kheid maar 1juist een
van manneliJjkheid aangezien deze een subtiliteit veronderstelt, een exactheid die vrouኳen
nu eenmaal niet bezitten : verzen van een zo'n uiterst verfiJjnde structuur "zouden door een
vrouኳ niet 9eschreven kunnen ኳorden - 9elukki9 maar, ኳant hoeveel vrouኳeli1jks moest
daarvoor ኳorden in9eboet! De vrouኳ mist daartoe die ei9enaardi9e tኳeeledi9held tኳeeslachti9held bi1jna - van gevoel en ob1jectiveering, beheersching en beኳerking van dat
9evoel in de taal ." Ibidem, p . 885
Ondertussen 9elden in deze periode de eerder 9esi9naleerde verschillen tussen poezie
van vrouኳen en die van mannen no9 onverkort . Poezie van vrouኳen staat 9eli1jk aan uitin 9
van 9evoel- poezie van mannen kenmerkt zich door visie . "Er is een 9root verschil in dichterschap tusschen dichter en dichteres . Hi1 j heeft een ኳereld terኳi1'I zi1 j zichzelf heeft ." Bierens
de Haan 1917, p .478

Ten slotte
De moderns poezie in Nederland heeft ziJjn ኳortels in de J'aren tachti9 van de ne9entiende
eeuኳ . Het valt to verdedi9en dat de veranderin9en die de Tachti9ers hebben 9ebracht van
een 9rotere omvan9 en impact zi1n 9eኳeest dan ails poeticale paradi9maኳisselin9en daarna . In ieder 9eval is de kern van het 9edachte9oed van Tachti9 no9 steeds levend . De literairhistorische kennis van de 9emiddelde middelbare scholier ma9 niet indrukኳekkend zi1n, maar
no9 steeds ኳordt er al9emeen instemmend en herkennend 9eknikt biJ j de slogans 'poezie is
de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie' en 'vorm en inhoud zi1jn

een`
De Tachti9ers hebben de 9renzen van de poezie verle9d en haar domein en bereik verruimd en uit9ebreid met een 'vrouኳeli1jk register', dat ኳil ze99en een register dat bestaat
uit datgene ኳat in het cultuurmaatschappeli1'ke standaardbeeld als vrouኳeliJjk ኳordt beschouኳd . Kloos kon zonder problemen een re9el schriJjven als 'Ik ኳeen om bloemen in de
knop 9ebroken' . Andere- latere dichters konden een 9edicht be9innen met een re9el als
'MiJ'n bleeke denken' Boutens of 'Laten ኳe zacht zi1jn voor elkander kind' A . Roland Hoist) .

Of ki1jk naar Leopolds 9edicht 'Voor vrouኳestem' dat niet voor niets door Du Perron ኳerd
ኳe99ehoond als "halfzachte" vrouኳenpraat . Du Perron 1936, p .548 Het door mannen 9edomineerde poeziecircuit schiep hiermee on9ekende en succesvol 9ebleken mo9eliJjkheden ,
maar haalde to9eiiJjkertiJjd ook een aantal problemen in huffs .
We zien in de taren tussen 1 880 en 1940 in de poezie 9ebeuren ኳat vaker optreedt ኳanneer mannen zich een begaaid domein toe-ei9enen . Ten eerste zor9en ze ervoor dat de status van dat domein ኳordt verhoo9d, in de meeste 9evallen bi1jvoorbeeld in economische zin
maar in de poezie be9riJpeli1jkerኳi1'ze in culturele zin . Met die statusverho9in9 9aat vaak een
mechanisms 9apaard dat de din9en 9ecompliceerd maakt . Het lost denken aan het mechanisme dat in gang ኳordt 9ezet ኳanneer mannen koken . Ze maken het liefst in9eኳikkelde
uitheemse recepten en hebben daar vaak hele speciale en dus ook hele lure apparatuur voor
nodi9 . Zelden kom J'e mannen te9en die met eni9a re9elmaat stamppof bereiden of 9ehaktballen met aardappeltJjes boontJjes en 1'us . Dat laten ze 9raa9 aan hun echt9enotes over .
Ze koken ook het liefst als er bezoek is ኳant het hebben van een publiek ኳerkt verho9in 9
van de status in de hand . Het 9evol9 is dat de opvattin9 is 9aan heersen bil ' mannen zoኳel
als biJ j vrouኳen dat echte koks mannen zi1'n .
Het tኳeeds mechanisms dat in ኳerkin9 treedt is dat van uitsluitin9 . Zodra vrouኳen ook
actief ኳorden op een door mannen 9eciaimd terrein drei9t er een statusverla9in9 plasts to
vinden . Dat biJjvoorbeeld het beroep van huisarts in maatschappeli1'k aanzien en dus ook in
financiele belonin9 is 9edaald . 9sat niet toevalli9 samen met de toetredin9 van vrouኳen tot
deze beroeps9roep . De 9eschiedenis van de Nederlandse literatuur tot aan 1940 last duideli1jk
zien dat er sprake is van een steiselmati9 protes van uitsluitin9 . Dat 9ebeurt op alleriei manieren zoals uitsluitin9 door inkspselin9 : poezie van vrouኳen ኳordt tot een apart ei9en
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domein 9edefinieerd en daarmee Ios9emaakt als zi1'nde een onver9eliJ'kbare 9rootheid ten
opzichte van de dominants mannelil'ke poezieኳereld de 'echte' poezie . 0p deze manier is
het pri1'zen van bundels van vrouኳeli1'ke dichters niet zo moeiliJ'k en zeker niet 9evaarli1'k . Het
is toch lets heel antlers . De andere manier is eenvoudi9er : afኳiJ'zen in de hoop dat het literaire
circuit de namen zo snel mo9eliJ'k ver9set .
Wie van menin9 is dat de cultuur in het al9emeen en de poezie in het biJ'zonder dienst
doen als kኳartiermakers voor ኳat later een nieuኳe, pro9ressievere tiJ'd zal ኳorden 9enoemd ,
komt bedro9en uit . Uit onderzoek bliJ'kt dat er een sterke tendens bestaat om de status quo
to handhaven en dat er na 1920 met name in krin9en van de avant-garde, zelfs een streven
heerst om emancipatorische beኳe9in9en de kop in to drukken .
We hebben ons hier beperkt tot de periode voor de Tኳeeds Wereldoorlo9 . Hoe de situatie
zich na 1940 heeft ontኳikkeld ኳeten ኳe niet . Maar het zou ons niet verbazen als er niet ኳezenli1'k veel is veranderd . In 1998 schreef Piet GerbrandY over de nieuኳe bundel van Esther
Jansma : " hi1' bestaat uit 9edichten van zeer ኳisselende aanpak en kኳaliteit en ኳordt pas
echt 9oed zodra de dichteres zich ኳeer beperkt tot ኳat ኳaarschi1'nliJ'k haar terrein is : een
compromisloos onderzoek naar het 9evoelsleven van een kind, een meisJ'e, een moeder . "
GerbrandY 1998 Uit de bundel die enkele J'aren daarna verscheen bleek dat de dichteres
niet zo 9oed had 9eluisterd naar GerbrandY, zodat hiJ' opnieuኳ zijn ኳiJ'ze raad kon 9even :
misschien most deze dichteres 'ophouden literatuurtJ'e to spelen en tern9keren naar het hart
van haar dichterschap : de nauኳ9ezette exploratie van onze binnenኳereld het pregnant
vorm9even aan pun
J .."GerbrandY 2001
WiJ' houden hier 9een pleidooi voor een herzienin9 van de canon . 0p het be9rip 9eschiedenis zijn naar onze menin9 zaken als rechtvaardi9held of onrechtvaardi9held niet van toepassing . Veel van de 9edichten die door vrouኳeliJke dichters ኳerden 9epubliceerd tussen
1 880 en 1940 zijn de moeite van het herlezen last staan herdrukken, niet ኳaard . Aan de andere kant valt moeili1'k to ontkennen dat dat voor heel ኳat manneli1'k dichters obk 9eldt . Maar
veel ኳerk van manneli1'ke dichters dat kኳalitatief onder de mast is heeft het behoorli1'k veel
Ianger - naar esthetische maatstaven misschien ኳel : to Ian9 - uit9ehouden in het collectieve
maar selectieve 9eheu9en dat literatuur9eschiedenis heet : het merendeel van het ኳerk van
Albert VerኳeY of P .N . van EYck is on9enietbaar, en dit is een menin9 die ook de tiJ'd9enoten
ኳaren toe9edaan . Niettemin hebben ze prachti9 uit9e9even Verzamelde Werken 9ekre9en
en fi9ureren ze no9 steeds als belan9riJ'k in de literatuur9eschiedenis . Dat zijn ze natuurli1'k
5
ook maar om andere dan esthetische redenen .

Wig zijn ons ervan
beኳust dat de hier
aangesneden
problematiek in een
(internationaal)
academisch discours
geplaatst kan en
most ኳorden . Voor
deze gelegenheid
hebben ኳe ervoor
gekozen ons
grotendeels to
beperken tot het
primaire materiaal
voor ons onderzoek .

Will an van den Akker en Gillis Dorlei
1 jn studeerden in Utrecht Nederlandse Taal- en Letterkunde, met a/s
hoofdvak Moderns Letterkunde . Ze promoveerden beiden bl i A.L . Sotemann op een onderኳerp over
poezie (resp ectieve/i'k
l lNi'hoff en Leopold) en zli'n be/den ኳerkzaam als hoo9/eraar Moderns Neder/andUtrecht en Groningen). Sinds meer dan tኳinti9 jaar doen ze samen
se Letterkunde (in resp ect/eveli'k
J
onderzoek en pub/iceren ze op het terrein van de poezie . Momentee/ bereiden zij een boek voor over
de Nederlandse poezie tussen 1880 en 1940 . Mog1
e/i'k lzi'n ze in een parallel universum een Siamese
.
tኳee//n9
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'Who shall blame me for trኳing?
Problemen met de moraal in Richardsons C/arissa en Wolff en Dekens Sara Burgerhart

Het genre van de roman ኳerd Ian9a ti1'd als onzedeli1'k beschouኳd . Halverኳe9a de
achttiende eeuኳ ኳeet Samuel Richardson met zi1'n Clarissa een acceptabele roman to
publiceren . Dankzi1' de expliciet aanኳezi9a moraal in dit ኳerk, die het voor huidi9a lezers
1'uist minder toe9ankeli1'k maakt, ኳerd Clarissa in de achttiende eeuኳ hoo9 9eኳaardeerd
door de lezers . In dit artikel heeft Cecilia Schouten deze li1'vi9a roman van Richardson vergeleken met Sara Bur9erhart de Nederlandse kiassieker van Wolff en Deken .
Cecilia Schouten

De achttiende eeuኳ ኳas de eeuኳ van de rede en de
Verlichtin9, met het bi1'behorende 9eloof dat ieder
mens met behule van een 9oede opvoedin9 kon ኳorden 9evormd tot een deu9dzaam moreel ኳezen . Deze
opvattin9 is bi1'zonder 9oed tern9 to vinden in de literatuur uit die tiJ'd, die vaak duideliJ'k moralistisch van
toon ኳas met het doel de lezers betere mensen to
maken . Met name in de briefroman is dat 9oed to zien .
Dit nieuኳe genre, dat in En9eland ኳerd uit9evonden

door de succesvolle Londense drukker en uit9ever
Samuel Richardson hield zich voor het eerst bezi 9

met de emoties en de psኳchologie van de personages,
doordat het verhaal ኳerd verteld in brieven van die
personages aan elkaar, zonder tussenkomst van een
alኳetende verteller . Hoeኳel Richardsons boeken daarom vaak ኳorden 9enoemd als het begin van de moderne, psYcholo9ische roman zie bi1'voorbeeld Watt 1963
bevatten ze een moraal die zo duideliJ'k aanኳezi9 is dat
moderne lezers erdoor ኳorden of9eschrokken, des to
meer omdat die moraal is 9ebaseerd op ideeen over de
rol van de vrouኳ in het huኳeliJ'k en in de maatschaPpi'J
die niet meer bepaald aansluiten bi1 ' de huidi9e denkbeelden .
Bi1 ' moderne onderzoekers heeft dat ervoor 9ezor9d
dat achttiende-eeuኳse briefromans Ian9a ti1'd niet
serieus ኳerden 9enomen : met zo'n sterk praktisch doel

moest een roman ኳel minder complex en dus minder
literair zi1'n . Wie een boek als Richardsons bekendste
ኳerk Clarissa 1747-1748 daadኳerkeli1'k leest kan echter al snel het 9evoel kri1'9en dat het ኳel meevalt met die
eenziJ'di9held : het is voor de lezer door de vele Perspectiefኳisselin9en sours verleideli1'ker our mee to voelen
met de charmante maar slechte Lovelace dan met de

deu9dzame hoofdpersoon Clarissa . Daarbi1 ' liJ'kt er niet
echt sprake to ziJ'n van een duideli1'ke moraal de
personages liJ'ken eerder ieder voor zich een constant
9evecht to leveren met 'hun' realiteit in een po9in9 our
er een moraal uit to destilleren die dan ook voor iedereen antlers is . Het vinden van 'de' moraal is hier dus
no9al problematisch en het is dan ook interessant our
de aanኳezi9held ervan in Clarissa eens nader to bestuderen . Daarbi1' is het nutti9 our ook een Nederlandse
briefroman als Sara Bur9erhart van Bet1'e Wolff en Aa91'e
Deken 1782 op dezelfde manier to beki1'ken : de sociale
en politieke situatie in de Republiek en En9eland ኳas
zoኳel voor als ti1'dens de achttiende eeuኳ zeer verschillend en J'uist bi1' de moraal die in beide boeken tot
uitin9 komt, kunnen der9eli1'ke verschillen een 9rote rol
spelen . 0p die manier is het dus mo9eli1'k meer to ኳeten
to komen over de ኳi1'ze ኳaarop de historische omstandi9heden de aanኳezi9held van de moraal in de tekst en
de receptie ervan beinvloeden .
Een les1'e in huኳeli1'ksProblematiek
Van Samuel Richardsons tኳeede roman ኳas de titel
zoals 9ebruikeliJ'k in die ti1'd- al veelze99end : Clarissa:
or the Historኳ of a Young Ladኳ : Comprehending the
Most Important Concerns of Private Life and ParticularY
l shoኳing the Distresses that maኳ attend the
Misconduct both of Parents and Children in relation
to Marriage Richardson 1985, p .33 .Ook in het voorኳoord benadrukte Richardson dat hiJ' ziJ'n lezers niet
alleen ኳilde amuseren maar ze tevens een morele les
ኳilde bi1'bren9en in huኳeli1'ksproblematiek .
Clarissa vertelt aan de hand van brieven van personages het meeslepende verhaal van Clarissa een

bi1jzonder mooie deu9dzame en verstandi9e Jjon9e
vrouኳ uit een ኳel9estelde familie die door haar ouders 9edኳon9en drei9t to ኳorden tot een huኳeliJjk
met een man die haar in alle opzichten niet ኳaard is .
Het doel daarvan is de familie door het uitbreiden van
hun 9rondbezit ኳeer een stap dichterbiJ j een adelli1'ke
titel to bren9en . Clarissa's broer en zuster, die 1jaloers
ziJjn vanኳe9e een erfenis van hun 9rootvader ኳaarbij 1
ziJ j ten 9unste van Clarissa ኳerden 9epasseerd doen
bovendien al het mo9eli1jke om de familie te9en haar
op to zetten . Clarissa ኳei9ert zich op to offeren voor
der9eli1'ke onzuivere zaken en ziet zich 9edኳon9en to
vluchten ኳaarbiJ j ze zich min of meer on9eኳild onder
beschermin9 stelt van Robert Lovelace een charmante
maar slechte edelman . Lovelace neemt haar mee naar
Londen naar een huffs dat er respectabel uitziet maar
dat in ኳerkeliJjkheid een bordeel is . Wanneer Lovelace
na veel in9eኳikkelde listen ervan overtui9d is 9eraakt
dat Clarissa zich niet vriJjኳilli9 aan hem zal over9even ,
verkracht hiJ j haar . Hoeኳel haar reputatie 9eschonden
is en een tern9keer naar haar oude leven zonder een
huኳeliJ'k onmo9eli1jk is 9eኳorden ኳei9ert Clarissa met
Lovelace to trouኳen . Ze teert ኳe9 en sterft, maar ኳel
met een besef van haar ei9en superioriteit en met het
volste vertrouኳen in Gods 9enade .
In het hele boek 9riJpen alle personages, zelfs Lovelace in ziJjn betere momenten re9elmati9 de 9ebeurtenissen in hun leven aan om al9emene bespie9elin9en to 9even over de Jjuiste manier van leven . Zo veel
nadruk op de moraal zi1'n ኳiJ ' to9enኳoordi9 niet
meer geኳend en het is dan ook niet verbazend dat
Richardsons ኳerken nauኳeli1jks meer ኳorden 9elezen .
Naast hun len9to - Clarissa telt in de Penguin-uit9ave
bi1'na viJjftienhonderd pa9ina's - vormt ook de prekeri9e toon ኳaarop de zeer puriteinse denkbeelden aan
de man ኳorden 9ebracht een duideliJjke hindernis
voor de moderne lezer .
In de achttiende eeuኳ lag dat heel antlers .
Richardsons eerste boek Pamela : Or Virtue Reኳarded
ኳas in 1 740 1'uist uitermate populair 9eኳorden vanኳe9e die moralistische insla9 . Het genre van de roman, dat tot dan toe vanኳe9e de coati9e kኳaliteit en
de tኳi1'felachti9e moraal een zeer slechte reputatie
had gehad ኳerd door hem acceptabel 9emaakt en
zelfs 9ebruikt als een manier om de vooral vrouኳeliJjke
lezers aan to sporen tot deugdzaamheid . Merle dankziJ ' Richardson specialiseerde het genre zich in het
beschri1jven van 'echte' alledaa9se mensen en hun 9evoelens ኳaarbi1 j de briefvorm ervoor zor9de dat de
lezer op de hoo9to ኳerd 9ebracht van de emoties van
de personages op het moment dat ze er middenin
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zaten . Deze nieuኳe vorm van realisme ኳerd door Ian
Watt in zi1'n invloedriJ'ke boek The Rise of the Novel
'formal realism' 9enoemd Watt 1963, p . 34 . Hij
J
verbindt deze vorm van realisme met de opkomst van
de bur9eriJ, de riJjke middenklasse in En9eland en ziet
er zoals 9eze9d de basis in voor de moderne roman .
Richardsons nieuኳe techniek zor9de echter ook
voor problemen bi1 ' het overbren9en van de moraal in
Clarissa . Tussen de 9rote stroom 'fanmail' die hiJ ' ontvin9- zaten veel brieven van lezers die door de aanኳezi9held van de vele verschillende 'stemmen' in het
boek op het verkeerde been ኳaren 9ezet . Veel lezers
be9repen niet ኳaarom Clarissa niet met Lovelace
trouኳde ; hoeኳel dat in het boek meerdere malen
ኳerd uit9ele9d, ኳas het kenneli1jk moeili1'k to be9ri1'pen
ኳaarom ze haar reputatie niet probeerde to redden
Eaves en Kimpel 1971, pp .285-364 . Richardson rea9eerde op die kritiek met uit9ebreide revisies . Vanaf
de derde druk voe9de hiJ ' passages en noten toe die
Lovelace in een slechter da9licht moesten stellen . In
brieven aan vrienden beklaa9de hiJ j zich erover dat zi1'n
lezers ziJjn boek niet be9repen hadden : ze sYmpathiseerden to veel met Lovelace en ኳaardeerden
Clarissa's combinatie van decorum en morele principes
niet voldoende .
Voor het overi9e ኳerd Richardson door ziJjn ti1'd9enoten vol9ens Eaves en Kimpel biJ'zonder 9eኳaardeerd al bleef er in latere eeuኳen ኳeini9 over van die
ኳaarderin9 . Inmiddels is Richardsons ኳerk herontdekt
door onderzoekers . In de 1jaren zeventi9, tachti9 en
ne9enti9 van de tኳinti9ste eeuኳ, zo bliJjkt uit nadere
bestuderin9 . zi1'n vanuit alle belan9riJ'ke literatuurኳetenschappeli1jke stromin9en interpretaties 9eleverd van
Richardsons romans en is er omstandi9 onderzoek
9edaan naar de boeken 'achter' de moraal . Vreemd
9enoe9 is de 9rond ኳaarop Clarissa kon ኳorden bekritiseerd in Richardsons ti1jd dezelfde ኳaarop dat boek
to9enኳoordi9 opnieuኳ als literair meesterኳerk ኳordt
onthaald : de moraal die de tekst zo expliciet beኳeert
to bevatten bliJ'kt vaak ኳeini9 rechtli1jni9 of ኳordt zelfs
overtui9end to9en9esproken door een charmant en
boeiend personage als Lovelace .
De Nederlandsche Duffers
Ook in het buitenland ኳerd Clarissa veel 9elezen en
beኳonderd . De Nederlandse Republiek bleef daarbij1
niet achter, en in de tኳeede helft van de achttiende
eeuኳ verschenen verschillende Nederlandse briefromans vol9ens Richardsons model . De bekendste daarvan is De historie van meIjuffrouኳ Sara Bur9erhart
van BetJje Wolff en Aa9Je Deken Wolff en Deken z .1 . .

De toon van dit boek is totaal antlers dan die van
Clarissa . In plaats de tra9iek en de stren9a puriteinse
moraal van Richardson heeft Sara Bur9erhart een vrolike
optimistische toon met als basis de 9emati9der
J
denkbeelden van de achttiende-eeuኳse Republiek .
Toch is ook hier een duideliJ'ke moraal aanኳezi9, die
sterk IiJ'kt op die van Clarissa .
Sara Bur9erhart is een vroli1'k J'on9 meis1'e, dat ኳil
enieten
van het Amsterdamse leven . Dat Iukt niet
9
doordat ze na de flood van haar ouders ኳordt op9e voed door haar tante die bi1' de 'fi1'nen', een kኳezelachti9e 9odsdiensti9e beኳe9in9, hoort en het als haar
task ziet Sara zo veel mo9eliJ'k plezier to onthouden .
Sara houdt het niet meer uit en als ze via een schoolvriendin een huffs vindt ኳaar meisJ'es van haar leeftiJ'd
inኳonen bi1' een vriendeli1'ke ኳeduኳe verlaat ze haar
tante . Het nieuኳe levent1'e bevalt haar ኳel en al snel
is Sara eraan 9eኳend veel uit to 9aan, ook in het
9ezelschap van 1'on9emannen . Ze ኳordt van meerdere
kanten 9eኳaarschuኳd voor haar 'losse' levensstiJ'I ,
maar zelf komt ze er pas achter hoeveel 9evaar 1'on9e
meisJ'es topen ኳanneer een man met ኳie ze een da91'e
uit is 9eኳeest haar ontvoert naar ziJ'n buitenhuis . Gelukki9 ኳeet Sara met de hulp van de dochter van de
tuinman op tiJ'd to ontkomen . Tot inkeer 9ekomen accepteert ze nu ኳel Hendrik Edelin9, een verstandi9e
J'on9eman die haar eerst ኳat to ernsti9 had 9eleken
en zኳeert ze het vriJ'e leven of voor een 9elukki9, kalm
bestaan als deu9dzame huismoeder.
Bet1'e Wolff en Aa91'e Deken richtten zich met flit
boek vol9ens hun voorrede speciaal op de 'Nederlandsche Duffers' . Te9enover de vele vertalin9en van buitenlandse boeken ኳilden zij' laten zien flat een oorspronkeli1'k Hollands boek, vol 'menschen, die men in
ons Vaderland ኳerkelYk vindt' ook succesvol kon zi1'n .
en J'uist specifiek 9eschikt ኳas om de Nederlandse
meis1'es een moraal biJ' to bren9en Wolff en Deken z .1' . .
p10 . Ze namen dus expliciet afstand van al hun buitenlandse colle9a's, ook van Richardson . Toch is het
moeili1'k een boek over Sara Burgerhart to vinden
ኳaarin 9een melding ኳordt 9emaakt van de invloed
van Richardson .
Veranderend vrouኳbeeld
Clarissa en Sara Bur9erhart zi1'n allebei 'vrouኳenboeken' : ze richten zich expliciet tot een vrouኳeliJ'k publiek en hun hoofdpersonen dienen als voorbeeld van
hoe een J'on9e vrouኳ zich ኳel of niet moet 9edra9en .
Bi1' de bestuderin9 van de moraal in beide boeken
vallen dan ook direct de effecten op van de verschuivin9 in het denken over het zኳakke 9eslacht die zich

in de achttiende eeuኳ voordeed . In de zestiende en
zeventiende eeuኳ ኳerd vrouኳeli1'kheid vriJ'ኳel uitsluitend 9edefinieerd in ne9atieve termen en ኳerd de
vrouኳ in de door mannen 9edomineerde En9else
samenlevin9 9ezien als een zኳakker, meer door
slechte hartstochten 9ere9eerd ኳezen maar Ian9zaamaan kኳam daar een andere ideolo9ie voor in de
plaats : die van de vrouኳ als to9enhan9er van de man
met een ei9en rol in de maatschappi1' . Het vrouኳbeeld
ኳerd steeds meer 9ebaseerd op nieuኳe ideeen over
de vrouኳeli1'ke natuur als fundamenteel verschillend
van de manneli1'ke : vrouኳen ኳerden vanaf nu 9ezien
als zachter, beheerster en minder hartstochteliJ'k dan
mannen . Fletcher 1995, pp . 377-400 en BarkerBenfield 1992 pp .215-286 Ook in de Republiek deed
zich een zelfde verschuivin9 voor Kloek en MiJ'nhardt
2001 pp . 243-261) . Er ኳas hier overi9ens 9een sprake
van een plotselin9e ontኳikkelin9 .• de over9an9 ኳas
zeer 9eleideliJ'k, en zoals ኳe zullen zien in Clarissa en
Sara Burgerhart bestonden beide visies op de vrouኳ
9edurende de hele achttiende eeuኳ naast elkaar .
Met haar ima9overbeterin9 kree9 de vrouኳ steeds
meer verantኳoordeliJ'kheden in huiseliJ'ke krin9 .
Te9eliJ'kertiJ'd nam haar beኳe9in9svriJ'heid af : activiteiten buiten die huiseliJ'ke krin9 ኳerden 9ezien als onvrouኳeli1'k en on9epast. Voor de vrouኳ ኳas zo het
huኳeliJ'k van essentieel belan9 9eኳorden : veel meer
dan in de eeuኳen ervoor ኳas in de achttiende eeuኳ
haar keuze bepalend voor de rest van haar leven . Het
huኳeli1'k, maar vooral de aanloop ernaartoe ኳerd een
machtsstriJ'd tussen man en vrouኳ : hi1' ኳas haar
natuurli)'ke leider, maar zij ' ኳas de9ene die ziJ'n hartstochten moest afzኳakken en die verantኳoordeli1'k ኳas
voor het 9ezinsleven . Centraal in deze machtsstriJ'd
stond de 'delicacኳ' van de vrouኳ : zij' moest zich houden aan een bepaalde zeer strikte sociale code, die
voorschreef hoe ze de ኳaarderin9 van de man kon
ኳinnen zonder haar zachte natuur to verloochenen
Barker-Benfield 1992 pp .215-286 .
Onze 'moraal' uit9ediePt
Clarissa en Sara Bur9erhart ziJ'n dus re9elmati9 met
elkaar vergeleken meestal door Nederlandse onderzoekers en met de nadruk op de roman van Wolff en
Deken . Diepte-onderzoeken zoals die naar Richardsons romans ziJ'n 9edaan zi1'n echter nooit nodi9 9eኳeest voor Sara Bur9erhart- omdat het altiJ'd de lezers
bleef aanspreken : in ver9eliJ'king met Clarissa is het
buiten9eኳoon kort en erg vroli1'k en verlopen de
handelin9en in razend tempo . Daarbi1' is de moraal die
Sara Bur9erhart toch probeert uit to dra9en veel
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minder storend voor modernere lezers omdat ze niet
zoals de achttiende-eeuኳse puriteinse moraal uit
En9eland deel uitmaakt van een 'vreemd', ver verleden maar 1juist 9oed aansluit bi1j de huidiga denkbeelden . Wanneer Abraham Blankaart Sara's nuchtere ,
sYmpathieke voo9d, schri1'ft : "Last elk 9eloven ኳat hi'1
ኳil ኳat hi1' kan en laten ኳi1' allemaal deu9dzaam
leven" Wolff en Deken z .J ., p . 124), kan de moderne
lezer zich daar zonder veel moeite in vinden ኳat toch
heel antlers li9t bi1' een sentiment van Clarissa als "The
excellence that makes everኳ other excellence amiable
is HUMILITY" Richardson 1985, p . 1466 . Zeker ኳanneer der9eli1jke morele motto's in Clarissa nogal 9eforceerd ኳorden gebracht- terኳiJjl de personages in Sara
Bur9erhart ze slechts of en toe uitspreken naar aanleidin9 van de 9ebeurtenissen .

Toch kan het heel interessant zijn de inzichten die
het Richardson-onderzoek heeft opgeleverd to toetsen
aan de Nederlandse 'navol9er' . De vraa9 is dan : ኳat
zijn de verschillen en de overeenkomsten in de manier
ኳaarop Richardson in Clarissa en Wolff en Deken in
Sara Bur9erhart ieder afzonderliJ'k proberen hun lezers
moreel to onderኳiJ'zen en ኳat voor 9evolgen hebben
hun ኳerkኳi1jzen voor de effectiviteit van die morele
lessen in de teksten en biJ' de lezer? Een probleem
hierbiJ' is dat 'moraal' een complex be9rip is . Een moraal heeft niet p uur een functie in de tekst ;~ ze bren9t
bepaalde ideeen en levenslessen uit die tekst ondubbelzinni9 over op de lezer . Het 9cat hier dan ook niet
om een literair procede maar J'uist om lets ኳat een
boek minder literair maakt . Dat komt doordat een
sterke moraal 9een ruimte openlaat voor andere interpretaties van een tekst ; daarnaast 9eeft ze vaak een
conventionele opinie ኳeer en kept ze het verhaal een
duideli1'ke praktische en dus niet-artistieke functie toe .
Daarnaast roept de moraal allerlei vra9en op over
zaken buiten de tekst : hadden de historische omstandi9heden effect op de auteur en dus op de moraal
ኳas de moraal overtui9end voor de lezer, hoe gin9 die
lezer met de moraal om? AI deze vra9en zijn onmo9eli1jk met zekerheid to beantኳoorden alleen al omdat
niet alle lezers hetzelfde rea9eren op een tekst .
'Effectiviteit' is hier dan ook een be9rip dat bi' 1
9ebrek aan een bestaand be9rippenspparaat hopeliJ'k
verhelderend ኳerkt bi1' het bestuderen van de ኳerkin 9
van de moraal in de tekst . Het 9cat daarbiJj om vra9en
als : past de moraal bi1' de tekst naar moderne maar
Jjuist ook naar achttiende-eeuኳse maatstaven, of
ኳordt ze ei9enli1'k togen9esproken door de tekst- zodat ze niet meer overtui9end overkomt? De effectiviteit biJ ' de lezer han9t hiermee samen : ኳat leert die er

preties van? In de eerste plasts 9cat het dan om de
achttiende-eeuኳse lezer, hoeኳel het natuurliJ'k
moeiliJ'k is om over hem of haar lets definitiefs to
zeggen .
Clarissa : once subdued alኳaኳs subdued
Zoኳel in Clarissa als in Sara Bur9erhart neemt het
huኳeliJ'k een centrale positie in . In Clarissa liJjkt het o p
het eerste 9ezicht duideli1'k ኳat Richardsons bedoelin 9
is : hi1' ኳil zijn lezers overtui9en van het belan9 van een
verstandi9 huኳeliJ'k, ኳaarbiJ ' de vrouኳ binnen redeli1'ke 9renzen de vriJjheid kriJgt om een echt9enoot to
kiezen . Clarissa zelf is het 9rote voorbeeld van zo'n
'nieuኳe' vrouኳ, en bi1j haar is no9 een antler aspect
van de nieuኳe ideeen over vrouኳen to zien : ze is vri'1
van seksuele driften .
Deze op het oo9 duideliJ'ke expliciete moraal bli1'kt
in de praktiJjk echter niet zo eenvoudi9 to zi1'n . Door de
structuur van de roman met al zijn verschillende 9ezichtspunten is Clarissa's interpretatie van de gebeurtenissen niet de eni9a mo9eli1'kheid . In een 9root deel
van Clarissa komt alle informatie over de gebeurtenissen van Lovelace en het is voor de lezer vri1'ኳel onmo9eli1jk om niet door zijn versies van de ኳaarheid to
ኳorden beinvloed . Lovelace is dan ook niet zomaar
een rake- een slechte man : zijn 9edrag Jegens vrouኳen is 9ebaseerd op het oude ne9atieve vrouኳbeeld
geholpen door een slechte ervarin9 in het verleden en
voor hem zijn vrouኳen hYpocriete door hun passies
beheerste ኳezens die het verdienen om ten val to
ኳorden 9ebracht. Als hiJ j Clarissa leert kennen ervaart
hi1j echter voor het eerst echte liefde . Het idee van
ኳrack nemen op 'de vrouኳ' ኳordt een stuk 9ecompliceerder ኳanneer een specifieke vrouኳ 9een van de
ondeu9den die Lovelace bi1j de rest van haar sekse
heeft 9econstateerd li1'kt to bezitten en zijn 9evoelens
voor haar hinderen de uitvoerin9 van zijn vaak no9al
hardvochti9a plannen . Lovelace besteedt in zijn brieኳen dan ook veel ኳoorden aan het 1'ustifieren van zijn
ei9en handelen . In het begin 9cat hem dat no9 9emakkeli1jk af. Het plan is schri1jft hi1', om Clarissa to onderኳerpen aan een test . Het li1jkt erop dat ze deu9dzaam is maar dat is niet zeker : "Has her virtue ever
been proved? - Who has dared to trኳ her virtue?" Ibidem p . 427 Doorstaat ze de test niet, dan is ze soኳieso niet 9eschikt als vrouኳ voor Lovelace en zal ze ,
omdat vol9ens een van Lovelaces theorieen een vrouኳ
"if once subdued . . . alኳaኳs subdued" is ibidem
p430 een 9oede maitresse voor hem ziJ'n . Overኳint
haar deu9d, dan zal hi1j met haar trouኳen ondanks
zijn 9rote afkeer van de 9ehuኳde staat : "If I can have
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her ኳithout ኳho shall blame me for trኳing? If not ,
great ኳill be her glorኳ, and mኳ future confidence and ኳell ኳill she merit the sacrifice I shall make her of
mኳ libertኳ' (ibidem, p . 431) .
Hoe Ian9er Clarissa Lovelace ኳest to ኳeerstaan ,
hoe moeiliJ'ker het voor hem ኳordt zich to9enover
zichzelf to verantኳoorden . Clarissa's afstandeliJjke 9edrag maakt de zaken er niet 9emakkeliJjker op : hoeኳel
ze aanvankeli1'k toe9eeft Lovelace to prefereren boven
alle andere mannen ኳordt het steeds duideli1jker dat
ze niet zoals Lovelace had verኳacht in stilts al Ian 9
voor hem is 9evallen . Hoe meer Clarissa last merken
dat ze liever tern9 zou 9aan naar haar familie dan dat
ze met Lovelace zou trouኳen hoe meer hijj in ziJ'n trots
ኳordt 9ekኳetst en hoe vastbeslotener hijj ኳordt our
haar op ziJjn ei9en voorኳaarden to kriJ'9en .
Hoeኳel Lovelace afኳiJ'zend staat to9enover het
huኳeli1k, ziet hijj het als een manier our uiteindeli1'k
alles op to lossen . Voor het oo9 van de ኳereld is dat
inderdaad ook het 9eval : "Will not the generalitኳ of
the ኳorld acquit me if I do marrኳ? And ኳhat is that
injurኳ ኳhich a church rite ኳill at anኳ time repair?"
Ibidem, p . 944 Wanneer bliJjkt dat Clarissa niet met
hem zal trouኳen en bovendien op sterven Ii9t- ziet

Lovelace zi1jn denkfout in : er bestaan inderdaad vrouኳen die zich niet door hem laten verleiden . Hi1j ኳordt
verteerd door een 9root schuld9evoel en verliest tiJjdeli1jk zi1jn verstand . Na Clarissa's dood aan het eind van
het boek komt daar echter veranderin9 in en be9int
Lovelace ziJjn daad ኳeer 9oed to praten ; in ieder 9eval
vindt hijj zichzelf "comparativelኳ harmless" ibidem
p1437 omdat hijj maar een onschuldi9e de dood
heeft in9eJjaa9d .
Moderns onderzoekers zie bi1'voorbeeld KinkeadWeekes 1973, pp . 152-153 en KeYmer 1992, p . 189
zien Lovelace als een van de belan9ri1jkste subversieve
elementen in Clarissa en als een 9rote bedrei9in9 voor
de moraal . Vol9ens hen is het 9een toeval dat Lovelace afkomsti9 is uit de aristocratic : hijj verte9enኳoordi9t het oude ኳaardenstelsel van die bevolkin9s9roe p.
dat een bedrei9in9 vormt voor de nieuኳe idealen van
het puritanisme . Hoe verhelderend deze benaderin9en
echter ook zi1n . ze 9even 9een antኳoord op de vraa 9
ኳaarom Lovelace zo'n dominants rol in de tekst
speelt: Richardson had hem tenslotte niet zelf aan het
ኳoord hoeven laten .
Daarnaast is het ook het personage van Clarissa
dat problemen oplevert voor de moraal . Ze is onmiskenbaar morsel superieur aan haar our9evin9 . TerኳiJjl
haar van alle kanten ኳordt aan9eraden haar reputatie
to redden bliJjft zi1j vasthouden aan haar principes . Ze
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9edraa9t zich altiJjd correct- ook als dat schadeliJ'k voor
haar is . Als Clarissa uiteindeli1jk met Lovelace is 9evlucht, drip9t haar vriendin Anna Hoኳe erop aan dat
ze met hem trouኳt zelfs als dat betekent dat ze zich
niet kan houden aan de 9ebruikeli1'ke socials code, die
voorschriJjft dat ze niet ma9 in9aan op de halfharti9e

hints van Lovelace over een mo9eliJjk huኳeliJk, maar
Jjuist meerdere expliciete aanzoeken most afኳi1jzen
alvorens hem met 9oed fatsoen to kunnen actspteren .
Voor Clarissa is die code echter heili9 : 9eeft ze toe aan
Anna's aansporin9en meent ze zelf, dan zal ze 9ezichtsverlies liJ'den to9enover Lovelace en hem het ides
9even dat ze bi1' hem in het kri1jt staat en dat li1jkt haar
9een 9oed begin van een huኳeliJ'k . Ook na de verkrachtin9 raadt haar hele our9evin9 Clarissa aan to
trouኳen met Lovelace die nu ኳel meerdere explicieto aanzoeken doet : zo kan ze haar reputatie redden .
Clarissa ኳei9ert omdat ze niet op die manier het
si9naal ኳil of9even dat ze Lovelaces daad 9oedkeurt .
Clarissa's abstracts principes botsen voortdurend
met de alledaa9se realiteit en bren9en haar vaak alleen maar meer in de roblemen . Met die discre antis
tussen ideaal en ኳerkeli1jkheid laat Richardson zien hoe
door en door slecht de ኳereld is maar to9eli1'kertiJjd

zor9t hijj ervoor dat Clarissa een onbereikbaar ideaal
ኳordt : deze ኳereld is niet berekend op iemand van
haar superioriteit . De lezer ኳordt daardoor eerder
9emotiveerd het voorbeeld van Clarissa's levendi9e .
assertieve vriendin Anna Hoኳe to vol9en die ኳelisኳaar niet volmaakt is, maar die door haar pra9matische houdin9 beter past in haar our9evin9 Izubuchi
1986) .
Dat deze complicaties door lezers in de achttiende

eeuኳ en lezers van to9enኳoordi9 zo 9evoeld ኳerden
en ኳorden bliJ'kt onder meer uit de Collection of Moral and Instructive Sentiments, het ኳerk van een onbekende enthousiaste lezer van Clarissa Richardson
1755 . Aan de hand van verschillende cats9orieen
zoals huኳeliJk, opvoedin9 en vriendschap, ኳordt in dit
boek1je een aantal morels 9edachten uit Clarissa 9epa rafraseerd of samen9evat- ኳaarbiJj het pa9inanummer
ኳordt vermeld our de lezer de 9ele9enheid to 9even
het citaat in de precieze context in het boek tern9 to
vinden .
In dit ኳerk is duideliJjk to zien hoe de verschillende
'stemmen' in de tekst het moeiliJjk maken de hoofdli1jn
vast to houden . Alle personages hebben ኳel er9ens
iets nutti9s to ze99en, en de onbekende samensteller
heeft moeite 9shad die nutti9e sentimenten in hun
sours ne9atieve context to zien . Dat Richardson de
publicatie 9oedkeurde en zelfs flink uitbreidde . 9eeft

echter aan dat hi1j dit zelf niet als een probleem za9 .
Behalve biJ j enkele ideeen van Lovelace vond hiJ j het
bovendien ner9ens noodzakeliJjk to vermelden van ኳie
de 9eciteerde of 9aparafraseerde 9edachte afkomsti 9
ኳas . Dit su99ereert dat Richardson zelf ook vond
dat de duideli1'k te9en Clarissa 9erichte personages o p
zichzelf no9 9oede argumenten konden hebben voor
hun menin9, en dus dat de problemen die de vele
perspectieven in de tekst opleveren voor de lezer in
ieder 9eval voor een deel in zi1jn bedoelin9 la9en .
Richardson ኳilde kenneliJjk complexe situaties beschri1'ኳen ኳaarin niet een slurpele oplossin9 to 9even ኳas ;
de onduideliJjkheid van de moraal han9t daarmee
samen (Flኳnn 1982, pp . 5-6 KeYmer 1992, p .244 en
Castle 1982, p .29 . Deze indruk ኳordt versterkt door
de diversiteit van de readies van achttiende-eeuኳse
lezers : terኳi1'I sommi9en Clarissa verኳeten dat ze teveel hechtte aan 'punctilio' vonden anderen 1juist dat
ze niet voorzichti9 9enoe9 ኳas . Dat veel lezers sYmpathie 9in9en voelen voor Lovelace ኳas echter niet de
bedoelin9 . 9etui9e Richardsons reactie daarop Eaves
en Kimpel 1971, pp .285-364 .
Ondanks deze problemen die ervoor zor9en dat
de expliciete moraal niet eenduidi9 is en vaak binnen
de tekst ኳordt to9en9espreken maakt Clarissa als het
9aat our de ideeen over vrouኳen 9een al to versnipperde indruk . De belan9riJjkste oorzaak daarvan is dat
Clarissa toch zonder meer fun9eert als het ideaalbeeld
van de vrouኳ, en bovendien de sYmpathie heeft van
de lezer . De zኳakkere punten in haar karakter en haar
onzekerheden maken haar 'echt' en de extensieve
kennismakin9 met haar 9evoelsleven zor9t ervoor dat
de meeste lezers met haar meevoelen . 0p deze manier ኳordt de effectiviteit van de moraal dus ኳeer ver9root . Voor lezers die op diezelfde manier 1juist 9aan
meevoelen met Lovelace of zich storen aan Clarissa's
overdreven perfectie - ኳat vooral bi1' moderne lezers
voorstelbaar is - is de moraal hier echter verre van
effectief : zijj zullen zeker niet de morele lessen hebben
9eleerd die Richardson in 9edachten had .
Sara Bur9erhart: bur9erliJ'ke kooPmansideolo9ie
In Sara Burgerhart is no9 meer dan in Clarissa s p rake van een duideli1jke, expliciete moraal . Dit boek ኳit
ኳaarschuኳen voor de 9evaren die 1'on9e, on9ehuኳde
meis1'es bedrei9en als ze een to 'los' leven leiden . Ook
bi1' Wolff en Deken is het huኳeli1'k van 9root belan 9
het is de beste manier our die 9evaren of to ኳenden
en ervoor to zor9en dat meisJjes een nutti9a plasts in
de samenlevin9 kri19en . In to9enstellin9 tot in Clarissa ,
ኳaar het ideaal ኳas dat de huኳeliJjkspartner op 9rond

van rationele ar9umenten ኳerd 9ekozen en verliefdheld die keuze sours Jjuist in de ኳe9 stond, is liefde in
Sara Bur9erhart een belan9ri1jke voorኳaarde voor het
huኳeli1k, zij' het binnen de 9renzen van de redeliJ'kheld .
Weer is de ideate vrouኳ een uitstekend huishoudster en moeder en een steun voor haar man . Geheel
passief en beheerst hoeft zij' echter niet to ziJn, zoals
de levendi9e Sara beኳiJjst . Zelf ziet ze dat ook : "Ik ben
levendi9, vroliJk, mo9eli1'k ben ik los ; maar niet dan
omtrent beuzelin9en . Ik eerbiedi9 de deu9d, aanbid
miJjn Schepper- bemin alle mensen . Ik kan niet stren 9
ziJn, dan omtrent zaken van aanbelan9 ." Wolff en
Deken z .l' ., p . 33 Hieruit bli1jkt direct het 9rootste verschil in houdin9 tussen de tኳee heldinnen . Zoኳel Sara
als Clarissa beseffen na de schokkende 9ebeurtenissen
in haar leven ኳat ze verkeerd hebben 9edaan, maar in
to9enstellin9 tot Clarissa heeft Sara nooit 9estreefd
naar perfectie slechts naar een 9oed en deu9dzaam
leven op haar ei9en manier . Voor Sara alti1jd bereid
haar ondeu9den in to zien is de tern9sla9 dan ook
veel minder 9root. Dat is natuurli1jk merle omdat het bij 1
haar niet tot een echte 'vat' komt maar het is hoe dan
ook ondenkbaar dat een realistisch levenslusti9 meisJ'e
als zij' ooit in staat zou ziJjn net als Clarissa to sterven
door 'consumption' . Streven naar perfectie, zoals Clarissa dat biJ"na obsessief doet hoeft niet ; zolan9 de
vrouኳ zich redeli1'k 9edraa9t, zich niet last meeslepen
door hartstochten en zich beኳust is van haar karakterfouten en die robeert to verbeteren doet ze al
9enoe9 Sturkenboom 1998 p . 193 en RomeinVerschoor 1954, pp. 26-27 .
De moraal is hier eenduidi9er dan in Clarissa :

voldoen aan het ideaalbeeld levert 9een 9rote conflicten op tussen de vrouኳ en de maatschappiJ', maar
zor9t er 1'uist voor dat de vrouኳ een 9oede functie
kri19t in de maatschappiJ' . loch ziJ'n er ook in Sara
Burgerhart elementen in de tekst die de expliciete
moraal to9enspreken en zo de effectiviteit ervan verminderen . Zo zi)'n er door de afኳisselin9 van briefschri1jvers ኳeer verschillende menin9en in de roman
verte9enኳoordi9d, en die menin9en spreken de al9emene liJjn van de roman sours duideli1j k tegen . In

het boek komen biJjvoorbeeld tኳee ኳeduኳen voor ,
die allebei fun9eren als raad9eefsters van Sara en
ኳorden beኳonderd our hun ኳi1'sheid ; beiden bli1ven
ze het liefst de rest van hun leven alleen . Ze ኳekken
zo de indruk dat het huኳeliJjk toch niet zo ideaal is als
het ኳordt gapresenteerd . Ook Sara's tኳiJjfels over het
huኳeliJjk dra9en daaraan bi1j . Het 9rootste 9edeelto van het boek houdt ze vol dat ze niet 9eschikt is our

Vooኳs 3/4 - Jaargang 21

151

to trouኳen • mannen ziet ze eerder als handige be9eleiders die haar mee uit kunnen nemen . De lezer
kriJ9' t het 9evoel dat ze 9eliJ'k heeft : 9ezien haar onstuimi9e karakter zal ze zich moeili1'k kunnen verzoenen met een onder9eschikte positie binnen het
huኳeli1'k .
Over het algemeen IiJ'kt de moraal in Sara Burgerhart erg praktiJ'k9ericht : positieve ኳaarden in de maatschappiJ' ziJ'n ook positieve ኳaarden op morsel 9ebied .
P .J . BuiJ'nsters die persoonli1'k verantኳoordeliJ'k is voor
biJ'na alle 9oede inhoudeliJjke studies naar Sara
Bur9erhart spreekt ኳat dat betreft bi1'voorbeeld in
BuiJ'nsters 1980, pp . 64-66 vaak over een 'bur9erliJ'ke
koopmansideolo9ie' die de moraal in de roman zou
bepalen . Een stabiele staat met hardኳerkende deu9dzame burgers is het ideaal en hoo9dravende, extreme
ideolo9ieen passen daar niet biJ' . Deze 9emati9dheid
met het o09 op maatschappeli1'k 9eኳin zor9t ervoor
dat Sara Burgerhart iets van de bezielin9 mist die
Clarissa ኳel heeft .
Onoverbru9bare 9eloofsconflicten
De aard en ኳerkin9 van de moraal in Clarissa en Sara
Bur9erhart han9en zoals 9eze9d, sterk samen met de
omstandi9heden ኳaarin de beide romans ኳerden 9eschreven . Zaken als 9odsdienst en een zich ontኳikkelends nationals identiteit han9en dan ook samen met
de ideeen over de rol van de vrouኳ en de al9emene
moraal in beide boeken .
In de Nederlanden ኳas reli9ie een bron van veel
conflicten en het is dus Io9isch dat Sara Bur9erhart
veel aandacht besteedt aan dat onderኳerp . Wolff en
Deken hadden in hun boek een duideli1'k beeld voor
o9en van de J'uiste benaderin9 van reli9ie, en hun moraal is eenduidi9 en daardoor zeer effectief . Het maakt
hen niet uit tot ኳelke stroming of kerk iemand behoort- zolan9 die de biJ'bel en het protestantisme als
uit9an9spunt neemt . 9oede ኳerken verricht en zich
tolerant opstelt to9enover anders manieren van 9sloኳen . De belan9riJ'kste verte9enኳoordi9er van dit ides
in het boek is Sara's voo9d, de 1'oviale, sours ኳat na'ieve zakenman Abraham Blankaart . Zelf is hiJ' lid van de
Publieke Kerk maar ኳanneer bli1'kt dat Jan Edelin 9 .
Hendriks vader Sara en Hendrik niet ኳil laten trouኳen
omdat ziJ' niet Luthers is . 9aat hi1' daar to9enin . Zolan 9
het hart maar op de 9oede plaats zit, doen die paar
kleine verschillen in 9eloofsopvattin9 er niet meer toe :
"Wel zie ኳiJ' verschillen zo ኳeini9 in 9eloofs9ronden
ኳil ik spreken dat het niet de piJ'n ኳaard is our er zo
over aan to 9aan" spreekt hiJ' Jan Edelin9 vermanend
toe Wolff en Deken z .1' ., p . 158 . Reli9ie is een zaak
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van ieder individu voor zich ; daarom most iedereen
elkaars standpunten actspteren en respecteren .
Dit individualisme is al9emeen door historici 9esi9naleerd als kenmerkend voor de achttiende-eeuኳse
Republiek- en het past zeker in de protestantse benaderin9 van het 9eloof . Toch ኳas het in dit 9eval eerder
een oplossin9 voor een politiek probleem dan een al9emeen verspreid 9evoel : de verschillende reli9ies botstep zozeer met elkaar, zonder dat er een het absolute
overኳicht had dat het zich naar binnen richten our
9een aanstoot to 9even een noodzakeliJ'k tourpromis
ኳas . Kloek en Mi1'nhardt 2001, pp . 198-199 en Sturkenboom 1998, p . 169-170 Het is dan ook maar de
vraa9 of ኳerkeli1'ke tolerantie bestond ; Sara Burgerhart
zal sommi9e achttiende-eeuኳse lezers misschien
tiJ'deliJ'k overtui9d hebben van het belan9 ervan, maar
in de da9eliJ'kse praktiJ'k van duideliJ'k onderscheiden
9roeperin9en zal het effect niet erg 9root ziJ'n
9eኳeest .
In het achttiende-eeuኳse En9eland ኳas de situatie
op reli9ieus 9ebied heel anders . De staatskerk domineerde zodani9 dat reli9ie voor de meeste En9elsen
9een 9rote problemen opleverde Barker-Benfield
1992, pp . 70-71 . Wel ኳas de invloed van het puritanisme voortdurend op de achter9rond aanኳezi 9
Wolff 1972 pp . 17-47 , en dat is duideliJ'k to merken
in Clarissa . Ook hier is sprake van individualisme maar
dat han9t vooral samen met de opkomst van het
kapitalisme en met de puriteinse obsessie met 'selfimprovement' . Clarissa is voortdurend bezi9 zichzelf,
haar emoties en haar karakter pi1'nliJ'k nauኳkeuri9 to
onderzoeken . RedeliJ'kheid zoals die in Sara Burgerhart ook op het 9ebied van 9odsdienst ኳordt betracht is hier 9eheel afኳezi9 : in het belan9 van haar
zielenheil is Clarissa gericht op een sober- vroom leven in9ericht vol9ens haar ei9en stren9a principes .
De expliciete moraal is hier duideliJ'k en Clarissa's
leefኳiJ'ze ኳordt ner9ens overtui9end to9en9esproken ;
aanvankeli1'k ኳordt ze er J'uist door haar hele familie
our 9eprezen . Clarissa maakt het zichzelf zo echter
niet 9emakkeli1'k . Het zi1'n, zoals 9eze9d- 1'uist haar puriteinse principes die er steeds ኳeer voor zor9en dat
haar situatie verslechtert . Dit heeft tot 9evol9 dat de
expliciete moraal op een impliciete manier ኳordt te9en9esproken : ኳie zich to veel richt naar abstracts
principes is niet 9eschikt voor deze ኳereld . Aan het
eind van het boek bli1'kt echter dat dat dan ኳel klopt .
maar dat Clarissa des to meer 9eschikt is voor het hiernamaals : zonder een spoor van angst en zelfs verIan9end naar de flood bren9t ze haar laatste uren
door .

Geesteli1'ke eenheid en moraal
Een element dat vooral 9evol9en had voor de moraal
in Sara Burgerhart ኳas nationals identiteit . Het antstaan van die identiteit ኳas een van de belan9ri1jkste
ontኳikkelin9en in de achttiende eeuኳ . Landen
ontኳikkelden zich steeds meer tot moderns naties
kre9en behoefte aan 9rotere saamhori9held en benadrukten daarom zaken als de 9ezamenliJjke 9eschiedenis van het ኳolk . Daarnaast ኳerd oak steeds meer
9ekeken naar de positie en het beschavin9sniveau van
het ei9en land ten opzichte van andere landen, ኳaarbi1j enthousiast 9ebruik ኳerd 9emaakt van nationals
stereotYpen . Kloek en MiJj nhardt 2001, pp .214-227

In de Re ubliek kኳam men tot de conclusie dat het in
ver9eli1jkin9 met de grate voorspoed van de Gouden
Eeuኳ, in hoo9 tempo ber9afኳaarts 9in9 met het land .
De oplossin9 ኳerd 9evonden in een tern9keer naar de
oude ኳaarden van de vliJjti9e, vrome, nuchtere Hollander met zi1jn uitstekende handels9eest Sturkenboom
1998, pp . 209-213 .0pvallend 9enoe9 komen in C/arissa kኳesties van nationals identiteit en saamhori9held nauኳeliJjks aan de order En9eland dat J'uist in de
achttiende eeuኳ grate ኳelvaart kende, richtte zich
eerder op het ei9en land dan op het buitenland .
In Sara Bur9erhart is het niet moeiliJjk de oudHollandse idealen tern9 to vinden . Wolff en Deken
hebben 9eprobeerd hun land9enoten ervan to overtui9en dat hun land nag altiJ'd superieur kon ziJjn aan
andere landen mits de Nederlanders trouኳ bleven

aan de oude zeden en 9eኳoonten en zich niet listen
meeslepen door buitenlandse invloeden . Gezien de
historische omstandi9heden is die houdin9 niet verrassend omdat de Republiek in de achttiende eeuኳ bi1jna
voortdurend to maken had met drei9in9 vanuit of
zelfs oorlo9 met andere landen . Toch ኳordt een land
als Frankri1'k in Sara Bur9erhart opvallend veel minder
ne9atief of9eschilderd dan in andere boeken ; het li1'kt
er Wolff en Deken vooral am to doen to ziJ'n dat hun
land9enoten ኳanneer ze in aanrakin9 komen met
vreemde 9ebruiken bli1k 9even van een 9ezonde
scepsis . Wat de effectiviteit van de moraal ኳel kan beinvloeden is het felt dat het oud-Hollandse ideaal
sterk samen li1'kt to han9en met de bur9eri1j en met het
9eኳest Holland de aristocratic is van ኳeini9 nut voor
de samenlevin9 en ኳordt 1juist 9eassocieerd met de
verfransin9 . In Clarissa is oak sprake van een der9eli1jke
botsin9 tussen de bur9eriJ j en de aristocratic maar erg
expliciet ኳardt die naoit .
Eenduidi9a moraal versus kኳaliteit

Moralisme is een kenmerkend aspect van Sara

Bur9erhart en Clarissa en van de briefroman in het
al9emeen en 1'uist het ver9eli1jken van de romans o p
basis daarvan last zien hoe verschillend ze zi1jn . In Sara
Bur9erhart is de moraal vaak duideliJjk zichtbaar in de
tekst en hoeኳel hiJj soms ኳordt to9en9esproken door
andere veelal impliciete factoren, komt de uiteindelike
strekkin9 van het boek nooit serieus in 9evaar .
1
Dat Sara Burgerhart desondanks niet alleen in de achttiende eeuኳ, maar oak in de eeuኳen daarna populair
bleef, komt door de luchti9e toon van het boek : de
moraal ኳordt nergens op9edron9en maar vol9t lo9isch en vlaeiend uit de 9ebeurtenissen .
Clarissa is een heel antler boek . Waar Sara Burgerhart onserieus en soms onrealistisch is ኳordt Richardsons roman 9ekenmerkt door een ernsti9a toon en
een grate mate van realisme . Door de grate hoeveelheld 9ezichtspunten in het boek, ኳaarvan er niet een
dominant is is een duideli1'ke moraal vaak niet eens
to vinden en ኳaar hi1' ኳel ኳordt 9evonden, ኳordt
hi1j steeds to9en9esproken door andere stemmen in
de tekst . Clarissa is een sterke sYmpathieke hoofdpersoon maar het is voor de lezer soms verleideli1jk
zich meer to identificeren met Lovelace dan met haar .
Richardson schetste in Clarissa de complexiteit van het
leven, en slag9de daar op indrukኳekkende ኳiJ'ze in ,
maar dat had tot 9evol9 dat de moraal voortdurend in
9evaar kኳam .
Juist op het 9ebied van de moraal zi1jn de verschillen
tussen Clarissa en Sara Burgerhart 9root . Hoeveel
Wolff en Deken oak van Richardson hebben over9enomen de dramatiek en de morels verኳarrin9 van
Clarissa zi1jn daar niet biJj . Dat ኳil echter niet ze99en
dat Clarissa een betere roman is dan Sara Burgerhart.
Dat laatste boek is veel homo9ener en beantኳoordt
daarom beter aan ziJ'n dock, hoeኳel dat niet binnen de
moderns eisen valt die aan Iiteratuur ኳarden 9esteld ,
kon het inderti1'd als een verdienste ኳarden 9ezien .
Bovendien ziJ'n de beide romans in alle opzichten to
verschillend voor een eerli1jke ver9eliJjkin9 ;. alleen al de
onzekerheid en het zoeken naar de ኳaarheid van het
puritanisme to9enover de 9emoedeli1j ke nuchterheid
van de Hollandse mentaliteit heeft 9eleid tot zeer uiteenlopends resultaten .
Een ver9eli1'kin9 tussen Sara Bur9erhart en Clarissa
bli1'kt dan oak niet zo to9isch als alti1jd is aan9enomen .
Wel beኳi1jzen beide boeken dat een sterke moraal niet
hoeft to betekenen dat de literaire kኳaliteit van een
roman achteruit 9~
aat ; in Clarissa is Jjuist duideli1jk to
zien hoe Richardsons beኳust complexe, 9enuanceerde moraal bi1'draa9t aan die kኳaliteit . Zo kunnen
briefromans als deze oak grate indruk maken o p
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hedendaa9se lezers ; het 9aat er daarbiJj alleen ኳel om
dat die in staat ziJjn de moraal to zien als een 9ecompliceerd fenomeen en een interessante ei9enaardi9held
van de achttiende-eeuኳse tekst .
Cecilia Schouten (1980) heeft Taal- en Cultuurstudies
gestudeerd met als specialisatie Literatuurኳetenschap . Dit
artikel is een beኳerking van haar afstudeerscriptie . Sinds
September ኳerkt ze als freelancer voor uitgeverijen .
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De vrouኳ in de negentiende-eeuኳse Nederlandse literatuur
"Een onbeduidend ኳezen, dat 9enoe9 ኳest, als ze kon lezen, schri1'ven en rekenen, d .i .
dat ze de nieuኳste romans kon verstaan, haar huishoudboek1'e kon bi1'houden en haar
keukenboek kon o Ptellen." Dit vrouኳbeeld ኳas eind ne9entiende eeuኳ zeker niet uitzonderli1'k. De emanciPatie van de vrouኳ ኳas ook in de literatuur niet vanzelfsPrekend .
Francien Petiet Iaat in haar artikel zien hoe vrouኳeli1'ke personages, sends de verschi1'nin 9
van de roman SaartI'e Burgerhart 1782) tot aan het begin van de tኳinti9ste eeuኳ, niet
bi1'ster veel zi1'n veranderd .

Franc/en Petiet
De hete zomer van 2003 heeft iJ'smaker Ola vast 9een
ኳindeieren 9ele9d . Voordat de zomer echt be9on ,
maakte Ola al reclame voor de 'limited edition'-Magnums . Zeven verschillende soorten Magnums, vernoemd naar de Zeven Hoofdzonden zouden elkaar
afኳisselend maar enkele ኳeken verkriJ9' baar zi1'n . 0pvallend is de biJ'behorende tv-reclame : de Zeven Hoofdzonden ኳorden uit9ebeeld door zeven iJ'setende dames die overi9ens alien de Hoofdzonde van verleidin 9
hadden kunnen uitbeelden . Een visueel aantrekkeli1'ke
reclame maar het bli1'ft een opmerkeli1'ke keuze van
Ola om de hoofdzonden alleen door dames to laten
uitbeelden . De doel9roep bestaat toch immers niet
uitsluitend uit manneliJ'ke iJ'seters?
In dit artikel ኳil ik niet vender in9aan op de to9ica
achter deze keuze de relatie tussen de smack van het
) en de daaraan verbonden hoofdzonde last ik eveneens buiten beschouኳin9 ; van deze uitbeelden9 van
vrouኳeliJ'kheid ኳil ik over9aan op de uitbeelden9 van
vrouኳeliJ'kheid in de literatuur . In het hierna vol9ende
9eef ik een beknopt overzicht van het vrouኳbeeld in
de ne9entiende-eeuኳse Nederlandse literatuur . Uit9ezonderd het proefschrift van Harold van DiJ'k 'In het
liefdeleven ligt gansch het leven'. Het beeld van de
vrouኳ in het Nederlands realistisch proza 1885-1930
is er voor Nederland 9een sYstematisch onderzoek 9edaan naar het vrouኳbeeld in de ne9entiende-eeuኳse
literatuur . Ik baseer me voor dit artikel clan ook o p
het ኳeini9e onderzoek dat tot nu toe is 9edaan en o p
miJ'n doctoraalscriptie het9een inhoudt dat het hieronder ኳeer9e9even beeld slechts een 9lobaal beeld
is .

is

Een voorzichti9a emanciPatie
In 1 782 verscheen van de hand van de tኳee vrouኳeliJ'ke auteurs BetJ'e Wolff en Aa91'e Deken de roman
SaarJ
t'e Bur9erhart de eerste Nederlandse bur9erliJ'ke
roman . De schri1'fsters Wolff en Deken bevesti9den
met deze roman het contemporaine ideaalbeeld van
de vrouኳ : de rol van de vrouኳ diende zich to beperken
tot de rol van moeder en 9oede huisvrouኳ . Haar ኳerkterrein lag binnenshuis ኳaar ziJ ' onder de voo9di1' van
haar echt9enoot stond . Wolff en Deken hebben zich
met hun schri1'verschap niet in9ezet voor een verbeterin9 van de positie van de vrouኳ . Zi1' ኳaren van menin9 dat een vrouኳ niet moest streven naar onafhankeliJ'kheid en/of een ei9en intellectuele ontኳikkelin9 .

Antlers lag dat in het ኳerk van hun ti1'd9enote
Elizabeth Maria Post . In haar roman-in-brieven Het
land 1788
is een van de tኳee vrouኳeli1'ke hoofdpersonen Emilia een onafhankeliJ'ke en on9ehuኳde
vrouኳ ኳoonachti9 op het platteland . Naast het verrichten van de huishoudeli1jke taken ኳeet ziJ ' zich ook
op intellectueel en artistiek 9ebied to ontኳikkelen .
Haar vriendin EufrozYne afkomsti9 uit de stall ኳordt
zich door haar contact met Emilia steeds meer beኳust
van de restricties die aan de vrouኳ ኳorden op9ele9d .
Ook in antler ኳerk zet Post zich in voor een voorzichti9e emancipatie van de vrouኳ ኳaarbiJj de vrouኳ
ኳel vrouኳeli1'k moest bliJ'ven Paasman 1989- pp . 218-

232) .

In de periode dat deze romans verschenen eind
achttiende eeuኳ, ኳas de positie van de vrouኳ in de
maatschappiJ' een actueel vraa9stuk . Alhoeኳel de
vrouኳ in de loop van de achttiende eeuኳ steeds meer
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terrein had verኳorven ኳerd ziJ' aan het eind van de
achttiende eeuኳ ኳeer tern99eኳorpen tot de privesfeer van het huffs . Over een uitbreiding van het domein van de vrouኳ ኳas met name in de eerste drie a
vier decennia van de ne9entiende eeuኳ nauኳeli1jks
sprake . Eveneens in de Iiteratuur uit deze periode
ኳordt de huiseliJjkheid en de afhankeliJjke positie van
de vrouኳ benadrukt . Bilderdi1jk biJjvoorbeeld 9ebruikte
ziJn 9eschriften om ziJn politieke en morele ideeen uit
to dra9en . Geli1jkheid tussen man en vrouኳ ኳas voor
hem ondenkbaar . De vrouኳ stond onder de man en
had 9een recht op een leven buitenshuis De Jon g
1995, pp . 93-100) .
Ook vrouኳeliJjke auteurs bevesti9den het ideaalbeeld . De schri1jfster Petronella Moens bi1jvoorbeeld
schreef diverse ኳerken 9ericht op de beኳustኳordin 9
van de vrouኳ. Geleerde vrouኳen die zich afziJjdi9 hielden van het huiseliJjk leven ኳekten biJj haar antipathie
op Veltman-Van den Bos 2000- p . 77 . Ook de veel9elezen en veel9eprezen schri1jfster Van MeertenSchilperoort hield er een duideliJ'k standpunt op na
over de aard en bestemmin9 van de vrouኳ . De vrouኳ
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ኳas vol9ens haar meer 9eschikt voor het opvoeden
van kinderen en het uitvoeren van huishoudeli1'ke
taken dan het besturen van het land . Mar9aretha
Jacoba de Neufville onderኳiJjst in haar roman De
kleine P/i9ten 1824 de vrouኳeliJj ke lezer in het
vervullen van de kleine plichten zoals het huishouden .
Juist door het uitvoeren van deze 'kleine pli9ten' kan
de vrouኳ zich 9root voelen Schenkeveld-Van der
Dussen 1996, p .451 . Dat de schri1jfsters in de eerste
helft van de ne9entiende eeuኳ zich in hun ኳerk
hoofdzakeliJjk beperkten tot het huiselijk even ኳas
overi9ens niet alleen to danken aan de schri1'fsters zelf ;,
het ኳerd van hen verኳacht. In de literaire kritiek is
met name tot eind 1jaren derti9 to vinden dat de vrouኳ
zich client to beperken tot "het huisseli1jke, het
9ezelliga, Iiefde en vriendschap, stille deu9den huኳeli1jksliefde en moedertrouኳ, en dat alles voorstelden
met die 1'uistheid van opmerkin9, die fi1jnheid van 9evoel . die aandoenli1'kheid van ziel die reinheid des harten die 9odvruchti9a stemming des 9emoeds- ኳelke
het erfdeel der vrouኳ ziJ'n" G Pot9ieter 1837,
p414 .

Niet vri1'ኳilli9 on9ehuኳd
Behalve aan de vrouኳeli)jke auteur ኳerden er eveneens aan de vrouኳeli1'ke personages beperkin9en op9ele9d, ook de personages uit Nederlandse vertalin9 en van buitenlandse literatuur ኳerden beoordeeld
vol9ens de 9eldende normen omtrent vrouኳeli1jkheid .
Zo is de heldin uit de roman De rots van TremordYn
1838 9eschreven door Trollope in striJ'd met het
vrouኳeliJjk beeld ; ze ኳas to trots en to Presti9ieus . Ook
de Duitse schritjfster Amalia Schoppe kri19t commentaar o haar vrouኳeli'ke hoofd ersoon in Octavia een
tafereel uit het vrouኳeli'k /even . Octavia ኳordt verliefd
op iemand anders en verlaat haar echt9enoot, die
uiteindeliJjk zelfmoord plee9t. Zi1' kiest voor haar ei9en
9eluk e9oistisch het9een in striJ'd is met het vrouኳeIiJj ke . Petiet 2002 . In de eerste vier decennia van de
ne9entiende eeuኳ IiJjken de vrouኳelijke personages
9evormd en beoordeeld to ኳorden vol9ens het ide-

aalbeeld van de vrouኳ : huiseliJk, slechts aanኳezi9 o p
de achter9rond een 9oede moeder en echt9enote .
On9ebondenheid van de vrouኳ paste niet binnen het

ideaalbeeld . Het bleek overi9ens in de ne9entiende
eeuኳ in de prakti1j k voor een on9etrouኳde vrouኳ vaak
onmo9eliJ'k om zichzelf financieel to onderhouden en
het ኳas voor een vrouኳ ኳe9ens financiele redenen
aantrekkeli1jk om to trouኳen hier kom ik later no9 0 p
tern9 .
On9ehuኳde vrouኳeliJjke personages zi1jn ኳel met
re9elmaat to vinden in de literatuur uit deze periode ,
echter met dit verschil dat deze vrouኳen in to9enstellin9 tot Emilia uit de roman Het land vaak niet vri1'ኳilli 9
on9ehuኳd zi1jn . Auteurs als Nicolaas Beets Willem
Bilderdi1jk en 1 .F . 'Jonathan' Hasebroek za9en de on9ehuኳde staat van de vrouኳ als onvriJjኳilli9 .; zij' vormde
9een 9eschikt huኳeli1'ksmateriaal voor de man Haan
en Stam 1987, p . 105 . Zo ziJjn bi1j voorbeeld biJjna alle
on9ehuኳde vrouኳen in de Camera Obscura 1839
zoኳel qua innerli1jk als uiterliJ'k onaantrekkeli1jk . Vrouኳen die zich verdiepten in boeken ኳekten eveneens
argኳaan op :
'Uኳ oudste dochter'- zei Bruis toen hi" met
veel van de
mevrouኳ Deluኳ alleen ኳas 'schi'nt
J
eenzaamheid to houden .' '0 J'a, mi Ijnheer! Ik
beleef heel veel p lezier aan dat meisJ'e. Ze is
al tiJ jd met een of ander boek in de ኳeer ik
verzeker u dat zi' haar Fransch no9 beter
verstaat dan ik • zi'J leest En9'elsch, en
Hooqduitsch ook .' 'Kom aan' zei de heer Bruis,
'dat 's plezieri9. Ja- hier in Holland zi'n
1 zulke
heerli ljke 9elegenheden voor dat alles .'

Mevrouኳ Deluኳ meende dat deze opmerkin 9
de verdiensten van haar ኳelp verkleinde . 'Het
scheelt veel- mi'nheer!' antኳoordde zi 'hoe
men van die gelegenheden P rofiteert • en mi "n
1
dochter studeert veel studeert eig en/i'k altiJjd.
Haar grootste 9enoe9en is studeeren,; en ze
houdt zich ook niet op met al die dinBen- ኳaar
een meis1'e van haar1"aren anders geኳoonli'k
J
P lezier in heeft.' De heer Bruis hield niet van
zulk snort meisJjes. 'Hoe oud is uኳ dochter?'
vroe9 hiJ 'Zestien J'aren . . . . En zoo als ik zeg.'
9in9 mevrouኳ Deluኳ voort • 'Engelsch, Fransch
en Duitsch . Ik 9eloof dat ze nu ኳeer met een
Engelsch boek is uitge9aan . Heeft u haar niet
9ezien?' '1k heb een dame 9 ezien die onder een

boom zat to lezen ' zei de heer Bruis die
anders niet 9eኳoon ኳas een meisJ"e van zestien
1"aar eene dame to noemen • maar hiJ] dacht:
En9elsch- Fransch en Duitsch en alti'd
J lezen!

De beschri1jvin9 van het uiterliJjk van het lezende meisJje
Mient1e is tYperend :

Er ኳas lets zeer schichti9s en onrusti9s in het
9elaat van MientJ"e. Het ኳas om de ኳaarheid to
ze9'9en, 9 een heel mooi meisl'e~; ook al bleek,
en met lets heel leeli'ks
in de oo 9 en die alti'd
I
J
ter ziI'de uit keken ; daarbi"
J had zi'
J als 't ኳare
zenuኳachti9e trekken in haar 9ezicht- die den
heer Bruis niet aanstonden Hildebrand 1896,
p 116 .
De li1'dende vrouኳ
Rond de 1aren veerti9 li1'kt het voor de vrouኳ de betere
kant op to 9aan : men staat minder ne9atief to9enover
het streven naar emancipatie . Alles liJjkt in de richtin 9
to 9aan van 9eli1jke rechten voor man en vrouኳ . Er
ኳordt met minder ኳantrouኳen 9ekeken naar vrouኳen die zich met de kunst van het schri1ven bezi9houden en er ኳordt zelfs 9esproken over recht op scholin9 voor de vrouኳ. In deze periode be9innen A .L .G .
Toussaint en Elisabeth Hasebroek met publiceren .
Beiden ኳerden in de ei9en tiJjd veel 9eኳaardeerd . In
to9enstellin9 tot Toussaint beperkt Hasebroek zich
hoofdzakeliJjk tot de huiseli1'ke roman een genre dat
vooral voor de vrouኳ 9eschikt ኳerd 9eacht . ZiJ' stelt
zich niet tot doe/ haar vrouኳeli1jke lezers to onderኳizen
zoals bi1jvoorbeeld Wolff en Deken dat deden .
J
Wel verኳoordt zijj het vrouኳeliJjke in haar ኳerk . 0pvallend is de aanኳezi9held van de 'liJjdende vrouኳ'
in haar romans Schenkveld-Van der Dussen 1997,
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852-854 . In haar eerste roman Te laat 1838 is
zo'n 'li1jdende vrouኳ' de hoofdpersoon An9ellque, die
uit vrees en hoop voor haar ontrouኳe echt9enoot uiteindeliJjk bezኳiJjkt aan de terin9 .
In haar vol9ende roman Elize 1839 offert de 9eli1jknami9e hoofdpersoon haar ei9en 9eluk op voor het
9eluk van anderen . Beide romans ኳorden positief ontvan9en in de kritiek ; men ኳaardeert haar als schri1j fster- vermoedeliJjk ook omdat zi1 ' een Nederlandse is
de markt ኳas overspoeld met Nederlandse vertalin9en van buitenlandse romans . VerኳonderliJ'k is daarom het 9erin9e aantal besprekin9en van haar derde
roman Tኳee vrouኳen uit 1840 . Hasebroek plaatst
tኳee verschillende vrouኳtYpen to9enover elkaar
ኳaaruit Alexander kan kiezen : de huissloof Marie die
voldoet aan het vrouኳeliJ'ke ideaal en de ኳeduኳe
Clara die de huishoudeli1'ke plichten verzaakt maar de
manneliJ'ke hoofdpersoon Alexander 9eesteliJjk veel
meer to bieden heeft dan Marie - met haar kon hi1 j veel
beter praten dan met Marie . Alexander verkiest echter
Marie boven Clara- omdat hi1j liever een vrouኳ heeft
die zich met het huishouden bezi9houdt dan een met
ኳie hi1j een 9oed 9esprek kan voeren daar heeft hi'J
immers vrienden voor . Hasebroek 9eeft haar lezeressen het vol9ende mee :
Wees dus voorzigtig- 9Ji" onder mi'n
J zusters- die
het scherpe zኳaard des verstands ኳilt dra9en ,
ontto9en aan de fluኳeelen scheede der
vrouኳeli'ke
tern9houdin9 . Al ኳordt 9Ji' door al
I
ኳat er vrouኳeliJjks in uኳ borst ኳoont
9edrongen om op to zien naar de liefde van
den 9enialen man - nader niet . Waar 9Ji] het
meest genade ኳacht zult 9Ji" die het minst
vinden . . . . Treed terng in de nj uኳer zusteren ,
zoo 9l
i ] op het einde g
J een meester bli "ven kunt,
en zie of van alle aansPraken die uit9ezonderd,
ኳelke iedere vrouኳ kan maken .' Geciteerd uit
MathiJ'sen 1977, p .48
Na een paar Jjaar hield Hasebroek het voor 9ezien ze
schreef slechts vier romans . Haar ti1'd9enote Toussaint
hield het veel Ian9er vol . Een belan9ri1jk verschil tussen
beide schriJ'fsters is dat Toussaint zich afziJ'di9 hield van
het huiseli1k genre . Daarnaast ኳas zi1 j zeker 9een
voorstander van het contemporaine vrouኳeli1'ke ideaalbeeld . De vrouኳeli1'ke personages in haar ኳerk
verschillen dan ook behoorli1jk met die van Hasebroek
het ziJn 9een liJjdende obJjecten . 9een vrouኳen die
9elukki9 zi1'n 9etrouኳd en zich beperken tot de
huiseliJjke taken en de opvoedin9 van de kinderen
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inte9endeel . Zo is de on9ehuኳde meJjonkvrouኳe de
Mauleon uit de 9eli1j knami9e roman uit 1847 een beኳust on9ehuኳde vrouኳ die uit een 9oede familie
komt en een zelfstandi9 leven leidt . Het personage dat
ኳellicht het best verኳoordt hoe Toussaint aankeek
te9en de vrouኳ in haar ei9en tiJjd is Francis Mordaunt
uit de roman Ma1'oor Frans uit 1874 . Deze roman zal
verderop no9 aan bod komen . Ondanks dat Toussaint
in haar ኳerk dus niet het vrouኳelit'ke ideaalbeeld bevesti9de had men toch veel ኳaarderin9 voor haar als
schri1jfster en ኳordt ziJ' nu no9 steeds 9ezien als de
Nederlandse schriJjfster van de ne9entiende eeuኳ .
Wellicht han9t deze ኳaarderin9 ook samen met het
felt dat zi1 ' zich J'uist niet beperkte tot het vrouኳeliJjke .
Zi1j schreef 9een huiseliJ'ke romans, maar historische
romans . Een genre dat eind Jjaren derti9, begin jaren
veerti9 een manneliJ'k genre ኳerd 9eacht aan9ezien
de auteur veel kennis moest bezitten van de 9eschiedenis . Toussaint ኳas in deze periode de eni9a Nederlandse vrouኳ die zich het genre van de historische roman ei9en had 9emaakt .
Het vrouኳenvraagstuk
De positievere houdin9 ten opzicht van de vrouኳ ኳas
helaas maar een kort leven beschoren . In 1 848 braken
binnen Europa overal opstanden uit . Alhoeኳel deze
vriJj snel de kop in ኳerden 9edrukt, ኳas de invloed van
dit revolutieJjaar 9oed merkbaar in de 1jaren daarna . De
angst zat hoo9 bi1' de mensen ; men ኳas op zoek naar
orde en rust . Net als aan het begin van de ne9entiende eeuኳ ኳordt het 9ezin ኳeer de hoeksteen van de
samenlevin9 . Hiermee 9epaard 9aande- is de tern9plaatsin9 van de vrouኳ naar het huiseli1jk domein . In
to9enstellin9 tot de Jjaren daarvoor ኳordt er dit keer
9eኳezen op de belan9ri1'ke task van het moederschap .
De vrouኳ client haar kinderen op to voeden tot 9ehoorzame en deu9dzame burgers ; ziJ' is de opvoedster
van de toekomsti9a landre9eerders. Een andere ኳiJjzi9in9 is dat de vrouኳ er nu ook een task buitenshuis bi' 1
kri19t, die echter beperkt bli1'ft tot vri1'ኳilli9ersኳerk o p
het 9ebied van de verzor9in9 Stren9 1997, pp . 44-

48) .

In de Jjaren viJ'fti9 pakken velen een pen op om hun
menin9 to 9even omtrent het vrouኳenvraa9stuk
ኳaarbi1' het er vooral omdraait of een vrouኳ recht
heeft op een ei9en verstandeli1jke ontኳikkelin9 . Heeft
de vrouኳ ኳel de intellectuele vermo9ens daartoe?
Wordt het zachtmoedi9 vrouኳeli1'k karakter hierdoor
niet aan9etast? Zoኳel bekende auteurs bi1voorbeeld
Jacob van Lennep als onbekende auteurs 9even hun
menin9 hierover in hun ኳerk . 0pkomend schriJ'fster

Elise van Calcar-Schiotlin9, die in 1850 haar romandebunt maakt met Hermine ergert zich aan de heersende opinie dat het verschil tussen man en vrouኳ Ii9t in
een verschil in intellectuele vermo9ens . ZiJ' 9aat in o p
het vooroordeel dat een 9eleerde vrouኳ ኳordt 9eassocieerd met uiterli1'ke onaantrekkeli1'kheid . Zi1j zet
zich met haar ኳerk Evan9 eline het vrouኳeli'k !even
1854 in voor het recht op scholin9 voor de vrouኳ ,
alhoeኳel de resultaten hiervan voorlopi9 no9 zullen
uitbli1'ven . Daar ኳaar Van Calcar-Schiotlin9 pleft voor
emancipatie keert de zus van Nicolaas Beets, Dorothea
Petronella Beets- zich Jjuist te9en de emancipatie . In
haar roman Onze Buurt 1861 ኳiJ'st zij' de lezers op de
belan9riJ'ke rol van de vrouኳ bi1 ' de opvoedin9 . De rol
van opvoedster is de rol zoals die door de natuur en
maatschappiJj aan haar is op9ele9d en vol9ens haar
ook de eni9e 1juiste . Het streven naar 9eli1jke rechten
hoort in het vrouኳbeeld niet thuis Schenkeveld-Van
der Dussen 1996, pp . 459-461). Haar broer Nicolaas is
eveneens 9een 9rote voorstander van de emancipatie
van de vrouኳ, dit in to9enstellin9 tot de schriJjver
Multatuli . HiJ' is voor 9eliJjke rechten voor de vrouኳ en
afschaffin9 van de onderdrukkin9 van de vrouኳ.
Zi1'n menin9 verኳoordt hiJj onder andere in zi1jn
Ideeen maar ook in de roman Max Havelaar 1860
komt de onderdrukkin9 van de vrouኳ zi1'delin9s
aan bod . De vrouኳen in deze roman zi1jn alien slechts
op de achter9rond aanኳezi9 en 9evormd vol9ens de
ei9entiJ'dse normen . Droo9stoppel en Max Havelaar
vinden vrouኳen maar onder9eschikte en minderኳaardi9e ኳezens . Er is in dit ኳerk een duideliJ'ke tኳeedelin9 in de ኳerelden van de man en de vrouኳ . De man
leeft in de publieke sfeer en de vrouኳ in de prive-sfeer
biJjvoorbeeld de vrouኳ van Max Havelaar Tine) . AIhoeኳel deze roman niet 9aat over de on9eliJ'ke positie
van de vrouኳ, zi1jn er diverse scenes aan to ኳiJjzen ,
ኳaarin de rechten van de vrouኳ ኳel ter discussie
komen . In hoofdstuk elf zit Max Havelaar samen met
de heer Verbru99e, heer Dudari en Tine aan tafel .
Vol9ens hem benadert een 'schone' vrouኳ het ideaal
van het 9oddeliJjke . Vervol9ens verhaalt hiJj over de
schone vrouኳen to Arles

-Zo namelijk
l kኳam onኳillekeuri9 de ኳens in mi'l
op, dat de vrouኳen to Arles. . .
-Maar een hoofd hadden samen?
-Om 't of to slaan?
-We! neen! Om . . .het to kussen op 't voorhoofd
ኳilde ik zeggen maar dat is het niet! Neen, om
er op to staren en er van to dromen en

om . . .9 oed to zijn! . . . . Want zo ede! ኳaaen de
trekken dat men lets als schaamte voelde
slechts een mens to ኳezen en niet een
vonk . . .een straa! - neen dat ኳaar stof! - een
9'edachte! Maar . . .dan zat daar opeens een
broer of een vader naast die vrouኳen en
9odbeኳaarme ik heb er een 9ezien die haar
neኳs snoot! . . . Ik had ze !lever dood zien
vallenI Ma9 zulk een meisl"e zich pro faneren?
Multatuli 1967, p . 136
Het on9elukki9e toeval ኳil dat Tine uit9erekend o p
dat moment moest niezen en ze snoot haar neኳs tot
onvrede van Havelaar . Tine de vrouኳ die zich heeft
berust in haar vrouኳeliJjk lot 'ኳas bli1 j dat hi1j boos ኳas ,
en van haar ver9de meer to ziJjn dan de Focese vrouኳen to Arles al ኳas 't dan ook niet omdat ze reden
had 9roots op haar neኳs to ኳezen' Oostrum 1990,
pp . 85-95) . Meerdere malen bren9t Multatuli indirect
in deze roman biJjvoorbeeld ook in het verhaal SaIdJjah
en Adinda de onderdrukkin9 van de vrouኳ onder de
aandacht . In hetzelfde Jjaar dat Max Havelaar verscheen nam de predikantsኳeduኳe 'Miebet' Stormvan der ChiJ's het eerste initiatief tot uitbreidin9 van
het arbeidsterrein van de vrouኳ, gevol9d door een
stortvloed van pamfletten en brochures ኳaarin 9ediscussieerd ኳerd over de bur9errechten van de vrouኳ,
haar financiele positie binnen het huኳeliJk, het recht
0p onderኳiJ's en betaalde arbeid Wiel 1993, p . 502) .
Dit laatste vormde vaak een 9root struikelblok voor de
vrouኳ. Indien een vrouኳ niet ኳas 9etrouኳd moest zij J
toch op de een of andere manier de kost zien to verdienen maar dit ኳerd haar in de praktiJjk vaak onmo9ell1k 9emaakt .
Dit probleem komt zi1j delin9s aan bod in de tussen
1865 en 1866 verschenen viJ'fdeli9e roman Klaasl'e
Zevenster van de auteur Jacob van Lennep . De populariteit van het levensverhaal van de 9eli1jknami9e hoofdpersoon ኳas zeer 9root . Er verschenen vervol9ኳerken
door beኳonderaars brochures toneelstukken en zelfs
muziekstukken . KlaasJje Zevenster is als vondelin9 9eadopteerd door zeven studenten van een Leids
dispuut . Na haar opleidin9 op de kostschool voor
1jon9edames moet zij' op haar achttiende voor haar
ei9en kost 9aan zor9en . Ze 9aat uiteindeliJjk als 9ouvernante ኳerken bi1' de heer Van Zirik, een van haar
zeven plee9vaders . Diens Jjaloerse en overspell9e
vrouኳ zor9t ervoor dat KlaasJje ኳordt ontsla9en en
door een om9ekochte politieman ኳordt onder9ebracht in een bordeel zonder dat KlaasJje daar zelf
ኳeet van heeft ziJj denkt in een meisJjespension to zi1jn
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onder9ebracht . Overmand door alle emoties ኳordt
Klaas1'e ziek . Enkele ኳeken later, als ze ኳat is op9eknapt, kriJ9t ze door in ኳelke om9evin9 ze zich
bevindt . Haar eerste klant is een bekende de heer Van
Tilburኳ . Hi1' valt haar lasti9, maar ze ኳordt 9erect door
een van haar plee9vaders Gal1jart . UiteindeliJ'k ኳeet ze
uit het bordeel to ontsnappen . 0p het einde bliJ'kt dat
de ouders van KlaasJ'e van 9oede komaf ziJ'n en ኳordt
ze 9ezuiverd van haar verleden . Zi1j kan het verleden
echter niet ver9eten en sterft uiteindeli1'k .
Het probleem dat Van Lennep in deze roman
aansni1'dt ኳas toen erg actueel : de afhankeliJjkheid

van de alleenstaande vrouኳ in de bur9eriJj . Het ኳas
voor een ongehuኳde vrouኳ uit de minder 9e9oede
bur9eri1' nauኳeliJj ks haalbaar zelf de kost to verdienen .
Buitenshuis ኳerken ኳerd 9ezien als onfatsoenli1'k ,
maar thuisኳerk zoals handenarbeid en naaien verdiende to ኳeini9 . Een mo9eli1jkheid ኳas in dienst
treden biJj een familie als kindermeis1e, dienstbode of
9ouvernante maar dit hield tevens afhankeli1j kheid in .
Wat KlaasJ'e overkomt is dan ook 9eenszins uniek . Het
9ebeurde in de praktiJjk maar al to vaak dat een ontsla9en dienstbode uiteindeli1jk moest uitኳi1'ken naar de
prostitutie . Alhoeኳel het niet in de bedoelin9 lag van

Van Lennep om 9edeelteliJk een emancipatieroman
to schriJjven is het hierboven beschreven aspect uit
deze roman ኳei de9eli1'k van belang . Het felt dat deze
roman vaak 9enoemd is in latere romans en 9eschriften van spraakmakende vrouኳen als Johanna Naber
Ina Boudier-Bakker en Annie Romein-Verschoor
beኳi1j st dit no9 eens Peters 1990, pp . 26-54 .
Het begin van de vrouኳenbeኳe9in 9
In 1870 ኳorden er tኳee vrouኳenti1'dschriften op9e richt : Ons Streven . Weekblad eኳi'd
qJ aan de ontኳikkelin9 der vrouኳ en Onze Roepin9. Or9aan voor de
Nederlandsche vrouኳ. De oprichtin9 van deze ti1'dschriften ኳordt ook ኳei 9ezien als het begin van de
vrouኳenbeኳegin9, ahoeኳel de discussie over de
emancipatie van de vrouኳ aI in het decennium daarvoor ኳerd 9evoerd . In de 1jaren zeventi9 vonden ook
de eerste initiatieven laats voor arbeids- en o leidin9smo9eliJ'kheden voor de vrouኳ . In deze periode
schreef Toussaint haar MaJjoor Frans, uit9ebracht in
1874 . Alhoeኳel ziJj zelf beኳeert 9een emancipatieroman to hebben 9eschreven en afstand neemt van de
relatie tussen de hoofdpersoon Francis Mordaunt, ook
ኳei Ma1joor Frans 9enoemd en de opkomende vrouኳenbeኳe9in9 is de roman zeer actueel , slechts een
toevalli9held vol9ens Toussaint . Francis Mordaunt
streeft naar onafhankeli1jkheid ze heeft 9een man
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nodi9, is in stri1'd met de ኳereld en heeft een gebrek
aan vrouኳelitjke deu9den . ZiJ 9aat in te9en de conventies die ze als vrouኳ moet accepteren . Ook het punt
van de financiele onafhankeliJ'kheid van de vrouኳ binnen het huኳeli1'k ኳordt aan9esneden . Het personage
MaJ'oor Frans IiJ'kt in vele opzichten op een 9eemancipeerde vrouኳ uit de maatschappiJ ' van toen .
Daar ኳaar Toussaint ኳei9ert toe to 9even zich met
deze roman to hebben ኳillen inzetten voor de vrou-

ኳenemancipatie komen andere schriJjfsters hier 1juist
openliJjk voor uit . ZiJj stellen hun 9eschreven ኳerk 1'uist
in dienst van 9eliJ'ke rechten voor de vrouኳ . Voorbeel-

den ziJ'n Catharina Van Rees en de al eerder 9enoemde
Van Calcar-Schiotlin9, die in deze periode no9 steeds
actief is . In haar roman Kinderen der eeuኳ uit 1872

liet Van Calcar-Schiotlin9 het 9ebrek aan 9oede
opleidin9 voor vrouኳen de schandeli1'ke huኳeliJ'ksኳet9evin9 en de rol van vrouኳen voor de sociale zor 9
aan bod komen . Van Rees streed eveneens al Jjaren
voor de onderኳiJ'srechten voor de vrouኳ Schenkeveld-Van der Dussen 1997,
.901-902 . Vanaf 1870
be9on ze onder haar ei9en naam to schri1jven en oefende in haar ኳerk vaak kritiek uit op de afhankeliJ'ke
positie van de vrouኳ . De vrouኳelijke personages in
haar ኳerk vormden vaak sterke onafhankeliJjke personen . De discussie over 9eliJjke rechten is in de Jjaren zeventi9 in voile gang en ኳordt 9evoerd in romans, verhaien brochures, pamfletten, 9enootschappen en in
letterkundi9e almanakken :
'Waarlijkl lieve Eduard- 9eloof me ; Nora 9aat
den verkeerden ኳeq op . Da t al ti
l "d in de boeken
zitten en zich met al die 9eleerdheid bezi q

houden- is niet 9eschikt voor een meisJje. De
roepinq der vrouኳ is eene andere dan zich zoo
op den voorqrond to stellen . Ze kan no 9 niet
eens fatsoenli'k
J een kople omኳasschen, laat
staan dat ze kan komen of braden . Van
vrouኳeli Jjken arbeid is er bi'
J haar 9een sPrake .
Wat moet er van ኳorden als het zoo voortqaat .
Onqelukkiq de man die haar kri'9
1 t! HiIj zal. . .
'Beste oom antኳoordde deqeen, dien ኳe
Eduard hoorden noemen en die een ኳei9ezeten
kruidenier in het niet onaanzienli'ke
I landstadJ'e
Haqenbosch is. Ik heb alien eerbied voor uኳ
meerdere Jjaren en ondervindin9- en in vele
opzichten zou ik miI] blindelinqs aan uኳ
meerder doorzicht onderኳerPen . Doch ኳanneer
het op de oPvoedin9 van de meisljes aankomt ,
dan moet ik u ze99en dat qe ten minste een
halve eeuኳ ten achteren zJi't. Wat ኳas in uኳ

ti'd
1 de vrouኳ? Een onbeduidend ኳezen, dat
9enoe9 ኳist- als ze kon lezen schriJ ኳen en
rekenen d.i. dat ze de nieuኳste romans kon
verstaan- haar huishoudboekI'e kon biJ "houden
en haar keukenboek kon optellen . Dan een
mondvol Fransch en verder . . . Andriessen 1878,
pp 55-56
Alhoeኳel vanaf de Jaren zesti9 aI voorzichti9e 9eluiden ziJjn to horen over het streven naar emanciPatie
van de vrouኳ . 9evol9d door de oprichtin9 van de tiJ'dschriften Ons Streven en Onze Roeping breekt de
vrouኳenbeኳe9in9 Pas echt door aan het eind van de
ne9entiende eeuኳ. Eisen als scholin9, vrouኳenkiesrecht en betaalde arbeid deden verlan9en naar kennis
omtrent de vrouኳ : ኳie en ኳat is ziJ' ei9enliJ'k?Boven
1992, .157-171
De belan9stellin9 voor de vrouኳ 9aat zich steeds
meer richten op de psኳche van de vrouኳ . Dit is eveneens merkbaar in de literatuur : de naturalistischelpsYcholo9ische roman komt tot bloei . Uit het proefschrift
van Harold van DiJk bliJkt dat het beeld van de vrouኳ
in de Nederlandse roman tussen 1885 en 1910 vaak
somber is. Geen sterke heldinnen als MaJ'oor Frans ,
maar zኳakke en zenuኳachti9e tኳpes als Eline Vere ,
ኳrens invullm9 van het leven vooral door lee9to ኳordt
overheerst staan centraal . Met de komst van deze
nieuኳe literatuur ኳordt tevens een einde 9emaakt aan
het idealistisch doel van de literatuur . Een element
bliJjft echter onveranderliJ'k : de vrouኳelijke personages
verschillen van de manneli1ke personages ; de emotionaliteit van de vrouኳ staat in schnl contrast met de
rationaliteit van de man kortom : het sekseverschil
bli1jft een natuurli1'ke constants .
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Eva's Emancipatie
Een alternatieve interpretatie van Eva's rol in de zondeval
Sinds het bi1'belse ontstaan van de mensheid is Eva met een beschuldi9ende vin9er
terecht 9eኳezen . Ze heeft een overduideli1'ke font 9emaakt en het is niet meer dan
verdiend dat de vrouኳ sindsdien een onderኳorpen rol vertolkt in het samenspel tussen
de seksen. Maar is dit alles terecht? Anais Conኳn heeft de oertekst van de Tora erbi'1
9epakt en kruiPt in de huid van Eva . 0p zoek naar de ኳerkeli1'ke omstandi9heden van
Eva's emanciPatie .
Anais Conኳn

In 1994 verschiJ'nt biJ' uit9everiJ' Querido een nieuኳe
vertalin9 van de Tora van de hand van Lineke BuiJjs en
Marianne Storm . Dit is een tekst die het christendom
en Judaisme 9emeenschappeliJ'k hebben : de Tora
vormt zoኳel de pentateuch - de eerste vi1'f boeken van
het Oude Testament - als het eerste deel van de
1joodse bi1jbel . In de door de eeuኳen heen verschenen
vertalin9en ኳerd trouኳ aan de 9rondtekst vaak
onder9eschikt 9emaakt aan heersende reli9ieuze en
historische overtui9in9en . Zodoende raakte de tekst
besmet met de do9mats van opdracht9ever of
vertaler, danኳel de doelen die ziJ ' nastreefden . Een
vertalin9 bliJjft natuurliJk- hoe J'e het ook ኳendt of
keert noodzakeli1j kerኳiJjs een interpretatie . Ook Bui1js
en Storm streven een bepaald doel na met hun
vertalin9 : het bevesti9en van de status van de Tora als
. . .magnum opus uit de ኳereldliteratuur, dat zi1'n
p hats heeft naast Homerus' OdYssee en Ovidius'
MetamorPhosen ." Bui1's en Storm 1994- flaptekst
Het is de taal die hen boeit en aanzette tot een vertalin9 van deze oertekst . Bui1's en Storm kiezen er dan
ook nadrukkeliJjk voor de tekst voor zich to laten
spreken in phats van uitdrukkin9 to 9even aan een
bePaalde reli9ieuze overtui9in9 . In de ኳoorden van de
vertaalsters : "Uit9an9spunt voor deze vertalin9 is de
trouኳ aan de tekst zoals die vorm kriJ9t in het
taalei9en . " Ibidem, p . 8
TerኳiJi in miJjn 1jeu9d het verhaal van de zondeval in
het bi1jzonder tot de verbeeldin9 sprak . 9roeide
mettertiJ'd mi1jn on9enoe9en over de rol van Eva in de
zondeval . De traditionele lezin9 van dit verhaal is doordrop9en van de schuld van de vrouኳ- die niet alleen
uit zichzelf voor de kኳade slang kiest maar bovendien

no9 eens de hele mensheid de verdoemenis in sleurt
door ook Adam to verleiden tot het eten van de verboden vrucht . Er zit ኳel de9eli1'k een vrouኳonvriendeli!'k
Iucht1je aan deze vaak klakkeloos 9eaccepteerde en
zelfs 9einstitutionaliseerde lezin9 van de zondeval . Als
ኳe de publiciste Karen Armstrong mo9en 9eloven
heeft het vrouኳonvriendeli1jke aspect van deze lezin 9
zi1jn oorspron9 in de tiJ'd van Au9ustinus die het idee
van de erfzonde ontኳikkelde . Armstrong noteert de
vol9ende opmerkin9 van Au9ustinus : "'What's the
difference' he ኳrote to a friend 'ኳhether it is in a
ኳife or a mother, it is still Eve the temptress that ኳe
must beኳare of in anኳ ኳoman'" (Armstrong 1993,
p 124) .
De vertalin9 van Bui1's en Storm trouኳ aan de
oertekts biedt de mo9eli1'kheid to onderzoeken in
hoeverre het beeld van de vrouኳ dat Au9ustinus
oproept, ኳordt ondersteund door de tekst . Per slot
van rekenin9 is de emancipatie van de vrouኳ binnen
het christendom verre van voltooid : "Western
Christianitኳ never fullኳ recovered from this neurotic
miso9YnY, ኳhich can still be seen in the unbalanced
reaction to the verኳ notion of the ordination of ኳomen ."(Armstrong 1993, pp . 124-125 De SGP houdt
zo mo9eli1jk no9 krampachti9er vast aan deze vrouኳonvriendeliJjke trek1j es van de christeliJ'ke kerk- ኳanneer
zi1' er op staat, met de bi!jbel in de hand vrouኳen uit
to sluiten van lidmaatschap .
De benaderin9 van de tekst niet als bron van reli9ieuze ኳaarheid maar als verhaal heeft een bevriJ'fiend effect . Bovendien opent het de mo9eliJjkheid de
tekst in een literair kader to plaatsen . Om mi1jn lezin 9
van de zondeval to ondersteunen heb ik er voor
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9ekozen eni9a parallellen to trekken naar een verhaal
van Perrault Blauኳbaard . Dit verhaal behoort tot de
traditie van gothic literature een traditie ኳaaraan ik ,

met behulp van een van haar meest vooraanstaande
theoretici Anne Williams dan ook enkele inzichten o p
het 9ebied van verhaalconventies ontleen . Deze verhaalconventies die zoኳel de tekst als de lezer sturen
kunnen ook ኳorden bloot9ele9d in het verhaal van
Adam en Eva . Het hiernavol9ende biedt een alterna-

tieve lezin9 van het verhaal van de zondeval,; een
overduideliJjke interpretatie 9estuurd door mi1'n verlan9en Eva to emanciperen maar een lezin9 die evenzeer
door de oertekst ኳordt ondersteund als die vrouኳverdoemende lezin9 ኳaar ኳe zo aan 9eኳend ziJn 9eraakt .
z
De Zondeval
Nadat God hemel en aarde, da9 en nacht, zon en
maan land zee en alles dat er leeft en 9roeit, heeft
3
9eschapen creeert hi1j de mens in zi1jn evenbeeld . God
p laatst de mens in Eden om de tuin to dienen en to
behoeden met de ኳaarschuኳin 9
2 16 JHWH e'lohim droeg op
over de mens zeggend:
Van iedere boom in de tuin eet eetJ'e.
2,17 Van de boom van de kunde van 9oed en
kኳaad
Ije eet niet ervan
Jja
op de da 9 dat J'e ervan eet - 9a lje dooddood. Bui1js en Storm 1994, p . 17
God ziet dat het niet 9oed is voor de mens om helemaal alleen to ziJjn . HiJj bren9t alle levende ኳezens van
het land biJ'een voor de mens in de hoop dat hi1' er een
'te9enover' een met9ezel tussen zal vinden . BiJj elk
dier dat voor hem verschiJ'nt roept de mens het eerste
dat in hem opkomt ኳat voortaan de naam van het
dier zal zi1jn . Onder de dieren vindt hi1 j echter 9een 9eschikte met9ezel . God last de mens inslapen en neemt
een van ziJjn ziJjden ኳaaruit hi1j de vrouኳ schept . Als de
mens ontኳaakt merkt hiJj tevreden op :
2,23
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De mens zei :
Deze ditmaal
bot uit mi"n
1 botten
vlees uit mi Ijn vlees
deze ኳordt vrouኳ 9eroepen
l'a, uit man ኳend deze 9enomen . Ibidem ,
p 18
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Tekstueel direct na de scheppin9 van de vrouኳ verschiJjnt de slang ten tonele . De slang veronderstelt dat
haar man en zijj vast niet van alle bomen in de tuin
eten . Ze antኳoordt dat zijj van alle bomen in de tuin
eten behalve van de boom in het midden van de tuin .
De slang 9aat de discussie met haar aan :
3,4
3,5

De slang zei tot de vrouኳ:
Jullie gaan niet dood- dood .
Ja e'lohim kennend
Ija
o p de da9 dat 1jullie ervan eten

ontluiken J'ullie o9 en
er als e'lohim
kennend goed en kኳaad.
De vrouኳ za9' : la, 9oed ኳas de boom tot
eten- Ja, een lust ኳas die voor de o9en
be9erensኳaard de boom om verstandi9
to ኳorden
zi"l nam van zijn
l vrucht zij
l at
zi'
J at.
l 9of ook aan haar man met haar- hi]
Ibidem
.19

Ijullie ziJjn
3-6

Dit alles dan deze monumentale 9ebeurtenis, constitueert de zondeval . Het 9eheel beslaat ኳel9eteld drie
oertekstre9els .
Distributie van de straffen
God die een ommetJje door de tuin maakt rea9eert
9eschokt op het drama dat zich heeft voltrokken in
het paradiJjs . Zi1'n ei9en schepsets ziJ'n te9en zi1'n ኳoord
in9a9 aan ~• dit kan hiJ' niet on9estraft laten . God
vervloekt de slang, die voortaan letterliJ'k het allerlaa9ste ኳezen zal ziJn, 9li1jdend op zi1'n bulk door het stof ,
bi1jtend naar passerende hielen . Zoኳel Adaam als
4
Chaኳኳa delen in de on9ehoorzaamheid aan God .
Hun beider straffen liken
zich dan ook in eerste inJ
stantie evenredi9 tot elkaar to verhouden . Beiden
ኳorden verbannen uit de tuin van Eden . God ontze9t
hen op deze manier de toe9an9 tot de boom des levens : zo verliezen Adam en Eva met hun onschuld ook
hun onsterfeliJj kheid . Bovendien zal Adam voor de rest
van ziJjn leven moeten zኳoe9en op de akker die God
vervloekt zodat er niets dan doornen en distels 9roeien . Ook Eva zal vermeerderd zኳoegen in zኳan9erschap en baren .
Tot no9 toe liken
de straffen die God uitdeelt in
J
ieder 9oval proportioneel ; alle drie de betrokken parti1 j en 9aan een leven van ploeteren to9emoet totdat de
dood erop vol9t . Eva kri19t echter een niet 9erin9e
extra dosis straf : "316 . . . naar 1je man is 1je behoefte I

t

5

illustratie Raኳmond Reineኳald
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hiJ', hiJj heerst over 1je ."Ibidem, p . 20 De vrouኳ ኳordt
onderኳorpen aan de man . Deze zኳare, extra
afstraffin9 impliceert dat God Eva als hoofdschuldi9e
beschouኳt ኳat tenminste opmerkeliJjk is to noemen .
Waaraan heeft Eva deze eeuኳige vervloekin9 to
danken? Zi1jn er ኳellicht zo9enaamde verzachtende
omstandi9heden? Wat is haar ኳerkeliJ'ke aandeel in
de zondeval en kunnen ኳe haar uberhaupt lets kኳaliJjk
nemen?
Eva's emanciPatie
Om Eva's zonde to kunnen door9ronden zal no9 een
blik moeten ኳorden 9eኳorpen op de situatie van
ኳaaruit zijj handelt . Nader onderzoek van de tekstuele
vol9orde van de 9ebeurtenissen het 9esproken ኳoord
en de machtsstructuren in Eden stellen Eva's actie in
in heel antler licht .
AI is de tuin van Eden Gods scheppin9 en domein
het is niet zi1'n verbliJ'fplaats . Met ኳelke andere zaken
God zo druk is ኳordt hier buiten beschouኳin9 9elaten . HiJj heeft echter een representatie van zichzelf,
een verlen9stuk van zi1'n macht nodi9 om zi1'n zo1juist 9ecreeerde aarde to besturen . Adam ኳordt dan
ook 9eschapen als een snort loco-god, de lokale afvaardi9in9 van de absolute macht, om to heersen in
ziJn plaats . Adams macht als verlen9stuk van God ,
heerser over het ኳereldliJjke ኳordt op verschillende
manieren bevesti9d . Ten eerste schept God Adam in
zi1jn evenbeeld naar ziJjn 'overeenstemmin9' . Daarnaast stuurt hiJj Adam met de vol9ende opdracht de
tuin in :
1,28

. . . Draa t vrucht ኳordt veel vult het
land onderኳerpt het
Treedt op te9en de vis van de zee te9en
het vlie9ende van de hemel
Te9en al het levende dat krioelt op het
land. Ibidem, p .15

Adam zal Eden regeren met ferme hand althans, zo
voorziet God . Adams rol als plaatsvervan9end machthebber ኳordt ኳederom bevesti9d ኳanneer Adam de
macht van het noemen bli1jkt to bezitten :
2 19 JHWH e'lohim vormde uit de akker
al ኳat leeft op het veld- iedere vlie9ende
van de hemel
om to zien : Wat roePJ
t hi' ervoor?
Alles ኳat de mens ervoor riep, voor een
levende ziel dat ኳas de naam ervan .
Ibidem, p .18
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Benoemen 9eschiedt alti1'd van boven naar beneden :
net zoals ouders hun kinderen noemen bevestigt
Adams benoemen van alle levende ኳezens ziJjn macht
5
over hen . Wanneer God dan eindeli1'k Eva aan Adam
presenteert, flapt hi1j eruit : vrouኳ! Adams overheersenile positie is vast9esteld en ኳordt no9maals
benadrukt na de zondeval, nadat God haar aan de
man heeft onderኳorpen . Dan noemt Adam haar voor
het eerst Chaኳኳa ofኳel - zoals ኳiJj haar hebben leren
kennen : Eva . Het zal niet als een verrassin9 komen dat
het God is die Adam benoemt .
Laten ኳe ons nu richten op de tekstuele vol9orde
van de 9ebeurtenissen . Dit is nameli1jk nauኳ verbonden met de evaluatie van Eva's zonde : ኳelke autoriteit
ondermiJjnt zij' nu ei9enli1jk? Gods verbod zoals ኳe
hebben 9elezen, ኳas behoorli1jk expliciet :
2,17

Van de boom van de kunde van 9oed en
kኳaad
lje eet niet ervan
Jja
op de da9 dat Jje ervan eet, ga Jje dood,
dood. Ibidem, p .17

De kracht die God in zi1'n ኳoorden le9t . li1'kt 9enoe9
om een ieder ervan to ኳeerhouden hem on9ehoorzaam to zi1jn . God richt ziJ'n ኳoord echter alleen tot
Adam . Eva is ner9ens to bekennen ኳanneer hijJ
spreekt . Sterker no9r ten tide
van het verbod bestaat
J
Eva no9 niet eens zij j is no9 niet meer dan een ziJjde
van Adam . We mo9en aannemen - al doet de tekst
hier 9een enkel versla9 van - dat Adam de boodscha p
overbren9t op Eva . Maar hiermee ኳordt het verbod
tኳeedehands en moet lets van zi1'n kracht hebben
verloren .
Dat God zich slechts tot Adam richt is ኳeer een
indicatie van hoe de machtsstructuren in Eden li99en .
Het vol9ende moment dat God spreekt, vlak nadat
Adam en Eva van de verboden vrucht hebben 9e9eten
en zich uit schaamte voor hun naaktheid verschuilen
bevesti9t dit no9maals :
3 9 JHWH e'lohim riep naar de mens
hi"
J zei hem : Waar ben Jje?Ibidem . p . 19
Weer richt God zich exdusief tot Adam : God spreekt
niet te9en Eva last staan dat hi1 ' haar zoekt . De eerste
en eni9e keer dat God zich direct tot Eva ኳendt, is
ኳanneer hit' haar straft en vervloekt . Dat God Eva ne9eert, problematiseert ten eerste de ኳaarde die zijJ
aan zi1jn tኳeedehandse ኳoorden moet hechten .

Ten tኳeede doet het vra9en ri1jzen ኳelke autoriteit zijJ
nu ei9enliJjk on9ehoorzaam is ኳanneer zijj van de
verboden vrucht eet : 9aat zijj te9en God of te9en
Adam in?
Tekstueel direct na haar creatie is er een aader die
Eva ኳel de9eli1jk aanspreekt : de slang 9aat een conversatie met haar aan over 9oed en kኳaad . In to9enstelling tot dat ኳat ኳe aannemen dat Adam heeft beኳeerd daimt de slang dat God hen heeft misleid . De
slang insinueert zelfs dat misleidin9 een karakteristieke
ei9enschap van God is : '1a, e'lohim kennend . . .' Hi'1
stelt dat God heeft 9elo9en : de verboden boom is 1'uist
9 oed om van to eten ኳant de vrucht zal hen inzicht
verschaffen in de kunde van 9oed en kኳaad .
Het is voor ons praktisch onmo9eliJ'k om ons het
dilemma ኳaar Eva nu voor staat voor to stellen . Het
kader van ኳaaruit ኳiJ j lezen is doordron9en van de
literaire conventie van de slang als belichamin9 van het
kኳaad . Daarnaast is ons millenia Ian9 voor9ehouden
dat God 9oed is . Bovendien ኳeten ኳiJ' hoe dit verhaal
afloopt : met onze voorkennis is de beslissin9 die Eva
nu client to maken een keuze tussen 9oed en kኳaad .
Voor Eva is het echter niets meer dan een keuze tussen
het indirecte verbod van God en de directe aansporin 9
van de slang . Het kan simpelኳe9 9een kኳestie van
9oed of kኳaad ziJjn : Eva heeft op dit moment no g
9een enkel besef van deze concepten en ኳat ze
behelzen . Hoe hard heeft Eva Jjuist nu nodi9 ኳat de
slang haar aanbiedt : de kennis van 9oed en kኳaad de
bekኳaamheid om een ኳeloverኳo9en keuze to maken . Hoe moet Eva zonder to eten van de verboden
vrucht bepalen ኳie er 9oed en ኳie kኳaad verte9enኳoordi9t : God of de slang? luist door ervan to nemen ,
zal zij' de kunde van 9oed en kኳaad verkriJ'9en en 'er
ziJ'n als e'lohim' . ZiJ'n zoals God ኳat een nobel streven .
Het vol9ende deel van Eva's zonde is het meeslepen van Adam in de zondeval : de verleideliJ'ke vrouኳ
met niets dan kኳaad in de zin die de man verlokt tot
ziJj n onder9an9, is net als de kኳaadaardi9a slang een
bekend beeld 9eኳorden . Een kritische blik op de tekst
plaatst echter de nodi9e vraa9tekens bi1j deze notie : 'zijJ
9of ook aan haar man met haar, hi1' at' . Deze enkele
zin verኳiJj st naar die kኳali1jke verleidin9 . Hi1j ኳas daar ,
met haar, en zijj deelt met hem . Er is 9een enkele
tekstuele aanleidin9 om aan to nemen dat Eva hem de
vrucht in de maa9 splitst zij' reikt het hem slechts aan .
Adam accepteert de vrucht onnadenkend, zonder een
ኳoord van ኳeerstand . Het is opmerkeli1'k dat Adam
hier niet van zich last horen . Immers dat ziJ'n stem het
verlen9stuk is van de 9oddeli1'ke autoriteit is al meerdere malen vast9esteld . Als zi1'n stem inderdaad zo

machti9 is dat een enkel ኳoord de dieren aan hem
onderኳerpt, is het nu op z'n zachtst 9eze9d een on9elukki9 moment om voor de stilte to kiezen . Eva kan in
een enkele delende beኳe9in9 niet zo overrompelend
zi1'n 9eኳeest dat Adam nu met z'n mond vol tanden
staat. In plasts van dat Adam ኳeerstand biedt en de
vrucht ኳei9ert in plasts van dat hi1' Gods verbod herhaalt en zichzelf en Eva behoedt voor de zondeval
staat hi1' erbiJ' en kiJjkt ernaar . Adam last pas ኳeer van
zich horen nadat dit alles reeds is 9eschied en dan 9ebruikt hi1' ziJ'n stem ook no9 eens om zichzelf vriJ' to
pleiten ten koste van zi1'n 'te9enover' :
3,12

De mens zei :
de vrouኳ die Ie 9of met mi'l
ziJ, ze g
milofan ] van de boom, ik at .
Ibidem, p .20
b

Wat bli1'ft er nu no9 over van Eva's zonde? Haar keuze
om to eten van de verboden vrucht valt haar nauኳeli1jks aan to rekenen . In de eerste plasts heeft God zich
nooit direct tot haar 9eኳend . Zi1jn verbod is dus tኳeedehands over9ebracht door Adam die zich opmerkeli1jk stil houdt ኳanneer zij j op het punt staan te9en
dit verbod in to 9aan . Van de verlokkin9 van Adam
ma9 uberhaupt 9een sprake ziJjn . Ten tኳeede biedt de
slang - die haar ኳel direct aanspreekt - Eva iets ኳat
ze op dat moment heel 9oed kan 9ebruiken en ኳat
God ook heeft : de kunde van 9oed en kኳaad . Mo9en
ኳe Eva kኳali1jk nemen dat zij j streeft to zi1'n als God?
De afኳe9in9 om ኳel of niet op het aanbod van de
slang in to 9aan- is een onmo9eli1jke afኳe9in9 zonder Jjuist dat9ene ኳat hi1' haar biedt . Hoe zit het nou
met deze onmo9eliJjke keuze in de tuin van Eden de
cosmicIjoke van God?
In de naam van de Vader
Nu Eva na9enoe9 is vri19epleft rest het ons no9 de
ኳare krachten die aan de zondeval ten oorspron 9
li99en, bloot to le99en . Alles ኳi1'st erop dat Eva niet
antlers kon dan zij j deed, dat structurele krachten haar
naar het eten van de verboden vrucht toedreven . Door
deze tekst vanuit een literair kader to benaderen en
met name vanuit gothic literature kunnen deze
stuኳende krachten 9edeelteliJjk ኳorden onthuld .
Zoals het 9ros van de verhalen uit een pre-ኳetenschappeli1jk ti1dperk, verklaart het verhaal van Adam en
Eva een aantal zaken die de mens moet hebben verኳonderd maar die op 9een andere ኳi1jze to verklaren
viel . Daarnaast 9eniet het ook een re9el9evende
functie in een pre-ኳetteli1jk tiJdperk . De functie van
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illustratie Raኳmond Reineኳald

de biJjbel is in deze ver9eli1jkbaar met m holo9ie en
sprook1'e, doordron9en van verklarin9 en moraliserende boodschap . Zo zal men zich hebben of9evraa9d
ኳaarom de slang zo'n 9ek ኳezen is ኳaarom hiJ' 9een
pootJjes heeft : met dit verhaal be9reep men dat het
Gods straf ኳas . Zo le9t het ook uit ኳaarom de man zo
moet ploeteren op het veld de vrouኳ moet liJ'den in
haar kraambed en ኳaarom mensen uiteindeli1'k flood
9 aan . Tot slot verklaart de zondeval ኳaarom de man
heerst over de vrouኳ - een 9a9even flat tastbaar aanኳezi9 moet ziJn 9eኳeest
in Bi1jbelse ti1jden- en dicteert
.
het flat er 9een reden tot medeliJjden is . Immers, flat
heeft de vrouኳ aan Eva to danken en vol9ens de erfzonde moeten al haar afstammelin9en de consequenties dra9en .
Dit verhaal verschaft niet alleen de verklarin9 van
de oorspron9 van het patriarchaat- maar rechtvaardi9t
to9eli1'kerti1'd ziJjn bestendi9in9 : "The storኳ of Eden
justifies the suppression of the female and authorizes
the poኳer of the fathers ." Williams 1995, p. 237
God en ziJjn verlen9stuk Adam vormen samen het oerpatriarchaat . Het patriarchaat is dus al in9eschreven
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Binds de scheppin9 : het is ei9en aan God . Eva is vanaf
haar scheppin9 een buitenstaander : zi1 j deelt in 9een
enkele zin in de macht van God . Dat is een voorrecht
dat alleen Adam beschoren bliJ'ft, zoals eerder 9eillustreerd door zi1jn macht tot naam9even en opdracht to
heersen over al het levende op aarde . Bovendien hebben ኳe de sYstematische uitsluitin9 van Eva 9enoteerd : God richt zich alleen tot Adam ziJjn oo9appel .
Of Eva nu Adams of Gods verbod in de ኳind slaat
maakt uiteindeli1'k niets uit . Ze be9aat hoe flan ook
een overtredin9 van de ኳet van de Vader . Impliciet
leert flit verhaal ons flat elke po9in9 1e to ontኳorstelen
aan het patriarchaat een zonde is die moet ኳorden
of9estraft . Zo verkri1'9t manneli1jke dominantie een reli9ieuze autoriteit en verኳordt de voortzettin9 van het
patriarchaat tot een 9oddeliJ'k 9ebod .
De slang stelt Eva een prachti9 vooruitzicht : de
kunde van 9oed en kኳaad en zi1'n zoals God . Enerzi1jds
biedt de slang Eva de mo9eli1'kheid toe to treden
tot het onderonsJje van God en Adam . AnderziJ'ds
handelt Eva vanuit ኳat in neutrale termen het
verlan9en naar kennis ኳordt 9enoemd de driJjfveer

achter vooruit9an9 . Anne Williams merkt op : " . . . the
ኳish to knoኳ maኳ be interpreted as the intellectual
desire fuelling all human learnin9, exploration and
creation ." Williams 1995, p . 42 Althans, deze positieve connotatie heeft het verlan9en naar kennis
in een manneliJjke context . Wanneer het echter een

vrouኳ betreft die verlan9t to ኳeten ኳordt het al
9auኳ of9edaan als vrouኳeliJ'ke nieuኳs9ieri9held een
term die ኳel de9eliJjk ne9atieve connotaties met zich
meedraa9t . Er valt een duideli1'ke parallel to trekken
met een verhaal uit de literaire traditie die men bestempelt als gothic Perraults Blauኳbaard. In Blauኳbaard is het de onbedኳin9bare nieuኳs9ieri9held die
maakt dat de vrouኳeli1jke hoofdpersoon te9en het
verbod van haar echt9enoot in de eni9e kamer in ziJ'n
kasteel binnen9aat ኳaar hi1 j haar de toe9an9 toe heeft
ontze9d . Daar treft zij' de Ii1'ken van al zi1jn voor9aande
echt9enotes aan en beze9elt zijj to9eli1jkertiJ'd haar lot :
Blauኳbaard zal ook haar vermoorden en bi1jzetten in
de verboden kamer . Hon9er naar kennis J zo li1jkt de
moraal siert de vrouኳ niet en betekent noodzakeliJ'k
haar onder9an9 .
De verboden vrucht de verboden kamer en soort9eli1'ke zaken is een verhaalconventie die men veel
aantreft in gothic literature . ledere lezer voelt op z'n
klomeen aan dat het verbod overtreden zal 9aan ኳorden ; ኳe ኳeten hoe zulke verhalen ኳerken . Er valt no g
een parallel to trekken tussen Blauኳbaard en het verhaal van de zondeval . Zoals Blauኳbaard ziJ'n echt9enote toestaat alle kamers in ziJ'n kasteel binnen to 9aan
behalve een zo staat God Eva toe van alle bomen to
eten behalve een . Deze boom dan net als Blauኳbaards verboden kamer, staat sYmbool voor zi1jn absolute macht : de tastbare aanmanin9 van dat ኳat niet
ma9, maar met stelli9e zekerheid zal ኳorden aan9eraakt . Anne Williams merkt op met betrekkin9 tot dit
veelvoorkomende principe uit de gothic literature :
" . . . the male in poኳer arranges things so that the
supposedlኳ irresistible force of 'female' curiositኳ comes
into direct conflict ኳith the immovable object of his
oኳn laኳ." Williams 1995, p .42
Wanneer ziJjn ኳet dan toch ኳordt 9ebroken biedt
dit de heersende man de 9ele9enheid om zi1jn ኳetten
opnieuኳ op to le99en opnieuኳ to bevesti9en en zelfs
to versterken . In zekere zin dicteert de machthebbende man in kኳestie met de creatie van zi1jn verbod en
de tastbare representatie ervan dat zi1jn verbod zal
ኳorden overtreden . Sterker no9 : hiJ' ኳil het zo om
vervol9ens ziJjn macht to bevesti9en en bestendi9en .
Dit is ver9eli1jkbaar met ouders die hun kind alleen laten met een koekeJ voor ziJjn neኳs ver9ezeld van het

verbod het koekJ'e op to eten . Ervan uit9aande dat het
kind de verleidin9 niet zal kunnen ኳeerstaan stelt dit
de ouders in 9ele9enheid om het kind 'een lesJje to
leren' .
In deze trant kunnen ኳe het overtreden van het
verbod lezen als een illusoir, ኳant tiJ'deliJ'k en stren 9
9econtroleerd, moment ኳaarin de heersende macht
ኳordt 9ebroken . In het verhaal van de zondeval ኳordt
dit effect versterkt doordat Adam en Eva door het eten
van de vrucht voor een kortstondi9 moment Gods 9eliken
ziJjn . Wanneer Adam en Eva van de verboden
J
vrucht eten ontdoen zijj zich van het eni9a dat hen
no9 onderscheidde van God : de kunde van 9oed en
kኳaad . Nu ook Adam en Eva deze kennis bezitten
ኳordt hun expulsie uit het paradiJjs noodzakeli1jk : God
duldt 9een 9eliJjken, er kan maar een almachti9a zi1jn .
Door Adam en Eva to verbannen uit de tuin onderኳerpt hi1j ze no9maals, maar dit keer definitief . Immers zodoende ontze9t hi1j hen de toe9an9 tot de
boom des levens en ontneemt hi1j ze hun onsterfeliJ"kheld . De nauኳkeuri9 9edicteerde en 9econtroleerde

bedrei9in9 die Adam en Eva nu vormen, ኳordt o p
deze manier effectief uit9eschakeld . Het patriarchaat
en ziJ'n voortzettin9 zi1'n veili9 9esteld .

Nu rest ons no9 een mYsterie ኳaar het in ኳezen
allemaal om to doen ኳas . Wat is nu de ኳerkeliJ'ke ,
achterli99ende motivatie van de extra dosis straf die
God ople9t aan Eva? Waarom nou die onderኳerpin 9
aan de man? Een enkel zinnet1'e, ti1jdens de distributie
van de straffen, verraadt Gods achterli99ende motivatie :
3 17 Aan Adaam zei hi' :
Ja, le hoorde de stem van de vrouኳ
Ije at van de boom
ኳaarvan ik Jje o p droeg, ze9'9 end:
Je set niet ervan
BuiJ's en Storm 1994, p . 20
Hier toont zich een veron9eliJjkte God : '1e luisterde
naar haar in plaats van naar mi1' .' Daarom verdient Eva
een extra dosis straf : voor een enkel moment ኳas zij J
niet slechts 9eli1jk aan God- zij' ኳas zelfs machti9er dan
hi1', zij' overstemde hem . Dit is de aanleidin9 om haar

voor eens en altiJ'd 9oed de plaats to ኳiJjzen, en die is
onder9eschikt aan de man . Dat ኳat Eva's lot beze9eld is to9eliJjkerti1'd haar - kortstondi9e - 9lorieuze
moment . Haar keuze voor kennis en de daaraan
inherente ondermiJjnin9 van de machtstructuren is een
keuze voor emancipatie . Ei9enliJ'k zou Eva moeten ኳorden 9evierd als de eerste feminists . Maar de
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uitkomst van dit verhaal is voorbestemd : zoኳel verbssing als verdoemin9 li99en reeds besloten in de naam
van de Vader .
Literatuur
Anne Williams, Art of Darkness, a Poetics of Gothic . Chicago
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Lineke Buijs en Marianne Storm, TORA . De onderኳijzin9 van
Mosje . Amsterdam 1994 .
Karen Armstrong, A Historኳ of God the 4000-Year Quest of
Judaism, Christianitኳ and Islam . Neኳ York 1993 .
Noten
De Erfzonde houdt in dat doordat alle mensen afstammen
van Adam en Eva, zij tot in de eeuኳigheid zullen moeten
boeten voor de zonde die zij begingen . De zonde -en
daarmee de schuld- overerft dus .
z

Deze eerste sectie van dit essaኳ 9eeft kort ኳeer hoe het
verhaal van de zondeval is op9eschreven in de vertalin9 van
Buijs en Storm . Ook in de paragrafen ኳaar niet letterli1jk
ኳordt geciteerd, heb ik in ኳoordkeuze en zinsopbouኳ
getracht zo dicht mogeli1'k bi1j hun tekst to bliJven .
3

Op dit moment heeft de mens no9 9een naam . Pas na de
zonde spreekt God hem aan als Adaam, ኳat mens betekent
en verኳant is aan het ኳoord adama, akker, ኳaaruit Adaam
ኳerd 9eschapen (Buijs en Storm 1994, P . 637) . Het is ook
pas na de zonde en na Gods bestraffin9 dat Adaam voor het
eerst de naam van zijn vrouኳ roept : Chaኳኳa, hetgeen leven
betekent (ibidem, P . 638) . Het is frappant dat Adaams naam
verbonden is met flood (3,19 In bet zኳeet van 1je neus eet 1je
brood I totdat je terugkeert naar de akker I 1ja, daaruit ኳerd
1e 9enomen I Jja, 1ji1j bent stof I naar stof keer Jji1j tern9 .
(Ibidem, P . 21) en Eva's naam met leven .
4

Zie hierboven . Voor de duidelijkheid ኳordt hierna naar hen
verኳezen als Adam en Eva, de Nederlandse variant van hun
namen .
5

What's in a name . Een hele hoop . Afnkaanse Amenkanen
die zich bekeren tot de Islam ontdoen zich van hun
slavename en nemen een Islamitische naam aan om hun
zelfbeschikkin9 to benadrukken . Zo ook biJ' toetredin9 tot
gangs ኳordt een nieuኳe naam toe9ekend die 9angleden
verbindt aan hun nieuኳe familie .
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Harold van Di1jk, 'In het Iiefdeleven
Ii9t 9ansch het levee' : het beeld
van de vrouኳ in het Nederlands
realistisch proza 1885-1930 . Assen
KoninkliJjke Van Gorcum) 2001 .
€ 44, 95 . ISBN 90 232 3752 8, 389
pag .

Jeuk. . .
Ik kree9 1euk van dit boek . Niet
dat het zo rampzali9 is ondanks
een inleidin9 die qua onleesbaarheld vooral bit' een nauኳkeuri9e lezin9 haar 9eliJjke in de contemPoraine neerlandistiek niet snel zal
vinden . Mi1jn vraa9 is alleen : ኳat
schiet ik met dit boek op? Wat
zegt het mi1j en, als het miJ' lets
ኳit ze99en ኳaarover dan preties?
Het boek handelt aldus de inleiding, over "de ideehistorische dimensie van het realisme" . Het probeert het vrouኳbeeld in kaart to
bren9en zoals dat zich manifesteert
in de Nederlandse realistische romanproductie 9edurende de periode 1890-1930 . Van Dijk laat zien
dat dit vrouኳbeeld door de 1jaren
heen nauኳeli1jks van kern verandert
en sterk onder invloed staat van het
door Darኳin beinvloede 'natuurdenken' . Het proza bliJjkt de vrouኳ
to portretteren als een 9evoelsኳezee voort9edreven door een zoektocht naar liefde en kant zich
te9en de 'zelfrealiserin9' van de
vrouኳ . Daarmee nemen de romans
een licht reactionaire houdin9 aan
ten aanzien van belan9ri1jke contemporaine discussies zoals de
emancipatie . Inhoudeli1k thematisch ziet Van Dijk door de 1'aren
heen ኳet een zekere verschuivin9 in
deze boeken : staat eerst vooral de
interactie tussen man en vrouኳ centraal later verschuift het accent
steeds meer naar de reflectie op de
vrouኳenrol door de vrouኳfi9uur
zelf.

Dat klinkt allemaal erg aannemeliJ'k . nietኳaar? Toch zit er lets 9oed
font . Van Di1jks boek ኳit 'de' realistische roman rond 1900 tYperen
door de constanten in het vrouኳbeeld in kaart to bren9en . En toe9e9even : dat doet hiJ ' met verve .
Scherp observerend baant Van Dijk
zich een ኳe9 door zi1'n onderzoeksmateriaal en hi1j ኳeet de relatie
tussen de cultureel-maatschapPeli1'ke ontኳikkelin9en in de periode 1890-1915 en de veranderin9en
in het vrouኳbeeld in het door hem
9eselecteerde corpus teksten door9aans helder en inzichteliJjk to maken . Sours ኳorden citaten misschien ኳat al to zeer uit hun
context 9erukt our no9 een 9eloofኳaardi9a illustratie to zi1'n . Als ik
een citaat zoek our het 'onbeኳust
natuurli1'k acteerኳerk' van de
vrouኳ op het '9ebied van de sekseverhoudin9en' in het realistische
p roza to illustreren 'koketterie'
heet het verdero dan is een kort
citaatJ'e uit /da Westerman van Van
Eckeren zonder eni9e context ኳet
erg ma9er. Maar - 9een kleine
verdienste 9ezien de niet 9erin9e
omvan9 van ziJ'n onderzoeksmateriaal - Van Dijk bli1jkt door ziJ'n boek
heen een 9oed verteller, met o09
voor sprekende details . Nee, aan
het betoo9 zelf li9t het niet.
Maar ze9t het boek uiteindeti1'k
lets over het realisme? Zeker, het
theoretisch schaamlapl'e is er. Van
Dijk verኳi1jst naar Hanneke Mulders
studie Literatuur en reflexiviteit
1992 our to kunnen beto9en dat
het realisme in die ti1jd ook echt
realisme is en hiJj neemt daarnaast
Anbeeks
Iiteratuur9eschiedenis
even ter hand . Maar zi1jn corpus
literaire teksten bliJjkt 9eselecteerd
met behulp van referenties in bibliotheekcatalo9i en tiJjdschriften
en van het 9rote aantal titels
hebben ኳe hun indelin9 onder
het realisme 9eኳoonኳe9 aan to

nemen . Alsof alle boeken uit de
periode 1890-1930 die niet of al to
zኳeveri9' zi1jn of in het verleden of
in tro ische oorden s elen zich
zouden laten dassificeren als
'realistisch' .
Van Dijk bliJjkt boeken vooral ats
'realistisch' to beschouኳen ኳanneer ziJ' als de9eli1jk illustratiemateriaal bi1 j zi1jn onderzoek bliJ'ken to
kunnen dienen . "Reatistisch proza
richt zich op de sociate ኳerkeli1jkheld in een voor ti1'd9enoten herkenbare verschi1jnin9svorm en is
daarbiJ' door9aans 'tourpatibel'
met de heersende opvattin9en
over de ኳerkeliJjkheid ." Met andere ኳoorden, 1a vraa9t 1jezelf al
lezende eerst af: "vied ik dit boek
Ievensecht en bevesti9t het het
door mi1j op9estelde contemporaine vrouኳbeeld?" Zo 1a, dan is het
dus een nauኳkeuri9e spie9el van
de realiteit en dus reatistisch . Het
stuitend ziJ'n van de ar9umentatie
in zi1'n betoo9 beኳi1'st de Jjuistheid
van de selectie van Van Di1jk . En dat
is een cirketredenering ook al is
Van Dijk zelf een andere menin 9
toe9edaan . Een scherp selectiecriterium a priori, het ei9enhandi 9
o stellen van een eriodeconstruct
'realisme' of eni9 receptiehistorisch
onderzoek bti1jkt daarbiJ niet
noodzakeliJjk .
En de 9evol9en ziJjn er dan ook
naar . Zo 9ebruikt van Dijk de roman Van de vereerin9 des levees
1905 van Henri van Booven een
boek dat in contemporaine recensies nauኳeliJjks onder het realisme
ኳerd 9eran9schikt . "Van Booven is
niet en zal ኳet nooit ኳorden iemand die de ኳeretd de menschen
de din9en, ziet zooals ze in nuchtere ኳerketitjkheid bestaan, hi1j bedroomt ze, hi1' maakt er zich verbeeldin9en van" lees ik biJ'voorbeeld in de recensie van dit boek
door Herman Robbers . Soኳieso
een 'reatistisch' boek van de man
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die zich tot veler frustratie een 1'aar
later op zal ኳerpen als 'neoromanticus'? De ran9schikkin9 van het
zoeteli1jke De moeder van Marie
Koenen onder het realisme li1jkt me
evenzeer to betኳi1jfelen zoals ook

Vlinder1tje van Henri Borel, dat een
heel eind richtin 9 nieuኳe mYstiek
9aat . En om nu Jeanne Collette van
multatuliaan Paap tot realisme to
makes . . . En ኳaarom Van Di1'k niet
dieper in9aat op de resultaten van
Bels receptiehistorische studie over
het proza uit de periode 18851900 is miJ j ook niet duideliJ'k . De
moderne og en van Van DiJjk liken
J
uiteindeli1jk zelf to kunnen bepales
ኳelk boek realistisch is en ኳelk
boek niet .
Dat is al niet zo mooi, nietኳaar?
Maar het ኳerkeli1jke probleem zit
dieper . Zelfs al had Van Di1jk zich
beperkt tot hardcore realists zoals
Emants Coenen Aletrino Netscher en Van Groenin9en dan no g
kun Jje 1'e afvra9en of zijn studie jets
over het realisme zou hebben
9eze9d . De vraa9 is de vol9ende :
ኳaarom zou een ideehistorische
dimensie - het in een boek door de
schri1'ver onbeኳust aan9ebrachte
substraat van sociaal-maatschappeliJjke mess- en ኳereldbeelden zich be erken tot een s ecifieke
stromin9 en niet in neoromantische of sYmbolistische romans to
vinden zi1'n? Spreekt het niet voor
zich dat sociaal-maatschappeliJjke
opvattin9en die voor ei9en o9en
zo vanzelfsprekend zijn dat men ze
niet eens o merkt tot o be aalde
hoo9to in literatuur hun doorኳerkin9 kri1'9en, of deze boeken nu
'realistisch' zijn of niet? In de
historische roman Warhold 1906
van Van Oordt toch naar ik ma g
aannemen het to9endeel van ኳat
Van Di1'k als 'realisme' beschouኳt
fi9ureert een hoofdpersoon die
zoals ook contem oraine critici o merkten als een tYpisch 'modern
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neurasthenicus' to beschouኳen is :
een ኳeifelende reli9ieus an9ehauchte man, 9aplaa9d door alle

seksuele prikkelin9en die meni 9
hoofdpersoon van realistische romans zo scherp in zich ኳaarneemt .

De hoofdpersoon uit Van Schendels 'neoromantische' zኳerverromans Tamalone, ኳerd in recensies
beschouኳd als een moderne Wanderer, zonder huffs of haard uit o p
9enot en prikkelin9 . De 'neoromantici' mo9en dan ኳel de 'vlucht
der verbeeldin9' verkiezen, de veren van hun vleu9els zijn net zo
aards als die van hun realistische
colle9a's .
In Van DiJjks boek open drie
ontኳikkelin9en in de literatuurኳetenschappen samen die- hoe goed
1'e Jje best ook doet toch hens niet
to combineren ziJjn : ouderኳets stromin9enonderzoek, en feministische literatuurkritiek en cultural
studies . DiscoursanalYse Iaat zich
nauኳeli1'ks inzetten als een middel
om een stromin9 to tYperen - dat is
het ኳerkeliJjke probleem achter dit
boek . Van DiJjk meent lets over een
stromin9 to ze99en terኳiJjl zijn onderzoek 1juist vanuit historisch
perspectief interessant is . Beter had
hiJ' de resultaten van zijn studie onder cultural studies kunnen scharen : de postmoderne kruisin9 van
literatuurኳetenschap en 9eschiedkunde die het on9riJpbare verleden
in Jjuist dat materiaal meent to kunnen betra en dat door historici
vanouds ver9eten buiten beschouኳin9 is 9elates nameli1j k Iiteratuur .
Maar Van DiJjk keert zich in zijn
inleidin9 expIiciet van deze mo9eli1jkheid af .
0p zijn manier is de patstellin 9
ኳaarin dit boek zich manoeuvreert
no9al tYpisch . Van DiJ'k maakt 9ebruik van feministisch 9einspireerde discoursanalYse maar in plasts
van dat hi1j met zijn onderzoek naar
het vrouኳbeeld zoals biJjvoorbeeld

Erica van Boven in haar Een hoofdstuk apart 1992 doet op zoek
9aat naar de 9ecodeerde machtsstructures in het literaire veld - het
patriarchaat dat de vrouኳ onderdrukt - hanteert hiJ j zijn discoursanalYse vooral als middel om een
literair-historische stromin9 to tYperen . Heel ኳat vrouኳeli1'ke onderzoekers zouden met de resultaten
van zijn studie de hedendaa9se
ኳetenschap verbli1'd hebben met
een 'ontmaskerin9' van de mannelike
dominantie die elke vrouኳeJ
like
inbren9 hardhandi9
de ko
1
p
indrukt . Van DiJjk doet dat niet.
Maar Ja, een man die feministische
literatuurkritiek praktiseert? Nee
Van Di1'k ኳilde met zijn boek vooral
stromin9enonderzoek verrichten .
En dat to ziJ'ner ei9ene scha . Dat
Van DiJ'k de doelstellin9 van zijn
dissertatie een "ideehistorische
verkenning van het vrouኳbeeld in
het realisme" heeft verኳezenli1'kt.
ኳaa9 ik to betኳi1jfelen . Nu liJjdt zijn
boek aan een zekere doelloosheid
en aan hetzelfde euvel als de studie
Het verloren p aradi's
2001 van
l
Marኳ Kemperink : de complete
nivellerin9 van het onderzoeksmateriaal last de ei9en positie van het
literaire ኳerk, zoኳel op mastschappeli1jk als op literair-historisch
niveau vriJ'ኳel 9eheel verdኳi1jnen .

De reli9ieuze dimensie in het ኳerk
van Van Eckeren die zozeer in de
portretterin9 van zijn vrouኳeli1'ke
hoofdpersona9es doorኳerkt de
door 'levensliefde' voort9edreven
hoofdpersona9es in het oeuvre van
Robbers : zulke toqenstellin9en
ኳorden in 't Liefdeleven is qansch
het leven nauኳeliJjks 9edifferentieerd .
Zoals 9eze9d, de inleidin9 tot
het boek is zonder veel voorbehoud als 'onleesbaar' to kኳalificeren . Alsof de schri1'ver zichzelf tot
het formuleren van zijn impIiciete
uit9an9spunten moest forceren ,

ኳreekt de onduideliJjke doelstellin 9
van het boek zich her op haar
scherpst . A I to abstract vakJ'ar9on
onsamenhan9ende betoo9structuren terminolo9ische vaa9held storende en onduideli1jke herhalin9en .
al to overvloedi9e vooruitኳi1jzin9en ,
dit alles maakt het de 9einteresseerde bepaald moeili1jk om tot ver-

der lezen to besluiten . Ook in de
condusie valt ditzelfde 9ebrek op .
Gebrek aan intentionele helderheid
s eelt tot o het niveau van de titel ;
ኳant is deze nu een allusie op Lief
de is 9ansch 't leven niet, Elsbeth
EttY's bio9rafie van Henriette Roland Hoist? Toeval? Humoristisch
bedoeld? Polemisch? Zonder nadere uitle9 had de eni9szins 9uiti9e
titel van deze zakeli1jk verኳoorde
dissertatie beter 9eschrapt kunnen
ኳorden .
In 't liefdeleven li9t 9ansch het
leven is een dissertatie die conscientieus en in scherpa detailanalYses
een ver9eten hoofdstuk uit de Iiteratuur9eschiedenis tracht in to
kleuren maar ኳeini9 toevoe9t aan
ኳat op cultureel-maatschappeliJ'k
en literair-historisch niveau bekend
is van de periode 1890-1920 . De
omsla9 in het vrouኳbeeld in het
9eselecteerde proza ኳordt op heldere ኳiJjze 9econcretiseerd en aan
sociale ontኳikkelin9en 9ekoppeld
maar het boek zኳicht onder ziJ'n
9ebrekki9a vraa9stellin9 .
Patrick Rooijackers

Noten
Voor alle duideli1jkheid : ik zie hierin
hens geen probleem . In het buitenland
(het En9else taalgebied met name)
9 eneert de mannelijke helft van de
academische ኳereld zich geenszins om
feministische literatuurkritiek to
9ebruiken, maar in Nederland lijk 1je er
enigszins verdacht door to zijn . (Dorpse
sociale controle? "De mensen zouden
'ns gekke dingen van je gaan
denken"?)

i
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Mario Salviati

spreekt!

Verleden, heden en toekomst in de moderne Afrikaanse literatuur
"1Y dink no9 JY 9aan vorentoe, dan steier l'Y inderኳaarheid ኳeer tern9 die verlede in, zo
staat to lezen in Die s
e van Mario Salviati van Etienne van Heerden . Het verleden
speelt een 9rote rol in de postkoloniale Afrikaanse literatuur. In de vormin9 van een
collectieve identiteit zi1'n 9emeenschappeli1'ke tradities van ኳezenli1'k belan9 voor het
9evoel van 9roepsverbondenheid . Daartoe ኳordt het verleden niet alleen beschreven,
maar ook herschreven . In9rid Glorie 9ebruikt de theorie van 'cultural memorኳ' om Mario
Salviati to door9ronden .
Ingrid Glorie

It is exciting to think . . . that the
transformation of the countrኳ ኳill loosen u p
the ኳriting, and invite greater complexitኳ, more
exploration more cross connections ,
more doubt . Boehmer 1998, p . 54
Die s e van Mario Salviati 2000 van de ZuidAfrikaanse schri'ver Etienne van Heerden is een kaleidoscopische roman ኳaarin personages met verschillends culturele achter9ronden rondlopen, doden en
levenden elkaar ontmoeten en heden en verleden
dኳars door elkaar heen topen . Van Heerden die internationaal bekendheid verኳierf met ma9isch-realistische romans als Toorberg 1986 en Die stoetmeester
1993 maakte voor Die sኳYe van Mario Salviati 9reti 9
9 ebruik van de vele verhaaltradities die Zuid-Afrika een land met 27 verschillende taal9roepen - riJjk is .
Een interpretatiekader dat kan helpen om vat o p
deze uitbundi9e roman to kriJ9en is een concept dat
in de An9elsaksische academische ኳereld bekend is
9eኳorden als 'cultural memorኳ' . In het belan9 van de
interpretatie van Mario Salviati zullen eerst enkele
begrippen uit de theorievormin9 rondom 'cultural memorኳ' kort ኳorden uiteen9ezet . Vervol9ens ኳordt in9e9aan op de constructie van een collectief 9eheu9en
in het 'nude' en het 'nieuኳe' Zuid-Afrika op de positie van de schriJjver in het veranderende Zuid-Afrika en
op de invloed die de veranderin9en hebben 9shad o P
de Afrikaanstali9a Prozaliteratuur . Dit alles most
leiden tot een besPrekin9 van Die sኳYe van Mario
Salviati ኳaarbiJj tevens een po9in9 ኳordt 9edaan om
het belan9 aan to duiden van deze roman voor de
vormin9 van een nieuኳ 'cultural memorኳ', na de
apartheid .
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Cultural memo
In aansluitin9 op Wulf Kansteiner ኳordt 'cultural
memorኳ' hier 9edefinieerd als het 9eheel van cultuuruitin9en dat een bepaalde 9emeenschap 9ebruikt om
zich de betekenisvolle gebeurtenissen uit de geschiedenis van die 9emeenschap to bli1jven herinneren
Kansteiner 2002, p . 182 . HierbiJj most niet alleen 9edacht ኳorden aan tastbare uitin9en als standbeelden
monumenten schilderiJ'en of literaire teksten maar
ook aan rituelen zoals het vieren van nationals feestof 9edenkda9en het hi1'sen van een vla9 of het zin9en
van bePaalde l iederen . AI dit snort cultuuruitin9en is
door Pierre Nora samen9evat onder de noemer'lieux
de memoirs' Nora 1989) .
'Cultural memorኳ' heeft niet alleen to maken met
hetverleden maar ook met het heden en de toekomst
van een 9emeenschap . Tradities ኳorden 'uit9evonden', zoals Eric Hobsbaኳm en Terence Ranger het formuleerden om vorm to geven aan de collectieve identiteit van een 9emeenschap (Hobsbaኳm en Ranger
1983 . En dat is nodi9 om een 9evoel van 9roepsverbondenheid to creeren ኳat Benedict Anderson een
'verbeelde 9emeenschap' heeft 9enoemd Anderson
z .1 . . Vol9ens Jan Assmann is het doel van 'Erinnerun9skultur' "Planen and Hoffen d .h . . . . Ausbildun9 sozialer Sinn- and Zeithorizonten" Assman
1937, p . 31) . Vandaar dat Tom Nairn spreekt van 'de
Januskop van de 9eschiedenis' Nairn 1981) .
Hoe het verleden ኳordt 9erepresenteerd - ኳelke
asPecten uit het verleden, met andere ኳoorden, een
plaats kri19en in de 'cultural memorኳ' van een
9emeenschap en ኳelke niet - ኳordt bepaald
door machtsverhoudin9en in het heden . De visie o p
het verleden van dominants 9roepen binnen een

samenlevin9 maakt meer kans om op9enomen to
ኳorden binnen het heersende discours dan die van
onderdrukte of dissidents 9roepen . DaarbiJ ' is 'cultural
memorኳ' een instrument om de 9renzen van de ei9en
identiteit of to bakenen en 'de Ander' buiten to sluiten
Loኳenthal 1994 , Handler 1994) .
Ten slotte speelt 'cultural memorኳ' een rol biJj de
verኳerkin9 van collectieve trauma's . Net zoals een
individu dat een traumatische ervarin9 heeft door9emaakt, 9eldt ook voor een 9emeenschap dat ze een
traumatische 9ebeurtenis pas kan verኳerken als ze
deze kan inbedden in de narratief van de collectieve
herinnerin9 - een verhaal met een 'ervoor' en een
erna' dat het belan9 van die 9ebeurtenis kan relativeren en er betekenis aan verleent Brison 1999) .
De Afrikaner-nationalistische m he
Binnen de Afrikaner 9emeenschap neemt het veronderstelde 9emeenschappeli1jke verleden van oudsher
een centrale plaats in . Na de Tኳeeds An9lo-Boerenoorlo9 1899-1902 trail er een culturele elite van
1journalisten onderኳi1'zers en predikanten op de voor9rond die doelbeኳust vorm en richtin9 probeerde to
9even aan het identiteitsbesef van de Afrikaners .
Journalistiek, literatuur en christeli1'k-nationaal orderኳi1js ኳerden aan9a9repen om de Afrikaners tot een
ኳolk to smeden met een taal een 9eschiedenis en een
9odsdienst . En met een 9emeenschapp eli1jke viand
: de
1
En9else koloniale machthebber HofmeYr 1993 . Na de
erkennin9 van het Afrikaans als tኳeeds ambteli1jke taal
naast het En9els in 1926 ኳerd de rol van deze culturele elite de Tኳeeds Afrikaanse Taalbeኳe9in9, steeds
meer over9enomen door rabiate nationalisten die
naast het Engelse element in de Zuid-Afrikaanse samenlevin9 ook de oorspronkeli1j ke zኳarte bevolkin 9
van het land in toenemende mate als een probleem
9in9en zien dat zoveel mo9eliJjk beheerst moest ኳorden . Hun machinaties zouden uiteindeli1jk leiden tot de
invoerin9 van de apartheidsኳet9evin9 in de J'aren na
1948 .
Gedurende biJjna de 9ehele tኳinti9ste eeuኳ
functioneerden verኳiJj zin9en naar de An9lo-Boerenoorlo9 als klassieke voorbeelden van Nora's lieux de
memoirs . Datzelfde 9eldt voor vele andere namen
van personen plaatsen of 9ebeurtenissen zoals
'Paul Kru9er', 'de Grote Trek' en 'de Slag biJ' Bloednvier . Beelden en nationals feestda9en, zoals het
Voortrekkermonument en het Vrouኳenmonument in
Bloemfontein ter na9edachtenis van de 28 .000 vrouኳen en kinderen die ti1'dens de Tኳeeds An9lo-Boerenoorlo9 omkኳamen in de Britse concentratiekampen

of Van Riebeeckda9 6 april en Gelofteda9 16 december hadden 9edurende biJ'na de 9ehele tኳinti9ste eeuኳ een ver9eli1jkbare functie . Ze maakten
allemaal deel uit van een bepaald discours dat 1'e de
'cultural memorኳ', de 'civil religion' of de 'nationals
m he' van de Afrikaners kunt noemen Moodie
1975 . Deze m he beklemtoonde bepaalde heroische
feiten uit de 9eschiedenis van de Afrikaners, terኳi1jl
andere historische feiten J'uist 9een aandacht kre9en .
Hoeኳel de betekenis die er aan de verschillende lieux
de memoirs 9 ehecht ኳerd r kon fluctueren al naar
z
9clan9 de 9ebruikscontext veranderde kan in het al9emeen 9esteld ኳorden dat hiermee een beeld
9ecreeerd ኳerd van de Afrikaner als vroom sober ,
dapper en behept met een onstuitbare vriJ'heidsdran9 .
De nadruk op deze ei9enschappen uit het verleden
moest de Afrikaners staler voor de uitda9in9en die
voor hen la9en .
Constructie van een 'nieuኳ' Zuid-Afrika
Vol9ens Hobsbaኳm en Ranger voelen mensen vooral
behoefte aan het uitvinden van tradities in perioden
van 9rote maatschappeliJ'ke veranderin9en Hobsbaኳm en Ranger 1983 . p . 5) . Zo'n over9an9speriode
deed zich in Zuid-Afrika voor in de J'aren ne9enti9 van
de tኳinti9ste eeuኳ, met de afschaffin9 van de apartheid en de over9an9 naar een democratic voor alle
Zuid-Afrikaner . Dit leidde tot een herbezinnin9 op en
omverኳerpin9 van een 9root aantal 'invented traditions' uit het apartheidstiJdperk . Zo kre9en sommi9e
steden en dorpen rivieren, luchthavens en verkeersኳe9en een nieuኳe naam : een naam die minder
beladen ኳas biJ'voorbeeld 9ebouኳen die ኳaren
vernoemd naar president H .F . Verኳoerd 'de architect
van de apartheid` of een die de cultuur van een
voorheen 9emar9inaliseerde bevolkin9s9roep representeerde zo ኳerd de Oran1jerivier om9edoopt tot
Groot-Gariep, een naam die is ontleend aan de taal
van de Khoi . TYpische Afrikaner-nationalistische feestda9en ኳerden of9eschaft of kre9en een andere invullin9 . terኳi1'I er ook nieuኳe feest- en herdenkin9sda9en
aan de kalender ኳerden toe9evoe9d . De belan9riJjkste
vorm van herbezinnin9 op het Zuid-Afrikaanse verleden ኳas natuurliJjk het optreden van de Waarheids- en
Verzoenin9scommissie die tot task had om historische feiten die in het verleden ኳe99emoffeld ኳerden
zoals martelin9en r moorden en verdኳiJjnin9en alsno 9
een plaats in de officiele 9eschiedenis to 9even en om
slachtoffers uit alle bevolkin9s9roepen de kans to
3
9even om hun verhaal to vertellen .
Her- bevesti9in 9
van de ei9en identiteit en van het onrecht dat mensen
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onder het apartheidsbeኳind is aan9edaan is ook de
achterli99ende 9edachte biJ' initiatieven zoals de 'Miscast'-tentoonstellin9 in het Suid-Afrikaanse Museum
4
5
in 1996, de oprichtin9 van het Distrik Six-Museum ,
het Apartheidsmuseum en het Robbeneiland-muse6
um de be9rafenis van SaartJ'e Baartman, de herschriJ'vin9 van 9eschiedenisboeken voor het onderኳi1's en
verschillende proJ'ecten om mensen uit achterstands9roepen ertoe aan to zetten hun Ievensverhalen op to
schri1'ven in ei9en beheer uit to 9even en binnen de
ei9en 9emeenschap to verspreiden . Halverኳe9e de
1'aren ne9enti9 introduceerde de toenmali9e vicepresident Thabo Mbeki het concept 'African Renaissance', een emancipatiebeኳe9in9 die de Zuid-Afrikanen beኳust moet maken van de kracht en de ri1'kdom
van de traditionele Afrika-culturen .
De bevri1'din9 van de Afrikaanse literatuur
Als het 9aat om herzienin9 van de 9eschiedenis en het
creeren van een nieuኳe collectieve identiteit 'nasieኳordin9` kan literatuur een belan9riJ'ke rol vervullen .
In de 1'aren tachti9 - de periode direct vooraf9aand
aan de politieke omኳentelin9en van de J'aren ne9enti 9
- had de Zuid-Afrikaanse literatuur een sterk 9een9a9eerd karakter . Na de Soኳeto-opstand van 1976 die
biJ'na zevenhonderd hoofdzakeli1'k 1'on9er mensen het
leven had 9ekost had het verzet te9en de apartheid
zich verhard . De toenmali9e president P .W. Botha ,
rea9eerde door de 'Totale Aansla9' te9en vi1'anden
van de apartheidsstaat aan to kondigen . In 1985 ኳerd
de Noodtoestand in9esteld, een maatre9el die in sommi9e delen van het land tot 1990 van kracht zou bliJ'ኳen . Te9enstanders van de re9erin9 konden zomaar in
de 9evan9enis verdኳiJ'nen de persvri1'heid ኳerd aan
banden 9ele9d, de toኳnships brandden en Zuid-Afrikaanse dienstplichti9en ኳerden in9ezet bi1 ' schimmi9e
militaire operaties in de buurstaten Mozambique en
Angola .
Te9en deze achter9rond konden schriJ'vers zich
moeili1'k afzi1'di9 houden . Sommi9e za9en het als hun
task om de rol van de 9emuilkorfde J'ournalisten over
to nemen en versla9 to doen van ኳat er in hun land
9ebeurde, zodat de hele ኳereld het zou kunnen lezen .
De Afrikaanstali9a literatuur ኳerd 9edomineerd door
het korte verhaal . Het ኳas de ti1'd van het postmodernisme de 9rensliteratuur en de opkomst van gaኳ
schri1'vers die op hun manier de 9evesti9de orde onder
8
druk zetten .
Andre P . Brink heeft zich in verschillende essaኳs uit9esproken over de effecten van deze verre9aande politiserin9 op de Zuid- Afrikaanse literatuur zie Brink
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1998a Brink 1998b en Brink 1999 . "One of the manኳ
problems posed bኳ the kind of literature produced in
such circumstances" schri1'ft hi1' in 'Interrogating
silence' 1998
is of course the reduction of the co-ordinates in
the situation a tendencኳ toኳards
simple oppositions and binarities . In the best
ኳriters these conditions sharpened the
imagination, forced it to become more
resourceful refined its subtleties. But
contextuallኳ the binarities persisted in the
tendencኳ to reduce the ኳorld to predictable
patterns of us and them black and ኳhite, good
and bad male and female. When this climate
did not overtlኳ impinge on the processes of
ኳriting, at the verኳ least it conditioned the
reception of ኳhatever ኳas ኳritten . Brink
1998a, p . 16
Met de afschaffin9 van de apartheid ኳas de ኳe9 vri'1
voor herbezinning op het verleden . Net zoals de zittin9en van de Waarheids- en Verzoenin9scommissie ,
ኳerd ook de literatuur een plasts ኳaar voorheen 9emar9inaliseerde stemmen alsno9 9ehoord konden
ኳorden . Een belan9riJ'ke verriJ'kin9 van de Afrikaanse
literatuur, in dit verband is de toename van het aantal
9
bruin skrኳኳers . Deze ontኳikkelin9 be9on met Die
verdኳaalde land van Abraham Phillips 1992 . Phillips
had deze novelle op9etekend in een schoolschrift1'e ,
naar Andre Brink 9estuurd, en verontschuldi9de zich
in een be9eleidend briefJ'e voor de vele spelfouten :
"Soon u sal lees ik ek maar standerd 4 uit die skool"
Phillips 1992, p .7 . Na dit bescheiden begin - Phillips'
tekst beslaat no9 9een zesti9 pa9ina's - vol9de in
1995 de breed op9ezette roman Vatmaar van de toen
al 70-1'ari9e A .H .M . Scholtz . In deze kroniek herschreef
Scholtz - een voormali9e bouኳvakker - de ZuidAfrikaanse 9eschiedenis vanuit het perspectief van een
kleurlin99emeenschap in een of9ele9en dorp . Sindsdien hebben meer bruin sk
ers het voorheen overኳe9end blanke domein van de Afrikaanse literatuur
betreden van ኳie S .P . Benjamin, E .K .M . Dido en KirbY
van der Merኳe vooralsno9 het meest veelbelovend
liken
.
J
De nei9in9 om het verleden onder de loep to nemen ኳerd versterkt door de 9rote historische verschuivin9en elders in de ኳereld de val van de BerliJ'nse
Muur en het uiteenvallen van de voormali9e SovJ'etUnie de naderende millenniumኳisselin9 en herdenkin9en rondom de komst 350 J'aar 9eleden van Jan
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van Riebeeck en de vesti9in9 van een Hollandse verversin9spost aan de Kaap 1652 en rondom de
Tኳeede An9lo-Boerenoorlo9 1899-1902 . Andre
Brink heeft met 9roots op9ezette romans als InteenSandkastele 1995 en Duiኳelskloof
deel 1993
1998 9aprobeerd de invented tradition van de
Afrikaner-nationalistische mYthe van uit meerdere
richtin9en onder spanning to zetten bi1'voorbeeld
door to kiezen voor een feministisch danኳel een
continentaal Afrika-perspectief . TYperend voor deze
tendens van herschri1'vin9 van de 9eschiedenis is ook
de roman Die reise van Isobelle van Elsa Joubert
1995 een epische vertellin9 over drie 9eneraties
vrouኳen vanaf de Tኳeede An9lo-Boerenoorlo9 tot
aan het einde van de apartheid . Binnen het kader van
het onderzoeken en bi1'stellen van de 9eschiedenis
moeten ook de romans 0p soek na g eneraal MannetI'ies Mentz van Christoffel Coetzee 1998 en
Eilande van Dan Sleigh 2000 9enoemd ኳorden ,
evenals de Stemme-trilo9ie van Karel Schoeman
1993-1998 . Marlene van Niekerk zette met Triomf
(1994), een roman over de strapatsen van een Afrikaner familie Flodder, het beeld van de Afrikaners als
beschaafd ኳolk op hilarische ኳiJ'ze op z'n kop .
Bezinnin9 op het verleden leidde voorts tot een
exploratie van motieven uit de volksoverleverin 9 .
zoኳel uit de Afrikaner als uit de voorheen 9emar9inaliseerde Afrika-tradities ኳaardoor een ma9isch-realistische sfeer ontstaat . In enkele van haar bests verhalen
verbindt Riana Scheepers een Europese leefኳereld
met elementen uit de Zoeloe-cultuur ኳaarin ze op9roeide tiJ'dens haar J'eu9d in KኳaZulu Natal . Ook
Andre Brink 9riJ'pt-in zijn al eerder 9enoemde romans
- motieven uit verschillende inheemse tradities aan om
er strakke ኳesterse manneliJ'ke en exclusief-blanks
denkpatronen mee to onder9raven .
Ten slotte maakte het ኳe9vallen van de noodzaak
om politiek stellin9 in to nemen ook ruimte voor meer
luchtharti9e vormen van literatuur en lectuur . Deon
Meኳer verኳierf internationals bekendheid als schri1'ver
van speurdersverhalen . Daarnaast deed het genre van
de erotische of hY9roman zijn intrede . Door het ineenstorten van de voorskrኳfmark - de markt voor schoolboeken die in het verleden een belan9riJ'ke inkomstenbron vormde voor Zuid-Afrikaanse uit9everi1'en - ኳerd
het in de 1'aren ne9enti9 moeiliJ'ker om literair ኳerk uit9e9even to kri1'9en via de 9evesti9de uit9evershuizen .
Er ኳerden echter kleine niet-commerciele uit9everiJ'en
op9ericht die in staat ኳaren een deel van deze leemte
op to vullen . Daarnaast 9ebruiken 1'on9e schriJ'vers het
Internet om hun ኳerk aan lezers to presenteren . De

178

Vooኳs 3/ 4 - Jaargang 21

door Etienne van Heerden op9erichte ኳebኳerf Litnet
ኳኳኳ .mኳeb .co .za/litn e
ontኳikkelde zich in snel
tempo tot een toonaan9evend discussieforum ኳaarop schriJ'vers en lezers van 9edachten ኳisselen over
ontኳikkelin9en in de Zuid-Afrikaanse literatuur en andere culturele en maatschappeliJ'ke vraa9stukken .
De bloedboom van Talle1'are
Veel van de hierboven aan9estipto tendensen zijn
tern9 to vinden in Etienne van Heerdens roman Die
io
sኳYe van Mario Salviati . De hoofdpersoon is In9i
Friedlander, medeኳerkster van het nationals kunstmuseum in Kaapstall die opdracht heeft 9ekre9en om
in het of9ele9en Karoo-dorpJ'e TalleJ'are een bi1'zonder
beeldhouኳኳerk aan to kopen . Het felt dat de afsla 9
naar Talle1'are niet op de kaart staat aan9a9even
p18 en het dorp dus ei9enliJ'k niet li1'kt to bestaan ,
roept al meteen een ma9isch-realistische sfeer op .
Deze sfeer ኳordt versterkt door plastische topo9rafische aanduidin9en als Moordenaarskaroo Weemoedsvlakte en VYandonderdaan . Hoeኳel de meeste
namen in het boek 9efin9eerd zi1'n, bestaat de Moordenaarskaroo echt. Het is te9en het uit9estrekte en
desolate Iandschap van deze streek dat Van Heerden
verschillende van zijn romans heeft 9esitueerd .
Het beeld dat In9i most zien to bemachti9en zor9t
eveneens voor vervreemdin9 . Het doet zoኳel aan een
mens als aan een vis denken en li1'kt afhankeliJ'k van de
hoek van ኳaaruit J'e het bekiJ'kt r zoኳel op to stiJ'9en als
tern9 to ኳiJ'ken . Net als het !even verklaart de vermeende maker ervan JontY Jack : "JY clink no9 JY 9aan
vorentoe clan steier JY
' inderኳaarheid ኳeer tern9 die
verlede in" p . 14) . En daarmee is het centrale thema
van de roman 9e9even . Want ti1'dens haar verbliJ'f in
TalleJ'are raakt In9i 9efascineerd door de 9eschiedenis
van het dorp en haar beኳoners . Heden en verleden
topen op verhaalniveau letterli'k door elkaar, doordat
enkele personages die al Ian9 flood zi1'n, no9 steeds
rondኳaren . Net als in zijn succesroman Toorber9
speelt Van Heerden hier met een opvattin9 die in
verschillende Afrika-culturen voorkomt nameliJ'k flat
het menseli1'k bestaan drie sferen kept : die van de
voorouders de levenden en de on9eborenen, en flat
deze drie samen het lot van de individuele mens bepaten . "Waarom krኳ ek die 9evoel" , vraa9t In9i zich of ,
flat din9e ኳat soveel I'are tevore 9ebeur het
nou hier voor mኳ ontvou, en flat flit vir m Y
en alma! om mኳ betekenis het? Is flit omdat die
din9e nooit uitgePraat en verኳerk is nie flat
hulls so aanኳesi9 blY? Is flit die

onafgehandelde verlede ኳat hardnekkig hede
blኳ? Hier is 'n dorኳ sat van oorloe en geኳeld
en gierigheid, voos geskinder en ingeteel, en
tog is daar soveel ኳat ongese blኳ . (pp . 254255)

De 9eschiedenis van TalleJjare ontdekt In9i, ኳordt
beheerst door 9oud ኳater en veren . Met het 9oud
ኳorden de Ie9endarische 'Kru9erponden' bedoeld :
geld uit de schatkist van de Zuid-Afrikaanse Republiek
Transvaal dat ti1'dens de Tኳeede An9lo-Boerenoorto9 op raadselachti9e ኳiJ'ze is verdኳenen . De ኳerkelike
historische toedracht doet hier niet ter zake . In
1
Van Heerdens voorstellin9 9eeft president Kru9er een
handJjevol Boerencommando's opdracht om een deel
van de Transvaalse staatskas uit handen van de Britten
to houden . De mannen trekken een Jjaar Ian9 rond met
een zኳarte ossenኳa9en beladen met 9oud . 0p de
ኳa9en bevinden zich ook viJ'f of9ehakte kinderhand1jes ; die moeten naar Londen 9estuurd ኳorden om
konin9in Victoria to overtui9en van het harde lot van
de Afrikaner vrouኳen en kinderen in de Britse concentratiekampen . Het beeld van de zኳarte ossenኳa9en
refereert niet alleen aan de Grote Trek 1838 en de
sYmbolische Osseኳa-trek 1938 , maar ook aan de
Verbondsark p . 145 ኳaardoor het opeens bi1'belse
proporties kriJ9t, zoals dat in de Afrikaner-nationalistische 9eschiedschriJvin9 vaker 9ebeurde Moodie
1975 . De ossenኳa9en de Kru9erponden en het liJjden
in de concentratiekampen zijn bekende topof uit de
Afrikaner civil religion . Van Heerden activeert hiermee
een heel reservoir aan verኳante associaties die 1jarenIan9 deel uitmaakten van het heersende discours. Hij1
vult deze ኳeer9ave van de 9eschiedenis echter aan
met episodes ኳaarvoor er in dit discours nu 1'uist 9een
p laats ኳas . Dat er een zኳarte vrouኳ met de ossenኳa9en meetrekt die door de commando's is ontvoerd en
elke nacht door hen ኳordt misbruikt en dat er oprechte 9evoelens van liefde ontstaan tussen deze Siela
Pedi en de leider van de expeditie veldkornet Rooibaard Pistorius is lets ኳaarover in TalleJjare Jjarenlan 9
9ezኳe9en is . Het zijn lit soon 9e9evens die ook uit de
Afrikaner-nationalistische 9eschiedschriJjvin9 ኳerden
9eኳeerd, en ኳaar men zich in het 'nieuኳe' Zuid-Afrika alsno9 mee moet verstaan .
Als de mannen in 1901 in Talle1jare aankomen ,
besluiten ze - de uitputtin9 nabi1j - hun tocht to staken
en het 9oud to be9raven . Slechts tኳee mannen ኳeten
ኳaar 'Goudseput' zich bevindt . Rooibaard Pistorius en
de schatriJjke struisvo9elkኳeker Meerlust Ber9h bezitten elk een deel van de kaart ኳaarop de plek staat

aan9eduid . Het personage Meerlust Ber9h 9eeft
Van Heerden de 9ele9enheid om de episode van de
feather boom uit het begin van de tኳinti9ste eeuኳ in
zijn roman to betrekken toen Zuid-Afrikaanse boeren ,
vooral uit de om9evin9 van Oudtshoorn veel geld verdienden aan de verenmode in Europa . Ze bouኳden
barokke'veerpaleizen' en lieten de champagne rijkelijk
vloeien . Dit 9eldt ook voor Meerlust Ber9h . Meerlust
echter, probeert met zijn luidruchti9e optreden zijn
onzekerheid to overstemmen : hiJj ኳeet dat er zኳart en
Khoisan-bloed door zijn aderen stroomt en dat de
blanken van Talle1jare hem alleen om zijn geld accepteren p . 83 . Ook Meerlusts zoon GrootKarel Ber9h
probeert aan de vooravond van de Grote Apartheid
1948 met allerlei megalomane proJjecten de aandacht van zijn afkomst of to leiden p . 84, p .106 . ZiJjn
meesterstuk moet het Blitsኳaterkanaal ኳorden een
kilometers Ian9a stenen 9oot die het ኳater uit een
reservoir verderop over de Weemoedvlakte naar het
dorre TalleJ'are moet voeren . Een klein obstakel is Berg
OnኳaarskYnlik maar Karel heeft uit9erekend dat volgens de Wet van Bernoulli - het ኳater onderኳe 9
9enoe9 momentum kri19t om Ian9s de ber9hellin 9
omhoo9 to kunnen stromen . De man die dit fantastische plan moet realiseren is de doofstomme Itali,
aanse steenhouኳer Mario Salviati of StomTalJ'aner .
zoals hi1j in het dorp ኳordt 9enoemd .
Vol9ens de 'bloedboom' van Talle1'are is iedereen
familie van elkaar - blank bruin en zኳart . Deze on9eኳenste verኳantschappen ኳorden 9elmpliceerd door
de titel van de roman . Mario Salviati's aan9eboren
handicap kriJ9t nameliJjk een nieuኳe dimensie als hi'J,
op de da9 dat het ኳater van het Blitsኳaterkanaal 'ኳei9ert' om de berg over to 9aan . 9etui9e is van GrootKarel Ber9hs metamorfose p . 91) . Als het project
ኳaarmee hiJ' zijn positie in de blanke 9emeenscha p
van Talle1jare moest veili9stellen liJjkt to mislukken het
ኳater 'ኳei9ert' aanvankeliJjk doordat er to veel stof in
het kanaal li9t , verandert liens huidskleur van blank
naar bruin de kleur van zijn moeder, de Indische prinses Irene Lampak, en zijn vader, de halfbloed Meerlust
Ber9h pp . 124-127 .Om9ekeerd zullen er ook onder
de zኳarte bevolkin9 van Talle1jare heel ኳat mensen
met blanke voorouders rondlopen - het product van
"'n man en 'n vrou, j a, en 'n liefde ኳat nie liefde 9enoem durf ኳord nie" p . 254 . Het 9eheim rond de
9oudschat is ook het 9eheim van de bloedbanden die
de 9emeenschap toኳel verdelen als bi1jeenhouden ; o p
de da9 dat de Kru9erponden 9evonden ኳorden, zullen ook alle verzኳe9en 9eschiedenissen aan het licht
komen .
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Van steenhouኳer tot natie-bouኳer
Als In9i in Talle1jare komt- is Mario Salviati niet alleen
doofstom maar ook blind . Ze ontfermt zich over de
oude man en slag9t erin hem uit zijn isolement to verlosses door hem het vertrouኳen in zijn resterende
zintui9en - reuk en tastzin - tern9 to 9even . Haar po9in9 om Salviati to redden is to9eli1'kertiJ'd een manier
om zichzelf to bevriJjden : ze 9aat ኳeer schilderen .
Daarmee schaart ze zich in de rj ~ kunstenaars die het
boek bevolken : de San die de rotstekenin9en in de
9rot op Berg OnኳaarskYnlik hebben 9emaakt,; ontdekkin9sreizi9er William Gird met zijn schetsboek,; de
mode-ontኳerper Meerlust en zijn vrouኳ, hoedenmaakster Irene Lamp~
ak ; GrootKarel met zijn Blitsኳaterkanaal ; steenhouኳer Salviati en beeldhouኳer lout ኳ
Jack de zoos van GrootKarel Ber9h .
Meerlust Ber9h verኳees naar zijn struisveren als
" plumes de fantaisie" p . 282 . Niet toevalli9 betekent
het France ኳoord 'plume' ook 'pen' . In zijn essaኳ
'Herontdekkin9 van een continent' 1996 9eeft Andre
Brink een aanduidin9 van het belan9 van de fantasie
voor een land dat zich aan het begin van een nieuኳe
periode in haar 9eschiedenis bevindt :
Wat dit snort verzinnen of uitvinden beoo9t
is de deur openzetten voor ver9l
eli jkend
lezen . . . . En omdat de tekst niet a/s definitief,
of finaal of absoluut ኳords 9epresenteerd,
maar als exploratie van een van de
elijkheden ኳordt de lezer uit9enodigd
mo9I
zijn of haar kritische vermo9ens alert to houden
bi'
l het vol9en van de processen van de
verbeelding, om uit to komen bi' ኳat in een
9egeven context relevanter, betekenisvo//er,
of9eኳoon nutti9er is . . . . L eren het continent
van onze verbeeldin9 to beኳonen zou ኳe/ eens
een van de dankbaarste uitda9ingen kunnen
zil jn ኳaarvoor Zuid-Afrikaner - zoኳel /ezers a/s
schri I"vers - in deze ti1 d van veranderin 9
gep/aatst ኳorden- in de ኳetenschap dat nosh
de 9eschiedenis, nosh de more/e 9renzen van
dit continent voor alti'd
J vastliggen, maar
constant opnieuኳ moeten ኳorden uit9evonden
en 9eherኳaardeerd.
Brink 1996, pp . 201-202
Met Die sኳYe van Mario Salviati 9 eeft Van Heerden
een indicatie van de rol die schriJjvers - en kunstenaars
in het al9emeen - binnen de context van het'nieuኳe'
Zuid-Afrika zouden kunnen vervullen . Daarbi1 9aat het
niet alleen om het traceren van concrete verzኳe9en

180

Vooኳs 3/4 - Jaargang 21

Kaft van boek van Van Heerden

9eschiedenissen binnen de invented tradition, maar
ook om het blootle99en van de uitsluitin9smechanismen die aan stiltes van deze aard ten 9rondsla9 l9
i9en . De fantasie van de schri1jver en de 1juxtapositie van
verschillende verhaaltradities eventueel vervat in een
ma9isch-realistisch kader, kunnen - door erkennin9 to
9even aan het 9ebeurde of aan dat ኳat binnen de
9e9even maatschappeli1jke structures kon 9ebeuren een biJjdra9a leveren aan de verኳerkin9 van collectieve
trauma's uit de apartheidsti1'd . En die verኳerkin9 is
noodzakeliJjk om de toekomst met vertrouኳen to9emoet to kunnen zien . Te9eli1j kertiJjd creeert Van Heerden - ti1jdeli1k, zoals alle ኳaarheden uiteindeliJjk ti1jdeliJjk
bliJ'ken to zijn - een nieuኳe m he een ኳaarin verleden heden en toekomst van a//e bevolkin9s9roepen
van de rainboኳ nation een plaats kriJ9en .
het
voor Geschiedenis en Cultuur van de
Universiteit Utrecht en ኳerkt aan een proefschrift over de
literatuur van de Tኳeede Afrikaanse Taalbeኳe9'in9 (19021930) . Daarnaast is ze actief als literair1journalist en vertaler.
Ingrid

Glorie (1969)
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Met de term 'Afrikaner' ኳordt verኳezen naar de blanks
Afrikaanssprekende bevolkin9 van Zuid-Afrika .
z

Zie de biJjdra9en van Bill Nasson en Albert Grundlin9h in
Cuthbertson, Grundlin9h en Suttie 2002 .
3

De Afrikaanss dichteres Ant1jie Kro9 ኳas als
radioverslaggeefster bi1j de zittin9en van de Waarheids- en
Verzoeningscommisie aanኳezig en schreef hierover het
indrukኳekkende boek Countrኳ of mኳ skull (1998) . De
functie van narrativiteit in de processen van
ኳaarheidsvinding en traumaverኳerkin9 is een van de
thema's van dit boek .
4

Deze tentoonstelling ኳierp een kritisch licht op de
representatie van Khoi en San, met name door middel van
de diorama's met of9ietsels van echte mensen in hetzelfde
museum .
5

Dit museum is een monument voor de levendige cultuur
van deze ኳijk in Kaapstad die in de 1jaren viJjfti9 en zesti g
met de grond gelijkgemaakt ኳerd ; de beኳoners ኳerden
gedኳongen om naar nieuኳe ኳoonኳijken buiten de stall, o p
de Kaapse Vlakte, to verhuizen .
6

Saartje Baartman (de 'Hottentot Venus') ኳas een Khoivrouኳ die van 1810 tot haar flood in 1815 in Londen en
Paris
1 levend tentoon9esteld ኳerd, zodat de mensen zich
konden vergapen aan haar 9eprononceerde achterኳerk en
di 1jen (steatopY9ia), een fYsiek kenmerk flat al9emeen ኳas bijJ
het vrouኳelijke deel van de oorspronkeliJ'ke bevolkin9 van
de Kaap . In de jaren tachtig van de tኳintigste eeuኳ 9roeide
Saartje Baartman uit tot een sኳmbool van koloniaal
machtsmisbruik . Na 192 Jjaar ኳerden haar stoffeli1jke resten
door Frankrijk tern99e9even aan Zuid-Afrika en op 8
au9ustus 2002 (Nationals Vrouኳenda9 in Zuid-Afrika) ኳerd
ze in haar geboortedorp in de Oostkaap ceremonieel
be9raven .
7

Een nieuኳ genre, ኳaarin schrijvers als Alexander Strachan
('n Wereld sonder greuse, 1984) en Etienne van Heerden
(Mኳ Kubaan, 1983 ; Om to aኳol, 1984 ; Liegfabriek, 1988) de
traumatische ervarin9en van hun generatiegenoten ti1jdens
de oorlog in Angola optekenden . De socials en
psኳchologische 9evol9en van de Angola-oorlo9 voor de
jonge Zuid-Afrikaanss dienstplichti9en die erbi1j betrokken
ኳaren, zijn vergelijkbaar met die van de Vietnamoorlog voor
Amerikaanse soldaten .
8

Deze voorstelling van de belangrijkste tendensen houdt
uiteraard een vereenvoudi9in9 in .
9

De hierna 9enoemde auteurs ኳorden hier als groe p
opgevoerd omdat ziJ j alien de belevin9sኳereld van
Afrikaanstali9e kleurlin9en van binnenuit beschriJjven .
Daarmee hebben ziJ 9ezor9d voor een aanvullin9 op de
bestaande Afrikaanss Iiteratuur . Verder ziJjn er tussen sti1jl en
thematiek van de individuele schrijvers natuurli1jk net zoveel
verschillen als tussen ኳillekeuri9a andere schrijvers (Glorie
2002) .
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Het hiernavolgende is een sterk uitgebreide versie van
miJ'n recensie van Die sኳኳe van Mario Salviati in Zuidelijk
Afrika 1 rg . 6 (2002), nr . 3 (najaar) . De paginaverኳi1jzin9en
hieronder verኳi1jzen allemaal, tenziJj antlers vermeil, naar
miJ'n editie van Die sኳኳe van Mario Salviati uit 2000 .
11

Het ge9even van de Italiaanse kriJ9sgevangenen die ti1jdens
de Tኳeede Wereldoorlog in Zuid-Afrika teኳerkgesteld
ኳerden, berust op historische feiten .
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Hinderlijke nagaim van
oud geloof
Nieuኳe poezie van Jan Eijkelboom in een raar oud jasje
Dat via de mar9es van de kraut het Nederlandse Publiek to ኳeten
komt dat de Jan-CamPertPri1's zomaar ኳordt toe9ekend aan Jan
Ei1jkelboom, last niet elke lezer achteloos over zi1'n kant 9aan . Johan
Sonnenschein bedient de vak1'urY van rePliek en toetst of het oeuvre
van Ei1jkelboom ኳel 9enoe9 betekenis heeft om deze Pri1's to ontvan9en . Beschikt Ei1jkelboom over de 1'uiste attitude om zich staande to
houden in het dichtersvak?
Johan sonnenschein

Jan Ei1jkelboom heeft de Jan Campert-PriJ's 9eኳonnen .
Nee J'uister : hiJ' kriJ'9t de Jan Campert-priJ's toe9ekend
op de ouderኳetse manier : zonder concurrentie nominaties en priJ'savonden . 9eኳoon vanuit het niets door
een jurኳ van een stichtin9 . WiJ' lezers nemen daar kennis van via de mar9e van de kraut en bladeren verder .
En toch . . . Toch heb ik er ኳat moeite mee dat niet het
publiek maar een vakJ'urኳ beslist ኳie er ኳint . Ik heb nu
eenmaal 9raa9 dat de ኳinnaar een terechte is en in
dit 9eval ኳas ik verbaasd . 0p ziJ'n minst .
De Jan Campert-pril'zen hebben als leuke extra dat
er essaኳs over de ኳinnaars ኳorden 9eschreven, die 9ebundeld ኳorden in een boekJ'e . No9al ኳiedes dat deze
essaኳs lovend van toon ziJ'n . Zie dit hieronder daarom
als de voorbari9e to9enhan9er daarvan een uitኳerkin9 van de zucht die miJ' overkኳam bi1' het lezen van
de kraut van 11- september 2003 : "Jan Ei1jkelboom
kri19' t de Jan Campert-priJ's voor poezie 4500 euro
voor ziJ'n bundel Heden voelen mi'n voelen zich goed ."
Want meer stond er niet - het bli1'ft de kraut .
Tot zo ver
Het 1'aar 2002-2003 ኳas een oo9st1'aar voor EiJ'kelboom . BiJ'na al zi1'n ኳerk ኳerd verzameld in de bundel
Tot zo ver. De meeste gedichten terኳi1'I on9eveer
9eliJ'kertiJ'd een nieuኳe bundel uitkኳam ziJ'n achtste
met de opzኳep ende titel Heden voelen mi'n voelen
zich goed. Deze bundel ኳerd door Gerrit Komri'J
en Neelt1'e Maria Mm,
n het panelbestuur van de

PoezieClub benoemd tot 'Club-keuze' het viermaandeli1'kse poezieboek dat naar alle Club-leden ኳordt
9estuurd, en de schri1'ver van heel ኳat nieuኳe lezers
verzekert .
AI vanaf ziJ'n debuut heeft EiJjkelboom zich mo9en
verheu9en op overኳe9end ኳarme belan9stellin9 . Zo
beleefde Wat bli'ft
komt nooit tern9, zi1'n eerste bunI
del uit 1979, al zeven zelfstandi9e drukken is de kritiek meestal 9unsti9 9eኳeest ኳon hiJ' met ziJ'n tኳeede
bundel De gouden man 1982 de chique Herman
Gorter-Pri1's en heeft hiJ' inmiddels een ei9en stall om
dichter voor to ziJ'n : Dordrecht . Ondanks deze successen heeft ziJ'n poezie alti1'd haar aanvankeliJ'ke ኳat
schroomvalli9e toon 9ekend : bi1'na verontschuldi9end
dat ziJ ' bestaat . Dit is bi1'voorbeeld of to zien aan het
motto dat oorspronkeli1'k aan de bundel Ki pp evleu9els
1991 vooraf9aat . De re9els zi1'n van En9elsman Philip
Larkin een door Ei1jkelboom vertaalde dichter :
Words as plain as hen-bird's ኳings
Do not lie
Do not over-broider things Are too shኳ.
Hieruit spreekt ኳeini9 vertrouኳen in ei9en kunnen .
Een dichter die zi J'n bundel KiPpevleugels noemtr liJ'kt
niet uit to ziJ'n op het spreken van 9evleu9elde
ኳoorden . In het 9edicht 'WoordJ'es leren' uit dezelfde
bundel staat er over een "9evleu9eld ኳoord" : "Het
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klapኳiekt nu verdrieti9 our mi1j heen omdat ik later
ኳoordJjes leerde I ኳaarmee J'e 't monster kunt bezኳeren ." Ei1'kelboom 1991, p . 40 . De dichter spreekt
hiermee zoኳel de acceptatie uit dat zi1jn ኳoorden net
als een kip fliet van de 9rond komen als de overtui9in9 dat zi1jn ኳoorden dienst doen our 'het monster to
bezኳeren' . Dit Ii1jkt verኳarrend : de dichter ze9t ons
fliet meer dan kippenvleu9els voor to schotelen, maar
niettemin ኳordt er jets zeer monstrueus mee
bezኳoren . De lezer is vooral benieuኳd naar ኳat dat
monster preties is .
Bi1j het doorlezen van de verzamelbundel ኳerd dit
mi1j fliet duideliJ'k ~; ik kon 9een 'monsters' ontdekken .
Des to meer kippen - naast vele merels meeuኳen ,
duiven en een haan . EiJjkelboom bliJjkt vooral een
voorzichti9e, tern99etrokken dichter . Hi1j ኳil misschien
ኳel hardop dichten maar bliJjft een verstild poeet :
I

II

0 dat ik ooit nog eens
een vers met o be9innen mocht Ei1jkelboom
2002a, p .51 .
Zo be9int een veel 9ebloemleesd 9edicht, maar in de
tኳeede strofe draait hi1 j zichzelf alኳeer een loer :
Maar nee ኳat bi"1 mi'l ingaat moet bezinken
verdicht zich tot een sArakeloos substraat
dat roeri9 ኳordt en uit ኳil breken
en sours vermomd de mond verlaat.
De dichter excuseert zich voor ziJjn onkunde ziJjn
9ebrek aan bravoure . De lezer ma9 flu denken dat
het alles ironisch is bedoeld de dichter ma9 denken
dat ziJ'n 9edicht toch maar mooi met '0' is be9onnen
maar de slotzin leest vooral als een piJjnliJjke, onironische verzuchtin 9
0 klonk het nag eens on9ehinderd.
Het is 9een onbekend fenomeen dichters die het oncoo9eliJjke nastreven en het te9en beter ኳeten in
bli1jven proberen . Gerrit Achterber9 die de dole vrouኳ
ኳil herontmoeten in zi1'n verzen Gerrit Kouኳenaar die
9raa9 een perzik zou maken op de plaats van een
9edicht of Kees Ouኳens die het verloren paradi1js van
ziJjn 1eu9d tracht to heroveren ; het ziJjn voorbeelden

van 9rote dichters- met 9rootscheepse oeuvrelan9e
ondernemjn9en die op het scherpst van de suede
ኳorden uit9edicht .
EiJjkelboom ኳil ooit flog eens een echt IYrisch
9edicht schri1'ven dat is ziJ'n verlan9en . 0p zich al
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behoorli1'k minder pretentieus dan het eetbaar maken
van inkt maar hinderliJ'ker is dat EiJ'kelboom het reeds
biJ' voorbaat op9eeft flog in hetzelfde 9edicht . We
kunnen inmiddels ኳel stellen dat poezie jets onmo9eli1jks beoo9t, omdat ze onder andere to maken heeft
met de beperkin9 van de taal . Het er echter bi1j laten
our dat to ze99en die uiteindeli1'ke onmo9eliJ'kheid
van de poezie to benoemen zonder meer, en zodoende fliet toekomen aan het dichten van het 9at met de
ኳerkeli 'kheid zelf, het nalaten ook maar een po9in9 to
doen, dat is een ኳeini9 trotse basis voor een dichterschap. en Ii1jkt me to schraal our een oeuvrelan9 mee
to kunnen . Als Ei1jkelboom meent ኳat hi1j ze9t, als ziJ'n
verlan9en tot zin9en ኳerkeli1'k in ziJ'n borst zኳeeft laat
het hem dan proberen! Waarom lezen ኳe daar njets
van tern9 in al zjJjn bundels? Heeft ziJjn dichterscha p
dan flog ኳel zin en moeten ኳiJ' flog luisteren?
Maar men eeft de cooed fliet o ኳant er is hoop
zolan9 een dichter leeft . EiJ'kelboom bundelt al ziJjn
oude ኳerk en ze9t : 'Tot zo ver' en dus fliet verder .
Ter ondersteunin9 van zjJjn 9oede voornemens schrapt
hi j het bescheiden motto van KiPpevleu9els: daar kan
hiJj niets meer mee . Zo'n kleine daad van 9eschiedvervalsin9 moet een ኳelbeኳuste ommekeer markeren in
Ei1jkelbooms visie op ei9en ኳerk . Van flu of aan is hi'1
een dichter die ziJjn schroom heeft laten vallen . HiJ' zet
een streep onder zi1'n oeuvre, en slaat een nieuኳ pad
jn met een nieuኳe bundel .
J

J

Verse voeten
Sommi9e recensenten hebben de ei9enaardi9a 9eኳoonte our zich in hun boekbesprekin9en tot de
besp roken auteur to ኳenden . Aran
Peters heeft daar
J
biJ'voorbeeld een hand1je van,ኳanneer hiJ j Bart Chabot
aanspoort our no9 een Brood-boek to schri1jven of
ኳanneer hiJj een krul zet bi1' J .M .A . Biesheuvels nieuኳe
boek : "Goed 9edaan, Bies! Ga door! "(de Volkskrant,
8 nov . 2002 . Een antler sterk staaltJje las ik in een besprekin9 van EiJjkelbooms voorlaatste bundel Het
Arsenaal . De schriJver heette Adriaan Jae99i en in
dienst van Het Parool besloot hiJj zj1'n teleur9esteld
9etoonzette recensie : "Jan EiJjkelboom nondeJju : ኳas
de schimmel van 1'e stramme voeten! Gedraa9 1e als
een onsterfelj1jke . Je bent toch dichter?" Het Parool ,
7 april 2000) .
Dit voorval zou fliet zo jnteressant ziJjn als Ei1jkelboom fliet had besloten voor eens en misschien voor
altiJd dit advies ter harte to nemen, uit zj1'n bedaa9de
stelljn9 to treden, tern9 to slaan met een beኳiJjs van
vitaliteit en aldus 9iechelend zjJjn nieuኳe bundel Heden voeten mi'n voeten zich 9oed to noemen . Eat that,

romans dan is men bli1' met de nieuኳe arro9antie van
EiJ'kelboom . Trots beroept hiJ' zich met het 9edicht
"Non omnis moriar" 'ik zal niet 9eheel sterven' o p
Horatius die het toch ook lukt in zijn ኳerken voort to
leven - de onlan9s verschenen Nederlandse vertalin 9
van zijn hele dichtኳerk beኳiJ'st dat opnieuኳ . EiJ'kelboom dus :
Het li'kt
zo'n magere troost J
to bedenken dat lan9 na 1'e dood
een J'on9e vrouኳ een ኳoord van 1"ou
no9 op de tong kan nemen .
Het is ook ኳel een ኳeelderi9 genoe9en
Niet 9eheel dood to hoeven . Ibidem, p . 47
Dit is EiJ'kelbooms antኳoord op de criticus die roept :
"Gedraa9 Ja als een onsterfeli1'ke ." Ik ኳas daarom
benieuኳd naar de nieuኳe bundel ኳaarin EiJ'kelboom
zijn schimmeli9e bescheidenheid van zich afኳast .

De bundel Kippevleugels

Jae99i! Dat deze daad niet alleen 9rappi9r maar ook
pro9rammatisch is bedoeld bevesti9t het als motto to
lezen 9edicht ኳaarmee de bundel opent . Net als in
Kippevleu9els is het een En9els 9edicht, maar ditmaal
een vertalin9 van misschien ኳel het bekendste sonnet
alleኳ tide
1 : "1ou ver9eli1'ken met een zomerda9, I zal ik
dat doen?" Ei1'kelboom 2002b, p . 7 dat eindi9t met
de re9els :
Maarl"ouኳ eeuኳenlan9e zomer komt nooit om
en zal niet afdoen aan de schoonheidI'ou
gegeven;
ook zal de dood niet Pochen op Jouኳ komst
i] voort bli'ft
omdat in 't eeuኳi9 vers 11
J leven .
Zo Ian9 er mensen ademen en 't o09 opslaan
Zo lan9 leeft dit, ኳaardoor 'i'
bestaan .
lJ bli"ft
J
Nu opent Ei1'kelboom met William Shakespeare een
heel ኳat beroemder dichter, met een heel ኳat 9roter
vertrouኳen in de dichtkunst dan Larkin . Het thema
van de schri1'ver als bli1'ver sluit in zijn optimisme feilloos op de titel aan . En leest men stiekem vast de laatste re9els van de bundel ኳat ik alti1jd doe net als bi'1

Maar . . . niet veel later
Men moet na lezin9 constateren, dat die nieuኳe houdin9 een halfslachti9e is - zacht uit9edrukt! Elke
po9in9 tot onsterfeliJ'kheid die Ei1'kelboom onderneemt bedekt hi1 ' onder een duimdikke laa9 ironie of
is dermate of9ezኳakt door bi1'ኳoorden, dat hi1' zich
verre ኳeet to houden van de pretentie uit het
Shakespeare-9edicht . "Het is ook ኳel een ኳeelderi g
9enoe9en I niet 9eheel dood to hoeven ." Dat ኳoordJ'e 'ኳel' is in dezen karakteristiek. BiJ' herlezin9 van zijn
bundel ben ik op het 9ebruik van 'ኳel` 9aan letten, en
verdraaid ik kኳam het ኳel dertien keer te9en op 25
ei9en 9edichten ter ver9eliJ'king : in Martin Reints'
laatste bundel tኳee keer, bi1' Brassin9a drie, Doorman
nul! Wi9man nul, en dan tellen ኳe de 'no9s', de
'tochs' en de 'ooks' niet mee . Deze biJ'ኳoorden zonder veel betekenis zitten in9ebakken in Ei1'kelbooms
manier van dichten . Enerzi1'ds heeft hiJ' ze nodi9 om de
zinnen lekker to laten topen zoኳel ritmisch als qua
klank "ኳel ኳeelderi9" , maar kenmerkender no9 is de
afzኳakkin9 die ze in zich dra9en die de voorzichti9held van deze poezie verder doet uitkomen . Ze fungeren bi1' EiJ'kelboom als een rem op zijn verlan9en zijn
dri1'fveren zijn durf . Bi1' hem staan de ኳoorden 'ኳel' en
'dood' in een en dezelfde zin .
Bit' nader inzien doet dan ook het 'heden' uit de titel fra9iel aan . Niet een dichter die in het Heden! staat
a la Robert Anker, die ook in 1979 debuteerde met
een bundel vol vo9els maar nu een broekbeኳapperd
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dichter is: EiJ'kelbooms antipode), maar een dichter die
elks da9 maar of most ኳachten hoe zijn voeten zich
schikken . Zi1'n voeten zijn niet bepaald de onderdani9e
9oede lien' van Herman Gorter . Eerder li99en de
machtsverhoudin9en andersom : bi1' Ei1'kelboom hebben de ledematen het voor het ze99en . En zo verkruimelt 9aandeኳe9 de hoop op dichterli1'ke branie . De
schroom die Ei1'kelboom van zich of ኳilds ኳerpen is
no9 alom aanኳezi9 . Bi1'voorbeeld in zijn dichterli1'ke
onmacht in 'De Kunst' :
Ook ik verbalisant betraPto
dat voortvluchti9 licht en
sloot het op in een sonnet
ኳaaruit het i'lin9s
is ontsnapt. Ibidem, p . 21
l
Deze re9els uit 2002 verschillen in niets van de re9els
uit zijn debuutbundel, drieentኳinti9 1aar eerder :
Die stifle zon dat lichtende moment het is maar eventl'es gebleven .
Binnen de ኳeek ኳas alles bi'
19 ezet,
meer dood dan levend in een echt sonnet .
EiJ'kelboom 2002, p . 17
De dichter bli1'ft tot op heden meedelen, dat hiJ' maar
niet tot een 9oed 9edicht komt . Het lost denken aan
de gang van zaken omtrent zijn 9eloof . Ook dat
meende hiJ' of to ኳerpen :
Ik heb dat rare 9eloof
als een I'asI'e uit9edaan .
Ik ኳas nog maar veertien l'aar
en voelde mi'
be9enadi9d
1,
als ኳas er een ኳonder 9eschied. Ibidem, p . 21
De dichter dacht op to knappen van een even zonder
9eloof, maar een re9el na het ferme besluit voelt hi' 1
zich al in christeli1'ke termen 'be9enadi9d', en als de
dichter een ver9eliJ'kin9 maakt - ኳaarin hi1' toch zijn
creativiteit kan uiten - 9ri1'pt hiJ' opnieuኳ naar de metafYsica : 'als een ኳonder' . Ergens aan te9en het eind van
Tot zo ver klinkt de "hinderliJ'ke na9alm I van oud
geloof ."Ibidem, p . 234 Beter kan men het dichterschap van Ei1'kelboom niet tYperen : hi1 ' denkt ze9t en
ኳil verder komen maar zit aan alle kanten vast aan
zijn verleden . No9maals : als thema is lit ኳel to verhapstukken veel literatuur 9aat over het vastzitten aan
het verleden . Maar het hierbiJ' to laten . 9een stri'd to
leveren met de tiJ'd of de dichtkunst 9etui9t mordicus
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te9en de vitaliteit die EiJ'kelboom no9al eens ኳordt
toe9eschreven .
En niet alleen het 9eloof is een niet to passeren
station . In breder verband zijn de herinnerin9 en de
tiJ'd niet achter to laten . Men leeft met ኳat men heeft
mee9emaakt . Alles dat is of9esloten, bli1'ft tern9komen . En om9ekeerd : 'Wat bliJ'ft komt nooit tern9' . Het
9eeft een ver9eefse sfeer aan het dichtኳerk van
EiJ'kelboom ~; zijn 9edichten illustreren de mislukte po9 ingen erop los to leven . Het liJ'kt me onbevredi9end
om deze constants of to doen door to ኳizen
op de
J
ho9e leeftiJ'd van de dichter, zoals de flaptekst van Tot
zo verኳil en veel betrouኳbaarder, ook Hans Groeneኳe9en in Dietsche Warande en Be/fort Groeneኳe9en
2002- p .840 . Deze plaatst EiJ'kelbooms oeuvre '9rappi9er ኳi1'ze' zoals hi1' zelf opmerkt naast dat van
Gerrit Kouኳenaar, als 9eneratie9enoten 'met oorlo9servarin9en' . Groeneኳe9ens voortdurende ኳei9erin 9
zich duideli1'k uit to spreken over poezie - die hem er
als essaኳist niet boeiender op maakt - maakt hem ook
mild voor EiJ'kelboom . Hi1' noemt de sfeer van liens
ኳerk een "volmaakt melancholische cirkel" ኳaaruit
de delen van de ኳerkeli1'kheid die niet van pas komen
stelselmati9 ኳorden 9eኳeerd . Groeneኳe9en vindt lit
bliJ'kbaar 9een bezኳaar, maar miJ' lost het naar adem
snakken . De levenssti1'I die Ei1'kelbooms oeuvre ademt
is een onverbeterli1'ke ኳeemoedi9held zonder uitኳe 9r
en zelfs zonder poging tot uitኳe 9 . Zi1'n verzen zijn
almaar herhaalde formulerin9en van ኳat de dichter
al ኳest en ኳaar ኳiJ' al ኳoorden voor hebben . ZiJ'n
poezie houdt op ኳaar 1'e ma9 verኳachten dat poezie
begint : bi1 ' moeili1'kheid en to9enstri1'di9held . Als EiJ'kelboom op zo'n moeiliJ'k punt aankomt, ኳest hiJ' het
even niet meer en komt op de proppen met een
2
3
cliche van 1'eኳelste een metafYsische vluchtኳe9 , een
4
5
slechte ኳoordspelfin9 , een 9eኳeldi9 open deur of
6
een verzuchtin . Tel hierbi' de vele sla a aradoxen
open 1'e hebt een uiterstvervelend en beperkt oeuvre .
Het ontbreekt deze poezie aan van alles : aan ontኳikkelin9, aan scherpto, aan achterdocht r aan doortastendheid aan passie aan branie . Even ኳas ik benieuኳd ኳat EiJ'kelboom 9in9 doen in zijn nieuኳe pose
met zijn 9oede voeten maar het zijn dezelfde kant en
klare vederlichte risicoloze verzen die hi1 ' schriJ'ft . ZiJ'n
poezie bliJ'ft niks ኳillen . Er zit 9een drive achter, en dat
vind ik heel ernsti9 to moeten constateren in een
hedendaa9s oeuvre . ZiJ' is een opeenvol9in9 van ኳaarnemink1'es van vo9els van situaties om9ezet in versvorm .
Het eni9e compliment dat J'e hem kunt 9even is dat
die versvorm soepel loopt . In die zin is hi1 ' een vakman ,

een kundi9 verzenmaker. Maar dat zor9t er des to
meer voor dat ziJjn verzen aandoen als maakኳerk en
niets meer . In al ziJjn tevredenheid vertrouኳt EiJjkelboom nameliJjk blind op de helende en poetiserende
ኳerkin9 van ritme r riJj m en klank,; dit is de basis van zi1jn
poezie . De anekdote of 9edachten die op deze
poetische' manier ኳorden verኳoord, doen er een
stuk minder toe, zi Jjn eig1
enlijk van 9een belan9 . Of
om9ekeerd : zi1j ኳinnen er als cliches aan 9eloofኳaardi9held Jjuist door middel van de klankherhalin9en . Er
is bi1jvoorbeeld een 9evoel van '9eluk' dat als vol9t
ኳordt 9eformuleerd :
Zich zomaar in den vreemde thuis
to voelen en dat beኳaard
voor ኳe! ! een tel of zes
ze9 zeven . Ei1kelboom 2002b, p . 20
En opeens is het poezie 9eኳorden en daarmee misschien zelfs ኳaar, ook voor de lezer, die het door de
bedኳelmende kracht van de poezie ኳel moet aannemen . J .H . De Roder noemde dit een tiJjd1je tern9 ኳat
cYnisch het 'schandaal' van de poezie : dat het 9edicht

nei9t naar betekenisloosheid en dus in ኳezen niets to
8
ze99'en heeft. Maar die nei9in9 van poezie is behalve
lets om 1je vroli1'k over to maken ook lets om te9en to
vechten . Behalve klank heeft een oeuvre betekenis
nodi9 . En daarom ma9 men EiJj kelbooms Poezie met
recht luie poezie noemen,; zi1j maakt 9ebruik van de
heersende opvattin9 over poezie- en doordat EiJ'kelboom dat technisch 9oed beheerst - dat ኳel! -, ኳordt
hiJ' plotselin9 een 9eኳaardeerd dichter . Zi1'n poezie valt
9emakzuchti9 tern9 op de klank-aard van de taal, met
volledi9e ne9atie van ኳat er in de tኳinti9ste eeuኳ
met de taal en de poezie is 9ebeurd . Anno 1982 zet
Ei1jkelboom zich of te9en het cliche van de Romantische dichter, die snotterend ziJjn verzen zou schri1jven :
"Ik ben 9een god in het diepst van mi1n 9edachten"
Ei1jkelboom 2002a, p . 45 en "Maar niemand schreef
ooit snikkend I een 9edicht ." Willem Kloos en Bilderdi1'k ኳorden hier alsno9 ontmaskerd als leu9enaars .
Dat verdienen ze niet die helden van de Nederlandse
poezie! . . .Een golf van verontኳaardi9in9 trekt door
de zaal .
En toch ziJjn er mensen in de zaal die vinden dat dit
hinderli1jke na9a9alm 9oede poezie oplevert . Zelfs onder de mensen die de priljzen uitdelen r de zo9enaamde kenners dus . We ኳeten inmiddels dat Gerrit
Komri1j niet dol is op al to serieuze r 9edreven poezie ,
en dat hiJ' met NeeltJ'e Min een 9root Publiek zoekt
voor Ei1jkelboom r is zi1jn zaak . Maar dat ook de

eerbiedኳaardi9e Jan Campert-jurኳ op safe speelt door
voor Ei1jkelboom to kiezen, vind ik ኳel raar en ook een
beetJ'e droevi9 . Zeker nadat de 9ezኳollen ኳould bepoezie van Menno Wi9man vori9 1aaral ኳon . Jammer ,
zulke gemiste kansen denk ik dan, de kraut lezend . En
er zit niks antlers op dan door to bladeren .
Johan Sonnenschein is student Nederlandse letterkunde aan
de VU to Amsterdam. Hi] ኳas enkele jaren verbonden als
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Noten
Onlangs no9 bijvoorbeeld op de bmnenflap van Tot zo ver,
en door Arie van der Berg in zi1jn recensie van Heden voelen
mijn voeten zich 9oed, in NRC Handelsblad van 19-07-2002
2„

t Is het moment dat blijft . I De eeuኳi9held is ኳat
vergaat', 'Ik ኳerd de vader, jij de zoon', 'Het vergeten is
altijd ኳeer I erger dan de vergetelheid'
3

'Om van de hemel maar to zኳi19en'(Ei1jkelboom 2002a, p .
60), 'een 9odsኳonder toch I van verlies' (Eijkelboom 2002b,
p . 28)
,
elke fles . . . die door de sli1jter ኳordt 9esleten (EiJjkelboom
2002a, p . 14), 'bekoorli1'ker dan koren', (ibidem, p . 162)
granaatappels . . . outploft' (ibdem, p . 234), 'Platanen in hun
blote bast' (EiJjkelboom 2002b, p . 20)
4,

5

'het ኳas I ኳat het ኳas' (Ei1jkelboom 2002a, p . 219), 'en
ook omdat een dole niet kan s reken .' (ibidem, . 126)
6

'Doodgaan behoort tot het zeer ኳeini9e I dat niet zou
mo9en . Toch I ኳordt het veel 9edaan .' (ibidem, p . 244),
'Gelukkig maakt ኳie niets verzinnen kan I veel mee .'
(ibidem, p .174)
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'mild overvloedig' (ibidem, p . 148), 'verder I al ኳoon ik
dichterbi1j' (ibidem, p . 126), 'het eeuኳig veranderli1jk zichzelf
bli1'vende ኳater' (EiJjkelboom 2002b, p . 23), 'Het bliJjft omdat
het over9 aat' (Eijkelboom 2002a, p . 155), 'jij vederlichte
molensteen' (ibidem, p. 57)
g

,
In Het schandaal van de poezie , opgenomen in Het
onbehagen in de literatuur, pp . 23-47
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Maar, lieve mevrouኳ, hij is leeg
De gotieke vertelling in Hella S . Haasses De Verborgen bron en Sleuteloog

In de literaire traditie die men bestemPelt als gothic, kan men een sub9enre onderscheiden ኳaarin de huiseli1'ke ruimte een Prominente plaats inneemt : de homelኳ gothic.
In de naoorlo9se 1'aren ኳorden 9otieke verhaalconventies 9einte9reerd in de Nederlandse Iiteratuur. Rosemarie Buikema toont aan dat dit genre zi1'n ኳeersla9 vindt in
tኳee romans van Hella S. Haasse en onthult ኳat de betoverende ruimte verbor9en
houdt.
Rosemarie Buikema

De 'gothic novel' ontstaat in de achttiende eeuኳ en
ኳordt al9emeen beschouኳd als een rebellie van de
verbeeldin9 te9en de allesoverheersende rationaliteit
van de Verlichtin9 . Je kunt ook ze99en dat met het
verኳerpen van het 9eloof in bovennatuurliJ'ke krachten en de afzኳerin9 van het feodale sYsteem en andere middeleeuኳse residuen to9eliJ'kerti1jd een verlan9en
naar dat duistere verleden in het leven ኳerd 9eroepen . Dit verlan9en naar dat ኳat door de dominants
cultuur ኳordt onderdrukt en/of ver9step kri19t niet
alleen in de achttiende-eeuኳse7 maar ook in de latere
gothic novel een vorm .
In de ne9entiende eeuኳ ontኳikkelde zich een subgenre binnen de traditie van de 9otieke vertellin 9
dat in de theorie van de gothic novel ኳordt 9ekenschetst als de 'homelኳ gothic' Bottin9 1996, Kil9our
1995 Williams 1995 . De belan9ri1'kste plaats van handelin9 in dit tኳpe 9otieke plots is een of9ele9en kasteel
of landhuis . Deze Plek die ei9enli1'k een veili9e 9revs
tussen binnen- en buitenኳereld zou moeten markeren biedt in de homelኳ gothic echter niet de 9eኳenste
beschermin9 . Gotieke huizen ziJjn labYrinthische 9ebouኳen met allerlei onvermoede door9an9en en verboኳ9en vertrekken . Het kasteel, dat ook no9 dikኳiJjls in
verval is roe pt de herinnerin o aan de Middeleeuኳen aan een feodaal verleden 9eassocieerd met
barbari1, bi1'9eloof en angst . Het huffs het heimliche <
ኳordt in de gothic novel unheimlich doordat het fantastische het ma9ische en het on9ehoorde in de
alledaa9se ኳerkeliJ'kheid infiltreert en zodoende de
bestaande orde verstoort . De labYrinthische of veniallen setting su99ereert dus onheil en 9eኳeld doordat
het 9eኳone vreemd en het vreemde 9sኳoon ኳordt .

De din9en ziJjn niet ኳat ze li1jken en dat roept huiver en
afschuኳ op . In modernistische en ostmodernistische
Iiteratuur behoort echter ook de labYrinthische
structuur van een stall of een stadsbuurt tot de
mo9eliJ'ke 9otieke decoኳs . In cYberpunknovels biJ'voorbeeld fun9eert dikኳiJjls het labYrinthische netኳerk van
de cኳberspace zelf als 9 otieke setting .
Waar het om 9aat, is dat de plaats van handelin 9
9eኳeld en drei9in9 van 9eኳeld su99ereert dat het
vreemde en verre ኳelisኳaar verbor9en most bli1jven
maar niettemin in de actualiteit infiltreert en zodoende
de 9evesti9de orde verstoort . Het binnen het labኳrinth
verbor9en 9eheim kan de vorm aannemen van ondefinieerbare 9eluiden r 9eestverschiJ'nin9en r dubbel9an9ers dubbelzinni9e documenten en confrontaties met
spie9elbeelden . Het 9otieke adresseert hoe dap ook het
negatief, het irrationele, het immorele en het fantastische en beኳerkstelli9t een verstorin9 van de conventionele relatie tussen betekenaars en betekenden .
De an9step die zodoende in de 9otieke representatie
ኳorden op9eroepen kunnen betrekkin9 hebben o P
diverse veranderende contexten to9eliJjkertiJjd : politieke
revoluties industrialisatie verstedeliJjkin9, ኳetenschappeliJ'ke ontdekkin9en dekolonisatie, maar ook o p
verschuivin9en in de or9anisatie van de seksuele moraal
en in de or9anisatie van het prive-leven ኳaaronder de
verhoudin9en tussen man en vrouኳ . Het 9otieke 9aat
alti1'd over een of andere vorm van traps9ressie en exces- over het verstoren van 9evesti9de culturele 9ኳenzen en ኳaarden en over het ኳilds ongetemde aspect
van de menseliJ'ke 9eschiedenis . Dus ook in de tኳinti9ste eeuኳ toont het 9otieke in de Iiteratuur de andere
kant van verlichtin9 en humanisme .
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Binnen de Nederlandse literaire cultuur is er 9een Ian9e en sterke 9otieke traditie aanኳiJ'sbaar . Elders 9a ik
in op de mo9eliJ'ke oorzaken daarvan Buikema en
Wesselin9, no9 to verschiJjnen . In dit essaኳ ኳil ik laten
zien dat zich niettemin in de Nederlandse literatuur
vanaf de Jjaren vi1'fti9 een spel met de conventies van
de 9otieke vertellin9 inzet . Deze conventies bieden
auteurs klaarbliJ'keli1jk de mo9eliJjkheid om met literaire
middelen to rea9eren op 9eza9hebbende maatschaPpelil'ke verto9en .
Verstoppert1'e
Na de Tኳeede Wereldoorlo9 is er binnen de mensኳetenschaPPen een 9roep intellectuelen actief onder
de noemer de Utrechtse School . Deze 9roep van vooraanstaande psYcholo9en en peda9o9en zet zich in
voor de ontኳikkelin9 van een theoretisch en praktisch
kader voor de 9eesteliJ'ke ኳederopbouኳ van Nederland . Uit hun ኳerk spreekt een 9root oPtimisme ten
opzichte van het zelfre9ulerend vermo9en van het individu en een stevi9 9eloof in persoonli1jke ontplooiin 9
en persoonli1j ke verantኳoordeliJjkheid . De kracht van
deze naoorlo9se psYcholo9ische benaderin9 van de
ኳederopbouኳ is erin 9ele9en dat de deelnemers aan
maatschappeli1jke praktiJ'ken niet zozeer ኳorden aangesPoord hun individualiteit to onderኳerPen aan bovenPersoonli1jke machten, ኳetten of morele re9els
maar doordat hen inte9endeel Jjuist middelen aan de
hand ኳorden 9edaan ኳaarmee men 'volledi9 zichzelf'
zou kunnen ኳorden . Met andere ኳoorden hun psY cholo9ische theorieen zijn erop 9ericht om individuen
tot bepaalde 9edra9in9en aan to zetten door deze
9edra9in9en voor to stellen als middelen tot zelfontplooiin9 . Interessant is dat in de ontኳikkelin9 van
verantኳoordeliJjke en oordeelsbekኳame burgers een
essentiele rol is ኳe99ele9d voor de ኳonin9 en het huiseli1jk leven . In to9enstellin9 tot het existentialistisch
9edachten9oed ኳaarbi1j de moderne mens ኳordt
9ezien als een ontኳorteld subject dat ner9ens thuis is ,
propa9eert de Utrechtse School de ኳonin9 als beran9ritjkste rustpunt voor de moderne mens . De ኳonin9 behoedt de mens voor de massa de straat en de anonimiteit ኳaarbor9t zijn individualiteit en 9eeft
hem zodoende de mo9eli1jkheid zijn plasts in de 9emeenschap to ontኳikkelen . De opvoeders van het kind
functioneren binnen deze besloten ruimte als een
plaatsvervan9end 9eኳeten .
Binnen dit Peda9o9isch vertoo9 ontኳikkelt de fenomenoloo9 Lan9eveld een interessante 9edachte
over de verbor9en plaatsen die het kind binnen de
muren van het huffs voor zichzelf creeert . Deze

190

Vooኳs 3/4 - Jaargang 21

plaatsen behoren het huffs toe maar onttrekken zich
daar to9eliJ'kertiJjd ook aan . TYpische verbor9en plaatsen zijn de zolder, de trap naar de zolder, de kast en

uitkiJ'kposten biJj het raam r liefst tussen de 9ordi1'nen en
het raam zodat de plasts client als uitki1'kpost naar
buiten zoኳel als naar binnen . Met de puberteit zou de

verbor9en plasts naar de achter9rond verdኳiJ'nen en
het kind zijn plasts onder de volኳassenen 9aan innemen . De verbor9en plasts in de betekenis die Lan9eveld eraan hecht doet het onderscheid tussen uiterliJ'ke
en innerli1jke ኳereld verva9en . Het kind ervaart zichzelf
in een ኳereld van aanvaarde illusie zonder de druk van
een 9eኳeten .
De peda9oo9 Ido WeiJjers heeft in zijn studie van de
ideeen van de Utrechtse school 9eኳezen op de minder
idYIlische en ambivalente aspecten van het kind in zijn
verbor9en plasts zoals die tezelfdertijdJjd tot uitdrukkin 9
komen in de naoorlo9se literatuur. Aan de hand van
zijn lezin9 van Reve`s Werther Nieland last Wei1j ers
zien dat het kind ook in zijn verbor9en plasts niet veii is voor inbreuken van buitenaf . Zi1jnveili9held is nerl9
9ens 9eኳaarbor9d en zijn vol9ens Lan9eveld constructieve verbliJ'f met zichzelf verኳordt niet zelden tot
een an9sti9e en desillusionerende ervarin9 . In de romans van Reve en zoals Wei1'ers in zijn essaኳ beschrijft
ook in die van W .F . Hermans ኳordt het verlan9en
naar veili9held ኳelisኳaar verኳoord maar to9eliJjkerti1jd
drip9t de onmo9eliJjkheid van dat verlan9en zich onontkoombaar aan het kind op en ኳordt de ኳonin 9
ontmaskerd als een plasts van bedro9 en ኳreedheid
ኳaarmee het serene beeld van de peda9oo9 ernsti9e
averi1' oploopt .

Reve en Hermans scharen zich daarmee in een literaire traditie die ኳerd beschreven als de homelኳ
gothic . In de homelኳ gothic speelt naast het of9ele9en
huffs met een 9eheim ook de verbor9en plasts een
cruciale rol . Deze verbor9en Plek is evenmin als in de
naoorlo9se Nederlandse literatuur een veili9e haven .
Eerder fun9eert de plasts als bron van verboden maar
noodzakeliJjke kennis over de ander en/of over het zelf ,
niet alleen voor het kind maar voor ieder subject dat
zich moet onderኳerPen aan omstandi9heden die zich
buiten de ei9en invloedssfeer om drei9en to voltrekken . Zo Probeert Blauኳbaards bruid on9emerkt to
zien to kri19' en ኳat niet voor haar o9en bestemd r maar
ኳel lotsbepalend is . En Jane EYre nestelt zich achter de
9ordi1'nen om Rochester to bespieden, die ኳelisኳaar
haar het hof maakt maar die ook li1jkt to zijn verኳikkeld in een affaire met de aristocratische Blanche
In9ram . Evenals Reve en Hermans spelen auteurs als
Hells Haasse Renate Dorrestein en Hel
g a Ruebsamen

illustratie Marijke van Veldhoven

met deze 9otieke conventie ኳaarin de spanning tussen het zichtbare en het onzichtbare ኳordt op9evoerd
en de confrontatie met het ei9en innerli1'k ofኳel doelbeኳust ኳordt ontlopen Ruebsamen ofኳel ontኳortelend bliJjkt Haasse . De homelኳ gothic in Nederland
last onmiskenbaar de andere kant zien van het naoorlo9se psYcholo9ische en peda9o9ische ethisch appeI
op de voor moderne liberate democratieen zo centrale
ኳaarden van autonomic en zelfverኳerkeliJjkin9 . Het
huiseliJjk leven ኳordt daarbi1' 9aportretteerd als een
intrinsiek repressieve samenlevin9svorm voor kinderen
en als een broeinest van desillusie lust en ontucht

voor volኳassenen . Dit in ኳeerኳil van de naoorlo9se
peda9o9ische manifesten die het huffs beschriJ'ven als
een ruimte der liefde ኳaarin door het 9ezinssYsteem
moreel 9ezonde burgers ኳorden 9eproduceerd zie
ook Buikema en Wesselin9 2000 en Buikema 2001) .
Om deze these to illustreren kiJ'ken ኳe in het kader van
dit essaኳ naar tኳee romans uit het uit9ebreide oeuvre
van Hella Haasse .
Een verzኳe9en familie9eschiedenis
In De Verbor9en Bron 1950 verbliJjft JurJjen Siebelin 9
voor ziJ'n 9ezondheid eni9a tiJjd in de buurt van het
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verlaten land9oed van de familie Breskel . Jurjen is
overspannen . Hi1j tኳi1jfelt aan zi1jn huኳeli)k- aan zi)'n
ኳerk- aan zichzelf . Ontvankeli)jk als hi1j is op dit moment van crisis in zi1'n leven raakt hi1j onontkoombaar
in de ban van het huffs en haar vroe9ere beኳoners .
Obsessief 9aat hi1j op zoek naar de 9eheimen van een
verzኳe9en familie9eschiedenis .
Het verhaal opent al direct met tኳee klassieke 9otieke parafernalia : een brieffra9ment en een uit9ebreide beschri)'vin9 van het of9ele9en huffs . "Het huffs
li9t verbor9en in de schemerin9 der bossen, zoals een
schelp li9t op de bodem van de oceaan" Haasse
1950 . p . 5 zo be9int de eerste brief van Jurjen aan
zi1'n vrouኳ Rina in de zomer van 1937 . Rina is de kleindochter van het al 9eruime ti)'d overleden echtpaar
Breskel en eni9a erf9ename van het land9oed . Uit9ebreid schri1jft Jurjen haar over de betoverende aantrekkin9skracht die het huffs op hem uitoefent . Alles
passeert in bloemri1jke en su99estieve taal de revue de
ኳoekerin9 van de verኳaarloosde tuin de knisperende
9eluiden, de lichtval de schemerin9, de heimeli)jke tintelin9en in de lucht en ook de aanኳezi9held van een
onzichtbare persoonli)'kheid . "Er is hier lets een to9enኳoordi9held die op de een of andere ኳiJ'ze een is met
de om9evin9 . . . ik zou het de levende ziel van het
huffs ኳillen noemen -ኳie ze9t me dat het 9een ኳoud9eest, 9een drYade ffs?"Ibidem, p . 6 De 9ebeurtenissen in De Verbor9en Bron komen zoals in veel van
Haasses romans niet rechtstreeks maar via documenten tot de lezer . Niet alleen bestaat de vorm van het
verhaal zelf uit de brieven en da9boekfra9ment van
Jurjen Siebelffn9, in deze e9odocumenten verhaalt hij 1
bovendien van een 9eheimzinni9e 9eschiedenis die hff'J
aan het ontrafelen is en die hi1 j bff1 ' elkaar sprokkelt via
ver9eelde krantenknipsets tekenin9en en 9edeeltelff1jk
onleesbaar 9emaakte brieven . De ኳoud9eest bli)jkt de
9eest van Rina's moeder to zi1'n . Het ኳaarom van haar
zelfmoord is het 9eheim van het huffs en het 9eheim
achter Rina's onbereikbaarheid . De brieven die Jurjen
aan Rina stuurt zi1jn niet de brieven die de lezer to lezen
kri19t . Wi1j lezen de on9ecensureerde kladversie die hffj1
uiteindeli)jk in 9ekuiste vorm buiten het zicht van de
lezer naar zff1jn echt9enote post . Hiermee is het spel
met ኳerkeli1jkheid en fantasie innerli)jke en uiterlff1'ke
ኳereld al vanaf de eerste bladziJjde 9a9even . De lezer
is volledi9 aan9eኳezen op de interpretaties van Jur1jen .
Er is 9een vast referentiepunt . Alleen tekst naar aanleidin9 van tekst verhalen naar aanleidin9 van verhalen .
Rina ziet de onthullin9sኳerkzaamheden vanuit de
verte met lede o9en aan zo blff1jkt uit Jur1jens da9boek .
ZffJ ' ኳil niets ኳeten van Breskel en verzoekt Jurjen alles
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to vernieti9en ኳat hi)j vffndt . Jurjen ኳordt door haar
onbe9rip voor zi1n queeste slechts 9esterkt in het besef van de eenzaamheid die zi1'n huኳeli1jk hem bren9t .

Rina en hi)j zi)'n intrinsiek onbereikbaar voor elkaar, zo
meent hi)' . In zi)'n eenzame speurtocht naar het 9eheim
van Elmn Breskels dood proJjecteert hi1 j ondertussen on9estoord zi1jn ei9en levensvra9en en verlan9ens . Hi')
meent to ኳeten to komen dat haar zelfmoord to
maken heeft met het besef zich nooit zodani9 to zullen kunnen uiten dat het ኳaarachti9 en toereikend is .
Hi)j komt er via de brieven op de zolder van Breskel nameli)jk achter dat Elmn ooit besloot haar studie aan de
kunstacademie voorti1'di9 to beeindi9en . Jurjen meent
naar aanleidin9 van Elms schetsboeken en brieffra9menten to be9riJ'pen ኳaarom . Hi1j ኳorstelt zelf met een
verzen9end verlan9en naar 9enialiteit naar inzicht ,
naar uitdrukkin9svaardi9held en to9eli)jkerti1jd beseft
hiJ', ruim een eeuኳ na Frankenstein het 9evaar van
zi)'n 9edrevenheid . "Wie kept de 9eheimzinni9a stri)jd
van krachten en to9enkrachten in de 9eest, de bliksemflits van de creatieve in9evin9, de scheppende
ontladin9? Gedreven door de daemonie van de ziel
bezit de mens misschien het vermo9en om als de
orkaan to buff9en en to breken ኳat in de ኳe9 staat ."
Ibidem, p . 70 Elmn heeft die demonische bezetenheid
van het scheppen vol9ens Jurjen ervaren maar haar
diepste verlan9ens 9een vorm kunnen 9even . 0 p
snort9eli1'ke ኳi1'ze vffndt de of9eኳezen 9eliefde van
Elm,n Meindert rust in zi'n overtui9in9 dat Elmn to laat
heeft in9ezien dat haar partnerkeuze op een fatale
ver9issin9 berustte . Zi1jn bekentenis aan Jurjen is een
van de schakels die Jurjen op zi)'n pad vffndt . De eerste
vraa9 van Meindert aan Jurjen is of hi)j de sleutel van
Breskel bezit . Een vraa9 naar sleutels en to openen
deuren die vele echo's krff19t .
Telkens opnieuኳ ኳordt Jurjen naar het land9oed
9edreven en vffndt daar een nieuኳ perspectief op de
9eschiedenis van Elm,
n ofኳel door middel van documenten of ኳet door middel van 9eኳaarኳordin9en en
inzichten die de 9eheimzinni9a natuur aan hem openbaart . De tuin van Breskel heeft voor Jurjen Siebelffn 9
de functie van de 9otieke verbor9en plaats de plek
ኳaar inzicht en uitzicht samenkomen . Rondኳarend in
het paradff1's van Breskel beseft Jurjen to9eli1jkerti1jd dat
hffJ ' voor9oed uit het paradi)js is verdreven . Dat zi)jn
eenzaamheid hem nooit zal verlaten dat geluk alleen
ኳordt verኳorven temidden van een ኳoud van obstakels verlan9ens en kኳellin9en, dat de mens nooit
kan samenvallen met de ኳaarheid, met zichzelf. Verder speurend in de documenten ontdekt Jurjen
uiteindelff)jk dat Elmn niet dood is maar moedኳilli9 naar

Zuid-Europa is verdኳenen . Hi1j is misleid . ZiJ j is niet de
tra9ische heldin maar een e9ocentrische vrouኳ, ontoereikend voor het huኳeliJ'k en het moederschap . Hi'1
rekent uiteindeliJjk definitief met ziJ'n illusies of als hi'1
onverኳacht stuit op een
op een exp ositie in Paris
1
aantal recente schilderiJjen van haar hand . 0p de doeken herkent hiJj het land9oed van Breskel : "De muren
ኳaren scheef9ezakt, gebarsten, overኳoekerd door
schimmel en vreemde planten
of9evallen rozen-

bladeren la9en als bloedvlekken op het bordes . .] dit
9 eኳas uit een koortsvisioen veranderde van ኳezen
terኳijl ik er naar keek het ኳerd vloeibaar, een zee het

spoelde binnen in het huffs als in een le9e schelp ."
Ibidem p .123 Het schilderiJ, zo constateert JurJjen, is
afkomsti9 uit een ziek brein . Hem rest niets antlers
dan de onrust van ziJ'n 9emoed, de onvervulbaarheid
van ziJjn verlan9ens to erkennen en voor zi1jn ei9en rekenin9 to nemen . Daarmee is ኳelisኳaar zi1jn band met
de dood9eኳaande en 9etormenteerde Elmn niet 9eheel
verdኳenen : "Want ik ben een van die9enen die altiJjd
ondergronds het murmelen menen to horen van een
verborgen bron ." Ibidem, p .127
Behalve deze speciefke verኳi1jzing naar de onrust
die het verlangen naar ኳaarachtigheld naar een ontmoetin9 met de kernኳaarden van het leven en naar
het samenvallen met de oorspron9- dat een romantisch mensenhart met zich meebren9t is De Verborgen Bron een titel die evenኳel de lading van elke
homelኳ gothic zou kunnen dekken . Bi1'na alti1jd is er in
de homelኳ gothic sprake van een verbor9en bron een
niet to achterhalen oorspron9 van een verhaal, dikኳi1jls
belichaamd in een onontkoombaar afኳezi9 personage . In de homelኳ gothic hebben ኳe dienten9evol9e
nadrukkeliJjk to maken met een perspectief- met de
blik van een verteller die zich to9eliJ'kerti1'd realiseert
dat hiJj de ኳaarheid niet in pacht heeft . Hi1j kept zichzelf niet, hiJj zoekt de vri1je blik maar leert slechts ziJjn
ei9en getraliede zelf kennen om daar ofኳel vrede mee
to kri19en ofኳel aan to 9ronde to 9aan . De lezer bliJjft
dan ook niet zelden achter met een vraag naar de
ኳare toedracht .
Onbereikbare beኳi1'sstukken
Ook Sleuteloo9 (2002), Haasses meest recente roman
draait om verbor9en bronnen : een haperend 9eheuen illusies fantasieen verdኳenen foto's re rducties krantenknipsets zoekgeraakte manuscripten ,
dagboeken brieffragmenten halve ኳaarheden, veronderstellingen flarden van op9evangen 9esprekken
en over9eleverde verhalen . En ook hier ኳordt het
verhaal in gang 9ezet door een brief ኳaarin een

manspersoon op zoek is naar de raadselachti9e 9eschiedenis van een verdኳenen vrouኳ . De to ontኳarren geschiedenis is echter veel complexer dan die
in De Verbor9en Bron, ኳant verኳeven met de interraciale spannin9en en de verኳikkelin9en rond de
dekolonisatie van Nederlands Indie . De correspondentie in Sleuteloo9 vindt plaats tussen Bart Moorland en
Herma Tadema-Warner . Moorland is op zoek naar 9e9evens met betrekkin9 tot de 9eschiedenis van Mila
WYchinska die betrokken is 9eኳeest biJ ' tal van politieke aches in Zuidoost-Azie . Hi1 ' heeft uit9evonden dat
Mila in Batavia op school heeft 9ezeten met Herma
Warner en ኳendt zich om die reden tot haar. Herma
Warner is inmiddels emeritus hoo9leraar kunstgeschiedenis . ZiJ' leeft alleen in het 9rote of9ele9en huffs
dat zij' van haar 9rootouders heeft 9eerfd . Haar man ,
de historicus Taco Tadema, is al 1jaren 9eleden overleden . Herma ኳacht op een plasts in het nabiJgele9en
rusthuis, moet haar bezittingen ordenen en overziet
op uitnodi9in9 van Bart Moorland no9 eenmaal haar
leven haar 1'eugd in Indie en de 1jaren tot aan Taco's
dood .

De beran9riJjkste documenten uit dat leven bevinden zich in een ebbenhouten kist die zij' Binds Ian9 niet
meer heeft 9eop end . Nu zij om Moorland van dienst
to ziJjn in de kist ኳil kiJ'ken bliJjkt de sleutel spoorloos .
De herinnerin9 aan "de verzonken ኳereld van miJjn
J'eu9d" ibidem, p . 7 ontvouኳt zich dus op 9rond van
de herinnering aan voorlopi9 onbereikbare beኳi!jsstukken . Telkens opnieuኳ refereert Herma aan foto's
en manuscripten die in de kist moeten zitten en recoustrueert zodoende stuk1je biJj beet1je haar 9eschiedenis
met haar Jjeu9dvriendin Mila WYchinska die oorspronkeli1jk Dee MiJjers heette . De familie MiJjers is een 9emen9de Indische familie van 9rootgrondbezitters . De
bezittin9en Pakembangan en andere koloniale familiehuizen herbergen een geschiedenis 9etekend door
smeulende passies gefnuikte liefdes moord, verdኳi1jnin9 en raciale vermen9ing . De identiteit en 9e9e vens omtrent de afkomst van Mila WYchinska alias Dee
MiJjers verandert dan ook al naar 9elan9 de historische
en politieke omstandi9heden . In Nederlands Indie met
ziJ'n precieze re9istratie van ras en afkomst ኳisselden
de onderdrukkers en de onderdrukten met iedere
politieke omኳentelin9 van plasts . Zo verkeerde de
bevoorrechte positie van 'totok' volbloed Nederlander met de Japanse bezettin9 in ziJjn togendeel . Alle
totoks ኳerden immers 9einterneerd . De Indo daarentegen die alti1d 9raa9 voor totok had ኳillen doorgaan
om hogerop to kunnen komen in de koloniale maatschappil, kon opeens !juist door het erkennen van de
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Aziatische afkomst buiten de Japanse kampen bliJ'ven
en zodoende ziJjn of haar leven redden . Deze helse
keuze verscheurt de familie MiJ'er en om zich daarvan
to distantieren - elke keuze is een onderኳerpin9 aan
raciale politiek - neemt de politiek radicale Dee de
naam van haar verdኳenen moeder Nadia WYchinska
aan . Deze losbandi9e Poolse danseres had een korte
affaire met Mila's Indovader, maar kon in Indie niet
aarden . Zoals 9rootmoeder Mi1jers later insinueert
omdat zij' het tኳeederan9sbur9erschap van haar echt9enoot niet accepteren kon . In een ኳoordenኳisselin 9
met de opstandi9e Dee trekt de 9rootmoeder vervol9ens haar Indoschap in tኳiJjfel : Nadia zou al zኳan9er
ziJn 9eኳeest van een Rus en Dee's vader nadien hebben verleid . Hoe het zi1', de raciale identiteit van Dee
MiJjers/Mila WYchinska staat allerminst vast . Er ኳordt
door haarzelf en anderen mee 9a9oocheld . Na de dekolonisatie duikt zijj no9 op in de vermommin9 van de
moslimrebellin Ibu Sharifa en als de meeste informanten haar doodኳanen manifesteert zij j zich uiteindeliJjk
als een tot man 9etransformeerde Japanse kunstverzamelaar . Hernia herkent haar als zodani9 op een foto in
een catalo9us . Het liJjkt erop of Dee net als Elmn Breskel
uit een verstikkende context is ontsnapt naar een ander leven . Beide ontknopin9en komen via nieuኳe documenten het verhaal binnen .
In Sleuteloog speelt niet zoals in De Verbor9en
Bron de 9otieke plasts een onmiskenbaar constituerende rol in het verhaal al zi1jn de tuinen en de huizen
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belan9ri1jk in de ervarin9sኳereld
van Hernia Warner . De belan9riJjkste vormtechnische verኳi1'zin9 naar
de traditie van het 9otieke vertellen
is in Sleuteloo9 de 9esloten ebbenhouten kist met documenten
de sleutel tot het 9eheu9en van
Hernia Warner en een variatie o p
de verbor9en kamer die fun9eert
als de motor achter de ontኳikkelin9 van het verhaal . Het verhaal
liJ'kt bi1' voorbaat onvolledi9 en
onbetrouኳbaar to moeten bli1jven
ኳat to9eliJjkerti1jd ኳeer een thema ኳordt van datzelfde verhaal :
"Moorland heeft mi1n 9eheu9en
formidabel 9enoemd- maar hi'1
ver9ist zich . Het is vol zኳarte 9aten
en schemeri9e 9ebieden ." Ibidem
p139 . Maar de vele vra9en die
MariJj ke van Veldhoven
Hernia zich stelt de vele raadsels in
de 9eschiedenis die zij' na de dood
van haar man heeft proberen to laten rusten ኳorden
niet veroorzaakt door een to kort schietend 9eheu9en .
Eerder liken
sommi9e cruciale feiten voor altiJjd in de
1
9eschiedenis verbor9en to zullen bli1jven .
De ebbenhouten kist is oorspronkeliJjk van Hernia's
vader 9eኳeest . Na de oorlo9 ኳaarbiJj haar beide ouders in of na de kampen omkomen kri19t zijj de met
foto's en andere familiedocumenten 9evulde kist in
handen nadat deze een poos bi1' de familie Mi1jers
beኳaard is 9ebleven . Als de kist na vele omzኳervin9en in 1963 in Nederland aankomt vindt Hernia
Warner een schrift van Dee dat kenneliJjk ook in de kist
is terecht9ekomen en ኳaarin ze naast tal van kritische
opmerkin9en betreffende de aan haar toe9eschreven
9evoelens van raciaal superioriteitsbesef, een fotootJ'e
vindt van Dee met een re9el uit een filmson9 9eschreኳen in Taco's handschrift : 'the ኳaኳ You haunt m Y
dreams' . Pas na de dood van Taco ኳordt Hernia 9edኳon9en de portee van deze ኳoorden onder o9en to
zien . Een nieuኳ document dኳin9t haar tot zich to
laten doordrin9en dat de onvoorኳaardeli1jke eens9ezindheid die zijj in haar relatie met Taco heeft verondersteld "alleen in miJjn verbeeldin9 heeft bestaan"
ibidem, p . 143 . Uit een verlate condoleancebrief naar
aanleidin9 van de dood van Taco bli1'kt dat Dee en
Taco een 9epassioneerde verhoudin9 hebben 9ehad
die ኳaarschiJ'nliJ'k tot aan Taco's dood heeft 9eduurd .
De auteur van de condoleancebrief, een Amerikaanse
colle9ahistoricus, bliJjkt to denken dat hiJ' aan Dee
.

schri1jft, de vrouኳ op ኳie Taco hartstochteliJjk ኳachtte
in de ti1'd dat een aantal historici vastzaten biJj rebellen
op de Molukken begin 1jaren zesti9 . Die 9i1'zelin9 heeft
van Taco een 9ebroken man 9emaakt .
Taco is kort na die periode 9estorven en Herma kan
er nooit meer achter komen hoe Taco zi1jn relatie met
Dee en met haar Herma heeft beleefd . "Hat onverdrag91
like is dat ik 9een zekerheid heb ik ኳeet helemaal niets" ibidem, p . 171 . Het leven dat ziJj zich in
haar ouderdom probeert to herinneren is een 9eschiedenis die onomkeerbaar on9echeckt moat bliJ'ven
en ኳaarvan de betekenis vooral is bepsaid door haar
ei9en illusies en verbeeldin9en . De verኳiJj derin9 die
zich tussen haar en Dee voltrok ኳas ኳellicht eerder
toe to schri1'ven aan de relatie met Taco dan aan hat
raciale en politieke verschil dat Dee als een onneembare vesting tussen de vriendinnen had 9eplaatst . Net
als 1urJjen Siebelin9 moat Herma Warner ontdekken
dat ziJj niet heeft kunnen zien ኳie de ander ኳerkeli1jk
ኳas omdat de ei9en fantasie de ei9en verbeeldin9sኳereld de ander alti1'd tot op zekere hoo9to onzichtbaar onkenbaar maakt .
Pas echt 9riezeli 9
Het unheimliche in deze romans van Hells Haasse zi1'n
niet de bovennatuurli1'ke 9eestverschiJjnin9en . Evenals
in De verbor9en Bron is er in Sleuteloog op vanzelfsprekende ኳiJze sprake van bezielde matene en 9ematenaliseerde zielsverኳantschap . Herma kan in India en
ook later als ziJj tern9keert naar Indonesia bi1'voorbeeld
steeds dezelfde 9eesten van de doden zien als Dee's
tante Non . Geesten ziJn 9eesten . Wat pas echt 9riezei is, is dat de din9en niet ziJn ኳat ze li1ken, dat de
l9
ኳerkeliJjke toedracht van een 9eschiedenis een leven

zich zelfs aan hat subject van dat leven onttrekt . De
le9a plaatsen die de ኳerkeli1jkheid achterlaat zi1jn
on9emerkt bezet 9eraakt door de verbeeldin9, de
fantasie . 0pnieuኳ ኳordt duideli1k dat de ኳerkeli1kheld zelf ongnJpbaar is dat de betrokkenen er allemaal slechts hun ei9en draai aan kunnen 9even . Als
Herma met eni9e 9elatenheid tot dat inzicht komt en
de sleutel van de kist tern9vindt op een plasts ኳaar
Taco hem vermoedeliJ'k heeft near9ale9d, bli1jkt de
sleutel niet meer to passen . Ze besluit de kist en de
sleutel aan Bart Moorland to 9even . Hi1j moat maar
zien ኳat hi1j ermee doet . Het verhaal ኳordt of9esloten
met Moorlands laatste brief ኳaarin hiJ j meldt dat hiJ' de
kist 9eopend heeft: 'Maar, lieve mevrouኳ, hiJ' is lee9' .
Waar in De verbor9en Bron de bron bliJjft murmelen hat verlan9en naar elders bli1jft kna9en, maar
de hoofdpersoon zi1'n leven binnen 9eaccepteerde

maatschappeliJjke verbanden voortzet accepteert
Herma Warner hat onvermi1j deli1'ke inzicht in hat verval
en de vormloosheid die haar ኳacht . Geen enkele illusie is nog aanvaardbaar . Het huffs, de kist en hat beኳustzi1'n zullen uiteindeliJjk lee9 achterbliJjven .
Rosemarie Buikema is ኳerkzaam als hoofddocent bi] hat
lnstituut voor Media en Representatie . Onlan9s verscheen
van haar hand Kunsten in Beኳe9in9 1900-1980 (in samenኳerking met Maaike Mei'er)
I . Binnenkort verschi'nt
J hat
tኳeede deal van deze serie over de inbren9 van migrantenkunstenaars in de Nederlandse cultuur . Ook zal in 2004
verschi'nen
: Rosemarie Buikema en Lies Wesseling, Het
l
Heilige Huffs . De 9otieke vertelling in de Nederlandse

Iiteratuur . Dit artikel is een beኳerking van een hoofdstuk
van dit to verschi'nen ኳerk .
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Ann RigneY, sinds kort hoogleraar Algemene LiteratuurኳetenschaP aan de universiteit Utrecht, heeft een semester
doorgebracht als 9 astonderzoeker to Harvard . Zi'
l bericht over haar ervaringen met de Amerikaanse letteren .

Tussen tekst en technologie
Wat vooral opvalt in de vele filialen van Starbucks cafe
in de buurt van Harvard is de Ieescultuur die daar
heerst. Tussen de Iekkere cappuccino's en het 9ekiets
door zit men naast kranten ook 9reti9 boeken to
lezen . En daarbiJ' 9aat het niet om de eerste de beste
bestseller, maar vooral om klassiekers : van Jane Austen en Dosto1'eኳski tot Tolsto1 ' en Toni Morrison . Voor
de letterkundi9a zi1'n dat plezieri9e herkennin9spunten in ኳat anders een 9 ecommercialiseerd r hi-tech en
op consumptie 9ericht landschap is .
Achter deze literaire vertoning in de plaatseli1'ke horeca 9aat een bi1jzondere opvattin9 over de 9eestesኳetenschappen en hun plaats in het universitaire onderኳiJjs schuil . Het liberal arts pro9ramma heeft tot
doel studenten in de bachelorfase een breee orientatie op de ኳetenschappen to 9even ter funderin9 van
de specialisatie die pas in de tኳeede fase, bijj een
masters ofArofessional school plaatsvindt . Waar dit to
Harvard op seer komt is dat alle studenten on9eacht
hun 9ekozen maJjor, maar liefst een kኳart van hun
studiepunten moeten hales bijj colleges uit het
zo9enaamde 'core curriculum' . Dit is een breed universitair cursusaanbod dat trouኳ aan de traditie van
de artes liberates zeven 9ebieden bestri1jkt : vreemde
cultures literatuur en kunst r 9 eschiedenis r ethiek , natuurኳetenschappen en sociale ኳetenschappen . Een
natuurኳetenschapper in ኳording kan op deze manier
op ኳetenschappeli1j k niveau in aanrakin9 komen met
de schilderkunst van Rembrandt de ethiek van
Aristoteles of van Raኳls r of - uiteraard - met het ኳerk
van Dosto1'eኳski . Andersom de 1jon9e literatuurኳetenschapper of historicus kan ook in aanrakin9 komen
met de evolutietheorie of recent onderzoek naar hersensstructuren .
Het valt echter op dat zoveel onderdelen van het
core curriculum' bijj de 9eestesኳetenschappen horen :
drie eventueel vier van de zeven als Jje ethiek erbijJ
telt . KenneliJjk hecht men een biJ'zonder betas9 aan
de 9eestesኳetenschappen - de zo9enaamde humanities - ook binnen de opleidin9 van menses die zich
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later met lets heel anders zullen 9aan bezi9houden .
DaarbiJ 9aat het niet alleen om kennismakin9 met 'de
9rote boeken' maar ook aldus de voorlichtin9 van de
universiteit om het vertrouኳd ኳorden met een andere vorm van kennis : een andere denkኳiJ'ze, zoals deze
tot uitin9 komt in zoኳel literatuur en kunst als in de
reflectie hierop en zoals deze tot uiting komt in de
filosofie . De verdiensten van zo'n diverse opleidin9 ziJjn
onder andere to zien in het prachti9e boek van de
neuropsYcholoo9 Daniel Schacter, Searching for
Memorኳ: The Brain the Mind, and the Past (1996) .
Deze inleidin9 tot recent onderzoek naar 9eheu9enverlies is niet alleen voortreffeli1k 9eschreven - een
9lashelder vertoo9 over in9eኳikkelde zaken - maar
9etui9t bovendien van een 9rote kennis van de moderne kunst en 9ebruikt deze, naast versla9en van experimenten ter illustratie van psYcholo9ische processen .
Nu is het in een liberal arts om9evin9 verleideliJ'k om Jjezelf als 9eestesኳetenschapper riJjk to rekenen
en to denken dat 1'ouኳ academische uit hoek in het
centrum van het universitaire heelal staat ; of sterker
no9, dat de letterkunde de as is ኳaar de rest allemaal
om draait . Alle ervarin9en in de horeca van Harvard
ten spiJ'tr zou dit een beet1je zelfbedro9 ziJjn . Veel
van de studenten die dit voort'aar De 9ebroeders Karamazoኳ hebben 9eanalYseerd zullen vroliJjk verder
leven als advocates, medici r of natuurኳetenschappers
en zullen hoo9uit op 9eheel incidentele ኳiJjze no g
ኳat met de literatuur does . En dat is maar 9oed
ook aangezien deskundi9e huisartsen ook onmisbaar
zi1jn . Niet iedereen kan en moet een letterkundi9e
ኳorden .
Het 9aat mi1j hier vooral om het felt dat er een
zekere ኳisselኳerkin9 Tussen disciplines liJjkt plaats to
vinden . Belan9ri1'ker no9r dat de 9eestesኳetenschappen ኳorden beschouኳd als volኳaardi9e partner in het
universitaire bedriJf, of tenminste in het basiscurriculum . De humanities, met bovenaan de letterkundi9en r hebben de rot toebedeeld 9ekre9en van interpreten van de cultuur . En deze rot spelen ze 9raa 9 .

vaak aan9evuld met een moraliserende missie om
mensen via de duidin9 van met name literaireteksten
to laten nadenken over maatschappeliJjke en filosofische vraa9stukken en over 9erechti9held . Mett hun
belan9stellin9 voor klasse en gender en, meer recenteli1k . voor etniciteit en diversiteit ziJjn ze een beet1je de
morele ኳaakhonden van de universiteit 9eኳorden .
Deze omschriJjvin9 van de tack van de 9eestesኳetenschappen die is tern9 to voeren op het ne9entiende-eeuኳse ኳerk van Mattheኳ Arnold is sterk
9eኳorteld in de An9losaxische traditie . Je kunt makkeliJjk met deze missie met name de politiek correcte
aspecten daarvan r oneens zi1jn . Maar het heeft ኳel als
voordeel dat de 9eestesኳetenschappen heel duideli1jk
een ei9en identiteit hebben ኳeten to handhaven in de
universitaire ኳereld . Diversiteit in denkኳiJjze en ኳetenschappeli1'ke tradities : dat heeft ook ኳat .
In Nederland 9aat het anders, niet alleen omdat de
9eestesኳetenschappeliJjke traditie hier anders is en
men de letteren nooit als morele ኳaakhonden heeft
ኳillen zien maar omdat er veel meer ኳordt uit9e9aan
van de eenheid van de ኳetenschap. Of anders 9eze9d :
om allerlei institutionele en inhoudeliJ'ke redenen zoeken 9eestesኳetenschappers steeds vaker een toenaderin9 tot de natuur- en sociale ኳetenschappen . Daar
is niets mis mee . 5terker no9 : het heeft tot belan9ri1'ke
proJjecten 9eleid . Maar als deze li1jn ኳordt voort9ezet
drei9t er op termiJj n lets verloren to 9aan nameli1jk de
deskundi9held in het analYseren en duiden van tekstep en andere vormen van cultuur .
Het IiJjkt alsof in deze cultuur letterkundi9en zich
steeds 9eroepen voelen om zich to excuseren als zouden ziJj to 'zacht' ziJ'n, en niet 'echt' ኳetenschappeli1jk .
Die zachtheid 9aat misschien in enkele 9evallen ኳel
o maar kan o zich niet als kenmerkend voor de letteren an sick zi1jn . Kan het niet positiever? Alfa's leiden
aan een 9ebrek aan zelfvertrouኳen luidde de recento condusie van de Adviesraad voor Wetenschap en
Technolo9ie aan de minister van onderኳiJ's . AI ኳas ik
het met veel van de bevindin9en niet eens dat 9ebrek
aan zelfvertrouኳen daar herken ik ኳel lets in . Om het
zelfbeeld en imago van de 9eestesኳetenschappers o p
to krikken zal doorvaren op het aloude kompas 'ኳat
ኳi1j doen is belan9riJjk omdat ኳat ኳi1' bestuderen ook
belan9ri1jk is' niet volstaan . Binnenshuis biJ ' de letteren
9aat het prima ; het probleem li9t vooral in de verhoudin9 tot de buitenኳereld en andere tradities in de ኳetenschap . Aan anderen uitle99en ኳaarom ኳat ኳij1
doen belan9ri1'k is daar zi1'n ኳiJ' J'uist niet zo 9oed in, en
bi1' 9ebrek aan beter ኳordt le9itimerin9 to vaak 9ezocht in hermetisch taal9ebruik .

Voor mensen die zich in de taal en communicatie hebben 9especialiseerd, ontbreekt het ons verassend vaak
aan ኳoorden ኳanneer ኳi1' 9evraa9d ኳorden om aan
niet-in9eኳiJjden uit to le99en ኳaar ኳe ons nu ei9enli1jk
mee bezi9 houden . En dat is ኳeer het voordeel van
zo'n core curriculum : in zo'n interdisciplinaire ruimte
ኳorden alle partiJjen 9edኳon9en om uitda9end, interessant en be9riJ'peli1'k to bliJven .
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Het puin van de geschiedenis
ኳeer samenvoegen
Over schuld en onschuld in Klaus Siegels De nieuኳe en gel
0P 6 april 2003 Presenteerde Klaus Sie9el (1934) in het herinnerin9scentrum van kam P
Westerbork zi1'n nieuኳste roman, De nieuኳe en9el. Een roman die nadrukkeli1'k de
holocaust tot thema heeft . Sie9el leg tt in zin beኳerkin9 verbindin9en tussen de holocaustthematiek, de filosoof Walter Benjamin, de 9ebochelde Otto Edelstein, het schilderi' 1
Angelus Novus van Paul Klee en an9elieke verschi1'nin9en . Fedor Ha9enaar en Barend
Wallet laten zien dat 1'uist Sie9els comPlexe combinatie van verschillende motieven een
frisse blik ኳerPt op de Problematiek van de holocaustliteratuur .
Fedor Ha9enaar en Barend Wallet

Otto Edelstein is een Duitse 1food die ኳordt 9eboren
met afኳi1jkin9en aan ziJjn heup en rug . Zi1jn vader is
rechter en voedt Otto met harde hand op . De stren9e
opvoedin9 tekent de relatie die Otto met ziJ'n vader
heeft . Wanneer de nazi's de macht 9riJ'pen in Duitsland ኳordt Otto's 1joodse vader uit ziJjn ambt ontheven
en plee9t hi1 j zelfmoord . Ondanks het nadrukkeli1jke
verzoek van ziJjn vader ኳei9ert Otto om aan ziJjn sterfbed to verschiJ'nen . Otto studeert aan verschillende
universiteiten en vertrekt vlak voor de Tኳeede Wereldoorlo9 naar Paris
J . Daar ontmoet hiJ j de zieke cultuurfilosoof Walter Benjamin, die een schilderi1 ' van Paul
Klee Angelus Novus met zich meedraa9t . Otto bliJjkt
een opvallende overeenkomst to vertonen met de
afbeeldin9 van de 'nieuኳe en9el' en Benjamin kept
daar een mYstieke betekenis aan toe . Otto trekt 9eruime tiJjd met de 1joodse intellectueel op en ze ኳorden
samen naar het zuiden van Frankri1k 9edeporteerd
ኳaar ze proberen to vluchten naar SpanJj e . Uit angst
voor de lokale politiecommissaris die hem drei9t uit to
leveren aan de Gestapo, plee9t Benjamin zelfmoord .
Otto meent medeschuldi9 to zi1'n aan Ben1jamins zelfmoord en vertrekt richtin9 het noorden om sYmbolisch boete to doen .
Voordat hiJj ziJn 9estelde doel heeft bereikt, ኳordt
Otto opgepakt en in Westerbork 9einterneerd . Daar
kriJ9t hi1j een baant1je als administrateur van het ziekenhuis ኳat hem zekere voorrechten oplevert. In het
kamp ontmoet hiJj het zi9eunermeis1je Wald Y
Weisz met ኳie hi1 j een 9epassioneerde liefdesrelatie
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onderhoudt . Otto kan ondanks zi1'n privileges niet
voorkomen dat WaldY naar Auschኳitz ኳordt getransporteerd . Otto bli1jft alleen achter en ኳeet na de oorto9 een bestaan als boekhandelaar op to bouኳen in
Amsterdam . Begin Jjaren tachti9 onder9aat Otto een
behandelin9 voor oorlo9s9etraumatiseerden in
behandelingskliniek Centrum '45 . Daar loopt hi1j Waldt ኳeer te9 en het li1jf ~; ziJ' heeft de oorlo9 ook overleefd . De 9roepstherapie bliJjkt voor Otto niet to ኳerken omdat niemand 9einteresseerd li1'kt in het deel
van het verhaal dat hi1' ኳil vertellen . Daarbi1 j zi1jn zi1jn
behandelaars no9al sceptisch over het felt dat Otto
contact ze9t to hebben met en9elen . Otto voelt zich
niet 9ehoord .
Wanneer Otto vanuit zi1jn appartement ziet hoe
tኳee 1'on9et1jes een Marrokaans leefti1dgenootJ'e vermoorden ኳil hi1 ' 9etui9en bi1 j de politie . De ouders van
een van de daders ኳillen hem daarvan ኳeerhouden en
bedrei9en hem in ziJjn appartement . Otto ziet de po9in9 van de ouders tot het verzኳi19en van de moord
als nieuኳe vorm van een oud fascisme ;. hi1j beschouኳt
het als ziJ'n plicht hen to liquideren . HiJj ኳordt op9epakt
en op9enomen in een observatiekliniek ኳaar ziJj n
9eesteliJjke 9ezondheid moet ኳorden vast9esteld door
de behandelende arts Dokter Bitteraarde . Diverse
mensen in Otto's om9evin9 proberen verzachtende
omstandi9heden voor hem aan to voeren maar Otto
is alleen 9einteresseerd in het vertellen van zi1'n verhaal ; een verhaal dat niet is bedoeld als verzachtende
omstandi9held, maar alleen als een 9etui9enis .

De verschillende motieven en 9ebeurtenissen die uit
deze samenvattin9 naar voren komen ziJ'n alien
9ekoppeld aan de antinomie schuld-onschuld . De
9eschiedenis van Otto's tiJ'd in Westerbork komt in
betekenisvolle spanning to staan met zi1'n om9an9 met
Walter Benjamin . Deze spanning ኳordt uit9eኳerkt in
Otto's verstrekkende daad als hiJ ' de moord op de
ouders van de minder1'ari9e moordenaar plee9t en er
een nieuኳe schuldvraa9 mee 9aat spelen . In deze roman staat centraal ኳat onder schuld en onschuld
moet ኳorden verstaan . Dit bren9t ons uiteindeliJ'k bi'1
BenJ'amins interpretatie van het schilderi1' van Klee als
de en9el van de 9eschiedenis . Hierin zien ኳiJj de veelheld aan motieven en thema's samenkomen .
Een allesoverheersend ኳeten
De positie die Otto inneemt is no9al een biJ'zondere .
HiJ' is niet zomaar een J'ood die in een kamp van de
nazi's ኳordt 9ezet . Omdat hiJ' een van de eerste is die
in kamp Westerbork ኳordt onder9ebracht en omdat
hi1' Duits spreekt lukt het hem om een bevoorrecht
baant1'e als administrateur in het ziekenhuis to kriJ'9en .
Met dit baant1'e verኳerft hij j enkele privileges, ኳaadoor
hi1' het minder zኳaar heeft en niet zo bang hoeft to
ziJ'n voor verdere deportaties . Doordat hi1 ' nooit verder
komt dan het 'door9an9skamp' dat Westerbork is,
ri1'st biJ' Otto, maar ook bi1' de lezer l de vraa9 of Otto
ኳel ኳerkeli1'k to kla9en heeft . Heeft hi1 ' recht op de
status van kampslachtoffer? Bovendien heeft hiJ' de
Duitse nationaliteit . Dit is niet zo bi1'zonder, er ኳaren
veel Duitse 1'oden maar omrin9d door Nederlanders
9eeft dit hem een uitzonderin9spositie .
Otto reflecteert veelvuldi9 op de ti1'd die hi1 ' in Westerbork heeft door9ebracht . Zodra de oorlo9 is of9elopen, zit hi1 ' met de vraa9 of hijj medeschuldi9 is aan de
vele deportaties van onschuldi9e mensen vanuit Westerbork naar de vernieti9in9skampen in het oosten . In
het begin van de oorlo9 ኳeet Otto niet preties ኳat
er met de mensen die in Westerbork op de trein ኳorden 9ezet staat to 9ebeuren maar het va9e besef is
er ኳel en dat 9roeit gestaa9 tot een allesoverheersend
ኳeten . Hi1' heeft van het begin of aan door dat de
mensen in het kame li1'den ; de vraa9 of hi1' hen voldoende to hulp is 9eschoten, kኳelt Otto . En is hi1' niet
medeschuldi9? Want merle dankzi1 ' zi1'n ኳerk kon het
kamp bli1'ven draaien . Otto droe9 zi1'n steentJ'e 1'uist bi'J
aan het voortbestaan van het li1'den van de mensen in
het kamp : "Otto is ervan overtui9d dat hiJ' lets had
moeten doen . Na de oorlo9 leerde hiJ' een Nederlands
kinderri1'mpJ'e kennen dat ziJ'n halfzachte houdin 9
onbarmharti9 omschri1'ft : 'Ik stond erbi1' en ik keek

ernaar ."' p . 91 Otto heeft 9edurende ziJ'n verbli1'f in
kamp Westerbork ኳel 9eprobeerd '9oede' daden to
verrichten . Zo hiel hi' mee aan enkele ontsna
in en
maar bleef hiJ' ኳel binnen de veili9a mar9es van ziJ'n
bevoorrechte positie . Deze functie ኳilde hiJ' niet op het
spel zetten en dus kon hi1' niet heel veel doen .
Niet eens zozeer tiJ'dens de oorlo9, maar vooral
daarna is Otto 9eobsedeerd door zi1'n schuldvraa9 . Het
is een dilemma dat hem niet laat rusten . Door zi)'n latere aanrakin9en met de psYchiatrische zor9 ኳordt van
hem ook veelvuldi9 9evraa9d to reflecteren op zi1'n
oorlo9stiJ'd .
Dokter Bitteraarde vraa9t aan Otto of hi1' zich schuldi9 voelt aan 'misleidende praktiJ'ken' . Otto schriJ'ft
hierover: "Ik 9eloof dat ኳe toen ኳe half april '45 ኳerden bevriJ'd, met no9 9een ne9enhonderd zielen ኳaren . . . . Ik maak me 9een illusie over mi1'n schuldeloosheid ." p . 152 Ook het vol9ende citaat 9eeft
Otto's schuld9evoel 9oed ኳeer : "Maar hoe hiJ' ook in
de vi1'f J'aar Westerbork zi1'n best had 9edaan : hiJ' zat in
1945, en nu na de moord op de ouders van Harold
no9 steeds met het 9evoel dat hi1' ernsti9 tekort ኳas
9eschoten . De balans ኳas ne9atief 9ebleven ." p . 354
Omdat het moeiliJ'k is om over J'e ei9en daden to
oordelen hecht Otto buiten9eኳoon veel ኳaarde aan
het oordeel van oud-kamp9enoten en andere overlevenden . Ondanks zi1'n ei9en pessimisme over zi1'n
kamptiJ'd, zi1'n de menin9en van de mensen die hiJ' na
de oorlo9 opnieuኳ ontmoet over het al9emeen positief . Zo ze9t Griet1'e, een vast lid van Otto's praat9roep in Centrum '45, dat Otto "behoorde tot de
ኳeini9e Duitsers die ኳelkom ኳaren" p . 72 . Ook de
vertelinstantie 9eeft commentaar over Otto's verbli1'f in
Westerbork : "Zonder dat hi1' het zelf ooit zou toe9even behoorde Otto ook tot de rechtvaardi9en . "
p 296
Wat een enorme o p steker is voor Otto l is de ontvan9st die hem ten deel valt als hi1 ' een terras aan de
bosbaan ontdekt . 0p dit terras zitten vele overlevenden van de holocaust voornameliJ'k mensen die elkaar
kennen van kamp Westerbork . Als Otto het terras en
de 9emeenschap bezoekt ኳordt hiJ' tot zi1'n ei9en verbazin9 vriendschappeliJ'k ontvan9en :
Al die J'aren had hi'
J 9edacht dat de 'Hollander'
hem verafschuኳden en nu dit! Als de eerste
die hem had 9ezien had 9eroepen : 'Daar heb
J'e die mof!' zou hem dat minder verbaasd
hebben . . . . De midda9 die volgde- deed Otto
meer 9oed dan alle theraP ie die hi'
I tot nu toe
had onder9aan . pp . 515-516
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Helaas kriJ9' t Otto niet alleen positieve respons en het
is vooral de kritiek die hard aankomt . Hendrik de verzetsman uit het praat9roepJ'e van Otto is op een da 9
no9al kኳaad : "Wat doe J'i1' hier eigenli1'k met 1'e moffennaam? Herr Otto Edelstein . Zeker een van die Duitse 1'oden die bnze J'odenmensen in Westerbork op de
trein hebben 9ezet? En met J'e accent 1'aag Ja me aan
een stuk door op stang . 0 die herinneren9en . . ."
Griet1'e sprin9t voor Otto in de bres : "Die verdachtmakin9 slaat ner9ens op. Otto heeft meer voor ons
9edaan dan veili9 voor hem ኳas ." p . 337 De opmerkin9 van Hendrik bli1'ft Ian9er bi1' Otto han9en dan de
vriendeliJ'ke ኳoorden van GrietJ'e . Otto bli1'ft al die 1'aren
na de oorlo9 ኳorstelen met de vraa9 of hiJ' een van 'de
goeden' in het kamp ኳas .
Het zoo9deer mens
In De nieuኳe en9el ኳordt niet alleen de schuldvraa9 van Otto 9ethematiseerd . Ook een al9emenere
schuldvraa9 ኳordt re9elmatig aan9estipt . In de praat9roep in Centrum '45 komt de vraa9 ኳee nu preties
schuldig ኳas in de oorlog, regelmatig ter sprake . In
een Iange discussie die de praat9roep voert ኳordt
besproken of de Japanse soldaten nu schuldi9 zijn
of dat ze zich alleen maar aan hun plicht onderኳierpen :

Antoine doorbreekt het stilzኳi'
l9' en . . . : 'Max ik
ኳil ei9 enli'k nog een keer tern9 naar J'ouኳ
voorstel om over die lapanse soldaat na to
denken . Misschien als ኳe het over 1'ullie beulen
hebben over hun motieven ኳee ኳeet he/pt dat
J'ullie een beetJ'e . Die moordenaar van Boelies
vader had mo91
eli'k helemaal geen motief. Het
kan ኳezen dat hi'1 dacht : "als ze nou maar 9oed
voor mijn koetJje zorgen daar in het verre
Asahi9aኳa"- of ኳaar hi'
J vandaan kኳam of hi'1
dacht : "nu is mi'n zኳaard alኳeer bot . . . 'Die
officier, die het bevel 9of- die is interessanter . Ik
ኳed dat hi'1 trots ኳas zi'n
1 god-keizer to dienen .'
. . Ruben ኳerpt zich ኳeer eens als
hulptheraAeut op. maar hi"1 heeft ook lets van
een domineer 'Zou het toch niet he/pen als I'e

bedenkt dat die lapPen ook maar mensen
ኳe/ of de
ኳaren die hun plicht deden . Het li'kt
1
mensheid in de tኳinti9ste eeuኳ alle houvast
kኳiJj t is . Na 1945 had l'e Korea Vietnam
o9en
Angola Mocambiq ue Cambodl'a . In mi'n
1
is dat ob1'ectief allemaal er9er dan ኳat die
JaPpen deden . p . 344
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In de praatgroep is het vooral Ruben die zich veel
bezi9houdt met deze algemene schuldvraa9 . Hi1' bli1'ft
aan andere 9ruኳeli1'ke volkerenmoorden uit de ኳereld9eschiedenis herinneren en is van mening dat de
la9ere soldaten 'maar mensen ኳaren die alleen hun
plicht uitvoerden' . Het 9rootste 9edeelte van de praat9roep is het niet met Ruben eens, maar Alexander
verdedi9t Ruben ኳel net zoals de therapeut Antoine
die even later de vol9ende verduideli1'kende vraa 9
stelt: "Wat Ruben zich afvraagt is of die soldaat 'in
ኳaarheid' schuldi9 ኳas . Hi1' deed zijn plicht en al die
misdadi9e din9en die hiJ' op bevel uitspookte, lig9en die
niet in de aard van het zoo9deer mens?" Zie p . 396
Binnen de praat9roep ma9 het onderኳerp 'zoo9deer mens' in zijn 9eheel ኳorden toe9eschreven aan
Alexander, professor in de a ntroPolo9ie . A I heel vroe 9
in het boek komt Alexander met een biolo9ische
verklarin9 voor de 9ruኳelen van de oorlo9 . Hi1' ze9t
het zelfs expliciet : "Ik probeer een verklarin9 to 9even
voor het raadsel ኳat de moffen toch bezield heeft .
Geen excuus dat niet maar een uitle9 die ons misschien een beetJ'e rust of troost, of ኳeet ik ኳat kan
bieden ." p . 12 Alexander be9int dan aan een semiኳetenschappeli1'k betoo9 ኳaarin hiJ' allerlei din9en erbi1' haalt om een verklarin9 to vinden, ኳat voor irritatie
zor9t bi1' zijn lot9enoten in de 9roep . De marktkoopman Daaf vindt het'slap 9elul' en onder andere Toetie
klaa9t ook dikኳiJ'Is dat ze de draad kኳi1'traakt . Maar
ondanks de bezኳaren 9ril'pt Alexander toch re9elmatig voor Iange tiJjd het ኳoord . Zo ook in het 9esprek
dat de praatgroep op de da9 van 'de daad' van Otto
had . Alexander houdt dan een uit9ebreid relaas over
de mens die zich evoluerend en ኳel een ኳe9 naar de
tኳinti9ste eeuኳ baant maar zijn agressie niet heeft
ኳe99eevolueerd' . De 'toesprack' van Alexander ondervindt no9al ኳat to9enstand maar Alexander ኳil
maar een ding duideli1'k maken : "Er bestaat 9een enkel excuus voor die schoften maar ኳel een verklarin 9
voor hun menseli1'k 9edra9 ." p . 333
Ook specifiekere schuldvragen over oorlo9sschuld ,
naast Otto's 9eval, komen aan bod :
Toen Gemmeker voor de rechters moest
verschi'nenhad Otto zich a/ zover van zijn
l
discutabele vriend 9edistantieerd dat het
oordeel dat praktisch op vri'sPrack
neerkኳam,
J
hem behoorli'k raakte. Het vonnis ኳerd
uit9esProken op grond van het felt dat
Gemmeker nooit zou hebben geኳeten ኳat de
ኳerkeli'ke
bestemmin9 ኳas van de mensen die
1
hi'
I op transport stuurde. p . 97

De verኳoordin9 9eeft al aan dat Otto dit 'nooit ኳeten' van Gemmeker niet 9elooft . En ondanks dat Otto
en de kampleider een tiJ'd op 'vriendschappeli1'ke' voet
hebben 9eleefd l vindt Otto het piJ'nliJ'k dat Gemmeker
er zonder straf vanaf komt . Dit terኳiJ'I elders toch
ኳordt 9eze9d dat Otto had ontdekt "dat de leidin 9
van het kamp niets had in to bren9en" . p . 359
Een andere schuldvraa9 komt tern9 bi1' WaldY;r zij1
houdt zich na de oorlo9 bezi9 met onrecht voornameliJ'k met betrekkin9 op de zi9eunerbevolkin9 . Ze
voert rechtszaken onder andere voor schadeloosstellin9en van oorlo9sslachtoffers- maar die topen niet alti1'd
in haar voordeel . Het is ook WaldY die de uniciteitsclaim
op het Iced van de holocaust door de J'oden ter discussie
stelt . De 1'oden hebben een aantal J'aar na de oorlo 9
'besla9 9ele9d' op de holocaust door de andere 9roepen die ኳerden vervol9d en vernieti9d haast to
verstikken door zoveel nadruk op het J'oodse Iced to
le99en . Dat bevalt WaldY, als zi9eunervrouኳ, niet: "Op
een keer verኳeet ze Otto dat de J'oden zo'n 9rote claim
op het ኳereldleed le9den ." Otto 'voelt zich niet aan9esproken' en noemt een aantal andere momenten van
verschrikkeliJ'ke massamoorden en besluit met "Nee
uniek ኳaren de massamoorden niet" . p . 520
Oh ኳat idYIlisch allemaal!
Door de moord op de ouders komt Otto in de J'ustitionele mallemolen terecht en kri19' t een observator die
moet ki1'ken in hoeverre Otto toerekenin9svatbaar ኳas
tiJ'dens de door hem 9eplee9de dubbele moord . ZiJ'n er
voor Otto verzachtende omstandi9heden, 9e-zien ziJ'n
mo9eliJ'k problematische tiJ'd in de oorlo9? Dit zoeken
naar lastenverlichtende beኳiJ'zen en verklarin9en is bi' 1
Otto no9 niet zo makkeli1'k omdat hiJ ' zo ziJ'n ei9en manier heeft van om9aan met het verleden . Vol9ens
WaldY 'zኳel9t' Otto in ziJ'n kamp9eschiedenis en heeft
hi1' de nei9in9 alle nari9heden uit de oorlo9sti1'd to
ba9atelliseren en zelfs 'idYIlisch' to maken . Een recapitulatie van Otto en ziJ'n ኳaarderin9en van zi1'n oorto9stiJ'd,; is hi1' een 9etraumatiseerd oorlo9sslachtoffer?
In de vele therapeutische 9esprekken en schri1'fsessies die Otto heeft 9ehad komt vaak naar voren dat
Otto vindt dat hiJ' het niet zኳaar heeft 9ehad in kam p
Westerbork . HiJ' ze9t in een brief "Ik heb 9eboft . Ik
heb 9een reden om rancuneus to zijn" (p . 207) . Over
de ver9eli1'kin9 tussen Westerbork en de vernieti9in9skampen in het oosten ze9t Otto : "Ik heb in het 9eheel
niets mee9emaakt dat ver9eli1'kbaar is met het leven
onder de drei9in9 van de rokende schoorstenen in
Polen" p . 538 . Otto bren9t duideliJ'k een hierarchic
aan in het Iced zoals bliJ'kt uit het bovenstaande

citaat . Ook in een praatsessie met ziJ'n vaste 9roep ze9t
hiJ' lets der9eli1'ks : "Mensen echt ik heb 9een vreseliJ'ke din9en mee9emaakt . Westerbork ኳas 9een vernieti9in9skamp . Ik heb nooit sterke zenuኳen 9ehad en
daarom kኳam het akeli9s dat ik ervoer zo hard aan
dat ik er no9 steeds last van heb ." p . 431 Als hiJ' vertelt over het kamp, merkt iemand uit de 9roep op een
9e9even moment sarcastisch op : "Oh ኳat idYIlisch allemaal!" p .431
Maar of Otto helemaal 9een traumatiserende ervarin9en heeft 9ehad, is no9 maar de vraa9 . Als dat aan
ziJ'n persoonliJ'ke therapcute in Centrum '45 Monica
zou ኳorden 9evraa9d, zou die ze99en dat Otto de
nei9in9 heeft ziJ'n ei9en traumatische verleden to
ba9atelliseren . Dat bli1'kt al in het kamp . Een van Otto's
kamp9enoten merkt op : 'ia . 1'i1' vindt dit kamp de 9eኳoonste zaak van de ኳereld" p . 216 . Monica heeft
Otto ኳel haar Sheherazade 9enoemd ; hi1' kletst haar
alti1'd maar in slagp . Als zij' ኳil horen over verschrikkin9en of over hefti9e emoties van Otto dan maakt hi' 1
consequent een 'omtrekkende beኳe9in9 . het komt er
altiJ'd op neer dat hiJ' een vroliJ'k, vriendeliJ'k verhaaltJ'e
vertelt . Alsof alles maar een sprookJ'e is alsof Otto zi1'n
huid moet redden door ziJ'n konin9 tevreden to houden met een vertelsel . Af en toe verliest Monica daarbi1' haar 9eduld : "Allemachti9 Otto
. . . verstop le
9evoelens toch niet zo achterliJ'k! " p . 365 Ook als
Otto ኳeer eens opschriJ'ft ኳat hi1' in het kamp heeft beleefd ኳaarbi1' Monica hoopt op dramatische 9ebeurtenissen verzucht ze na lezin9 van de tekst ኳanhopi 9
"Ik ኳerd bi1'na J'aloers van J'ouኳ beschriJ'vin9 van de
meisJ'es in dat huis1'e" p . 544 . Otto had het voor elkaar 9ekre9en om een huisJ'e zo idYIlisch to beschriJ'ven
dat een naoorlo9se therapcute er J'aloers op ኳordt .
Ook de liefde die tussen Otto en WaldY opbloeit in
het kamp ኳordt verheerliJjkt . In Westerbork beleeft Otto
de liefde van zi1'n leven . Ook ver na de oorlo9 kan
Annemieke, zil'n huidi9e vriendin niet zo biJ'zonder voor
hem ኳorden als WaldY ooit voor hem is 9eኳeest en nu
is. 0p het dieptopunt van zi1'n leven- als alles hem te9en
zit zoekt Otto zi1'n toevlucht bi1' WaldY . De liefde die
opbloeit tussen de barakken staat bol van de romantiek .
Er ኳordt ኳel 9esproken over de omstandi9heden die de
verhoudin9 van Otto en WaldY lets moeiliJ'ker maken
maar echt hinder ondervinden de tኳee 9eliefden niet
en ze hebben samen een heerliJ'ke tiJ'd . Zie pp . 300-329
Tenminste zo presenteert Otto ziJ'n verhaal .
Schaduኳ van een 9oed mens
Otto heeft bi1' het navertellen van ziJ'n 9eschiedenis de
nei9in9 alles 'mooier to maken' . In De nieuኳe enge!
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ኳordt door verschillende personages meerdere malen
9ereflecteerd op hoe het verleden ኳordt ኳeer9e9even . Daar ኳordt over en ኳeer no9al ኳat commentaar op 9e9even . Te9en Daisኳ uit de praat9roep van
Centrum '45 ኳordt 9eze9d dat ኳanneer ziJ' vertelt
alles maar een verhaal bliJjft, "omdat iii [Daisኳ] het zo
vertelt alsof 1'e er niet biJj bent ." (p . 228) Men verኳijt
Otto dat hi1j ziJn 9evoelens verstopt . Even later ኳordt
een stuk tekst van Otto's hand 9ekኳalificeerd als "te
9edistantieerd bullshit of 9ezever" p . 408 Otto vindt
het duideliJjk moeiliJ'k our het verleden zo 9oed
mo9eli1'k ኳeer to 9even . Hi1j verzucht dan ook te9en
ziJ'n psYcheater : " . . . hoe zou 1je Jjezelf kunnen herinneren? Van die paar keer dat 1je in de spie9el keek? Ik
herinner me de mensen our me heen en misschien een
zekere reflectie van mezelf te9en de achter9rond van
de antler ." p . 211 Dit verklaart misschien ook ኳaarour Otto alti1jd die 'omtrekkende beኳe9in9' maakt ;
Otto vindt het moeiliJjk our direct over zichzelf to spreken en probeert r door anderen to beschriJjven in hun
our9an9 met hemzelf, een ኳeerschi1'n van zichzelf to
schetsen . 0pvallend is dat alle verhalen over Otto van
de anderen consequent een positieve insla9 hebben ;
zouden ኳe hieruit kunnen conduderen dat de schaduኳ van Otto Edelstein die uit al deze optimistische
idYIlische sp rookes
J tevoorschi1'n komt de schaduኳ
van een 9oed mens is?
WaldY's manier van navertellen ኳordt met de manier van Otto ver9eleken . Otto is al de eni9e persoon
aan ኳee WaldY haar verhaal kኳiJjt kan . In Centrum '45
ze9t ziJ' zo 9oed als niets maar als het iJjs tussen Otto
en WaldY voor de tኳeede maal is 9ebroken, is Wald Y
toch bli1j dat ze aan iemand haar verhaal kan vertellen
en dat doet ze dan ook . Otto klaa9t no9al eens over
WaldY's manier van vertellen : "Wallኳ, hou op! Hoe
kun Jje dat allemaal zo zakeliJjk en onbeኳo9en vertellen?" WaldY ze9t Otto dat hi1j moet ophouden met
zeuren : "Kom ik to afstandeli1'k over? Sorrኳ, het is de
eni9e manier our het niet vertelbare to vertellen ." De
manier ኳaarop WaldY vertelt komt dus heel zakeliJjk
over . Later denkt Otto ti1jdens een spreeksessie van
WaldY tot tኳee maal toe dat er zoveel namen ኳorden
9enoemd : "AI die namen die voor haar misschien

belan9ri1j k ኳaren" en "No9 meer namen dacht Otto"
p490 . WaldY liJjkt alles zo feiteli1jk mo9eliJ'k to ኳillen
ኳeer9even ze 9eeft Otto zelfs een authentiek
document dat ze uit het vernietigin9skamp had beኳaard . Otto verzucht ኳel eens to9enover WaldY ኳaar
die herinneren9sdran9 vandaan komt : "Waarom kኳel

1je 1je door al die ellende zo preties op to slaan?"
p 475 Ze heeft ኳel een reden our Otto alles zo
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preties mo9eliJjk to verhalen • "Ik probeer J'e eni9szins
de verschrikkin9 van hun kla9en duideli1'k to maken ."
Otto stelt ኳaarop een interessante vraa9 : "Bestaat er
ኳel een taal van de verschrikkin9?" p . 492
0pvallend in het boek is het 9edetailleerd documenteren ; zoኳel het boek zelf als de personages doen
dat zeer sterk . De nieuኳe en9el is zelf een 9rote documentatiebron over kamp Westerbork in de oorlo9s1jaren . Ervan uit9aande dat de feiten en verhalen die
ኳorden verteld berusten op de ኳaarheid is dit boek
een aanrader voor een ieder die meer to ኳeten ኳil
komen over de oorlo9s1jaren in Westerbork en de
Tኳeede Wereldoorlo9 zelf . Maar de personages zijn
ook bezi9 met het 9rondi9 herinneren van de mee9emaakte ellende . Otto's preoccupatie met het
verleden noemen WaldY en Monica 'zኳel9en' in het
verleden J maar ook WaldY is '9eobsedeerd' door het
9eschiedenis . Ook de tern99evonden kamp9enoten
van Otto en WaldY op de Bosbaan ziJ'n druk met hun
herinneren9en : "Er ኳerden op dat terras dani9 ኳat
herinneren9en aan de kampen en vooral aan Westerbork op9ehaald! 'Vreemd ' dacht Otto sours 'ኳaarom
kኳellen ze elkaar toch met die beroerde herinneren9en
uit het verleden?" p . 517 En ook biJ' vol9ende bezoeken hebben ze het op de Bosbaan maar ኳeini9 over
de toekomst het ኳas voornameli1j k het verleden dat er
ኳordt besproken . 0p een da9 ኳaarop Otto samen
met WaldY naar het terras toeloopt, foetert WaldY een
beetJje op de mensen van de Bosbaan . Ze snapt niet
ኳaarom ze daar de Tele9raaf lezen het'meest antisemitische blad' . WaldY kan een artikel no9 in ziJ'n 9eheel citeren ኳaarin discriminerende uitlatin9en ኳorden 9edaan . Otto ኳiJjst haar op haar ei9en obsessie
voor het vasthouden van het verleden . Even later 9aat
het op het terras alኳeer over niets antlers:
Ruim vi'fenderti9
J
1aar na de oorlo9 verrees voor
Otto uit het ኳilde door elkaar 9ePraaf op het
terras aan de Bosbaan het beeld van die da9en
uit de oorlo 9 in Amsterdam] . Hoeveel plijn het
de oude mensen ook deed, plotselin9 ኳas daar
de 9emeenschaAPJ
eli'ke inspannin9 het verleden
zo helder mog1
elijk to reconstrueren . p . 528

Parallelle 9eschiedenissen
In deze nieuኳe 'holocaustroman' stipt Sie9el veel thema's uit de holocaustliteratuur aan . Somme9en daarvan ኳorden maar even 9enoemd en verder met rust
9elaten zoals de uniciteitsdaim van de 1joden op het
leed . Andere thema's ziJjn door het hele verhaal heen
9 evlochten ; het dilemma hoe de traumatesche

oorlo9servarin9en moeten ኳorden naverteld en of ze
uberhaupt moeten ኳorden naverteld is een vraa9stuk
ኳaarmee ook Otto to maken heeft en ኳaarop deze
hele roman reflecteert . Want uiteindeli1jk is dit boek
zelf ook een oorlo9sdocument, ኳaarin zelfs uitzonderli1jk veel ኳordt 9edocumenteerd . De nieuኳe en9el
toont niet alleen de problemen van de oorlo9stiJ'd zelf, ,
maar ook de naoorlo9se dillema's voor de slachtoffers .
En het boek spitst zich niet alleen op de Jjoden en hun
oorlo9s verleden toe er ኳordt veel plasts ingeruimd
voor een andere 9etroffen bevolkin9s9roep, de zi9eunets . Sie9el plaatst deze tኳee vervol9de volken to9enover elkaar, last ze in de vorm van de liefdesrelatie van
Otto en WaldY samensmelten, en zet ze na de oorlo 9
ኳeer to9enover elkaar . Zoals Otto en WaldY elk hun
ኳolk verte9enኳoordi9en, zo staan ze ook voor verschillende manieren van herinneren en navertellen .
Otto praat om de hete briJj heen maakt omኳe9en en
ኳil indirect ኳat ze99en terኳiJ'I WaldY erg hard en zakeliJjk haar belevenissen vertelt zonder er om heen to
draaien . Deze verschillende manieren van de ex-9eliefden ኳorden ook to9enover elkaar 9ezet en vet9eleken in de roman .
Centraal staat de schuldvraag, door het hoofdpersons9a een bevoorrechte positie to laten bezitten in
een door9an9skamp, drip9t de vraa9 zich bi1 ' de lezer
en bi1j het hoofdpersona9e op of deze ኳel echt tot de
oorlo9sslachtoffers kan ኳorden 9erekend . Niet voor
niets ኳorden de door9an9skampen ኳel de voorportalen van de hel 9enoemd,; Otto heeft de hel zelf nooit
9ezien en vraa9t zich of of hiJ ' het ኳel verdient om als
een oorlo9s9etraumatiseerde to ኳorden behandeld .
Door deze kኳestie op deze manier in de roman gestalto to 9even is het tevens een zoektocht naar de vraa 9
ኳee er nu schuldi9 ኳas in de Tኳeede Wereldoorlo9 en
hoe deze schuld dan verstaan moet ኳorden . Deze
problematiek speelt zich of in een 9ti1's 9ebied ኳaar
nauኳeli1'ks empirische criteria van toepassin9 1liken to
zi1jn . Belan9ri1jker dan de vraa9 ኳee schuldi9 is, is dan
ook de vraa9 ኳee zich schuldi9 voelt . Te9en deze achter9rond ኳorden Otto's kampverleden en de 9eschiedenis van Walter Benjamin met elkaar in verband
9ebracht .
Een kleine 1'ood
Otto's aandacht ኳerd vri "ኳel
I onmiddelli "k
J
9 etrokken door de man die zi"n verdere leven
zou bePalen . Het ኳas een kleine Ifood,
onmiskenbaar een 9eleerde . Zoals zoveel linkse
intellectuelen droe9 hi'l een metalen
gasmaskerbrilletI"e op ziljn smalle spitse, licht

9ebo9en neኳs, ኳaaronder een ኳilde snot
ri jkte die niet bi'l zil jn verfiJjnde gezicht paste .
PI
. . Toen herkende Otto de man die zijn
I
nieuኳs9ierigheld prikkelde . Het moest Walter
Benjamin ziljn . p . 79
Walter Benjamin speelt een belangri1'ke, zoniet cruciale
rol in het leven van Otto . Hoeኳel Otto in absolute
termen slechts een korte periode met Benjamin
om9sat - hun drie ontmoetin9en bi1j elkaar op9eteld ,
nemen hoo9uit een aantal ኳeken in besla9 -, maakt
hiJj in die ti1'd een dusdani9a 9eesteli1'ke ontኳikkelin 9
door dat hiJ' zijn ti1jd met Benjamin later zal omschriJjven
als "een ervarin9 als van een rups ኳanneer hiJ', als een
licht ኳezen in staat tot vlie9en te9en het ኳarme
zonlicht knipperend uit zijn cocon komt kruipen" p .
81) .
De eerste kennismakin9 met Benjamin vindt eind
1939 p lasts in het Stade 01Ympique de Colombes
ኳaar alle Duitse vluchtelin9en door de Franse autoriteiten zijn op9eroepen zich to verzamelen om later te
ኳorden 9etransporteerd naar het zuiden . Otto raakt
onmiddelli1jk in de ban van Benjamin . Deze ኳordt een
'idool' een 'af9od' voor hem en de herinneren9 aan
zijn vriendschap met de 1joodse intellectueel neemt in
zijn verdere leven een centrale plasts in .
Benjamin en Otto onderhouden een opvallend
ambi9ue relatie met elkaar . Voor beiden 9eldt dat hun
'vriendschap' zich niet last kenmerken door eenduidi9e positieve 9evoelens . Zo karakteriseert Otto zijn
ei9en houdin9 in hun relatie als 'slaafs' en 'de dኳeepzucht van een onvolኳassene' en is hi1 j zelfs 9eer9erd
over zijn vestrekkende vererin9 voor de opmerkeli1'ke
intellectueel .
Wat Otto op het slaafse of in BenJ"amins ban
bracht kኳam hem achteraf on9ezond voor .
. . Als Otto ergens een hekel aan had, ኳas het
aan luchtfietsers en idoolaanbidders . Daarom
vroe 9 hi' zich of ኳat hem ooit kon hebben
behekst tot de kritiekloze zeloot van een man
die hem in zulke moeililjkheden zou bren g en .
p 83
Otto be9riJ'pt zijn ei9en 'onderኳorpenheid' niet en
vraa9t zich dan ook of hoe hiJ j zo'9ediensti9' kon zijn
geኳeest . Uiteraard ziet hiJ ' in Benjamin de scherpzinni9a denker en hi1j had voor hun ontmoetin9 al ኳerk
van hem 9elezen ኳaar hiJ j zeer van onder de indruk
ኳas maar dat li1jkt Otto niet afdoende om zijn vreemde adoratie to verklaren . Otto ኳantrouኳt BenJ'amins
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De historische figuur Walter Benjamin, leefde van 1892 tot 1940 en
ኳordt nu beschouኳd als de belangrijkste Duitse literaire criticus in de
eerste helft van de tኳintigste eeuኳ . Hij studeerde filosofie in Freiburg,
Berlijn, Munches en Bern en heeft zich vooral bezig gehouden met
literaire kritiek en esthetics. Nadat zijn academische ambities de kop
in ኳerden gedrukt door het afኳijzen van zijn proefschrift Ursprung
des deutschen Trauerspiels (1928), vertrok Benjamin onder de
dreigende opkomst van de nazi's in 1933 naar Parijs . Benjamin
schreef belangኳekkende essaኳs en artikelen over esthetics en
filosofie . Toes de nazi's in 1940 Frankrijk binnentrokken, vluchtte
Benjamin naar het zuiden, richting Spanje, in de hoop daar to kunnen
vluchten naar Amerika . Uit angst to ኳorden uitgeleverd aan de
Gestapo, door de politiecommissaris van Port-Bou, pleegde hij in 1940
zelfmoord .

'misti9e- mYstieke sti1'I' van beto9en 'in nodeloos in9eኳikkelde beኳoordin9en vervat' en vraa9t zich of of
ziJjn 9eleerde attitude niet een pose is om 'aan de morele verplichtin9en to9enover zi1jn 9ezin to ontkomen'
die 'hiJ' ኳel erg Ieli1jk in de steek had 9elates' . "HijJ
Otto ኳas bang dat hiJj een fantoom had beኳonderd
een uit9eholde klomP vlees aanbeden ." P . 81 Toch
onderkent Otto nadrukkeliJjk dat hiJj ኳel 'lets' tern9kriJ9t van zi1jn contact met Benjamin .
Benjamin had de Jj ong e man natuurliJjk ook veel
to leren . Otto had ኳelisኳaar enkele l'aren aan
een paar Europese universiteiten rond9ehan9en ,
maar hi"l had er eerli'k
1 9eze9d niet zoveel
op9estoken . Daar in de Paril "se voorstad maakte
hi ] in korte ti'd
hi]
J een 9rote intellectuele 9roei
door. Achteraf noemde hi'l het een mYstieke
ervaring. p . 83
Intellectuele 9roei als mYstieke ervarin9 dus . Otto
ኳordt door Benjamin min of meer aan9enomen als
student . In ruil daarvoor stelt Otto zich ter beschikkin 9
om de oudere man bi1j to staan in de fYsieke aan9ele9enheden die de slecht ter been zijnde Benjamin
moeiliJjk kan verrichten . Otto drag9t zi1jn koffer, zoekt
slageplasts- ondersteunt de filosoof biJj het topen, beኳaakt zi1j n spullen voor hem en beleeft daar op dat
moment zelfs een zeker 9enoe9en aan . Pas later zal
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Otto zich afvra9en of ኳat hi1' deed voor zi1jn 'vriend'
niet 'on9ezond' ኳas . HiJj laakt BenJjamins lauኳe reacties op ziJjn hulp, is teleur9esteld als deze het afdoet
met 'een formeel stiJff bedanke'
J en meent dat Ben1'amin 'alles ኳat hiJj voor hem 9edaan heeft' als vanzelfsprekend beschouኳt . Tevens er9ert hi1j zich aan
BenJjamins voortdurende 9eኳeeklaag en hi1j refereert
dikኳiJjls aan zi1jn 'leermeester' in beኳoordin9en als :
'zi1jn kኳel9eest' of 'de oneindi9e lastPak' .
Door de tYperin9 van Benjamin als leermeester valt

een opmerkeli1jke spanning to noteren in de karakteriserin9 die Otto van hun relatie 9eeft . Enerzi1jds liJ'kt hi'J
niet to kunnen bepales of Benjamin oprecht ኳas in de
relatie die hi1j met Otto onderhield en hem niet slechts
als hulpJ'e beschouኳde . Anderzi1jds zi1jn daar Otto's
ei9en ambivalente 9evoelens 1e9ens de filosoof . "Otto
leek verdoemd tot aan zi1jn einde to moeten laveren
tussen biJjna of9odische vererin9 en een 9evoel dat het
midden hield tussen tኳiJjfel en ኳeerzin ." (pp . 81-82
Deze dubbelzinni9a status van ziJj n relatie met de 1joodse intellectueel dኳin9t Otto zich constant of to vra9en
ኳat zi1jn motieven nu preties ኳares . Niet in de laatste
p lasts omdat Otto meent een in direct aandeel to
hebben in de latere zelfmoord van Walter Benjamin .
De kluኳen van to9enstriJ'di9e motieven is voor Otto de
bron tot ziJjn schuld9evoel .
Er drin9en zich tኳee metaforen aan Otto op voor zi1jn
verhoudin9 tot Benjamin, ኳanneer hiJj zich over de

slecht ter been ziJjnde filosoof en ziJ'n ba9a9e ontfermt
als ziJj in Nevers aankomen . "Het most een bespotteliJjk
9ezicht ziJ'n 9eኳeest hoe ik daar naast hem liep . On9eveer zoals een onnozele Griekse herdersJjon9en een tirannieke ziener client die hem in ziJ'n ban heeft 9ebracht ." p . 244 En even later : " [E ]n opnieuኳ kኳam
de 9edachte aan het oude Hellas in me op . Ik ኳas

9een herders1jon9en maar de snu99ere leidknaap die
de blinde ziener Teiresias de onsterfeliJjkheid van de
literatuur had binnen9eleid . " p . 244
Benjamin als'tirannieke ziener' die Otto'in zi1jn ban
heeft 9ebracht' of Benjamin als 'blinde ziener' voor
ኳie Otto een 'snu99ere leidknaap' is . Otto ኳest zelf
niet ኳelke karakteriserin9 op Benjamin en ኳelke o p
hem van toepassin9 is - nu niet en toen niet . "Zelfs
zi1jn ei9en motieven die hem desti1jds aan Benjamin
ketenden doorziet hiJ ' niet ." p . 321 Maar deze te9enstriJjdi9heden hoeven ook niet to ኳorden op9elost .
In het denken van Walter Benjamin kri19t de spanning
tussen tኳee to9enpolen vereni9d in een object nameli1jk een essentiele plaats toebedeeld . De nieuኳe engel
liJ'kt van dit dialectisch denken to ziJjn doortrokken .
Otto's to9enstri1'di9e 9evoelens omtrent de man
ziener-kኳel eest leermeester-tiran schuld-onschuld
affectie-afkeer, spelen door het hele verhaal een
belan9riJ'ke rol .
Inquisitoir en ontoe9ankeli1'k
Er speelt meer mee in Otto's motiverin9 vriendscha p
to sluiten met Walter Benjamin dan outer de interesse
voor onderricht. TiJjdens ziJ'n sessies komt Otto met de
hulp van zi1jn therapeute tot de condusie dat Benjamin een vaderfi9uur voor hem most hebben betekend . Maar eerder al bi1' hun eerste ontmoetin 9 .
onderkent Otto de fYsieke en karakteriele 9eliJ'kenis
tussen ziJ'n vader en Benjamin .

HiI [Benjamin] ኳas hem op9evallen omdat hi'1 zo
op Otto's vader leek . Die ኳas een 1jaar daarvoor
9estorven . Sterker no9 dan de overeenkomst in
de gelaatstrekken trof hem de uitdrukking van
de o9 en die ze g emeen hadden : het best zou Ije
die met inquisitoir kunnen omschri'ven
1
eli'k . . . . Hi]l
inquisitoir en ontoe9ankeli'k
1 to9J
bekeek hem no9 aandachti9er . Waarom de
onderzoekende o9 en ook bi] hem? Het viel hem
op dat zoኳel de blik van zijn
l vader als die van
de filosoof lets schuኳs had. Ze hielden beiden
het hoofd ኳat naar beneden gericht. . . . Na
een Paar da9en ontdekte Otto dat Walter
Benjamin en zi'n
l vader no 9 lets

9emeen

hadden : ze maskeerden de gene over hun al to
9rote belan9stelling door een extreem vertoon
van 9oede manieren . pp . 79-80
Deze 9eli1jkenis - die is aan to vullen met overeenkomsti9e trekken in kin, haar, taal9ebruik en de inrichtin 9
van hun huffs - vormt de basis voor meerdere impliciete verbanden tussen Benjamin en Otto's vader,.
maar ook in hun verhoudin9 tot Otto . Verbanden die
zich onttrekken aan een vaststelbare kern en ኳaarbi'1
een motief niet los is to zien van een schiJjnbaar to9enstri1'di9 motief . Er is hier dus ኳederom sprake van een
dialectische beኳe9in9 .
Het meest voor de hand li99ends verband is de
sYmbolische functie van Benjamin als vadersubstituut ;
een snort oedipale su99estie die uiteraard dubbelzinni9 is in9evuld . Over Otto's moeder ኳordt ኳeini 9
meer verteld clan dat ze, op last van haar man, kil en
afstandeliJ'k rea9eerde op haar zoon . Deze tekortkomin9 aan moederli1jke 9ene9enheid kon niet ኳorden
recht9etrokken door Otto, omdat hiJj de 9eesteliJjke
kracht mists om te9en ziJjn vader in to 9aan . Dit ኳordt
9esYmboliseerd door Otto's afኳezi9held biJ ' het sterfbed van ziJ'n vader, ondanks een uitdrukkeliJ'k verzoek
tot aanኳezi9held . De 9evoelens van schuld die hieruit
voortvloeien, 9ecombineerd met de rancune over zi1'n
ei9en zኳakte, ኳorden vervol9ens 9aproJ'ecteerd op de
substituutvader Benjamin, die immers zoveel 9eli1jkenis
vertoont met ziJjn biolo9ische vader . Dit voorziet Otto
van tኳee houdin9en to9enover zi1jn 'nieuኳe' vader
Walter Benjamin : enerziJjds de mo9eli1'kheid nu eindeliJk vervan9end of to rekenen met ziJ'n dominants
vader- anderzi1jds de vereffenin9 van de balans inzake
ziJ'n schuld9evoel over het absent bliJjven bi1j zi1'n vaders
sterfbed . Kortom : Otto's ambivalente houdin9 to9enover Benjamin en ziJjn tኳi1jfel over de aard van zi1jn
vriend, Ii9t reeds besloten in de dubieuze rol die zi1jn
vader in zi1jn even innam .
De tኳee houdin9en van Otto 1e9ens Benjamin, als
mo9eliJjkheden tot een vereffenin9 van ziJjn schuld of
een oedipale afrekenin9, helpen hem ironisch 9enoe 9
niet van ziJjn 'complex' af . In plasts daarvan herhalen
de 9ebeurtenissen zich min of meer en ኳorden Otto's
9evoelens 1juist versterkt . Zi1jn intense en diep9eኳortelde schuld9evoelens omtrent de dood van zi1'n vader
vinden hun 9ereflecteerde equivalent in Otto's 'aandeel' in de dood van Benjamin . De parallel tussen
Benjamin en Otto's vader is als vol9t : Otto's vader
plee9t, uit zi1jn ambt als rechter ontsla9en onder druk
van de nazi's zelfmoord door middel van ver9ifti9in9 .
Benjamin op ziJ'n beurt handelt op snort9eliJjke ኳi1jze
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ኳanneer hi1' een overdoses morfine tot zich neemt uit
angst voor de drei9ementen van de alcalde van Port
Bou hem uet to leveren aan de Gestapo . Otto's rol kept
een geli)jke sYmbolische overeenkomst : zijn vader
vraa9t zijn zoon hem biJ j to staan op zijn sterfbed . Otto
ኳee9ert . Uit angst? Boosheid? Beiden ኳellicht? Onverschilli9held kan hit in eider 9eval niet zijn 9eኳeest .
0pmerkeli1jk is de rol van Otto bi1j de suicide van
Benjamin . Ook hier domineren ambevalente motieven
en 9evoelens . In Spanl'e aan9ekomen ti1'dens hun
vlucht ኳorden ze ontdekt door de alcalde . De
Spaanse poletiecommessaris biedt Benjamin aan hem
on9emoeed to laten in ruil voor fenanciele 'compensatee' - schiJjnbaar heeft hi1j ኳeet van de beroemde
status van de reezi9er . Echter, flit voorstel doet he) ' neet
rechtstreeks aan Benjamin, maar via Otto . Deze ver9eet of ኳee9ert) de boodschap aan Benjamin door to
9even . Wanneer de alcalde vervol9ins refereert aan
zijn voorstel ኳaarschiJ'nliJ'k in po9in9 meer druk o p
Benjamin uit to oefenen om hem to beኳe9en tot
betalen9, raakt de filosoof in paneek . Geen ኳeet
hebbende van hit voorstel van de alcalde hem een
vrije doorgan9 to 9even vermoedt Benjamin flat de
alcalde hem zonder omኳeg zal uitleveren aan de
nazi's . Otto niet op de hoo9to van hit Iaatste dreigemint van de alcalde kan niet voorzeen flat zijn achterhouden van enformatie Benjamin tot deeps zelfmoord
zal leiden .
Otto's motieven 9erelateerd aan een vaderfiguur
zijn in Ben1'amins overli)'den verzameld . Dit komt enerzi)jds tot uiten9 in zijn schuldcomplex en zijn 9evoel met
Benjamin goed to maken ኳat hi1' bi)' zijn vader naliet ,
anderzi1jds in zijn onaf9emaakte confrontatie met de
vaderfi9 uur 'in ኳee hij nooit een echte vader had
kunnen ontdekken' en die hem de expliciete Iiefde van
zijn moeder ontnam . Beiden ኳorden met de figuurli1jke afrekenen9 van Benjamin op scherp gesteld . Otto
vraa9t zich of of hi)' niet een troebele vorm van voldoenen9 heeft 9evoeld op hit moment dot hij doorkree 9
dot Benjamin zich hit leven benam . "Is hit misschien
zo dot ook Otto een pretti9 9evoel had 9ekre9en toen
hit tot hem doordrong dot Walter Benjamin zich van
hit liven had beroofd ." p . 350 Echter, deze voldoenen9 zal ኳellicht net zo kortstondi9 zijn 9eኳeest als de
'voldoenen9' die he)' voelde na zijn absentee aan zijn
vaders sterfbed . Hooguit een ti)jdeli)jke voldoenen9 om
de puberale, recalcetrante houden9 9een gehoor to
9even aan zijn vaders verzoek , maar zijn handelen
ኳas slechts een slappe, ontኳi1jkende manoeuvre en
kan hem 9 een blijvende voldoenen9 geven . In ploots
daarvan had hij de directe confrontatie met zijn vader
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kunnen aangaan, ኳaarmee hi1 ' hit misschien had kunnen afronden voor zichzelf .
Ook bi)j de flood van zijn 'kኳel9eest' Benjamin kan
Otto de directe confrontatie niet aan . In ploots daarvan Iaat hi)' zich verleiden tot een halfslachtiga, passieve actee ኳaar hij achteraf de verantኳoordeli1jkheed
niet voor durft to dra9en . De vreemde vorm van voldoenen9 die Otto voelt na Ben1'amins overli)'den heeft
dus als onvermijdeli)k 9evol9 flat Otto opnieuኳ ኳordt
9eplaa9d door schuld9evoelens, die hi1 ' pas veil later
en meddels een verstrekkende flood kan 'rechtzetten' .
De speegelfin9 is compleet : Ben1jamens beeld schueft
met zijn zelfmoord preties over flat van Otto's vader .
Otto's halfslachtige handelen eerst be1 ' zijn vader en
later bi1' Benjamin, ontኳikkelt schuld9evoelens bi1j hem
die hi1' niet meer kan opheffen . Otto's schuld is hier
dus verbonden aan zijn onschuld . Als slachtoffer mist
hi)j de kracht op to staan te9en zijn kኳel9eesten die
ook no9 eens zijn leermeesters zijn en in deze situatie
betekent hit zijn eni9e mo9eliJ'kheid om lets tern 9
to doen zodat hi) j een dader ኳordt - althans in zijn
ei9en o9en .
Huiverin9ኳekkende esthetiek
Er is no9 een andere moteveren9 voor Otto's vreendschap met Benjamin ; deze ኳordt 9evormd door een
zeer merkኳaardi9e overeenkomst tussen Otto en een
of9ebeelde en9el op een aquarel van Paul Klee, de
Angelus Novus die Benjamin in zijn bezit heeft .
Er stond een en9el op en, hoeኳel in zekere zip
als karikatuur, leek Klee Otto's trekken to
hebben ኳillen uitbeelden . De l"on9eman had de
kunstenaar nooit ontmoet en hi
hi]] kon Otto
evenmin ooit 9ezien hebben . Hetzelfde
dolichocefale hoofd- de sni"tanden als die van
een koni'n
1 . De ook in ruststand 9espitste mond .
Het bi
1 jna ne9rode door 9een pommade
bedኳin9boar kroezende haar . Voor alles echter
Otto's grote ogen . p . 111
De afbeeldin9 van Klees en9el oefent een sterke aantrekken9skracht op Otto uit en de afbeeldin9 last hem
niet meer los .
De huiverin9ኳekkende esthetiek van de engel
van Klee doemde later telkens opnieuኳ voor
Otto's 9eestesoo9 op . Was hit teen- tኳintighonderd keer op een da9? . . . De Angelus
Novus straalde een ni9romantische kracht uit .
Wie in zi1jn ban raakte- ኳas ter plekke reddeloos

verloren net zoals de stervelin9 die ooit her
hoofd van Medusa aanschouኳde. p . 422
Otto's fascinatie voor de en9el ኳordt no9 meer versterkt door de interpretatie van Benjamin biJj de aquarel en het felt dat Benjamin niet enkel de fYsieke 9eliJjkepis onderkent die er bestaat tussen zi1jn 1'on9e vriend
en de of9ebeelde en9el, maar daarbiJj in Otto vol9ens
Otto ook de Angelus Satanas ziet, Lucifer, zi1jn en9el
des floods dus . Walter BenJjamins interpretatie van
Paul Klees aquarel Angelus Novus staat op de binnenkant van de kaftflap van Sie9els De Nieuኳe En9el
i Uber den Begriff
vermeld . Het on9ineel komt uit z1n
der Geschichte (1940) .
De thematiek van de Angelus Novus in de roman
met betrekkin9 tot Otto is 9ecompliceerd maar li1jkt
allereerst uit to 9aan van een verband, zo niet incarnatie tussen Otto en ziJjn spie9elbeeld . Niet alleen is
Benjamin daarvan overtui9d, Otto zelf trekt eveneens
conclusies uit de 9eliJ'kenis met zi1jn 9eaquarelleerde
evenbeeld . Dit door Otto veronderstelde verband
tussen hem en de en9el is onder andere to be9riJ'pen
uit Otto's 9eesteli1jke en fYsieke 9esteldheid . Af9ezien
van het felt flat hi1j therapeutische behandelin 9
ontvan9t en flat tኳiJ'fel aan zi1jn volledi9a saniteit hiermee eni9szins is 9ele9itimeerd moet biJj Otto op ziljn
minst een alternatief ኳaarnemin9svermo9en ኳorden

verondersteld . Otto is nameli1'k in staat en9elen om
zich heen ኳaar to nemen . Dit is, vol9ens Otto, 9een
unieke ei9enschap of een aan9eboren talent dock
slechts de bereidheid tot erkennin9 en in zekere zin
ook herkenning van het aanschouኳen van deze ho9ere ኳezens . Otto meent nameliJ'k dat iedereen, toen
hi1j of zi1' no9 1on9 ኳas deze en9elen kon zien maar
dat door de schaamte voor 'experimenten' tiJjdens de
seksuele optplooiin9 mensen hen niet anger ኳilden
zien .
Otto dicht zi1jn en9elen - die namen dra9en als
Talanoa Alam AI-Mithral Biqa Viseki of Dharma
Bakti-zeer reele ei9enschappen toe en staat in voortdurend contact met de 9evleu9elde ኳezens . ZiJ' voorzien hem van praktisch advies als Otto het even niet
meer ኳeet of lets over het hoofd ziet . Wanneer hi'J
bi1jvoorbeeld aan dokter Bitteraarde een 9edicht in
het Duits voordraa9t en deze het niet liJ'kt to verstaan fluistert een en9el Otto de vertalin9 van het
9edicht in . Een antler, minder vri1jbliJjvend voorbeeld
van de en9elenhulp, is ኳanneer Otto ኳordt 9edኳon9en mensen to selecteren die op transport naar
vernieti9in9skampen moesten ኳorden 9ezet . Ook
hier last hiJ' de en9elen de beslissin9 voor hem maken .
Te9en deze achter9rond kriJ'9t Otto's bovennatuurliJ'ke hulP echter een naar bi1'smaak1je . Gebruikt Otto de en9elen als excuus om ziJjn ei9en

'Er bestaat een agaurel van Klee die de naam Angelus Novus draagt .
Er is een engel op afgebeeld die de indruk ኳekt op het punt to staan
zich to verኳijderen van lets ኳaarop hij star zijn blik gericht heeft. Zijn
ogen zijn ኳijd opengesperd, zijn mond hangt open en zijn vleugels
zijn ver uiteengespreid . Zo moet de engel van de geschiedenis eruit
zien . Hij heeft zijn gelaat in de richting van het verleden geኳend .

Daar ኳaar voor ons een keten van gebeurtenissen valt ኳaar to
nemen, ziet hij een onafgebroken catastrofe, die zonder ophouden
ruine op ruine stapelt en hem het puin voor de voeten ኳerpt .
Het liefst had hij stand gehouden, de doden opgeኳekt en de
brokstukken gerestaureerd . Maar vanuit het Paradijs ኳaait een
stormኳind naar hem toe, die zijn vleugels in de ኳar heeft gebracht
en die zo krachtig is, flat hij niet langer in staat is ze dicht to vouኳen .
De storm drijft hem onstuitbaar in de richting van de toekomst, die
hij de rug heeft toegekeerd, terኳijl het puin voor hem een muur
vormt die tot aan de hemel reikt .
Welnu, deze storm is ኳat ኳij de vooruitgang noemen .'
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verantኳoordeli1'kheid of to schuiven? Om zijn ei9en
schuld niet onder o9en to hoeven zien? Hoe het ook
zi1', voor de en9elen is een belan9riJ'ke plaats in het
/even van Otto ingeruimd of beter : de en9elen bepales in grove
linen zijn /even . "Ze stuኳen mi1jn /even
beurtelin9s in de 9oede richtin9 of schoppen het in de
ኳar" vertelt Otto aan dr . Bitteraarde .
De uiterliJjke overeenkomst tussen Otto en de en9elen kan ኳorden aan9evuld met no9 een van Otto's
fYsieke aspecten : "HiJ j stak zijn ኳi1jsvin9er naar me uit
. . en toes raakte hiJj met de top van zijn vin9er miJjn
uitኳas aan . 'Moeten J'ullie ook does!' riep hiJj de
anderen toe 'dat bren9t 9eluk en kracht .' De een na
de ander tikte op mi1'n butt[
.] " p . 34 Otto is een bultenaar. Een afኳi1'kin9 die hi1' al Binds zijn J'eu9d bezit .
"Vanaf zijn kinderJ'aren heeft Otto moeten verdra9en
dat zijn 9ehompel en de afschuኳeliJj ke vorm van zijn
rug de spotlust ኳekten . " p . 350 Otto ኳordt diverse
males 9eopereerd maar het heeft nauኳeli1jks mo9en
bates ; hiJj bli1jft zichtbaar 9ehandicapt . Deze uiterliJjke
onvolmaaktheid kri19t echter ኳel een opvallende
betekenis ኳanneer Otto een beschriJjvin9 van de en9elen 9eeft aan dr . Hinse :
'A/s kind zie J"e ze a/s menseli'ke
ኳezens. Ze
I
semen die verschijningsvorm
aan om Jje niet
J
an9stig to makes . Ze gaan daarin heel ver.
Afhankeli jk van de personen in ኳieIje
vertrouኳen hebt semen ze het uiterli'k aan van
een moeder/i'ke
1 fi9uur- van een ander kind of
van een aardige nude heer . Ze draaien er ook
hun hand niet voor om als zኳarte Aziaat of
lndiaan to verschi'nen
in landen ኳaar een
1
blanke het kind vrees zou aanJagen .' . . . 'Hoe
dan ook ze hebben al/en een karakteristiek
detail 9emeen : ze dra9en op en/i'k
l vleu9e/s of ze
verraden het bezit ervan door tኳee bulten
onder hun kleren v/ak onder de schouder .'
p 139
'Tኳee bulten onder hun kleren' als verborgen universee/ kenmerk van hun en9el-ziJ'n . Otto's status als
bultenaar komt hiermee in een betekenisvolle spanin 9
to staan . Er liJjkt ኳederom een verbindin9 9esu99reerd
to ኳorden tussen Otto's opvallende uiterliJjk en de verschiJjnin9svorm van de 9ardianen . Otto beschikt
'slechts' over een butt ; hieruit IiJjken tኳee mo9eli1jke
condusies to kunnen ኳorden 9etrokken . Ofኳel dat de
ho9ere ኳezens zich in hem ver9issen en hoeኳel
menen een soon9enoot to benaderen ei9enliJ'k met
dat Otto
een 9 eኳoon mess to makes hebben ofኳel
,
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celestiJ'nse ei9enschappen bezit - ኳellicht zelfs een
9eincarneerde en9el is - en er een ኳerkeli1jke verኳantschap tussen hen bestaat . Het Iaatste Ii1jkt het meest
lausibel zeker als ook andere facetten uit de roman
in o9enschouኳ ኳorden 9enomen maar ook omdat
het toch on9eloofኳaardi9 moet ኳorden 9eacht dat
zulke ho9e creatures als en9elen zich uberhaupt zouden kunnen ver9issen en dan ook no9 eens in zoiets
primairs als hun ei9en snort .
De verbindin9 is nu deels duideliJjk . Otto toont 9roto overeenkomst - in ieder 9eval in zijn uiterli1jk - met
de 9evleu9elde creatures die hem bezoeken . De ontdekkin9 dat hiJ j op de Angelus Novus Ii1jkt, doet hem de
reden inzien ኳaarom de en9elen hem bezoeken . De
celesten zien in hem een 9edeelteliJ'ke verኳant .
"Door de beeltenis ኳas als bi1 j toversla9 tot Otto door9edron9en ኳaarom de hemelse ኳezens hem vanaf
zijn vroe9ste Jjeu9d hadden bezocht . Hi1' had het nooit
beseft maar ኳat leek hiJ j op hen! " p . 112
De vlees9eኳorden en9el
Belan9ri1jker in dit verband dan de an9elo9ische inhoud is vooral de tern9koppells9 van Otto's buiten9eኳone ኳaarnemin9svermo9en, naar Klees aquarel
van de Ange/us Novus als Benjamin hem het beኳuste
doek laat zien op die tኳeede avond in het Stade
0/Ympique de Colombes . Zoals 9eze9d, merkt ook
Benjamin de frappante 9eliJjkenis tussen Otto en Klees
afbeeldin9 op . Deze overeenkomst kan niet antlers
dan van 9rote betekenis zijn voor Benjamin ; de 'Klee'
vormt immers zijn inspiratie om to denken .
Deze afbeelding van de Angelus Novus vormt
een van de asses van miJjn /even en denken .
. . Al van heell"on9 of ontleen ik de inspiratie
voor de manier ኳaarop ik de ኳereld beki'k
1 niet
zozeer aan de menses uit mi 1jn om9evin9- zoa/s
mi'n
1 ouders en leraren, maar vooral aan
voorኳerpen . Deze aq uare/ bi1 voorbee/d heeft
me overa/ ver9eze/d. pp . 110-111
De 9econstateerde overeenkomst tussen zijn 'Nieuኳe

en9el' en Otto bren9t Benjamin tot een ver9aande
interp retatie die van Klees Angelus Novus via Otto
naar de Angelus Satanas voert . Volgens Benjamin is
Otto nameli1jk zijn d oodsen9el . A I eerder constateerden ኳe dat Otto een halve en9el zou kunnen ziJjn .
Wellicht ኳordt hier 9esu99ereerd dat Otto ook een
9evallen en9el kan ziJjn,; de 9evallen en9el Lucifer .
Hoeኳel Benjamin deze verbindin9 niet expliciet

becommentarieerd interpreteert hi1j Otto ኳel Ian9s
een andere ኳe9 als Lucifer . In eerste instantie condudeert de filosoof dit eveneens uit de fYsieke 9eli1jkenis maar ኳanneer hi1 ' een voorzichti9e po9in9 doet
Otto van zijn theorie op de hoo9to to bren9en, komt
er no9 een antler facet van Otto's 9estel aan het Iicht .
"Als de loop der din9en zich voltrekt zoals is voorspeld dan vindt er eerstdaa9s een ኳorstelin9 tussen
ons plaats ኳaarbiJj J'i1j mi1'n heup zult breken r maar
enfin . . ." p .386
Wanneer Otto zich opኳindt over het vermeende
sarcasme in de verኳiJ'zin9 naar zijn ei9en handicap,
bliJjkt dat Benjamin daar 9een ኳeet van had . Otto is
verbaasd dat dit Benjamin is ont9aan - "Dat u dat niet
heeft op9emerkt! " p . 387 - ኳant hi1j trekt toch immers duideliJjk met zijn been - " . . . als Quasimodo ,
vallend strompelend" p . 93 - en vertelt hem dan
over de oorzaak van zijn vervormde heup . "Ik heb mi1jn
been als het ኳare in mi1jn heup verstuikt ኳaardoor ik
hink . Gelukki9 hebben ze het al kort na miJ'n 9eboorte
ontdekt en me in 9ips in9apakt . Maar ik ben alti1'd
bli1'ven trekken met mi1'n been ." pp . 386-387 Otto's
ontboezemin9 zet Benjamin onmiddelli1'k aan het
denken . "Interessant uiterst curieus de moeder als de
en9el der ontኳrichtin9 . Heel intri9erend . Moet nader
ኳorden uit9eኳerkt . En dan die dialectische omkerin 9
van bedri1jver en slachtoffer . De PiJjn uit de 9odssprack
ኳordt miJ' kenneli1jk bespcard ." p . 387
Otto rea9eert 9eirriteerd op het 9emompel van
Benjamin . De flarden tekst uit BenJ'amins mond betekenen niks voor hem . Dan richt de filosoof
zich ኳeer tot Otto en citeert een passage uit Genesis
32 : "Je kent de passage uit de Bereshit ኳel? 'Ja'akov
bleef alleen achter en een man ኳorstelde met hem
tot het ochtend ኳas 9eኳorden .' " Otto kept het en
vult aan : "Toen deze za9 dat hi1j hem niet aankon ,
9reep hilj hem bi1j zijn heup9eኳricht zodat 1a'akovs
heup ontኳricht ኳerd toen hi1' met hem ኳorstelde ."
p387 Om beurten reciteren ze nu de vol9ende
zin :
'En hi]
hi' zei: <<Laat me 9aan, ኳant de ochtend is
aan9ebroken .>>'
'Maar hi]
hi' sP rak: <<Nee, ik laat u niet gaan of u
moet mi' ze9enen .>>'
'En hil] zei: <<Voortaan zult u niet meer Ja'akov
9enoemd ኳorden maar Jisrael - stri1'der voor
God - ኳant u hebt met God en met mensen
9 estreden en hebt overኳonnen . >>'
'Toen zei Ja'akov vra9end : << Vertel me toch,
hoe u heet?>> en hi]
l antኳoordde : << Waarom

vraa9t u toch naar mijn
naam?>> En hi'l
J
ze9ende hem daar.' p . 387
Waarna ze in koor eindi9en :
'Daarom eten de kinderen van Jisrael tot op de
da9 van heden de verኳron 9en
vaatzenuኳstren9 niet die over het
heuP9'eኳricht loop tt .. Want Hi" had Ja'akov bi"1
het heuP9'eኳricht 9 etroffen bi]
J de verኳron9 en
vaatzenuኳstren9.' p . 388
Dan le9t Benjamin uit :
1k ben ervan overtui g d dat de en9el die me
telkens oPnieuኳ in mi I"n leven in de een of
andere vorm dኳars zit en ten slotte to 9ronde
zal richten niemand antlers is dan Lucifer . Maar
nu ik de eli
9J ]kenis heb 9ezien tussen 1"ou en de
en9el van Klee tኳi'fel ik eraan . Je ziet er naar
mi "n smack een beetJ'e to ኳeinig als Beelzebub
uit. p . 388
De 9evallen en9el Lucifer - de Angelus Satanas - zal
vol9ens Benjamin dus zi1n persoonliJjke doodsen9el ziJjn . Benjamin beschri1'ft dit in een stuk dat hijJ
'A9esilaus Santander' heeft 9etiteld . Hierin trekt hi'J
met een complexe dialectische beኳe9in9 een li1'n naar
het portret van Klee .
Benjamin onthult dat zijn Jjoodse namen - de
verbor9en namen die pas ኳorden 9enoemd op het
moment dat iemand manbaar ኳordt - A9esilaus
Santander zi1jn . Tevens doopt hiJj Klees afbeeldin9 van
de nieuኳe en9el - de Angelus Novus - A9esilaus
Santander, naar zijn J'oodse namen dus . Otto merkt o p
dat de ኳoorden 'A9esilaus Santander' een anagram
vormen van 'Angelus Satanas' . p . 424 Echter, nu
Benjamin 'de 9eli1jkenis tussen Otto en de en9el van
Klee' heeft 9ezien, be9int hi1j to tኳiJjfelen en past zijn
interpretatie voor Otto aan .
lkzelf heb de eroP ofgebeelde en 9el ervan
ኳeerhouden zijn hYmne voor God to zingen .
Die hemelse fi9 uur zal me daarom to zi]ner
tijd
J
J
in de ofg rood storten, net als Lucifer . . . . En a/
ben Ije hem dan niet - of ben Ije hem toch? - ik
kan zelfs niet van een en9el verኳachten dat hi'I
het me in dank afneemt dat ik hem heb be/et
de ei9' enli'ke
verኳezenli'kin9
van zi"n
J
J
J bestaan to
bereiken . En dan to bedenken dat ik voor ik
Jiou herkende alti'd
1 verኳachtte dat ik op een
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dag mi 1 jn heuP zou breken . Kun 1'e 1'e mi'n
1
verbazin9 voorstellen toen er 9isteren of
eer9isteren uit heldere hemel een 1'on9elfin9 dat ኳas 'i'
11 dus - neerdaalde die 9ehandicaPt
is door een ondeugdeli1'k heupgeኳricht?
p389
De verknopin9 van sYmboliek kri19t - zoals in Ben1jarains ኳerk - een ambivalente status door de incorporatie van tኳee to9enpolen - het an9elieke en het satanische - die in hun contrast een bepaalde dialectiek
op gang bren9en . Benjamin ziet Otto als de Angelus
Novus - de nieuኳe en9el - en knoopt dit aan het
reeds door hem bedachte A9esilaus Santander-motief ;,
het 9eschrift ኳaarin de naam9evin9 centraal staat .
Klees Angelus Novus is er nameliJ'k door Benjamin van
ኳeerhouden zijn hYmne tot God to zin9en en ' die
hemelse fi9uur zal hem daarom to ziJjner tiJjd in de
of9rond storten net als Lucifer' - de Angelus Satanas .
De en9el die voor Benjamin 'de assen van zijn even
en deken vormt' zal hem uiteindeliJjk dus fataal ኳorden omdat de filosoof de en9el van zijn ei9enliJjke
verኳezenliJjkin9 afhoudt . Benjamin 9ebruikt de en9el
en ኳei9ert deze to laten 9aan . Zi1'n lot is daardoor onoverkomeli1jk beze9eld .
Echter, deze is niet eenduidi9, ኳant hoeኳel Ben1'amin meende dat Lucifer altiJ'd zijn doodsen9el zou zi1n ,
komt hiJ' daar nu op tern9 en ziet meer in het luciferische van de nieuኳe en9el Otto . Zi1jn misvormin9 doet
Benjamin het verband zien . "Diezelfde mismaaktheid
had Benjamin ertoe 9ebracht in hem de Angelus
Novus of ei9enliJ'k de Angelus Satanas to zien ."
p350 Dit 9ekoppeld aan het oudtestamentische verhaal van de en9el die Ja'akov bezoekt en zijn heu p
ontኳricht maakt dat in Otto een veelheid aan sኳmbolische motieven samen ኳorden 9ebracht . Dit verklaart
BenJjamins ambivalente houdin9 to9enover zijn 1'on9e
vriend .
HiJj ኳas er zeker van dat Walter Benjamin
meteen bli 1 k 9of van een mengelfin9 van
9ene9enheid en afkeer toen ze elkaar in
het stadion leerde kennen . . . . BenJ'amins
aversie herkende hi]1 het duidelijkst
. . . . Maar
1
daarnaast viel er in Ben1jamins o9en ook
opluchtin9 to besPeuren- alsof de duistere
schaduኳ die zi1jn nieuኳe kennis over zijn
1 leven
zou ኳerpen ኳelisኳaar voorvoelde, maar er
ell jk vrede mee had. Hi1] had in de
to91
vleesgeኳorden Klee-aquarel Otto dus de
luciferische luister herkend die ei9en is aan
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het verdorvene. Dit ኳondere aspect van de
schoonheid moet hi"1 hebben leren
aPPrecieren . p . 422
Een onaf9ebroken catastrofe
De ontmoetin9 met Otto, de vlees9eኳorden nieuኳe
en9el, betekent voor Benjamin dus het onherroepelike
einde . Maar hoeኳel hi1j dit einde voorvoelt en het
1
hem bean9sti9t r accepteert hi1j het to9eliJ'kerti1j d en
heeft hi1j er zo9eze9d vrede mee . Die ambi9ue status
ኳordt 9eschetst door 'de huiverin9ኳekkende esthetiek' van Klees Angelus Novus en bren9t Walter
Benjamin ertoe de en9el to interpreteren als de en9el
van de 9eschiedenis . Deze en9el van de 9eschiedenis,
die zo'n overeenkomst vertoont met Otto is gedኳon9en de puinhopen to aanschouኳen van de mensheid
zonder dat hiJ' in staat is daaraan lets to veranderen .
Deze laatste verbindin9 zet alle 9ebeurtenissen in de
roman in een bi1jzonder licht r zeker met betrekkin9 tot
het schuld-onschuldmotief .
Otto's betrokkenheid in Westerbork en zijn ei9en
onzekerheid daaromtrent het aandeel in zijn vaders
zelfmoord en de ver9eli1jkbare omstandi9held met
Benjamin, en ten slotte de daad die hem uiteindeliJ'k
van zijn 9evoelde schuld moet verlossen to ኳeten de
executie van de ouders van het moordenaar-1jon9et1e ,
al deze facetten die samenhan9en met Otto's schuld9evoel stann in opmerkeliJ'ke verbindin9 met de 9eliJ'kstellin9 van Otto als de en9el van de 9eschiedenis.
Otto stelt een daad die is bedoeld om to voorkomen
dat de 9eschiedenis zich herhaalt . ZiJjn schuldeloosheld in deze is voor hem volkomen zeker en het enige
ኳaarvan hi1' ኳil 9etui9en zijn de 'ruines uit het verleden' . Maar dat9ene ኳaarvoor hi1j schuld ኳil bekennen ኳordt niet als schuld erkent . Voor Westerbork
niet voor zijn vader niet en voor Benjamin niet . Ironisch 9enoe9, vormt de daad ኳaarmee hiJj zijn schuld
ኳil vereffenen de aanleidin9 om hem ኳetteli1jk to vervol9en . De veroordelin9 die hieruit voortkomt, is voor
Otto niet meer dan to9isch het is de rekenin9 voor zijn
inerte houdin9 in het verleden voor ኳelk hi1j nooit
heeft betaald . TerኳiJ'I 'ruine op rulne ኳordt 9estapeld
en hem voor de voeten ኳordt 9eኳorpen' moet de
en9el van de 9eschiedenis in ኳie schuld en onschuld
zo complex is verknoopt aan het an9elieke en satanische slechts toeki1jken . "Het liefst had hiJj stand
9ehouden, de doden op9eኳekt en de brokstukken
9erestaureerd", maar zoiets Ii9t niet in de mo9eli1jkheden van een en9el . Otto's daad is dus een onei9enlike
- zijn lot is toe to kiJjken - en daaraan is Otto
1
schuldi9 . Zi1jn leed is dat van anderen en zijn schuld

daaraan is 9een schuld . De brokstukken ziJ'n niet op to
ra en de do-den niet tot leven to ኳekken ኳat rest is
het aanschou-ኳen van het puin dat voor hem een
muur vormt die tot aan de hemel reikt .
Klaus Siegel, De nieuኳe engel . Westervoort
(Van Gruting) 2003 . € 28,50 . ISBN 90 75879 172,
575 pag .
Fedor Hagenaar en Barend Wallet studeren respectievelijk
Algemene literatuurኳetenschap en Moderne Nederlandse
letterkunde gecombineerd met Citeratuurኳetenschap aan de
Universiteit van Utrecht. Dit artikel is tot stand 9ekomen
naar aanleiding van een college over holocaustliteratuur .
Dank 9aat uit naar de docent van dat college, dr . Eኳout van
der Knaap, die de auteurs met vele nuttige adviezen terzijde
heeft gestaan .
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Zኳijgen : stem of slachtoffer?
Interpretatie van stilte in Coetzees Foe en Life & Times of Micheal K

Stilte ኳordt re9elmati9 9einterpreteerd als een teken van zኳakte . De
stemloze is niet sterk 9enoe9 om zijn 9eluid voort to bren9en en voor
zijn menin9 op to komen . Is het echter alti1'd een nederlaa9 om de zኳi1'9ende parti1' to zi1'n? loki van de Poel onderzoekt in tኳee romans van
Nobelpri1'sኳinnaar 1 .M . Coetzee de rol van de stilte . De tኳee zኳi1'9ende
fi9uren in de behandelde boeken zijn overduideli1'k 9emar9inaliseerd,
maar onttrekt hun zኳi19' en hen niet aan de bestaande machtsstructuren?
loki van de Poel

Na de toekennin9 van de NobelpriJ's voor literatuur in
oktober 2003 aan J .M . Coetzee is er terecht opnieuኳ
aandacht voor deze biJjzondere schriJjver . In Nederland
is zijn ኳerk al redeli1k goed bekend, maar het is zeker
de moeite ኳaard voor een no9 9roter publiek . Tot zijn
bekendste ኳerken behoren Life & Times of Michael K
en Disgrace . Voor beide boeken heeft Coetzee eerder
de Booker Prize ontvan9en . De Zኳeedse Academie die
hem de NobelPriJjs toekende oordeelde dat Coetzee
talriJk 9ezicht 9eeft aan de verrassende betrokkenheid
van de buitenstaander . Het thema 'de buitenstaander'
is misschien ኳel een van de ኳeinige elementen die als
rode draad in al zijn ኳerken terngkomt . Ook vermeldt
de Zኳeedse Academie in haar 1jurYrapport dat
Coetzees romans nooit op elkaar liken
maar zich alleJ
maal ኳel onderscheiden door hun vakkundi9e compositie indrin9ende dialogen en analYtische helderheid .
In dit artikel zal ik aandacht besteden aan zijn ኳerken
Foe en Life & Times of Michael K .
De stomme slaaf
Foe heeft dan ኳel 9een priJ's 9eኳonnen en is merle
daardoor lets minder bekend dan Disgrace en Life &
Times of Michael K toch is dit in bepaalde takken van
literatuuronderzoek een veel9ebruikt boek en het is
naar mi1jn idee zeer interessant en verrassend . Foe de
titel verኳiJ'st naar Daniel Dafoe de schriJver van Robison Crusoe en het boek is dan ook een herschriJjvin g
van het ongineel . In Foe is het leven op het eiland
echter een stuk saaier en minder idYIlisch dan op het
eiland in Robinson Crusoe. In de varriant van Coetzee
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spoelt er een vrouኳ aan : Susan . ZiJj vertelt uiteindeliJ'k
het verhaal van het leven op het eiland aan de lezer .
Cruso zoals Coetzee Robinson Crusoe heeft genoemd en Fridaኳ, de stomme slaaf, praten niet met
elkaar . Susan kan niet goed tegen de eenzaamheid .
Na een Jjaar ኳorden ze op9ePikt door een schip . Cruso
overliJjdt echter ti1jdens de refs naar Engeland . Na
aankomst kunnen Susan en Fridaኳ ner9ens heen en
trekken ze samen rond . Dan ontmoet ze de schriJjver
Daniel Foe die haar verhaal opschriljft, maar haar
personage en inbreng ኳe9last omdat het verhaal er
vol9ens hem 'sterker' door ኳordt . De versie van Fridaኳ
komt al helemaal niet aan de orde omdat hi1j simpelኳe9 niet kan praten . Het felt dat de eni9e die 'het
verhaal' kan vertellen een vrouኳ is en dat deze vrouኳ
ኳordt ኳe99eschreven in de reconstructie van de
schri1ver Daniel Foe biedt heel ኳat stof tot nadenken .
Omdat ook de rol van Fridaኳ problematisch is ten
opzichte van de andere personages, hebben feministische en postkolonialistische literatuurcritici dan ook
dankbaar 9ebruik gemaakt van dit boek omdat het als
exemplarisch kan ኳorden 9ezien voor de rolverdelin 9
in de maatschaPpiJj . De hierarchic van man vrouኳ en
de 9emarginaliseerde zኳarte persoon ኳordt no9 eens
duidelitjk benadrukt . Ik zal me hier verder vooral bezi9houden met de rol van Fridaኳ en zijn positie ten
opzichte van de andere fi9uren in het boek .
ZiJ'n moestuint1'e
Life & Times of Michael K ኳerd voor Foe 9eschreኳen en is totaal anders van opzet r zoals ti1jdens het

uitreiken van de NobelpriJjs al ኳerd benadrukt . De
hoofdpersoon Michael K - of kortኳe9 K - 9roeit op bi'J
zijn moeder in een 9rote stall ኳaarschiJ'nli1jk Kaapstall
en ondervindt da9eli1jks de problemen van een burgeroorlo9 het bli1jft onduideliJjk of het echt een oorlo9 is,
of dat het onlusten zi1n . K heeft een hazenlip, is een
beet1'e simpel en ኳerkt als tuinier in de stall . Als zijn
moeder ziek ኳordt besluit hi1j to vertrekken naar de
binnenlanden om daar een rusti9er bestaan op to
bouኳen . Zi1jn moeder overli1'dt echter onderኳeg en
opeens voelt K zich bevri1'd van alle banden die hem
bonden aan de maatschappilj . HiJj besluit zijn ei9en leኳen to leiden als tuinder en zich met niemand antlers bezig to houden . TerኳiJjl K zich alleen maar ኳil
richten op zijn moestuintJ'e, ኳordt hiJj door rondzኳervende le9ertroepen lasti9 gevallen omdat ze hem
als spion zien . Lan9zaamaan ontኳikkelt K zich tot
iemand die onderalle omstandi9heden kan overleven .
HiJj ኳordt enkele keren door soldaten op9esloten in
ኳerkkampen . De laatste keer dat dit 9ebeurt, is hi1' erg
verzኳakt en ኳordt hiJ ' verzor9d door een ziekenverzorger .
In de confrontatie met de ziekenverzor9er ኳordt
vooral duideliJ'k in ኳat voor verschillende belevin9sኳerelden ze zich bevinden . En die confrontatie is van
cruciaal belan9 voor het9een ኳat ik onder de aandacht ኳil bren9en . De ziekenverzor9er verzor9de
Michael in liens ti1'd in het kamp en raakte 9eintrigeerd door Michaels voorkomen, zijn manieren van
doen, maar het meest no9 door zijn zኳiJ9en . Michael
kan gebrekki9 praten maar doet lit niet vaak en
als hiJj het doet, dan is hi1j nauኳeli1'ks to be9riJpen . Dit
veroorzaakt een 9rote nieuኳs9ieri9held bi1 ' de ziekenverzor9er en hi1' be9int elk teken of ኳoord van
Michael to interp
~retn • overi9ens zonder resultant
ኳant Michael ኳil ei9enliJjk helemaal niet communiceren .
De ziekenverzor9er roept, in zijn verbeelding, naar
K ኳanneer deze vlucht uit het kam p
'Am 1 right?' I ኳould shout. 'Have 1 understood
ኳou? If 1 am right hold up ኳour right hand,' if 1
am ኳrong, hold up ኳour left!' (Coetzee 1998,
p . 167)
Hieruit bli1jkt de krampachti9e po9ing en 1'ammerliJ'ke
mislukkin9 om daadኳerkeli1jk tot K door to drip9en .
Een snort9eli1jk dilemma doet zich ook voor in foe
ኳanneer Susan Barton ኳanhopi9 probeert to communiceren met Fridaኳ, de stomme slaaf op Cruso's eiland .
Fridaኳ liJjkt 9een tong to hebben en is ook niet bereid

om op ኳat voor manier dan ook met Susan to communiceren . Zi1jn zኳiJ9 en drift
Susan tot vreemde
J
po9in9en om zijn verhaal uit hem to kriJ9en . Traditioneel zien de meeste literaire critici zኳiJ9en als een
karakteristiek van de onder9eschikte positie van het
9emar9inaliseerde subject . Als een subject zijn of haar
stem niet kan laten horen dan kunnen onderdrukkers door9aan met oppressie . Coetzee, echter, gebruikt het zኳi19en of de stilte 1juist als een instrument
van verzet en dit aspect ኳil ik duideli1jker belichten .
Laat Coetzee zien dat stilte een even sterk effect kan
hebben als de sprekende stem?
HierbiJj zal ik de standpunten van de literatuurcritci
Kim Worthington en Derek Wright gebruiken ; hoe
verhouden hun ideeen zich tot de ኳaarderin9 van
stilte of zኳiJg' zaamheid in het vormen van een identiteit . Omdat taal ኳordt 9ezien als een belan9ri1'ke factor in het vormen van een identiteit zal ik eerst ingaan
op het 9ebruik van taal en de rol van stilte daarin . Ik
besteed redeli1'k ኳat aandacht aan identiteit omdat dit
een problematische vorm aanneemt in de post- koloniale ኳereld . De niet-blanke identiteit is een gefrustreerde en 9ecompliceerde identiteit ኳanneer deze
ኳordt geconfronteerd met de blanke onderdrukkende
identiteit . Waarheid ideeen inter retatie ers ectief
ኳordt bepaald door de9enen die zich in het domiz
nante discours bevinden en de9enen die daar buiten
stann r ontvan9en minder of zelfs 9een be9rip voor
hun 'ኳaarheid' en zo ook 9een respect voor hun
identiteit.
De stroom van niets
"Does the ኳorld articulate language or does
language articulate the ኳorld?" Thiher 1984,
p92
Taal vervult een sleutelrol in onze belevin9 van de
ኳereld . Alles ኳat ኳe zien doen denken of ervaren
ኳordt op de een of andere manier 9erepresenteerd
door taal . Maar ኳaar le9gen ኳe meer nadruk op . 0 p
een belevin9sኳereld en zijn 9a9enereerde betekenissen of op de taal die die ኳereld en zijn betekenissen
articuleert? Is er zonder articulatie ኳel een ኳereld?
Deze vraa9 is uiteraard niet 9emakkeli1jk to beantኳoorden . Taal zal alti1'd het medium zijn ኳaarmee ኳe onze
ideeen en meningen ventileren . In principJ
e liken die
ideeen dan ook belan9riJ'ker dan de taal ኳaarmee ኳe
deze communiceren maar ze zullen alti1jd aan taal zijn
9ebonden omdat ኳe ons niet op een andere manier
kunnen uitdrukken . Er zijn uiteraard situaties to bedenken ኳaarin er 9een communicatie liJjkt to ziJ'n, maar
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dit is meestal een belevin9sኳereld zoals die door anderen ኳordt ኳaar9enomen en niet door de persoon die
is 9ehinderd in het communiceren van die 'ኳereld' .
Hoe de stomme ziet en denkt kan niet aan anderen
9erepresenteerd ኳorden maar is dit erg? Heeft men
alti1jd iemand anders nodi9 om het ei9en bestaan to
bevesti9en? Misschien volstaat aanschouኳen en 9ezien ኳorden hoeኳel ook dit in tኳi1'fel kan ኳorden 9etrokken .
Wanneer ኳe de fi9uur van Fridaኳ in ogenschouኳ
nemen hebben ኳe een voorbeeld van iemand die niet
kan communiceren . Fridaኳ heeft 9een tong en heeft
ook nooit 9eleerd om op een andere manier to communiceren . Verder leeft hiJ' op een onbeኳoond eiland
met alleen het 9ezelschap van de norse Cruso . Als
Susan op het eiland aanspoelt, ኳil ze eerst niet te9en
Fridaኳ prates omdat het felt dat hiJ' 9een tong heeft
haar angst aanJ'aagt . Als ze uiteindeli1'k toch probeert
informatie uit hem to kriJ9' en, is dat alleen omdat ze
9eobsedeerd is door de vraa9 ኳie zijn tong heeft af9esneden . Deze po9in9en stranden 1jammerliJjk en ze
slag9t er dan ook niet in om achter het antኳoord o p
deze vraa9 to komen . Fridaኳ is niet alleen het vermo9en om to prates kኳiJ't9eraakt maar IiJjkt ook niet
meer to ኳhen communiceren en blitjft in zijn ei9en ኳereld leven . Tenminste als ኳe uberhaupt van een ኳereld kunnen spreken . We kunnen nameliJjk nooit to
ኳeten komen ኳat zijn ኳereld is omdat hi1 ' dat aan
Susan of de lezer niet kan overbren9en . HiJ' is in onze
ኳereld omdat ኳe over hem kunnen prates zelfs te9en hem kunnen prates, maar zou hi1 j de ኳereld ኳaarnemen zoals ኳitj die ኳaarnemen? Zou hi1j dezelfde din9en belan9riJjk vinden en kan hiJ j ons be9riJpen? In het
laatste droomachti9e hoofdstuk komt er in een
surrealistische onderኳaterኳereld eindeliJ'k lets uit
Fridaኳ's mond, maar dit liJjkt een stroom van niets to
zi1'n ~; niet hoorbaar en niet definieerbaar . Misschien is
dat een representatie van ኳat er zich in zijn hoofd
afspeelt. Uiteraard is dit ኳeer onze en Susans perceptie ኳant het kan uiteraard betekenis hebben maar ኳij1
kunnen die niet h erkennen . A I deze vra9en ኳorden
op9eኳorpen omdat Fridaኳ een fi9uur is die alleen
maar kan ኳorden 9erepresenteerd op de manier
ኳaarop hiJj een rol speelt in het even van anderen .
Een beet1'e simpel
Michael K is een ander soon hoofdpersoon ኳiJ, de
lezers kunnen vol9en ኳat er in zijn 9eest om9aat
doordat Coetzee besloot die 9edachten ኳeer to
9even . We ኳeten vanaf het begin dat Michael K 9een
9oede spreker is omdat hi1j een hazenlip heeft . Hij1
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spreekt ook niet veel met andere personen in het
boek maar omdat ኳiJj toe9an9 hebben tot zijn belevingsኳereld komen ኳe to ኳeten ኳat Michael belan9-

ri1jk vindt en ኳat niet . Het probleem echter in dit boek
is dat Coetzee niet erg consistent is ten opzichte van
K's taal9ebruik . Michael is een beet1je simpel maar zijn

het ኳat complexe taal9ebruik van de
9edachten liken
J
schri1jver zelf over to nemen en dit ondermiJ'nt de 9eloofኳaardi9held van Michael als personage . Michael
K's 'stem' is problematisch en frustreert het inzicht van
de lezer met betrekkin9 tot het door9ronden van zijn
persoonli1jkheid . Coetzee als blanke schriJjver, li1jkt K
met een m holo9isch aura to om9even . Is het leuk
om to lezen over de natuurliJjke persoon die in balans
is met de natuur? Zien ኳe dan onze eigen rol als rationele ኳesterse persoon daardoor bevesti9d in het
boek? Hoeኳel het conventionele rollenpatroon liJ'kt to
ኳorden bevesti9d, is de communicatie in het boek
licht subversief ten opzichte van onze ei9en ideeen . In
de confrontatie tussen K en de ziekenverzor9er rakes
tኳee 'ኳerelden' elkaarr, maar is het niet mo9eli1'k of
niet 9eኳenst deze samen to laten smelten . En precies
deze onmo9eli1jkheid of onኳilli9held maakt lezers
beኳust van discourses buiten onze horizon die ኳe
no9 niet kunnen be9riJ'pen .
Vertrouኳen in de taal
Je beኳust ኳorden van discourses die 1je niet ei9en zi1n ,
is niet lets ኳaar menses aan 9eኳend ziJjn . Het bedrei9t
zelfs hun ei9en discours, omdat ze opeens 9edኳon9en zijn dit ten opzichte van de ander to verdedi9en of
to rechtvaardi9en . Menses 9ebruiken hun ei9en 9econstrueerde discourses veelal onbeኳust en voelen
zich niet 9ehinderd in het 9ebruiken van arbitraire
conventionele vormen van taal en betekenisvelden .
Waarom is dat zo? Vol9ens de taalfilosoof Derrida zien
ኳe taal slechts als een instrument als lets dat ons in
staat stelt lets to does en ons uit to drukken . We
gebruiken het slechts om lets uit to drukken dat vooraf
9 aat aan de taal ~; lets dat zich in onze 9eest bevindt
voordat ኳe ons tot taal richten om het9een dat ኳordt
9edacht, in ኳoorden to 9ieten . Die 'aanኳezi9held' in
Derrida's terminolo9ie 'presence' van 9edachten en
ideeen in onze 9eest is de basis van de laatste beetJjes
echte kennis die 1je voor J'e 9evoel hebt en taal maakt
het mogeliJ'k dat 1je die kennis kan ኳeer9even . Dit
vertrouኳen in de combinatie van 'aanኳezi9held' en
taal is ኳat Derrida to9ocentrisme heeft 9enoemd .
Ons vertrouኳen in taal is 9ebaseerd op ኳat er 9ebeurt of ኳat ኳe denken dat er 9ebeurt ኳanneer ኳe
taal daadኳerkeli1'k 9ebruiken . Dit vertrouኳen in de
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taal de betekenis en de verschillende vormen discourses ኳaarin ze aan ons verschi1jnen, ኳarden niet vaak
bekritiseerd . Wanneer het ኳel ኳordt bekritiseerd en
ኳanneer de constructie of afኳezi9held van de taal
verschilt van ኳat conventioneel ኳordt 9eኳaardeerd
zoals Coetzee taal in zijn boeken 9ebruikt dan ኳordt
het moeiliJjker voor lezers de boodschap to be9riJpen .
Hoeኳel het ostmodernisme vele vormen van ex ressie kept betekent dat niet dat er een toename van
be9rip voor het onconventionele is .
stilte als ኳapen
Wanneer ኳe een boek lezen ኳaarin identiteit en taal
een centrale rol spelen moet in gedachten ኳarden
9ehouden dat niet alleen de 9ebeurtenissen in het
boek interessant kunnen zi1jn . Ook de rol van de lezer,
het verruimen van zijn be9rip en het opdoes van
kennis zijn van belan9 . Verschillende la9en van
mo9eli1jke interpretaties kunnen verschillend licht

ኳerpen op bepaalde 9ebeurtenissen en karakters . Vol9ens Kim Worthington in haar analኳse van Foe is
the crucial difference betኳeen human beings
and fictional characters . . . this : human beings
are certainlኳ 'read ' bኳ others and themselves ) 3

but theኳ occupኳ the same ontological level as
their human interpreters and thus p ossess a
dialogis capacitኳ to controvert or challenge the
interpretations of those ኳho read them . This is
certainlኳ not the case ኳith fictional characters
ኳho exist in an inferior ontological realm a
ኳorld of 'p rint' ኳithout the capacitኳ to activelኳ
influence the readings of their interpreters .
(Worthington 1996, p . 246
'Dialo9is capacitኳ' vormt een belan9ri1jk onderdeel in
Worthin9tons analኳse . Vol9ens haar is een autonoom
persoon hiervan afhankeli1'k voor communicatie . Als
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4
iemand de capaciteit tot dialoo9 verliest of niet heeft .
is die persoon niet in staat zichzelf to verdedi9en of
bestaande opisles to ኳi1jzi9en . Worthington denkt dat
als men zich afziJjdi9 houdt uit een betekenistoeken,5
sends maatschappi1door to zኳiJ9en of onverstaanbaar to bli1jven dat die persoon de macht verliest om
revisie en herinterpretatie to beኳerkstelli9en . Ze deelt
ons mee dat dit ook het lot is van de zኳiJ9' zame Fridaኳ
" ኳho is ኳhollኳ authorized bኳ Susan's colonizing
voice . "Ibidem, p .274
No matter ኳhat he is to himself is he anኳthing
to himself?-hoኳ can he tell us, ኳhat he is to
the ኳorld is ኳhat I make of him . Therefore the
silence of Fridaኳ is a helpless silence . . . Whereas
the silence I keep regarding Bahia and other
matters is chosen and purposeful : it is mኳ oኳn
silence . Coetzee 1986, pp . 121-122
Worthington liJjkt echter to ver9eten dat machtsverhoudin9en tኳee kanten op kunnen ኳerken : de
kant van de onderdrukker en de onderdrukte . Dit zijn
rollen die allebei aan veranderin9 onderhevi9 kunnen
ziJjn . Vechten of vra9en om revisie bi1' de dominants
parti1' betekent dat de onderdrukte zich aanpast aan
het dominants discours in dit 9eval het discours van
de 'koloniale' onderdrukker . Het dominants discours
li9t in het terrein van het ኳesterse blanks 9edachte9oed en het is moeiliJjk voor ኳesterse blanks menses
om uit dit discours to sta en en serieus het bestaan
van anders discourses to overኳe9en en to erkennen .
Coetzee is zich beኳust van zijn ei9en problematische p ositie ~; hiJj is een blanks schri1'ver die een stem
9eeft aan een zኳarte 9emar9inaliseerde hoofdersoon . Maar in lasts van deze hoofd ersoon tot
slachtoffer to makes omdat hi1', vanuit ኳesters perspectief, in de mar9es van de maatschappiJj leeft, probeert Coetzee hem 'machti9' to makes in hun ei9en
recht . Om dit to bereiken . 9ebruikt hi1 j dat ens medium
dat iedereen ziet als karakteristiek voor een slachtoffer : stilte . Stilts als een ኳa en in lasts van een
sYmptoom van repressie . Fridaኳ en Michael K zijn niet
9evlucht van de discursieve maatschappiJ j in zijn totaliteit . Nee ze zijn 9edኳon9en zich to voe9en naar de
maatstaven van een maatschappiJ j die niet van hen is .
We zouden een zeer verkeerde inschattin9 makes en
in ኳezen kolonialistisch zit'n, als ኳe hun 9edra9 bestempelen als een vlucht uit de maatschappiJj in zijn
al9emeenheid ; dit zou een ኳaardeoordeel zi1n, 9emaakt vanuit ons ኳesterse perspectief en niet vanuit
dat van Fridaኳ en K .
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lets anders ኳaar Worthington voortdurend aan
refereert zijn 'referential frameኳorks' of referentiekaders die nodig zouden zijn om elkaar to kunnen be9ri1pen . ZiJj vraa9t zich niet of ኳelk referentiekader dit
zou moeten zitjn . Is er zoiets als een sin9ulier referentiekader? Ze bear9umenteert dat iedereen een politieke verantኳoordeli1jkheid heeft zich to voe9en naar dit
zo9enaamde sin9uliere referentiekader, omdat daarin
vol9ens haar de dialoo9 tussen de verschillende discourses plaatsvindt.
Derek Wright verschilt van menin9 over het 9ebruik
van stilte door de hoofdpersonen in het boek Life &
Times of Michael K: "The racial division in the book is
also cruciallኳ, a language division and language has
problematic value in the present aesthetic context"
(Wright 1992, p. 442 . De ziekenverzor9er bi1'voorbeeld voor ኳie )even en 9eschiedenis zijn 9econstrueerd door taal verzoekt Michael to prates zijn verhaal
to vertellen :
Listen to me listen hoኳ easilኳ I fill this room
ኳith ኳords . . . Give ኳourself some substance ,
man otherኳise ኳou are going to slide through
life absolutelኳ unnoticed. . . . You don't ኳant to
be simplኳ one of the perished do ኳou? You ኳant
to live don't ኳou? Well then talk make ኳour
voice heard tell ኳour storኳ! . . . no one is going to
remember ኳou but I- unless ኳou ኳield and at last
open ኳour mouth . Coetzee 1998 . p . 140
Maar Michael ኳei9ert en de ziekenverzor9er probeert
de paar din9en die hi1' ኳest van Michael to interpreteren . Michael K realiseert zich dat het voor hem niet
mo9eli1jk is met de ziekenverzor9er to communiceren
op een manier ኳaarop dat voor de ziekenverzor9er
duideli1jk is :
Theኳ ኳant me to open mኳ heart and tell them
the storኳ of a life lived in cages . . . and if I had

learned storኳ-telling at Huis Norenius instead of
potato peeling and sums . . . I might have knoኳn
hoኳ to please them . I ኳould have told the storኳ
of a life passed in prisons . . . When mኳ storኳ ኳas
finished, people ኳould have shaken their heads
and been sorrኳ and angrኳ and plied me ኳith
food and drink ኳomen ኳould have taken me
into their beds and mothered me in the dark .
Ibidem, p .181
Het 'life lived in cages' is lets ኳaaraan Michael K probeert to ontkomen maar hiJj leeft in een maatschappij1

die is 9evormd naar bepaalde modellen en ኳanneer
men daar niet in past, ኳordt men ook niet be re en .
We zouden de 9eliJ'ktrekkin9 van 9een verstaanbare
stem en zኳart zi1'n, kunnen maken zoals Derek Wright
doet in zijn analኳse van het boek . Wright ze9t dat
"Coetzee and his doctor are not Michael K and
Michael K, bኳ virtue of his deprivation as a South
African black is no storኳ teller, so the storኳ cannot be
ኳritten onlኳ distantlኳ imagined bኳ the ኳhite ኳriter in
the novel's convoluted and reflexive form ." (Wright
1992, p . 441

Coetzee heeft bli)'kbaar ook eens tiJ'dens een intervieኳ 9eze9d dat hiJ' steeds ontevredener ኳerd over de
9 renzen van de traditionele vormen van 'realisme'
ኳaarmee hiJ' alle karakters een natuur9etrouኳe stem
probeerde to 9even . Dit zou een 9oede verklarin 9
kunnen zijn voor de 'stemloosheid' van Fridaኳ in zijn
daaropvol9ends boek Foe.
Uiteraard kan men aanvoeren dat Fridaኳ door zijn
'stemloosheid' niet in staat is zijn positie to versterken
ten opzichte van Cruso en Susan . Te9eliJ'kerti1'd realiseren ኳe ons als lezers dat Fridaኳ ervoor kiest niet to
communiceren met Susan . Dana Dra9unoiu maakt
ons erop attest dat " after Susan's patronizing
attempt to penetrate his "darkness" bኳ plaኳing flute
ኳith him she realizes that it is not "mere dullness
that kept him shut up in himself" but "a disdain for
intercourse" ኳith her ." Dra9unoiu 2001, p . 319 0 p
een 9e9even moment realiseert Susan zich dat ze
niet eens zeker ኳest of Fridaኳ echt 9een tong heeft .
Toes Cruso haar dit list zien ኳas het erg donkeኳ en
ze ኳas ei9enli1'k to bang om to 9oed to kiJ'ken . Het is
zelfs mo9eli1'k dat Cruso het verlies van een tong als
metafoor heeft 9ebruikt voor castratie .
Verscheidene existentialisten spreken ten faveure
van stilts door er de betekenis van verzet aan toe to
kennen . Heide99er merkt op : " this meaningful
silence exercised bኳ the authentic individuals' resolve
to be true to themselves and their potential contrasts
sharplኳ ኳith the accepted and 'normalized' discourse
of the majoritኳ or the dominant group ኳithin societኳ"
ibidem, p .319 .
Door Fridaኳ en Michael K niet to laten deelnemen
aan het lin9uistische discours, 9eeft Coetzee hen een
zekere autonomic . Het verኳerpen van sociaal 9econstrueerde rollen zoals het verኳerpen van taal, kan
ኳorden 9ezien als een betekenisvolle po9in9 tot
zelfdeterminatie . Deze persoon neemt 9een deel aan
het protes om to verኳorden tot een berekenbare
identiteit lets ኳat ኳel ኳordt verኳacht door de blanks
post- kolonialist : een 9emakkeliJ'k classificeerbaar

persoon of zoals in de ኳoorden van K, 'a "caged"
person" .
Passief lezen?
Het vormen van een identiteit in een 'vi1'andeli1'ke' atmosfeer of ኳereld die niet de ei9en is kan zeer
moeiliJ'k ziJ'n . Coetzee neemt Zuid-Afrika en de raciale
problemen als achter9rond ኳaarte9en deze boeken
zich afspelen . De zኳarte mess ኳordt 9erepresenteerd
door tኳee hoofdpersonen die niet 9oed kunnen
spreken . Een manier ኳaarop Je de boeken zou kunnen
lezen is dat Coetzee een heldere stem van de hoofdpersonen frustreert r een stem die mo9eliJ'k voor zichzelf had kunnen opkomen .
Vele critici verኳeten Coetzee dat door dit to does
hi1' zich niet uitsprak te9en Apartheid . Vol9ens
Worthington is een persoon die beroofd is van zijn
dialo9ische capaciteiten 1 niet in staat een ei9en
identiteit to ontኳikkelen 2 niet in staat menin9en to
veranderen en 3 niet in staat zich to ontኳorstelen van
onderdrukkin9 . Derek Wright ze9t daarente9en dat er
ook no9 een element van ኳil tot zኳi1'9en in beide
karakters aanኳezi9 is en dat daarom hun zኳi1'9en kan
ኳorden 9ezien als een teken van verzet in plaats van
een sYmptoom van onderdrukkin9 . Als men de situatie
in dit licht beki1jkt, betekent het dat als de karakters
hadden deelgenomen aan het op dat moment bestaande discours ze zich hadden onderኳorpen aan
het vanuit hun perspectief dominants discours . En dat
is preties dat9ens ኳaarvan men zou kunnen ze99en
dat het toe9even is aan onderdrukkin9 . Naar miJ'n ides
vormt het 9ebruik van stilts een sterk maar tevens
subtle) instrument om de lezer beኳust to maken van
het bestaan van discourses buiten het ei9en vertrouኳde discours . Niet het verhaal van Fridaኳ en
Michael K is belan9riJ'k, maar het protes van het
niet to ኳeten komen van hun verhaal is belan9riJ'k .
Het protes van het voortdurend aanኳakkeren van de
nieuኳs9ieri9held van de lezer en het niet vertellen is
ኳat de lezer tot nadenken aanzet . 0p deze manier
ኳordt de lezer een actieve lezer en in mi1'n opisle is het
actief nadenken over de problematiek van de 9emar9inaliseerden en de dominanten in een maatschappi'J
effectiever dan het passief lezen erover .
Joki van de Poe! behaalde haar Bachelor of Arts aan het
Universitኳ College Utrecht . Te9enኳoordig studeert z(/
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Notes
Ik bedoel met stem niet alleen de letterlijke zin van het
ኳoord maar in dit artikel heeft het ook een functie van het
je laten gelden, er zijn .
z

,
Het begrip discours moet men zien als een apparaat van
begrippen, bepaald taalgebruik, betekenissi9nificatie van een
bepaalde groep . Zo heb je bijvoorbeeld een medisch
discours ኳaarin medische begrippen, codes en regels
ኳorden gehanteerd . Een ander voorbeeld is een
literatuurኳetenschappelijk discours, ኳaarin met bepaalde
be9rippen ኳordt geኳerkt, maar ook op een specifieke
manier analኳses ኳorden gemaakt en op een bepaalde
manier ኳordt gedacht . Beide discourses zijn niet
inኳisselbaar voor de ander, maar kunnen ኳel ኳeer
onderdeel uitmaken van een overkoepelend discours, zoals
het discours van het ኳesterse gedachtegoed . Tussen
verschillende discourses (men kan ook ኳel spreken van
belevingsኳerelden) is er altijd strijd tussen dominanten en
gemarginaliseerden . De strijd client tot verandering van
bestaande patronen of 1juist herbevestigin9 hiervan ; het
has9t er vanaf ኳaar men zich in bevindt .
,
,
r
Het '9elezen ኳorden en het lezen van anderen heeft met
interPretatie van de ኳereld en menses om 1je heen to makes
en het bepalen van je eigen positie in die ኳereld . Dit
bepales van positie is ኳeer gekoppeld aan het vormen van
een identiteit .
3

4

Ook hier moeten ኳe ኳeer uitgaan van de ruimere zin van
het ኳoord, het in staat zijn tot 'dialoog' houdt ኳeer
verband met je laten gelden, je 'zijn' vast to stellen ten
opzichte van anderen .
5

Of met andere ኳoorden een bepaald discours .
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Helleke van den Braber Geven om
to kri19' en . literair mecenaat in
Nederland tussen 1900 en 1940 .
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Schri1'ven doe 1'e niet alleen :
mecenaat in Nederland
De Iaatste 1jaren is in de keuze voor
onderኳerpen binnen het literatuurኳetenschappeliJjke onderzoek
een verschuivin9 merkbaar. Niet
het literaire ኳerk zeif, maar de context ኳaarbinnen het literaire ኳerk
functioneertr vormt steeds vaker het centrale onderzoeksob1ject .
De aandacht 9ant met name uit
naar factoren die het ontstaan de
verspreidin9 en de receptie van literatuur mo9etiJjk maken . Vooral binnen de Iiteratuursociolo9ie ኳordt
hard 9eኳerkt aan het zichtbaar
maken van relaties tussen verschillende partiJ'en binnen het zo9enaamde literaire veld . Het betan9riJj kste uit9an9spunt in deze benaderin9 is de veronderstellin9 dat
schriJjvers deel uitmaken van een
netኳerk van onderlin9e relaties en
dat dit invioed heeft op de productie de distributie en het ontstaan
van het literaire ኳerk .
Voor der9eli1'k netኳerkonderzoek ኳordt in sommi9e 9evallen
een beroep 9edaan op theoretici
ais Bourdieu en Becker . Deze tኳee
sociolo9en hebben zich met name
bezi99ehouden met sociaie processen binnen de kunstኳereld ais
9eheel . Zi1j dra9en al9emene concepten aan die door de individuele
onderzoeker op ziJjn of haar vak9ebled kunnen ኳorden toe9epast en
in9evuld . Doordat ze zich 1juist in
al9emene zin 9ebo9en hebben

over sociaie processen kunnen de
theoretische inzichten ኳorden 9ebruikt ais omvattend theoretisch
kader voor onderzoek naar spelers
binnen een specifiek veil .

Helleke van den Braber heeft zich
in haar onderzoek 9econcentreerd
op een parti1' die tot nu toe maar
ኳeini9 aandacht heeft 9ekre9en :
de mecenas . De inhoud van Geven
om to kril9en bestaat uit een
inleidin9,
tኳee
hoofdstukken
ኳaarin de maatschappeliJ'ke context ኳordt 9eschetst drie hoofdstukken die elk een casus behandelen en een conclusie .
In de inleidin9 vinden ኳe allereerst een uiteenzettin9 van het hoe
en ኳaarom van het onderzoek . Het
be9int met een briefpassn9a van
Jacques Bloem ኳaarin hi1' klaa9t
over ziJjn financiele positie . Dit 9eklaa9 maakt nieuኳs9ieri9 naar de
financiele omstandi9heden van
auteurs . Gedrukte bronnen bieden
hier vol9ens Van den Braber onvoldoende uitkomst : "Wie de ኳeldoeners desondanks scherper in beeld
ኳit kriJg' en r zal verder moeten zoeken dan de 9edrukte bronnen en
zich in on9epubliceerd archiefmateriaal moeten verdiepen . Dan zal
bliJjken dat achter de va9e verኳiJjzingen en korte vermeldin9en een
sprin9levende mecenaatscultuur
schuilgant" Van den Braber 2002,
p15 . Het on9epubliceerde archiefmateriaal bestaat uit brieven
documenten kasboeken en notulen . De aard van de beschikbare
bronnen vormt meteen een rechtvaardi9in9 voor de keuze voor de
casussen die in de hoofdstukken
vierr, viJjf en zes zullen ኳorden behandeld . Deze keuze is 9ebaseerd
op het beschikbare bronnenmateriaal .
Maar hier is lets vreemds aan de
hand ኳant Van den Braber stelt
vervol9ens dat de keuze voor de
casussen ook is 9ebaseerd op de
omvan9 en duur van de ondersteunin9 en daarnaast komen de beide
Frans
p articuliere mecenassen
Mi1'nssen en Rene Rademacher
Schorer uit verschillende sociaie

9roepen . Samen met de Vereni9in9 voor Letterkundi9en bieden
deze drie casussen een bilk o p
verschillende soorten netኳerken
en omvatten verschillende soorten
steun . Hoeኳel het natuurliJjk erg
pretti9 is dat zo'n stain aan diversiteit ኳordt 9eboden door de drie
casussen komt het een beet1je
bevreemdend over dat ondanks de
moeiliJ'kheden omtrent de toe9ankeliJjkheid en beschikbaarheid van
de bronnen r het resultant toch zo
allesomvattend bli1jkt to ziJ'n .
Van den Braber stelt vervol9ens :
"Hoeኳel het bronnenmateriaal
voldoende talrifjk ኳas en veel re-

levante 9e9evens bevatte bleek de
ordenin9 en interpretatie ervan
niet alti1'd even eenvoudi9" ibidem . p . 20) . Dit maakt miJ' nieuኳsgieri9 naar de mogeli1jkheid andere
casussen to kiezen r maar hier
ኳordt helaas niet verder op in9e9aan . Dat is het nadeel van on9eubliceerd bronnenmateriaal r de
p
eni9e mo9eliJjkheid deze vraa9 to
beantኳoorden is zeif in het materiaal to duiken .
Overi9ens r de moeili1j kheden
ኳaar Van den Braber het over
heeft betreffen met name het in
een kader plaatsen van de financiele positie van de auteur . SYstematische 9e9evens over de financiele
kanten van het schri1jverschap ziJjn
no9 niet beschikbaar . Daarnaast
ኳas het begin tኳinti9ste eeuኳ
on9epast om openli1jk J'e 9eldzaken
to bes p reken r vandaar dus die 'va9e verኳi1jzin9en' . Als Iaatste moeili1jkheid bi1' de interpretatie noemt
Van den Braber de ambi9uiteit van
de retatie tussen mecenas en kunstenaar zeif . Ze heeft het hier over
9evoelens van de schriJjver en mecenas ten opzichte van elkaar : "De
gemiddelde mecenaatsrelatie bevindt zich er9ens op deze li1'n
tussen vriendschap en investerin9 .
Waar preties is vaak onduideli1'k, en
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moet van 9eval tot 9eval ኳorden
bepaald ."Ibidem, p . 21) . Hier vat
ze het probleem van ኳerken met
veldtheorieen zoals die van Bourdieu 9oed samen : er moet eerst van
iedere afzonderliJjke relatie ኳorden
vast9esteld hoe deze preties in
elkaar steekt . Als de coo9eliJ'kheid
uberhaupt bestaat .
Nu vol9t een uit9ebreide schets
van het theoretisch kader, nameli1jk
de veldtheorie zoals die under andere is 9eformuleerd door Bourdieu toe9epast op de Iiteratuur . Uit
het 9ebruik van dit theoretisch kader vloeit een andere kiJjk op het
verschi1jnsel van de mecenas voort .
Dit 9aat zelfs zover dat een herdefinierin9 van het be9rip mecenas
nodi9 bliJjkt . Van den Braber stelt
dan ook dat : " [h ]et beeld dat mecenaat louter de afhankeliJjkheids relatie tussen ኳeldoener en kunstenaar omvat client plasts to maken
voor de opvattin9 dat mecenaat beschouኳd kan ኳorden als literaire
institutie . Net als uit9everi1', ti1'dschriften boekhandel en kritiek
drag9t mecenaat immers bi1j aan de
manier ኳaarop Iiteratuur 9emaakt
en verspreid ኳordt"Ibidem . p .34) .
Andere uit9an9spunten die voortvloeien uit het 9ebruik van de veldtheorie han9en hiermee samen . Zo
speelt tኳeezi1jdi9held een belan9ri1jke rot in het onderzoek naar het
mecenaat . Ze doelt hier op de veronderstellin9 dat beide partiJjen
schri1jver en ኳeldoener voordeel
hebben bi1j het aan9aan van deze
relatie . Een ander uit9an9spunt is
dat het ontstaan en functioneren
van mecenaat samenhan9t met de
manier ኳaarop het literaire veld is
in9ericht .
De invullin9 van de concepten
van de veldtheorie le9t verschillende betekenislagen van het begrip mecenaat zelf blunt . Zo kan
een onderscheid ኳorden 9emaakt
tussen tኳee verschillende vormen
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van mecenaat nameli1jk ondersteunin9 in de vorm van geld en 9oederen materiele steun en het ondersteunen van de artistieke reputatie
van de auteur sYmbolische steun .
Binnen deze tኳee cate9orieen kan
ኳorden 9ekeken naar steun die
zich met name richt op de bevorderin9 van distributie van teksten en
steun die vooral de literaire productie bevordert . Een laatste onderscheid ten slotte betreft de manier
ኳaarop ondersteunin9 ኳordt verleend dit kan individueel of collectief . Binnen het collectieve mecenaat bestaat informeel en 9einstitutionaliseerd mecenaat . In de
laatste vorm ኳordt collectief mecenaat meestal in de vorm van een
mecenaatfonds
eformaliseerd .
Dit ኳit ze99en dat het fonds voor
Ian9ere tiJ'd bti1jft bestaan en dat er
verschillende auteurs ኳorden 9eholpen . Collectief informeel mecenaat is dan een snort 9ele9enheidsmecenaat biJ'voorbeeld een
fonds dat is op9ericht ter 9ele9enheid van de verJjaarda9 van de
hulpbehoevende auteur .
In navol9in9 van Bourdieu onderscheidt Van den Braber verder
verschillende soorten kapitaal, to
ኳeten economisch (dus geld in de
strikte zin van het ኳoord sociaal
het aanzien, prestige) en cultureel
kapitaal het netኳerk van contacten . Belan9ri1jker no9 dan geld is
macht . Het gsat, vol9ens deze benaderin9sኳiJjze iedere deelnemer
steeds om het verstevi9en of vasthouden van de positie in het
literaire veld . De verschillende cate9orieen ኳorden vervol9ens 9ebruikt om de positie van de ene
deelnemer ten opzichte van de
andere parti1jen to definieren .
Hoeኳel Van den Braber een
9ede9en funderin9 le9t voor haar
onderzoek duizelt het de lezer na
al deze verschillende elementen
die tot in den treuren liken
to zijn
J

op to splitsen . Net als 1je denkt het
to be9riJ'pen is daar opnieuኳ een
onderverdelin9 ኳaardoor de cooed
1je in de schoenen be9int to zakken .
De inleidin9 is merle hierdoor pitti9 . zelfs voor de9enen die bekend
zijn met de terminolo9ie van Bourdieu . Erg pretti9 zijn daarom de
biJ'la9en vi1jf in totaal achter in het
boek ኳaarin alle verschillende
vormen met een omschriJjvin9 nettjes in schema's ኳorden 9epresenteerd . Handi9 om even snel op to
slaan als J'e drei9t to verdኳalen in
de omschri1jvin9en in de tekst .
Bi1j het neerzetten van het theoretisch kader benadrukt Van den
Braber dat er pas de laatste tኳinti 9
J'aar ኳat meer 'beኳiJ'zen' ኳorden
aan9edra9en voor de stellin9 dat
de schri1'ver niet alleen verantኳoordeliJjk is voor het ontstaan en de
verspreidin9 van zijn ኳerk . Als toelichtin9 hierop schetst ze in de inleidin9 de opvattin9en omtrent de
mecenas in eerdere periodes tot
de ne9entiende eeuኳ . Van den
Braber 9sat hier met name in o p
de veronderstellin9 van enkele
ኳetenschappers die onderzoek
hebben 9edaan naar mecenaat
Ibidem pp . 22-23 nameliJ'k dat
het eind achttiende eeuኳ is uit9estorven . In de ne9entiende en
tኳinti9ste eeuኳ zou, door de commercialiserin9 van de Iiteratuur en
de democratisering van de samenlevin9, 9een behoefte meer
bestaan aan ኳeldoeners .
Recenteli1j k is er onderzoek 9edaan naar mecenaat in de achttiende eeuኳ Ibidem, p . 29 en
daaruit bleek een 9enuanceerde
kiJjk,; het zou niet zozeer om een
verdኳi1jnin9 9aan maar eerder om
een veranderin9 van vorm : "Het is
zeer ኳaarschi1jnli1jk dat er ook in
Nederland in de periode na 1800
enkele ኳeldoeners actief zijn
9eኳeest . . . . Er is echter niets
bekend over hoe dit ne 9entiende-

eeuኳse mecenaat eruit za9, ኳelke
vorm deze ondersteunin9 aannam
en ኳelke auteurs ermee to maken
kre9en ." Ibidem, p . 29 Een uit9elezen task zou 1'e ze99en . In plaats
daarvan stelt Van den Braber dat de
ኳeldoeners vanaf 1 800 in "de coulissen van de literatuur9eschiedenis" verdኳiJjnen . Ik 9eloof echter
niet zo in onoplosbare verdኳi1'nin 9,
en vraa9 mi1j of of het to bestuderen
materiaal niet ook in on9epubliceerde bronnen op een onderzoeker li9t to ኳachten .
Nu de voorbereidin9 dan eindeIi1jk staat kunnen de ei9enli1jke onderzoeksvra9en ኳorden behandell . De eerste van de vier vra9en is
ኳelke vormen van mecenaat zich in
de onderzochte periode voordeden .
Daarnaast vraa9t Van den Braber
zich of ኳelke functie het mecenaat
had voor respectieveli1'k de auteur ,
de mecenas en de literaire productie . Vraa9 drie betreft de vraa9 naar
de mate van samenhan9 tussen het
mecenaat en het literaire veld . Tot
slot zoekt ze een antኳoord op de
vraa9 naar de omstandi9heden die
hebben 9eleid tot een oplevin9 van
de mecenaatscultuur.
Het 9rootste deel van de inleidin9 bestaat uit het uitle99en en
invullen van het theoretisch kader,
en de hieruit voortvloeiend veranderde definitie van het be9rip mecenas . Hierdoor ኳordt de inleidin 9
erg Ian9 - dezelfde len9to als een
hoofdstuk - en ben 1je als lezer constant in afኳachtin9 van het ei9enlike
onderኳerp . Dit is echter een
1
p robleem flat inherent is aan het
9ebruik van een veldtheorie : elke
afzonderli1jk factor moet eerst ኳorden in9evuld . In ኳeerኳil van de
hoeveelheid informatie meen ik
toch een belan9ri1'k element in de
inleidin9 to missen nameliJ'k de
verklarin9 van de 9ekozen periode
1900-1940 . Rechtvaardi9in9 van de
keuze voor deze periode ontbreekt

mi1jns inziens . Hoeኳel in de inleidin9 het literair mecenaat in een
historisch perspectief ኳordt 9ezet ,
levert het 9een duideli1'kheid o p
over de motivatie van de keuze
voor deze periode inte9endeel . De
opmerkin9 dat er over het ne9entiende-eeuኳse mecenaat ኳeini 9
tot niets is bekend, li1jkt eerder
meer vraa9tekens op to roepen .
Van den Braber belooft er in
hoofdstuk tኳee, dat direct vol9t o p
de inleidin9, op tern9 to komen .
Hier treffen ኳe echter ook 9een
echte verantኳoordin9 van de 9ekozen periode aan, maar eerder
een schets van de opvattin9 van
schri1'vers uitmondend in de beኳe9in9 van Tachti9 . Veel schriJ'vers
streefden naar autonoom schriJjverschap . zonder invloed van de
maatschappi1, maar in ኳerkeli1'kheld ኳas flit slechts voor een enkelin9 ኳe99ele9d . De over9rote
meerderheid van de schri1'vers kon
niet leven van de pen . Belan9riJ'ker
dan geld ኳas in eerste instantie het
artistieke prestige van de schrijver .
Bi1jbaant1jes pasten niet 9oed biJ' het
beeld flat de autonome auteur van
zichzelf ኳenste to scheppen, dus er
moest een alternatief ኳorden 9evonden ኳaarin het artistieke aanzien van de auteur niet ኳerd 9eschaad vol9ens Van den Braber .
De vraa9 is echter of ze die bi1'baant1jes, ondanks flat ze er niet over
praatten, ook echt niet hadden .
Van den Braber 9ebruikt het
eind van de ne9entiende eeuኳ om
een veranderin9 in opvattin9 aan
to 9even, onder andere omtrent
het beroep van schri1'ver . Zonder flit
ter discussie to ኳillen stellen zie ik
niet hoe flit de 9ekozen periode
rechtvaardi9t . Vooral ook omdat ze
zelf stelt flat biJj het beeld van de
ne9entiende eeuኳ ኳel ኳat vraa9tekens kunnen ኳorden 9eplaatst .
Er ziJ'n maar heel ኳeini9 bronnen
bekend op basis ኳaarvan al dan

niet kan ኳorden 9esteld dat er
in de ne9entiende eeuኳ een mecenaat-cultuur bestond . Nader
onderzoek naar de ne9entiendeeeuኳse situatie is dan ook 9eኳenst zoals Van den Braber
terecht opmerkt . Nu bli1jft er een
open plek li99en op basis ኳaarvan
slechts hYpothesen kunnen ኳorden 9evormd, die ኳel als uit9an9spunt voor het onderzoek dienen .
Even9oed ኳordt echter steeds
9esproken over een 'opbloei' van
mecenaat in de tኳinti9ste eeuኳ ,
ኳat toch een impliciete aanname
inhoudt van het o sterven na
flood zi1jn van het mecenaat in de
periode ervoor .
Het derde hoofdstuk behoort
ook no9 tot de reconstructie van
de omstandi9heden binnen de ኳereld van de schri1'ver . Hier staat een
ubliek debat centraal Ondersteunin9sdebat 9enoemd . Het 9aat
hier om een debat van onder andere kunstenaars en critici over het
nut en de noodzaak van ondersteunin9 van kunst in het al9emeen en schri1jvers in het bi1'zonder .
De periode ኳaarin het debat ኳerd
9evoerd is 1905-1935 . Drie vra9en
stonden centraal in de discussie : in
hoeverre is steun noodzakeli1jk en
acceptabel?, is steun een task van
de overheid? en ኳelke positie
dienen schriJjvers binnen de samenlevin9 in to nemen?
Van den Braber maakt een
onderverdelin9 in vier verschillende
'kampen' . Posities die ኳerden
in9enomen door de vier 9roepen
staan overzichteli1jk in een schema
bi1j het hoofdstuk . De menin9 van
de vier 9roepen over de drie 9enoemde vragen staan hier kort samen9evat . Na al die theorieen en
hYpothesen is het voor de lezer een
meer dan ኳelkome afኳisselin9 ኳat
concreters to kri19en voor9eschotell, in de vorm van de beschri1jvin 9
van het debat met veel citaten .
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Vanaf dit derde hoofdstuk 9aat het
bovendien eindeliJ'k over de onderzochte periode r het begin van de
tኳinti9ste eeuኳ. Daardoor zit er
meer houvast in de tekst in die zin
dat er duideliJjke uitspraken ኳorden
9edaan en de hYpothesefase Ian9zaamaan over9aat in het presenteren van de onderzoeksresultaten .
Hoofdstuk vier r, viJjf en zes zijn
zo9enaamde 'casestudies' . De eerste casus is het ondersteunin9sfonds van de 'Vereeni9in9 van
Letterkundi9en' WL . Dit is een
voorbeeld van collectief 9einstitutionaliseerd mecenaat . De 'Vereeni9in9 van Letterkundi9en' ኳerd in
1905 op9ericht als eerste beroepsvereni9in9 van schri1jvers . Vanaf
haar oprichtin9 concentreerde de
vereni9in9 zich met name op de
verbeterin9 van de sociale, 1uridische en financiele situatie van de
schriJver. Strikt 9enomen zijn voor
de Tኳeede Wereldoorlo9 ኳeini 9
van de doelstellin9en bereikt . AIleen het ondersteunin9sfonds ኳas
echt succesvol . Het bestuur van de
WL keerde tussen 1905 en 1940
honderden toela9en uit aan verschillende auteurs . De precieze omvan9 van de steunverlenin9 last
zich raden . Dit is het 9evol9 van de
manier ኳaarop het geld ኳerd
verdeeld . Voor dit doel ኳaren een
aantal commissarissen aan9esteld r
die hun criteria en de omvan9 van
de steun an9stvalli9 9eheim hielden . Vooral de commissarissen
MiJ'nssen, Van LooY en Prins hebben een belan9riJjke stempel op het
beleid 9edrukt. Het overle9 over de
steunverlenin9 ኳerd vooral per
brief 9edaan, en hieruit is het een
en antler of to leiden over de 9ehanteerde criteria bi1 j de steunverlenin9 . In de loop denJjaren ኳerd de
WL steeds machti9er, dit kኳam
niet direct door het beleid r maar
eerder door de samenኳerkin9 met
verschillende andere fondsen .
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In hoofdstuk vi1jf staat Frans
Mi1jnssen centraal . Het eerste deel
van het hoofdstuk is vooral een
herhalin9 van ኳat al met betrekkin9 tot de WL ኳerd 9 esteld . AI
snel ኳordt de aandacht echter
verle9d naar de persoon, en ኳordt
9ekeken naar het particuliere mecenaat van MiJjnssen dat hi1j tussen
alle bestuursfuncties door beoefende . HiJ' ontኳikkelde door zijn
uiteenlopende belan9stellin9 hijJ
zette zich in voor de SDAP en rekende verschillende 9evesti9de
auteurs tot zijn vrienden een zeer
omvan9ri1jk en divers netኳerk aan
contacten en hiJj beschikte in ruime
mate over de verschillende soorten
kapitaal r nameli1jk economisch sociaal en cultureel . Dit 9ebruikte hi'1
dan ook hi1' steunde naast individuele auteurs ook verschillende
ti)jdschriften, zor9de dat theatermakers 9ele9enheid kre9en hun
stukken op to voeren en or9aniseerde tentoonstellin9en . Hoeኳel
Mi1jnssen een bekende persoonliJjkheld ኳas zor9de hiJj ervoor dat de
particuliere steun die hiJ j verleende
zo 9oed mo9eli1jk verbor9en bleef
voor het publiek . HiJ' men9de zich
dan ook niet in het Ondersteunin9sdebat .
Hier ኳorden vender drie 9evallen van het particuliere mecenaat
van Mi1jnssen uit9elicht . Het 9aat
om S . Bonn E . Craig en W. Kloos .
Steeds ኳordt een 9edetailleerd
beeld 9e9even van de verhoudin 9
tussen MiJ'nssen en zijn prote9es . Er
ኳordt niet alleen 9ekeken vanuit
de positie van de mecenas, maar
ook vanuit de aanvra9er van de
steun . Hierdoor ontstaat voor
zover de bronnen het toelaten een
9oed beeld van de gang van zaken .
Rene Rademacher Schorer staat
centraal in het zesde en laatste
hoofdstuk . De lezer kriJ9t een
helder en 9edetailleerd beeld van
deze mecenas 9epresenteerd .

Belan9riJ'ke bron is hier het Album Amicorum dat Rademacher
Schorer op zijn zesti9ste ver1jaarda 9
aan9eboden kree9 . 61 vrienden
hebben hun bi1jdra9e aan het
album 9eleverd, dat daardoor een
controleerbaar document vormt
van het netኳerk dat Rademacher
Schorer op dat moment had op9ebouኳd . Aan de hand van viJjf
voorbeelden ኳordt uit9ele9d hoe
hiJj een machti9e positie binnen de
kustኳereld ኳilt to veroveren . Een
speciale rol speelde zijn hኳpermoderne ingerichte salon, die
dienst deed als ontmoetin9splaats
en de uit9elezen manier bleek om
indruk to maken . Ook ኳerden hier
tentoonstellin9en en lezin9en 9ehouden . In vele opzichten verschilt
Rademacher Schorer van Frans
Mi1jnssen . Dit komt 9oed tot uitin 9
in de beschri1jvin9 van de relaties
met tኳee specifieke auteurs die
vervol9ens aan bod komen r; H .
Marsman en J . Bloem .
De conclusie is op9ebouኳd als
samenvattin9 van het vertelde in
de vorm van de punts9eኳiJjze beantኳoordin9 van de onderzoeksvra9en . De eerste vraa9 ኳordt
beantኳoord aan de hand van de
beschriJ'vin9 van de drie casussen .
De mecenassen bli1jken een voorkeur to hebben voor materiele
steun . Rademacher Schorer blinkt
uit in het verlenen van sYmbolisch
mecenaat hi1j richtte zich op het
verschaffen van 'podia' aan zijn
beschermelin9en . AI9emeen 9eze9d is het 'moderne' mecenaat
met name 9ericht op de productie
van literaire ኳerken r de ኳeidoeners bemoeiden zich niet met
de vorm en de inhoud . Van den
Braber stelt dat de mecenassen
zich beኳust inzetten voor vernieuኳin9 . Achterli99ende 9edachte is dat schriJjvers van vernieuኳende stukken mecenassen het
hardste nodi
9 hebben . Hoeኳel ik

me in die 9edachte kan vinden . Ii1jkt
me toch eni9e voorzichti9held o p
ziJn plaats . Het een hoeft miJjns
inziens niet onmiddelli1jk in direct
verband to staan met het antler :
natuurliJjk is het voor een schriJjver
die ኳil publiceren een uitkomst als
er een 9eldschieter ኳordt 9evonden maar om dan meteen to veronderstellen dat mecenassen zich
beኳust inzetten voor vernieuኳin 9
9aat miJj ኳel ኳat snel .
De formulerin9 van de functie
van het mecenaat voor de betrokken parti1'en 9aat uit van de aanname dat de spelers op het literaire
toneel bovenal hun plaats in het
literaire veld ኳillen verstevi9en of
behouden . Dienten9evol9e ኳordt
de omschriJjvin9 in termen van
macht 9esteld . Mecenassen zouden in eerste plasts uit zi1jn op het
verኳerven van culturele macht
over de andere kapitaalsoorten
beschikken zij' per definitie in
ruimere mate) . ZiJj zouden ኳillen
'meeliften' met het potentiele
succes van be9innende auteurs .
Echter, in de voorbeelden komt
steeds tot uitin9 dat de mecenassen divers samen9estelde 9roepen
beschermelin9en hadden . Naast
be9innende auteurs dus ook reeds
gevesti9de auteurs en 9rote namen . Zo bezien Ii1jkt het eerder risicobeperkin9 dan de ኳens mee to
kunnen liften op eventueel succes .
Daarnaast zet dit no9 een extra
vraa9teken bi1j de 'vernieuኳin9sdran9' van de mecenassen .
Aan de conclusie dat moderne
mecenassen zich niet met de vorm
of inhoud van de literaire ኳerken
bemoeiden, verbindt Van den Braber de conclusie dat het traditionele mecenaat heeft plasts9emaakt
voor een nieuኳe vorm van mecenaat ኳaarin de kunstenaar dus
zelf de artistieke ze99enscha p
behoudt . De sturende rol van de
mecenas bliJ'ft dus beperkt tot de

stimulerin9 van de literaire productie . Het antኳoord op de onderzoeksvraa9 ኳordt met name in het
Iicht van het Ondersteunin9sdebat
beantኳoord . Hoeኳel aannemeli1'k
ኳordt 9emaakt dat de auteur
vanuit ziJjn financiele positie ኳordt
9edኳon9en een alternatieve bron
van inkomsten to zoeken is hier
miJjns inziens no9 niet voldoende
mee 9eze9d . Het felt dat de
schri1jvers zich al dan niet positief
uitlaten over bi1jvoorbeeld de noodzaak van ondersteunin9, is no g
9een argument dat dit een 'nieuኳe' overኳe9in9 is die alleen in
deze periode 9eldt .
Over de samenhan9 tussen het
ontstaan en functioneren van mecenaat enerziJ'ds en processen van
concurrentie en samenኳerkin9 in
het literaire veld anderzi1jds merkt
Van den Braber het vol9ende op :
"In de prakti1'k is een netኳerk van
relaties veranderliJ'k en vluchti9, en
daarmee lasti9 traceerbaar" ibidem, p . 341 . Ik denk dat Van den
Braber er echter ኳel de9eli1'k in is
9eslaa9d aan to tonen dat er een
netኳerk van relaties bestond en
daarnaast ook hoe die er voor de
verschillende deelnemers aan het
literaire veld uitza9 . Het probleem
zit hem echter niet zozeer hierin
als ኳel in het meten van samenhan9 . De conclusie dat iedere
deelnemer aan het literaire veld zi1jn
of haar ei9en veld politieke keuzes
maakt komt dan ook niet bepaald
als een verrassin9 .
Ook in de beantኳoordin9 van
de Iaatste onderzoeksvraa9, de
vraa9 naar de omstandi9heden
ኳaaronder een oplevin9 van mecenaat mo9eliJjk ኳordt speelt het
Ondersteunin9debat een belan9ri1jke rol . Er ኳordt 9esteld dat met
name de professionaliserin9 van
het schri1jverschap belan9ri1'k ኳas .
0pnieuኳ ኳil ik hierbiJj aantekenen
dat hoeኳel ik deze stellin9 erg

aannemeliJjk vind het 9eenszins is
beኳezen dat het hier 9aat om een
op/eኳing . De Iaatste zin van de condusie is zelfs : "Het is voorlopi9 no g
de vraa9 of de mecenas inderdaad
pas na de eeuኳኳisselin9 aan zi1jn
comeback is be9onnen, of ኳellicht
toch al eerder zi1jn opኳachtin9 in
literaire krin9en heeft 9emaakt" .
Ibidem, p .341
Van den Braber heeft met haar
studie een nieuኳ Iicht 9eኳorpen
op het be9rip mecenas . Door de
theorie van Bourdieu to 9ebruiken ,
is zijj in staat 9eኳeest het be9ri p
mecenas een nieuኳe inhoud to
g even . Merle doordat zoveel verschillende factoren die invloed
kunnen hebben op de mecenas
betrokken zi1'n bi1j het onderzoek
ontstaat een helder, en voor het
9evoel van de lezer na9enoe 9
compleet beeld .
Enkele moeili1'kheden zi1jn inherent aan een theorie zoals die van
Bourdieu . PersoonliJjk vind ik het
9 rootste struikelblok steeds dat
hoeኳel het zeer aannemeliJjk ኳordt
9emaakt dat er samenhan9 binnen
het veld bestaat dit niet 9eldt voor
de aard van de samenhan9 . In het
9eval dat het bestaan van een
specifieke relatie met beኳi1jzen kan
ኳorden aan9etoond r is er no9 Ian 9
9een zekerheid over de inhoud van
de relatie . Naast het felt dat dus
iedere relatie afzonderliJjk client to
ኳorden 9eanalYseerd, bliJjft de
vraa9 of het volledi9 door9ronden
van de aard van een relatie mo9eliJ'k is . Meer al9emeen 9eze9d bli1jft
het probleem van de meetbaarheid
van invloed dus onop9elost.
Helleke van den Braber onderkent echter de meeste lasti9heden in het ኳerken met de theone van Bourdieu en heeft zich
hierdoor niet uit het veld laten
slaan . Haar onderzoek is de invullin9 van een le9a plek binnen de literatuur9eschiedenis en
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zodoende heeft ze een ኳaardevolle
biJ'dra9a 9eleverd . lammer alleen
van die andere le9a plek : de periode vooraf9aand aan 1900-1940 .
Des to meer, omdat het in mi1jn
o9en afbreuk doet aan de idee van
een 'moderne' mecenas : als J'e niet
bent overtui9d van het uitsterven
van de mecenas is de aankondi9in9 van de 'oplevin9' nu eenmaal
minder opzienbarend . Daarnaast
zou 1je 1je no9 kunnen afvra9en in
hoeverre de traditionele mecenas
verschilt van de moderne of9ezien
van het verschil in bemoeienis met
vorm en inhoud . Zou een veldtheoretisch onderzoek van reeds
onderzochte perioden een antler
beeld van de traditionele mecenas
opleveren?
Leuk detail is tot slot de actualiteitsኳaarde van het onderኳer p, op
de achterkant van de titelpagina
lezen ኳe : "Deze uit9ave is merle
tot stand gekomen dankzi1j de financiele ondersteunin9 van Dr .
Hendrik Muller's vaderlandsch
Fonds de J .E . Jurriaanse Stichtin 9,
het Willem Kloos Fonds en het
Fonds voor de Geld en Effectenhandel" Ibidem, p . 344 . Ook in
deze ti1d 9aat er heel ኳat fondsenኳervin9 aan vooraf voor het
mo9eli1jk ኳordt een boek of ti1jdschrift! to publiceren .
Hester Eelman
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