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rig in fragmenten over fragmenten;
hij vertaalde ook werk van Henri
Michaux voor dit nummer. In DE
TW EEDE RONDE (Winter 1982)
staat weer teveel om op te noemen,
maar zeker moet de vertaling ver
meld worden van Gerard den Bra
bander van Poe’s gedicht The Ra
ven. Die werd in 1943 gemaakt en
door de redaktie opgeduikeld. Het
proza, van twee debutanten, Peter
Burger en Harry Pallemans houdt
weer niet over; de poëzie komt on
der meer van Mees Houkind, Anton Korteweg, Herman de Coninck. Peter Verstegen werd aan
gesproken door de vrijlating van
Breyten Breytenbach en schreef
daarover een mooi vers dat eindigt
met de zinnen ‘Tref hen met al de
kracht van je verachting,/Of blijf er
onaantastbaar boven staan.’ Twin
tig pagina’s light verse tonen aan
dat in dit genre hoogstandjes moge
lijk zijn (Dorothy Parker, Kees
Stip, Leo van der Zalm). Vertalin
gen van proza (Saul Bellow, Paul
Bowles, John Cheever) worden
voorafgegaan door een getekend ge
dicht van Peter Vos en gevolgd
door poëzie van T.S. Eliot, Margaret Atwood, Robert Frost en Edna
St. Vincent Millay. DE TW EEDE
RONDE is een papieren waren
huis, je kunt er voor alles terecht.
Met het dubbelnummer van
MAATSTAF (11-12/1982) over
dagboeken kan men ook geruime
tijd zoet zijn: het beslaat 213 pagi
na’s en niet van de minste soort.
Maarten ’t Hart schrijft over Kierkegaard en komt na zorgvuldige
analyse tot opmerkelijke conclusies
omtrent diens liefde voor Regina
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S. Montag
bundelde zijn ‘overpeinzingen’ in ‘Het gevoel van Colum bus’.
Hier neem t het apocalyptisch sentim ent weer een belangrijke
plaats in. Carel Peeters/pag. 4
Douglas H ofstad ter, p a g in a 14

De Mars door Freek de Jonge (De
Harmonie). De eerste theaterproduktie van
Freek de Jonge waarbij hij zich, naar eigen
zeggen, heeft neergelegd bij de rol die hij in
dit leven te spelen heeft.
Elllott Banfield

Uitverkoren is een lijstje met boeken die de redac
tie heeft uitgekozen als de interessantste van de
afgelopen periode.

S. M ontag, p a g in a 4

Sigmund Freud
paste zijn ideeën niet alleen toe op patiënten op de divan, maar
ging er ook kunst m ee te lijf. Wat voor soort neurose speelt er
bij Dostojevski? Wat verraadt de Mozes van M ichelangelo? Jan
Fontijn/pag. 34

Karei van het Reve
noem de zijn nieuwe bundel essays naar drie van zijn ‘bètes
noirs’: Freud, Stalin en Dostojevski en zette zijn bezwaren tegen
de drie m et al te groot gemak op een rijtje. Jacques
Kruithof/pag. 20

Gerrit Komrij
leende een adelaarsklauw van Bilderdijk om zijn keuze te maken
uit honderd jaar vertaalde poëzie uit de Romantiek. Een eigen
zinnige bloem lezing. Marita Mathijsen/pag. 16

Lawrence Durrell
Helene H anff, p ag in a 37

is de liederlijk-artistieke schrijver die goochelt m et alles wat er
los en vast zit in zijn werk. Een oeuvre als een gigantische kruis
woordpuzzel. Joyce & C o./pag. 8

M arcel P ro u st, p a g in a 6

“ Wie schrijft blijft
is de inhoudsopgave van alle artikelen in de Boekenbijlage en in
de krant over schrijvers, literatuur en alles wat m et boeken te
maken heeft uit het jaar 1982/pag. 21

Marcel Proust
schreef verschillende versies van het laatste deel van zijn ‘A la
Recherche du Tem ps perdu’. Daarover en over de werkelijkheid
achter A la Recherche verscheen een studie en een fotoboek. Iem e van der Poel/pag. 6 + 7

Toon Tellegen
Anton Korteweg, J.B. Charles en Gust Gils schrijven poëzie
waarin de ironie het m iddel is om zich waardig te kunnen ge
dragen in pathetische situaties. Rob Schouten/pag. 32

C.P

Andere stem m en, andere kamers door
Truman Capote (De Arbeiderspers). De eerste
roman van Capote uit 1948 over een dertienja
rige jongen op zwerftocht in het Zuiden van
de Verenigde Staten.

Het gevoel van Columbus door S. Montag
(De Bezige Bij). Een nieuwe verzameling co
lumns waarin avontuur wordt gedefinieerd als
een manier om de wereld van de andere kant te
bekijken.
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The Mimi's!
is het boek waarin Douglas Hofstadter en D aniël Dennett de
vraag proberen te beantwoorden o f com puters ook kunnen den
ken. ‘Is the soul m ore than the hum o f its parts?’ Michael
M orreau/pag. 14

Elsa Morante
Sigmund F re u d , p a g in a 34

The M ind’s I, Fantasies and Reflections on
Self & Soul door Douglas R. Hofstadter en
Daniël C. Dennett (Penguin, Importeur: Nilsson & Lamm). Heldere en boeiende bundel
over de vraag o f computers kunnen denken.

Komen en blijven. Tem po Doeloe — een
verzonken wereld door Rob Nieuwenhuys
(Querido). Na ‘Baren en oudgasten’ het twee
de deel fotografische documenten uit het oude
Indië van 1870 tot 1920.

Olsen. ’t Hart bedient zich ook we
eens van afgezaagde beeldspraak
(‘Terwijl de meeste andere dagboeket
zware kruidige wijnen zijn, behoor,
dit dagboek tot de champagnes.).
De dagboeken van Marcel Jouhan
deau (door Ethel Portnoy), V od
Platen, Max Frisch (Gerda Meije
rink),
Hebbel,
Kafavis,
Crossmann, Wilson, Thoreau, Vat
Deyssel komen aan de orde, inge
leid door een ‘verkenning’ van Si
mona Brolsma, iemand die een
dagboeken-bibliotheek moet bezit
ten. In DE REVISOR ( 1982/6
staan degelijke essays van Jan Fon
tijn (over Couperus), René van He
zewijk (over Musil), Ron Sijthof
(Dèr Mouw) en Piet Meeuse (ovei
Kafka) en een eerste gesprek ove
het Nederlandse toneel. Ben Hurlt
mans spreekt met Ger Thijs en Ge
rardjan Rijnders. Thijs wil tonee
dat zichzelf genoeg is (‘interpreta
tieloos’), Rijnders zegt daarente
gen: ‘Alles krijgt onherroepelijk bete
kenis. Laat de ene betekenis de anden
tegenspreken, laat ze elkaar opheffen,
ontkrachten,
verdubbelen.
Dat
spreekt mij aan in stukken. ’ Er is in
dit nummer nieuw proza van Frans
Kellendonk, Jean-Paul Franssens,
en Cesare Pavese. In een door Barber van der Pol vertaald Postscrip- 1
turn dat Jorge Luis Borges publi
ceerde in het dagblad Clarin op 24
september 1982 keert hij zich tegen
de Falkland-acties van de Argen
tijnse regering en verklaart hij: Va
verloop van mijn jaren, na verloop
van mijn vele jaren, spreek ik mih
thans, uit als pacifist. ’

777777

‘H ij isoleerde zich, kwam niet uit zijn verschijnsel ‘crisis’ in een cultuur,
kamer en deed geen enkele poging om want dat is het onderwerp van dit
met zijn mederedakteuren vertrouwd nummer. ‘Combinaties maken, daar
te raken. ’ Deze zin gaat over Simon gaat het om in de geschiedwetenschap,
Vestdijk, die in 1938 een klein jaar composities, collages. Wij historici
redacteur Letteren was van de zijn de meesters van de mozaïek. Als
NRC als opvolger van Victor van je je dat bewust bent gaat een wereld
Vriesland, een functie waar ook E. voor je open, ’ zegt Schorske aan het
du Perron belangstelling voor had slot van het gesprek. Verder komen
getoond. Over deze korte periode in dit nummer Spengler, Huizinga,
Vico ter sprake. (Skript, Heren
uit Vestdijks leven vertelt J.H.W.
Veenstra in een vermakelijk artikel gracht 286, A’dam). ‘Ik houd niet
in het December-nummer van de van schrijven. Ik houd nauwelijks
VESTDIJKKRONIEK (nr. 37). van lezen om het lezen. Wat de litera
Veenstra werkte toen zelf bij de tuur aangaat, ik laat mij slechts in
NRC en was de enige die wel eens met vorm en compositie: het overige
bij Vestdijk ging buurten. Hij trof lijkt mij zelden een “ernstige” over
daar dan een man die iets geheim weging te rechtvaardigen’ schreef
zinnigs over zich had, maar met wie Paul Valéry in één van de 261
hij toch urenlang kon kletsen, bij schriften die hij naliet en die samen
voorbeeld over astrologie, waar 26000 bladzijden beslaan. De Ca
Vestdijk zich toen in had vastgebe hiers van Valéry werden tussen
1957 en 1961 in negenentwintig de
ten. Veenstra vertelt ook het een en
ander over de mores op de krant en len uitgegeven. Valéry staat cen
over andere redacteuren, wat je traal in RASTER 23, een boeiend
naar meer van zulke herinneringen
nummer omdat Valéry in Neder
doet uitkijken. In SKRIPT, histo land niet zo erg bekend is. Een aan
risch tijdschrift, jaargang 4, nr. 4, tal redakteuren vertaalde een groot
staat een interview dat men niet aantal aantekeningen uit de Cahiers
gauw ergens anders zal vinden en en dat levert een goed beeld op van
dat menigeen toch wel zou willen Valéry’s opvattingen, zoals er hier
lezen, als men tenminste bekend is een van werd geciteerd. Valéry is
met het boek Fin de siècle Vienna een echte RASTER-schrijver: hij
door de Amerikaanse historicus was voor onpersoonlijke kunst en
Carl E. Schorske. Schorske schrijft schreef zijn leven lang voornamelij
met dat boek een fascinerende inte ke ‘fragmenten’, die veel weg heb
grale geschiedenis van het einde ben van stuurse aforismen: ‘Tegen
mij als schrijver plek, dat ik het onin
van de vorige eeuw in Wenen,
waarbij literatuur, schilderkunst, fi teressant vind en het me zelfs tegen
losofie en politiek aan de orde ko staat, op te schrijven wat ik heb ge
men. In het interview wordt zien, of ervaren, of wat me heeft aan
Schorske vooral ondervraagd over gegrepen. Dat is voorbij. -Ik voer de
zijn werk, het doceren van ‘social pen voor de toekomst van mijn den
ken. ’ J.F. Vogelaar schrijft uitvoe
and intellectual history’, en over het

schreef een roman van m eer dan zeshonderd pagina’s: ‘De ge
schiedenis’. Zij staat niet in o f buiten de geschiedenis, maar er
boven. Cok van der Voort over de vertaling/pag. 31

L aw rence D u rre ll, p a g in a 8

Helene Hanff

WIE
SCHRIJFT
BLIJFT
19 8 3
Pagina 21

hield van antiquarische boeken en correspondeerde daarover
m et een Londense boekhandel. Er ontspon zich een warme
briefwisseling. Jan M eng/pag. 37

En verder:
Doeschka Meijsing over WUliam W harton/pag. 10
Rein Bloem over de nieuwe bundel van J. Bem lef/pag. 40
Jan M eng over ‘Charing Cross Road 84’ van Helene HanfT/pag. 37
Siegfried Woldhek: tekeningen van S. Montag, S. Freud en van
Wie schrijft blijft
Redactie: Carel Peeters & Doeschka Meijsing
Hugh Jans/pag. 41; Teringstein/pag. 42; Het leven een
kerstboom/pag. 44; YrraJh/pag. 45; Het gebroken oor/pag. 46; Jaap
Vegter/pag. 47
Vormgeving: Tom Blits

G e rrit K om rij, p ag in a 16
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M ontags w raakoefen in gen
'Avontuur? Dat is de wereld van een andere kant bekijken’
Het gevoel van Columbus en
andere overpeinzingen
door S. Montag
Uitgever: De Bezige Bij,
168 p., ƒ27,50

Carel Peeters

gevoel van Columbus, in het bijzon
der de afleveringen ‘Illusie’, ‘Stoer’
en ‘De klap’. De bedenker van het
Algemeen Wereldtijdschrift in Els
schots’ Lijm en bezit een geestes
gesteldheid die ik daarin terugvind,
op een afgeleide manier.
Het Algemeen Wereldtijdschrift
van Boorman is een produkt van
list, illusionisme, daadkracht en
openhartige doortraptheid, en dit
alles op basis van vulkanisme, een
toestand waarin een leven elk mo
ment door de mand kan vallen. Het
tijdschrift is een kras voorbeeld van
hoe men van niets iets maakt, zon
der verdiensten, toch in de hemel.
Het is de incarnatie van het leven
zelf voor melancholici die weten
dat er eigenlijk niets is dat het leven
rechtvaardigt, maar zich daar niet
bij hebben neergelegd. Ze hebben
als gevolg daarvan een scherp oog
ontwikkeld
voor
manifestaties
waarmee wordt getoond dat iemand
het leven te vlug a f is. Ook voor het
falen daarin.

In een stukje over de plaats van
de deur in het leven van men
sen beschrijft S. Montag hoe hij
met enkele anderen vanuit een
huis op een gracht de bewegin
gen gadeslaat van een man die
zojuist zijn grote Amerikaanse
auto heeft geparkeerd. Arme
man: ‘een kaal hoofd, een jas
met een bontkraag, een ei in een
nest, het geheel op twee benen,
dus geen alledaags gezicht.’ De
toeschouwers zijn duidelijk
geen supporters en zitten elkaar
een beetje op te voeren met hun
verlekkerde bespiegelingen over
verschijnselen als ‘de eige
naarstred’. Wat hier onderling Loutering
plaatsheeft is de schrijver goed In ‘Illusie’ beschrijft Montag hoe
bekend want hij schrijft het hij in de tram naast een jongen zat
zelf: ‘ V a a k i s h e t e e n g e n o e g e n e l  die schokkende bewegingen met
k a a r de

bekende

w e g te w ijz e n . ’

Verwante zielen die elkaar op de
hier beschreven manier van dienst
zijn bestaan er ook in de literatuur.
De ene schrijver heeft vrij toegang
tot een andere schrijver, die hoeft
niet te kloppen, kan zo doorlopen.
Voor de Italiaanse schrijver Curzio
Malaparte gaat bij Montag de deur
als vanzelf open, bijna op de mo
derne elektronische manier: hij
hoeft maar in de buurt te zijn o f
daar wijken de panelen. Een konink
lijke binnenkomst. Henry James
o f Thomas de Quincy hoeven bij
Frans Kellendonk geen belet te vra
gen, Jacob Israël de Haan niet bij
Gerrit Kom rij. Altijd welkome
gasten, nooit ongelegen. Deze
schrijvers zitten, om een andere uit
drukking van Montag in een ander
verband te gebruiken, elkaar ‘een
beetje lekker te maken’.
Hoewel Montag er bij mijn weten
nog nooit een beschouwing aan ge
wijd heeft, denk ik dat W illem Els
schot bij hem ook vrij toegang
heeft. Ik kan niets bewijzen en
moet het dus geheel hebben van
mijn adstruerende vermogen, maar
de gedachte wil niet van wijken we
ten door een aantal stukjes in H et
4
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hoofd en schouders maakte, kenne
lijk op het ritme van muziek want
hij had een soort koptelefoon op.
De schrijver bedwingt aanvankelijk
de neiging te vragen o f hij ook even
mag luisteren, maar het is te sterk.
Hij doet het toch en moet tot de
onthutsende ontdekking komen dat
de jongen maar wat interessant zat
te schokken: aan zijn koptelefoon
zat verder niks. De schrijver had bij
het zien van de beweeglijke jongen
tal van positieve gedachten: dat hij
hier wel met een muzikaal knaapje
te maken zou hebben dat zijn instal
latie wel zelf verdiend zou hebben
met een krantenwijk etcetera. Alle
maal vergeefs. ‘Het blijft je bezig
houden, het raadsel van de zelfge
maakte illusies, het spelen dat je dit
deed of, wie weet, nog doet.’
De aflevering ‘Stoer’ sluit hier ge
heel op aan, zoals de titel onthult.
Daarin staat het ontzag centraal dat
men als kind kan opwekken door
zich een onverzettelijke (een ty
pisch Montag-woord) houding aan
te meten die verder op niets geba
seerd is: ‘ ’t Is overcompensatie, op
schepperij, kabaal, gedoe, bluf, ge
harnaste dommigheid, maar het
werkt geweldig.’ Het stukje ‘De
klap’ behoort eveneens tot de hier

2 Ü
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S. Montag (H.J.A. Hofland), tekening van Siegfried Woldhek
behandelde categorie: als men aan
neemt dat het Wereldtijdschrift een
jaren durend antwoord op het on
gemak van het leven is, dan is de
klap een antwoord van één seconde.
Maar ze zijn van dezelfde familie.
Omdat een klap een voorgeschiede
nis heeft die zich in het verborgene
afspeelt en wordt uitgedeeld op een
moment dat ‘de verbinding van de
hersenen naar het spraakvermogen
radicaal verbroken is’, is het resul
taat volgens de schrijver onmisken
baar: ‘loutering’. Een ander stuk
je getiteld ‘De leraar’, begint met
de veelbelovende vraag ‘Heb je nog
rekeningen te vereffenen?’ Dit stuk
je gaat over wraakoefeningen en dat
is misschien wel de gemeenschap
pelijke noemer voor de hier behan
delde
onderwerpen.
Montag
schrijft hier met een geweldige ken
nis van zaken, zonder dat je één
moment het gevoel hebt dat hij zelf
wraakzuchtig is. Het is louter in
zicht in wat mensen kan bewegen
dat hier tentoon wordt gespreid, op
basis van persoonlijke neigingen, ge

sublimeerd in een ‘overpeinzing’.
Als men de laatste zin van het stuk
je over de wraakoefening ruim op
vat is men vanzelf een belangrijk
aspect van Montags schrijvers
schap op het spoor: ‘De wraakzuch
tige is onverzadigbaar, m aar mis
schien m aa kt hem dat op een eigen
aardige m anier ook zoel gelukkig■
H ij is een gelovige, h ij heeft een doel
in zijn leven, en dat kunnen niet alk
mensen zeggen. ’

Oorlog
De definitie van de wraakoefening
die M ontag geeft: ‘een poging tot het
herschrijven van de geschiedenis, hel
ongedaan m aken van een gebeurtenis
die een onuitwisbare indruk heeft ge
m a a k t’, is in hoge mate van toepas
sing op alles wat hij schrijft. In elke
bundel ‘overpeinzingen’ houdt een
militant optimisme de wanhoop on
der de duim. In het ene stukje kan
een apocalyptische sfeer hangen,in
een ander — zoals ‘Vallende
pinda’s’ — kijkt de schrijver zo
weerbaar naar de dingen om hem

heen dat ze tot cultuurmonumen
ten worden die oorlog en dreiging
uit het bewustzijn bannen. M on
tags apocalyptisch sentiment is
sterk ontwikkeld, zodat men soms
het gevoel heeft dat we in zijn op
tiek op een vulkaan leven. De
toestand kan volgens Montag ook
snel omslaan; hoe hij alles om zich
heen, hoe onbenullig ook, als een
spons in zich opneemt en er een on
alledaagse betekenis aan kan geven,
toch is hij vertrouwd met de ge
dachte dat elke dag alles totaal an
ders o f verdwenen kan zijn als ge
beurt wat hij herhaaldelijk vreest:
de komst van de barbaren. Hij heeft
een minimum aan vertrouwen in
een rationele gang van de geschie
denis en is er, blijkens meerdere
stukjes, van overtuigd dat de onbenulligste aanleiding de grootste ge
volgen kan hebben, zoals hij in deze
bundel illustreert met het begin van
de Eerste Wereldoorlog.
Het gevoel van Columbus bevat een
hele afdeling waarin het apocalypti
sche sentiment aanwezig is: oorlog.
Daarin komen enkele keren identie
ke formuleringen voor die erop wij
zen hoe stevig een gedachte in hem
is verankerd. De barbaren moeten
wel vermomd onder ons zijn als hij
schrijft: ‘Opeens loopt iedereen met
een marsbevel op zak, en dan is er
een automatisme op gang gekomen
dat niet meer te stuiten is.’ In een
ander stukje komt dit nog eens te
rug: ‘Er is een onverbiddelijk me
chanisme in werking gesteld, dat
door geen mensenhand kan worden
beïnvloed.’ Dit alles heeft zonder
twijfel te maken met Montags her
inneringen aan de oorlog, die begon
toen hij twaalf jaar was en waarvan
hij getuige was in Rotterdam. M on
tag is op een paradoxale manier in
tiem met het niets, het moment dat
de beschaving er niet meer zal zijn;
paradoxaal omdat daar tegenover
zoveel militant optimisme staat. Hij
is als geen ander op de hoogte van
de levende details van de bescha
ving, en tegelijk kan de beschaving
iets totaal abstracts voor hem krijgen dat als een ‘geautomatiseerd
mechaniek’ zijn blinde gang gaat.
h het stukje getiteld ‘Middeleeu
wen’ citeert hij uitvoerig uit de in
leiding van Huizinga’s H erfsttij der
middeleeuwen, een passage die M ontag gelezen moet hebben met een
draaierig gevoel van herkenning in
Zlin buik. In enkele alinea’s staan
Z1)n gedachten over de beschaving
van de twintigste eeuw, zoals hij
die in sombere buien heeft, hier sa
mengevat. Zinnen als ‘Het volk kan
zijn eigen lot en het gebeuren van
den tijd niet anders zien dan als een
ahijd durende opeenvolging van

Van S. Montags eerste bundel
‘Overpeinzingen’ is zojuist een
Salamanderpocket verschenen.
(156 p., ƒ9,90)
wanbestuur en uitzuiging, oorlog
en rooverij, duurte, gebrek en pesti
lentie... Het zijn niet alleen de klei
nen en armen wier leven verliep in
die hachelijke onveiligheid; ook in
dat van edelen en magistraten zijn
de sterkste lotswisselingen en
voortdurende gevaren bijna regel.’
Vooral onder de indruk is Montag
van een zin als deze: ‘Het is een
booze wereld. Het vuur van haat en
geweld brandt hoog, het onrecht is
machtig, de duivel dekt met zijn
zwarte vlerken een duistere aarde.’
Volgt een verhandeling over onze
voorstelling van het Laatste Oor
deel en de overeenkomsten tussen
de middeleeuwen en onze tijd op
zijn gebruikelijke zakelijke en beel
dende manier.

Kwelgeest
De duivel die ‘met zijn zwarte vler
ken een duistere aarde’ bedekt,
heeft in dit geval te maken met de
permanente catastrofe waaraan de
beschaving ten prooi is. Montag
houdt zich met het niet omvatbare
en ook met het minuscule (‘M u i
zen’, ‘Spinrag’) bezig, met het
abstracte en ook met het persoonlij
ke. Vandaar dat hij in de vorige
bundel Over de afw as, de doodstraf,
dienstmeisjes, D inky Toys en nog het
een en ander een pendant heeft kun
nen schrijven van het zorgelijke
beeld van een beschaving dat Huizinga levert. Het briljante stukje
heet ‘Innerlijke toestanden’ en
heeft de gedachten tot onderwerp
die sterker zijn dan jezelf, ‘afzichte
lijke en monsterachtige gedachten
die zich ongevraagd in het mense
lijk hoofd kunnen vestigen’. Er ont
wikkelt zich in dit stukje een zake
lijke pathetiek waarin het monster

fenomenologisch aangepakt en on
der verschillende omstandigheden
wordt onderzocht. Maar de onder
zoeker verraadt zijn verhouding tot
het monster door de ontembare
welsprekendheid waarmee hij het
aanduidt als ‘de grote, onbeschofte
kostgangers van het bewustzijn’,
‘die zwaarlijvige parasiet’, ‘die dik
ke kwelgeest’ die zijn uiteindelijke
triomfen viert in het bed van zijn
slachtoffer, als ‘een ongrijpbare
misdadiger’.
De militante optimist en de belligerente melancholicus houden elkaar
in elke bundel van Montag zorgvul
dig in de gaten. Montag staat op
voet van ‘oorlog’ met architecten,
met bestuurders die maar laten slo
pen en met bedervers van het stads
beeld in het algemeen. De aandacht
voor wat een stad te bieden kan
hebben doet mij wel eens denken
aan de manier waarop iemand als
Walter Benjamin het over Berlijn
en Parijs kon hebben. Bij Benjamin
speelde ook een soort persoonlijke
gekwetstheid een rol in zijn verhou
ding tot de beschaving, hoe ver
stopt die ook is in abstracties die
met het marxisme verwant zijn.
Maar grote stukken uit zijn aante
keningen voor wat postuum D as
Passagen-W erk zou gaan heten en

de herinneringen in Berlijnse jeugd
zouden hem weleens tot een schrij
ver kunnen maken die ook vrij toe
gang heeft tot Montag.
Al deze varianten van de duivelse
zwarte vlerken zouden de indruk
kunnen wekken dat het in deze en
andere bundels van Montag zwaar
moedig toegaat. Dat zou verkeerd
zijn, ook al is het goed dat men de
schakeringen van licht en donker in
de stukjes van M ontag leert zien.
Montags stijl maakt alles draaglijk.
Bovendien vlecht hij door zijn stuk
jes herhaaldelijk een ‘vrolijke gem oe
delijkheid' en verkondigt hij met
een zekere wellust dat het om ‘de
gebruikelijke
conférences
over
koetjes en kalfjes’ o f ‘triviale puz
zeltjes’ gaat. Dat is allemaal waar,
zoals hij ook het weer en de seizoe
nen niet vergeet.
Maar dat weer. Is er een beter voor
beeld dan het weer als iets dat
wraak kan nemen op het leven? De
zon o f prettig herfstweer maakt van
niets iets. Zulk weer is zo iets als
het Algemeen Wereldtijdschrift. ■

het beginvan
de ondergang
NIEUWE
ROMAN
Prijs M9,50
Een arbeiderskind en de tweede wereldoorlog. Is deze catastro
fe een andere dan de tot dan toe geleefde wereld, of sle ch ts een
voortzetting: werkloosheid, stempelen, depersonalisatie door
wat eeuwige schu lden en onzekerheid lijken? Geen verzet, geen
concentratiekam p, behalve zijdelings. — Of toch verzet, indivi
dueel verzet, individueel lijden, niet spectaculair, reeds in de ja
ren daarvoor geleerd? — De auteur, die zelf de tweede wereld
oorlog meemaakte: ‘Ik heb willen schetsen, wat ik in andere ver
halen of rom ans m iste’. Heeft uw boekhandel niet in voorra ad?
Uw rechtstreekse bestelling wordt op de dag van binnenkom st
verzonden.

r?\A Uitgeverij Sassenhein
Antw oordnum m er 33. 9750 V X Haren Gn.
Een postzegel is niet nodig. Telefoon 050-349360.
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De geoloog aan de schrijftafel

E en re s ta u ra n t in h et
Bois de B oulogne, ‘Le
B ois’ in A la R echerche
d u T em p s p e rd u , I,
p. 263

De verschillende versies van Le temps retrouvé onder de loep
king op de personages. De estheti
sche inzichten bleven gelijk.
Prousts kunstopvatting, die in zeke
re zin de ontknoping van de Re
cherche vormt, is terug te vinden in
het onvoltooide essay Contre
Sainte-Beuve. Waarschijnlijk vatte
hij al in 1904 het plan op om over
deze criticus te schrijven, toen de
ze, ter ere van zijn honderdste ge
boortedag, in alle kranten plechtig
Ieme van der Poel
werd herdacht. Proust verzette zich
Prousts laatste jaren hebben tegen het verregaande rationalisme,
veel bijgedragen tot zijn legen waarmee Sainte-Beuve zijn kritiek
de. In de afzondering van zijn bedreef en stelde diens l ’homme et
met kurk betimmerde slaapka l ’oeuvre-methode aan de kaak, die
het werk van een schrijver met be
mer werkte hij vrijwel zonder
hulp van allerlei historische- en bio
onderbreking aan de voltooiing grafische gegevens moest verkla
van zijn meesterwerk, waarbij ren. De kritieken van Sainte-Beuve
hij de wereld van de zinnelijke staan bol van de kennis, maar hij
waarneming (die in zijn roman veronachtzaamde het gevoel, de in
zo’n belangrijke plaats in tuïtie, die in Prousts opvatting van
neemt), angstvallig buitensloot. het kunstenaarschap een essentiële
Toch was deze wedloop met de tijd plaats inneemt.
minder dramatisch dan Prousts bio De ik-figuur uit Contre Saintegrafen suggereren. Het is waar, dat Beuve probeert zich tevergeefs een
hij tot en met zijn laatste nacht (18 treinreis te herinneren. Het verle
november 1922) aan zijn boek is den dat hij bewust heeft opgeroe
blijven werken. Hij schrapte en pen, mist de betovering, de magie
herschreef, en bedacht — letterlijk van het origineel. Alleen het toeval
— ellenlange toevoegingen, die zijn is in staat om de essentie van voor
huishoudster, Céleste Albaret, zo bije gebeurtenissen terug te halen.
goed en zo kwaad als het ging, tus Het geluid van een lepel die tegen
sen de dichtbeschreven regels plak de rand van een bord tikt, herinnert
te. Vaak hadden deze uitbreidingen hem ineens aan het gehamer van de
betrekking op actuele gebeurtenis spoorwegwerkers, die zijn trein tot
sen, zoals de episode van baron stilstand dwongen. Uit dat ene, toe
Charlus tijdens de Eerste Wereld vallige geluid ontrolt zich het verle
oorlog, die pas achteraf aan het den, zo volledig, zo volmaakt, dat
reeds voltooide manuscript werd de herinnering de oorspronkelijke
toegevoegd.
ervaring overtreft.
De eerste volledige versie van A la
recherche du temps perdu dateert van Verval
1916. In zijn recente studie, M ati De hoofdpersoon uit de Recherche
nee chez la princesse de Guermantes, verzamelt in de loop van het ver
weet Henri Bonnet echter aanne haal een aantal van deze toevallige
melijk te maken, dat het essentiële, herinneringen (souvenirs involonlaatste deel van Prousts roman (Le taires), die in Le temps retrouvé cul
temps retrouvé), lang voor zijn mineren tot een explosie van verge
dood, in de jaren 1910, 1911 gestal telheid. De muziek van zijn gelief
te kreeg.
de componist Vinteuil zet hem op
Het vermoeden bestond al eerder. het spoor van de ontknoping. Al
De Pléiade-editie is minder nauw leen de kunstenaar is bij machte om
keurig dan Bonnet en geeft als da de verloren tijd te herscheppen,
tum ‘vóór 1913’ op. De tekstbezor door middel van zijn kunst.
ger Pierre Clarac, karakteriseert het Naast Contre Sainte-Beuve, werkte
laatste deel van de Recherche ech Proust in de jaren 1907-1909 aan
ter nadrukkelijk als het ‘minst vol een roman, die hij zijn vrienden als •
tooide’, terwijl Bonnet zich op het ‘onkuis’ omschreef. De hoofdper
standpunt stelt dat Proust, in alle soon uit dit boek keert na lange af
jaren dat hij aan zijn roman bleef wezigheid terug naar Parijs, waar
sleutelen, de kern van het laatste hij een soiréé bezoekt. De gasten
deel vrijwel ongemoeid liet. De ver zien eruit alsof zij maskers dragen,
anderingen hebben vooral betrek totdat hij onder de schmink, het
Matinée chez la princesse de
Guermantes
door M arcel Proust
Cahiers du Tem ps retrouvé
Edition critique établie par
Henri Bonnet
Uitgever: Gallim ard,
494 p ., ƒ58,80
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poeder en de pruiken, de vrienden
van vroeger herkent. Soms neemt
de afgrond van het verleden duize
lingwekkende vormen aan. ‘U
dacht zeker dat ik mijn moeder
was,’ grapt een dikke dame, die in
middels al veel ouder is dan de
vrouw die de verteller in zijn jeugd
aanbad. Proust heeft de oorspronke
lijke versie van deze gemaskerd bal
scène nogal ingrijpend gewijzigd.
De vergelijking met een betoverd
kasteel verdween en maakte plaats
voor een veel prozaïscher beschrij
ving, waarbij de adelijke Guermantes-familie een groot, modern
appartement bewoont.
In Le temps retrouvé beperkt het
thema van het verval zich niet al
leen tot het uiterlijk van de perso
nages. Ook de karakters, ja zelfs de
hele maatschappij heeft tijdens
Marcels afwezigheid een ingrijpen
de face-lift ondergaan. De sjiek van
vroeger is verdwenen. Charles
Swann, de ongekroonde koning van
de Parijse high society, leeft nog
slechts voort in de vulpen van die
naam. In plaats van markiezinnen
zijn het nu de ‘Américaines’ die in
de salons de scepter zwaaien. De
oude adel steunt zwaar op het bui
tenlandse kapitaal. In dit ontluiste
rende milieu doet nog een ander, ei
gentijds fenomeen zijn intrede. De
salons raken overspoeld met ont
troonde vorsten en ‘groothertogin
nen in lompen’, die aan de Revolu
tie zijn ontsnapt.
Het thema van de maskerade (niet
zijn wie je lijkt) komt ook tot uit
drukking in de homoseksualiteit.
De lesbische liefde en de homoerotiek vormen een tweede, verbor
gen samenleving, die de maatschap
pelijke grenzen doorbreekt en die
alleen in een steelse blik of een
vluchtig gebaar tot uitdrukking
komt. Niet alle personages respec
teren deze code. De oude baron
Charlus, die in vroeger jaren zijn
passie voor blonde soldaten in het
diepste geheim beleed, gaat nu
openlijk achter de tuinjongens aan,
tot ergernis van zijn secretaris, de
ex-bordeelhouder Jupien. Het is
een komisch voorval, dat tegelijker
tijd een bittere smaak nalaat. Het
feit dat de trotse baron zich niet
langer voor zijn ‘vice’, zijn zonde
schaamt, stempelt hem, meer dan
zijn lichamelijke gebreken, tot een
karikatuur van zichzelf.
Omstreeks 1905 kreeg Proust het
geniale idee om zijn kunsttheorie

en de scène van het gemaskerd bal
om te smeden tot één geheel. In de
versie van 1910-1911 (die niet zo
erg veel van de definitieve versie
van Le temps retrouvé verschilt),
dragen de beide delen nog verschil
lende titels: l ’Adoration perpétuellé
en Le bal de têtes. In 1913 verschijnt
Du cóté de chez Swann, het eerste
deel van de Recherche. Het boek
stuit bij de lezers op nogal wat on
begrip en Proust besluit om de publikatie van het volgende en laatste
deel voorlopig uit te stellen. Het
uitbreken van de Eerste Wereldoor
log doorkruist zijn plannen defini
tief. In plaats van te publiceren,
gaat hij door met schrijven. De ge
schiedenis van Swann groeit uit tot
een fresco van de vooroorlogse peri
ode, waarin niet alleen het salonleven, maar ook de Dreyfus-affaire
uitvoerig aan de orde komt. Van Le
temps retrouvé, het laatste deel van
de Recherche, bestaan drie versies.
Het eerste manuscript dateert van
1909 en beperkt zich tot een be
schrijving van ‘het gemaskerd bal’.
In 1910-1911 schreef Proust een
nieuwe versie, die al heel veel lijkt
op de definitieve, die in de periode
1913-1916 ontstond. Tijdens het
schrijven en daarna voegde hij aan
het manuscript een massa noten en
varianten toe. Dit materiaal is door
Henri Bonnet aan een nauwkeurig
onderzoek onderworpen. Als een li
teraire geoloog laat hij zien, hoe de
wereld van de Recherche uit een
aantal oudere en jongere lagen
bestaat. De noten geven een goed
inzicht in Prousts manier van wer
ken, en werpen ook een nieuw licht
op het Albertine-mysterie, dat fer
vente Proustianen nog altijd bezig
houdt.
In de roman is Albertine de minna
res die de verteller een tijdlang in
zijn huis gevangen houdt, totdat zij
op een zeker ogenblik de benen
neemt en niet lang daarna veronge
lukt. Deze episode vertoont een
duidelijke parallel met de geschie
denis van Albert Agostinelli. Deze
gewezen chauffeur trad enige tijd
als Prousts particulier secretaris opOp kosten van zijn werkgever haal
de hij zijn vliegbrevet en stortte
niet lang daarna met zijn vliegtuig
in zee. Het is niet moeilijk om van
de Albertine uit het boek een ‘Al
bert’ te maken, te meer daar samen
wonen voor jongedames uit de hoVervolg op pagina H

De p aviljoens van het
P a re d e B agatelle, ‘Le
B ois’ in A la R echerche
d u T em p s p e rd u , I,

p. 422

‘H otel d u fau b o u rg SaintG e rm a in , ‘L’H ótel de
G u e rm a n te s’ in A la R e
ch erch e d u T em p s p e r
d u , III, p. 866

‘Le p e tit tr a in ’ van Balbec n a a r G ra lle v ast, A la
R ech erch e d u T em ps
p e rd u , I, p . 385/6

Deze fo to 's van FrancoisX avier B o u c h a rt z ijn af
kom stig u it h et boek ‘M arcel
P ro u st, La F ig u re des P a y s ’,
b e sta a n d e u it b ijn a h o n d e rd
foto’s v an d e h u iz e n , s tra te n ,
p a rk e n , d o rp e n en sted en die
m odel h e b b en g e sta a n v oor
A la R ech erch e du T em ps
p e rd u , zoals Illiers/C o m b ra y ,
Bois d e B oulogne/L e B ois,
T ro u v ille/B alb ec etc. Een
p ra c h tig , d o o r E d itio n s C olon a uitgegeven boek, / 82, 80 ,
g e ïm p o rte e rd d o o r Idea
Books, A m sterd am
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Een liederlijk-artistiek bewustzijn
Constance, het derde deel van Durrells Quincunx cyclus
Constance or Solitary
Practices
door Lawrence Durrell
Uitgever: Faber & Faber,
393 p., ƒ 45,45
Importeur: Nilsson & Lamm

Joyce & Co.
Wanneer je een Engelsman
vraagt wat hij van Durrell
vindt, ontstaat er een mis
verstand:
‘Nee, ik bedoel niet Gerald, in
derdaad de schrijver van die
‘most entertaining’ verhalen
over dieren, maar Lawrence
George.’
‘Oh, de broer.’ En daarmee is
de mening weergegeven. Law
rence Durrell is slechts de
broer, hij schrijft niet over die
ren, en, wat erger is, hij schrijft
niet erg Engels; woont hij niet
al jaren in Zuid-Frankrijk, en
daarvoor op een Grieks eiland?
Wanneer je een literatuurliefhebber
hier vraagt wat hij van Lawrence
Durrell vindt, is de reactie niet veel
enthousiaster: van Justine hebben
ze weleens gehoord, ja, maar de rest
van het Alexandria Quartet was niet
om door te komen, larmoyant,
bombastisch, op de rand van de
kitsch en de Amerikaanse geldromans, en na dat afgrijselijke, ver
taalde en geramsjte boek Tune heeft
men het verder meestal wel voor
gezien gehouden.
Tegenover deze meningen staan
doorgaans heel goede kritieken in
gezaghebbende literatuurtijdschriften, fikse verkoopcijfers en het war
me hart dat ondergetekende deze
warmbloedige schrijver toedraagt.
Ik wil het hier niet hebben over de
dichter, de schrijver van reisverha
len, essays of humor, maar uitslui
tend over de romanschrijver Dur
rell, vooral naar aanleiding van
diens nieuwste boek, Constance or
Solitary Practices.
De onwilligheid van het sophistica
ted publiek zich aan Durrell over te
geven, moet wel enigszins aan dit
verkoopsucces van zijn eerdere boe
ken geweten worden; dat maakt
hem verdacht en drijft hem ten on
rechte in het kamp van de Robbinsen en McLeans, van het boek als
marketing produkt. Maar het is
misschien nog meer te wijten aan
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zijn exotische lokaties, zijn veelvou
dige kleurige karakters, hun niet ge
borneerde joyeuze levensinstelling,
alles geïmpregneerd door een medi
terrane warmte die ook zijn zeer
persoonlijke stijl (een pleonasme)
doordrenkt en exuberant weelderig
maakt, geheel in overeenstemming
met de Asianistische ambiance van
zijn lokaties.
Andere karakteristieken van Dur
rells romans zijn de humor, de in
gewikkelde plots, de nadruk op de
erotiek als alles bewegend levensbe
ginsel, het spelen met Freudiaanse
motieven (hetgeen mij toch een generatiekwestie begint te lijken, of,
om J.P. Guépin te citeren: ‘Ik ge
loof niet in Freud, maar hij bestaat
wel!’), de bizarre en erudiete dialo
gen (met een toegestane mengeling
van modieus magische elementen:
kabbalistiek, Tao, Tempeliers),
kortom de Judeo-Griekse erfenis uit
het bekken van de Middellandse
Zee, goed voedsel en mooie, inte
ressante mensen. En altijd weer het
plezier in de eigen pen en de eigen
stem: aantekeningen voor landschapstonen, adagium-achtige uit
spraken, afwisselend kort gesneden
en lang aangehouden scènes. Voeg
daarbij het spel van verschuivingen
in tijd en standpunt, de schrijver
aan het werk gezien door een schrij
ver aan het werk (duizend visies en
revisies, aantekenboeken, aanzet
ten, de studeerkamer bij nacht) en
de gedetailleerde aandacht voor
historische en geografische achter
gronden, bij voorkeur op een snij
punt en in een smeltkroes van ver
schillende culturen, en je zou toch
alles moeten hebben wat de moder
ne roman met dubbele bodems (de
schrijver is een goochelaar, alleen
een goochelaar kan ons de werke
lijkheid in dwarsdoorsnede accepta
bel doen lijken) zo rijk en zo geniet
baar maakt; er is niets wat daarmee
kan wedijveren.

Virtuoos
De waarheid is dat zelfs ik, die al
deze ingrediënten zo liefheb, mij af
vraag waarom de resultaten mij niet
altijd overtuigen. Een roman moet
overtuigen, en ofschoon Durrell
verblindt, verbijstert tot het je dui
zelt, dreunen zijn argumenten zo
luid en stapelen ze zich zo op dat de
beoogde instemming soms uitblijft,
omdat je aangeslagen achterblijft
met grote ogen en gapende mond
het vuurwerk gade slaand dat je ge-

Lawrence Durrell

zichtsvermogen en begrip niet meer
omvatten kan. Vuurwerk is er,
maar het lijkt alsof de virtuositeit
van de goochelaar zich tegen hem
zelf keert: bij zoveel behendigheid
vermoed je niet veel meer dan
trucs. En zoveel moet ik toegeven:
na tien romans van Durrell kun je
de schema’s voor zijn beweringen
op voorhand ruiken; het model
voor zijn kernachtige uitspraken
wordt niet altijd meer gevuld door
consistente gedachtenfiguren waar
je van opkijkt en ook de bewegin
gen van de steeds om elkaar en ei
kaars psychoanalist heendraaiende
personages lijken niet altijd even
noodzakelijk of door de plot ge
rechtvaardigd. Maar waar het in de
boeken van Durrell om gaat, wat
deze zetstukken en afleidingsma
noeuvres laten schitteren is altijd de
taal: wij bewonderen de zinsfiguren
en gedachtenfiguren van de virtu
oos.
Afgezien van zijn twee eerste ro
mans, The Black Book (dat zijn
prestige ontleende aan het feit dat
het aanvankelijk gepubliceerd werd
door de Olympia Press in Parijs),
en The Dark Labyrinth (1947), ver
schijnen de boeken van Durrell in
bij elkaar horende groepen: het
Alexandria Quartet dat bestaat uit
Justine (1957), Balthazar (1958),
Mountolive (1958) en Clea (1960);
de dubbeldekker die bestaat uit
Tune (1968) en Nunquam (1970);
en de serie nu in wording, waarvan
pas na het tweede deel duidelijk
werd dat zij uit vijf delen gaat
bestaan: Monsieur or The Prince of
Darkness (1974), Livia or Buried
Alive (1978) en Constance or Solita
ry Practices.

Als passende ondertitel voor zijn
Quartet suggereert Durrell in een
achteraf geschreven nawoord: ‘een
continuüm van woorden’. Over de
constructie zegt hij in dat nawoord:
‘Voor het uitwerken van mijn
vorm, heb ik, bij wijze van ruwe
analogie, de relativiteitstheorie tot
model genomen. De eerste drie
boeken zijn als invoeging met el
kaar verbonden, “als aanslibsels”
van elkaar en niet als vervolgdelen;
alleen de laatste roman was bedoeld
als een echt vervolg om de tijddimensie in te schakelen. Het geheel
was bedoeld als een uitdaging voor
de seriële vorm van de conventione
le roman: de van tijd verzadigde ro
man van heden ten dage.’ Aldus be
reikt Durrell met deze vier boeken
een epic sweep, niet in de breedte,
door het laten verstrijken van vele
jaren en opeenvolgende generaties,
maar in de diepte, door de verschil
lende tempi en standpunten rond
om een aantal gegevens. De leeser
varing van dit magistrale werk, be
doeld om de stad van de oude dich
ter Cavafy te vieren, geeft daadwer
kelijk een schokeffect, in de laatste
woorden van het laatste deel: ‘En ik
voelde mij alsof het hele universum
mij een zetje had gegeven!’
Verschillende motieven uit deze
boeken komen steeds terug, net zo
als men soms het idee heeft dat een
min of meer identieke troupe van
karakters in elk boek van Durrell
weer optreedt: de mysterieuze don
kere vrouw, de blonde koele confidante, de jonge naïeve schrijver die
zich spiegelt aan een oudere door
gewinterde collega in zijn aanteke
ningen, de Egyptische prins, de
«oerfiguren uit de Engelse diplo
matieke wereld, Freudianiserende
artsen, het sympathieke hoertje, en
veel geurende stadsgezichten, lich
tende land-, lucht- en zeeschappen.

Verborgen schat
Ik moet mij schrap zetten om iets te
zeggen over de eerste drie van de
vijf laatste romans in wording. Juist
omdat het werk nog niet voltooid
is, kan ik er geen zicht op krijgen:
de dans van de figuren gaat dit keer
volgens een wel heel ingewikkeld
patroon. N u lijkt het of we daarbij
geholpen worden door opmerkin
gen van de romanfiguren zelf, maar
deze maken het alleen maar inge
wikkelder.
Centraal onderwerp van de hande
lingen is een verborgen schat van

de Tempeliers, en de plaats waar al
le personages samenkomen is de
Provence, in en om de stad Avignon die hier eenzelfde rol speelt als
Alexandria in de eerdere boeken.
Dan beginnen de moeilijkheden
pas, want er is sprake van een dub
bel set personages, die eikaars scha
duwbeeld zijn, maar die ook onder
ling met elkaar verkeren. Er is spra
ke van een schrijver, de teboeksteller van de hele geschiedenis, Aubrey Blanford, die gezeten in een
rolstoel ten gevolge van een hache
lijk incident in Egypte tijdens de
Tweede Wereldoorlog, een boek
schrijft dat geschreven wordt door
zijn alter ego — of liever zijn meer
ongeremde en puur liederlijkartistieke bewustzijn — Rob Sutcliffe. O f misschien is het eerder zo
dat Blanford en zijn vrienden crea
ties van de door hem gecreëerde
Sutcliffe blijken te zijn. Met deze
Sutcliffe — wel de sympathiekste fi
guur van het hele stel — voert hij
eindeloze gesprekken over hun per
sonages. Het is duidelijk dat dit tot
ingewikkelde constructies voert als:
‘Sutcliffe, schrijvend over hem, of
liever, hijzelf over zichzelf schrij
vend in het karakter van Sutcliffe,
onder de satirische naam van
Bloshford in de roman Monsieur,
had ergens gezegd...’ Maar waar
deze Sutcliffe zoveel verschillende
levensmogelijkheden kent, en hij
als gesprekspartner van Blanford
‘materialiseert’ in diens solitaire
overpeinzingen, is het toch deze
laatste die we als uitgangspunt
moeten nemen. Van jongs af aan
schrijft hij elke nacht voor hij gaat
slapen in een schoolschrift. ‘En hier
was het, dat zonder het te weten Sutcliffe werd geboren. Op school was
eens een van zijn dagboeken gepikt uit
ztjn kastje, en een pesterige jongen
had enkele passages eruit voorgelezen
aan een kring van lachende en honen
de klasgenoten. Het was bijzonder
vernederend; en om zich te weren te
gen een herhaling van een dergelijke
foltering had Blanford zijn gedachten
en ideeën toegeschreven aan een denk
beeldige schrijver S. (...) Maar lang
zaam en tersluiks begon S. vorm te
krijgen als een persoon, een luidruchttg en wanhopig karakter, een ver
splinterd mens, voorbestemd tot het
schrijverschap, met al zijn ellende en
triomfen... ’ Blanford zelf is een nog
al kleurloos karakter, ook vóór zijn
verwonding; hij heeft de stimulans
van de dirty-minded Sutcliffe no
dig, want: ‘Ik heb geen biografie; als
een echte kunstenaar ga ik door het le
ven als een figuur uit een van mijn ei
gen boeken. ’ Deze twee schimmen
van elkaar, wier persoonlijk leven
het produkt van hun wederzijdse
verbeelding is, schrijven beiden bij

gevolg aan boeken die veel op el
kaar lijken, en waarover ze bij el
kaar jaloers informeren. De roman
die door Blanford Monsieur wordt
genoemd, heet bij Sutcliffe The
Prince of Darkness (... is a gentle
man), en eenzelfde verklaring voor
de dichotomie tussen titel en onder
titel zou ook weleens kunnen op
gaan voor Livia of Buried Alive en
voor Constance of Solitary Practices',
want niet Livia is levend begraven
in deel twee, noch geeft Constance
zich in deel drie over aan solitaire
genoegens, integendeel.
Wat is nu de samenhang tussen de
ze boeken, waarin de personages el
kaar soms maar heel terloops ont
moeten: ‘Wel, glurend om de hoe
ken van de toekomst, zag ik zo iets
als een quincunx van romans die in
een gedegen klassiek patroon waren
uitgestippeld. Vijf Q-romans ge
schreven in een hogelijk elliptische
quincunxiale stijl die speciaal voor
de gelegenheid ontworpen is. Of
schoon ze slechts van elkaar afhan
kelijk zijn als echo’s, kunnen ze niet
in een reeks aan elkaar gelegd wor
den, als dominostenen — maar be
horen ze eenvoudigweg tot dezelfde
bloedgroep, vijf panelen, waarvoor
je rammelende ouwe Monsieur een
voudig een kluster van thema’s ver
schaft die in de andere boeken uit
gewerkt kunnen worden...’ Welk
een schrijversdroom!

Galeiboeven
Een quincunx is een ordeningsprin
cipe van vijf zoals het patroon van
vijf punten op een dobbelsteen,
waarmee je bij voorbeeld bomen in
een boomgaard kan rangschikken.
Ergens in de buurt van Avignon
moet de schat van de Tempeliers
verborgen liggen onder een derge
lijke quincunx van bomen. Maar de
schat waar de ex-priesterstudent
Quatrefages (door de Duitsers in de
oorlog tot waanzin gemarteld om
het door hem dicht benaderde ge
heim prijs te geven) de Nazi’s, de
malle Engelse Lord Galen, de iets
te gladde Egyptische prins en Piers
de Nogaret (een rechtstreekse na
zaat van een historische sleutelfi
guur in het drama van de Tempe
liers, en in het bezit van cruciale
documenten over de zaak) naar op
zoek zijn, de werkelijke schat is het
geheim van de Tempeliers.
Het is Sutcliffe’s vriend Toby, een
Oxford don, die een wetenschappe
lijke studie van dit onderwerp
maakt op het Provencaalse kasteel:
in de legenden van de Tempeliers
zou het laatste avondmaal in Avig
non hebben plaatsgevonden. Een
raadsel zonder antwoord: Als er vijf
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Een bescheten positie
William Whartons klaverjassende genieën
A Midnight Clear
door W illiam Wharton
Uitgever: Alfred A. Knopf, ƒ43,Importeur: Van Ditm ar

D oeschka M eijsin g
Het weerzinwekkendst is de
Napoleontische oorlog van
1805-1812 eens weergegeven
door Tolstoj, die in Oorlog en
vrede zijn Petja Rostov vrijwil
lig dienst laat nemen in het
Russische leger. De nog piep
jonge Rostov bevindt zich met
zijn kameraden middenin de
vijandelijke linies. Hij hoort de
bevelen en marcheert met de
anderen naar links in de slag
orde, naar rechts in de slagorde,
hij stormt vooruit en hij houdt
halt. Hij bevindt zich als sol
daat in het centrum van de be
slissende slag, maar alles wat hij
ziet zijn de jassen van de man
nen vóór hem en naast hem, en
de modder onder zijn voeten.
De oorlog is voor hem, in het
veld, een gruwelijke en onbe
grijpelijke chaos. Hij is een
naïef en nietswaardig palletje in
de grote oorlogsmachine.
De grote oorlogsmachine is ook de
baas van de zes jonge soldaten uit A
Midnight Clear van William Whar
ton. Alleen bevinden we ons hier
niet op de Russische slagvelden,
maar in 1945 in de Ardennen, tij
dens het Ardennenoffensief van de
laatste wereldoorlog. Veel verschil
maakt dat niet. Ook deze zes solda
ten moeten blindelings opdrachten
uitvoeren die ze niet begrijpen en
bevinden zich in een situatie die
hun alleen maar zinloos voorkomt:
‘De militaire gedachte schijnt solda
ten op te leiden voor een oorlog die
juist achter de rug is. Wij zijn opge
leid om in de loopgraven te vechten.
In de Eerste Wereldoorlog stonden ze
klaar om charges te paard uit te voe
ren. Het houdt nooit op. ’
Nee, het houdt waarschijnlijk nooit
op, de vindingrijkheid van mensen
is te groot, dan dat het ooit afgelo
pen zou kunnen zijn. Een boek als
A Midnight Clear mag dan, omdat
het de stompzinnigheid van de gro
te machinerie aantoont, als een
anti-oorlogsboek gelden, het mist
de kracht en de kwaadheid van, bij
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voorbeeld, lm Westen nichts Neues
van Erich Maria Remarque waar
naar in A Midnight Clear heel dui
delijk verwezen wordt. En ook Remarque’s boek over de Eerste We
reldoorlog heeft de Tweede geen
millimeter verder weg kunnen hou
den.
A Midnight Clear is William Whar
tons derde roman. Zijn debuut Birdy werd met zulk luid tromgeroffel
ten doop gehouden dat je al bij
voorbaat bevooroordeeld ging den
ken dat het wel een kind met een
vogelkopje zou zijn. Toch werd het
in de Amerikaanse pers goed ont
vangen. The Village Voice noemde
het zelfs dé roman van het jaar en
beschouwde het als een kruising
tussen A Catcher in the Rye en The
Wind in the Willows. Een treffender
typering is moeilijk denkbaar. Niet
alleen voor Birdy, maar ook voor
het stemgeluid dat opklinkt uit A
Midnight Clear, een combinatie van
een aan Salinger ontleend vernuft
en een bewust kinderlijk gehouden
eenvoud.

Duits g e d r a g
Eerst het verhaal: de zes soldaten
uit het boek vormen de overlevende
helft van een peloton IR,
(inlichtingen- en verkenningstroepen). Het peloton is in de laatste
maanden van de oorlog gerecruteerd uit de Amerikaanse reservetroepen, bestaande uit zeventienja
rige jongens die aan Amerikaanse
universiteiten studeerden in af
wachting van hun oproep, waarvan
niemand vermoedde dat die ooit
zou komen. Als ze tenslotte, buiten
alle verwachting toch naar Europa
verscheept worden, zijn ze eigen
wijs, arrogant en niet bereid meer
dan één vinger voor het leger uit te
steken. Dit speciale peloton bestaat
uit jongens, alle met een I.Q. van
150 punten. Kleine genieën.
Ze worden belast met de opdracht
hun intrek te nemen in een verlaten
‘chateau’ en de wacht te houden bij
een verlaten brug, ergens middenin
de verlaten Ardennen. De tijd van
handeling is rond kerstmis 1944 en
de sneeuw valt stille: er is geen
hand voor ogen te zien en het groot
ste probleem is wakker te blijven en
niet te bevriezen. Onderweg naar
hun opdracht zijn ze in de bossen al
de lijken tegengekomen van een
Amerikaanse en een Duitse soldaat,
die elkaar in bevroren toestand om
armen als gold het een pas de deux.

met een I.Q. van 150, anti-leger,
die zo snel lezen dat ze met z’n zes
sen tegelijk één boek lezen, in stuk
ken gescheurd om door te geven,
die verslaafd zijn aan schaken en
bridgen — ik vind zo’n gegeven bij
voorbaat om van te watertanden.
Als de ik-verteller in het eerste
hoofdstuk meedeelt hoe een van
hen uit het hoofd de moeilijkste
kruiswoordpuzzels maakt, de ander
een dichter is, de derde eigenlijk
een schaakgrootmeester had moe
ten zijn; hoe ze het reserveonder
deel ASTP waartoe ze horen be
schouwen als een ‘onuitspreekbaar
acronym’, dat alleen maar makke
lijk uit te spreken is als je de TP
leest als een Babylonische diftong,
uitgesproken als S (‘Schutzer counterclaimed that de T P went with
the AS for wiping purposes’); hoe
tussen hen een voortdurende Op
perlandse taal- en letterkundediscussie gevoerd wordt — dan ver
wacht je allicht in de rest van het
boek, als ze eenmaal ingekwartierd
zijn in hun Ardenner kasteel, een
paar proeven van bekwame briljantie van de zes. Maar dat is raar, die
jongens praten heel gewoon zoals ik
denk dat alle soldatenjongens met
elkaar praten. En wat het bridgen
en schaken betreft, er wordt in de
Ardennen niet één schaakwedstrijd
gespeeld en het verslag van hun
eeuwige bridgepartijen is geen mo
ment spannender dan het verslag
van eeuwig klaverjassen zou zijn.
Dat is niet erg, het kan me werke
lijk niet schelen of ze bridgen of
klaverjassen, maar waarom zo hoog
van de toren geblazen over hun ge
niale hersenen en hun Very Special
Sense of the World?
Ik denk dat het antwoord hierop is
dat William Wharton iets te veel
naar Salinger heeft gekeken. Salin
ger gaf zijn familie-Glass-kinderen
een buitengewone intelligentie mee
(de oudste, Seymour Glass, schreef
op achtjarige leeftijd het verbazing
wekkende gedicht: ‘John Keats,
John Keats, John / put your scarfe
on). De kinderen Glass treden niet
voor niets op in het radioprogram
Leesoren
ma ‘It’s A Wise Child’. Maar Salin
Maar op dit punt begint er toch iets ger geeft talloze voorbeelden van de
hinderlijk te storen. De nadruk die onverwachte genialiteit van de kin
de ik-verteller in de eerste hoofd deren, en dat is niet zelden verbluf
stukken legt op het bijzondere ka fend.
rakter van dit speciale peloton William Wharton maakt ons wel
blijkt in de loop van het boek lekker dat we met heel bijzondere
misleidend. Zes jongens tussen de soldatenjongens te maken hebben,
zeventien en negentien jaar oud, maar heus, in de rest van het boek

Tijdens hun verblijf in het kasteel
en hun wachtpost bij de brug, mer
ken ze dat ze omringd worden door
Duitse soldaten, die hen trakteren
op een sneeuwballengevecht en een
brandende kerstboom, in plaats van
op granaten en mitrailleurvuur. Dit
alles speelt zich af als een schim
mengevecht in de nachtelijke
sneeuw, waarbij het raadsel van het
Duitse gedrag de grootste angst
oplevert.
Het raadsel wordt opgelost in een
noodlottige maar vanzelfsprekende
gruwelkomedie, waaruit vier van de
zes levend te voorschijn komen,
banger voor de oorlog dan voor
dien, hulpelozer ook, en met nog
meer afkeer voor het leger.
William Wharton weet overtuigend
en nauwkeurig de paar dagen op
het kasteel in de sneeuw te beschrij
ven. Met grote precisie wordt uur
voor uur van de jongens gevolgd,
hun telefoongesprekken van en
naar de wachtposten, de wachten
zelf in de voortdurend vallende
sneeuw, de plannen die ze maken
om heelhuids uit de opdracht te ko
men. Die beschrijving is weinig
spectaculair. Des te verrassender is
dat hij geen moment verveelt, inte
gendeel, door de exacte, monotone
beschrijving raak je langzaam maar
zeker verzeild in het ingesneeuwde
isolement van de zes soldaten uit
het boek. Het wachten, de angst, de
routine, de verslaving aan het eeu
wige bridgespel met zelfgemaakte
kaarten —• zo absurd moet de oorlog
gevoeld zijn door de jonge Ameri
kanen van de laatste lichting.
Maar het zijn en blijven Ameri
kaanse soldaten. Ze spreken geen
enkele taal behalve de hunne, ze
hebben geen idee hoe Europa geo
grafisch in elkaar zit, ze weten heel
vaag dat Hitler ‘vreselijke dingen’
met joden uithaalt, maar verder dan
een ‘fuck Hitler’ weten ze hun emo
ties niet te brengen. En dat is dan
nog meer omdat ‘fucking Hitler’
hen in een zo bescheten positie
heeft gebracht met zijn oorlog. Nu
ja, het zijn ook nog maar kinderen.

blijkt dat niet. William Wharton
heeft niet alleen goede leesogen, hij
heeft ook goede leesoren waarmee
hij naar Salinger geluisterd heeft.
Het hele eerste hoofdstuk dacht ik:
wie hoor ik daar toch praten? Dat
stemgeluid, die toon komt me zo
bekend voor. Is dat niet Holden
Caulfield? Nee dat is het ongelukki
ge, spiekende, broertje van Holden.
Spieken is geoorloofd, mits men
niet betrapt wordt en geen fouten
maakt. Maar William Wharton laat
twee of drie keer in het boek mer-

ken dat de ik-verteller dit verhaal
meer dan dertig jaar na de oorlog
vertelt. Dan is zo’n man inmiddels
over de vijftig en wat voor nut heeft
het dan om een keel van een negen
tienjarige op te zetten? Het zal wel
heimwee zijn.
Maar dat is nu juist zo vreemd in
een boek dat in zijn knappe plot de
absurditeit van de oorlog overtui
gend weergeeft: dat er iets van
heimwee naar die situatie in mee
klinkt. En heimwee ruikt niet lek
ker in zo’n geval.
■

P roust
Vervolg van pagina 6
gere standen in Prousts tijd zeer on
gebruikelijk was. Toch heeft vooral
Céleste Albaret zich altijd fel tegen
deze interpretatie verzet.
De nijvere Henri Bonnet gooit nu
opnieuw olie op het vuur door erop
te wijzen, dat de naam van Albertine (doorgestreept weliswaar, wat de
kwestie nog pikanter maakt) pas in.

de Albert-periode voor het eerst in
de tekst opduikt, wat de autobiogra
fische herkomst van deze episode
zou bevestigen. Zo’n ontdekking is
op zichzelf natuurlijk aardig, al
dringt bij zoveel speurzin een nieu
we vraag zich op: ‘Zou Henri Bon
net misschien dezelfde zijn als
Sainte-Beuve?’
■

L aw ren ce Durrell
Vervolg van pagina 9
aan tafel zitten, wie is dan de Judas?
‘Ik begin steeds meer te geloven dat
in elke seksuele handeling vier per
sonen betrokken zijn,’ is een uit
spraak van Freud die Durrell als
motto gebruikt; maar het is altijd 4
+ 1: Freud zelf is de Judas.
Ook Avignon speelt een centrale
rol. Avignon was niet alleen voor
korte tijd het Rome van de wereld,
met paleizen als bastions gebouwd
om de schatten te beschermen, het
was ook de stad waar Petrarca zijn
Laura zag, en de stad van een voor
ouder van Markies de Sade: sym
bool voor ideale liefde en voor de
liefde in al haar perversiteiten. De
figuren Piers en Hillary hebben een
incestueus verbond met hun zusjes;
deze meisjes zijn getrouwd, maar
ook agressief lesbisch. Om nog
maar te zwijgen over de groots op
gezette orgieën van de prins, waar
voor hij slechts galeiboeven en hoe
ren uit Marseille uitnodigt. En een
niet onaanzienlijk deel van de ka
rakters heeft domicilie in het dol
huis, waar Constance, die de sofa
van Freud uit Wenen voor de Duit
sers heeft weten te redden, als psy
chiater werkt.
Speelde Livia zich afin een paradij
selijke vooroorlogse stemming van
leugdliefde en frustratie, de roman
die naar haar zusje Constance is ge
noemd kenmerkt zich door een
minder uitbundige toon, als de
meest ingetogen van Durrells boe
ken, gezet in de grimmige mi
neurstemming van de oorlogstijd.

De verse bruidegom van Constance,
Sam (door broer Hillary samen met
Blanford naar de Provence gehaald
om het geërfde buiten T u Duc op
te knappen in het vorige boek) ver
trekt in de oorlog, om om te komen
in een neutraal land, Egypte, ten
gevolge van hetzelfde ongeluk
waarbij Blanford verlamd raakt. Li
via, met wie de naïeve Blanford nog
op de valreep getrouwd is in Parijs
(‘Maar waarom?’ — ‘Ach, als je dat
zo graag wilde, leek het een zo ge
makkelijk geschenk om je te
geven.’), trekt ook een uniform aan,
grijs, met swastika’s, om later bij
Constance te komen spoken en zelf
moord te plegen. Blanford gaat op
uitnodiging van de Prins naar
Egypte. En Constance komt, in
dienst van het Rode Kruis, terug
op T u Duc in de ‘vrije zóne’, die
niet erg onafhankelijk blijkt.
Er is veel moeite gedaan om de oor
logstijd onder Franse burgers en
Duitse soldaten gestalte te geven,
bijna zonder partij te trekken. Zelfs
de joden, die zozeer de ideeënwe
reld van Constance bevoorraden,
worden niet vrijgepleit van excrementale goudzucht en een gepro
longeerd schuldgevoel in verband
met de voorbereidingen voor de
atoombom. De Duitse Wehrmachtgeneraal von Esslin wordt als een
tenminste sympathetisch karakter
ontvouwen, ook al speelt er een
schablone van de slechte SS’er mee.
Alle schittering en warmte van de
twee eerdere delen wordt afge

dempt tot het grijs van uniformen, nog eens uitwerkt: gek of gezond?
de smoezelige kou van onverwarm Wat is het verschil? En hoe kun je
de en vertraagde treinen, de vuile weten wie de gekken zijn en wie
glans van ongewassen haar, de vale niet?
grauwheid van een neutraal Genè- De echte en de fictieve figuren die
zich met elkaar onderhouden in de
ve.
Zelfs de ‘mooie affaire’ die Blan ze boeken, als variaties op het the
ford gepresenteerd krijgt in de ma: de relatie tussen de schrijver en
vorm van een vrouwelijke verbin zijn medium, de schrijver die ge
dingsofficier in Egypte, is slechts schreven wordt door zijn persona
aanleiding tot bittere doodsoverwe- ges, wiens leven slechts een scha
gingen. Kleiner dan in het echte le duw is van dat van zijn scheppin
ven, zo zijn al deze grootse machte gen — deze goed onderscheidbare
loze romanfiguren die niet weten figuren zijn ondertussen heel dier
van welke kant het kwaad komt baar geworden in deze romancy
(Nancy Quiminal, die met haar li clus, sterker dan de werkelijkheid,
chaam joden vrijkoopt van de gesta- veralgemeend in hun verbijzonde
po, wordt als dank na de bevrijding ring, wat de bedoeling van de ro
door een dronken ‘verzetsheld’ man is en niet andersom. En het
neergeschoten). Eindigde het vori moet mij van het hart dat, ondanks
ge boek met de exuberante spree de bezwaren van het épater die aan
van de Egyptische prins, waarvoor Durrell kleven, zijn romans niet
hij de hele Pont d’Avignon had af voor scholieren zijn geschreven en
gehuurd, dit sombere deel in zijn dus niet de denkbeeldige verdienste
trage lento eindigt in een absurde bezitten van de eenvoud en de hel
noot waarbij de gekken uit het derheid die hier steeds zo geprezen
gesticht losbreken, en in een de worden. Ze hebben de brille, de
Tempeliers parodiërende optocht gusto, de thematische en construc
onder leiding van Quatrefages, op tieve rijkdom van objecten voor
■
trekken naar de zo juist door de fijnproevers en kenners.
Duitsers
verlaten
stad.
Een
beangstigend magistrale scène, De boeken van The Alexandria Quartet
(Justine, Balthazar, M ountolive en Clea)
waarin de grootmeester met zijn zijn uitgegeven als pocket (Washington
onderwerp de draak lijkt te steken Square Press) en worden geïmporteerd
en een van zijn beroemde thema’s door Van Ditmar.
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"Canada kan.Gelukkig nog steeds.”
”K LM en CPAir bieden het hele jaar
lijndienstservice voor charterprijzen.’
Naar Canada. Voor een onvergetelijke vakan
tie of op familiebezoek. Een reis die begint met de
vlucht erheen. Daar neem je, zeker in deze tijd,
geen risico mee. Dus kiest u voor een lijndienstmaatschappij. Toch wilt u niet teveel
betalen. Dat hoeft ook niet. U vliegt
gewoon met KLM en CP Air. Dan
bent u zeker van lijndienstservice
voor charterprijzen.

Dat is de zekerheid van
een lijndienstmaatschappij

Uw stoel is gereserveerd, dus wordt er gevlo
gen. Daar kunt u voor 100% op rekenen bij KLM
en CP Air. En, u zit goed met maatschappijen die
beide meer dan 25 jaar ervaring hebben met
Holland-Canada vluchten. Bovendien vliegen
KLM en CP Air heel vaak naar Canada. Tenminste
12 maal per week. En in de zomermaanden zelfs
20 maal per week. Non-stop of rechtstreeks. Naar
Halifax, Montreal, Toronto, Winnipeg, Calgary,
Edmonton of Vancouver.

KLM en CPAir.
Veel comfort, veel service.
Perfect onderhouden wide-bodies als de
Boeing 747 en de DC-10. Nederlands spre
kend boordpersoneel. Gratis maaltijden,
koffie en frisdranken. Nederlandse
lectuur. D e nieuwste films.
Dat alles kunt u verwachten als u
vliegt met KLM en CP Air. Omdat
wij vinden dat u al meteen vanaf uw .
vertrek volop moet kunnen genieten.
Zo bent u voor u ’t weet op uw plaats van
bestemming. En ook daar kunt u altijd voor advies
en goede raad bij een KLM - of CP Air-kantoor
terecht. O f u nu ’geheel verzorgd’ o f ’op eigen
houtje’ Canada bezoekt. M et KLM en CP Air
vliegt u al vanaf f1219,- retour naar Canada.

’Canada kari-brochure.
KLM en CP Air bieden u een speciale
’Canada kan’-brochure aan. Aan de ene kant een
prachtige poster. En op de andere zijde tal van
wetenswaardigheden om uw Canada-vakantie tot
een succes te maken. Gratis verkrijgbaar bij uw
reisbureau. O f anders als u onderstaande coupon
invult en opstuurt. Boekingen KI A l 020 - 434242^
of CPAir 020-235062.

""
kan’ poster-brochure.
Naam:______________________ —----------Straat:_________________________________
Postcode:____________________ __ _______
1'laats:___________ :----------------------------- —
In gefrankeerde enveloppe of op briefkaart
zenden aan: Canada kan, Postbus 7700,
1117 ZL Schiphol-Oost.

CPAir K K L M

Canadian Pacific Airlines/

Onvergetelijk: Canada
zien per camper.

16-daagse rondreis
”Eastem Explorer”.

In 8 verschillende steden, waaronder Toronto, kunt u volledig
ingerichte campers huren. Ideaal
voor een zwerftocht door
Canada’s machtige natuur.
Camper prijzen al v.a. 294,p.w. (excl. vliegreis).

Van Toronto via Kingston,
Montreal, Quebec, Ottawa en
Muskoka naar Niagara Falls, en
weer terug naar Toronto. Mooie
reis door het historische kolonistengebied van de oostelijke
provincies. Prijs incl. vliegreis
v.a. 3.660,—
p.p.
(Arke reizen)

(American Express)

Alleen met jezelf Aangewezen op elkaar.
Zeker, zo’n belevenis is niet voor
In Canada, waarde natuurzichzelfmocht
iedereen weggelegd. Maar wie ’m aan kan,
blijven.
wordt beloond als een vorst.
Een overweldigend avontuur van oceaan
tot oceaan. Waar de bossen nog wouden zijn,
| Wilt u mij meer informatie sturen over:
de dieren nog wild, de mensen nog blij met
j □ Canada per auto
□ Canada per vliegtuig
je komst.
□ Canada per camper
□ Canada per trein
□ Canada algemeen vn 4
Vakantie in Canada. Dat is water drinken | □ Canada per bus
□
uit de hand, niet weten watje ziet, grandioos
verdwalen, een geweldig vuur stoken,
Naam:______________
nadenken over de dingen, ervaren waar de
Straat:______________
grenzen van de vermoeidheid liggen.
Weer mens worden, mijlenver van de meute.
Postcode/Plaats:______
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Het verschil tussen een wervelwind
en een muziekstuk
The Mind’s I: kunnen computers denken?
T h e M in d’s I
Fantasies a n d R eflections on
S e lf& S o u l
C om posed a n d A rranged by
D ouglas R . H ofstad te r and
D aniël C. D ennett
U itgever: P enguin,
486 p ., ƒ 28,75
Im p o rteu r: Nilsson & L am m

Mlchael Morreau
In 1950 verscheen in het filoso
fische tijdschrift M ind een in
middels klassiek artikel, ‘Computing Machinery and Intelligence’ van de Engelse computerkundige Alan Turing. De
vraag die Turing bezighield, o f
machines ooit zullen kunnen
denken, was in die tijd actueel
geworden. Voor het eerst was er
een machine die het verleidelijk
maakte die vraag bevestigend te
beantwoorden, de computer.
Niemand zou beweren dat een
rekenlat o f een telraam zelf som
men kan maken, maar de com
puters uit de jaren vijftig, hoe
rudimentair ook, gingen al gauw
‘elektronische breinen’ heten.
Ze spraken tot de verbeelding.
Om zijn antwoord meer dan Scien
ce fiction te laten zijn achtte T u
ring het echter noodzakelijk om de
probleemstelling enigszins anders
te formuleren: de aanwezigheid van
gedachten kan niet zomaar worden
vastgesteld, zelfs niet wanneer het
om andere mensen gaat. Wat het
ook voor iets is, je kunt een bewust
zijn niet aanraken, wegen o f foto
graferen. Turing stelde daarom het
volgende voor. De vraag of een ma
chine kan denken moet worden be
grepen als de vraag of zij de intel
lectuele activiteiten van mensen
overtuigend kan nabootsen. Om dit
te toetsen bedacht hij de zogenoem
de Turing Test, die erop neerkomt
dat een onderzoeker gesprekken
voert met zowel een computer als
een mens, via een telexverbinding.
Als hij er niet in slaagt te onder
scheiden wie mens is en wat machi
ne, dan is deze laatste volgens T u 
ring in staat tot denken.
14
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O f deze precisering van het pro
bleem van computerintelligentie ac
ceptabel is of niet is een filosofische
vraag. Verschillende bezwaren wer
den door Turing geanticipeerd en
alvast beantwoord, maar in de jaren
sinds de publikatie van zijn artikel
zijn er nog duizenden artikelen en
boeken over verschenen. Intussen
is er in de computerkunde ook een
nieuw vakgebied ontstaan: Articiciële Intelligentie, waarbinnen men
zich bezighoudt met de ontwikke
ling van computerprogramma’s die
de hogere functies van de hersenen
simuleren.

Jorge Luis Borges
Dennett en Hofstadter, de twee sa
menstellers van The M ind’s /, zijn
respectievelijk filosoof en computerkundige en hebben allebei op dit
vakgebied gewerkt. Ook zijn ze er
allebei van overtuigd dat Turing
gelijk had, of in ieder geval bijna,
en het boek dat ze hebben geschre
ven kan niet anders worden gelezen
dan als een poging om iets van die
overtuiging over te brengen. Dit
gebeurt niet, of niet uitsluitend,
door middel van het soort argu
mentatie dat gebruikelijk is in de fi
losofie. Het boek is een collage van
korte verhalen, puzzels, gedachten
experimenten en wetenschappelijke
publikaties, waarin haast alle on
derwerpen worden aangesneden die
met het verschijnsel bewustzijn te
maken hebben. Wat is het bewust
zijn? Hebben andere mensen er ook
één? En dieren? Zo ja, waar bevindt
het zich dan en hoe ontstaat het?
Zou een bewustzijn ook in een ma
chine kunnen ontstaan? Deze
laatste, en in The M ind’s I meest
centrale vraag, heeft Hofstadter het
mooist gesteld: ‘Is the soul more
than the hum of its parts?’
Qua opzet en stijl zijn de verschil
lende bijdragen even uiteenlopend
als de eenentwintig schrijvers die
vertegenwoordigd zijn, waaronder
Borges, de geneticus Dawkins, Stanislaw Lem, en Turing zelf. In
sommige stukken is het de bedoe
ling verwarring te stichten bij
iedereen die er naïeve meningen op
na houdt, in andere worden de op
vattingen van Dennett en Hofstad
ter op suggestieve wijze weergege
ven. Iedere bijdrage wordt gevolgd

door een bespiegeling waarin het
verband met de rest van het boek
expliciet wordt gemaakt.
Borges opent de rij met een frag
ment uit Labyrinths, ‘Borges and I’,
waarin hij vertelt over zijn gevoel
twee personen te zijn. De één is een
gevierd kunstenaar over wie de an
dere leest, thuis in zijn krant. Het is
Borges onduidelijk wie ‘Borges and
I’ heeft geschreven. Hier blijkt dat
begrippen als ‘zelf en ‘bewustzijn’
te groot en te dichtbij lijken om ze
te kunnen overzien en te bekritise
ren. Waarschijnlijk daarom wordt
gepoogd in dit eerste gedeelte van
The Mindi I aan deze té vertrouwde
begrippen een vreemde bijklank te
geven, zo iets als er gebeurt wan
neer een of ander woord steeds
wordt herhaald. Aan wélke Borges
was de herkomst van zijn stuk on
duidelijk?
In ‘On Having No Head’ wil D.E.
Harding ons ervan overtuigen dat
er precies één bewustzijn is, name
lijk het zijne. Dit past in de discus
sie over het bekende ‘problem of
other minds’. Niet alleen zou er

Douglas K. Hofstadter
geen zekerheid bestaan dat anderen
kleuren en
zintuiglijke
in
drukken hetzelfde ervaren als je
zelf, bij voorbeeld dat ze bij het
aanschouwen van een roos dezelfde
donkerrode kleur zien in plaats van
iets dat je zelf groen zou hebben ge
noemd. Er zou zelfs geen zekerheid
zijn dat anderen überhaupt iets
zien, ervaren of voelen.
Hardings essay dient als inleiding
voor Turings ‘Computing Machi
nery and Intelligence’, dat in zekere
zin een alternatief biedt voor dit so
lipsisme. In de praktijk hebben we
niet zoveel problemen met het aan
een ander toekennen van een be
wustzijn en van de bijbehorende
gedachten en emoties. We doen dit
automatisch wanneer alles wat die
ander zegt en doet in de belang
rijkste opzichten op ons eigen
gedrag lijkt. We nemen aan dat als
iemand stil is en zijn wenkbrauwen
fronst, hij ergens over zit na te den
ken. Als hij na enkele minuten
opstaat met een tevreden blik dan

weten we hoe dat komt, hij is eruit
gekomen. Turings vindt dat we ma
chines dezelfde kansen moeten ge
ven. Als een machine in staat zou
blijken te zijn op dezelfde manier
als een mens over allerlei onderwer
pen te kunnen discussiëren,
waarom zouden wij dan aan de een
géén bewustzijn toekennen en aan
de ander wel?

Beethoven
Turings artikel wordt bekritiseerd
en verdedigd in een dialoog door
Hofstadter, ‘A Coffeehouse Conversation’. Daarin komt een ge
dachtengang voor die in The M ind’s
I steeds terugkeert, en die tekenend
is voor de visie op machinale intelli
gentie die hij en Dennett erop na
houden. Hofstadter gaat in op een
mogelijk bezwaar tegen de Turingtest. We zijn inmiddels allemaal, zo
verloopt het bezwaar, gewend aan
het idee dat allerlei complexe syste
men met een computer kunnen
worden nagebootst. Er zijn bij
voorbeeld computermodellen van
de economie van een land. Het
klinkt daarom aannemelijk dat ook
de werking van de hersenen te si
muleren valt, en verder dat een der
gelijke computer zou kunnen pra
ten, net als Turing zich had voor
gesteld. Toch zou niemand in het
geval van een gesimuleerde in
eenstorting van de economie bewe
ren dat er echte mensen echt failliet
worden verklaard, dat het echte
guldens zijn die zo snel in waarde
achteruit gaan. We weten dat er een
verschil bestaat tussen de simulatie
en datgene wat gesimuleerd wordt.
Waarom dan een uitzondering ge
maakt voor het geval van een model
van de hersenen? Waarom zou er in
dat geval ineens wel van echte emo
ties en gedachten sprake moeten
zijn?
Zo bekeken doet Turings voorstel
tamelijk willekeurig aan. Zelfs in de
artificiële intelligentie-kringen zijn
er dan ook velen die betwijfelen of
computers in een meer dan metafo
rische zin van het woord een be
wustzijn kunnen hebben. Hofstadters overigens niet slechte ant
woord hierop is een poging om aan
nemelijk te maken dat de simulatie
en het gesimuleerde hier wel dege
lijk door elkaar mogen worden ge
haald. Het idee is dat een model
van een wervelwind, om Hofdstadters eigen voorbeeld te nemen, in
derdaad geen echte wervelwind is,
omdat hij niet uit wind en harde re
gen bestaat, en omdat alles veilig
kan ‘uitwaaien’ (de aanhalingste
kens geven aan dat het slechts om
een analogie gaat) binnen de meta
len kast van een computer. Maar
met andere zaken zou dit anders

kunnen liggen. Een liedje bij voor
beeld hoeft niet per se uit een
opeenvolging van klanken te be
staan, het kan ook als een serie te
kens op papier of als een patroon
gedrukt in vinyl (de grammofoon
plaat) worden vastgelegd. Een zelf
de muziekstuk verschijnt vaak in al
le drie de vormen.
Stel dat het proces waarbij muziek
wordt gecomponeerd met een com
puter zou kunnen worden nage
bootst. Op een gegeven moment
verschijnt op het beeldscherm de
partituur van een symfonie. Zij
wordt opgevoerd en na de première
roepen alle critici éénstemmig uit
dat de symfonie door Beethoven
zelf geschreven had kunnen zijn.
Zou er in zo’n geval sprake zijn van
echte muziek of alleen maar van
‘muziek’, in een of andere metafori
sche zin van het woord omdat zij
door een machine is voortgebracht?
O f stel dat het proces waarbij ge
dachten in de hersenen ontstaan
met een computer zou kunnen wor
den nagebootst. Op een gegeven
moment verschijnt op het beeld
scherm een wetenschappelijk arti
kel waarover alle fysici éénstemmig
uitroepen dat deze inzichten van
Einstein zelf afkomstig hadden
kunnen zijn. Zou er dan geen spra
ke zijn van echte gedachten?
Hofstadters mening is dat gedach
ten en andere bewustzijnsverschijn
selen meer op muziekstukken lijken
dan op wervelwinden, althans voor
zover ze geacht kunnen worden
zich in een machine voor te doen.
Een dergelijke verdediging van T u 
ring komt regelmatig terug in het
boek, het meest expliciet in een an
dere dialoog van Hofstadter, ‘A
Conversation
with
Einstein’s
Brain’. De twee protagonisten,
Achilles en de schildpad, hebben
het op een mooie dag over een
merkwaardig boek dat alle blauw
drukken bevat van Einsteins herse
nen en zenuwstelsel, en ook tabel
len die aangeven hoe zijn oren en
stembanden geluiden omzetten in
de impulsen van neuronen en an
dersom. Met zo’n boek zou het in
principe mogelijk zijn om Einsteins
reactie op een aan hem gestelde
vraag helemaal na te bootsen. De
vraag zou mondeling moeten wor
den gesteld, waarna aan de hand
van de tabellen uitgerekend kan
worden hoe de verschillende klan
ken door Einsteins oren in neuro
nensignalen zouden worden ver
taald. De verwerking van deze sig
nalen in de hersenen kan met be
hulp van de blauwdrukken worden
nagegaan en na een hele tijd zouden
wij weten welke signalen Einsteins
hersenen naar zijn stembanden zou
den hebben gestuurd. De tabellen

stellen ons vervolgens in staat om
uit te rekenen welke geluiden dit
tot gevolg zou hebben gehad:
Einsteins antwoord op de vraag!
Achilles vindt dat een gesprek met
het boek geen gesprek met Einsrein
is, want dat was tenslotte een man
en mannen zijn geen boeken. De
schildpad is daar niet zo zeker van.
Het antwoord op de vraag was im
mers Einsteins antwoord, ten
minste als er geen fouten in de re
kensommen zijn geslopen.
Neem het geval waarin iemand een
plaat opzet: Beethoven weer. Waar
luisteren we dan naar, naar de pla
tenspeler of naar Beethoven? Wiens
muziek horen we?

Lichaam en ziel
‘A conversation with Einsteins
Brain’ is thematisch gezien een van
de belangrijkste stukken en ik vind
het qua stijl typerend voor het beste
dat dit boek te bieden heeft. Hof
stadter schrijft een compact en af
en toe ook stijlvol proza, met bo
vendien een flinke dosis enthousias
me en humor. Argumenten en filo
sofische ideeën worden steeds op
een zeer leesbare en soms zelfs ver
makelijke wijze gepresenteerd. Dat
komt zelden voor bij filosofische
boeken, ook niet als ze voor een
breed publiek bedoeld zijn.
Hetzelfde geldt voor de logicus
Raymond Smullyan. In een heel
kort verhaaltje, ‘An Unfortunate
Dualist’, stelt hij het idee aan de
kaak dat een mens uit zowel een
lichaam als een geest bestaat. Vol
gens de traditionele dualistische op
vatting zouden deze geheel onaf
hankelijk van elkaar werken. Een
lichaam zou ook zonder geest een
normaal leven kunnen leiden, en
een geest, bevrijd van het lichaam,
zou alles kunnen doen wat hij altijd
al deed. Deze gedachtengang doet
misschien wat archaïsch aan. Hij
wordt geassocieerd met het chris
tendom en in de filosofie met de
naam van Plato, die het lichaam als
een gevangenis van de geest voor
stelde, en met de naam van Descartes.
In Smullyans verhaal worden twee
dagen beschreven uit het leven van
een dualist die zwaar te lijden heeft
onder zijn ziel, en die alleen maar
geen zelfmoord pleegt omdat hij
zijn familie en vrienden zo iets niet
wil aandoen. Hij is daarom opge
lucht wanneer hij hoort dat er een
nieuwe pil is uitgevonden die de
geest wegneemt zonder ook maar
iets te veranderen aan het normale
functioneren van het lichaam. An
deren zouden niets aan hem mer
ken, maar hij zou zelf geen last
meer ondervinden van zijn geest.
Hij besluit er de volgende dag een

tje te slikken. Nu wil het geval dat
zijn beste vriend van het probleem
afweet en ook op de hoogte is van
de uitvinding. Die nacht sluipt hij
bij de dualist naar binnen, en dient
het middel aan zijn slapende vriend
toe. De volgende ochtend wordt het
lichaam van de dualist wakker zon
der geest en staat op. En ja, het li
chaam loopt rechtstreeks naar de
apotheek en legt het probleem met
zijn geest uit. Het krijgt direct het
pilletje, roept hardop: ‘Scheer je
weg, geest!’, en slikt. Als na een
paar minuten de pil haar werk ge
daan zou moeten hebben, begint hij
te klagen dat hij zich nog precies
hetzelfde voelt. De conclusie kan
alleen maar zijn dat er iets vreemds
aan de hand is met het dualistisch
begrip van de geest. Het aardige
van dit stuk is de informele presen
tatie. Er is een strakkere versie van
Smullyans argument, maar die is
niet te lezen zonder een behoorlijke
kennis van de meer technische uit
hoeken van de filosofie. Verder valt
de Poolse schrijver Stanislaw Lem
op door de manier waarop hij
ideeën uit de filosofie en uit de arti
ficiële intelligentie in verhalen ver
werkt die ook als pure Science fiction
indruk maken (Lem heeft het boek
geschreven waarop Tarkovsky zijn
film Solaris heeft gebaseerd). In
Lems bijdragen aan The M ind’s I
keert steeds het thema terug van ge
simuleerde mensen met echte ge
voelens. Aan de kleine mensen uit
verhalen als Gullivers Reizen wor
den meestal evenredig kleine emo
ties toegekend; als ze pijn hebben
dan is dat een soort speelgoedpijn,
en zelfs de ergste dingen die ze zich
kunnen voorstellen zijn onbelang
rijk voor mensen van normale af
metingen en soms ook nog grappig.
In tegenstelling hiermee weet Lem
het gevoel over te brengen dat wan
neer een programmeur de compu
tersimulaties van mensen ergens
onder laat lijden, ze dat als echte
mensen ervaren. Als hij het experi
ment beëindigt dan verdwijnt daar
door een beschaving.

Stampend en denkend
De andere auteurs zijn over het al
gemeen veel minder literair dan
Lem, maar omdat ze die pretentie
ook niet hebben is dat nergens sto
rend. De meesten willen niets meer
dan hun ideeën op een zo toeganke
lijk en informeel mogelijke manier
overbrengen, wat hun ook lukt.
Dat machines ooit zullen denken
kan niet worden aangetoond door
een boek als The Minds I, hoe hel
der begrippen als ‘denken’ en ‘ma
chine’ ook worden geanalyseerd en
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Plunderen met de adelaarsklauw

Een schrijver boven de geschiedenis

K o m r ij’ s e ig e n z in n ig e b lo e m le z in g u it de R o m a n tie k

E ls a M o ra n te s a lw e te n d e v e r t e lle r w e e t te v e e l

Aan een droom vol weelde
ontstegen
Poëzie uit de Romantiek 17501850
Samenstelling en inleiding:
Gerrit Komrij
Uitgever: Meulenhoff,
292 p., ƒ29,50

Marita Mathijsen
N a K o m rij’s geruchtm akende
bloem lezing uit tw ee eeuw en
N ederlandse poëzie van 1979,
is er n u zijn verzam eling ver
taalde gedichten uit de rom an
tiek. Zoals te verw achten viel
een eigenzinnige keuze: K om rij
stoort zich niet aan tijdsindelin
gen, strom ingsconcepten o f
w aardeoordelen die gem een
goed zijn onder academ ici. Zijn
uitgangspunt lijkt alleen m aar
te zijn een mooi boek te m aken,
en iedere dienstbaarheid aan
onderw ijs o f w etenschap lijkt
hem gestolen te kunnen w or
den: hij geeft geen gebruikelijke
inleiding, hij hanteert geen voor
de hand liggende indeling, hij
beperkt zich niet tot erkend
goede vertalingen en niet tot
vertalingen uit de rom antiek al
leen.
En toch zou menig academicus een
voorbeeld aan Komrij mogen ne
men. In een recent interview in De
Tijd noemt hij zich de sloof van de
Nederlandse literatuur omdat hij
alles zelf moet doen: ‘Mooi boek
over romantische poëzie nu, dat moet
er toch zijn? Ik moet toch de litera
tuur kunnen binnenstappen en daar
niet zelf voor hoeven zorgen. A l die
tijd had je beter kunnen besteden, met
het schrijven van gedichten, familie
romans. Maar je moet verdomme in
dit land eerst zelf je eigen bedding gra
ven waardoor je kunt stromen. ’ Een
paar steekproeven bewezen me dat
Komrij met een voor herspelde lees
edities als deze ongekende nauw
keurigheid zijn bronnen overneemt:
geen komma staat op de verkeerde
plaats.
Wat maakt het boek toch tot een ei
genzinnige uitgave? Meestal bevat
een bloemlezing uit een bepaalde
periode een inleiding die een tijds
beeld geeft en kenmerken van de li
teratuur uit die tijd opsomt. Kom16
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John Keats
rij wijkt hier volledig van af. Hij
geeft ‘Bij wijze van inleiding’ een
aantal citaten, kunstig geordend,
die gelezen kunnen worden als een
soort credo van de romantische
poëzie. Hij opent met de bekende
Goethe-uitspraak ‘het klassieke is
het gezonde, het romantische het
zieke’, gevolgd door Eliot, die ro
mantiek fragmentarisch, onrijp en
chaotisch noemt. Geuzenbenamin
gen dus voor wie het goed wil be
grijpen. Volgende citaten gaan in
op het allesomvattende van de ro
mantische poëzie: de zogenaamde
Universalpoesie van Schlegel, die
vaste genres verbreekt, filosofie en
retorica met dichtkunst verenigt en
de taak heeft leven en maatschappij
‘poëtisch’ te maken. Ook de intrige
rende contrastenrage van de roman
tiek komt in de citaten aan de orde:
in geen tijd werden tegenstellingen
als leven en dood, Godsloochening
en Godsgeloof, liefde en haat, zo
lichtvaardig aaneengeweven als
toen. Komrij’s verantwoording van
keuze en werkwijze kan men ook
uit de citaten halen: ‘Daar plondren
we als met aadlaarsklauw/de gou
den boomgaardvruchten’ (Bilderdijk) en ‘Over het behandelen der
vertalingen hebben wij weinig te
zeggen; wij hebben veelal los en
van verre nagevolgd, de slaafse
overbrenging zoveel mogelijk...
vermijd’ (Nieuwenhuizen-Schenk).
Hij sluit met een eigen citaat: ‘Wat
is, in de tweede helft van de twintigste
eeuw, onze cultuur anders dan een
verzameling fragmenten, losse flar
den die uit alle macht een schijn van
samenhang proberen op te houden?’
Wil hij hiermee zeggen dat de cul
tuur van de negentiende eeuw wel
samenhang had? O f dat zijn bloem
lezing uit de tweede helft van de ne

gentiende eeuw ‘een schijn van sa
menhang’ probeert op te houden
die er eigenlijk niet is?
In ieder geval moet gezegd worden
dat de samenhang die Komrij aan
zijn bloemlezing geeft, opvallend
is. Hij deelt niet chronologisch, of
per auteur, of per land, in, maar
groepeert de gedichten (en enkele
prozafragmenten) rond thema’s. De
eerste drie thema’s zijn ontleend
aan de beginregel van Isaac da
Costa’s majestueuze gedicht ‘De
gaaf der poëzy’: Gevoel, Verbeel
ding, Heldenmoed (opgenomen in
Komrij’s andere bloemlezing). Dan
volgen nog de thema’s geloof, hoop,
liefde, nachtzijde, geheim en Elysium. Om deze kernen heen treffen
we in een bonte afwisseling alle be
kende romantici: Byron, Keats, Lamartine, Coleridge, Heine, Novalis, Poe, Scott, Shelley, Hölderlin,
om er maar enkele uit de diverse
taalgebieden te noemen. In één
greep neemt hij ook preromantiek
en presymbolisme mee: van Edward Young en Ossian tot Baudelaire. De thema’s zelf zijn niet af
wijkend van wat algemeen als sleu
telbegrippen van de romantische li
teratuur beschouwd wordt.
Geheel onacademisch stelt Komrij
zich op ten opzichte van de Neder
landse inbreng van het boek. Hij
gebruikt door elkaar vertalingen uit
twee eeuwen: de vroegste is van
1793, de jongste van 1981. Op
waarlijk romantische manier wor
den hier wetten getreden en con
trasten geschapen: door elkaar Nicolaas Beets en Edgar du Perron,
Harry Mulisch en Jacob van Lennep, Hans Warren en Jan Kneppelhout, Albert Verwey en Gerrit
Komrij! Door elkaar ook schitte
rende vertalingen (Slauerhoffs Baudelaire) naast grove letterlijke (Den

Percy Bysshe Shelley

Brabanders Heine). Komrij’s keuze
voor de mengeling van tijden werd
gedicteerd door het feit dat er van
veel grote negentiende-eeuwers ei
gentijdse vertalingen ontbreken:
van Keats, Hölderlin en Novalis j
onder andere zijn geen bewerkin- i
gen gemaakt vóór het eind van de
eeuw.

J.J.L. ten Kate
Voor de liefhebbers staan er de no
dige verrassingen in de verzame
ling: Aart van der Leeuws vertalin
gen van Louis Bertrands eigenaar
dige prozagedichten bij voorbeeld.
O f Da Costa’s klinkende Lamartine-omzetting, en Nijhoffs De
Musset. Overigens: als ik een
Nijhoff-prijs mocht toekennen, zou
die naar J.J.L. ten Kate gaan die
een zeer poëtische toon heeft. Lees
zijn Rückert-vertaling: ‘Daar trilde
iets als een leeuwrikslied.'/Verbaasd
heeft dit mijn oor vernomen./Ontvlood die éne Zanger niet.VOf is er één
te-rug-gekomen,/die reeds de Lente
ziet,/terwijl, in winterslaap, natuur
nog ligt te dromen?’
De meest geciteerde vertalers zijn
Beets en Verwey. Verwey is direct
herkenbaar: of hij nu Hölderlin,
Shelley of Baudelaire vertaalt, zijn
toon verraadt zichzelf altijd. Kom
rij meldt bij de gedichten niet di
rect de vertaler, maar men moet
daartoe naar de inhoudsopgave bla
deren. Lastig is dat wel, maar het
levert ook de mogelijkheid tot een
spelletje gissen naar de tijd van de
vertaling: men zal merken dat on
danks herspelling en ondanks af
komst uit één tijd, men niet gauw
fouten maakt als men ernaar raadt
of een vertaling in de vroege of late
negentiende of twintigste eeuw ge
maakt is. De Neerlandicus stoort
zich aan enige wat al te summiere
bronvermeldingen: hoe vind ik
waar Mulisch’ Hölderlin-vertaling
afgedrukt was, hoe waar Decroos
Wordsworth’ ‘Sonnet op het son
net’ publiceerde?
Door de vermenging van de tijden is
er geen echte bloemlezing vertaalde
poëzie uit de Nederlandse roman
tiek ontstaan. Evenmin is er een al
gemene anthologie romantiek tot
stand gekomen, tenminste ik neem
aan dat Komrij’s keuze er anders
had uitgezien, als hij uit onvertaald
werk een boek over romantische
dichtkunst had samengesteld. Wat
wel is ontstaan is echter genoeg:
een van Komrij’s schatkisten.
B

De geschiedenis
door Elsa Morante
Vertaling: Frédérique van der
Velde
Uitgever: Agathon, ƒ 49,50

Cok van der Voort
W anneer Elsa M o ran te (geb.
1918) in 1974 De geschiedenis
publiceert is het literaire kli
maat, w eleens gedefinieerd als
de ‘C u ltu rele R estauratie’, haar
in zekere zin gunstig gezind. N a
de woelige jaren zestig, waarin
vooral de neo-avantgarde m et
vaak zeer vergaande experim en
ten een radicale vernieuw ing
beoogde van stru ctu ren , taal en
technieken, na de grote con
testatie van ’68 op ieder gebied,
wordt het nieuw e decennium
allerwege ingeluid m et een roep
om ‘orde en ru st’.
Het doel dat Morante voor ogen
staat, namelijk ‘spreken tegen
iedereen in een gewone taal die toe
gankelijk is voor iedereen’, lijkt dan
ook onmiddellijk het pleit te win
nen: De geschiedenis is in zeer korte
tijd een bestseller, wat niet weg
neemt dat er ook onmiddellijk een
hevige polemiek oplaait en het boek
zowel op literaire als op ideologi
sche gronden door velen fel wordt
bekritiseerd. Gezaghebbende figu
ren als Pasolini en Calvino, die on
derling toch ook niet zoveel gemeen
hebben, distantiëren zich er volko
men van; en inderdaad dringt zich
bij het lezen van De Geschiedenis al
gauw de vraag op of het hier wel
gaat om een volksroman, zoals M o
rante pretendeert, of hier met ande
re woorden wel gesproken wordt
‘tegen iedereen’ en ‘voor de analfa
beet’, zoals de schrijfster expliciet
stelt aan het begin van het boek; of
dat het eerder een roman betreft
over iedereen en over de analfabeet.
De titel van het boek, De geschiede
nis (La storia) dekt verschillende
begrippen op verschillende ni
veaus: 1. de geschiedenis als de
historische periode 1941-1947; 2.
de geschiedenis als het verhaal van
de personages. De beschrijving van
de periode voor, tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog dient als ka
der voor het verhaal en gaat telkens
als een soort jaarkroniek vooraf aan
de afzonderlijke hoofdstukken. De

stijl van deze passages is zeer af
standelijk en droog, in tegenstelling
tot de sentimentele en pathetische
betrokkenheid waarmee in ruim
zeshonderd pagina’s — die overi
gens verdienstelijk zijn vertaald —
het drama wordt geschilderd van
Ida Ramundo en haar beide zoons.
In 1941 wordt deze Romeinse on
derwijzeres — weduwe met een
zoon van vijftien jaar, Nino — door
een toevallig passerende Duitse sol
daat verkracht, en zo wordt negen
maanden later Useppe geboren, het
zonnige, onschuldige hoofdper
soontje van het boek. Terwijl Nino,
die zich eerst in een bevlieging aan
sluit bij de fascisten en later, even
min gemotiveerd, deel uitmaakt
van een partizanenleger, een soort
vrijbuiterbestaan leidt, delen Ida en
Useppe een klein optrekje in de
wijk San Lorenzo, tot hun huis
wordt gebombardeerd en ze hun in
trek moeten nemen in een soort ba
rak voor daklozen. Ze overleven de
oorlog, maar toch wordt iedere
hoop op een betere toekomst de
grond ingeslagen: Nino komt om
bij een ongeluk, Useppe blijkt te lij
den aan vallende ziekte, waaraan hij
op zesjarige leeftijd sterft en Ida
slijt haar laatste jaren in een krank
zinnigengesticht.

het absoluut eeuwige monster, dat
hen vanaf het begin in zijn greep
heeft en keer op keer op spectaculiere wijze toeslaat.
Het verhaal laat dan ook weinig
ontwikkeling zien, de personages
zijn verstoken van iedere psycholo
gische diepgang (Ida is op pagina 1
net zo zielig, bangelijk en schichtig
als op pagina 600) en hun ‘anar
chie’ is meer een onbewust onder
gang dan een bewuste keuze. De
enige figuur die enigszins bewust
handelt is de student David Segre,
die zijn bourgeois-milieu de rug
toekeert en zich openlijk procla
meert tot anarchist; maar zijn poli
tieke betoog in de kroeg is een van
de meest zwakke passages uit het
boek, evenals trouwens zijn erva
ring als arbeider in een fabriek, met
de volkomen achterhaalde proble
matiek van de crisis die een intellec
tueel doormaakt tengevolge van de
vervreemding door het werk aan de
lopende band.
Ida en vooral Useppe trachten daar
entegen onbewust aan de Geschie

denis te ontkomen door een vlucht
in de Natuur. N u is de tegenstel
ling Geschiedenis-Natuur op zich
al een cliché, maar doordat ze hier
ook nog wordt toegepast op een
kind en een hond (Useppe ruilt zijn
moeder als het ware in voor de
hond Bella), gaat het sentiment al
gauw de boventoon voeren; het jon
getje, zelf toonbeeld van reinheid
en onschuld, zoekt steeds meer zijn
heil in de ongeschonden natuur,
totdat hij als een soort God de
mensheid verlost met zijn dood; dit
alles is echter geen volksroman, dit
is populisme: de simpelen der aarde
verheerlijken met de bedoeling ze
altijd zo simpel te houden.

Infectie
Populistisch is ook de houding van
de verteller van het verhaal, een ty
pisch negentiende-eeuwse alweten
de figuur die een ongekende macht
uitoefent over de personages, hun
gedachten leest, hun dromen verVervolg op pagina 29

Anarchie
Er is echter nog een derde niveau
waarop het begrip geschiedenis een
rol speelt in dit boek, namelijk de
Geschiedenis met een grote G., als
een absoluut, onveranderlijk gege
ven, als ‘een schandaal dat al tien
duizend jaar duurt’, en waarvan de
periode 1941-1947 slechts een sym
bool is; de Geschiedenis, kortom,
als een monster van macht, geweld
en onderdrukking, waar Morante
haar eigen politieke ideaal tegeno
ver stelt, dat, zoals ze zelf zegt, een
anarchie is zonder enige vorm van
macht en geweld.
N u werkt dit laatste begrippenpaar
Geschiedenis-Anarchie, dat voor
Morante ongetwijfeld het belang
rijkste is, nogal vertroebelend in
het geheel; enerzijds wordt name
lijk voortdurend een oorzakelijk
verband gesuggereerd tussen de lot
gevallen van de personages en de
historische periode waarin ze leven,
anderzijds worden deze suggesties
nooit uitgewerkt, waarschijnlijk
omdat Ida en Useppe eigenlijk niet
zo zeer slachtoffers zijn van het oor
logsgeweld als wel zoenoffers van
29 J A N U A R I 1983 L / T l
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Uren lopen zoeken naar dat boek.
Met succes.
En nu even zitten.
Terras.
Is deze stoel vrij?
Hèhè.
Ober!
. Kom eraan, meneer.
Weg.
Zal ik ’t boek vast...
’k Heb nu even de tijd.
Papier eraf
Ober!
Hoort ’t niet o f wil ’t niet horen.
Toch wel.
Ja, wit graag.
Alstublieft
Gelijk even afrekenen.
Laat u zo maar zitten.
En nu ’t boek even doorbladeren.
Pagina 304.
Gedenkpenning van de Slag bij
Nieuwpoort (zestienhonderd, jaja).
M ’nglas.

C IG A R ILLO S

Even zitten. Met 't boek. Hèhè.
’n Mooi moment voor ’n mooi sigaartje. Mythos.

’n M o o i m o m e n t v o o r ’n m o o i
sigaartje.
M yth o s.

Wit met blauw.
Klein.
Maar van uitzonderlijke klasse.
Kijk.
Fraai gelijnd.
Ongerept Sumatra dekblad.
Een en al natuur.
Ruik.
Aromatische melange.
Java, Brasil, Sumatra, Havana, ietsje
Cameroen, Domingo.
En cederhout tussenlaag.
Rook.
Mild.
Harmonieus.
100% Selected Tobacco.
Van Agio.
Vreemde naam toch.
Mythos.

Van het Reve is zeer bedreven
(geen grafschrift)

WIE SCHRIJFT
BLIJFT
1982
■

..............

‘Freud, Stalin en Dostojevski’: met de hoogste maatstaf gemeten
F re u d , S talin en Dostojevski
d oo r K arei van h et R eve
U itg ev er: V an O orsch o t,
226 p ., ƒ 26,5 0

Jacques Kruithof
Stel je voor dat een tamelijk be
kende schrijver nog wat artike
len, boekbesprekingen en over
ig, ongebundeld klein grut in
een map heeft liggen. Het gaat
over uiteenlopende onderwer
pen als Karl May, de kunste
naar Woody van Amen, een be
tekeniswoordenboek van het
Nederlands, de psychoanalyse,
Mircea Eliade, Constantijn
Huygens, en een werkstuk over
Gerrit Achterberg van een tante
die in Jung gelooft. De schrijver
in kwestie doet een paperclip
om de doorslagen, verandert
hier en daar een leesteken, en
stuurt het pakket aan zijn uitge
ver. De uitgever krijgt een ko
liek.
Je kimt je indenken dat een schrij
ver die op het aangewezen tijdstip
geen echt boek gereed heeft, wan
hopig zijn nevenprodukten bijeen
scharrelt. Het is al even begrijpelijk
dat de bezorgers van iemands ver
zamelde werken in het laatste deel
de verspreide publikaties te zamen
brengen. Ten slotte kan een uitge
ver zelf zo’n bundel verzinnen als
het er de gelegenheid naar is: bij
voorbeeld bij een bekroning. In de
ze drie gevallen is de schrijver of
impotent, of al jaren lang dood, of
bij voorbaat heilig verklaard. De
bundeling van bijzaken is des
schrijvers grafzerk.
Op deze regel lijkt Karei van het
Reve, dwarsligger bij uitstek, de
uitzondering te willen zijn. Zijn
nieuwste boek, dat geen boek is,
heet Freud, Stalin en Dostojevski.
Een rare titel, want de Russische
dictator, die maar even ter sprake
komt, staat hier tussen twee auteurs
die niets met hem, veel met elkaar,
en nog het meest met Van het Reve
te maken hebben. De bundel had
ook ‘Tsjechov, Marx en Biesheu
vel’ gedoopt kunnen zijn, of: ‘Gom20
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perts, Sjostakovitsj en Nabokov’.
Het beste zou zijn: al die namen in
alfabetische volgorde, en dan: enzo
voorts.
Van het Reves vorige bundel, Een
dag uit het leven van de reuzenkoes
koes (1979) had een betere titel:
maar net zo’n vreemde samenstel
ling als dit nieuwe boek: over de
evolutietheorie, Amalrik, Tucholsky, Elsschot, de literatuurweten
schap, enzovoorts. Ook nu gaat het
om verspreide publikaties, waar
zelfs geen leuke vlag meer voor te
bedenken valt: het lijkt erop dat
Van het Reves oeuvre uit bijzaken
bestaat, dat waar een ander zijn
zerk bestelt, hij de wimpel hijst.
Zijn werk bestaat de laatste jaren
hoofdzakelijk uit supplementen:
dat hij Dostojevski niet kan lijden,
zich als slavist interesseert voor ra
re snijbonen uit Rusland, de
‘westerse waarden’ in bescherming
neemt tegen hun zogenaamde kam
pioenen, en nog legio opvattingen
en ideeën meer, die in portretten,
boekbesprekingen en als ‘fragmen
ten’ aangeduide korte stukjes naar
voren worden gebracht. Deze
laatste, wel heel beknopte ‘verhan
delingen’ nemen een kwart van de
bundel in beslag: het supplement
bestaat ook nog eens voor een deel
uit bladvulling.
De uitgever van Karei van het Reve
moet wel schrikken bij de aanblik
van zijn manuscripten. Daar zit
geen boek in, geen samenhang of
aanleiding waarmee je de boekver
koper of de lezer kunt wijsmaken:
hier kun je niet zonder. Van het Re
ve is dan ook niet wat menigeen
denkt: een essayist. Er staat in deze
bundel een voortreffelijk essay over
Freud en Dostojevski, maar de rest is
beter op zijn plaats in de krant of in
Hollands Maandblad, als kantteke
ning, column, als verspreid werk.
Geen wonder dat Van het Reve,
naar eigen zeggen, slechts drie boe
ken per dag verkoopt.

Narcistisch bundelen
Dit blindelings, narcistisch bunde
len is het voornaamste bezwaar dat
ik tegen het werk van Van het Reve
koester; er zijn er nog twee die het
vermelden waard zijn. Ze hebben te
maken met de kracht van de argu
mentatie: welk geschut wordt er in

het veld gebracht?
Ten eerste: grof geschut. Van het
Reve citeert een hatelijke opmer
king van Karl Marx aan het adres
der Mormonen, dat hun ‘bijbel’ zo
onbegrijpelijk is doordat er ‘geen
spat verstand’ aan te pas komt. Hij
noemt dat cursief: de overkill, waar
Marx zijn werk ontoegankelijk mee
maakt voor anderen dan zijn aan
hangers. Zelden heeft zwarter pot
iets aan een ketel verweten.
Freud is een ‘zwendelaar’, Marx
heeft ‘eigenlijk niets waardevols be
weerd’, Lenin ‘interesseerde zich
eigenlijk nergens voor’, de God der
christenen heeft een ‘wel zeer laag
hartig karakter’, Sartre is ‘van alle
belang ontbloot’, mei 1968 bete
kende niet meer dan: ‘een paar dui
zend nozems gaan de straat op’,
Saul Bellow vertelt ‘als het erop aan
komt (? JK) weinig interessants’,
en: ‘mensen die vroeger geloofden
dat onanie tot hersenverweking en
ruggemergtering leidde en daar
brochures over schreven geloven
nu dat kernenergie gevaarlijker is
dan energie gewonnen uit steen
kool, en daar schrijven zij brochu
res over’. Dat alles beweert Van het
Reve zonder een schijn van bewijs,
zonder een glimp van argumenta
tie, en het lijkt mij een understate
ment om dit ‘overkill’ te noemen.
Op sommige punten ben ik het mis
schien wel met hem eens, maar ik
houd niet van het gezelschap van
iemand die als houwdegen poseert.
Ten tweede: Van het Reve is on
miskenbaar een aartsluiaard. Hij
herinnert zich dat Carry van Brug
gen iets aardigs over John Galsworthy moet hebben geschreven, maar
zoekt het niet even op. Hij oppert
iets over de zendingsdrang van het
christendom, rente en woeker in de
middeleeuwen, de loonbelasting in
de Sovjetunie, Schopenhauers mid
del tegen kiespijn, de levensduur
van bruggen, de zin van flatgebou
wen en nog zo het een en ander,
dingen die hij ooit ergens heeft ge
lezen, maar die hij niet verant
woordt: dat is te veel moeite.
Vreemd genoeg opereert Van het
Reve op zijn slagvelden dus met
grof geschut en deserteurs — en ik
vind dat jammer omdat hij soms
slagen uitdeelt en manoeuvres uit
haalt waar ik jaloers op ben. Na de

bezwaren wordt het nu tijd, te ver
tellen wat deze schrijver vóór heeft.
Die rare NOS-correspondenten die
als zombies over het scherm zwal
ken, het onbekommerd gebruik van
Latijn, en van een woord als ‘inzon
derheid’, de aanval op de zoge
naamde socialistische cultuurpoli
tiek (met André van der Louw als
kop van jut) — het is mij uit het
hart gegrepen. De broodnuchtere
vragen, met ‘Broekhuis-effect’,
over: waarom een schrijver uitdruk
king zou moeten geven aan zijn
tijd, waarom je van literatuur ‘een
soort psychologisch-filosofisch-sociologische wijsheid’ moet ver
wachten, wat in ’s hemelsnaam de
‘ontwikkeling’ van een ‘karakter’ in
de literatuur moet voorstellen — ik
lees ze met een malicieus genoegen.

Argumentatie
Het is mij alleen meestal niet ge
noeg: de argumentatie mankeert.
Van het Reve trekt het effect van
kunstgrepen (bepaalde vormen van
vertellen, versificatie, arrangement)
in twijfel. Terecht: daar is veel over
gezeurd, en bitter weinig over aan
getoond. Maar dan analyseert hij
zelf zo’n kunstgreep: ‘De Bey van
Tunis kreeg een koliek als hij het
wapperen hoorde van de Neder
landse vlag’. Dat is een zinnetje uit
het begin van de Max Havelaar.
Van het Reve beschouwt het als een
persiflage op een cliché: ‘de Bey
van Tunis werd bang als hij een Ne
derlands schip zag naderen. Con
creter: als hij de Nederlandse vlag
zag wapperen. Nu komt de over
drijving: hij werd niet zo maar
bang, hij kromp ineen, nee, hij
kreeg een koliek. En dan doet Multatuli iets heel moois met dat wap
peren. Je kunt een vlag zien wappe
ren, maar je kunt hem ook horen
wapperen. Dat iemand verbleekt
bij het zien van een vlag is dwaas,
maar dat hij een koliek krijgt als hij
hem hoort is krankzinnig’.
Hier deugen drie dingen niet: de
zin komt van de huichelachtige Batavus Droogstoppel, en is in ironie
verpakt. Droogstoppel geeft het
voorbeeld in een passage over ‘alles
leugens’. Dubbele ironie dus. Bo
vendien kun je een vlag op grote afV e r v o lg o p p a g in a 29
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Artikelen die in de wekelijkse krant hebben gestaan, zijn gem erkt m et een sterretje (* )
A

Christie, A.

Het vale paard. R. Ferdinandusse — Het eeuwigdurende vakman
schap in de misdaad. 8.5. p. 16*

Erdm an, P.

De laatste dagen van Amerika. R. Ferdinandusse — Harde actuali
teiten in thrillers. 17.7. p. 26

Blotkam p, C. e.a.

De beginjaren van De Stijl 1917-1922. E. van Uitert — de miniatuurdictatoren van De Stijl. 14.8. p. 20

Coburn, A.

De babysit. R. Ferdinandusse — Van Aldo Moro tot 1984.
27.3. p. 33

Evans, R.

De banneling. ]. Verhallen — Robinson Crusoë in Siberië. In: De
Blauw Geruite Kiel. 23.1. p. 27

Colom bel, J.

Sartre ou le parti de vivre. P. Piryns — ‘Parijs is vol van de kada
vers en de gewonden die Sartre op zijn geweten heeft’.
24.4. p. 13*

Eybers, E.

Bestand. R. Schouten — Een poëtisch modus vivendi.
23.10. p. 59

Ackerley, J.R.

M y sister and myself. The diaries of J.R . Ackerley. A. Paul — Familiezaken. 19.6. p. 21

Boissevain, G . en
L. van Em pel

Vrouwenkamp op Java. T. Pollmann — Observatie uit de
Japanse kampen. 27.2. p. 20

A lberts, A.

Maar geel en glanzend blijft het goud. F. de Rover — Geen enkel
spoor van zilver. 30.1. p. 30

B öll, H.

Interview n.a.v. het ‘Haager Treffen’. G. Meijerink. 22.5 p. 5*

B olle, W . en
J. Meijer

Van Berlage tot Bijlmer. M. Mentzel — De honingraat van
de Bijlmer deed het leuk op de maquette. 20.2. p. 16*

Coward, N.

The Noël Coward diaries. Edited bv E. Payn en S. Morley. RFerdinandusse — Altijd geestig, soms rattig. 25.9. p. 16

Fellini, P.

De spoken van Godfried Bomans door J. Brouwers. M . ’t Hart —
De eeuwige student. 22.5. p. 32

Stravinsky. Selected Correspondente, vol. 1. E. Schönberger — Wat
valt er Robert Craft te verwijten? 18.12. p. 50

Fellini’s faces. Ph. Mechanicus — Dc liefde van een poppenspe
ler. 18.12. p. 26

Craft, R. (ed.)

Fenoglio, B.

Godfried. Het leven van de jonge Bomans 1913-1945 door M. van
der Plas. M. ’t Hart — De eeuwige student. 22.5. p. 32

Cremer, J. (red.)

Pulp USA. R. Ferdinandusse — Vreemde voorwoorden, vreemde
nawoorden. 19.6. p. 10

De drieëntwintig dagen van de stad Alba. C. van der Voort —
Spotlustige en navrante antiretoriek. 17.7. p. 10

Fens, K.

Tony Crosland. B. Trom p — Anthony Crosland en de toekomst
van het socialisme. 27.11. p. 21*

Oliver Hardy als denker en andere opstellen. C. Peeters — Fens na
Fens. 14.8. p. 4

Ferron, L.

Een houding (De schrijvers en de kwesties)
27.3. p. 11

Het zand voor de kust van Aveiro. F. de Rover — Enkele figuren
tussen schuivend zand. 18.12. p. 22
Allbeury, T.

De keerzijde van het verraad. R. Ferdinandusse — Prins Bernhard
in de thriller ingetreden. 18.12. p. 14

A lvarez, A.

Life a f ter marriage. Scenes from divorce. N . Begemann — Slaapka
mers en woonkeukens. 25.9. p. 7

Am sberg, K. en
A. Steenhuis

Denken over liefde en macht. D. Schouten — Een onderzoek
naar de ‘condition féminine’. 18.12. p. 20

Anbeek, T.

De naturalistische roman in Nederland. J. Fontijn — Treurige lot
gevallen geordend. 17.7. p. 9

A nderm an, J.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort portret. 24.4. p. 15

Andrzejewski, J.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort portret. 24.4. p. 12

Anten, H.

Van realisme naar zakelijkheid; proza-opvattingen tussen 1916 en
1932. T . Anbeek — De romans van Ehrenburg en Co.
24.7. p. 14*
Hannah Ahrendt, For love of the world door E. Young Bruehl. F.
Boenders — Hannah Ahrendt, ambassadrice van menselijkheid
en onafhankelijkheid. 25.9. p. 21*

Ahrendt, H.

Bom ans, G .

Boni, F.

Die Wanderarbeiter. G. Meijerink — De heksenketel van de fa
briekshallen. 30.1. p. 18

Crosland, S.

Interview met F. Boni door G. Meijerink. 27.3. p. 50

D

Bordewijk, F.

Kritisch proza. M. ’t Hart — De onbevangen kritieken van F.
Bordewijk. 24.4. p. 26

Dahl, R.

Verzameld werk deel 1 en Zeven fantastische vertellingen en Kelders
en paleizen. J. Fontijn — De twee Bordewijken. 20.11. p. 22

Bettina von Arnims Armenbuch. en Achim und Bettina in ihren
Briefen. Briefwechsel Achim und Bettina Brentano door W. Vordtriebe. R. van Hattum — Zinnige dweepzucht. 23.10. p. 54

Brodski, I.

Bodily harm. N. Begemann — Afscheid van het gedroomde le
ven. 19.6. p. 38

Broek, J. van den

Brassaï
Brode, D.

B
B agley, D.

Windfall. R. Ferdinandusse — Eigenaardigheden. 25.9. p. 46

B al, M. (sam .)

Literaire genres en hun gebruik. R. van der Paardt — Van pilootstudies en ander jargon. 25.9. p. 26
Mijn herinneringen gevolgd door de novelle Een schandaal in het
klooster van O. Panizza. M. ’t Hart — De vrouw die een man
was. 14.8. p. 14

Barbin, H.

Francis, D.

Banker. R. Ferdinandusse — Eigenaardigheden. 25.9. p. 46

De Brownse beweging (De schrijvers en de kwesties). 27.3. p. 7

Dasberg, L.

Een weekend in Oostende. F. de Rover — Voorkeur voor lange
vrouwenhalzen. 20.11. p. 14

Interview met Lea Dasberg n.a.v. Het kinderboek als opvoeder. M.
Verbeek. 30.1. p. 44

De A m icis, E.

The artists of m y life. H. Keiler — De vriendelijke indringer.
20.11. p. 4

Liefde en gymnastiek. C. van der Voort — De liefde via de gym
nastiek. 19.6. p. 24

Deelder, J.

The film s o f the sixties. A. van Ieperen — Twee filmboeken voor
de salontafel. 12.6. p. 17*

Schone Welt en Sturm und Drang en Moderne gedichten. F. de Ro
ver — De schone Welt volgens Jules Deelder. 24.4. p. 38

Dekkers, F.

Gesprek met de Russische dichter Iosif Brodski. W.G.
Weststeijn. 11.9. p. 17*

Eindhoven 1933-1945. J. Meijers — De duistere jaren van een
gloeilampenfabriek. 23.10. p. 61

Deren Coke, V.

Over J. van den Broek n.a.v. De gouden strop. R. Ferdinandusse.
16.10. p. 13*

Avant-garde photography in Germany 1919-1939. Ph. Mechanicus
— Onregelmatige werkwoorden. 14.8. p. 24

Friedan, B.

Interview n.a.v. The second stage door F. Vuijst. 13.2. p. 5*

D essane, O.

Friedm an, M . (red.)

De gouden strop. R. Ferdinandusse *— Een thriller is een thriller
als er thriller op staat. 20.11. p. 66

Le phallus d ’or. T . van Severen — Maigret en het geheim van de
gouden fallus. 30.1. p. 19*

D essaur, C.I.

De droom der rede. Het mensbeeld in de sociale wetenschappen. Een
poging tot criminofosie. J. van Heerden — Hogere bewustzijnsni
veaus 22.5. p. 20

De Stijl 1917-1931. Catalogus van de tentoonstelling in het Stede
lijk Museum Amsterdam en het Kröller-Müller Museum. E. van
Uitert — De miniatuurdictatoren van De Stijl. 14.8. p. 20

Frisch, M .

Stiller. W. Rouleaux — ‘Ik ben Stiller niet’. 20.3. p. 18*

Br^gstukken. D. Schouten — De zinnen van een feministe.
23.10. p. 36

Brouw ers, J.

De spoken van Godfried Bomans. M. ’t Hart — De eeuwige stu
dent. 22.5. p. 32

Dhondt, A.M .

Het diepe zuiden en Zeven geestige knaapjes en De tijd staat stil. F.
de Rover — Waarheid zonder verdichting. 22.5. p. 35

Büch, B.

Dood kind. Lamenti. R. Bloem — Het blauwe op de vlucht.
19.6. p. 22

Diaz, J.

De zware jaren. M. Steenmei jer — Van kritiek naar zalvende ro
mantiek. 5.6. p. 16*

Een serie in twaalf afleveringen over bibliotheken. In de boeken
bijlagen.

D iderot, D.

Voyage en Hollande. I. van der Poel — Diderots Nederlandse En
cyclopedie. 19.6. p. 34

Earthly powers. N . Begemann — Burgess’ en de twintigsteeeuwse proporties van goed en kwaad. 30.1. p. 24

D idion, J.

Joan Didion in El Salvador. 11.12. p. 46

D iekm an, M.

Geen enkel verdriet duurt honderd jaar. M . van Soest — Twaalf
verhalen uit de Antillen. In: De Blauw Geruite Kiel. 4.12. p.
23*

Diepstraten, J. (red.)

Over Gerrit Komrij. Beschouwingen en interviews. R. Bloem —
Zonder ironie in de bovenkamer. 24.4. p. 42

D is, A.; T. Herm ans
en M. ten Cate

Het land der letteren. Nederland door schrijvers en dichters
in kaart gebracht. D. Meijsing — Dolfinarium en Panorama.
20.11. p. 8.

Media in Nederland. B. Brounts — Bardoel en Bierhoff
buigen wat al te diep door hun knieën. 30.1. p. 19*

Barnet, M.

Cimmarón. Het verhaal van een weggelopen slaaf. M . Steenmeijer
— Aan het woord voor de revolutie. 7.8. p. 14*

Barrash, D.

Het dwingende fluisteren. Een sociobiologische verkenning van de
mens. M . ’t Hart — Het vreemdste taboe. 30.1. p. 20

B arrientos, S.G .

Een interview met de Honduraanse dichteres Semiramis Guillén
Barrientos. S. Silver 24.4. p. 50

Barth, K.

De nieuwe kern en Karl Barth door A.A. Spijkerboer. B. Tromp
— Het cultuursocialisme van Jacques de Kadt. 27.2. p. 47

B eattie, A.

The burning house. T . Anbeek en D. Foor — Praten zonder iets
te zeggen. 20.11. p. 34

c

La cérémonie des adieux. P. Piryns — ‘Parijs is vol van de kada
vers en de gewonden die Sartre op zijn geweten heeft’. 24.4. p.
13*

C ain, J.M.

The dean’s december. T . Anbeek en D. Foor — Het optimistische
geloof. 27.2. p. 19

C alvino, I.

B ellow , S.

De moed om te vechten. J. Verhallen — Dienstweigeren is ook
vechten. In: De Blauw Geruite Kiel. 24.7. p. 28

Brjtgger, S.

B ardoel, J. cn
J. Bierhoff

Beauvoir, S. de

Darke, M.

Brakm an, W.

A rnim , B. von

Atw ood, M.

Praatjes vullen geen gaatjes. M. van Soest — Praatjes vullen geen
gaatjes. In: De Blauw Geruite Kiel. 14.8. p. 35

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort portret. 24.4. p. 13

Armando uit Berlijn. L. Ferron — De vijand omsingeld.
17.7. p. 6

Burgess, A.

The end o f the world news. An entertainment. N. Begemann — Oe•dipus in de ruimte. 18.12. p. 32
Byron

Byron door F. Raphael. A. Paul — Met talent voor roem en ge
rucht. 25.9. p. 34

Moeder en dochter en Doodvonnis per verzekeringspolis. R. Ferdi
nandusse — Vreemde voorwoorden, vreemde nawoorden.
19.6. p. 10
I f on a winter’s night a traveller. T . van Deel — Vertel me de
zang der sirenen... 30.1. p. 38
Een literair portret van I. Calvino door C. van der Voort.
25.9. p. 18

Over S. Bellow n.a.v. The dean’s december. A. Ellenberg. 27.2 p.
19*
C anning, V.

De weglopers. J. Verhallen — De weglopers. In: De Blauw Gerui
te Kiel. 1.5. p. 34

Bern, S.; K. Bertels;
E. B loem en e.a.

Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties. F. Boenders — De drie ijzeren gratiën.
24.4. p. 52

C apel, T.

Benjam in, W.

Das Passagen-Werk. C. Offermans — Passages: de droomgangen
van Parijs en Walter Benjamin. 23.10. p. 4

Bijtend spul. R. Ferdinandusse — Harde actualiteiten in thrillers.
17.7. p. 26

Capote, T.

B enning, J.

Codewoord ‘Backpay’. R. Ferdinandusse — Harde actualiteiten in
thrillers. 17.7. p. 26

Handgesneden doodkisten. JBen verhaal uit Music for cameleons.
(hele bijlage). 3.4.

C arm iggelt, S.

Interview met Simon Carmiggelt door P. Piryns. 17.7. p. 3*

C asciato, M.;
F. Panzini en
S. Polano

Architektuur en volkshuisvesting. Nederland 1870-1940.
M. Mentzel — Architektonische legpuzzels. 18.9. p. 17*

B em lef, J.
Beurskens, H.
B iegel, P.
B les, F.
Blokker, J.
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Onder Ijsbergen. J. K ruithof — Zoektocht tussen eskimo’s.
24.4. p. 22
Schrijven zonder stoel en De stroman. J. K ruithof — Een nazaat
van talrijke groten. 14.8. p. 28
Haas. J. Verhallen — Wachten op Haas. In: De Blauw Geruite
Kiel, 20.2. p. 34

C éline, L.-F.
Chandler, R.

Rietveld, een biografie. F. Boenders — Eenvoud vol mogelijkhe
den. 14.8. p. 22
Als de dag van gisteren. B. Bommel jé — De kleine gevolgen van
de grote oorzaken. 30.1. p. 18*
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C heever, J.

Otto Dix. Ein Malerleben in Deutschland. K. van Weringh — ‘Ik
ben een soevereine proleet’. 22.5. p. 24

Fox M azer, N.

Borowski, T.

Armando

Fischer, L.

Bibeb in gesprek met Roald Dahl. 30.10. p. 7*
Bij de dood van Frederic Dannay, de halve schrijver van Ameri
ka’s beroemdste detective. R. Ferdinandusse. 11.9. p. 2*

La cifra. M. Steenmeijer — Een onderzoek van onrust.
25.9. p. 40

Een dag in El Salvador. M. Steenmeijer — ‘Ze zijn net als wij, al
leen staan ze aan de kant van de vijand’. 29.5. p. 20*

Hoor mijn lied, Violetta. J. K ruithof — Alle registers open. 23.10.
p. 22

Dannay, F.

Borges, J.L.

Argueta, M.

The BFG. D. Meijsing — Een reus sluipt door de nacht.
23.10. p. 42

F

Célinc, 1944-1961. Cavalier de l'Apocalypsc. Deel drie van de bio
grafie door F. Gibault. E. Jongma. 13.3. p. 21*
Selected letters of Raymond Chandler door F. Macshane. R Ferdi
nandusse — Aardig, intelligent, maar bulkend van vooroordelen.
30.1. p. 10
Een nawoord bij het leven van John Cheever. F. Schilders.
26.6. p. 22

Een gewaarschuwd man. R. Ferdinandusse — Prins Bernhard in
de thriller opgetreden. 18.12. p. 14
Franssens, J.P.

De wisselwachter. C. Peeters — De roep van knalrode lippen.
13.2. p. 16*

Fraser, K.

The fashionable mind. L. Brunt — De taal die kleren wel of niet
spreken. 30.1. p. 6

Freeling, N.

Dubbel spoor naar de dood. R. Ferdinandusse — Prins Bernhard
in de thriller ingetreden. 18.12. p. 14

Freud, A.

Bij het overlijden van dr. Anna Freud door H.C. HalberstadtFreud. 23.10. p. 17*

Blaubart. Eine Erzahlung. W.D. Tieges — De onschuldige da
ders van Max Frisch. 14.8. p. 14

G
G eeraerts, J.

Diamant. R. Ferdinandusse — Een thriller is een thriller als er
thriller op staat. 20.11. p. 66

G ilm an, S.L.

Begegnungen mil Nietzsche. C. Vergeer — Ontmoetingen met
Nietzsche. 26.6. p. 17*

G iovanni, J.

De laatste ademtocht. R. Ferdinandusse — Van Aldo Moro tot
1984. 27.3. p. 33

Gittings, R. en
J. Manton

The second mrs. Hardy. D. Schouten — Satirische omstandig
heden. 26.6. p. 16*

Gnüg, H.

Literarische Utopie-Entwürfe. C. Offermans — Met straffe hand
geregeerd geluk. 17.7. p. 18

Gom brow icz, W.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort portret. 24.4. p. 10

Gordim er, N.

Gesprek met de schrijfster over de relaties tussen zwart en blank
in haar werk. D. van Oort. 23.10. p. 14*
Kinderjaren. M . ’t Hart — Een wrede jeugd. 20.2. p. 16*

D öblin, A.

Fatale reis. L. Ferron — De oergrond van de Alexanderplatz.
19.6. p. 17

D rewitz, I.

Zonder dekking. Reactie op het ‘Haager Treffen’. 22.5. p. 6*

Gorki, M.

Drijkoningen, F.;
J. Fontijn
m .m .v. anderen

Historische avantgarde. Programmatische teksten van
het Italiaans Futurisme, het Russisch Futurisme,
Dada, het Constructivisme, het Surrealisme, het Tsjechisch Poëtisme. C. Offermans — De geest die altijd nee zegt. 14.8. p. 16

G osling, P.

Verloren spel en De schietschijf en Gijzeling onder nul. R. Ferdinan
dusse — Van Aldo Moro tot 1984. 27.3. p. 33

G rass, G.

Duncan, R.L.

Codewoord Brimstone. R. Ferdinandusse — Prins Bernhard in de
thriller ingetreden. 18.12. p. 14

Speciale verantwoordelijkheid. Reactie op het ‘Haager Treffen’.
22.5. p. 6*

G raves, R.

Dunk, H.W. von der
e.a.

In de schaduw van de depressie. J. Meyers — Waarom worden
mensen fascistisch? 19.6. p. 20

Robert Graves. His life and work door M. Seymour-Smith. A.
Paul — Afgrijselijk boeiend. 14.8. p. 32

E

Portretten. M . ’t Hart — Gorki’s vrienden. 17.7. p. 12

In broken images. Selected letters of Robert Graves 1914-1946. P.
O’Prey (sam.) A. Paul — Afgrijselijk boeiend. 14.8. p. 32
G reene, G.

Over de schrijver en zijn strijd tegen de misdaad. P. Eddy en J.
Swain. 6.1. p. 9*

Edel, L.

S tu ff of sleep and dreams. Experiments in literary psychology. J.
Fontijn — Een fijne neus voor drijfveren. 23.10. p. 46

Eijkelboom, J.

De gouden man. R. Schouten — Ieder goed gedicht is meegeno
men. 18.12. p. 34

Grijs, P . e.a.

Eisendle, H.

De rede voorbij o f gesprekken over het menselijk verstand. W. Rouleaux — De ‘Sprachskepsis’ van Eisendle. 14.8. p. 11

... honderd. Ik kom! W. Otterspeer — De stenen tafelen van Piet
Grijs. 27.3. p. 31

G roddeck, G.

Een gesprek met de Oostenrijkse schrijver door W. Bazelmans.
14.8. p. 8

De zielzoeker. C. Brinkgreve — Op de bodem van de ziel. 14.8.
p. 26

G ruwez, L.

Een huis om dakloos in te zijn. H. de Coninck — Voorzichtigjes
aan. 25.9. p. 54

Gustafsson, L.

Het vaderland onder de aarde. R. Bloem — Lars Gustafsson: de
echo van de stilte. 6.2. p. 19*

Elburg, J.G.

Weldenkend (De schrijvers en de kwesties). 27.3. p. 9

Elias, N.

Het civilisatieproces deel I en II. B. Maso — Het proces van zelf
beperking. 20.11. p. 30

Monsignor Quixote. D. Meijsing — Paardebiefstuk en jonge wijn.
25.9. p. 29
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H

Joekes, T.

Moord aan het Voorhout. R. Ferdinandusse — Van Aldo Moro tot
1984. 27.3. p. 33

Kroes, R. (red.)

Image and impact. American influences in the Netherlands since
1945. B. Trom p — De dubbele tong van Europa. 17.4. p. 19*

M artens, H.

Sjibbolet en andere verhalen. C. Peeters — Ingekapseld in zichzelf.
19.7. p. 4

Jong, F. de

Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam. C. Offermans — Wat resteert zijn de ver
halen. 27.2. p. 21

Krol, G.

De man achter het raam. R. Schouten - De langzame menswor
ding van een computer. 20.11. p. 17

M astenbroek, B. en
B. Tadem a Sporry

K ijk op Indonesië. T . Pollmann — Zonder nostalgie op zoek
naar Indonesië. 20.2. p. 16*

Kruithof, J.

Tussenspraak. Essay over literatuur en literatuurwetenschap. R. van
der Paardt — De wetenschap van een minnaar. 18.12. p. 38

M atsier, N.

De eeuwige stad. C. Peeters — Het kunstwerk der ontkenning.
20.11. p. 10

Kusters, W.

Hoofden. R. Bloem — De hand aan het hoofd: Wiel Kusters.
30.1. p. 18*

M aus, M .O.

Trente annèes de lutte pour Part. F. Boenders — Intensieve avantgarde. 27.2. p. 36

K uznetsov, Y, en
I. Linnik

Dutch painting in Soviet museums. B. Broos — Wat Peter
deed, kan Catharina ook. 20.11. p. 42

M ay, L.S.

Polen of Rome (De schrijvers en de kwesties). 27.3. p. 9

M cCrum , R.

In de geheime staat. R. Ferdinandusse — Van Aldo Moro tot
1984. 27.3. p. 33

M eer, T . van der;
S. van Schuppen en
S. Veen

De SD A P en de kiesrechtstrijd. De ontwikkeling van de
Nederlandse sociaal-demokratie 1894-1913. M . Buschman en
I. Scheerman — De SDAP en de strijd om het kiesrecht. 3.4. p.
12*
Utopia of de geschiedenissen van Thomas. J. K ruithof — De omsin
geling van een dierbaar gebied. 20.11. p. 20

H aakm an, A.

Liberty. J. K ruithof — Kleine gebeurtenissen. 20.11. p. 15

Haan, J.J. de

Ik ben een jongen te Zaandam geweest. G. Komrij (sam. en inl).
T . van Deel — Vergeeft het leven de kunst? 23.10. p. 14

Hall, D.

The Oxford book of American literary anecdotes. R. Ferdinandusse
— Het leven van literaire anekdotes. 19.6. p. 16

Jong, F. de

Brave hond. De mooiste hondenverhalen. M. Dekkers — Literair
gekef. 18.12. p. 55

H am ilton, J.

Koestier, a biography. I. Cornelissen — Arthur Koestier, displaced
person, overal thuis. 20.11. p. 50

Jong, L. de

Ham m acher, A.M .

Phantoms of the imagination. Fantasy in art and literature from
Blake to Dali. F. Boenders — Fantomen van de verbeelding.
17.7. p. 20

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel
10b, eerste helft, Het laatste jaar. G. Mulder — De trouwhartige
geschiedschrijving van dr. L. de Jong. 23.1. p. 17*

H am m ett, D.

De vloek. R. Ferdinandusse — Vreemde voorwoorden, vreemde
nawoorden. 19.6. p. 10

Handke, P.

Ueber die Dörfer. L. de Winter — Verzoend, getemd, volbracht.
19.6. p. 32

Hart, M. ’t

De vrouw bestaat niet. C. Peeters — Nooit door engelen opge
voed. 27.2. p. 14

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel
10b. G. M ulder — De nadagen van het Duitse terreur bewind in
Nederland. 16.10. p. 6*
Joyce, J.

James Joyce's Odyssey; A guide to the Dublin of Ulysses. M.
Koomen — Het Dublin van Jovce is het hart van de wereld.
6.12. p. 19*

Joyce & Co.

Erwins echo. T . van Deel — Homerus en Mick Jagger. 17.7. p.
15

De Brandende Kwestie. ‘Meneer ’t Hart, is ’t waar dat u de brei
kunst meester bent?’ 4.12. p. 11*
H arten, J.

Lucide gekken (De schrijvers en de kwesties). 27.3. p. 11

Hartkam p, W.

Christel is dood en Twee overkanten. F. de Rover — Woorden,
woorden, woorden. 27.3. p. 41

Hartkam p, M. (red.)

Wanneer mijn vader sterft, laat mij dan staan. Een bloemlezing
uit de gedichten van S. Vestdijk. T . van Deel — Speling in de
canon. 20.11. p. 72

Hartling, P.

De vrede verklaren. Reactie op het ‘Haager Treffen’. 22.5. p. 6*

Hearst, P. Cam pbell
en A. Moscow

Every secret thing. L. Brunt — De ‘revolutionaire dagen’ van
stadsguerrillerea Patty Hearst. 29.5. p. 19*

Hellema

Interview n.a.v. Langzame dans als verzoeningsrite. F. Abrahams.
29.5. p. 7*
Langzame dans als verzoeningsrite. F. de Rover — Hoe ver gaat de
schrijver? 19.6. p. 5

Helm an, A.

Interview n.a.v. Avonturen aan de wilde kust. G . Mulder.
4.9. p. 5*

Herm ans, W.F.

Dubbelnummer over W.F. Hermans. Tirade, jrg. 25, nr. 271. R.
van der Paardt — Pluimen, bewondering en bitterheid.
30.1. p. 18*

Laaf, N . de

De groene hoek. C. Peeters — Van heidense en andere verlangens.
25.9. p. 4

Langenbach, L.

Uitgeroeide diersoort (De schrijvers en de kwesties). 27.3. p. 8

Lankester, E. (red.)

Zuidamerikaanse misdaadverhalen. R. Ferdinandusse — Vreemde
voorwoorden, vreemde nawoorden. 19.6. p. 10

Larkin, Ph.

Larkin at sixty. A. Thwaite (red.). R. Schouten — De voering
van de bolhoed. 17.7. p. 30

Lattm ann, D .

De mythe uit het verleden. Reactie op het ‘Haager Treffen’.
22.5. p. 6*

Iets voor een nieuwe Hercules. Reactie op het ‘Haager Treffen’.
22.5. p. 6*

Laurent, J.

Les sous-ensembles flous. E. Jongma - Een verwarring van genres.
17.7. p. 13

De illusie van de 'democratische staat’. P. Verwey — De illusie van
een nieuwe staatstheorie. 25.9. p. 30

Leeflang, E.

Op Pennewips plek. R. Schouten — Ieder goed gedicht is meege
nomen. 18.12. p. 34

Leeuw-Roord, J. van
der; G. Rijven en
F. Sm it

Bouwen op Haagse gronden. M. Mentzel — Architectonische
legpuzzels. 18.9. p. 17*

Legm an, G.

Werkbrieven 1968-1981 en Venetiaanse brieven en dagboeken. F. de
Rover — Een balling in taal en literatuur. 23.10. p. 16

Politiek (De schrijvers en de kwesties). 27.3. p. 9

K
Kallifatides, T.
R aima, P.
K avanagh ,D .

D uffy en de pornokoning. R. Ferdinandusse — Prins Bernhard in
de thriller ingetreden. 18.12. p. 14

Le Roy Ladurie, E.

Paris-Montpellier, P .C .P .S.U ., 1945-1963. B. Bommel jé - De ge
neratie die de toon aangeeft. 17.7. p. 16

Van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J .K . Feijlbrief1876-1951. T . Anbeek - ‘Het onuitsprekelijke’ in te veel
woorden. 23.10. p. 8

De gekooide geest. De Poolse schrijvers/1920-1982. 24.4. p. 8

M orris, D. e.a.

Lesman, K.

Overspel. C. Peeters — Het dagelijks kwaad in drieën.
28.8. p. 12*

Lessing, D.

The making of the representative for planet 8. N . Begemann — De
verantwoordelijkheid van Doris Lessing. 22.5. p. 8

Gestures. Their origirn and distribution. A new look at the human
animal. M . ’t H art — De twintig gebaren van Desmond Morris.
8.5. p. 16*

M ors, H. ter

Interview over haar boek Overspel door Bibeb. 4.9. p. 7*

Lippm an, W.

Walter Lippmann and the American century. R. Steel. B. Tromp
— Een halve eeuw kind aan huis bij koningen en presidenten.
10.4. p. 19*

De dealer en de organist. C. Peeters — Van heidense en andere
verlangens. 25.9. p. 4

M rozek, S.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort portret. 24.4. p. 14

M ulisch, H.

Interview. P. Piryns. 10.4. p. 7*

Kelly, L.

St. Petersburg. A travellers companion. E. Schönberger — De
zuidelijke stad in het noorden. 10.4. p. 17*

Kneepkens, M.

Heuvel, H. van den

De vrijheid van de pers; de overheid en het commerciële karakter van
de pers 1944-1949. G. M ulder — Van persverzuivering naar pers
breidel. 3.4. p. 12*

The left bank; writers, artists and politics. From the popular front
to the cold war. M. Koomen — Parijs in de jaren dertig en veer
tig. 10.7. p. 14*

Portret van de dichter/criminoloog door H. Smits. 14.8. p. 7*

Lovecraft, H .P.

M uschg, A.

Koestier, A.

Koestier, a biography. J. Hamilton. I. Cornelissen — Arthur
Koestier, displaced person, overal thuis. 20.11. p. 50

Over het werk van H.P. Lovecraft. R.-H. Zuidinga — Onheil
over de gemeente. 18.12. p. 46

Lovesey, P.

Alexandra Kollontai. Een biografie. C. Porter. D. Schouten — De
walkure van de revolutie. 25.9. p. 50

The false inspector. R. Ferdinandusse — Harde actualiteiten in
thrillers. 17.7. p. 26

M usset, A. de

Kollontai, A.

Lowry, M.

Het helse paradijs van Malcolm Lowry (hele bijlage). J. Ottenhof, 26.6.

Lubis, M.

Land onder de zon. T . Pollmann - Zonder nostalgie op zoek naar
Indonesië. 20.2. p. 16*

N abokov,V .

Lectures on Russian literature. K. Verheul — Nabokov als profes
sor over de Russische literatuur. 30.1. p. 4

Een tijger valt aan. T . Pollmann — Dood eerst de tijger in jezelf.
17.7. p. 11*

Neber, H.

Schijn bedriegt. R. Ferdinandusse - Slechte huwelijken en heime
lijke verlangens. 22.5. p. 28

Alexandra Kollontai. De positie van de vrouw in de ontwikkeling
van de maatschappij. Veertien lezingen. D. Schouten — De walku
re van de revolutie. 25.9. p. 50
Komrij, G.

De Brandende Kwestie. Elite, de functie van de ongelijkheid.
30.10. p. 9*
Nightingale fever. Russian poets in revolution. K. Verheul — Rus
sische gedichten als primaire levensbehoefte. 8.5. p. 16*

Hollander, P.

Political Pelgrims. Travels of western intellectuals to the Soviet Uni
on, China, and Cuba. B. Tromp — De intellectuele pelgrimages
naar het paradijs. 17.7. p. 24

De rozenkransmoorden. R. Ferdinandusse — Van Aldo Moro tot
1984. 27.3. p. 33
Lottm an, H .R .

Het geweten van Adriaan Kievit. R. Ferdinandusse — Harde actu
aliteiten in thrillers. 17.7. p. 26

A u f dem Turm. W.D. Tieges — Alles is een warboel.
11.12. p. 15*

Konwicki, T.

Kooim an, D .A .

Gesloten circuit en De os op de klokketoren. R. Bloem — Zonder
ironie in de bovenkamer. 24.4. p. 42
De Brandende Kwestie. Gerrit Komrij over de Nederlandse
kunstkritiek. 2.10. p. 13*

Lukacs, G.

Gelebtes Denken. Eine Autobiographte im Dialog. C. OfTermans
Georg Luköcs ‘autobiografie’. 17.7. p. 8

Ik ben een jongen te Zaandam geweest. J.J. de Haan. G. Komrij
(sam. en inl.). T . van Deel — Vergeeft het leven de kunst?
23.10. p. 14

Lurie, A.

The language of clothes. L. Brunt — De taal die kleren wel of niet
spreken. 30.1. p. 6

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort portret. 24.4. p. 14

M

Modern droomboek. W. Kosny — Het literaire dromen in Polen.
13.11. p. 19*

M aclear, M.

The Tenthousand Day War. H . Arlman - Dertig jaar oorlog in
Vietnam. 20.3. p. 18*

Vacuüm (De schrijvers en de kwesties). 27.3. p. 11

M agee, B.

Men o f ideas. (Gesprekken met o.m. N . Chomsky, I. Berlin, A.J.
Ayer, H. Marcuse). W. Otterspeer - Vet meedogenloos ego en
andere gedachten. 13.11. p. 19*

Houkind, M.

Kroniek van blauwe maandag. C. Peeters — Van heidense en an
dere verlangens. 25.9. p. 4

H öw eler, M.

Van geluk gesproken. D. Schouten — Marijke Höweler, een talent
voor het melodrama. 20.11. p. 62

Koopman, M.

Binnenzee buitengaats. H. de Coninck — Hogere verwijskunde.
3.4. p. 12*

H uyskens, P.;
J. Heinem ans en
J.H. Wories

Eppo Doeve. Portret van een duivelskunstenaar.
K. van Weringh — De rechtse burger in beeld. 19.6. p. 23

Kooten, K. van

Veertig. C. Peeters — Actuele stromingen in de Nederlandse Li
teratuur II. 27.3. p. 60

I

Iwaskiewicz, J.

Montyn, C. Peeters — Met de verbeelding terug naar de werke
lijkheid. 23.10. p. 10

Kopland, R.
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Photographies de Magritte. en Rene Magritte en het surrealisme in
België. Catalogus van de tentoonstelling in de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten Brussel. P. Mechanicus - ‘Voor het ge
mak van de conversatie’. 23.10. p. 26

M alamud, B.

God’s Grace. N . Begemann - De laatste rabbijnse stem. 23.10.
p. 70

M anrique, J.

Strofen bij de dood van zijn vader. M . Steenmeijer - Strofen bij
de dood van Jorge M anrique’s vader. 10.4. p. 17*

M arch, W.

Kiem van het kwaad R. Ferdinandusse — Prins Bemhard in de
thriller ingetreden. 18.12. p. 14

Over de leraar van Bertold Brecht. C. Offermans — Marxisme
en filosofie. 6.2. p. 14

Kosinski, J.

Over het schrijverschap van Kosinski. F. Vuijst. 14.8. p. 2*

Kouwenaar, G.

Verzamelde gedichten. R. Bloem — De paradox van ijskoud genie
ten. 23.10. p. 57

M aris, L. van

Felicien Rops over kunst, melancholie en perversiteit. E. Schilders —
Moralisme en perversie. 25.9. p. 10

Kramers

Kramers Groot Woordenboek Nederlands. R. Reinsma — Hoog
moedswaanzin van een woordenboek. 30.1. p. 29

M arkstein, G.

Goerings laatste woord en De diepvries-spionnen. R. Ferdinandusse
— Van Aldo Moro tot 1984. 27.3. p. 33

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort portret. 24.4. p. 12

A biography. J. Strouse. C. Brinkgreve — Alice in brotherland.
30.1. p. 36

Dit uitzicht. R. Schouten — Er zit geen schot in de wereld. 24.4.
p. 30

M agritte, R .

Korsch, K.

J
Jam e s, A.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort portret. 24.4. p. 11
Het dal van de Issa. K. Lesman — Milosz’ dubbele gebonden
heid. 17.7. p. 32

M oor, W .A.M . de

Over een voettocht door de kou. J. Moerman — Herzogs magische
voettocht. 28.8. p. 12*

Hofm ann, G.

M ilosz, C.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort portret. 24.4. p. 14

Moderne Amerikaanse verhalen. E.Schilders — Een
zekere keus. 4.9. p. 18*

Herzog, W’.

Hingley, R.

Mes années avec Sartre. P. Piryns — ‘Parijs is vol van de kadavers
en de gewonden die Sartre op zijn geweten heeft’. 24.4. p. 13*

Lem , S.

Kellendonk, F. en
C. Limonard (red.)

Het dagboek van de verleider. H. Wijsbek — Ijzeren logica, uit
bundige fantasie. 22.5. p. 34

De onrust bewaren. H. de Coninck — De open verzameling van
Hillenius. 23.10. p. 20

M ichel, G.

Idee en verbeelding. T . Anbeek — Een onherstelbaar subjectieve
zaak. 24.4. p. 20

Kierkegaard, S.

H illenius, D.

Interview door Bibeb. 19.6. p. 5*
Kleine voeten, grote voeten. Vrouwen in China, een indruk door
Anja Meulenbelt. I. Cornelissen — ‘Het is maar net hoe je het
bekijkt’. 25.9. p. 38

M ooij, J.J.A.

Letter en geest. C. Peeters — Wat buiten het blikveld lonkt.
27.3. p. 14

Voetstappen van WFH. T . Anbeek — Literatuurwetenschap na de
crisis. 20.11. p. 58.

Roland Barthes. Existentialisme, semiotiek, psychoanalyse. M. van
Buuren — De lijfelijke omgang met taal. 19.6. p. 8

M eulenbelt, A.

Tegen de haat. Gershon Legman en de erotische folklore (hele
bijlage). E. Schilders. 2.10.

Kellendonk, F.

Kienzle, W.X.

H illenaar, H.

Wees aardig voor de Dolfijnen. Een kerstverhaal. 25.12. p. 29*

De si braves gargons. E. Jongma — Drenkelingen terug in zee.
18.12. p. 13

A history o f erotic literature. E. Schilders — Het plezier van de
schaamte. 20.11. p. 54

Geyerstein's dynamiek. C. Peeters — Hermans’ dynamiek.
4.9. p. 18*

H euven, R. van

M eijsing, D.

M ondiano, P.

Kearney, P.J.

Keulen, M. van

L

De aanslag. F. de Rover — Zes knallen in een verleden. 9.10. p.
21*
Leib und Leben. Erzdhlungen. G . Meijerink — Adolf M uschg’ la
conieke hypochondrie. 18.9. p. 17*
Een moeilijke liefde. Brieven van George Sand en Alfred de Musset.
E. Jongma — De brieven van Alfred de Musset en George Sand
vertaald. 2.10. p. 15*

N

Dubbel spel. R. Ferdinandusse - Een thriller is een thriller als er
thriller op staat. 20.11. p. 66
Nescio

Nescio, de man die iets miste, (hele bijlage) R. Bindels. 5.6.

N ietzsche, F.

Begegnungen mit Nietzsche door S.L. Gilman. C. Vergeer
moetingen met Nietzsche. 26.6. p. 17*

N ooteboom , C.

Voorbije passages. H. Keiler — Heimwee in het laboratorium.
27.2. p. 6

O nt

Aas. H . de Coninck — Wat een gebergte roept tegen de eeuwig
heid. 20.11. p. 16
Mokusei! Een liefdesverhaal en Gyges en Kandaules. Een konings
drama. D. Meijsing — Strenge en heldere teksten van Cees
Nooteboom. 27.11. p. 21*

o

O berski, J.

Kinderjaren. F. Abrahams - ‘Het heeft meer opgerakeld dan ik
eigenlijk wilde’. 13.11. p. 15*

O ’C onnor, F.

Collected stories. E. Schilders — Het moment van ontsluiering.
27.2. p. 42

Oudshoorn, J. van

Van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J .K . Feijlbrief 1876-1951. W.A.M. de Moor. T . Anbeek - ‘Het onuitspre
kelijke’ in te veel woorden. 23.10. p. 8

O versteegen, J.J.

Beperkingen Methodologische recepten en andere vooronderstellingen
en vooroordelen in de moderne literatuurwetenschap en Voetstappen
van WFH. T . Anbeek — Literatuurwetenschap na de crisis.
20.11. p. 58
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Schippers, K.

Panizza, O.

Pauka, T.

Een schandaal in het klooster. Deze novelle is geplaatst achter
Mijn herinneringen door Herculine Barbin. M. ’t Hart — De
vrouw die een man was. 14.8. p. 14
De geloofwaardigheidskloof (De schrijvers en de kwesties). 27.3.

Schm idt, A .M .G.

P ow ell, A.

The strangers are all gone. M. Koomen — Voyeur in dienst van
de literatuur. 21.8. p. 12*

Thom as, C.

Jade tiger. R. Ferdinandusse — Eigenaardigheden. 25.9. p. 46

W eil, G.

Selected letters o f James Thurber. R. Ferdinandusse —- De genera
tie die ’s nachts opbleef. 27.3. p. 17

Mijn zuster Antigone. D. Meijsing — Mijn zuster Antigone.
2.10. p. 15*

Interview met een ‘vergeten dichter-emigrant’ door F. Abrahams.
20.2. p. 3*

Thurber, H. en
E. Weeks

W eldon, F.

Thwaite, A.

Larkin at sixty. R. Schouten — De voering van de bolhoed.
17.7. p. 30

Gesprek over de nooit aflatende strijd tussen de seksen. A.
Scherphuis. 12.6. p. 7*

W elty, E.

Tim m er, C .B.

Interview door I. Cornelissen. 13.2. p. 3*

De paarse hoed. M . ’t Hart — Huiveringen door de wingerd
ranken. 18.12. p. 41

Todd, O.

Un fils rebelle. P. Piryns — ‘Parijs is vol van de kadavers en de
gewonden die Sartre op zijn geweten heeft’. 24.4. p. 13*

W etering, J. van de

De vlinderjager. R. Ferdinandusse — Slechte huwelijken en hei
melijke verlangens. 22.8. p. 28

Toer, P.A.

Aarde der mensen. T . Pollmann — Pramoedya’s onwelgevallige
parabel. 30.1. p. 42

Toorn, W. van

Het landleven. R. Bloem — Het huis als zetstuk. 27.2. p. 27

White, P.

Toorn, W. van (red.)

Querido's letterkundige reisgids van Nederland. D. Meijsing — Dol
finarium en Panorama. 20.11. p. 8

Winter, L. de

De verstrikking (De schrijvers en de kwesties) 27.3. p. 6

Tournier, M.

De fetisjist en Le vol du vampire. I. van der Poel — Van heiligen
leven tot body-art. 6.2. p. 19*

W ispelaere, P. de

Mijn huis is nergens meer. J. K ruithof — Een schrijver in Arcadia.
22.5. p. 14

Trefusis, V.

A solitary woman. A life of Violet Trefusis. H. Sharpe. D. Schou
ten — Het monster van St.-Loup-de-Naud. 27.2. p. 32

With, J.

Gesprek met de schrijver over discriminatie, de Centrumpartij,
taalproblemen en gemengde relaties. L. Omstein. 20.11. p. 15*

Trilling, D.

Mrs. Harris. The death o f the Scarsdale Diet Doctor. D. Meijsing
— Mrs. Trilling vs. mrs. Harris. 30.1. p. 8

W itkiewicz, S.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort Portret. 24.4. p. 9

W ittgenstein, L.

Ludwig Wittgenstein, personal recollections. R. Rhees (red.). F.
Boenders — Ludwig Wittgenstein — Benrand Russell.
30.1. p. 26

Wolfgruber, G.

Verlauf eines Sommers. W.D. Tieges — Vluchten naar de onge
leefde toekomst. 20.11. p. 35

Wolkers, J.

Gesprek met Jan Wolkers en Carel Peeters n.a.v. Brandende lief
de. F. Barend en H . van Dorp.
9.1. p. 16*

Some sort of epic grandeur. The life o f F. Scott Fitzgerald. door
M J . Bruccoli. E. Schilders — Een minimaal literair bewustzijn.
27.3. p. 25

Scott, Sir Wal ter

Bij het honderd vijftigste sterfjaar van Sir W aker Scott. G.J.M .
de Vries. 25.9. p. 52

Segers, R .T . (sam .)

Lezen en laten lezen. R. van der Paardt — Van pilotenstudies en
ander jargon. 25.9. p. 26

Seghers, A.

Transit. W. Rouleaux — Opgejaagden in Marseille. 23.10. p. 30

Sela, O.

Triple factor. R. Ferdinandusse — Harde actualiteiten in thrillers.
17.7. p. 26

Collected stories en The turn of the years en Het skelet en andere
verhalen. A. Paul — Wereldkampioen schrijven. 20.11. p. 60

Serner, W.

De elfde vinger. R. Verheijen — Dadaïstische misdaadverhalen
aan de vergetelheid ontrukt. 27.3. p. 39

Puig, M.

De laatste tango en De kus van de spinnevrouw. M . Steenmeijer —
Twee vertaalde romans van de Argentijnse schrijver. 17.4. p. 19*

Scym our, G.

Rode vos. R. Ferdinandusse — Van Aldo M oro tot 1984. 27.3. p.

33
Shepherd, D . en
R .F. Slatzer

Bing Crosby: the hollow man. R. Ferdinandusse — De ontmaske
ring van Bing Crosby. 22.5. p. 19*

R aphael, F.

Byron. A. Paul — M et talent voor roem en gerucht. 25.9. p. 34

Short, P.

The Dragon and the Bear. Inside China and Russia today. I. Cornelissen — ‘Het is maar net hoe je het bekijkt’. 25.9. p. 38

Randwijk, H .M . van

Rationalisatie. Een kort verhaal, opgenomen in ‘Voor wie de Lutinebel luidt’. Verhalen uit de crisistijd 1930-1940 gekozen en in
geleid door H. Scholten. 6.3. p. 15*

Siebelink, J.

Het handzame verleden (De schrijvers en de kwesties). 27.3. p. 5

R endell, R.

Master of the moor. R. Ferdinandusse — Eigenaardigheden. 25.9.
p. 46

Sim enon, G.

R evc, K. van het

Het essayistisch werk van P.C. Hooftprijswinnaar Karei van het
Reve. C. Peeters. 22.5. p. 4

Memoires intimes. T . van Severen — Maigret en het geheim van
de gouden fallus. 30.1. p. 19*

Sim pson, E.

Poets in their youth. A memoir. R. Schouten — Herinneringen
aan Robert Lowell, Delmore Schwarz, John Berryman en ande
ren. 6.1. p. 17*

En joeg de vossen door het staande koren. C. Peeters — Wraak op
de Filistijnen. 24.4. p. 4

Tsvetajeva, M.

Herinneringen en portretten. W.G. Weststeijn — Het leven moe
digde Marina Tsvetajeva niet aan. 13.3. p. 21*

Tyler, A.

Dinner at the homesick restaurant. T . Anbeek en D. Foor — De
tragikomedie van het gezinsleven. 21.8. p. 12*

u
Updike, J.

V

Sinninghe, J.R.W.

Rietveld, een biografie door F. Bles. F. Boenders — Eenvoud vol
mogelijkheden. 14.8. p. 22

Collectie Sinninghe. Verzameling bewaard gebleven volksverha
len. L. Runderkamp. 25.12. p. 27

Sisson, C.H.

Een griezelstrip. Reactie op het ‘Haager Treffen’. 22.5 p. 6*

In the Trojan Ditch. R. Schouten — De voering van de bolhoed.
17.7. p. 30

Verdaasdonk, H.

R inser, L.

Literatuurbeschouwing en argumentatie. T. Anbeek — Een onher
stelbaar subjectieve zaak? 24.4. p. 20

R itzerfeld, J.

De Poolse vlecht. R. Bloem — Genealogie van de rouw. 5.6. p.
16*

Skarm eta, A.

De opstand. M. Steenmeijer — Opgewekte sandinisten.
25.9. p. 58

Verheul, K.

Antwoord van een buitenstaander. R. van der Paardt — Ver van
het gewoel. 22.5. p. 39

R ops, F.

Felicien Rops over kunst, melancholie en perversiteit. L. van Maris,
E. Schilders — Moralisme en perversie. 25.9. p. 10

Slive, S.

Jacob van Ruisdael. B. Broos — Het spotlicht op de doeken van
Jacob van Ruisdael. 27.2. p. 8

R osei, P.

Interview n.a.v. Van hier naar daar. L. de Winter. 1.5. p. 21*

Sm it, H.

Van katjong tot rijksambtenaar, uit het leven van een (ver)indisch(t)e
jongen. T . Pollmann — De memoires van een Hollandse katjong.
7.8. p. 14*

Veld, N .K .C.A. in ’t

Yourcenar, M.

Vestdijk, S.

Blauwbaard en reus. D. Meijsing — Blauwbaard en reus. 23.10.
P- 21

Over het werk van Marguerite Yourcenar. D. Meijsing.
24.4. p. 6

Snow, C .P.

The physicists. A generation that changed the world. H. Arlman —
De vermoorde onschuld. 19.6. p. 28

Rubin, L.

Interview n.a.v. Pijn en moeite en Vrouwen van zekere leeftijd. A.
Holtrop. 22.5. p. 17*

Spijkerboer, A.A.

De nieuwe kern en K arl Barth. B. Tromp — Het cultuursocialisme van Jacques de Kadt. 27.2. p. 47

Rubinstein, R.

Twee eendjes en wat brood. M . ’t H art — ‘Twee eendjes en wat
brood’: schrijven zoals een zwarte stem vliegt. 16.1. p. 14*

Stadsontwikkeling
Rotterdam , D ienst

Stedebouwkunde in Rotterdam. Plannen en opstellen
1940-1981. M . Mentzel — Architectonische legpuzzels.
18.9. p. 17*

Met gepast wantrouwen. Notities over de Hollandse ziekte. H. de
Lange — De kurk waarop de vredesbeweging drijft. 28.8. p. 12*

Stassinopoulos, A.

Maria. Beyond the Callas legend. B. Tromp — De legende van
Maria Callas. 16.1. p. 14*

B em and Russell and his world door R. Clark. F. Boenders —
Ludwig Wittgenstein — Benrand Russell. 30.1. p. 26

Steel, R.

Walter Lippmann and the American century. B. Trom p — Een
halve eeuw kind aan huis bij koningen en presidenten.
10.4. p. 19*

Stendhal

Egotistische herinneringen. I. van der Poel — Een enclave van vro
lijkheid en esprit. 14.8. p. 7

Stoute, R.

Interview met René Stoute. P. Piryns en K. Schaepman.
9.10. p. 7*

w

Op de rug van vuile zwanen. H. Plomp — De verloedering van
een gewoonte. 18.12. p. 62

Waal, F .B .M . de e.a.
Waal, F. de

Strasser, S.

Sartre, J.-P.

Artikel n.a.v. boeken over hem. P. Piryns — ‘Parijs is vol van de
kadavers en de gewonden die Sartre op zijn geweten heeft’. 24.4.
p. 13*

Never done. A history o f American housework. L. Brunt — Huis
houdelijke arbeid. 18.9. p. 17*

Stravinsky, I.

Selected correspondence, vol. 1. R. Craft (ed.). E. Schönberger —
Wat valt er Robert Craft te verwijten? 18.12. p. 50

Gerald Scarfe with 190 illustrations, 15 in colour. K. van Weringh — Tot het uiterste doorgevoerd. 23.10. p. 34

Swaan, A. de

De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971-1981. B. Maso —
Zonder alledaagse denkgewoontes. 25.9. p. 14

Schell, J.

The fate o f the earth. R. Sijmons — Over de kernoorlog niets
nieuws. 21.8. p. 12*

Swarthout, G.

Het uur van de skeletten. R. Ferdinandusse — Van Aldo Moro tot
1984. 27.3. p. 33

Schendelen, M . van
(red.)

Kernthema's van de politicologie. B. Trom p — Politieke filosofie:
een ongebruikelijke opzet. 7.8. p. 14*

Sym ons, J.

The Detling murders. R. Ferdinandusse — Eigenaardigheden.
25.9. p. 46

Scarfe, G.
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Y
Geef nooit het hele hart. R. Bloem — Het actuele tegenspel tegen
de mythe. 27.3. p. 46

Van koninklijke bloede. R. Ferdinandusse — Prins Bernhard in de
thriller ingetreden. 18.12. p. 14

Gesprek met Sal Santen. I. Comelissen. 16.10. p. 7*

Blast I en Blast II. A. Paul — Een massa opgestapelde
humor. 27.2. p. 45

Een zomer apart. C. Peeters — Schrijven voor lotgenoten.
24.7. p. 14

Verzamelde gedichten. H . de Coninck — Het grote verdriet komt
later. 18.12. p. 44

Santen, S.

Wyndham Lewis, P.
(red.)

Vervoort, H.

Snoek, P.

Een moeilijke liefde. Brieven van George Sand en Alfred de Musset.
E. Jongma — De brieven van Alfred de Musset en George Sand
vertaald. 2.10. p. 15*

The apes of god. A. Paul — Een massa opgestapelde humor. 27.2.
p. 45

Yeats, W.B.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort portret. 24.4. p. 13

Sand, G.

Wyndham Lewis, P.

Berlijns blauw. L. Ferron — Dissident bij tante Betje. 17.7. p. 23

De moordmagnaten. R. Ferdinandusse — Slechte huwelijken en
heimelijke verlangens. 22.5. p. 28

Écrits de guerre. I. van der Poel — De spannende jaren van de
Saint-Exupéry. 20.11. p. 46

De junival. C. Peeters — Ontroering en zelfverheerlijkende senti
mentaliteit in ‘De junival'. 4.12. p. 21*

Verrips, G.

R ósew icz, T.

Saint-Exupéry, A. de

Voorpublikatie van de eerste twaalf hoofdstukken van De junival.
6.11. p. 7*

De ereraden voor de kunst en de zuivering van de kunstenaars. H.
M ulder — ‘Formeel is hetgeen de ereraden doen volkomen on
wettig’. 15.8. p. 18*

Een jongen met vier benen. C. Peeters — Op zoek naar het juiste
gevoel. 18.12. p. 10

R oss, T.

s

Flaws in the glass. A self portra it. N. Begemann — Koekoeksjong
en wisselkind. 27.2. p. 25

Reactie op recensie van C. Peeters van Brandende liefde. 9.1. p.
17*

R ietveld, G.

R ussell, B.

De straatvogel. R. Ferdinandusse — Een thriller is een thriller als
er thriller op staat. 20.11. p. 66

Bech is back. A. Paul — Updike waarschuwt. 18.12. p. 53

Geschiedenis van het Nederlands liberalisme in de 19e eeuw. B.
Bommeljé — Van Riels oproep tot een heilige alliantie tegen het
socialisme. 12.6. p. 17*

R icl, H. van

Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid: Geduldig lij
den en Geen bloemen en Zand erover. V. van de Reijt — De zwaan
van de Botlek. 18.12. p. 59

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort portret. 24.4. p. 10

Pritchett, V .S.

R

W eem oedt, I..

Schulz, B.

Scott Fitzgcrald, F.

Het duurt lang (De schrijvers en de kwesties). 27.3. p. 6

Spannende Science fiet ion. R. Ferdinandusse — Vreemde voor
woorden, vreemde nawoorden. 19.6. p. 10

Pjotr. J. Verhallen — Robinson Crusoë. In: De Blauw Geruite
Kiel. 23.1. p. 27

Wijlen Mattia Pascal. C. van der Voort — Luigi Pirandello en
zijn Chinese puzzel. 24.4. p. 34

Stille waters. R. Ferdinandusse — Harde actualiteiten in thrillers.
17.7. p. 26

Waugh, C.;
M .H. Greenberg en
J. O lander (red.)

Terlouw, J.

Schuur, K.

Portnoy, E.

Interview n.a.v. Geheim Dagboek 1942-1944 en Geheim Dagboek
1945-1948. 25.12. p. 11*

‘Voor wie de Lutinebel luidt’. Verhalen uit de crisistijd 1930-1940
gekozen en ingeleid door H. Scholten. Korte inl. en verhaal Rati
onalisatie van H .M . van Randwijk. 6.3. p. 15*

Cult movies. A. van Ieperen — Twee filmboeken voor de salonta
fel. 12.6. p. 17*

P ost, J.

De ijsprinses. E. Jongma — Een gangster en zijn oude droom.
25.9. p. 42

Interview met Annie M .G. Schmidt door Bibeb. 25.11. p. 7*

W arren, H.

Scholten, H.

Peary, D.

Godfried. Het leven van de jonge Bomans 1913-1945. M . ’t Hart —
De eeuwige student. 22.5. p. 32

Nachtwit. R. Bloem — Wandelaar in de eigen omtrek.
20.11. p. 45

Over Scholem n.a.v. Van Berlijn naar Jerusalem door G.
Schwartz. 6.3. p. 17*

The Noël Coward diaries. R. Ferdinandusse — Altijd geestig,
soms rattig. 25.9. p. 16

P las, M. van der

Tentije, H.

Scholem , G.

Payn, G. en
S. M orley (ed.)

Pirandello, L.

T

Terduyn, E.

P-7
Een ongewenst verlangen. F. de Rover — De gevaarlijke grens.
25.9. p. 8

Gesprek n.a.v. Beweegredenen. M . Pam. 13.11. p. 13*
Beweegredenen. C. Peeters — M et details getrouwd. 20.11. p. 64

z

Wanneer mijn vader sterft, laat mij dan staan. Bloemlezing door
M. Hartkamp. T. van Deel — Speling in de canon. 20.11. p. 72

Zee, S. van der

Vidal, G.

Pink triangle and yellow star. Essays. E. Schilders — Morele hereboeren en academische eekhoorns. 23.10. p. 38

De gouden hoek van Buchenwald. Gesprek n.a.v. dit boek met Piet
Lieftinck en Jo Juda. 1.5. p. 14

Zito Lem a, V.

Visser, A.

De hardgekookte thriller als teken aan de wand. R. Ferdinandus
se. Waarin herdenking aan Ab Visser. 12.6. p. 3

Overwinningen en nederlagen. M. Steenmeijer — Aanklachten, en
strijdliederen. 27.3. p. 48

Zomeren, K. van

Vordtriebe, W.

Bettina von Am im s Armenbuch en Achim und Bettina in ihren
Briefen. Briefwechsel Achim von Arnim und Bettina Brentano. R.
van Hattum — Zinnige dweepzucht. 23.10. p. 54

Interview met de thrillerschrijver Koos van Zomeren. M. van
Amerongen. 12.6. p. 7

Vree, J.K. de (red.)

Oorlog en vrede. Ontstaan, dynamiek en beheersing van geweld. B
Trom p — Politiek en geweld. 24.4. p. 18

Vries, T. de

Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbewegingen en kettergericht.
A. Nuis — In de kelders van de geschiedenis. 18.12. p. 16

^Varren, B.

ALGEMEEN
B loem , R.

Voorbespreking Poetry International 1982. 12.6. p. 17*

B oenders, F.

Le X X , catalogi van de tien tentoonstellingen 1884-1893. Intensieve
avant-garde. 27.3. p. 36

Sociobiologie ter discussie. M. ’t Hart — Het vreemdste taboe.
30.1. p. 20

C am pbell, C.

Over de toenemende censuur in de Verenigde Staten. 27.2. p. 9*

Ferdinandusse, R.

De hardgekookte thriller als teken aan de wand. 12.6. p. 3

Chimpanzee politics. M. ’t Hart — De verwante, konkelende fami
lie. 4.9. p. 18*

Hart, M. ’t

Darwin’s vinken en de detectiveroman. 12.6. p. 13

Koomen, M.

Het Dagboek. Over dagboekschrijvers, van Paul Léautaud tot het
Hollands Dagboek in NRC Handelsblad. 25.12. p. 25*

Gesprek over apen, mannen, vrouwen en het sekseverschil. M.
Pam en R. Sijmons. 16.10. p. 15
W alser, M.

De hangende man. R. Ferdinandusse — Een thriller is een thriller
als er thriller op staat. 20.11. p. 66

Selbstbewusstsein und Ironie. C. Offermans — Ironie als kritische
kracht. 24.4. p. 36

Peeters, C.

Catalogus Documenta 7. De geigerteller van de smaak. 17.7. p. 4

Schaepm an, K.

Brief an Lord Liszt. C. Offermans — Schijnkameraadschap.
18.12. p. 57

Het fonds van de letteren: twintig jaar ruzie over de verdeling
van de subsidiepot. 3.7. p. 9*

Sijm ons, R.

De vrouw in de spionage. 12.6. p. 26

Steenm eijer, M.

Stem van alarm en vuur. Geëngageerde poëzie uit Latijns-Amerika,
Afrika en Azië. Aanklachten en strijdliederen. 27.3. p. 48

Imperia/ism: Pioneer of capiralism. B. Trom p — Kapitalisme als
onontbeerlijk stadium. 23.10. p. 66
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Tunderm an, B.

De alternatieve pers in Nederland en België, (hele bijlage) 13.2.

VN-Thrillergids

Jaarlijkse inventarisatie van binnen- en buitenlandse detectives en
thrillers, (hele bijlage) 12.6.

T ijd sc h rifte n
Abraham s, F.

Muysson en Diepstraten over de succesformule van hun tijd
schrift (Bzzlletin). Interview n.a.v. het honderdste nummer.
13.11. p. 15*

Boenders, F.

Intensieve avant-garde. Over L 'A rt Moderne, jrg. 1881 en L ’Art
Moderne, jrg. 1882. 27.2. p. 36

Otterspeer, W.

Facetten van mentaliteiten. Symposion , tijdschrift voor maat
schappijwetenschap. 20.3. p. 18*

Paardt, R. van der

Pluimen, bewondering en bitterheid. Tirade jrg. 25, nr. 271 dub
belnummer over W.F. Hermans, 30.1. p. 18*

Paul, A.

Een massa opgestapelde humor. Over Blast I en Blast II onder
redactie van P. Wyndham Lewis. 27.2. p. 45

Piryns, P.

‘Parijs is vol van de kadavers en de gewonden die Sartre op zijn
geweten heeft’. Magazine Littéraire. Figures de Sartre. sept. '81.
24.4. p. 13*

Schilders, E.

De herdruk van het tijdschrift Neurotica 1948-1951. Herdruk in
één band van de negen afleveringen onder redactie van Jay Irving Landesman en Gershon Legman, 1948-1951. 24.4. p. 44

N.B. In iedere boekenbijlage worden op pagina 2 literaire tijdschriften besproken

B ib lio th ek en

Serie in twaalf afleveringen door B. Biich.

Btich, B.

Het kapitaal met de onberekenbare rentes.
De Zentralbibliothek in Weimar.
30.1. p. 14
Het reddende vliegertouw.
Over de Nationale Bibliotheek van Malta.
27.2. p. 30
Voor de veredeling van hart en geest.
De Artis Bibliotheek in Amsterdam.
27.3. p. 44
Een geval van schoonheid en verdrukking.
De Srtahov-bibliotheek in Praag.
24.4. p. 46
Een zorgelijk legaat.
De Bibliotheca Thysiana in Leiden.
22.5. p. 22
Bij voorbeeld de catalogus van wiegedrukken.
De ‘Unibee’ van Heidelberg.
19.6. p. 14
Zes uitleningen per jaar.
De bibliotheek van het leesgezelschap Diversa sed Una.
17.7. p. 28
Op zoek naar een bibliotheek.
Het imaginaire boekenbezit van Honoré de Balzac.
14.8. p. 12
In het voormalige stookhuis.
De bibliotheek van Teylers Museum in Haarlem.
25.9. p. 44
Nieuw-Zeeland heeft een goudmijn.
De Public Library van Auckland.
23.10. p. 50

W ering, K. van

Am erongen, M. van

Klaus M anns ‘M ephisto’: de danse macabre van een verboden
boek. 3.4. p. 19*
Het wel en — vooral — het wee van socialistisch kunstbeleid.
24.4. p. 17*

C ornelissen, I.

Berlijn voor en achter de schermen. 6.3. p. 7*
Portret van Emanuel Querido, uitgever van Exil-romans.
20.3. p. 13*
Max Blokzijl: pianist, Berlijns correspondent en ten slotte propa
gandist van het nationaal-socialisme. 10.4. p. 15*
De schrijver A. den Doolaard als antifascist. 17.4. p. 9

M elching, W.

De ideologische touwtrekkerij rond Carl von Ossietsky. 8.5. p.
15*

M ulder, H.

De culturele aspecten van het buurmanschap. 27.2. p. 4

Schönberger, E.

De Italiaanse componist Busoni op gespannen voet met ‘de geheele Berlijnsche kritiek'. 27.3. p. 17*
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SLAA-lezingen

Hart, M . ’t

De Brandende Kwestie van Maarten ’t Hart. ‘Meneer ’t Hart, is
’t waar dat u de breikunst meester bent?’ 4.12. p. 11*

H illenius, D.

De Brandende Kwestie van Dick Hillenius. Elite, de functie van
de ongelijkheid. 30.10. p. 9*

Komrij, G.

De Brandende Kwestie van Gerrit Komrij. Gerrit Komrij over
de Nederlandse kunstkritiek. 2.10. p. 13*

D e P o o lse sc h rijvers/1920-1982.

Een inleiding met twaalf korte portretten.

Lesm an, K.

De gekooide geest. Een inleiding over de ontwikkeling van de
Poolse literatuur sinds 1920. 24.4. p. 8
Het nieuwe proza. 24.4. p. 15
Springend over de bergen. 24.4. p. 12
Meedogenloos en onverbloemd. 24.4. p. 13
De onschuldige jeugd. 24.4. p. 10
Verdiept in een boek. 24.4. p. 12
De droom van het nationalisme. 24.4. p. 14
Een ander, optimistisch bewustzijn. 24.4. p. 14
Analyse van acrobatiek. 24.4. p. 11
Absurde spelden. 24.4. p. 14
Tegen ‘het esthetisch ervaren’. 24.4. p. 13
Demiurgische krachten. 24.4. p. 10
Enfant terrible. 24.4. p. 8

A nderm an, J.
Andrzejewski, J.
Borowski, T.
Gom brow icz, W.
Iwaskiewicz, J.
Konwicki, T.
Lem , S.
M ilosz, C.
M rozek, S.
R ósew icz, T.
Schulz, B.
W itkiewicz, S.

H e t fa v o rie te
p e rs o n a g e

Schrijvers en het literaire personage van hun voorkeur.

Alberts, A.
Buch, L. de
Donkers, J.
Donner, J.H.
Fens, K.
Harm sen van Beek
Hofland, H.J.A.
Hoog, E.
Kellendonk, F.
Kuipers, R.
M eijsing, D .
Otten, W.J.
Peeters, C.
Portnoy, E.
Schippers, K.
Zom eren, K. van

Ephraim Mackellar, 18.12. p. 5
Brendan Archer. 18.12. p. 9
Richard Maple. 18.12. p. 8
Jozef. 18.12. p. 7
George Herbert. 18.12. p. 9
Plume. 18.12. p. 4
Yossarian. 18.12. p. 5
Professor Pnin. 18.12. p. 6
Thomas de Quincey. 18.12. p. 7
M r. Wemmick. 18.12. p. 5
Seymour Glass, 18.12. p. 6
Zij. 18.12. p. 6
Holden Herzog. 18.12. p. 9
Sherlock Holmes. 18.12. p. 4
Zus. 18.12. p. 6
Konstantin Paustovskij. 18.12. p. 8

D e B o e k e n b e rg

Een serie artikelen van P. Piryns en K. Schaepman over de boe
kenberg.

Piryns, P. en
K. Schaepm an

De magazijnen liggen vol met onverbiddelijke maar helaas
onverkoopbare best-sellers. 13.11. p. 3*
Nog niet zo lang geleden was marketing een vreselijk schutting
woord in het boekenvak. 20.11. p. 7*
Nederlandse uitgevers poetsen hun gouden munten op. 27.11. p.
9*

Het wonen in een boekenkast.
De gedroomde en particuliere bibliotheek.
18.12. p. 28

Berlijn-Amsterdam 1920-1940
Duits-Nederlandse wisselwerkingen.

The Mind’s I

De tentoonstelling ‘W estkunst’ is mislukt omdat er immers geen
Westkunst bestaat. 1.5. p. 18*

D e B ra n d e n d e
K w estie

‘Silence’ in de Stille Zuidzee.
De Nationale Bibliotheek van Fiji.
20.11. p. 36

B e rlijn A m s te rd a m

De omstreden cartoon uit 1936 van Peter van Reen. 13.2. p. 17*

Boekenclubs. ‘De mensen die er nu nog bijkomen, dat is toch
het heikrekelpubliek: hartstocht en liefde’. 4.12. p. 15*
Ramsj. Zelfs de opkopers kunnen de boekenberg niet meer aan.
11.12. p. 9*

T e k e n in g e n S ie g frie d W o ld h ek
A. Alberts
Armando
F. Bordewijk
Willem Brakman
Jeroen Brouwers
Andreas Burnier
Jules Deelder
Kees Fens
Louis Ferron
Piet Grijs
Dick Hillenius
Joyce & Co
Gerrit Komrij
Dirk Ayelt Kooiman

30-1
17-7
20-11
20-11
30-10
22-5
24-4
14-8
30-10
28-8
30-10
30-10
30-10
30-10

Kees van Kooten
Gerrit Krol
Nicolaas Matsier
Doeschka Meijsing
Harry M ulisch
Cees Nooteboom
J. van Oudshoorn
Karei van het Reve
K. Schippers
A. de Swaan
S. Vestdijk
Jan Wolkers
Koos van Zomeren

27-3
20-11
20-11
20-11
23-10*
27-2/20-11
30-10
22-5
20-11
14-8
30-10
18-12*
20-11

hoe overtuigend mensen als Lem er
ook over kunnen schrijven. Daar
voor is tenslotte een machine no
dig, al stampend en denkend. De
opzet van het boek is veel beschei
dener. Hofstadter en Dennen rich
ten zich tot een ieder die ooit gefas
cineerd is geweest door het idee van
een denkend mechanisme, en die
vermoedt dat dit iets tegenstrijdigs
heeft, al is het niet helemaal duide
lijk waarom. Ze willen laten zien
hoe er door de beoefenaars van de
wetenschap der artificiële intelli
gentie (oftewel ‘de artificiële intel
ligentsia’ volgens de standaardgrap)
over het bewustzijn en de mogelijk
heid van een mechanische versie
daarvan wordt gedacht. Door de le
zer hiermee vertrouwd te maken en
door de vermeende tegenstrijdig
heid tussen machine en geest uitge
breid ter discussie te stellen probe
ren ze aan te tonen dat deze nergens
op berust. Dat een dergelijk boek
toegankelijk kan zijn voor een groot
publiek is het bijzondere van The
Mind’s I, maar het streven daarnaar
leven ook beperkingen op. Het is
bij voorbeeld jammer dat een arti
kel als Hilary Putnams ‘Minds and
Machines’ (in: Mind, Language and
Reality) er niet in kon worden opge
nomen, vermoedelijk werd deze
vooraanstaande Amerikaanse filo
soof te moeilijk gevonden. Putnam
beweert
dat
de
traditionele
vraagstukken uit de zogenaamde
‘philosophy of M ind’, zoals dat van
de verhouding tussen lichaam en
geest, zich niet alleen voordoen bij
mensen, maar in principe ook bij
machines. Dit idee wordt uitgewerkt aan de hand van een eenvou
dig soort computer waar Turing
mee werkte.
Ook opvallend is het nagenoeg ont
breken van auteurs die Hofstadters
en Dennetts eigen standpunt niet
delen, terwijl dat toch lang niet on
betwist is. Door een iets groter be
roep te doen op het geduld en de
concentratie van de lezer had The
Mind’s I naar mijn gevoel vollediger
gemaakt kunnen worden. Hiertegen
over staat dat er steeds uitgebreid
naar de literatuur wordt verwezen.
Wie Hofstadters Gödel, Escher,
Bach, an Etemal Golden Braid
(1979) of Dennetts Brainstorms
(1978) heeft gezien zal niet aangemoedigd hoeven te worden dit ui
terst leesbare boek eens in te kijken.
Hij zal hierin hetzelfde mengsel
van diepgang, helderheid en humor
aantreffen dat beide auteurs in bre
de kringen bekendheid heeft be
zorgd.
■
Michael Morreau studeert filosofie aan de
Universiteit van Amsterdam

Een vrolijk drietal
JAN W I L L E M VAN DE W E T E R I N G

FR IS EN
V R O LIJK
k g

>

‘ *

V*

De zakenman Fris, een aan
seks verslingerde rat, en het
ontuchtige knaapje Balthazar
van Schetema. Ziedaar de
hoofdpersoon van het verhaal
van een surrealistische Odyssee.
Een reis door een fantastische
droomwereld waar alles kan en
alles mag, en waar
geestverruimende middelen,
druïden, een zwarte panter en
de zwoele, rondborstige
secretaresse A nne ieder hun
eigen rol spelen.
Fris en vrolijk, een nieuw
hoogtepunt in het tot nu toe zo
veelsoortige werk van
Jan willem van de Wetering.

Janwillem
van de Wetering

FRIS EN VROLIJK
of hoe een nootje te kraken
Met tekeningen
van Frank ter Horst
Paperback f 18,90
Verkrijgbaar in de boekhandel

, VEEN,UITGEVERS UTRECHT,,

klaart en zelfs de ‘sneeuwwitte ziel’
van de hond Bella binnenste buiten
keert; en deze alwetendheid —
waarover eigenlijk alleen een ano
nieme, buiten het verhaal staande
instantie kan beschikken — wordt
des te opmerkelijker (en eigenlijk
volkomen onaanvaardbaar) wan
neer we halverwege het boek verne
men dat de verteller een kennis is
van Nino, en dus een zogenaamde
getuige-observator binnen het ver
haal. Hoe dan ook, alle personages
en situaties worden door deze ver
teller bejegend op een uiterst pater
nalistische wijze, waarin uitsluitend
plaats is voor medelijden en senti
ment, met name waar het de hoofd
personen Ida en Useppe betreft. De
aardigste gedeelten uit het boek zijn
dan ook de passages waarin deze fi
guren een ondergeschikte rol spe
len, bij voorbeeld de lange voorge
schiedenis van Ida’s ouders in het
eerste hoofdstuk en de beschrijvin
gen van de veelkoppige Napolitaanse familie, die met Ida in het ver
blijf voor daklozen woont.
Ook de lezer krijgt een volkomen
passieve rol toebedeeld, niet alleen
door de voorspelbaarheid van de
gebeurtenissen op zich of door de
gemeenplaatsen
in
de
vele
beeldspraken; maar ook door de re
dundante manier van presentatie:
het combineren van adjectieven
met dezelfde betekenis; het bijna
letterlijk herhalen van mededelin

gen en vooral het tot vervelens toe
voorspellen van de op hand zijnde
‘drama’s’.
De waarheid is uitsluitend in han
den van de verteller die zichzelf, in
tegenstelling tot de personages, niet
buiten de realiteit plaatst maar erbo
ven, in de ivoren toren van de M u
zen, de tweede wereld, naast die
van de Natuur, waar volgens M o
rante reinheid en ongeschonden
heid heersen: ‘de schrijver verte
genwoordigt in de wereld,’ aldus
Morante, ‘de volledige harmonie
van verstand en verbeelding; dat
wil zeggen het innerlijke vrije ge
weten van de mensheid, de ingreep
die de mensheid van de absurde
monsters verlost.’
Kunst is voor Morante een afweer
mechanisme tegen de ‘infectie’ van
de Geschiedenis; maar zo te zien is
niet alleen de politieke geschiedenis
geïnfecteerd, ook de literaire ge
schiedenis is uitgebannen als een
gevaarlijke besmetting: zonder slag
of stoot worden alle uiterst belang
rijke ervaringen en experimenten,
zowel van de vooroorlogse avantgarde als van de neo-avant-garde
van de jaren zestig, door Morante
opzij gezet en grijpt ze terug op de
‘echte’ romans van de negentiende
eeuw. O f ze daarmee, zoals wel is
beweerd, de crisis van de roman
heeft overwonnen, valt echter te
betwijfelen: ze heeft die crisis volle
dig genegeerd.
■

Karei van het Reve
Vervolg van pagina 20

stand zien wapperen, maar als je
haar hoon zijn die Hollanders ver
rekt dichtbij.
Dergelijke ondoordachtheden ver
zwakken Van het Reves betoog keer
op keer. Aardige ideeën over de sta
tus van het cliché in de literatuur,
of de toelaatbaarheid van realia blij
ven daardoor invallen, aanzetten, of
hoe je het noemen wilt. Van het Re
ve is zeer bedreven (ik bedoel dit
overigens niet als grafschrift) in het
oplaten en doorprikken van ballon
nen; te dikwijls zweeft hij met hen
mee als lichtgewicht. De vergelij
king met zulke verschillende essay
isten als Kees Verheul, R.A. Cor
nets de Groot en Huub Beurskens
maakt dat nog duidelijker: ook zon
der zwaarwichtigheid kun je met
beide benen op de aarde blijven
staan.
Dan is er nog Van het Reves alom
geprezen stijl. ‘Literatuur bestaat
eigenlijk uit clichés, uit gemeen
plaatsen. Beschrijf je een bepaalde
situatie, dan dringt het literaire cli
ché, dat bij die situatie hoort, zich
op. Je moet dat cliché dan gebrui

ken, of je moet het afwijzen.’ Uit
hetzelfde stuk: ‘In 1890 publiceer
de Tsjechov een verhaal dat Dieven
heette, en ook over dieven ging, na
melijk over paardendieven.’ En uit
nog steeds hetzelfde stuk: ‘Tsje
chov en Biesheuvel zijn beiden ten
zeerste geneigd om dat gebod te
overtreden. Als zij te maken krijgen
met een mishandelde Javaan, dan
aarzelen ze niet op te merken dat
dat mishandelen verkeerd, schande
lijk is, en dat het beter ware wan
neer de Javaan niet mishandeld
werd.’
Zo gaat het van ja tot amen, met de
helderheid van de spreektaal, in een
betoogtrant die kleine ideeën als
ballonnen opblaast tot de omvang
van een boek — nou ja, een bundel.
De balans van voor en tegen moet
iedereen maar voor zichzelf opma
ken. Naar mijn oordeel heeft Van
het Reve met zijn essay over Freud
en Dostojevski de maatstaf aangege
ven waarmee een kritisch lezer
al zijn werk mag meten: met min
der hoeft niemand genoegen te
nemen.
■
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Vier (lichters in de pathetische
situatie
De beoordeling van 'onwaardig gedrag’
Beroemde scherven
door Toon Tellegen
Uitgever: Querido, ƒ 17,50
Tussen twee stilten
door Anton Korteweg
Uitgever: Meulenhoff, ƒ2 1 ,5 0
Turner Court
door J.B . Charles
Uitgever: De Bezige Bij, ƒ 18,50
uniek onkruid
door Gust Gils
Uitgever: M anteau, ƒ 15,90

Rob Schouten

Ed. Laurens. postbus16017.2500BA

‘Het kan een zeer onedele ge
woonte zijn geen gelegenheid
voorbij te laten gaan om zich
pathetisch te betonen: om w ille
van het genot zich daarbij de
toeschouwer voor te stellen die
zijn klederen scheurt en zich
zelf erbarm elijk en klein voelt.
Het kan derhalve ook een teken
van innerlijke adel zijn met pa
thetische situaties de spot te
drijven en zich daarin onw aar
dig te gedragen,’ aldus het voor
naamste gedeelte van een van
N ietzsche’s aforism en.

Caballero Filter.

Smaakvoor twee.

I A n d ers
d an
I an d ere.

: De strekking van deze uitspraak zal
zeker dichters, o f ze hem n u ken
nen o f niet, aanspreken want juist
in de poëzie ligt het pathetische le
vensgroot op de loer, en de meeste
dichters proberen dan ook het
hartstochtelijke karakter van hun
dichterlijke aandoeningen zoveel
mogelijk te verhullen. De meest
succesvolle m ethode daarvoor is de
lezer vóór te wezen, het gedicht
met zoveel hum or, esprit o f ironie
te kruiden dat de sm aak van het
oorspronkelijke pathos verdwijnt.
Afstandelijkheid is het wapen van
de intellectueel, en de gem iddelde
hedendaagse dichter wil liever daar
voor doorgaan dan voor een ge
voelsmens.
Er bestaat (in het W esten althans)
vrijwel geen poëzie die volkomen
gespeend is van ironie. Zelfs de
meest verstokte zoekers naar de
waarheid, als H .C . ten Berge en
Rein Bloem perm itteren zich van
tijd tot tijd w oordgrapjes — al zijn

die meestal niet louter ontspannend
bedoeld —, zelfs de meest rom an
tisch bevlogene als bij voorbeeld Jacob Groot ‘D er M eistersanger’
zorgt ervoor dat men hem tenslotte
niet zomaar op zijn w oord ver
trouwt. Onversneden ernst, over
gave en pathetiek is voor het
christelijk gezang, de sm artlap, het
candlelightgedicht. D e oprechte
dichter zorgt ervoor, al is het maar
door een peuleschil, dat de lezer
niet helemaal tot zijn blanke pit kan
doordringen. Vier onlangs versche
nen dichtbundels, Beroemde schel*
ven van T o on T ellegen, Tussen twee
stilten van Anton K ortew eg, Turner
Court van J.B . Charles en uniek on
k ru id van G u st G ils illustreren het
bovenstaande, ieder naar zijn eigen
wijs.

Toon Tellegen
T o o n Tellegen bij voorbeeld noemt
zijn dichtbundel Beroemde scherven,
en die titel heeft al direct een ironi
sche bijw erking; men denkt m is
schien wel aan ostracism e o f antiek
afval, niets lachwekkends op zich
zelf, m aar door in twee woorden
het beroem de met het verworpene
te combineren lokt de dichter met
een grapje de lezer zijn werk in. De
ironie is bij Tellegen inderdaad
m aar een peuleschil, m aar wel een
onontbeerlijke.
Zijn gedichten spelen zich stuk
voor stuk a f in een onwerkelijk ge
bied, in de droom , daar waar men
zichzelf van buiten a f ziet lopen,

waar verschillende zaken in elkaar
schuiven en waar vaste vormen uit
elkaar vloeien. K ortom heel dicht
bij de menselijke geest, waar w ar
boel en synesthesie heerst. En
voortdurend is er een ‘ik’ die door
dit droom landschap loopt en ver
rast aanschouw t hoe alles in elkaar
grijpt, naast elkaar optreedt en ver
andert, en hoe weinig zin het heeft
om naar de essentie der dingen te
zoeken.
D it alles vindt in T ellegens poëzie
heel paradijslijk plaats, met talloze
bloem en, weilanden, hemelsblauw,
betoverde eilanden, water, noem
maar op. ‘Een w ilgeroosje, op een
m iddag, in een wilde berm , / tro f
mij / in m ijn enige gevoelige plaats,
m ijn ziel,’ begint een van T ellegens
gedichten en zo is het. D e natuur is
wonderschoon van eenvoud en ont
roert de m ens, maar hij zal het toch
niet kunnen laten er enige afstand
van te nemen. In Beroemde scherven
wordt het naïeve geluk, de ‘ Dasein slust’ in een verwarrende maar
aangename om geving, telkens een
klein hakje gezet. D e ironie werkt
in deze poëzie niet zozeer als uit
laatklep voor het intellect maar als
een ontwaken uit de droom , want
dromen kennen in zichzelf geen iro
nie, die komt pas als men ze inter
preteert. Ironie is het stijlmiddel
waarmee de dichter aantoont wat
hij ook inhoudelijk vaak weergeeft:
dat hij in staat is op zichzelf neer te
zien, o f als dat wat minachtend
klinkt, zichzelf van afstand te bekij
ken.
Een typerend gedicht is ‘H et was
avond’ :
H et was avond
en ik keek bij m ezelf naar binnen.
Ik zag m ijzelf daar aan een tafel
[zitten.
B ent u verliefd? vroeg ik, ik tikte
[tegen het raam.
J a , zei ik. U stoort. Ik ben het
[juist geworden,
o f liever nog: ik sta op het p unt
[daartoe.
Ik zag m ijzelf daar aan de tafel
[zitten.
Ik zag m ijzelf daar in de straat, en
[op een plein,
een brug.

D e laatste regel van dit gedicht
geeft nog eens aan dat de ‘ik’ in de
ze poëzie geen vaste woon- o f ver
blijfplaats heeft. H ij hopst en
springt door vele verschillende wer
kelijkheden heen, m aar zorgt er
toch voor zo nu en dan de aarde te
raken.

Anton Korteweg
T oon T ellegen slaagt er in Beroem
de scherven op een heel aparte m a
nier in om naïveteit en geestigheid
met elkaar te verbinden. Wat in
zijn vorige bundels De zin van een
liguster en De aanzet tot een web
vaak alleen maar een manie voor
het onontwarbare leek is hier, door
de toegenomen ironie, een produkt
van de dichter zélf geworden. T e l
legen is er du s, ironisch genoeg,
persoonlijker door geworden.
N atuurlijk drijft hij niet echt de
Nietzscheaanse spot met het pathe
tische. D at doet wel enigszins A n
ton K ortew eg in zijn nieuwe bun 
del Tussen twee stilten. D e titel daar
van is ontleend aan een regel van
J .C . Bloem : ‘H et is even / tussen
twee stilten luid gew eest’. Bij
Bloem gaat het in eerste instantie
over het in zondagsrust w eggestor
ven klokgelui, maar het krijgt bij
hem na de regel ‘niet te verzoenen
is het leven’, al de meer existentiële
betekenis die ook Kortew eg aan
zijn titel geeft: tussen de stilte van
het ongeboren leven en de stilte van
de dood is er even het luidruchtige
leven. K ortew egs bundel begint
dan ook conform met een gedicht
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het boek Daniël afkomstig zal zijn.
Regelrecht met doelbewust un
derstatement te verbinden zijn re
gels als ‘Vandaar met meer moeite
dan pijn / uit kleine stukjes onvrede
/ eindeloos versjes smeden’ (uit
‘Sorry’), waarin het tragikomische
natuurlijk vooral in ‘met meer
moeite dan pijn’ gelegen is.
Het verst verwijderd van de ernst
des levens, die Korteweg uit zijn
jeugd maar al te goed kent, dwaalt
hij rond in de gedichten waarin hij
een van oudsher favoriet karweitje,
ooit met de titel De stormwind van
zijn hand bedacht, beschrijft: de
masturbatie. ‘Men moet dus, bij
wijze van meid, / de fleurigste zak
doek nemen.’ vindt hij in het ge
dicht ‘Uitzicht’ en in ‘Vraag’ vraagt
hij zich af of P.C. Hooft bij het
schrijven van zijn erotische gedich
ten wellicht in de ene hand zijn roe
de en de andere de pen gevat hield
zodat het zaad, met de ene hand op
gepompt via de andere hand in zijn
poëzie overstroomde. Dat is geen
onderwerp voor een dichter, die het
alleen maar om de ernst des levens
en de waarheid gaat, ofte wel Kor
teweg gedraagt zich hier wat ‘on
waardig in een pathetische situatie’.
Geestig is het natuurlijk wel.
Omdat naast de pathetiek ook de
burgerlijkheid op de loer ligt,
maakt Korteweg die bij voorbaat
onschadelijk door haar in zijn ge
dichten op te nemen. Dat gebeurt
met het zijn hele poëzie kenmer
kende mengsel van dubbelzinnige
openhartigheid en gevoel voor het
ironische in het menselijk hande
len, heel treffend in ‘Herrlich weit’:
Reeds werd ik voor de Rotary
[gevraagd, waar ik
het zelf wel naar gemaakt heb, want
ik heb het herrlich weit gebracht en
[ondanks dat
nog iets jongensachtig behouden.
Mijn vrouw werd in die jaren nauwe
llijks
wat ouder, eigenlijk, kleedt zich nog
[steeds
eenvoudig maar met smaak en maakt
’s avonds textielschilderijen.
Onze kinderen noemen wij grut, het
[zijn
precies één jongen en één meisje, zij
zijn steeds het zonnetje in huis en
[wekken
bij vrienden afgunst of vertedering.
Als dit zo doorgaat houd ik het niet
[tegen
dat ’k eens met vochtig oog ’n stuk
[triplex afzaag
en daarin met een gloeiende breinaald
[brand:
‘Waar liefde woont gebiedt de Heer
[zijn zegen. ’

J.B. Charles
Het soort verlichtheid waarmee
Korteweg zijn zondebesef (nou ja)
en hang naar negentiende-eeuwse
domineesdichterachtige
truttig
heid, probeert te bezweren, kan hij
volop aantreffen in de poëzie van
J.B. Charles. Die man schrijft nu al
veertig jaar poëzie, zonder dat ie
mand er veel aandacht aan schenkt
en toch zijn zijn gedichten vaak ver
rassend en geestig. Wat hij geheel
en al lijkt te ontberen is het gevoel
van strijd tussen ernst en afstande
lijkheid dat Kortewegs poëzie zo
zeer kenmerkt. Charles is de Voltairiaanse geest die met voortdurende
scepsis het menselijk tekort tole
reert en tegelijkertijd een beetje be
lachelijk maakt. Het echt patheti
sche lijkt hem vreemd. O f dat ook
werkelijk zo is weet je natuurlijk
nooit; ik herinner me dat mijn va
der op de kansel altijd vergenoegd
in zijn handen wrijvend verkondig
de dat zelfs Voltaire bij zijn laatste
snik toch nog om God had geroe
pen, maar voorlopig is J.B. Charles
nog een opgewekte deïst.
Hij schrijft zijn poëzie zo’n beetje
met de gedachte ‘het is je moeder
niet’. Dat moge blijken uit het feit
dat hij in een van de regels uit zijn
onlangs verschenen bundel Turner
Court zegt dat je wat hem betreft
Gust Gils

het dichterlijk woord ‘dwars door
de latten / van het alfabet (mag)
heentrappen / want het moet zich
laten betasten’. Zelf geeft hij het
goede voorbeeld. Zonder enige
stroefheid, navelstaarderij of opge
legde diepzinnigheid schrijft hij
zijn eeuwig ‘witty’ poëzie. Hij ge
bruikt de taal in haar meest gewaar
deerde vorm, die van communica
tiemiddel in een rationeel gesprek,
waarin dood en tragiek wel onder
werpen maar geen dompers kunnen
zijn: ‘Jullie willen mijn as / wel
even strooien over Drenthe: / op
heide ligt het denk ik het beste.’
schrijft hij in ‘Dankwoord’. Als dit
een echt ironisch understatement
moet beduiden zou het dus eigen
lijk iets ernstigs, doodsangst bij
voorbeeld verhullen. Maar het op
vallende is dat je bij Charles’ poëzie
helemaal niet aan in luchthartig
heid verpakte onweersbuien denkt.
Hij Is gewoon geestig en hoeft het
bijgevolg niet te dóén. Om toch nog
even op de zogenaamd bekeerde
Voltaire terug te komen, ook J.B.
Charles signaleert wel degelijk die
pere gevoelens in zichzelf of een se
rieus te nemen gedachtenleven, bij
voorbeeld in de regels ‘hier binnen
is inkoherent, / wat ik eigenlijk zou
willen zeggen’ (‘Feind hórt mit’),
maar hij besluit dan ook om die on
samenhangendheid maar niet aan
het woord te laten. Ongetwijfeld
loopt dat in zijn opvatting toch ner
gens op uit.
Door het bewust ontbreken van
eerbied, diepgang of worstelend
zoeken, spreken zijn gedichten
steeds voor zichzelf. Je kunt feite
lijk alleen een oordeel vellen over
de geslaagdheid van zijn ‘toon’, om
dat vreselijke woord maar eens te
gebruiken. Soms is hij wel erg mak
kelijk en melig in de weer, en lijken
zijn gedichten op die van de Engel
se anti-psychiater R.D. Laing, die
op de maat van springliedjes de in
termenselijke relaties zo’n beetje

doorlicht. Voorbeeld daarvan vind
ik een aanhef als ‘hoe jij ook snikt,
ik ben ik. / Veeg liever mijn natte
gezicht / maar niet af met je
nieuwste gedicht. / Ik blijf ik, wat
jij ook schrijft.’ Op andere momen
ten brengt hij met zijn vrolijke
praattoon daarentegen een werke
lijk prachtig gedicht voort, zoals
‘De boom’, opgedragen aan Han
Hoekstra:
Ik heb daarnet een boom gekocht,
nou ja, een boom, zo ’n drie voet hoog.
Daarvoor wordt nu een plaats ge[zocht.
Je zegt: het is een tak, meer niet.
Hoho, met wortels en een kleine kluit;
je zult eens zien, daar groeit wat uit!
Het wonder is, hoe hebben ze de
[takken
er nu al in kunnen verpakken
met blad en knop, bloesem en al.
Ja, alles wat hij worden zal
zit er al in, zelfs brandhout na zijn
[dood.
Maar eerst wordt hij nog even groot.

Gust Gils
Dit is wel geen gedicht dat al te
moeilijk doet over de goddelijke
oorsprong der dingen o f het won
der der natuur, maar toch even at
tentie vraagt voor een aardig ver
schijnsel in het leven. In dergelijke
combinaties van in zekere zin ern
stige onderwerpen en een vlotte
toon is J.B. Charles op z’n best.
Ook de Vlaamse dichter Gust Gils
beoefent in uniek onkruid het ‘hu
moristische’ gedicht. Met de titel
‘uniek onkruid’ wordt de mens be
doeld, ‘onkruid is de scheldnaam
bedacht / voor dat wat in de prak
tijk / het meest levenskrachtige
blijkt’, aldus het titelgedicht. Gust
Gils schrijft poëzie die je net zo
goed iets anders zou kunnen noe
men, omdat elke vormkracht eraan
ontbreekt. Zijn teksten spelen zich
meer af in de buurt van het afo
risme, soms ook wel de moppentap
perij. Toen hij indertijd moest op
treden op de roemruchte ‘Nacht
van de poëzie’ in het Concertge
bouw, greep hij grommend de mi
crofoon en zette zijn tanden erin.
Zo iets noem je nou onwaardig ge
drag in de pathetische situatie, die
voordrachtskunst is, al kun je het
ook omdraaien tot pathetisch ge
drag in een onwaardige situatie.
Als gezegd, vanuit een streng stand
punt bezien stellen zijn gedichten
niets voor, maar ze zijn wel heel ge
schikt voor lacherige situaties. Vol
komen maanziek bij voorbeeld is
het vers ‘Vanuit het ongeschaafde’:
‘is de hemel uit ruwe planken / ver
vaardigd inderdaad // zou het dan
niet vaker hier beneden / splinters

moeten regenen? II zelfs de krank
zinnigste timmerman / slaat soms
aan het twijfelen ja.’, niet zozeer
om wat er staat maar om het feit dat
een dichter zelfs maar op de ge
dachte komt.
De vraag in dit verband is natuur
lijk of Gust Gils zijn grappenmake
rij ook als dekmantel voor serieuze
re bedoelingen inzet. Het is nauwe
lijks aannemelijk. Wel lijkt hij zich
uit alle macht te verzetten tegen een
‘gedragslijn die hij op straffe van
moet naleven’. Net als in de minder
interessante gedichten van Charles
is de humor bij hem geheel en al tot
levenshouding geworden en nauwe
lijks een wapen waarmee in de poë
zie zelf gevoelens van hogere orde
bestreden kunnen worden.
Het opvallende is dat naarmate een
dichter meer geestigheid in zijn
werk stopt, er minder overtuigings
kracht vanuit gaat; Gust Gils levert
daarvan het bewijs. Neem bij voor
beeld het gedicht ‘De pijnfuif:
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N O N -F IC T IO N
Jules Feitter

AMERICA FROM
EISENHOWER TO REAGAN
A lange format, 256 page selection: 25 years
of contemporary history mirrored in words
and drawings by an outstanding satirist, wellknown from the columns of this magazine.
t 39,75
Ralph Steadman

SIGMUND FREUD

o .

”A remarkable book: wild, inventive, disturbing and explosively funny..." The New York
Times Book Review about this most original
introduction in words and pictures to the life
and ideasofa magnificent thinker. t 26,75

M .C O E T 7 P C

WAITING FOR THE
BARBARIANS

F IC T IO N
Richard Adams

vrienden ik heb de pijn
maar op de kachel gezet
om ze warm te houden

THE IRON WOLF

als iemand pijn wil
ze is lekker vers
neem gerust

J.M. Coetzee

en neem wat meer
er is pijn genoeg
voor iedereen
Men moet wel een enorme hypo
chonder zijn om achter deze woor
den nog een gekwelde geest te ver
moeden.
Het is dan ook maar de vraag of
Nietzsche’s aan het begin van dit
artikel geciteerde uitspraak in de
praktijk voor de kunst wel opgaat.
Innerlijke adel, als dat al een eigen
schap van de kunstenaar moet zijn,
komt waarschijnlijk beter tot uiting
in kunst die én de pathetiek én de
onwaardigheid in zich verenigt.
Dat het bij alle verschillen deze vier
dichters tenslotte toch wellicht ern
stig om zichzelf en een mogelijke
relatie tot de buitenwereld gaat, kan
wellicht blijken uit het navolgende
composities, samengesteld uit re
gels van Tellegen, Korteweg, Char
les en Gils:
Ik dacht eens aan iemand die in mij
[zat
jij bent het, jij die ik nooit heb gekend
wacht maar, diep in 't geheim zijn
[wij dezelfden
al wat je bent
zeg je zelf!
Het is misschien een onwaardig be
wijs, maar wel een dat laat zien dat
het allemaal innerlijk is, edel of
niet.
■

A journey into enchantment, nineteen folk
tales from all over the world re-told by one of
the most popular story-spinners of our time.
/ 11,75

MOTHER’S

HELPERI

WAITING FORTHE
BARBARIANS

A prize-winning allegory from South Africa of
oppressor and oppressed, in which the cen
tral character, known as the Magistrale, is an
analogue of all men living in complicity with
regimes that ignore justice and decency.
f 14,75
Maureen Freely

MOTHER’S HELPER
A superbly biting and breathtakingly fluent
attack on certainlibertarian views of tamily life
and education, blending laughter, delight,
rage and amazement / 16,25
Doris Grumbach

THE MISSING PERSON

Anovelofpublicglamourand private miseryin
Hollywood, a moving portrait of a heart and
soul behind a glittering facade. f 16,25

(
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over zijn geboorte en eindigt (een
fraaie vertaling van Rilke’s ‘Archaï
sche torso van Apollo’ niet meege
rekend) met verzen over sterven en
doodsangst. Daartussenin is hij dan
‘luid’.
Het zijn niet de geringste onder
werpen waarover Korte weg dicht:
het ontheemd raken van je geboor
tehuis, de hang naar religiositeit
terwijl je toch de kerk heb afgezwo
ren, het ieder mens aangeboren ver
langen naar Biedermeijervrede, de
onbereikte doelen in het leven, de
afname van de hartstocht. Juist om
dat het zulke grote, wezenlijke le
vensinhouden betreft, waar je ge
makkelijk hartstochtelijk over kimt
worden, houdt ook Korteweg een
behoorlijke afstand in acht, zoals
hij ook de schaal van het hele leven,
in de regel van Bloem, tot draaglij
ke proporties verkleint. Wel is de
ironie in vergelijking met zijn
eerste bundel Niks geen Romantic
Agony langzaamaan beduidend af
genomen. In de eerste verzen in
Tussen twee stilten lijkt ze zelfs
goeddeels afwezig. Dan staat er
over het geboren worden: ‘Ik
schreeuw: ik kan niet terug. /
Plotseling ben ik te groot, / hang ik
aan leven bloot’. De afdeling
waarin dit vers staat, heet ‘Buiten
jou’, en daarmee moet dan in de
eerste plaats de moeder bedoeld
zijn, maar ‘jou’ betreft ook pars pro
toto de hele opvoeding, God in
cluis.
Kortewegs door religie bepaalde,
‘op de adelaarsvleugels van Huub
Oosterhuis’ doorgebrachte jeugd
speelt in zijn poëzie een belangrijke
rol. Zo gebruikt hij in het gedicht
‘Zoek’ cliché’s van bijbelse origine;
‘liever is het mij te dwalen door het
dal van diepe duisternis’ en hij
spreekt over zichzelf als een ‘heel,
een heel klein schaapje’. Het ge
dicht ‘Gezang’ is zelfs een complete
pastische op de oude kerkgezangen.
Nee, verloochenen doet hij zijn
jeugd niet, maar het blijft toch een
beetje moeilijk om Kortewegs hou
ding tegenover zijn thema precies
te ontsluieren. Een dichter schrijft
tenslotte niet voor zijn plezier ker
kelijke gezangen, en ook in Korte
wegs versie lijkt nogal wat dubbelzinigheid te schuilen.
Dat de ironie nog steeds een rol in
zijn poëzie speelt blijkt vooral uit
de op ‘Buiten jou’ volgende gedich
ten, waarin zo nu en dan woord
grapjes, knipoogjes voor ingewij
den worden gegeven. Dat is bij
voorbeeld het geval met de regel
‘want ik hou van je en niet eens zo
zelden, gezien de vierduizend da
gen en nachten’, in welke gemodifi
ceerde liefdesbekentenis de formu
lering ‘dagen en nachten’ wel uit
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De schrijver en de psychiater
Deel drie van Freuds Verzam eld Werk in vertalin g
Psychopatische figuren op het
toneel
De waan en de dromen in
Gradiva van W. Jensen
De Mozes van Michelangelo
Enkele karaktertypen uit de
psychoanalytische praktijk
door Sigmund Freud
Vertaling: Lucas Gabel,
Adriaan Morriën, Henk
Mulder en Robert Starke
Uitgever: Boom, ƒ 42,50

Jan Fontijn
Freud staat alom bekend als een
uitstekend stilist die een glas
helder en elegant Duits schrijft.
Drie van de vier artikelen in
deel drie van zijn Verzameld
werk in Nederlandse vertaling
over literatuur en beeldende
kunst, zijn een plezier om te le
zen. Alleen het eerste, ‘Psycho
patische figuren op het toneel’
geheten, is hierop een uitzonde
ring: lange, duistere zinnen in
een moeizaam en deftig Duits.
De vertalers hebben hun best
gedaan maar de tekst is ook in
het Nederlands moeilijk te vol
gen. Deze verhandeling uit de
jaren 1905-1906 is nooit door
Freud zelf gepubliceerd. Ik
denk onder andere om stilisti
sche redenen.
Het is moeilijk om aan te geven
waar het geheim van zijn stijl nu in
zit. Vooral in zijn opstellen over
kunst en cultuur merk je dat hij zijn
best doet om voor een breed pu
bliek te schrijven en daarbij zoveel
mogelijk wetenschappelijk jargon
te vermijden. Een retorisch procédé
dat Freud vrij vaak hanteert is de
lezer bij het betoog betrekken door
de wij-vorm te gebruiken o f formu
leringen als ‘zullen wij de poging
wagen ook deze droom te duiden?’
of ‘Ik kan me voorstellen dat een le
zer op deze plaats bij voorbeeld uit
roept’. Er ontstaat op die manier
een bijzondere relatie van de lezer
als leerling met meester Freud. Hij
gaat met de laatste meedenken en
oplossingen zoeken voor bepaalde
problemen. Hij vergeet bijna dat
die problemen door Freud zijn ge
dicteerd. Het wordt dan ook moei
lijk je als lezer los te maken van zijn
betoog en buiten Freud om kriti
sche vragen te stellen.
34
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Een ander retorisch procédé van
Freud is een abstract betoog en al
gemene beweringen regelmatig te
illustreren met goedgekozen literai
re voorbeelden of met gevallen uit
zijn eigen praktijk. Zo’n case history is echter niet te controleren, om
dat alleen Freud over de gegevens
beschikt.

Manipulatie
Dat Freud niet ontkomt aan mani
pulatie van de lezer is heel goed te
merken in zijn meesterlijke verhan
deling over de novelle Gradiva van
Jensen. Hij begint zijn analyse met
een zeer uitvoerige beschrijving

Van Ernest Jones, de biograaf van
Freud, weten we dat Jung Freud
wees op het bestaan van de novelle.
Uit alles is te merken dat hij met
veel plezier zijn verhandeling ge
schreven heeft. Om meer dan één
reden zal het boek van Jensen hem
geïntrigeerd moeten hebben. Aller
eerst omdat het zich afspeelt in de
wereld van de archeologie en in
Pompeji. Freud immers was in ho
ge mate gefascineerd door die we
reld. Waren bovendien de activitei
ten van archeoloog en psychiater
niet aan elkaar verwant, doordat
beiden het begraven verleden op
dolven en reconstrueerden? Een an

lyse ook op een papieren hoofdper
soon van een roman van toepassing
acht. Zo’n manier van analyseren
impliceert dat een romanfiguur als
een levend persoon wordt be
schouwd en dat de typisch literaire
kanten van een boek (de formele
kenmerken bij voorbeeld en de lite
raire traditie waarvan het deel uit
maakt) verwaarloosd worden.
Freud, een enthousiast lezer van
klassieke en moderne literatuur, is
er altijd openlijk voor uitgekomen
dat literatuur veel voor hem bete
kende en een rol speelde in de theo
rievorming in de psychoanalyse.
Vrij bekend is het verhaal dat bij

In zijn verhandeling over Gradiva aanspraak maken op voorrechten
zegt hij hierover: ‘Toen ik mij in de en op bevrijding van zoveel waartoe
jaren 1893 in dergelijke onderzoe het leven hen dwingt: ze zoeken
kingen naar het ontstaan van psy compensatie voor het feit dat hun
chische stoornissen verdiepte was moeder hen als vrouw in plaats van
het waarlijk niet in mij opgekomen als man ter wereld heeft gebracht,
bij schrijvers naar bevestiging van ’n Vreemde redenering! In de be
mijn bevindingen te zoeken, en schrijving van een ander karakter
daarom was ik niet weinig verrast type (het type dat succes niet kan
toen ik bij het lezen van de in 1903 accepteren) maakt hij op een intelli
gepubliceerde Gradiva constateer gente wijze gebruik van Macbeth en
de dat de schrijver hetzelfde aan van Ibsens Rosmersholm.
zijn schepping ten grondslag legde, Het zijn allemaal voorbeelden die
wat ik als iets nieuws uit bronnen laten zien hoezeer Freud schrijvers
van medische ervaring meende te als collega’s van de psychiaters ziet;
kunnen putten. Hoe kwam de beiden zijn er op uit om te onthul
schrijver toch aan dezelfde kennis len wat de mens diep in zijn bin
als de arts, of hoe kwam hij er al nenste verborgen houdt. Toch is er
thans toe zich te gedragen alsof hij ook een andere Freud en wel de
hetzelfde wist?’ De schrijver is hier man die met een zekeren minach
aan een arts gelijk. Soms ook is de ting kunst ziet als een illusie en een
schrijver superieur; hij weet meer substituut en die meende dat de
van de dingen tussen hemel en aar kunstenaar in feite een neuroticus
de dan onze schoolse wijsheid durft is en een dromer. Er is natuurlijk
te bedenken volgens Freud. Dank een analogie te bedenken tussen
baar maakt hij dan ook in de laatste kunst en droom, maar het funda
verhandeling in dit deel van de lite mentele verschil is natuurlijk dat de
ratuur gebruik om enkele karakter kunstenaar niet door het onderwerp
typen uit de psychoanalytische bezeten wordt en er alleen maar on
praktijk nader toe te lichten. Zo der lijdt, maar dat hij het onder
blijkt Richard III van Shakespeare werp beheerst en er vorm aan weet
zeer geschikt om het type mens te te geven. En het is juist dat ver
illustreren dat weigert af te zien van waarlozen van de vorm-aspecten
lustbevrediging met het argument van de kunst waardoor Freuds
dat hij of zij al genoeg heeft gele kunst benadering zijn beperkingen
den. Ze voelen zich uitzondering. heeft. Constateren dat in kunstwer
Hiertoe behoren tussen twee haak ken Oedipus- of Electracomplexen
jes volgens Freud ook vrouwen die verborgen zitten wordt een weinig

overtuigende bezigheid als daarbij
niet tegelijk de vormgeving in het
geding is.

Mozes van Michelangelo
Freud is zich dat alles wel bewust
geweest. In zijn verhandeling ‘De
Mozes van Michelangelo’, een
prachtig voorbeeld van observeren
en interpreteren, zegt hij hierover
het volgende: ‘Ik stel voorop dat ik
geen kunstkenner ben maar een
leek. Ik heb vaak gemerkt dat ik
sterker word aangetrokken door de
inhoud van een kunstwerk dan
door zijn formele en technische ei
genschappen, waaraan de kunste
naar toch in de eerste plaats waarde
hecht. Voor vele middelen waarvan
de kunst gebruik maakt en tal van
effecten die ze bewerkstelligt, onbreekt het mij eigenlijk aan het wa
re begrip.’ Men ziet dat Freud er
ruiterlijk voor uitkomt. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat een zo
typisch ‘inhoudsloze’ kunst als mu
ziek hem weinig doet. Als echter
kunstwerken wel een krachtige uit
werking op hem hebben — en dat is
bij Freud vooral literatuur en
beeldhouwwerken — dan wil hij
weten waarom hij ontroerd is en
wat hem ontroert.
En geen moeite is hem dan te veel
om de bedoelingen van de kunste
naar — want daar gaat het hem bij
interpreteren om — te achterhalen.
In september 1913 stond hij drie

weken in Rome voor het Mozesbeeld te meten en te tekenen totdat
hij de betekenis ervan begreep. Het
zijn vooral schijnbaar onbelangrijke
details waarop hij nadruk legt. Vol
gens Freud is de Mozes van Miche
langelo de afbeelding van iemand,
die bij het zien van het afvallige
volk op het punt staat in woede uit
te barsten maar zich op het aller
laatste moment weet te beheersen,
om daarmee de stenen tafelen voor
vernietiging te behoeden. In hoe
verre Freuds interpretatie in icono
grafisch opzicht te verdedigen is en
door de kunsthistorici wordt geac
cepteerd kan ik niet beoordelen.
Zelfs als Freud onzin beweert, dan
blijft het nog spannend. Volgens
Freuds biograaf Jones heeft Freud
zich in hoge mate met het beeld
vereenzelvigd en schreef hij zijn
verhandeling over het beeld in de
tijd waarin zijn leerlingen Adler,
Stekel en Jung hem afvielen.
Dit deel van het werk van Freud is
met uitzondering van een paar sto
rende drukfouten voorbeeldig uit
gegeven. De vertaling is uitstekend.
Misschien zou er in een inleiding
ook beknopt aangegeven kunnen
worden wie Freuds bijdragen se
rieus bestreden hebben, zodat niet
alleen zij die in Freud zijn aan het
woord komen.
■

James Joyce

van de inhoud van de novelle. Hij
doet dat om lezers die de novelle
gelezen hebben de inhoud weer in
herinnering te roepen. Achteraf
echter blijkt dat het helemaal geen
neutrale inhoudsbeschrijving is
maar in feite al een interpretatie.
Het gedrag van de hoofdfiguur van
de novelle, de archeoloog Norbert
Hanold, met diens passie voor een
antiek meisjesbeeld, wordt zo sa
mengevat dat de interpretatie van
de novelle zich vanzelf aandient.
En die interpretatie is dat het boek
een verslag is van een neurose en
van de geschiedenis van die neuro
se.

dere reden waarom hij het boek uit
koos voor zo’n lange verhandeling
waren de dromen in het boek. Hij
kon mooi de theorie van zijn
Traumdeutung van een paar jaar
daarvoor testen en — wat natuurlijk
wel zo belangrijk is — popularise
ren. Dat het laatste zeker het geval
is merk je aan de geduldige wijze
waarop Freud allerlei begrippen uit
de analyse aan de lezer uitlegt.
Het is achteraf merkwaardig dat
Freud een literair werk tot object
van onderzoek maakte en het be
grippenapparaat van de psychoana

zijn zeventigste verjaardag, toen
een spreker hem de ‘ontdekker van
het onbewuste’ noemde, hij de
spreker corrigeerde. De schrijvers
en filosofen vóór hem, aldus Freud,
hadden het onbewuste ontdekt; hij
had alleen de wetenschappelijke
methode ontdekt waarmee het on
bewuste kon worden bestudeerd.
Het grote nut van de literatuur was
voor hem dat deze conflikten en
problemen op een beeldende en direkte wijze aan het licht kon bren
gen waar de psychoanalyse jaren
voor nodig had.

Bij Joost Nijsen verscheen Pomes
Penyeath en andere gedichten van Ja
mes Joyce (vertaald en voorzien van
aantekeningen en een nawoord
door Ruud Hisgen en Adriaan van
der Weel, 82 p., ƒ 27,50). Van Joyce
is zijn proza in vertaling voor het
grootste deel verkrijgbaar. Zijn
poëzie moest het tot nu toe zonder
vertaling stellen. De hoofdmoot
van het boekje wordt gevormd door
Pomes Penyach, dertien gedichten
waarvan ook het origineel is opge
nomen. Vervolgens biedt de bundel
de twee hekeldichten The Holy Of
fice en Gas from a Burner, en Ecce
Puer dat Joyce schreef bij de dood
van zijn vader en de geboorte van
zijn kleinzoon. ‘Wij zijn ervan
overtuigd,’ schrijven de vertalers
‘dat er een groter verband bestaat
tussen die ogenschijnlijk onverge
lijkbare grootheden — Joyce’s pro
za en zijn poëzie — dan vaak wordt
onderkend. Hoewel het begrijpelijk
genoeg is dat diegenen die zich
door de ongeëvenaarde woord
kunstenaar van Ulysses en Finnegans Wake aangesproken voelen, in

‘Chamber Music’ en ‘Pomes Pen
yach’ hun Joyce nauwelijks herken
nen, is het gebrek aan belangstel
ling voor de gedichten niet terecht.’

Tom Wolfe
Bij uitgeverij Hollandia Literair
verscheen Het geschilderde woord/
Van Bauhaus tot ons huis door Tom
Wolfe (vertaald door Ko Kooman,
212 p. ƒ 32,50). In deze twee grote
essays behandelt Tom Wolfe, de
getrouwe en scherpe croniqueur
van het sociale en culturele leven in
Amerika, de Moderne Kunst en de
Moderne Architectuur. In ‘Het ge
schilderde woord’ hekelt Tom Wol
fe het feit dat in de moderne kunst
de kunst plaats heeft moeten maken
voor de kunsttheorie. De criti
cus van The New York Times
zei eens dat voor iemand die
tegenwoordig een schilderij be
kijkt ‘het ontbreken van een
geloofwaardige theorie een funda
menteel gemis is’. Kortom, zegt
Wolfe: ‘Zonder bijbehorende theo
rie kan ik vandaag de dag geen
schilderij meer zien.’

In ‘Van Bauhaus tot ons huis’
vraagt Tom Wolfe zich af waarom
we niet de architectuur hebben die
we verdienen. Wie bepaalt er hoe
de gebouwen er uit moeten zien
waarin we wonen en werken? Wol
fe beschrijft de grote invloed die de
Bauhaus-architectuur op de Ameri
kaanse architecten had: ‘Tot dusver
was de Amerikaanse architect
iemand geweest wiens taak het was
de romantische fantasieën van kapi
talisten samen te vatten en uit te
werken. Maar in Europa kon je nu
groepen architecten zien werken
met de goddelijke autonomie die
voorbehouden was aan de grootste
genieën.’ En hoe dacht De Klant
over de ontwerpen waarin hij moest
wonen en werken? ‘En de klant
slikte nog steeds manmoedig de bit
tere pil.’
(From Bauhaus to Our House is ook in
Engelstalige pocket te krijgen, uitgeve
rij Abacus, 142 p., ƒ 12,15. Importeur:
Van Ditmar)

e.e. cummings

scheen Het driehoekig waarom en
andere gedichten van e.e. cummings
(vertaald door Peter Verstegen, 100
p., ƒ 24,50). De vierentwintig ge
dichten staan in het origineel en in
de vertaling afgedrukt. Verstegen
schrijft in zijn nawoord: e.e. cum
mings (1894-1962) ‘sprong, leek
het, heel oneerbiedig met de taal
om; hij had lak aan gangbare spel
ling en typografie, plakte woorden
aaneen, of hakte ze in mootjes, zon
digde tegen de syntaxis, gebruikte
kwistig zelfgemaakte woorden, jar
gon, bargoens en vreemdtalige ele
menten en deed uiterst onverwach
te dingen met leestekens en hóófd
letters’.
Deze
vrijzinnigheden
pasten goed bij een dichter die, na
zijn ervaringen als soldaat in een in
terneringskamp in de Tweede We
reldoorlog, alle vertrouwen in col
lectiviteit en bureaucratie verloren
had. T.S. Eliot schreef over e.e.
cummings: ‘Ik heb een heel hoge
dunk van Cummings als dichter, al
heb ik een afkeer van zijn typogra
fie.’

Ook bij Hollandia literair ver
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Lieve meneer boekhandelaar,
De correspondentie tussen twee toegewijden
Charing Cross Road 84
door Helene Hanff
Vertaling Barbara van Kooten
Uitgever: De Harmonie,

100 p., ƒ 17,50
Jan M eng
De hierbij afgedrukte b rief was
het begin van een twintig jaar
durende correspondentie tussen
een N ew Yorkse scriptwriter,
Helene H an ff (HH), en de Londense antiquarische boekhandel
Marks & C o., in de persoon van
Frank Doel (FD P). Hoewel de
eerste b rief van miss H an ff nog
een tamelijke zakelijke toon
heeft, blijkt al uit haar tweede,
waarin ze bedankt voor de toe
zending van de boeken en on
middellijk nieuwe bestelt, dat
ze van plan is er iets bijzonders
van te maken: ‘M ijn e Heren: De
boeken zijn goed aangekomen, de
Stevenson is zo mooi dat m ijn sinaasappelkistenboekenkast
er
verlegen van wordt, ik d u rf dat
zachte perkam ent en die zware
crème-kleurige bladzijden bijna
niet aan te raken. ’

Een eerlijke vaderlandse borrel. Dat
is Jonge Olifantjenever, nu al ruim 140jaar.
Gemaakt volgens oud Schiedams recept.
M et een aparte, zachte smaak en volstrekt
eigen karakter.
Typisch een borrel om samen m et
uw vrienden te drinken. De kloeke literfles zet
u daarbij het beste onder ieders handbereik
op tafel.

WtW

jonge Olifant. Zachtheid met karakter.

Dat is al direct heel andere taal.
Frank Doel van Marks & Co. moet
bij het lezen van de eerste brieven
beslist vreemd uit zijn ogen geke
ken hebben, maar gaandeweg be
gint hij er ook plezier in te krijgen.
Helene Hanff vindt het te ingewik
keld om, zoals door Frank Doel aan
haar gevraagd, de verschuldigde be
dragen per postwissel te betalen
dus zij stopt domweg dollarbiljet
ten in de brieven. ‘Ik heb een blind
vertrouwen in de U.S. airmail en His
Majesty’s Postal Service. Ik sluit $ 4
in voor de $ 3.88 die ik u schuldig
ben, ga van die 12 c. maar een kop
koffie drinken. ’ Frank Doel ant
woordt echter keurig: ‘Uw vier dol
lar zijn veilig aangekomen en we heb
ben uw rekening voor 12 c. gecredi
teerd. ’ (Met deze boekenprijzen
lijkt het ongelooflijk dat een boek
handel met zes personeelsleden
hiervan kon bestaan.) Later zou
Helene Hanff aan een collega van
Frank schrijven dat ze ‘steeds pro
beert die Britse gereserveerdheid
door te prikken. Als Frank een
maagzweer krijgt, is het mijn
schuld.’

In het begin van de jaren vijftig zijn
in Engeland nog veel artikelen, zo
als vlees, op de bon. (Men kreeg
nog één ei per persoon per maand).
Helene, vertederd door het feit dat
die arme drommels toch nog kans
zien steeds netjes haar boeken te
verzenden, stuurt een voedselpak
ket met onder andere een ham van
zes pond naar de firma Marks &
Co. Als ze kort daarop op het brief
papier van de firma leest dat de he
ren Marks en Cohen de eigenaren
zijn, stuurt ze snel een briefje met
de vraag of de heren kosjer zijn en
of ze niet alsnog een tong zal nastu
ren. Uit het bedankbriefje van
Frank Doel blijkt dat de eigenaren
er op stonden buiten de verdeling
van het voedselpakket gelaten te
worden. O f dat uit edelmoedigheid
of vanwege de ham was, wordt niet
vermeld.

W at doe je ?
Het zal de lezer deugd doen te zien
hoeveel tijd en aandacht er aan een
klant van deze boekhandel gegeven
kon worden. Boekhandelaar en
klant scheppen er zichtbaar beha
gen in (zij het per brief) uitgebreid
in te gaan op bibliofiele details. Het
is duidelijk dat de beide briefschrij
vers van boeken houden. Waarmee
helemaal niet is gezegd dat alleen
een bibliofiel of iemand uit het boe
kenvak deze briefwisseling zou
kunnen waarderen. Er zijn veel leu
ke fijnzinnigheden te lezen, toeval
lig gaan ze voor een groot deel over
boeken. Een boekhandelaar zal
waarschijnlijk wel jaloers zijn op
het hier vertoonde contact met zo’n
uitermate geestige klant. Op 9 fe
bruari 1952 schrijft Helene: ‘Wat
doe je zo de hele dag? Zit je achterin
de winkel een beetje te lezen? Waarom
probeer je niet eens een boek aan ie
mand te verkopen?’ Een boekhande
laar van nu wordt geacht een wan
delende databank te zijn en niets
anders te doen dan verkopen, maar
desondanks hebben boekhandela
ren bij ons ook hun favoriete klan
ten. Stelt u zich voor: De boekhan
delaar Frank Doel stuurt Helene
een exemplaar van het Dagboek
van Samuel Pepys. Haar volgende
brief begint dan als volgt: ‘WAT IS
D IT VOOR EEN DAGBOEK
VAN PEPYS? Dit is niet het Dag
boek van Pepys, dit is er een mise
rabele bewerking van door de een
of andere bemoeizieke redacteur.
Hij kan barsten, ik kan er op spu

Mijne Heren:
In uw advertentie, in de Saturday Reintw of Lüerature, staat dat IJ
gespecialiseerd bent in boeken die niet meer in druk zijn.
De uitdrukking ‘antiquarische boekhandel’ schrikt mij een
beetje af, aangezien voor mij ‘antiek’ en ‘duur’ hetzelfde bete
kenen.
Ik ben maar een arme schrijfster die gek is op antiquarische
boeken en alles wat ik zou willen hebben is hier absoluut niet te
krijgen, behalve in hele dure, zeldzame edities, óf de grauwe,
geannoteerde schoolversies van Barnes & Noble.
Ik sluit een lijst bij met mijn meest dringende problemen.
Als U een goed tweedehands exemplaar hebt van welk boek
op deze lijst dan ook, voor niet meer dan S 5.00 per stuk, be
schouwt U dit dan als een bestelling en stuurt U het me op?
Met de meeste hoogachting,
Helene Hanff
(miss) Helene Hanff

gen. Waar is 12 januari 1668, waar
zijn vrouw hem uit bed jaagt en
met een gloeiend hete pook door de
slaapkamer achterna zit?’ Keurig
antwoordt Frank Doel: ‘Beste Ms.
Hanff, laat mij u allereerst mijn ex
cuses aanbieden voor de Pepys. Ik
was er echt van overtuigd dat het de
complete Baybrooke editie was en
ik kon me voorstellen hoe u zich
voelde toen u merkte dat uw favo
riete passages ontbraken.’
Langzamerhand gaan ook andere
personeelsleden van Marks & Co.
zich in de correspondentie mengen,
bij voorbeeld de brief van Cecily
Farr (administratief medewerkster)
van 7 april 1950: ‘Lieve Miss
Hanff, laat Frank alstublieft niet
merken dat ik U schrijf, maar iede
re keer als ik een nota stuur moest
ik mezelf inhouden om er geen
briefje bij te stoppen en hij vindt
het misschien niet netjes van me.
Dat klinkt alsof hij heel bekrompen
is maar dat is hij niet. Hij is echt
aardig, heel aardig eigenlijk, het
enige is dat hij U zo’n beetje als
zijn
privé-correspondent
be
schouwt aangezien al uw brieven en
pakketten aan hem geadresseerd
zijn.’
Door de briefwisseling heen uit
H.H. het verlangen om Londen te
bezoeken, en het personeel van
Marks & Co. dringt daar ook her
haalde malen op aan. Hoe leuk de
verhouding tussen H.H. en Marks
& Co. is geworden, moge blijken
uit de brief die vrienden van H.H.
sturen als zij de winkel bezocht
hebben: ‘Je had ons wel kunnen
waarschuwen!’ schrijft haar vrien
din, ‘We liepen je boekhandel bin
nen en zeiden dat we vrienden van
jou waren en we werden bijna on
der de voet gelopen. Jouw Frank
wilde ons voor het weekend mee

De eerste brief van Helene Hanff
aan de boekhandel Marks & Co
naar huis nemen. Iedereen wou met
ons gaan eten en drinken, we kwa
men er nauwelijks levend uit.’
Omdat H.H. niet zo’n succesvol
scriptwriter is dat zij over ruime
middelen beschikt, wordt haar reis
naar Londen steeds uitgesteld.
Eerst is het een hoge tandartsreke
ning (‘ik heb z’n huwelijksreis be
taald’), dan is het een dure verhui
zing die haar ervan weerhoudt. Zij
is dan ook nog steeds niet in Lon
den geweest als door het overlijden
van Frank Doel een eind aan de
correspondentie komt. Het is te ho
pen dat uitgeverij De Harmonie
ook een vertaling zal uitbrengen
van: The Duchess of Bloomsburystreet (evenals 84 Charing Cross
Road als Engelse Futura pocket uit
gegeven), waarin H.H. verhaalt
over haar uiteindelijke reis naar
Londen in 1971, ter gelegenheid
van het verschijnen van de Engelse
editie van het hier besproken boek.
Over de in het boek vermelde titels
kan ik als boekhandelaar zeggen dat
vele daarvan op dit moment nog le
verbaar zijn bij Penguin, Oxford,
Dent, en andere uitgeverijen. (Wat
H.H. betaalde voor prachtige in
leer gebonden uitgaven betaalt u nu
wel voor de paperbacks). Ga ze niet
zoeken bij boekhandel Marks & Co.
want die heeft al in 1970 zijn deu
ren gesloten.
84 Charing Cross Road is als to
neelstuk bewerkt en draait met
groot succes in Londen en New
York. Dit boek mag iedereen die
van boeken en brieven houdt zich
niet laten ontgaan.
■
Jan M eng w erkt bij de Athenaeum B oekhan del in A m sterdam
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Een lattenw erk m et kieren
Bernlefs poëzie: de wisselwerking tussen binnen en buiten
Alles teruggevonden/niets
bewaard
door J. B em lef
Uitgever: Querido
60 p ., ƒ 19,50

Rein Bloem
Eén van de raarste poëziebesprekingen van de laatste tijd
is die van K.L. Poll in Cultu
reel Supplement NRC Handels
blad van 29-10-1982, door Her
man de Coninck in de VN ko
lommen al een contactgestoord
stuk genoemd. Poll legt aan
dichters twee normen op: ze
moeten iets interessants te zeg
gen hebben en dat op een aan
trekkelijke manier doen en hij
constateert dan meteen dat de
twee dichters die hij bespreekt,
Nooteboom en Bemlef, aan die
normen niet voldoen.
Dat zal hij waar moeten maken en
hij probeert dat te doen, zoals elk
normatief mens, op de gemakke
lijkste, oneerlijkste en onbetrouw
baarste wijze die men zich voorstel
len kan: men neme een titel, veinst
die niet te begrijpen, citeert een ge
dicht en zegt: zie je wel hoe slecht
of onbegrijpelijk dat is? Hij spreekt
voortdurend de banvloek uit zon
der een spoor van argumentatie,
zonder één poging zich te verplaat
sen in de poëzie, in wat de dichter
aan het doen is. Nooit een toetsing
aan vorig werk van die dichters of
het soort poëzie dat ze schrijven, al
leen toetsing aan volstrekt uit de
lucht gegrepen normen.
De titel van Bernlefs nieuwe bun
del is Alles teruggevonden/niets be
waard, door Poll een verschrikkelij
ke titel genoemd, verschrikkelijk,
pseudo-diep en op allerlei manieren
te variëren met steeds hetzelfde
nietszeggende effect. Die titel is de
slotregel van het één na laatste ge
dicht van de bundel. Bemlef geeft
een bezoek weer dat hij met zijn
vrouw bracht aan het Andréemuseum in Granna (Zweden), waar
de teruggevonden voorwerpen van
een in 1897 verongelukte ballonvaartexpeditie zijn tentoongesteld.
Alles is bewaard, alles werd terug
gevonden
de slee, de prikstokken, scheeps[koeken
40
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Boot, tent, hun dagboeken, schoe[nen
en hier ook op een piëdestal de
[platencamera
Dertig bitterwitte ogenblikken
sober ingelijst en opgehangen
Wij lopen over krakende planken
ik tel de kootjes in je hand
Een hommel dwaalt langs de gor[dijnen
je vraagt naar namen voor dit land
De conservator praat maar door
op Vitön zijn ze toen gestrand
Alles teruggevonden — niets
[bewaard
Je kunt, je moet als je wilt dit ge
dicht op twee niveau’s lezen: een
opsomming van de gevonden voor
werpen en een liefdesgedicht. In de
aanhef is alles nog eenduidig en
overzichtelijk, maar bij die kraken
de planken begint er speling in het
geheel te komen die uitgroeit tot de
tweespalt in de slotzin, die de vier
de en laatste afdeling en de hele
bundel zijn naam geeft. Die zin is
meerduidig: de conservator die be
schikt over alle voorwerpen, kan er
alleen oeverloos over doorzeuren,
hij heeft aan de verzameling niets
wezenlijks overgehouden; de bezoe
ker vindt zijn vrouw terug, wil hun
leven niet vastleggen, want wie wat
bewaart heeft misschien wel wat,
maar hij is ook ten dode opgeschre
ven.
Deze lezing wordt bevestigd in het
slotgedicht van de reeks, een onver
huld liefdesgedicht, een polaroidfo
to genomen van de jij ‘naast de
kleurige ballon in de zomerse tuin’.
Het gedicht zit vol uitnodigende
imperatieven en intieme details, die
lijken op te gaan in de tot vijf maal
herhaalde ‘vogelgeluiden’:
Hoor, hoor de geluiden...
Kom op mij a f door het gras, dwars
[door
het natte nog zomerse gras, kom
In het dalende licht rond Andrées
[ballon.
Bemlef heeft zijn persoonlijkste
bundel tot dusver, zorgvuldig opge
bouwd: de eerste reeks begint met
een Zelfportret, in de vorm van een
zeegezicht, een verkommerde ha-

wisselwerking een kwestie van
kunst: een aantal schildersgedichten waarin de makers zich bewust
zijn van een tweespalt tussen feit en
fictie die zij ongedaan willen ma
ken. Op liefdevolle wijze in De
schilder en zijn vrouw, waarin de
vormen van de liefste en bomen in el
kaar overlopen, op hartverscheu
rende wijze in Foto en feit waarin
Antonio Saura een executie-foto tot
op het negatief ‘verziekt’ om de
aansluiting van werkelijkheid en
verwerking tot stand te brengen, op
intieme wijze in Riviergezicht met
roeiboot waarin een miniatuurtje
van Van Goyen ook de kijker klein
krijgt.
Het verrassendste en misschien ook
persoonlijkste gedicht van die afde
ling en de hele bundel is voor mij
‘Ik wil iets maken’, opgedragen aan
J. Bemlef
Johan van der Keuken, van wie
ven in Noord-Europa, gekenmerkt waarschijnlijk de titelzin afkomstig
door ‘simpel timmerwerk’ waar is. Bemlef roept het beeld op van
doorheen de wind en het water vrij een verweerd stenen landschap
spel hebben. Timmerwerk, schots waar herdersvrouwen zich maan
en scheef maakwerk, huizen en an denlang in duistere grotten afzon
dere bouwsels die plank voor plank deren en afschermen van het teiste
bestaan uit drijfhout dat dag na dag rende licht om voor de dag te ko
aanspoelt, het is niet minder dan men met een geweven kleed vol
een poëtica, waarmee Bemlef na woede en verlangen:
zijn stilte-verkenningen in Zwijgen
de man (1976), Stilleven (1979) en Misschien om de stenen tegen te
De kunst van het verliezen (1980) te spreken, de woestijn te vertalen
rugkeert naar het meer open werk in een oase, barsten van droogte
van Brits (1974) en Grensgeval in klaterende waterstralen.
(1972), bundels waarin heel wat on
beholpen en hardnekkig timmer Alle verhalen verbleken maar in dit
[kleed
werk in voorkomt.
Een kenmerk van de bouwsels in de zo naakt van kleur zit ’t eeuwig tegen
draads
nieuwe bundel is de open verbin
ding tussen binnen en buiten, ze la motief verweven dat zelfs uit het
[kaalste
ten zich in alle eenvoud en krammenakkigheid zien in hun weer landschap nog een teken haalt.
barstigheid. Ook al vallen de gaten
erin, ze hebben hun ruggegraat.
Alles teruggevonden / niets bewaard
In de eerste reeks is er een Sterven zit vol van die tegendraadse le
de kamerlinde die geen weerstand venstekens, die te pas en te onpas,
meer biedt en ‘zijn binnenkant naar dag na dag, de kijker raken en waar
buiten’ keert. De ik staat ‘nog half van hij iets wil maken als een ‘lat
in het licht’ en heeft dus kans om werk, zelden waterpas’. In af en toe
na het binnenste buiten keren weer bijna kreupel rijmende gedichten,
vol te stromen. Binnen en buiten in brokkelige maar soms ineens
moeten ongehinderd kunnen com vloeiende ritmen, geeft Bemlef
municeren. Dat vindt vooral plaats weer met wat voor sprokkelwerk hij
in de tweede afdeling, waarin leven van doen heeft, als desintegratie
en dood, heden en verleden in intie hand over hand toeneemt, als Dit
verheugend verval (1963) een werke
me verbinding met elkaar staan.
Anonieme voorbijgangers passeren lijkheid geworden is om mee te le
de revue, de buitenstaander weet ven.
B
zich bijna woordeloos met intimi
(dochter, vader, broer, moeder) ver
bonden. In de derde afdeling is die

HU6H JANS
Basiskookmethode

Over kekers

225 g. gedroogde kekers
1 1/8 liter bronwater
(Chaudfontaine)

I

a. Zet de kekers een nacht over te
week in het lauwe bronwater, zon
der zout. Verwijder de volgende
dag ongerechtigheden die boven
zijn komen drijven en zet de erwten
op in het weekwater, vergezeld van
een met 2 kruidnagels bestoken ui,
een geurig boeket en een klontje bo
ter. Geen zout. Breng het zacht aan
de kook en sudder ze in 3-4 uur
gaar, misschien wat korter, mis
schien wat langer, dat hangt van de
ouderdom van de bonen af. Kruid
ze vlak voordat ze goed zijn met pe
per en zout of instant bouillonpoe
der.
b. Zet de kekers direct op in het
bronwater en breng het op laag
vuur aan de kook. Sudder ze 2 mi
nuten, draai het vuur uit en laat ze
3 uur wellen. Breng ze dan weer
aan de kook en sudder dan zachtjes
3 uur, met garnituur en kruid ze op
het laatst.
Ze zijn in beide gevallen nu klaar
voor verdere bereiding. Haal de be
nodigde hoeveelheid met een
schuimspaan uit het kooknat en be
waar het nat om soep van te maken.
Liefhebbers van het geurig teentje
kunnen natuurlijk al bij de basisko
kerij hun gang gaan.

Kekersalade
voor dressing:
1 eetl. dragonazijn
zout, cayennepeper
& suiker
4 Va eetl. olijfolie
'h eetl. notenolie
8 eetl. gehakte groene ui
3/4 theel. gehakte knoflook
1 eetl. gehakte rode paprika
verder:
6 ons w arm e gare kekers
IV2 eetl. gehakte peterselie
Klop voor de dressing de dragon
azijn in een kom op met zout, cayenne en suiker. Meng de olijfolie met
de notenolie en klop het geleidelijk
bij de azijn tot het wat dikkig wordt.
Klop er dan de andere ingrediënten

E en lezeres o f lezer uit B e rlicu m , on d er de rook van
D en B o sch , stelde enige vragen betreffende pois
chich es, zoals ze in Fran k rijk h eten . H ier volgen enige
gegevens.
C icer arietinum is de Latijnse n a a m v oo r een
voedzam e rose-gelige, w at rondhoekige erw t, die h ier
in de lande w aarschijnlijk al uit de tijd van de Spaanse
overheersing bekend is on d er de n a a m van Spaanse
erw t en ook keker, d at een v erb asterin g is van h et
L atijnse cic e r ( = erw t; c ice r arietin u m = ram skop
erw t; aries = ra m ). K eker dus en n iet kikker; ook niet
kekererw t o f kikkererw t, w ant dat zou dan erw terw t
betekenen.
Kekers kom en van oorsp ron g uit de landen rond de
M iddellandse Zee. In h et Italiaans heten ze ceci; in het
Spaans garbanzos en garvance (spreekt die v m a a r
eens als b u it); in het F ra n s pois chiches (ch ice =
karig, sch riel; een sch riele schrom pelige erw t) en in
h et Engels chick peas.
H et v erh aal g a a t d at een v oorou d er van C ice ro , wiens
gezicht getooid was m et een w rat die op een cice r o f
erw t leek, de b ijn aam van C icero k reeg; die n a a m is
als fam ilien aam blijven b estaan . Kekers zijn een
belangrijk bestanddeel van een aan tal gerech ten zoals
couscous, dfeena en harira uit N oord A frika; k erries
uit India; h u m m u s bi tahina uit de L evan t; olla
podrida, cocido en p u ch ero uit S panje; som m ige
m inestre uit Italië en estouffade uit F ran k rijk . B eh alve
couscous en de p asta hum m us allem aal een soort
stoofschotels en dikke o f gevulde soepen.
K ekers zijn, dank zij buitenlandse arb eid ers w eer in
gedroogde v orm te koop in sp eciaalzaken, Spaanse en
Italiaanse levensm iddelenw inkels. Van ze e r goede
kw aliteit en m akkelijker zijn die uit glas of blik, die uit
Spanje en Fran k rijk w orden ingevoerd. Deze
gecon serveerd e kekers b esp aren u h et lange weken en
zach t sudd eren .
In de loop d er tijden heb ik al een reeks kekerrecepten
in deze ru b riek gehad. Ik heb e r nog een p a a r
opgesnuffeld.
voor de dressing bij.
Doe de warme kekers in een slabak
en giet er de dressing overheen. Laat
het afkoelen en daarna koud worden
in de koelkast. Roer er vlak voor het
opdoen de gehakte peterselie door.

Kekerkerrie
30 g boter
2 m iddelgrote uien,
gesneden

1

1 theel. komijnzaad
2 groene Spaanse pepers,
ontpit en gesneden
V2 theel. kurkumapoeder
V2 theel. korianderpoeder
V2 theel. komijnpoeder
V2 theel. paprikapoeder
2 3/4 dl kippe- o f
groentebouillon
zout, peper & suiker
30 g vers geraspte gem ber
wortel
6 ons gare kekers
Smelt de boter in een kasserol op
laag vuur, roer de uien, knoflookpulp en het komijnzaad erbij en
fruit tot de uien transparant zijn.
Meng de groene pepers, kurkuma,
koriander, komijnpoeder en papri
kapoeder er goed doorheen en fruit
nog 1 minuut door. Roer de bouil
lon erbij en maak het op smaak af
met zout, peper en een snuif suiker.
Voeg de geraspte gember en de ke
kers toe, roer het nog eens om en
breng het aan de kook. Verlaag het
vuur, sluit de pan en sudder 30 mi
nuten. Geef er gekookte rijst en wat
zoetzuur bij.

Kekers met
tomaten
3 3/4 eetl. olijfolie
1/4 eetl. notenolie
2 m iddelgrote uien,
in dunne plakken
1 grote teen knoflook,
in dunne plakken
1 pond gare kekers
1 dessertl. kaneelpoeder
V2 theel. basilicum
2 3/4 dl runderbouillon
1 dessertl. tomatenpuree
3>/2 ons vleestom aten, ge
schild, ontpit, in repen
Maak de olijf- en notenolie heet in
een kasserol, op klein vuur en fruit
ui en knoflook tot de ui transparant
is. Roer erwten, kaneel en basili
cum erbij, sluit de pan en kook
zachtjes 2 minuten. Voeg de bouil
lon toe en breng het aan de kook.
Roer de tomatenpuree erdoor, sluit
de pan en sudder 20 minuten.
Schep er op het laatst de repen to
maat bij en warm ze door. Geef er
beboterde aardappeltjes of spaghet
ti bij.
N.b. In het recept voor de Hawaiiaanse gehaktballetjes uit VN van
15 januari is sprake van warm ge
pelde garnalen. Dat had natuurlijk
vers gepelde garnalen moeten zijn.

1 teen knoflook u.d.kn.
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ksdoos ivoren deksel
(midden 18e eeuw).

Suleika, de vrouw van Abdul, had zich altijd ge
willig in de zijkamer laten opsluiten wanneer de
buikdanseressen hun wekelijkse voorstelling
kwamen geven om het geloof van de mannen te
prikkelen. Ze kon niet tegelijkertijd kinderen
baren en mannen religieus inspireren, dat be
greep ze wel. Voor dat laatste had je een speciaal
soort vrouwen. Zo was dat nu eenmaal. Dus liet
ze zich eens in de week het zijkamertje induwen
waar ook de meisjes sliepen. Ze vond het niet
erg. Zo schoot ze, omdat ze daar haar sluier kon
afdoen, immers eens op met het breien van haar
kindersokken. Haar negen kinderen — hier zat
ze al tussen vier stapelbedden en twaalf dozijn
kluwens schapewol ingeklemd — hadden altijd
veel sokken nodig en het was verdraaid lastig
om met een sluier voor breipennen te hanteren.
Je moest ze gewoon hoog in de lucht steken om
er nog iets van terecht te brengen. Nee, ze klaag
de niet over haar wekelijkse isoleercel. Ze
luisterde maar wat mee naar de muziek achter
de deur en leefde, als ze de mannen zo hoorde
hijgen, in de gelukkige zekerheid dat de komst
van de imam niet ver meer was. Ze miste de
laatste tijd wel de diepe ademhaling van Abdul
in het koor, maar ach, zijn omscholingscursus
duurde maar twee maanden. Daar kon je een re
ligieuze hoogtijdag niet voor verzetten en al he
lemaal je uitkering niet voor laten schieten.
Daar moest je wat voor overhebben. Aan Sulei
ka zou het niet liggen. Haar man en haar geloof
in de imam betekenden alles voor haar. En als
mannen zich met het geloof gingen bemoeien,
dan waren er twee mooie dingen samengeko
42
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men, dan mocht je je daar niet tussendringen.
Alles wat een man deed omwille van zijn heils
verwachting was welgedaan.
M aar... de geluiden van deuren en voetstappen
die ze nu hoorde: de dansende geloofsprikkels
die de gang opgingen, even later gevolgd door
de mannen, die geluiden had ze nog nooit ge
hoord! De danseressen waren altijd kort daarna
teruggekeerd en dan werd de bandrecorder op
nieuw aangezet. N u hadden ze echter allemaal
de kamer verlaten. Er heerste een absolute stilte.
Dat werd te gek! Hier was iets niet in de haak
met de zuiverheid van de eredienst. Opeens zag
ze de mannen weer als mannen en het geloof als
geloof. Ze besloot de deur te forceren. Je bleef
tenslotte, als puntje bij paaltje kwam, ook nog
vrouw.
Suleika liet haar breipennen vallen, trok haastig
haar sluier voor haar gezicht en gaf met haar
ranke schouder de deur een dreun. De Holland
se architectuur gaf onmiddellijk mee — de deur
was van spaanplaat, met een houtnerfmotief be
schilderd. Wat een geluk dat haar Abdul deug
delijker was! Ze zou die fraaie vrienden van hem

wel eens betrappen.
Suleika merkte zelfs niet dat er nog mannen in
de kamer waren achtergebleven, zo kameelach
tig snel draafde ze de gang op. Ze zag het luik
naar de zolder openstaan. M et resolute gebaren
besteeg ze de trap. Gelukkig, die gaf niet mee.
Die was niet van Hollandse makelij en vast ook
lang niet zo slap als Abduls vrienden. Ze stak
haar hoofd door het luik — en zag de imam, de
verborgene, op het dak staan. Tenm inste, hij
leek erop, zoals hij daar tussen de mannen en de
hoeri’s troonde. Ze herkende de tulband, het
zwarte kleed, de versierselen. Die had ze er zelf
ooit eens opgeborduurd — haar voorraad kin
dersokken was er destijds nog flink van geslon
ken en ook de Rode Halve Maan had een jaar
lang geen gebreide trui van haar gehad. Ze zag
meteen dat het de kleren van de Lang Verwachte
waren — maar ook wie ze droeg. Dat was de
imam niet, dat was die lange, slome buurman
van vierhoog. ‘Bedrog!’ gilde Suleika.
G ijs herkende haar ook. Hij vervloekte zichzelf
nu, omdat hij daarnet niet naar beneden was
gesprongen. Zweefde hij nu maar halverwege de
flat, dan was hij er heel wat gelukkiger aan toe.
‘Tütüt kütlür!’ blafte de oudste van de muzel
mannen Suleika toe.
‘Zwijg, vrouw!’ verduidelijkte het jongste lid
van de delegatie.
G ijs had al een aanloop genomen om te sprin
gen. Want juist deze vrouw had nog iets met
hem af te rekenen. Het uur, nee de seconde van
haar wraak was duidelijk gekomen.

(wordt vervolgd)

meeste gevallen niets aan de
Een bezoek aan Niemeyer
verbeelding
over.
lederlands Tabacologisch
De gegraveerde teksten even
Museumis genoeg omu even
min.
Wat dacht u van: "Dat gij
weg te laten dromen naar de djden
mijn buikkie voelt mag ik wel lije.
van weleer. Wij nemen u terug naar
Mijn hempje schuive moet gij
de 17e en 18eeeuw. Een tijdsbestek waarin
g j mijje” Pikanterie uit Gouden
de tabaksdoos de expressie was van
Eeuw. Tabaksdozen in alle soorten
vele zaken.
en maten en met teksten omvan te
Eén blik op de tabaksdoos was
■
snoepen
kunt u vinden in het
voldoende omiets te weten te
jj
™
Niemeyer Nederlands Tabacologisch
komen over bijvoorbeeld de
Sr
|F
Museum
in Groningen.
sociale welstand van de gebruiker,
De stadvan Niemeyers pijptabakken Sail
zijnpolitiek engagement, gods
r
en
Neptune.
Uit tenminste 15tabakssoorten^
dienstige overtuiging of zelfs
gekomponeerd en in iedere tabakspeciaal
Ivoren
zijnerotische fantasieën. /"jymW pijpenwroeter
rpmy
De afbeeldingen op met een weelderig zaakte verkrijgen.
de doos laten in de
A
besneden handgreepje ’t Huis Niemeyer maakt nog elke dag historie. 1.1^1
/

(2e helft 18e eeuw).
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Voor alles wat u weten wilt over pijp en tabak. Niemeyers Adviescentrum voor Pijprokers, Postbus 41, 9700 AA Groningen, tel: 0 50 - 189444.
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HET LEVEN EEN KERSTBOOM
Onlangs kwam ik voor het eerst de
uitdrukking ‘feminisering van de
armoede’ tegen in een Nederlandse
krant. Wat er precies mee werd be
doeld viel niet op te maken uit het
artikel. Ik begreep dat er mee ver
wezen werd naar het feit dat er in
Nederland steeds meer ‘bijstands
vrouwen’ bijkomen, vrouwen die
na hun echtscheiding blijven zitten
met de kinderen, zonder werk en
met een uitkering die lager is dan
het minimumloon.
Ik keek er van op, omdat het een
uitdrukking is die in de Verenigde
Staten al jaren wordt gebruikt voor
een ontwikkeling die zó specifiek is,
dat de situatie van de Nederlandse
bijstandsvrouwen daar alleen met
behulp van de wildste fantasie mee
op één lijn te stellen is. Er wordt
daar alleen over ‘feminisering van
de armoede’ gesproken in het geval
van een heel bepaald slag bijstands
vrouwen, en wel voornamelijk on
gehuwde moeders. In de Verenigde
Staten nam de afgelopen tien jaar
het aantal gezinnen van zulke moe
ders met maar liefst 370 procent
toe. Het gaat om overwegend jonge
vrouwen, waaronder zich steeds
meer teen-age moeders bevinden.
Maar dat niet alleen, het gaat bo
vendien om overwegend zwarte
vrouwen en vrouwen van Puertoricaanse afkomst — bevolkingsgroe
pen waar trouwens het echtscheidingspercentage ruim twee keer zo
hoog is als het landelijke gemiddel
de. De cijfers liegen er niet om. In
1979 werd meer dan de helft van al
le zwarte kinderen geboren in ge
zinnen van ongehuwde moeders,
een getal dat aanzienlijk hoger ligt
als je het per getto bekijkt: 65 pro
cent voor Washington DC, 70 pro
cent voor Chicago, 77 procent voor
Harlem. In dergelijke gezinnen is
de armoede steeds meer geconcen
treerd geraakt. Naar schatting
maakt de helft van alle Amerikanen
die onder de officiële ‘armoede
grens’ leven, deel uit van zo’n ge
zin. Dat zou neerkomen op bijna
dertien miljoen mensen.
Over de achtergronden van dit ver
schijnsel is de laatste jaren druk
gespeculeerd, maar er zijn tot nog
toe weinig bevredigende verklarin
gen bedacht. Wél is zo langzamer
hand iedereen het er over eens dat
het hier om een bepaald ‘patroon’
gaat. Ook in een recent nummer
van Newsweek (17 januari 1983)
wordt daar melding van gemaakt:
‘Treurig genoeg lijkt dit fenomeen
zichzelf in stand te houden. De jon
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F e m in is e rin g
v a n de a rm o e d e

Lodewijk Brunt
ge moeder verdwijnt van school, zal
vermoedelijk een groter gezin heb
ben dan normaal en zal de rest van
haar leven alléén voor haar gezin
moeten opdraaien, want zelfs als ze
later zou trouwen hebben haar hu
welijken een grotere kans om in
echtscheiding te eindigen. Daar
door zal haar gezin arm zijn en haar
dochters zullen in dezelfde cyclus
terecht komen.’
De gezinnen van deze ongehuwde
moeders behoren tot de harde kern
van de Amerikaanse ‘onderklasse’,
niemand schijnt te weten hoe de vi
cieuze cirkel doorbroken moet wor
den. Integendeel, de kern lijkt zich
gestadig uit te breiden. Als de om
standigheden zich niet drastisch
wijzigen is het alleen nog maar een
kwestie van tijd voordat zich onder
de armoedegrens vrijwel uitslui
tend gezinnen van ongehuwde
moeders bevinden.
Onlangs las ik een interview met
zo’n moeder, Jean Madison uit
Harlem, New York. Op haar elfde
jaar raakte ze voor het eerst in ver
wachting en beviel ze van een drie
ling; op haar twaalfde kreeg ze op
nieuw een drieling en het jaar daar
na een tweeling. Op haar zesen
twintigste had ze meer dan twintig
kinderen en toen ze geïnterviewd
werd, was ze negenendertig: acht
keer grootmoeder en in blijde ver
wachting van haar zoveelste kind.
Het is geen pretje om in de bijstand
te zitten. Het bedrag dat je krijgt is
lager dan de door de Amerikaanse
regering vastgestelde ‘armoede
grens’. Ook wordt de regel gehan
teerd dat bijstandsvrouwen geen

verhoudingen met mannen mogen
aanknopen. Als het gaat om haar
wettige echtgenoot stopt de uitke
ring omdat hij wordt geacht zijn
verplichtingen als kostwinner na te
komen en als het gaat om een ande
re man houden de betalingen op
omdat de overheid geen ‘immoreel
gedrag’ wil subsidiëren en niet van
zins is het traditionele gezin te on
dermijnen. Waarom zorgen deze
vrouwen niet voor deugdelijke anti
conceptie?
Het meest oorspronkelijke ant
woord op deze vraag is geformu
leerd door de antropoloog Marvin
Harris. Volgens hem is de bijstand,
met alle nadelen, tóch voor vele
miljoenen vrouwen uit de zwarte
getto’s het minste van alle kwaden.
Ze krijgen gratis medische zorg,
voedselbonnen en genoeg geld om
een appartement te kunnen huren.
Dat laatste levert ze een strategisch
voordeel op tegenover de meeste
mannen in het getto, die het voor
een belangrijk deel zonder vaste
woon- of verblijfplaats moeten stel
len. Om de gunsten van vrouwen
met een ‘eigen’ huis wordt druk ge
worven. Want de bijstand kan nog
zo strak willen vasthouden aan de
regel van ‘geen man over de vloer’,
daar trekt niemand zich iets van
aan. Vrijwel iedere bijstandsmoe
der trekt extra inkomsten van ‘pas
sagierende’ mannen: hetzij haar
echtgenoot, die zich bij haar ver
borgen houdt, hetzij inwonende
minnaars, hetzij vroegere minnaars
van wie ze een of meer kinderen
heeft. En als die mannen geen extra
inkomsten te bieden hebben, dan
vliegen ze er binnen de kortste ke

ren uit. Hier ligt een hechte schakel
met de misdaad, want gezien de
schrikbarende werkloosheid onder
zwarte en Puertoricaanse mannen,
zijn dezen voor verdiensten aange
wezen op drugshandel, diefstal, be
roving, heling en wat al niet.
Bijstandsmoeders moedigen hun
zoons aan om al op jeugdige leeftijd
óók wat bij te verdienen via deze
kanalen. Ze stimuleren de typische
macAo-eigenschappen die noodza
kelijk zijn om je in het harde milieu
van de straatmisdaad staande te
houden, maar niet in het minst om
dat de zoons op die manier voor be
scherming kunnen zorgen. Hoe
meer zoons hoe beter, want in de
zwarte getto’s is immers bijna de
helft van alle jongens vóór hun vijf
entwintigste door een gewelddadige
dood om het leven gekomen. De
bijdragen van meisjes zijn trouwens
evenmin te versmaden: ze passen
op hun kleinere broertjes en zusjes,
doen boodschappen en zorgen voor
de huishouding. En als ze op
zestienjarige leeftijd een kind heb
ben, kunnen ze een eigen uitkering
krijgen, waarmee het budget kan
worden uitgebreid en waarmee kan
worden gezorgd voor een voortzet
ting van de ‘matrifocale dynastie’
van grootmoeders, moeders en
dochters. Het komt er in de redene
ring van Harris uiteindelijk op
neer, dat door de bijstand precies
datgene wordt gestimuleerd wat de
autoriteiten graag willen voorko
men: de vestiging van door vrou
wen gedomineerde éénouder gezin
nen en misdadige praktijken van
jong en oud.
Het is volgens Harris met name de
uitzichtloze werkgelegenheidssitua
tie van zwarte mannen die de ‘femi
nisering van de armoede’ mogelijk
heeft gemaakt en gestimuleerd. Als
mannen niet meer in staat zijn om
de kost te verdienen, dan nemen
vrouwen zélf het heft in handen en
ze kiezen daar zo hun eigen oplos
singen voor. Daarin ligt een centraal
verschil met de Nederlandse om
standigheden. Onlangs las ik in de
krant een vraaggesprek met een ac
tievoerende bijstandsvrouw uit T il
burg. Over haar kinderen zei ze:
‘Ze gaan vaak naar papa, want die
zit er warmpjes bij. Daar is alles zo
netjes en schoon. Daar is het juist
of ze een aai van de samenleving
krijgen.’ Zolang dit de verhoudin
gen zijn, zal het met de ‘feminise
ring van de armoede’ in Nederland
voorlopig nog wel niet zo’n vaart
lopen.
29 J A N U A R I 1983
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HET GEBROKEN OOR
Vermeulen,
Escher, Bac
De hoes van Composers’ Voice
8203 is een kunstwerk. Afgebeeld is
de componist aan wiens werk de
grammofoonplaat is gewijd. De
componist draagt een hoed op zijn
dikke kop. Toch is hij niet Joseph
Beuys maar Gilius van Bergeijk.
Die kop is namelijk niet écht dik.
Integendeel. De kop van Gilius van
Bergeijk is misschien de dunste van
alle componistenkoppen. Hij lijkt
zo dik doordat hij (inclusief de hoed
en de rand) in zeventien spijlvormi
ge deeltjes is verknipt. Tussen elke
twee spijlen gezicht bevindt zich
één spijl wit. We zien dus iemand
achter tralies. Alleen: achter de trailies houdt die iemand op te bestaan.
Zoals de buitenkant van de hoes er
uit ziet, zo klinkt de binnenkant. In
de muziek van Gilius van Bergeijk
wordt veel geknipt en geplakt. Hoe
dat in het prachtige Over de Dood en
de Tijd is gedaan, heb ik al eens be
schreven (VN 17.10.81). Ook BAC
is op en top van Bergeijk. B A C is
een bewerking voor draaiorgel van
Bachs Dubbelconcert voor viool en
hobo. Het oorspronkelijke concert
heeft drie delen, de bewerking heeft
er vier. Van elke maat in die drie
oorspronkelijke delen is de laatste
tel verwijderd. Het vierde deel van
de bewerking is de verzameling van
al die weggelaten tellen in volgorde
van verwijdering. Wat er klinkt is
vrolijk en leerzaam. Waaro nie de
laatst te va d maa weglate? Dez
besparin geef gee noemenswaardig
moeilijkhede b he beluistere (vri
naa Battu).
Gilius van Bergeijk: Over de
Dood en de Tijd; BAC. Com po
sers’ Vocie 8203, Donemus
(Amsterdam).

Toen Matthijs Vermeulen vijfenze
ventig jaar werd, organiseerden De
Suite en Donemus een Bijzonder
Concert. Het was in feite een bij
zonder Bijzonder Concert, want
het was al bijzonder als Vermeulen
een doodenkele keer eens gespeeld
werd. Precies twintig jaar geleden
schreef Dick Hillenius over dat
concert in Hollands Maandblad.
‘De prachtige opbouw van extati
sche momenten in al de composi
ties van Vermeulen die op deze
avond werden uitgevoerd, vindt in
het heden alleen een parallel bij
Coltrane.’ Hillenius vond Vermeu
len ‘de grootste Nederlandse com
ponist sinds Sweelinck’. Een van de
stukken die op dat Bijzondere Con
cert klonken was de Cellosonate uit
1918. Die sonate is een meester
werk, een tomeloze zang der zan
46
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Elmer Schönberger
gen, overdreven maar overtuigend,
onmogelijk maar niet anders moge
lijk dan zó. Willem Pijper rekende
het stuk ‘tot de radicaalste mani
festaties uit de jaren omstreeks
1918’. Zo staat het in de door Smijers geredigeerde Algemeene muziek
geschiedenis. (Vroeger had je twee
veelgelezen muziekgeschiedenissen
in Nederland. De tweede was van
Caspar Höweler. Daarin stond Ver
meulen als ‘mislukt genie’ ge
boekstaafd. De meningen waren
verdeeld en zullen dat ook wel al
tijd blijven, al komt er langzamer
hand verandering in de verdeling
ten gunste van Vermeulen.)
Hillenius bekende indertijd dat hij
in een eerdere kennismaking met
een orkestwerk van Vermeulen
(met al die ‘langs en door elkaar lo
pende melodieën’) niet veel verder
was gekomen dan de constatering
‘moderne muziek’. De stukken
voor kleine bezetting zijn waar
schijnlijk de beste introductie tot
Vermeulens muziek. Eindelijk,
twintig jaar na de opname op
DAVS (voorloper van Composers’
Voice), is de Eerste cellosonate weer
op de plaat verkrijgbaar. Ditmaal
niet op het label van Donemus
maar op BVHaast, en ditmaal niet
gecombineerd met de Sonata da ca
mera van Jurriaan Andriessen maar
met de Tweede cellosonate van de
zelfde Vermeulen.
Matthijs Vermeulen: Cellosonate
1 & 2. René van Ast, cello, Arièlle
Vernèdc, piano. BVHaast 047.

Matthijs Vermeulen heeft in Ne
derland geen school gemaakt. Ik
vraag me zelfs af of hij door collegacomponisten serieus werd geno
men. Hoewel ik van één weet dat

hij dat wel deed: Rudolf Escher.
Escher (bijna een kwart eeuw jon
ger dan Vermeulen en toch al weer
drie jaar dood) was bij voorbeeld
een van de weinigen die in 1919 de
premières van Vermeulens Vierde
en Vijfde Symfonie welwillend
besprak. Hij was het, zo bleek later,
weliswaar niet eens met Vermeu
lens opvattingen over harmonie en
tonaliteit en kritiseerde diens werk
op dat punt dan ook, maar mentaal
en esthetisch was de verwantschap
onloochenbaar. Vermeulen schreef
in De Groene Amsterdammer weer
lovend over Escher. Ook hij her
kende een geestverwant. Als in een
droom ‘zag ik Rudolf Escher en
mezelf in de Gelderse Vallei, op de
Grebbeberg, en tegelijk, terwijl he
den en verleden versmolten, zag ik
hem en mij aan het werk. Wij dach
ten klanken, wij schreven noten on
der dezelfde luchten, in hetzelfde
psychische klimaat, dezelfde stem
ming, hoewel op vijfhonderd kilo
meter afstand.’ De stukken waarop
Vermeulen doelt, zijn kennelijk zijn
eigen (in Frankrijk gecomponeerde)
Vierde Symfonie ‘Les Victoires’ en
Eschers Musique pour Tesprit en
deuil, allebei oorlogscomposities.
‘Polymelodiek’, ‘cantus ftrmus’:
het zijn technische begrippen die
zowel in de Vermeulen-exegese als
in de Escher-exegese thuishoren.
Zo’n
polymelodische,
cantus
firmus-constructie is Eschers or
kestwerk Hymne du Grand Meaulnes. Le Grand Meaulnes is de
hoofdpersoon in de gelijknamige
roman van Alain-Fournier (in het
Nederlands: Het grote avontuur). In
1950 maakte Escher een fietstocht
door de Sologne, het door Fournier
beschreven landschap, en compo
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neerde vervolgens zijn hymne. Het
is niettemin een volkomen onpro- j
grammatisch stuk, hymnisch maar
zonder roodaangelopen wangen, al
weer een zang, maar dan een met
een strenge tegenzang.
R. Escher: Hymne du Grand
Meaulnes. Radio Filharmonisch
Orkest o.l.v. Hans Vonk. Robert
Heppener: Muziek voor straten en
pleinen; Eglogues.
Concertgebouworkest o.l.v. Roberto Benzi, resp. Bernard Haitink. Composers’ Voice 8202, D o
nemus (Amsterdam).

Veel roodaangelopen wangen daar
entegen in Sjostakovitsj’ Vijfde
Symfonie. Wat een opwinding en
boem-boem. Nu voorspelde de pro
grammatoelichting al weinig goeds:
‘een doem-geladen motto-thema’,
een ‘groteske mars’, ‘melancholie’
in het derde deel en dan ook nog
eens ‘wanhoop’ in het vierde. Zo
veel leed, zoveel leven en zoveel
werkelijkheid, dat is allzu menschlich. Met deze symfonie (1937) gaf
Sjostakovitsj ‘het antwoord van een
Sovjet-kunstenaar op gerechtvaar
digde kritiek’, dat wil zeggen, de
kritiek van het Stalin-regime op
zijn zogenaamd modernistische,
formalistische en kakofonische ope
ra Lady Macbeth van Mtensk. Sinds
Sjostakovitsj’ onthullingen aan Solomon Volkov weten we beter. Het
is in de Vijfde ‘alsof iemand je slaat
met een stok en zegt: je moet je ver
heugen, je moet je verheugen, en
dat je dan bevend opstaat en je uit
de voeten maakt terwijl je mom
pelt: wij moeten ons verheugen, wij
moeten ons verheugen! Het is on
getwijfeld diep waar en diep ge
meend, maar al wéten we nu beter,
we hóren hetzelfde als we altijd ge
hoord hebben. De veelgelezen uit
spraak
dat
Sjostakovitsj-postVolkov
anders
klinkt
dan
Sjostakovitsj-ante-Volkov is senti
menteel en retorisch. In deze sym
fonie klinkt al vijfenveertig jaar het
zelfde: zwaar overschatte Slavische
hysterie, bij tijd en wijle meesterlij
ke filmmuziek (maar waar is de
film?) en altijd de negentiende
eeuw in haar overgrootmoeder
lijkste gedaante. Wie daarvan
houdt, kan terecht bij een superieu
re uitvoering door het Concertge
bouworkest. Want er is voor Haitink op het ogenblik maar één
Mahler en dat is Sjostakovitsj. ■
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Dmitri Sjostakovitsj: Vijfde sym
fonie, op. 47. Concertgebouwor
kest o.l.v. Bernard Haitink. Decca
SXDL 7551.
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ZUIDERZEEMUSEUM
^ jN K H U IZ E N (N.I I.)

Vakmanschap is Meesterschap
De zeilmaker is een van de weinigen die van de wind kan leven. Zijn vakmanschap stelde zeelieden in staat de wind als
energiebron te gebruiken'. Zonder hem was de scheepvaart nimmer tot bloei gekomen. Hoewel het zeil in de grote vaart allang is
afgezworen, beleeft het een massale wedergeboorte in de pleziervaart. Zoals ook het vakmanschap van Grolsch eeuwig
jong lijkt te blijven. Want al meer dan 300 jaar brouwt Grolsch haar bier op natuurlijke en ambachtelijke wijze. En dat proef je.
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Er hoeft niet omheen te worden ge
draaid: het eerste nummer van het
Belgische tijdschrift voor toneel en
theater ETCETERA is een goed
begin. Het is meteen een volwassen
tijdschrift, het ziet er mooi uit, de
artikelen zijn in goed Nederlands
geschreven en de keuze van de on
derwerpen wijst op een goede neus.
Het is te vergelijken met Theater
Heute —al heeft het dat niveau nog
niet — en Toneel Theatraal. In dit
eerste nummer wordt, naast toneel,
aandacht besteed aan ballet en ope
ra en dat is niet zo voor de hand lig
gend, maar geeft wel aan dat de re
dactie er echt een tijdschrift voor
theater van wil maken. De opera
die ter sprake komt is La Clemema
di Tito van Mozart, vorig jaar in
Brussel opgevoerd onder regie van
de Duitser Karel-Ernst Herrmann,
met wie Johan Tielemans een ge
sprek voert. Tielemans schetst ook
een beeld van de opvoering en van
het stuk. Dat is een beetje spijtig
voor degenen die het niet gezien
hebben; deze beschrijving en de
reeks foto’s van het ook door Herr
mann ontworpen decor zouden
zelfs een opera-afkerige in de verlei
ding kunnen brengen. Het is niet
verbazend dat Herrmann in Duits
land de decors gemaakt heeft voor
Peter Stein, Botho Strauss en Tho
mas Bernhard. Het decor voor La
Clemenza di Tito is indrukwek
kend. Het heeft iets Hennemanachtigs en vandaar dat ik me af
vroeg hoe een door Jeroen Henneman ontworpen decor eruit zou
zien. De vele verschillende nieuwe
opvoeringen van stukken van
Shakespeare was voor Johan Callens aanleiding ze eens te vergelij
ken en te achterhalen wat men er
mee gewild heeft. Uit zo’n artikel

blijkt dat ETCETERA medewer
kers heeft aangetrokken die van de
hoed en de rand weten. De ‘trieste
vrolijkheid’ of de ‘agressieve teder
heid’ van het ballet van Pina
Bausch is het onderwerp van een
vertaald artikel van Renate Kett en
wordt gevolgd door stukken over
het nieuwe ballet in België. Een uit
voerige Kroniek behandelt veel Ne
derlandse en Belgische voorstellin
gen. Er zijn drie columnisten, Carlos Tindemans, Eric de Kuyper en
Wim van Gansbeke. De Kuyper
schrijft dat hij al in geen tijden naar
toneel is geweest. Het wordt tijd
dat hij zich er eens voor vrijmaakt
om te voorkomen dat hij in het vol
gende nummer weer zo’n nulliteitje
schrijft; Van Gansbeke schrijft 40
voorstellingen in 80 dagen gezien te
hebben en dat blijkt evenmin be
vorderlijk voor een column. Net als
Theater Heute publiceert ETCE
TERA in elk nummer de volledige
tekst van een toneelstuk; ditmaal
Torquato Tasso van Goethe, ver
taald door Jan Decorte. (ETCETE
RA kost ƒ10,—, wordt uitgegeven
door Kritak, Vesaliusstraat 1,
B-3000 Leuven, en is in elke goede
tijdschriftenhandel te krijgen.) In
BZZLETIN 102 staan de lezingen
die Wam de Moor, Elrud Ibsch en
Willem Kuipers op 11 december
hielden ter gelegenheid van het
100ste nummer van het tijdschrift.
Elrud Ibsch ziet er in haar lezing
‘Literaire kritiek en literatuurwe
tenschap of: touwtrekken om de
tekst’, vanaf —in het voetspoor van
Jacques Kruithof —literaire kritiek
en literatuurwetenschap met elkaar
te verzoenen, iets wat Merlyn in
lang vervlogen tijden in haar pro
gramma had staan. Zij ziet het als
twee totaal verschillende bezighe

den die niet tezeer verward moeten
raken: literaire kritiek is normstel
lend, literatuurwetenschap is be
schrijvend en verklarend. Kunst is
volgens Ibsch een totaal andere
bron van kennis dan wetenschap en
dat is te lang niet goed beseft. Zij
zet literaire kritiek en literatuurwe
tenschap niet tegenover, maar naast
elkaar. De manier waarop ze dat
doet en de argumenten die ze geeft
kunnen een heilzame uitwerking
hebben. Er blijkt ook uit dat ze een
scherp idee heeft van wat literatuur
kan zijn, wat wel te maken zal heb
ben met het feit dat ze goed thuis is
in het werk van Nietzsche (over wie
ze het proefschrift Die Stellung
Nietzsches in der Entwicklung der
modernen
Literaturwissenschaft
schreef). Eén vorm van lezen die
Wam de Moor in zijn lezing be
spreekt bestaat niet uit het vluchten
in wensdromen en projekties door
middel van literatuur, maar ‘in een
verruiming van het eigen zijn door
de annexactie van het bestaan van
anderen’, wat een aardige omschrij
ving is, behalve dat ‘eigen zijn’ dan.
De lezing van Willem Kuipers is
erg pessimistisch van aard en je
krijgt de indruk dat schrijvers in
zijn ogen angstig in een hoekje zit
ten te schrijven, gadegeslagen door
een vervaarlijk brullende wereld.
Lang na de benoeming van Ton
Anbeek als hoogleraar in de moder
ne Nederlandse letterkunde in Lei
den, als opvolger van Gomperts,
schrijft J. Brugman, hoogleraar
Arabisch in Leiden, in HOL
LANDS MAANDBLAD van janu
ari een artikel over de gebroken tra
ditie om in Leiden op die post een
dichter, schrijver of essayist te be
noemen en geen vakman. Hij be
treurt dat en mokt ook nog wat na

over het gebrek aan glans dat Gom
perts zijn hoogleraarschap heeft ge
geven nadat velen er zoveel van ver
wachtten. Dat met de traditie ge
broken is heeft alles te maken, denk
ik, met de zekerheden die studen
ten verlangen, ook als het om litera
tuur gaat: ze willen iemand die alles
weet van literatuurwetenschap. Dat
is te betreuren en het zou ketters
zijn geweest als aan dit verlangen in
deze tijd geen gehoor zou zijn gege
ven. Zo ketters had men weliswaar
moeten zijn, zoals in Nijmegen,
waar men Kees Fens benoemde. De
uiteindelijke keuze in Leiden, Ton
Anbeek, rechtvaardigt dit wat late
artikel overigens niet, want hij
heeft de mogelijkheden om iets van
een essayist en een vakman in zich
te verenigen en staat niet onwelwil
lend tegenover Brugmans bezwa
ren. De weten schapsftlosoof Karl
Popper staat de laatste tijd bloot
aan veel kritiek; in HOLLANDS
MAANDBLAD buigt B.K. Jansma zich over hem. Het tweede
nummer van het met de hand ge
maakte tijdschrift DE VRIJE
VAL bevestigt dat men kleine tijd
schriften niet over het hoofd moet
zien. Het eerste nummer ging over
Volwassenheid, dit tweede over
Zelfvertrouwen. Men wil het in elk
nummer hebben over vanzelfspre
kendheden, ‘die de kuituur in stand
houden’. DE VRIJE VAL is een
aardig tijdschrift, dat nog met wat
straffere hand geredigeerd moet
worden, maar een aantal bijdragen
getuigen van orginaliteit, met name
het stuk van iemand die zich Anouk
noemt, het stuk over ‘de Reviaan’
van Chris Keulemans en ‘De echte
angst van de doelman’ van N. Kono. (Rhijnvis Feithstraat 9”,
Amsterdam).
CP

Franz Kafka
werd honderd jaar geleden, op 3 juli 1883, geboren en beïn
vloedde de moderne literatuur als geen ander. Het begrip ‘kaf
kaësk’ is in de taal ingeburgerd. Maarten Biesheuvel vond een
nog niet gepubliceerd verhaal van de Praagse schrijver in zijn
hoofd: De vliegmeester/pag. 6. Cyrille Offermans bespreekt de
biografische studie van Joachim Unseld/pag. 9. Op pagina 11
komt Kakfa’s verhouding met enkele vrouwen aan de orde.
Doeschka Meijsing schrijft over Kafka en de lachspieren/pag. 4

Dinner at the Homésick Restaurant door
Anne Tyler (Penguin- of Berkley-pocket) Een
familieroman over de figuren Jenny, Cody,
Ezra en Pearl die al een legende zijn gaan vor
men.
Gogol door Vladimir Nabokov (Arbeiderspers,
serie Open Domein) Een herdruk in mooie
uitvoering van Nabokovs opgewekte essay
over de schrijver van Dode Zielen.
De sprong naar het zuiden door Konstantin Paustovskij (De Arbeiderspers, Privédomein) Het vijfde deel van deze autobiografie
over de Sovjetrussische opbouwtijd.

—

Het favoriete personage
*
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in de literatuur had zo’n grote aantrekkingskracht, dat tachtig
schrijvers en dichters hun personage afstonden. In april ver
schijnt een boekje met al die literaire lievelingen. In deze en de
volgende Boekenbijlage vast een voorpublikatie/pag. 33

.
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David Hockney, pagina 24
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Pierre H. Dubois
is wel eens Vestdijks meerdere genoemd op het gebied van de
historische roman. In de moderne roman ‘Najaar’ staat het
probleem van de autobiografie centraal. Jacques Kruithof/pag. 26
Rob Nieuwenhuys, pagina 16

A
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Ida Gerhardt
kreeg enkele jaren geleden voor haar poëzie de P.C. Hooftprijs.
In haar nieuwste bundel ‘De Zomen van het licht’ vindt Rob
Schouten mooie gedichten, maar ook veel waar de luidruchtige
bescheidenheid van de dichteres naar voren komt/pag. 14

Ida Gerhardt, pagina 14

Robert Ludlum
schrijft niet alleen bestsellers, hij is zelfs wel eens vergeleken
met een bankbiljettenpers. Geen wonder dat veel thriller
auteurs het Ludlum-recept volgen. Een hele serie nieuwe mis
daadliteratuur. R. Ferdinandusse/pag. 27

Albert Camus

Ml

,

heeft vooral Engelse biografen gekregen. Nu weer Patrick
McCarthy die nieuw licht werpt op het journalistieke werk en
de dilemma’s van Camus ten tijde van de Algerijnse oorlog.
Piet Piryns/pag. 35

Robert Lowell

I •J W

Elllott Bènfieid

van Toen Vroeger kennen we voornamelijk door toedoen van
Rob Nieuwenhuys. In de serie fotoboeken van Nieuwenhuys,
‘Tempo Doeloe’, ‘Baren en oudgasten’ en het nu net versche
nen ‘Komen en blijven’ is het beeld van het oude Indië zorgvul
dig bewaard. Hans Vervoort/pag. 16

Franz Kafka, pagina 4

'UIYUIlLiï
Amerika, Amerika door Jan Donkers (De
Harmonie) De bewerkte artikelen en reporta
ges. Het ene Amerika in de titel staat voor
liefde, het andere voor afkeer.
Science, Good, Bad, and Bogus door Mar
tin Gardner (Avon-pocket, importeur Van Ditmar) Het nu in pocket verschenen boek
waarin Gardner vele pseudo-wetenschappen
ontmaskert en de wonderen van Uri Geiler
nuchter bekijkt.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de re
dactie heeft uitgekozen als de interessantste van
de afgelopen periode.

»

Het Indische leven

Robert Lowell, pagina 29
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was altijd een moeilijke jongen en had een psychische constitu
tie waardoor hij verzeild raakte in moeilijke omstandigheden.
Over deze dichter verscheen een biografie. Aad Nuis/pag. 29

\
J.T. Barendregt, pagina 38

En verder

Albert Camus, pagina 35

Nienke Begemann over de autobiografie van de Nigeriaanse to
neelschrijver Wole Soyinka/pag. 23
Philip Mechanicus over de foto’s van David Hockney/pag. 24
Yrrah/pag. 41; Hugh Jans/pag. 43; Teringstein/pag. 45; Het le
ven een kerstboom/pag. 46; Jaap Vegter/pag. 47
Siegfried Woldhek: tekening van Rob Nieuwenhuys/pag. 16
Eindredactie: Carel Peeters & Doeschka Meijsing
Vormgeving: Charlotte Fischer
Door het nummer: vrij bewerkte hoofdstukjes uit ‘Items from
Our Catalog’ van Alfred Gingold. (Uitgegeven door Avon, im
porteur Van Ditmar, 83 p., ƒ18,30)
Omslag: Jeroen Henneman: ‘Ontwerp voor het Kafkamonument’

im
Maarten Biesheuvel, pagina 6
26 FEBRUARI 1983 t / T l

3

Kafka en de lachspieren
>

Bi] de honderdste geboortedag 1883-1983
Doeschka Meijsing
Vóór we aan het herdenken
slaan, moet me van het hart dat
van de vier giganten die de eer
dit jaar te beurt valt, Marx,
Wagner, Luther en Kafka, de
laatste een uitzondering vormt.
Luther was Duits, boertig
Duits; Wagner was zwaar
Duits; Marx was ‘tüchtig’ en
internationaal Duits. Maar
Franz Kafka was helemaal niet
Duits. Hij stamde van vaders
zijde af van Tsjechische joden
uit de provincie, uit de armste
verhoudingen. Zijn grootvader
was vleeshouwer en zijn vader,
wiens moedertaal het Tsje
chisch was, had in de
barste winters op blote voeten
karren met vlees door de dor
pen moeten duwen, een gege
ven waaraan hij het recht ont
leende om zijn hele leven tegen
zijn oudste zoon Franz te bulde
ren dat hij het in zijn jeugd wel
anders had meegemaakt, dat hij
toch tenminste recht had op een
béétje respect van zijn kinde
ren.
De vader van Kafka trok op veer
tienjarige leeftijd weg uit de armelijke omstandigheden van het ou
derlijk huis, reisde wat rond als
handelsreiziger, leerde zich zelf
Duits lezen en schrijven en spre
ken, en belandde in Praag waar hij
een goed lopende galanteriewinkel
opzette. Hij stuurde zijn kinderen,
Franz voorop, naar Duitstalige
scholen. Kortom, het gezin Kafka
was ‘geassimileerd’. Dat strekte
niet tot louter vreugde. De Duits
sprekende burgerij van Praag rond
de eeuwwisseling voelde een innige
verwantschap met het Oostenrijkse
keizershuis en was fel gekant tegen
de nationalistische vrijheidsdrang
van de Tsjechisch sprekende lagere
klasse. Maar —wat erger was —zij
was, zoals toen in Oostenrijk ‘bon
ton’ was, antisemitisch. Zo bevond
Kafka zich als jood in een antisemi
tische, Duits sprekende gemeen
schap; als sympathisant van de
Tsjechische zaak, in een gemeen
4
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schap die het keizerrijk koesterde;
en als ‘geassimileerde’ jood ver
vreemd van zijn Tsjechisch-joodse
oorsprong. Een klemmende situatie
die hem op de huid geschreven
lijkt. Hij bevond zich zijn hele le
ven in patstellingen die, welke uit
weg hij tenslotte ook desperaat
koos, tot verder ongeluk leidden.
Hoezeer Kafka besefte dat dit
gistende en burgerlijke Praag, waar
hij nooit de navelstreng mee kon
doorknippen, hem eigenlijk vreemd
was, blijkt uit zijn opmerking tegen
zijn jongere vriend Gustav Janouch: ‘Nog altijd leven in ons de
donkere hoeken, de geheimzinnige
gangen, de blinde ramen, de ver
vuilde binnenplaatsen, de lawaaiige
kroegen en de stille logementen.
Wij lopen door de brede straten
van de nieuw opgebouwde stad.
Maar onze schreden en blikken zijn
onzeker. Innerlijk leven wij nog als
in de oude ellende-steegjes. Ons
hart weet nog niets van de voltooi
de sanering (van het getto in
Praag). De ongezonde oude Jo
denstad is voor ons veel wezenlijker
dan de hygiënische nieuwe stad om
ons heen. Wakend lopen wij door
een droom: zelf niet meer dan een
spook uit vervlogen tijden.’

Gezag
Maar een belangrijker reden
waarom Kafka in het gezelschap
van Luther, Marx en Wagner uit
de toon valt, is dat hij als enige van
de vier zo verbazingwekkend
geestig is. Herman Verhaar heeft in
zijn uitstekende boek Franz Kafka

renlang slepende angst en ellende,
die tot niets leidde. Zijn besluite
loosheid om Praag al dan niet de
rug toe te keren werd nooit in daad
kracht of beslissing omgezet. Zijn
‘vereenzaming’ is bijna spreek
woordelijk geworden. En zijn werk
bij het ‘Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt’ omschrijft hij zelf
zo: ‘De tijd op kantoor laat zich
niet indelen, nog het laatste halve uur
voel je de druk van de acht uur even
zwaar als het eerste uur. Het is vaak
als bij een treinreis door dag en nacht,
wanneer je ten slotte, als je heel be
vreesd bent geworden, niet meer aan
de arbeid van de locomotief van de
machinist denkt, noch aan het heuvel
achtige of vlakke land, maar alles
Kafka, ongeveer zes jaar oud
wat gebeurt alleen maar bijtelt op het
horloge, dat je steeds vóór je houdt in
of Schrijven uit onmacht (waarvan je vlakke handpalm. ’
het iedereen een plezier zou doen Dit alles kan niet anders dan het
als het herdrukt werd), daar al op beeld oproepen van een weliswaar
gewezen. Franz Kafka leeft in ie vriendelijke en verlegen man, maar
ders hoofd als de tragische, de ban toch vooral van een man die bibbe
ge, de onzekere die maar één zeker rend en rillend door het leven gaat.
heid kende: de kwaliteit van zijn Dat is ook wel zo, maar dat neemt
werk. Dat beeld is ook niet onjuist. niet weg dat Kafka in zijn werk een
onweerstaanbare aanval doet op
De moeite die het hem kostte gedu mijn lachspieren. Dat komt, geloof
rende eenenveertig jaar zijn leven ik, omdat Kafka pijnlijke, uitzicht
te leiden evenaart die van Flaubert. loze, dodelijke situaties, waarvan de
Tot kort voor zijn dood leed hij in afloop steeds onontkoombaarder
hevige mate onder de persoonlijk slecht zal zijn, vertelt met twee
heid van zijn vader, maar hij durfde middelen die met elkaar in tegen
geen stap onder diens ogen vandaan spraak zijn. En die tegenspraak le
te gaan. Toen hij zevenendertig vert het mooiste op wat er is: geen
was, liep hij eens met Gustav Ja- komische, maar dodelijke humor.
nouch door de stad. Janouch ver Het ene middel is een jammerende
telt: ‘Wij waren op onze rondgang wanhoopstoon. Het andere is een
weer bij het Kinsky-Palais gekomen perfecte precisie in de beschrijving
toen uit de zaak met de firmanaam en een dialektische analyse van de
“Hermann Kafka" een grote, zware situatie.
man kwam, met een donkere overjas Voorbeelden.
en een glimmende hoed. Hij bleef vijf
passen van ons vandaan staan en Slappe lach
wachtte ons op. Toen we drie stappen In een van de Brieven aan Milena
hadden gedaan, zei de man, zeer luid: geeft Kafka antwoord op een door
“Franz. Naar huis. De lucht is voch Milena gestelde vraag of hij wel
tig. ” Kafka zei met een buitengewoon eens lacht. O ja, hij lacht wel eens,
zachte stem: “Mijn vader. Hij is be schrijft hij terug en hij geeft Milena
zorgd over mij. Liefde heeft vaak het een beschrijving van de slappe lach
uiterlijk van gezag. Tot ziens. Kom die hij kreeg toen een ‘Geheimrat’
weer. ” ’ In het jaar van deze gebeur een heel derftige bespreking hield
tenis had Kafka zijn Brief an den met de medewerkers van het ‘ArVater al geschreven, een pijnlijk beiter
Unfall
Versicherungs
document dat de verhouding tussen Anstalt’. (De naam van die verzeke
vader en zoon pathologisch-ana- ringsmaatschappij alleen al is in
tomisch blootlegt. Zijn verhoudin staat mij aan het lachen te krijgen,
gen met vrouwen bestonden uit ja maar dat komt omdat Kafka’s schil-

dering van het bureaucratische
doolhof er zijn stempel op drukt en
natuurlijk niet omdat die naam zo
bedoeld is. Het lezen van Kafka
maakt de wereld een stuk minder
voornaam.) De beschrijving van
Kafka hoe hij, tegenover de ‘Ge
heimrat’ gezeten, begint met kleine
hikjes, die hij probeert te verbergen
als had hij kleine hoestaanvallen, de
steeds dringender wordende lachkriebel, de wanhoop en het angst
zweet dat hem uitbreekt, de steeds
bevreemdender naar hem kijkende
collega’s en ten slotte de volle
proestbui die hij de Geheimrat in
het gezicht sproeit, waarna hij zich,
gloeiend van schaamte, van de conferentietafel verwijdert — die be
schrijving is zo exact én ellendig
dat ik het met diezelfde machteloze
slappe lach telkens weer lees.
Een ander voorbeeld is het een hal
ve bladzijde lange verhaaltje Gemeinschaft dat begint met de regel
‘Wir sind fïinf Freunde’. Dat ver
haaltje gaat over hoe ooit eens ie
mand uit een huis gekomen is en
zich naast de deur heeft opgesteld,
en toen kwam de tweede en die
kwam uit huis en stelde zich naast
de eerste, en toen kwam de derde,
enzovoort, totdat ze daar met z’n
vijven stonden. En de mensen zei
den: ‘De vijf zijn uit dit huis geko
men.’ Sindsdien leven ze samen
met z’n vijven, heel plezierig. Maar
het probleem begint als er zich een
zesde bij wil aansluiten. In alles bij
mekaar zesentwintig gezette regels
tekst beschrijft Kafka met een ijze
ren nauwgezetheid en tegelijkertijd
op klagende jammertoon alle moge
lijk denkbare problemen die zich in
zo’n geval voordoen, en wel zoda
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nig dat je met geen wil van de we
reld nog een mogelijke oplossing
uit het dillemma kunt bieden, want
die zijn allemaal al jammerend en
precies aangedragen — en baten
niet.
In een jeugdherinnering beschrijft
Kafka hoe de kokkin van de familie
Kafka de kleine Franz elke dag naar
school brengt. Dat ging zo. Iedere
keer als ze uit huis kwamen, zei de
kokkin dat ze de onderwijzer weleens zou vertellen hoe stout Franz
geweest was. Voor Kafka was de
school zelf al een verschrikking en
nu kwam elke morgen deze nieuwe
dreigende verschrikking van dat de
kokkin zou vertellen hoe stout hij
was, daar nog bij. Onderweg
smeekte Kafka dat ze niets zou ver
tellen aan de onderwijzer (hij was,
schrijft hij, niet echt een stout kind,
maar een treurig, koppig kind dat
nergens voor deugde; toch geloofde
hij de kokkin onmiddellijk). Hoe
meer hij echter smeekte, hoe vast
beradener de kokkin werd om alles
en zo mogelijk nog méér te vertel
len. Hoe dichter bij school hoe gro
ter het gevaar werd. Hij smeekte,
trok aan haar rok, wilde haar tegen
houden; zij werd steeds vastbeslote
ner. Ik zie het voor me: de kleine
jongen die de ene kant uit trekt aan
de rok van zijn begeleidster, het
mens dat de tegenstribbelende jon
gen aan zijn oor de andere richting
op meesleurt. Tenslotte is het door
al dat gestribbel zo laat geworden
dat de schoolbel luidt, en de angst
van beide om te laat te komen is zo
groot dat ze hollend, hand in hand
de school binnen rennen. En iedere
ochtend herhaalde zich dit ritueel.
Ik weet het, het is het treurigste dat

Franz Kafka en zijn vader,
H erm ann Kafka, in 1910

een kleine jongen elke morgen kan
overkomen, maar het hele tafereel
is overstelpend humoristisch.
Het hevigst is de ervaring bij het le
zen van Kafka —ik bedoel de erva
ring dat je in normale omstandighe
den in tranen zou uitbarsten, maar
door toedoen van Kafka, in een je
zelf verbijsterende schaterbui uit
barst — bij de Brief an den Vater.
Deze tweeënvijftig pagina’s tellen
de brief, die Kafka in 1919 op zesendertigjarige leeftijd schreef, is
een poging uiteindelijk tot duide
lijkheid te komen in zijn verhou
ding met zijn vader, die voor hem
bedreigend was. In de brief schrijft
Kafka zijn vader dat het hem is als
of hij, de vader, languit over de we
reldkaart uitgespreid ligt, en dat het
voor hem, Franz, een wanhopige
taak is om ergens een stukje nie
mandsland te vinden, waar zijn va
der niet bij kan en waar hij vrij zou
kunnen ademen en leven.
Het is een buitengewoon schrij
nend geschrift, dat je verplicht tot
zeer langzaam en voorzichtig lezen.
Overigens leidde ook deze krachts
inspanning tot niets, want Kafka
durfde de brief niet zelf te overhan
digen. Hij gaf hem aan zijn moeder
die de brief las, waarschijnlijk
schrok, en hem ongelezen door de
vader teruggaf met enkele kalme
rende woorden. De verhouding tus
sen vader en zoon bleef zoals hij
was.
In deze brief, waarin de wanhoopsjammerklacht, precisie en dialecti
sche analyse hun hoogtepunt berei
ken, staat een passage die ik citeer:
‘Toen en toen vooral had ik aanmoe

diging nodig gehad. Ik was toch al
door uw lijfelijke aanwezigheid alleen
terneergedrukt. Ik herinner mij bij
voorbeeld dat wij ons dikwijls samen
in een badhokje uitkleedden. Ik ma
ger, zwak, smal, u zwaar, groot,
breed. Al in het hokje voelde ik me
zelf armzalig en wel niet alleen tegen
over u, maar tegenover de hele wereld,
want u bepaalde voor mij de norm
van alles. Als wij dan uit het hokje
kwamen, zichtbaar voor alle mensen,
ik aan uw hand, een klein skelet, on
zeker, op blote voeten op het plankier,
bang voor het water, niet in staat uw
zwembewegingen na te doen, die u mi]
met goede bedoelingen maar inder
daad tot mijn diepe schaamte voort
durend voordeed, dan was ik diep
wanhopig en al mijn slechte ervarin
gen op ieder gebied stemden in zulke
momenten prachtig overeen. (...) Ik
was u er dankbaar voor dat u niets
van mijn ellende scheen te merken,
ook was ik trots op het lichaam van
mijn vader. Overigens bestaat dit on
derscheid tussen ons heden nog net
zo.’
Toen ik deze passage las, zag ik
huiverend voor me hoe de vader
Hermann Kafka, in badpak, als een
besnorde walrus met de stem van
Ko van Dijk, de schoolslag voor
doet in het ondiepe, tussen de ande
re kinderen veel ruimte innemend,
en met schallende stem roepend:
‘Zóóóó, moet je zwemmen, zóóó
moet je zwemmen!!!’ En op de kant
een bibberende kleine jongen die
wil verdrinken van schaamte, maar
dat zich zelf niet wil toegeven, om
dat het zijn vader is die dat daar
voor zijn, de zoon zijn bestwil doet.
En in plaats van te handelen zoals
Kafka het beschrijft in Auf der Ga
lerie: ‘— daar dit zo is, legt de be
zoeker op de galerij het gezicht op
de balustrade en in de slotfanfare
verzinkend als in een zware droom,
huilt hij, zonder het te weten.’, leg
ik mijn voorhoofd op mijn elleboog
—en lach.
■
—Al het werk van Franz Kafka is
in het origineel te verkrijgen in
Taschenbuch bij uitgeverij Fischer,
importeur: Nilsson & Lamm.
— Het grootste deel van het werk in
vertaling is verschenen bij uitgeverij
Querido.
—De klassieke biografie ‘Franz
Kafka in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten’, doorKlaus Wagenbach
is verschenen in de Taschenbuchserie
RoRoRo- Bildmonographien, Impor
teur: Nilsson & Lamm.
— ‘Franz Kafka of Schrijven uit on
macht’ door Herman Verhaar (We
tenschappelijke Uitgeverij) is nog te
verkrijgen bij Van Gennep Antiqua
riaat.
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Vraag aan de mogelijke
schrijver van 'De vliegmeester’
door Maarten Biesheuvel
Aan dr. Franz Kafka,
Praag, 16-1-1982,
Assurantiekantoor voor arbeidsongelukken,
Alhier.
Zeer geleerde heer!,
Zijn de hier volgende fragmenten wellicht door u geschreven?
Men moet, bij Zeus, toch een naam onder een tekst kunnen zet
ten? Als u al dood bent of me niet antwoordt, handel ik net of
dit proza een geesteskind van me zelf is.
Met vriendelijke groeten, hoogachtend, ten zeerste ontroerd door
uw merkwaardige verteltrant en prachtige verhalen,
Mr. J.M.A. Biesheuvel,
Bureau Voorlichting
van de Medische Faculteit,
Leiden.

De vliegmeester
Op een fraaie dag in de zomer trok K., die klokkenmaker was, van
zijn vriendelijke, kleine huis naar het slot van graaf West West,
waar hij ontboden was. Zeer monter, goed uitgeslapen, maar toch
met een slap gevoel in de benen, stapte hij uit zijn bed, ging in zijn
ondergoed aan het raam staan en zag dat het een mooie dag was.
‘Droomde ik dat ik in een vis veranderd was?’ dacht hij en tegelijk
moest hij glimlachen, hij keek rond in zijn kamer, zag het bed, het
bureau en de boekenkast, de vier klokken die naast elkaar aan de
muur tegenover het venster hingen, ze liepen stuk voor stuk gelijk
met zijn zakhorloge. Hij zag de foto van zijn geliefde, naast de boe
kenkast, een ietsje links van de deur. ‘Ik heb schuld en nu mag ik
niet meer met haar omgaan,’ zei hij zacht, ‘nu ben ik al vierender
tig en ik heb nog steeds geen meisje. Zal ik dan nooit in staat zijn
om me te kunnen binden aan een ander mens, zal ik me nooit in
bed met iemand, man of vrouw, verenigen? Maar nu moet ik voor
waarts, ik mag niet nadenken, ja, vooruit en vlug naar de trein!
Aan de ene kant is het een grote eer voor me om door de graaf zelf
uitgenodigd te worden, aan de andere kant komt die uitnodiging
nu wel op een heel ongelegen moment. Ik geloof dat ik ziek ben,
niet heel erg ziek, maar toch ziek genoeg om in bed te blijven, aan
de andere kant zal ik me in bed schuldig voelen en zal de lange reis
in de trein me mijn verdriet misschien doen vergeten.’ Hij waste
zich snel, schoot zijn pak aan en ontbeet. Hij rende door de stad
om de trein te halen die om halfacht zou vertrekken, hij was nog
maar juist op tijd om in te stappen. De hele dag zat hij in de trein
en hij voerde montere, opgewekte gesprekken met medereizigers.
De trein stopte op een klein stationnetje midden op het land, een
magere man, die bij het lopen zijn benen hoog opwierp, kwam,
één twee, één twee, als een soldaat de coupé binnenmarcheren, hij
ging naast K. zitten en begon meteen te vertellen: ‘Daar ziet u de
kerk waar ik altijd ga luisteren naar het gezang van de lieve kna
pen, daar ziet u het archief, daar het stadhuis, daar het gymna
sium.’ Hij opende het raam en wees in de richting waarvandaan de
trein gekomen was. ‘Ik zie niets,’ merkte K. op. ‘Dat is ook zo,
want we zijn nu midden in het bos,’ mompelde de magere man en
giechelde onhoorbaar achter zijn hand. K. wist niet zeker of het
giechelen was, het had ook een geeuw kunnen zijn. De magere
man wees voortdurend plekken in het voorbijglijdende landschap
aan. ‘Daar grazen geiten, ziet u wel, ze staan zo graag op een hoog
punt, een rotsblok van vier meter hoog, een boekenkist, ja een
doosje is al genoeg voor hen, als ze zich maar kunnen verheffen,’
6
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merkte hij op en K. knikte. De magere man wees K. op dorpjes in
dalen, op wolkjes aan de hemel, op merkwaardige vogels, maar ook
op mussen. ‘Merkwaardig toch wat een mens kan dromen,’ zei de
magere, ‘wilt u mijn verhaal horen?’ K. knikte opgewekt en de me
dereiziger begon in snel tempo veel lange en ingewikkelde dromen
uit de doeken te doen zodat het K. duizelde voor de ogen en het
hem tuitte in de oren. Tegen de nacht stopte de trein in het dorp
W. De conducteur kwam aangesneld en wendde zich tot K. ‘Van
hier is het nog een dag lopen naar het slot,’ zei hij, ‘voor een klein
bedrag kunt u in het huis van de stationschef overnachten.’ K. be
dankte de conducteur en stapte voorzichtig uit de trein, hij had
drie koffers bagage en hij vergat er niet één. Meisjes in witte jur
ken kwamen op hem afgesneld en vroegen of ze zijn bagage moch
ten dragen. ‘Komt u hier om uit té rusten of moet u nog verder?’
vroegen ze. ‘Godzijdank moet ik verder, altijd verder, weg van
hier, dat is mijn doel,’ merkte K. op. ‘Maar vannacht wilt u toch
slapen?’ vroeg een van de meisjes. ‘Ja,’ zei K., ‘ik wilde de stations
chef vragen of hij me onderdak kon verlenen, is het juist dat hij
hier woont?’ ‘Nee,’ zei het oudste meisje, ‘hij woont ver buiten het
dorp, maar wij brengen u wel.’ Het was ongeveer een uur wande
len naar het huis van de chef, maar onderweg werd K. aangeroe
pen door een vrouw, die haar hoofd door een klein raam van een
houten huis, vlak naast de weg, stak. ‘Wie bent u, waar gaat u
heen?’ riep ze. De meisjes waarschuwden K. dat hij niet moest ant
woorden omdat ze de vrouw van de onderburgemeester was, dat
wil zeggen de tweede vrouw van de onderburgemeester die als eni
ge verantwoordelijk was voor de gang van zaken in het dorp, om
dat haar man, Johann Varga, en de burgemeester, diens vrouw en
kinderen, dat was de familie Lechton, allemaal juist ziek waren....
I

(Hier ontbreken, naar de nummering der pagina’s te oordelen, eenen
twintig bladzijden van de tekst van het verhaal. Ik ben ervan over
tuigd, zeergeleerde heer, dat u hier beschreven papier hebt verbrand,
maar waarom, is mijn vraag, hebt u dan niet alles verbrand? O f is de
manke hond, die me deze vellen in een Parijse metro kwam brengen, de
schuldige, zou die misschien iets verloren hebben?)

K. had goed geslapen, hij werd om vier uur in de ochtend al ge
wekt. Hij had heerlijk gelegen op het donzen bed, of liever in het
bed want men zakte meer dan tachtig centimeter in het dons weg
als men ging liggen, bovendien was het bed zelf al anderhalve me
ter hoog zodat je een kleine trap nodig had om in bed te komen.
Hij ontbeet vrolijk en was bezield van de beste voornemens. Hij
vroeg aan de vrouw van de stationschef (de man had hij trouwens
niet eens gezien, hij was pas thuis gekomen nadat K. in slaap was
gevallen en hij was alweer naar het station vertrokken voordat K.
wakker werd, maar toch kon hij uit het gedrag van de vrouw opma
ken wat voor man het ongeveer geweest moest zijn) hoever het lo
pen was naar het slot van de graaf. Ze wees hem een smal zandpad
door velden en wouden, hij moest het zestien uur lang in normaal
wandeltempo blijven volgen en dan zou hij bij het slot zijn. Toch
was hij nog steeds wankel ter been en enigszins misselijk. Toen hij
veertien uur had gewandeld, was hij zo moe dat hij het idee kreeg
maar langs de kant van de weg te gaan slapen. ‘Een nacht korter of
langer doet er eigenlijk niet toe,’ was zijn mening. Juist toen hij
zijn bed van dennenaaiden had klaargemaakt (hij was zo slim om
als kussen een peluwtje van mos te gebruiken), hoorde hij op een
paar honderd meter afstand een vrolijk geroep van jongens en
meisjes met stemmen van achttienjarigen ongeveer. Het moest een

grote groep zijn. Daartussendoor hoorde hij ook stemmen van ou verstrikt. Reiskosten krijgt u, als er een vergissing in het spel is,
dere mensen en in de mening dat hij de opgegeven zestien uur iets natuurlijk vergoed, ik zal de zaak doorgeven, ze wordt al onder
te snel had gelopen en het slot reeds had bereikt, liep hij nieuws zocht. U kunt doorgaan met eten bij de herbergier.’ Hierop volgde
gierig op het gerumoer af. Het lawaai bleek uit een herberg mid het geluid van een klik uit de telefoon. De portier had blijkbaar
den in het bos te komen. Op een ruim terras zaten de herbergier en weer opgehangen. K. legde de hoorn even op de haak, pakte hem
zijn vrouw, vergezeld van twaalf jonge paartjes, prachtige jongens er weer af en luisterde, hij hoorde niets en begon te zwengelen. Hij
en meisjes waren het, gaaf van gebit, snel van beweging en stuk hoorde niets meer. Een halfuur stond hij in gedachten verzonken
voor stuk lenig en niet te dik, niet te dun, een uitgebreid maal te te luisteren. Toen hij eindelijk opkeek en de hoorn neerlegde, was
gebruiken en daarbij werd flink gedronken, het wijnvat stroomde Aline verdwenen, ze zat weer te eten en maakte veel pret met de
eigenlijk achter elkaar leeg en als het op was, werd een nieuw vat andere jongens en meisjes op het terras. De zon begon onder te
aangerold, opengemaakt en reeds stroomden de bekers, nappen en gaan, maar de maan stond al vaag aan de hemel, een volle maan.
mokken weer vol. Het was een vrolijk gelag en meteen dacht K. Aarzelend liep K. terug naar het gezelschap en ging zitten tussen
aan zijn oude liefde. ‘Wat zou het prettig zijn om nu met Felice de herbergier en Aline. Hij at er goed van, maar gebruikte niet veel
hier de nacht door te brengen,’ dacht hij, ‘een korte tijd ga ik nog wijn. ‘We zullen nog wel zien of u voor dit maal moet betalen of
alleen door het leven, maar dan zal ik toch mijn gezellin hebben niet,’ merkte de herbergier op. K. haalde de oude pijp te voor
gevonden want zo is het geen doen, geen leven.’ De herbergier schijn en vroeg: ‘Mag ik u vragen, is deze pijp van u?’ De herber
noodde K. aan de dis en vroeg hem waar hij heen wilde. Zodra K. gier keek niet eens, maar Aline wel. ‘Maar dat is de lievelingspijp
gezegd had dat hij klokkenmaker was en ontboden was op het slot, van vader!’ riep ze uit, ‘hij is hem al twee maanden kwijt en daar
maakte een jongen en een meisje zich uit de groep rond de tafel los om voelt hij zich niet lekker, waar hebt u hem gevonden? Of heeft
en renden naar de herberg. ‘Wat gaan jullie doen?’ riep K. ‘Wij hij u, zonder het mij te vertellen, opdracht gegeven hem in de stad
gaan telefoneren om te vragen of u geen bedrieger bent,’ zei het te laten repareren?’ ‘Ik heb hem gevonden, half verscholen onder
meisje dat haar hoofd afveegde van het zweet, want ze had al vrij een toefje stro in de buurt van de sleden in een hoek van de schuur
ende gegeten, de jongen ook, hoe meer hij at en dronk, des te meer achter de herberg,’ bekende K. Aline was tegelijk boos en blij en
betastte en zoende hij het meisje. K. wist hen in te halen en vroeg: zei: ‘U had er wel op kunnen trappen.’ Ze ging naar de herberg en
‘Wie zijn jullie eigenlijk?’ ‘Wij zijn Matthias en Aline en juist belde weer. Meteen had ze nu haar vader te pakken terwijl het haar
daarom willen wij bellen,’ zeiden ze, nu met ernstige gezichten. de vorige keer zeker tien minuten had gekost. Een kwartier later
‘Hoe bedoelen jullie dat?’ vroeg K., ‘het ontgaat mij waarom juist kwam er een bode, die een diepe buiging voor K. maakte en om de
jullie moeten opbellen, waarom belt de herbergier niet als hij de pijp vroeg. K. gaf de pijp aan de stevige bode, die in een zijden
zaak niet vertrouwt?’ ‘Laat mij,’ zei Aline tegen Matthias en duw hansop van witte kleur was gestoken, de bode van zijn kant gaf K.
de hem ruw van zich af. Hij likte zijn mond af met een grote, rosé, drinkgeld, het was genoeg om er ieder van te laten drinken. De bo
gespierde, gezonde tong en ging een eindje verder in het gras zit de dronk glunderend mee. ‘Dat wil nog niet zeggen,’ zei de man in
ten. Aline wendde zich tot K. en zei: ‘Ik ben namelijk Aline gravin de witte hansop minzaam tegen K. ‘dat u nu iets van het slot te
van West West, de dochter van de graaf, ik weet van niets en ik verwachten hebt, het feit dat u de pijp gevonden hebt, zegt op zich
wist van niets, vader voelt zich niet helemaal goed en ik wil hem zelf nog niets. De graaf neemt het u ten zeerste kwalijk dat u Mat
verrassingen, onnodige verrassingen, besparen.’ K. schudde zijn thias niet de gelegenheid hebt gegeven de pijp te vinden, want met
hoofd en liep naar buiten door een achterdeur. Om het huis en dat doel was de pijp klaargelegd. Nu hebt u zowel Matthias als de
over het dak heen kwam het gerumoer van de etenden in zijn oren graaf beledigd, dat komt u duur te staan. De graaf kan en wil u niet
en bovendien hoorde hij Aline bellen en steeds maar weer geen ge bereiken omdat hij ziek is en niet weet of hij u ontvangen zal en
hoor krijgen, dat wil zeggen, ze bereikte het slot wel, maar ze kon Matthias zou misschien met u duelleren als hij maar niet dronken
den haar vader niet vinden. ‘Ik zeg u toch dat ik het ben: Aline!’ was.’ De bode stopte de pijp in een meegebracht foedraal, het was
riep ze voortdurend en daarbij stampte ze met haar aardige voetje. met donkerblauw fluweel gevoerd en de pijp paste er precies in.
K. wierp een blik opzij en zag een oude schuur. Hij ging even bin Toen de bode het foedraal met inhoud dichtknipte, zag K. dat het
nen kijken en zag fraaie sleden staan, op de zolder lag klaarblijke ding van buiten met rood slangeleer was bekleed, in gouden letters
lijk stro, het rook zo verrukkelijk! In een hoek zag hij, half verscho stond er een monogram op. Hij las duidelijk ‘SS’, maar toen hij
len onder stro, een pijp liggen, hij trapte erop maar het ding ging vragen wilde wat dat te betekenen had, was de bode verdwenen. K.
niet stuk, daarom stak hij de pijp in zijn zak, nog niet wetend hoe merkte nu dat iedereen in slaap was gevallen. Hij zelf was ook
hij nu verder moest handelen. Hij was juist op tijd terug in de ge moe, legde zijn hoofd op de schouder van Aline die niet wakker
lagkamer, waar de telefoon naast de schenktafel hing, om Aline te werd, en sliep zelf binnen de minuut. Toen de klokken van het slot
horen zeggen: ‘Dus u weet van niets, vader? Maar moeten we hem in de verte twaalf uur sloegen, werden de herbergier, zijn vrouw en
dan terugsturen?’ Het bleef even stil en toen zei ze: ‘Goed, geeft u de hele groep jongens en meisjes wakker. Ze mochten ook K. wak
me Lorbeer dan maar even.’ Klaarblijkelijk begon Lorbeer te spre ker maken maar hij wilde doorslapen, toen hij echter merkte
ken want Aline luisterde vijf minuten aandachtig, waarbij ze af en dat ...............................................................................................
toe haar wenkbrauwen optrok of een potlood gedeeltelijk in haar (Hier ontbreken vier pagina’s)
mond stopte, ze zoog erop en luisterde. ‘Afwachten dus,’ zei ze ten te K. op, ‘zouden jullie dat willen, ik kon me ook al niet voorstel
slotte, ‘ik begrijp dat hij voorlopig hier moet blijven?’ Ze keek in len dat er jeugdige gezonde personen zijn, niet te dun en niet te
K.’s richting en schudde haar hoofd van nee. ‘Hij kan hier blijven dik, die niét willen vliegen.’ ‘Maar natuurlijk!’ riepen alle jongens
of teruggaan,’ zei ze ten slotte, ‘en dat kan ik hem meedelen? Hij is en meisjes uit, ‘natuurlijk willen wij dat, maar leert u ons het dan,
niet nodig, dan hang ik op.’ Ze hing op. ‘Ik zou de hele reis voor wij smeken u erom.’ ‘Het kan alleen op een cirkelvormige open
niets hebben gemaakt,’ lachte K. schamper, ‘wat denkt u wel, Ali plek in het woud, de plek moet een doorsnee van honderd meter
ne, ik zal zelf eens telefoneren.’ Hij nam de hoorn van de haak en hebben,’ zei K. ‘Maar zo’n plek is er!’ riep Aline verheugd uit, ‘dat
hoorde meteen een stem: ‘Met de portier van het slot.’ ‘Ik ben de noemen wij het Alpenweitje en is maar vijf minuten lopens hier
klokkenmaker en ik ben al twee dagen op weg van huis hierheen, vandaan.’ Met zijn allen liepen ze er snel heen en onderweg stelde
kan ik morgen beginnen?’ vroeg K. laconiek. ‘Dat hangt van de Matthias opgewonden allerlei domme vragen. ‘Dat van die pijp
tweede secretaris af en die is op het ogenblik naar het buitenland,’ neem ik u overigens behoorlijk kwalijk, maar ik zal me wreken,’
was het antwoord, ‘wij zullen de herbergier bij wie u verblijft en zei hij en een sluwe glimlach speelde daarbij om zijn lippen, ‘zo
de maaltijd gebruikt een bode sturen zodra u bellen kunt, valt u waar ik Matthias ben zal ik u te gronde richten voor u ook maar de
ons niet te veel lastig en brengt u Aline niet het hoofd op hol. Mat gelegenheid hebt gehad om het slot of Alines vader te bereiken.’
thias, van wie u misschien al gehoord hebt, is een rijke geleerde en De herbergier, zijn vrouw, de jongens en de meisjes, allen heel ge
de graaf is zeer in zijn nopjes dat Aline hem in haar netten heeft zond, renden nu over het weitje. Het waren dus dertien mensenpa26 FEBRUARI 1983
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ren die zich daar vermeiden. Ze kwamen in een grote boog om K.
heen staan en vroegen of hij hun eindelijk uit wilde leggen hoe
men vliegen kon. K. keek angstig naar Matthias maar bedacht dat
het geen kwaad zou kunnen wanneer deze kon vliegen omdat hij
het zelf immers al veel langer kon. ‘Trekt allen uw schoenen en
sokken, uw sandaaltjes en kousen uit,’ doceerde K. ‘Nu staan wij
met de blote voeten op de grond. De plek waar wij de grond raken
als wij op een been staan, bestaat horizontaal gezien uit een ver
schrikkelijk dun streepje. Denk dat streepje weg en je zweeft al een
halve centimeter boven de grond, sla nu voorzichtig je armen uit
en vlieg omhoog...’ Hij deed het voor en maakte een paar sierlijke
rondjes boven de statige eiken en beuken rond de open plek. Hij
landde voorzichtig. Geduldig bleef hij een uur lang uitleggen en
merkte dat Aline de laatste was die het leerde. De herbergier en
zijn vrouw, zo dik en zwaar als ze waren, zwierden als albatrossen!
Het was prachtig om te zien, vooral bij dat heldere maanlicht.
Toen K. moe was van het uitleggen, kwamen ze allen weer om
hem heen staan en Matthias zei: ‘Wij hebben nu zo lang gevlogen,
doet u het nu nog eens K., het was zo aardig om u te zien vliegen.’
K., willende gehoor geven aan het verzoek van Matthias, concen
treerde zich en sloeg voorzichtig zijn armen uit, ten slotte fladder
de hij gewoon met zijn armen als een mus of een zwaluw, zeer
snelle bewegingen maakte hij, maar kwam niet van de grond.
‘Haha,’ lachte Matthias, Aline begon te lachen, een paar andere
jongens en ten slotte iedereen. ‘U kunt dus helemaal niet vliegen
K.,’ zei Matthias, ‘misschien kon u het wel toen u het ons leerde,
maar nu niet meer, wat bent u toch een droevige sukkel. Nu bent u
zó mager en nóg bent u te zwaar om zich van de grond te verhef
fen.’ K. had door bergen bedolven willen worden, zo werd hij ge
hoond en uitgelachen. ‘Niet kunnen vliegen of te gronde gericht
zijn, dat is in principe precies hetzelfde,’ zei Matthias, ‘let op mijn
woorden K., ik zal er verder niet over spreken.’ Daarop knoopte
Matthias zijn gulp open en haalde er een gouden dwarsfluit uit.
Hier speelde hij ernstig op en iedereen danste bij die muziek.
Toen dat gedaan was, verdwenen de meisjes en de jongens, de her
bergier en zijn vrouw. Aline en Matthias huppelend en vliegend

uit K.’s blikveld. Aline kwam nog even terug en zei tegen K.: ‘Jij
bent misschien K., we weten het niet. Je kon vliegen maar je kan
het niet meer. Je bent een aansteller en een leugenaar want op het
slot ben je niet ontboden en bij ons hoor je daarom ook niet want
wij zijn de jeugd van het slot, ik raad je aan: ga weer terug.’ Toen
ze dat gezegd had, vloog ze als een kolibri langs de stammen en
hoog door de takken weg. Uren bleef K. op de grond zitten, beslui
teloos. Hij dacht aan een zinsbegoocheling toen hij de takken in
het volle licht van de maan kaal zag worden. Het werd waarachtig
heel koud, men had hier eenzaamheid, gure wind, kale bomen, het
ging vriezen en sneeuwen. K. sjokte door de sneeuw terug naar de
herberg en het was drie uur in de nacht toen hij daar aankwam. Hij
vond bij de voordeur een bel, alle deuren zaten stevig op slot. Het
lawaai van de bel, het leek wel of er vier kerkklokken klonken,
doorgalmde de hele herberg, maar alleen Aline stak haar hoofd uit
een klein raampje boven de deur. ‘De kachels staan hier roodgloei
end,’ zei ze, ‘wij liggen allemaal gezellig onder de donzen dekbed
den bij onze jongens, alle meisjes, alle jongens hebben innig ple
zier. Ze zijn volmaakt gelukkig, de herbergier ligt achter de warme
dikke billen van zijn vrouw in zijn eigen kamer. Waarom stoor je
ons toch? Nu ja, ga dan maar in de schuur op de zolder in het stro
slapen.’ Ze sloot het raampje en hoe K. ook riep, ze kwam niet
meer te voorschijn. K. durfde geen tweede keer te bellen, zo was
hij geschrokken van het rumoer in de nacht dat hij zelf had veroor
zaakt. Een kwartier later lag hij op de schuurzolder. Hij hield al
zijn kleren aan, maar een kille, gemene wind blies eenvoudigweg
over zijn vel of hij daar naakt lag. En hij lag uiterst ongemakkelijk,
het stro prikte hem aan alle kanten en een gelijkmatige ligplaats
was niet te maken. Eenzaamheid, ongemak, koude en dat zo dicht
in de buurt van dertien paartjes die volledig van hun geluk geno
ten, steeds twee mensen in een warm bed, in een eigen kamertje bij
een warme kachel. K.’s adem werd haast afgesneden door de kou
de. Lange tijd kon hij niet slapen, toen mompelde hij: ‘Zo eenzaam
ben ik nog nooit geweest.’ Hij snikte, maar een halfuur later viel
hij in slaap................................................................................. ■
(De rest van de tekst, zo die er ooit is geweest, ontbreekt.)

S

■

Vi

\

V

&

'I'S
“V. V.

WIE MET ABC SPAART, ZIET Z’N SPAARGELD VERDUBBELEN.
Als u liever niet ziet dat de inflatie aan uw
spaargeld knabbelt en de belasting de opbrengst
ervan afroomt, denk dan eens aan ABC, het
Algemeen Beleggings Consortium van AMEV.
Verzekerd sparen met het ABC is een vorm

van gespreid beleggen. In obligaties, onroerend
goed en aandelen. Dat is veiliger en winstgevender,
Sterker nog: uw spaargeld is na 15 jaar
vrijwel zeker verdubbeld!
Het verzekeringselement garandeert dat

bij overlijden een van tevoren bepaald bedrag wordt
uitgekeerd.
Wilt u meer weten? Praat er
eens over m et uw verzekeringsadviseur. Of bel ABC: 0 3 0 -5 7 23 30.
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Het schrijversleven
van Franz Kafka
Een boeiende studie van Joachim Unseld
o.
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Franz Kafka. Ein
Schriftstellerleben
Die Geschichte seiner
Veröffentlichungen
door Joachim Unseld
Uitgever: Hanser Verlag,
316 p., ing. ƒ37,50; geb. ƒ50,—
Importeur: Nilsson &Lamm
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Cyrille Offermans
Was Franz Kafka (1883-1924)
egocentrisch en wereldvreemd?
Niet als men die karakteristie
ken in hun naïeve betekenis
neemt, wel als men er de kriti
sche en strategische dimensie in
onderkent. Zo’n niet-tragische
visie op Kafka, die in het verle
den is bevorderd door auteurs
als Klaus Wagenbach, het duo
Deleuze/Guattari en Elias Canetti, vindt nieuwe steun in een
recente studie van Joachim Un
seld. Het beeld van Kafka als de
tragische en machteloze solip
sist die niet eens geïnteresseerd
zou zijn in de publikatie van
zijn eigen werk blijkt het produkt van mythevorming te zijn.
In Franz Kafka. Ein Schriftstellerle
ben heeft Unseld nauwkeurig on
derzocht hoe Kafka stond tegen
over het literaire bedrijf: de tijd
schriften, de uitgevers, de lezers, de
collega-schrijvers. Daarbij brengt
hij belangrijke gegevens op tafel
voor de ‘definitieve’ Kafka-biografie die nog steeds niet geschre
ven is. Kafka blijkt in het grootste
deel van zijn schrijversleven wel
degelijk geijverd te hebben voor de
publikatie van zijn werk. De perio
dieke desinteresse in het lot van dat
werk, die Unseld daarnaast consta
teert, blijkt geheel en al voor reke
ning te komen van de lamlendige
uitgevers op wie de schrijver was
aangewezen. Het zijn die uitgevers
geweest die Kafka keer op keer in
zijn literaire ambities hebben ge
frustreerd, zelfheeft hij vanaf 1912
niets liever gewild dan te kunnen
leven van de pen.
Kafka’s roem van nu steunt op de
boeken die na zijn dood in onvol
tooide staat zijn gepubliceerd dank
zij de inspanningen van Max Brod.
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Het is algemeen bekend dat Brod
daarmee inging tegen de door Kaf
ka tweemaal schriftelijk geuite wil
dat al zijn ongepubliceerde werk,
alle tekeningen, alle brieven en dag
boeken na zijn dood moesten wor
den vernietigd. Aan dat ‘testament’
— in feite is er van een testament
helemaal geen sprake —zitten ech
ter nogal wat haken en ogen. Kafka
wist namelijk dat Brod zijn wens
niet zou honoreren; dat had deze
hem lang voor zijn dood zonder
omhaal te kennen gegeven. De keu
ze van Brod als voltrekker van zijn
laatste wil roept alleen daarom al
twijfels op. Wilde Kafka werkelijk
dat al zijn manuscripten vernietigd
zouden worden? Of ging er achter

die letterlijke tekst een andere in
tentie schuil? Walter Benjamin
schreef al in 1929 dat Brod juist
door de manuscripten wel te publi
ceren zijn trouw aan Kafka had be
wezen. En dat is zeker geen dialec
tische schijnredenering: in het licht
van Kafka’s jammerlijk mislukte le
ven als schrijver heeft Brod de wils
verklaring van zijn vriend doorzien
als een vorm van zelfverachting en
zelfdepreciatie die — voor een deel
gemeend, voor een groter deel als
overlevingsstrategie — een van de
vaste thema’s vormde in zijn einde
loze correspondentie, zowel in het
zakelijke als het persoonlijke deel
daarvan.
Zo is in de brieven aan Felice het

Handschrift van het begin van Die
Verwan dlung

zelfbeklag over zijn magere, onge
zonde uiterlijk niet van de lucht.
Met zo’n slappeling als ik ben móét
je wel ongelukkig worden! is de te
neur van dat zelfbeklag, want alle
beschikbare krachten moeten voor
het schrijven gemobiliseerd wor
den. Daarmee hoopte Kafka het on
mogelijke te bereiken: dat Felice
desondanks met hem zou willen
trouwen, dat ze hem zijn behoefte
aan eenzaamheid (primaire voor
waarde voor het schrijven) zou gun
nen. Tegenover zijn uitgevers han
teerde Kafka een soortgelijke me26 FEBRUARI 1983
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thode met betrekking tot zijn lite
raire werk. Dat werk aanprijzen
was hem psychisch onmogelijk, zo
als hij ook in de omgang met vrien
den en familie een uiterste aan te
rughoudendheid en ‘onopvallend
heid’ betrachtte. Zich opdringen of
zelfs maar iets vragen kon hij dom
weg niet. Door zijn werk nu syste
matisch als weinig betekenend voor
te stellen, hoopte hij de tegenspraak
uit te lokken die hem de kracht en
de moed moest geven om op de in
geslagen weg door te gaan. Onzeker
als hij was (gemaakt), had hij die
opbeurende woorden broodnodig.
Allereerst omdat zijn verlangen om
van het schrijven zijn beroep te ma
ken zowel voor zijn vader als voor
Felice bij voorbaat suspect was,
daarenboven omdat zijn literaire
werk sterk afweek van wat er toen
tertijd in Praag gewaardeerd werd.
Als er iemand was aan wie die zelf
verachting echter niet, althans niet
in de letterlijke zin besteed was,
dan was dat Max Brod. Brod en
Kafka kenden elkaar vanaf 1902,
hun vriendschap dateert van om
streeks 1907. Ofschoon Kafka al
zo’n jaar of tien schreef, had hij
Brod daarvan tot die tijd onkundig
gelaten. Toen die de eerste korte
stukjes van Kafka las, was hij on
middellijk van diens genialiteit
overtuigd. Zelf druk bezig met het
plannen van zijn literaire carrière
vond hij het wel vreemd dat Kafka
daar in het geheel niet aan dacht.
Schrijven bracht Kafka tóén nog
niet in verband met een beroep,
met boeken en met lezers. Hij be
schouwde het enkel als het meest
geëigende middel om opheldering
over zijn bestaan te krijgen, met de
pen in de hand pleegde hij zelfon
derzoek. De door Brod uitgeoefen
de druk om nu eindelijk eens een
boek uit te geven moet Kafka be
hoorlijk geïrriteerd hebben. Hij
wilde in alle rust schaven en vijlen
aan zijn stukjes, ‘iets slechts defini
tief slecht laten mag men pas op het
sterfbed’. Eind 1912 verscheen
niettemin zijn eerste (flinterdunne)
boekje: Betrachtung, achttien korte
prozastukjes. Typerend voor Kafka’s onzelfstandigheid in deze pe
riode is de reactie van de criticus
die zich afvroeg of Kafka een pseu
doniem was van Robert Walser.

Schrijfstilstand
Vanaf 1912 concentreerde Kafka
zich volledig op het schrijverschap.
Zijn eerste grote creatieve fase
duurde van september 1912, van
kort na de kennismaking met Feli
ce, tot januari 1913, toen het hem
duidelijk was dat de poging zich
voor Felice literair waar te maken
aan haar niet besteed was. Wel
10
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raakte Kafka in deze periode zelf
overtuigd van zijn literaire capaci
teiten. Dat is de reden dat zijn in
stelling ten opzichte van de literaire
openbaarheid nu grondig verander
de. Nog tijdens het schrijven van
‘Das Urteil’, het eerste verhaal
waar hij helemaal tevreden over
was (en dat hij, kenmerkend ge
noeg, dan ook in één ruk geschre
ven had), had hij publikatieplannen. Ook ‘Die Verwandlung’ en
Der Verschollene wilde hij meteen
publiceren.
Nadat de produktie in januari 1913
abrupt was gestokt, volgde er een
periode van anderhalf jaar schrijf
stilstand. Althans wat de literatuur
betreft, brieven schreef hij des te
meer. Enerzijds zocht hij toenade
ring tot Felice, die hij andermaal
van zijn schrijfcapaciteiten trachtte
te overtuigen, anderzijds — en ze
ker met het oog daarop —probeer
de hij verwoed contacten te leggen
met de literaire openbaarheid. Een
zelfde cyclus van creativiteitschrijfstilstand-toenadering
tot
Felice-wil tot publiceren consta
teert Unseld vanaf augustus 1914,
toen Kafka aan Der Prozess begon,
tot eind 1916. Overtuigd van zijn
totale mislukking als schrijver iso
leerde hij zich volkomen en schreef
een hele serie geconcentreerde ver
halen, in 1917 gevolgd door vele
tijdschriftpublikaties. De grote om
mekeer kwam toen in datzelfde jaar
de eerste symptomen van de longtuberculose zich manifesteerden,
waar hij in 1924 aan zou sterven.
Kafka begroette zijn ziekte als een
bevrijding. Hij brak definitief met
Felice, ging naar zijn zus Ottla op
het platteland en was relatief geluk
kig. Schrijven deed hij nagenoeg
niet meer. Zo omstreeks 1920, toen
ook de kortstondige verhouding
met Milena verzand was, waardeer
de Kafka het schrijven lager dan
het huwelijk en het vaderschap.
Vooral de dagboeknotities uit deze
tijd laten daardoor aan duidelijk
heid niets te wensen over.
Een laatste, plotselinge opleving
van literaire activiteiten vond begin
1922 plaats. Eindelijk volledig ge
pensioneerd (vroegtijdig, vanwege
zijn ziekte), dus ook voorgoed be
vrijd van het verafschuwde ‘Brotberuf, werkte Kafka, geïsoleerd en
zonder de hoop dat zijn werk hem
zou overleven, aan Das Schloss. Of
schoon hij ook in het labyrint van
die roman verdwaalde, mogelijk
met opzet, had hij in september ’23
eindelijk de moed om het doodse
Praag te verruilen voor Berlijn, een
verhuizing waar hij zich veel van
moet hebben voorgesteld. Eenmaal
in Berlijn bleek hij, mede door de
snelle inflatie, echter nauwelijks

Tot zijn ergernis had men de druk
proeven zeer slordig gecorrigeerd,
de tekst wemelde van de fouten. En
tot zijn verbazing kreeg hij met de
zelfde post de zonder zijn toestem
ming gemaakte drukproeven voor
een boekuitgaafje van het verhaal.
Hoewel Kafka al jaren eerder te
kennen had gegeven dat hij ‘Die
Verwandlung’ samen met ‘Der
Heizer’ en ‘Das Urteil’ in één boek
wilde hebben, verzette hij zich niet
tegen dit plotselinge initiatief van
Wolff. Was diens literaire waarde
ring van Kafka dan ineens veran
derd? Geenszins. Bovendien was
hij bot en hautain genoeg hem dat
te laten merken: die publikaties
pasten domweg in de commerciële
strategie van de uitgeverij.
Zoals bekend bleef dat commerciële
succes uit. Kafka’s boeken zijn bij
zijn leven en ook nog de nodige tijd
daarna zeer slecht verkocht. De
achthonderd exemplaren van zijn
debuutbundel (Betrachtung) waren
na twaalf jaar niet eens uitverkocht.
Na Kafka’s dood heeft Brod van de
ene uitgever naar de andere moeten
lopen om de grote onvoltooide ro
mans uitgegeven te krijgen. Gele
zen werd Kafka pas na de Tweede
Wereldoorlog. En nu, bijna zestig
jaar na zijn dood en precies hon
derd jaar na zijn geboorte, is Fi
Leuren
scher dan eindelijk begonnen met
Van meet af aan heeft er een kloof het inlossen van een oude schuld te
bestaan tussen de bewonderende genover de schrijver: de kritische
reacties op zijn werk van collega- uitgave van zijn op veertien delen
schrijvers (Musil, Werfel, Rilke, geplande verzameld werk.
Tucholsky) en de desinteresse en Eind vorig jaar is de serie geopend
het wanbegrip van de kant van de met Das Schloss, naar het hand
uitgevers. Met ‘Die Verwandlung’ schrift uitgegeven door Malcolm
—ik beperk me tot dat ene geval — Pasley. Het boek weerlegt alle kri
heeft Kafka op beschamende wijze tiek op Brod, als zou die eigen
moeten leuren om het gepubliceerd machtig met de manuscripten van
te krijgen. Kurt Wolff, die het al Kafka zijn omgesprongen. Het ver
tijd zo heeft voorgesteld alsof hij de schil met Brods editie ligt vooral in
ontdekker en de stimulerende men een afwijkende interpunctie, die
tor van Kafka is geweest, liet on Kafka’s oorspronkelijke zinnen lan
danks eerdere afspraken en toezeg ger en beweeglijker maakt. Jammer
gingen nooit iets van zich horen. S. is het wel dat de erfgenamen van
Fischer, tot wie Kafka zich vervol Brod het manuscript van Der Pro
gens wendde, liet via Musil weten zess en een grote hoeveelheid brie
dat het verhaal te lang was voor de ven nog steeds niet voor publikatie
‘Neue Rundschau’, of de schrijver willen vrijgeven, te meer omdat de
maar zo vriendelijk wilde zijn, zijn kritiek zich juist toespitst op Brods
werkstuk met eenderde in te kor uitgave van Der Prozess. Die zou
ten. Wat de schrijver uiteraard ge zijn aangepast aan zijn eigen theolo
decideerd weigerde. Pas een jaar la giserende visie op het werk van
ter deed hij zijn derde poging ‘Die Kafka. Jammer is het verder dat
Verwandlung’ gedrukt te krijgen, wie naast het prachtig uitgegeven
maar ook René Schickele van het Schloss ook het apparaatdeel met al
toonaangegevende expressionisti le varianten alsmede het commen
sche tijdschrift ‘Die Weissen Blat- taar van Pasley wil hebben, wel
ter’ (van de uitgeverij Kurt Wolff) diep in de buidel moet (kunnen)
kwam met inkortingsvoorstellen. tasten, samen kosten de twee boe
Nadat Kafka ook nu weer gewei ken meer dan tweehonderd gulden.
gerd had in zijn verhaal te snoeien, Gelukkig is de roman ook afzonder
kreeg hij een tijdje later een exem lijk, voor ruim vijftig gulden te krij
plaar van ‘Die Weissen Blatter’ toe gen. Het Kafka-jaar is goed begon
gestuurd mét ‘Die Verwandlung’. nen!
■
rond te kunnen komen met zijn ka
rige pensioentje. Ziekte, honger en
kou ondermijnden zijn lichaam,
zijn scheppingskracht konden ze
niet breken. Helaas heeft Kafka het
grootste deel van zijn produktie uit
deze laatste periode laten verbran
den door Dora Diamant, zijn toen
malige levensgezellin. Maar met ro
mantische kunstenaarstragiek heeft
dat niet veel te maken, eerder met
een ongebroken oordeelskracht:
wat hij liet verbranden, voldeed
niet aan zijn strengste kwali
teitsmaatstaven. Wat daar wel aan
voldeed, zijn vooral de vier verha
len die kort na zijn dood zijn ver
schenen in wat misschien wel zijn
beste bundel is: Ein Hungerkünstler. Het magistrale ‘onderzoek naar
het dierlijke gepiep’ in de ‘Josefme,
die Sangerin oder Das Volk der
Mause’ zal Kafka ongetwijfeld me
de zijn ingegeven door de voort
schrijdende strottehoofds tubercu
lose, die hem het spreken uiteinde
lijk onmogelijk zou maken. Als Jo
sefme heeft Kafka naar ‘de openlij
ke, ondubbelzinnige, de tijden trot
serende erkenning van (zijn) kunst’
verlangd, nog in de laatste nacht
voor zijn dood heeft hij aan de cor
rectie van de drukproeven van Ein
Hungerkünstler gewerkt.

Felice, Milena, Ottla, Grete
en Dora Diamant
Kafka’s permanente wankelmoedigheid
Ger Witteveen
Kort voor zijn dood verzocht
Franz Kafka zijn vriend Max
Brod alles wat er maar in zijn
nalatenschap aan dagboeken,
manuscripten, onvoltooide ro
mans, brieven en aantekeningen
te vinden was, ongelezen te ver
branden. Brod, die sinds 1905
met Kafka bevriend was en hem
in al die jaren had gesteund,
geadviseerd, aangemoedigd en
bewonderd, is hem op het laatst
ongehoorzaam geweest. Hij
weigerde.
Of het nu inderdaad Kafka’s over
tuigende wens is geweest, zijn werk
te laten vernietigen, is moeiüjk vast
te stellen. Volgens Herman Ver
haar kun je je moeilijk aan de in
druk onttrekken, dat Kafka graag in
zulke situaties met zijn werk koket
teerde. Tijdens zijn leven had hij
veel van zijn werk zelf vernietigd,
maar waarom de rest juist door
Brod zou moeten worden verbrand,
wiens antwoord Kafka wel zou
moeten weten, lijkt één van de vele
paradoxen in zijn leven. Of wilde
Kafka nog een laatste bevestiging
van Brods bewondering voor zijn
werk? Maar zelfs al had Brod het
verzoek ingewilligd en het na
geslacht geen of bijna geen weet
van de figuur Kafka gehad, aan de
brieven aan Felice Bauer had hij
niet kunnen komen. Die waren in
haar bezit en ze deed ze pas jaren la
ter, toen ze in het midden van de ja
ren dertig uit Duitsland emigreer
de, via een advocaat (en ook nog
met medewerking van Max Brod)

Uit onze catalogus

Sociale ladder-schoen

Een slank schoentje, gewild onder
parvenu’s, modieuse types en snobs.
Pittig neusje, met binnenwerkmotief en koper ornamentje.
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de uitgeverij Schocken toekomen,
die van deze brieven uit de periode
1912-1917 in 1955 een uitgave ver
zorgde. In 1976 gaf de uitgeverij
Fischer de brieven in een dikke pil
uit, waarin Kafka’s ongeveer vijf
honderd brieven aan Felice en de
tientallen aan haar vriendin Grete
Bloch ongekort werden opgeno
men; een boek, dat de lezer niet
zonder gevoel van schaamte, ja
zelfs voyeurisme leest.
Kafka leerde Felice Bauer, die uit
Berlijn kwam, kennen op een
avond in 1912 ten huize van Max
Brod, waar hij was uitgenodigd en
kele verhalen uit zijn werk te ko
men voorlezen. Een week later
schreef hij in zijn dagboek over
haar: :‘Knochiges Gesicht, das seine Leere offen trug. Freier Hals,
überworfene Bluse. Sah ganz
hauslich angezogen aus. (...) Fast
zerbrochene Nase. Blondes, etwas
steifes reizloses Haar, starkes Kinn.
Wahrend ich mich setzte, sah ich
sie zum ersten Mal genauer an, als
ich sass, hatte ich schon ein unerschütterliches Urteil.’ Er is vaak
beweerd dat Kafka een slecht ge
heugen had. Deze dagboeknotitie,
een week na de ontmoeting, bewijst
wel het tegendeel.
Een maand later, eind september,
schrijft Kafka haar zijn eerste brief.
Felice schrijft een kort briefje terug
en zwijgt daarna wekenlang. Via
haar familie probeert Kafka het op
nieuw en in oktober begint één van
de merkwaardigste, taaiste en tege
lijk ontroerendste briefwisselingen
uit de Duitse literatuurgeschiede
nis, wat later Kafka’s ‘Kampf um
Felice’ genoemd is, een strijd, die
vijfjaar heeft geduurd en die Kafka
zou verliezen, wat hij van tevoren
heeft geweten en waarschijnlijk ook
heeft gewild.

uit zijn pen), alle hulp en heil wat
betreft de contacten naar de buiten
wereld van haar te verwachten; en
tegelijk blijft zijn ‘unerschütterliches Urteil’ recht overeind staan.
Hij schrijft haar ook over zijn le
venswijze, hun al te grote karakter
verschillen, over zijn ‘jammerliches
Wesen’, zijn verlangen naar een
zaamheid, zijn angst voor intimi
teit, zijn zwakke gezondheid, zijn
schamele inkomen en vooral over
het schrijven, waarvan hij zich
Brievenbombardement
nooit zou kunnen losmaken en dat
Vanaf de eerste brieven blijkt Kaf een huwelijk altijd in de weg zou
ka’s ambivalente houding tegeno staan. Zijn enige bestaansreden
ver Felice en een eventueel huwe noemt hij de literatuur, die hem al
lijk vat hij een keer samen met de leen een gevoel van geluk schenkt.
woorden: ‘Ohne sie kann ich nicht le- Kafka: La litérature, c’est moi.
ben und mit ihr auch nicht.’ Hij Begrijpelijk dat Felice na verloop
schrijft, van haar te houden, haar te van tijd onzeker wordt en niet meer
aanbidden (acht weken na aanvang weet wat te denken van deze absur
van de correspondentie krijgt hij de versieringskunst door middel
voor het eerst het woordje ‘Liebste’ van een brievenbombardement.

* ï>

Kafka met Felice Bauer,
zomer 1917

Kafka schreef haar soms twee a drie
brieven per dag en raakte in paniek,
als ze niet snel genoeg antwoordde.
De ene keer schrijft hij over hun
verhouding als ‘eine Mischung von
Glück und Unglück’ en de keer
daarop maakt hij haar het hof met
de gouden zin: ‘Ich kann nicht glauben, dass in irgend einem Marchen
um irgendeine Frau mehr gekampft
ist als um Dich in mir. ’ De verhou
ding wordt ten slotte verbroken,
maar na een korte wapenstilstand
gaat zij verder.
Door bemiddeling van Felices
vriendin Grete Bloch reisde Kafka
eind 1913 naar Berlijn voor een
gesprek met Felice. Zonder succes.
Aan trouwen dacht ze niet. Schrij
ven wilde ze nog wel. Begin februa
ri reist Kafka opnieuw naar Berlijn
en doet haar een huwelijksaanzoek.
26 FEBRUARI 1983
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Hij vertelt haar vastbesloten te zijn
zijn werk op te geven, met zijn ou
derlijk huis en Praag te breken (met
beide had hij een haat-liefde ver
houding) en haar te trouwen. Hij
schrijft een brief aan Felices vader
vol ‘selbstqualerei’, vol grondeloze
eerlijkheid over zijn liefde tot Felice en de onmogelijkheid haar te
trouwen, vanwege zijn schrijver
schap. Die vader zal op zijn minst
een vies gezicht getrokken hebben.
In 1914 stemt Felice onverwacht
met een verbintenis in en in april
verloven Kafka en Felice zich in
aanwezigheid van onder anderen
Kafka’s lievelingszuster Ottla en
zijn vader, die misschien voor het
eerst trots op zijn zoon is geweest.
Volgens Kafka zou Felice zich aan
hem gebonden hebben met de ge
dachte ‘es ist unmöglich, aber ich
will es doch’. In zijn dagboek
schrijft hij, de verlovingsceremonie
als een foltering te hebben gevoeld
en zich zelf ‘wie ein Verbrecher gebunden’.
In juli 1914, in het hotel ‘Askanischer Hof, door Kafka een ‘Ge
richtshof genoemd, wordt de ver
loving verbroken (de Duitsers heb
ben daar het mooie woord ‘Entlobung’ voor). De reden voor deze
‘Entlobung’ zijn in twee dagboek
notities van Kafka te vinden; de
eerste is van 21 juni 1913, dus een
jaar vóór de verloving, waarin Kaf
ka de pro’s en contra’s van een hu
welijk tegen elkaar afweegt. Er
blijkt maar één argument vóór te
zijn, namelijk de onmogelijkheid
het leven alleen te dragen, een hu
welijk met Felice zou zijn bestaan
meer weerstandsvermogen geven.
De andere argumenten, zes in getal,
zijn allemaal tegen een huwelijk:
zijn angst, een huwelijk aan te
gaan, de wil tot alleen-zijn, dat wat
hij tot nu toe gepresteerd heeft is
het resultaat van zijn solitaire le
ven; zijn haat tegen alles wat niet
met literatuur te maken heeft, de

Uit onze catalogus
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onmogelijkheid om, eenmaal ge
trouwd, zijn baan als ambtenaar bij
de arbeiders-ongevallenverzekering
nog op te geven.
De tweede dagboekaantekening is
van maart 1914, in de vorm van een
dialoog a la de Heidelberger cate
chismus, zo scherp, zo niets ont
ziend dat de koude rillingen over je
rug (open. Weet je zeker, dat je
haar niet kunt trouwen? Je hebt
toch altijd een huwelijk gewild?
Waarom geef je alle hoop op? Wat
wil je nu gaan doen, waar kies je
voor?: De antwoorden zijn na te le
zen in zijn dagboek, pagina 228-230
van de Fischer-uitgave.
Hij kiest voor het isolement, de ge
wenste eenzaamheid, en begint
weer iets regelmatiger te schrijven.
Hij schrijft aan de roman ‘Der Prozess’ en de verhalen ‘Der Verschollene’ en ‘In der Strafkolonie’. In
zijn dagboek staat: ‘Der Sinn fïir
die Darstellung meines traumhaften inneren Lebens hat alles ins Nebensachliche geriickt.’ Met Grete
Bloch onderhoudt hij in deze perio
de een intensieve correspondentie
en door haar wordt hij opnieuw uit
zijn isolement gehaald. Het weer
zien met Felice vindt al plaats op
23/24 januari 1915. In mei van dat
jaar brengen ze samen de pinkster
dagen door, in juni verblijven ze te
Karlsbad. Felice stelt eisen, Kafka
geeft langzaam aan steeds meer toe.
In 1916 zijn ze samen in Marienbad en hebben daar hun eerste sek
suele contact, wat niet goed beval
len schijnt te zijn, getuige Kafka’s
opgeluchte(?) verzuchting: ‘Die
Mühsal des Zusammenlebens’. Aan
Max Brod schrijft hij daarentegen:
Jetzt ist es anders und gut. Unser
Vertrag ist in Kürze: Kurz nach
Kriegende heiraten, in einem Berliner Vorort zwei, drei Zimmer nehmen’ (...) F. wird weiter arbeiten
und ich, nun ich, das kann ich noch
nicht sagen’.
Zeggen misschien niet, maar weten
wel. De weg verloopt via dezelfde
twijfels, dezelfde angst, hetzelfde
paradoxale gedrag als voorheen en
nu zo: Kafka schrijft over zijn ge
kwelde gemoed, over de tegenstel
ling tussen ‘Reinbleiben’ en ‘Verheiratetsein’, en stelt lange vergelij
kingen op met de levens van door
hem zo bewonderde schrijver als
Flaubert, Kierkegaard en Grillparzer.

Tuberculose
Na de verloving worden kamers ge
huurd, meubels gekocht en Kafka
vraagt een visum voor Hongarije
aan, doel van de verlovingsreis,
waar ze Felices zuster zullen bezoe
ken. Aan zijn uitgever Kurt Wolff
in Leipzig schrijft Kafka, zijn

schrijverschap te willen opgeven en
het vaste voornemen te hebben om
te trouwen. Een paar dagen na de
terugkeer uit Hongarije spuwt Kaf
ka bloed op; er wordt tbc geconsta
teerd. In december verklaart hij Fe
lice dat een huwelijk voor altijd is
uitgesloten. Zij reist terug naar Ber
lijn, hij blijft in Praag achter, ‘ohne
Haltung, fassungslos’ (Max Brod).
Getwijfeld heeft hij overigens niet
meer. Het definitieve einde van een
vijf jaar durende strijd voor en te
gen een huwelijk. In zijn dagboek
schrijft Kafka: ‘Falls ich in nachster
Zeit sterben oder ganzlich lebensunfahig werden sollte, (...) so darf ich sa
gen, dass ich mich selbst zerrissen habe. (...) Die Welt F. ist ihr Reprasentant — und mein Ich zerreissen in unlösbarem
Widerstreit
meinen
Körper’.
Wat moet dit nu allemaal? Was het
alleen maar de angst, zijn schrijver
schap te moeten opgeven, of was hij
echt opgelucht, de verhouding te
kunnen verbreken, toen hij zeker
wist tbc te hebben?
Zoveel is zeker: zijn brieven en dag
boeken bewijzen dat hij Felice al
leen van een afstand kon liefheb
ben; hij had haar alleen als ‘penfriend’ nodig, niet haar lijfelijke
aanwezigheid, alleen haar brieven.
Nu heeft Kafka buiten Felice Bauer
nog met andere vrouwen een relatie
gehad, vaak intensiever, lichamelij
ker, zo men wil; de naam Grete
Bloch is al gevallen, maar zij was
niet de enige. En hoewel er over de
ze verhoudingen vaak minder be
kend is, zijn ze allemaal op zijn
zachtst gezegd uiterst problema
tisch geweest.
Helmut Binder zegt in zijn enkele
jaren geleden verschenen KafkaHandbuch, dat Kafka in 1916, tij
dens een flauwe periode met Felice,
met tenminste zes vrouwen contac
ten heeft gehad; en dat hij met hun
geen diepgravende discussies heeft
gehad over de rozenbottelteelt aan
het Tanganjikameer, hoeft geen be
toog. Later heeft hij deze vluchtige
verhoudingen als ‘unrein’ en ‘Verirrungen’ afgedaan en er met geen
woord meer over gerept.
In 1913 heeft hij een korte, enkele
dagen durende relatie gehad met
een achttienjarige Zwitserse, wier
naam hij in zijn dagboek tot de ini
tialen G.W. afkortte en over wie hij
nadien ook nooit iets heeft losgela
ten.
In 1918 ontmoette Kafka de
Tsjechische Julie Wohryzek, doch
ter van een schoenmaker en koster
van een synagoge in een Praagse
voorstad. Hij verloofde zich met
haar en verbrak de verloving vol
gens hetzelfde patroon als indertijd
met Felice. Lange tijd is er over de

ze verhouding zo goed als niets be
kend geweest, tot er een brief ge
vonden werd, die Kafka kort na de
verloving aan Julie’s zuster schreef
(zie Wagenbach) en waarin exact
dezelfde problemen beschreven
staan als in de brieven aan Felice.
Beide overigens vrouwen met wei
nig verstand van en interesse voor
literatuur in het algemeen en voor
die van Kafka al helemaal niet. Dan
is er de legende die Greta Bloch de
wereld instuurde. Zij zou in 1916,
dus tussen de beide verlovingen
met Felice in, van Kafka een kind
hebben gehad, dat hij nooit heeft
gekend of het bestaan ervan heeft
vermoed, en dat op zevenjarige
leeftijd, in 1923, één jaar voor Kaf
ka’s dood, zou zijn gestorven. Een
verhaal, dat door de ‘Forschung’
nooit serieus is genomen.
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Vuurspuwende berg
Over Milena Jesenska en Dora Dia
mant is meer bekend. De eerste,
twaalf jaar jonger, getrouwd, bohé
mienne, die enkele werken van hem
in het Tsjechisch vertaalde, ont
moette hij in 1920. Deze vuurspu
wende berg van hartstochten heeft
hem, volgens haar eigen woorden,
de liefde geleerd en hem binnen
vier dagen van zijn angsten afgehol
pen. Dat hij in ieder geval een groot
vertrouwen in haar heeft gehad,
blijkt wel uit het feit dat hij haar en
kele manuscripten en zijn complete
dagboeken gaf, wat zeer ongebrui
kelijk voor hem was; waarschijnlijk
is, dat zij één van de weinige men
sen —zo niet de enige in zijn leven
— is geweest die hem begreep.
Door middel van Dora Diamant,
een zwoelig, vleselijk type, gelukte
het hem Praag definitief te verlaten
om zich, eind september 1923, sa
men met haar in Berlijn te vestigen
en het laatste halfjaar van zijn leven
samen te leven.
Tenslotte is er zijn zuster Ottla,
met wie Kafka waarschijnlijk niet
alleen een familiaire band onder
hield. Met haar heeft hij, zo schrijft
hij, als man en vrouw onder één
dak geleefd.
Tegenover deze drie vrouwen heeft
hij nooit het argument van het
schrijven of tbc laten gelden; met
Milena heeft hij om het laatste zelfs
gelachen en zijn ziekte als een
doodordinaire verkoudheid be
schouwd. Weliswaar is het met Mi
lena of Dora nooit tot een huwelijk
gekomen, maar dat zal eerder zijn
geweest, omdat hij voor de veelei
sende en overrompelende liefde van
de eerste zal zijn teruggeschrokken,
en met Dora had het toch geen zin
meer. Het is duidelijk dat Kafka
voor het huwelijk niet deugde. B
Ger Witleveen is leraar Duits
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Brief aan verre vriend. Nog even lezen.
’n Mooi moment voor ’n mooi sigaartje. Mythos.

Beste Henk.
In antwoord op je brief van, eh.
Nee.
Niet zo zakelijk.
Leuk weer ’ns van je te horen.
Tijd geleden.
Hoe lang nog daar in Bahrein?
Niets gemerkt van die
toestanden?
Ach.
Beetje gezellig houden.
Wat ’n verrassing, Henk.
Datje me niet vergeten bent.
Leuke baan, lijkt me.
En hoe is ’t nou met...
Ja, zo is ’t beter.
Weet je dat m’n ouders?

O ja.
Vorig jaar.
Fantastisch was dat.
Schrijfgauw weer.
Zó.
Even rustig overlezen.
Die Henk.
’n M o o i m om ent voor 'n m ooi
sigaartje.
Mythos.

Wit met blauw.
Klein.
Maar van uitzonderlijke klasse.
Kijk.
Fraai gelijnd.

Ongerept Sumatra dekblad.
Een en al natuur.
Ruik.
Aromatische melange.
Java, Brasil, Sumatra, Havana, ietsje
Cameroen, Domingo.
En cederhout tussenlaag.
Rook.
Mild.
Harmonieus.
100% Selected Tobacco.
Van Agio.
Vreemde naam toch.
Mythos.

Wat is die geheimzinnige gave toch?
Luidruchtige getuigenis in Ida Gerhardts poëzie
D e zom en van het licht
d o o r Ida G e rh a rd t
U itgever: A thenaeum -P olak &
Van G ennep, 95 p ., ƒ 35,—

Rob Schouten
Nadat in 1980, onder de slag
schaduw van de haar toegeken
de P.C. Hooftprijs, de Verza
melde Gedichten van Ida Ger
hardt verschenen, publiceerde
deze dichteres inmiddels alweer
twee bundels, Dolen en dromen
in 1980 en De zomen van het
licht dit jaar. Over die voor
laatste bundel is door de kritiek
niet overmatig veel geschreven
en wellicht komt dat omdat hij
de meeste critici niet erg beviel.
Met de P.C. Hooftprijs nog in
hun achterhoofd achtten ze het
daarom wellicht beter om te
zwijgen. Je stuurt iemand die
gisteren nog een enorme ruiker

heeft gehad nu eenmaal de dag
daarop geen doos met poep.
Dolen en dromen is een lang gedicht
waarin de dichteres door Zutphen
dwaalt, half en half achter een jon
getje aan dat, zonder het zelf te we
ten, als een soort gids dienst doet.
De tocht is er een van kleine open
baringen, meest mystiek van aard,
waarin het tijdgebonden karakter
van de stad, van het jongetje, van
nog enkele stadsgenoten, een tijdeloze dimensie krijgt. Ida Gerhardt
beëindigt haar droomachtige om
megang met de woorden: ‘Ik ben al
duizend jaren’, om te bekrachtigen
dat het niet om de ervaring van één
moment gaat. Aan diverse aspecten
van Dolen en dromen doe ik met de
ze minuscule samenvatting geen
recht. Hoofdzaak is echter dat het
gedicht vanuit een sterk persoonlij
ke ervaring geschreven is en dat Ida
Gerhardt er niet echt in slaagt haar
gevoel van eventjes midden in de
wereld te zijn en tegelijkertijd deel

Lène Dresen-Coenders

Marvin Harris

HET VERBOND VAN HEKS
EN DUIVEL

WAAROM ER NIKS MEER
DEUGT

Speurtocht naar de wortels van de hek
senvervolging.
Waarom vreesde de samenleving de
vrouw als superhoer en verderfster van
leven?
328 pagina's - 21 afbeeldingen - formaat
15,5 x 23,5 cm -ƒ 4 5 ,0 0

Waardoor zijn we in zo’n slonzige, ver
loederde samenleving terechtgekomen.
’Men leest het in één adem uit.’
(Intermediair)
192 pagina’s - ƒ 24,50

Ilse N. Bulhof

H. P. M. Goddijn (red.)

FREUD EN NEDERLAND

KARL MARX

Hoe werden Freuds denkbeelden in Ne
derland ontvangen?
Het denken, de cultuur, de politiek, kort
om: de Nederlandse samenleving en de
invloed van Freud.
432 pagina’s - 37 foto’s - formaat
15,5 x 23,5 cm - gebonden in linnen
ƒ 49,75

Zijn leven, leer en invloed
Veelzijdige en kritische benadering van
Karl Marx. Stimulerende inleiding op het
Marx-jaar 1983.
416 pagina’s - ƒ 49,50 - Basis-boek

Justus Lipsius

Daniël Yankelovich

OVER STANDVASTIGHEID
BIJ ALGEMENE
RAMPSPOED

NIEUWE REGELS

vertaling en aantekeningen van
P. H. Schrijvers.
Vermaard werk, geschreven toen Europa
verscheurd werd door politieke en gods
dienstige onenigheid.
176 pagina's - ƒ 25,00 paperback ƒ 32,50 gebonden

Messcherpe analyse: het Ik-tijdperk is
vastgelopen.
Terugkeer naar vroegere, traditionele
waarden is uitgesloten. Wat dan?
256 pagina's - ƒ 32,50

In de boekhandel
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digen. Realistische visie en laconie
ke toon zijn de voornaamste eigen
schappen van deze poëzie.
Maar Ida Gerhardt schrijft ook
poëzie die zó ouderwets van taalge
bruik is en zo hoog van de diepzin
nige toren blaast, dat de hedendaag
se lezer het gevoel moet krijgen dat
hij in het laatste stadium van we
reldvreemdheid is beland. Met de
ze soort poëzie is negentig procent
van De zomen van het licht gevuld
en dat stemt tot nadenken.
Om met het taalgebruik te begin
nen. Het gedicht ‘Het afscheid’ be
gint met de woorden ‘Nu zwaarder
wordt der jaren last’. Binnen zes
woorden een ouderwetse inversie
en een volledig in onbruik geraakte
(tenzij door ironici gebezigd) latinistische genitief. Het klinkt mis
schien wat simpel, maar zo kun je
een gedicht toch niet meer begin
nen! Zo maak je de taal tot een in
stituut waar volstrekt geen schot in
zit. Het is dat wij zo’n taalgevoelig
volk zijn, anders zouden we bij re
gels als ‘daar mij bij voortduring
bericht gewordt’ of woorden als
‘dauwbewaasd’, ‘voetelings’, ‘stee
en erf naar een woordenboek uit de
negentiende eeuw moeten grijpen
om erachter te komen wat de dich
teres precies bedoelt. Ik zeg niet dat
het niet mooi kan klinken: Schubert
is ook mooi en toch is het goed dat
er zo niet meer wordt gecompo
Nog nevelig in de tuin. ’t Is net half neerd, en Bach is ook mooi en het is
[zes. goed dat Schubert niet meer zo
Ik hoor de melkboer, bezig bij het hek, schreef als Bach, want anders had
de flessen wisselen in het flessenrek.
den we Schubert niet herkend.
‘Morgen, Mevrouw’, zegt hij: "t is Goed, over het archaïsche taalge
[anders fris. ’ bruik in veel van Ida Gerhardts
Dan denkt hij na, en bij een zaklan verzen is al lang en door velen gela
taarn menteerd en het enige dat je er nog
telt hij de posten op; het saldo klopt. van kunt zeggen is dat het niet heeft
Alvorens hij weer wegrijdt merkt hij geholpen.
[op Wie enigszins op de hoogte is met
de poëtica van deze dichteres, zal
dat er alweer een r. is in de maand.
Ik neem het rek en berg het wisselgeld; ook daarin weinig ontwikkeling
’t is altijd goed, ik ga het maar niet aantreffen. Nog steeds is het ge
[na. dicht in haar opvatting een geheim
Toch onbegrijpelijk dat ik nog besta: zinnige gave, die pas in laatste in
ik word straks zesenzeventig, welge stantie van de dichteres zelf af
teld. komstig is: ‘Gij weet: zij zijn niet
van mijn hand.’ en in ‘Eroos ter
Laconieke toon
ere’ (Eroos natuurlijk, niet Eros)
Ida Gerhardt kan nog steeds ge wordt het vers vergeleken met een
dichten schrijven van een grote in de steigers staande Domtoren,
aanschouwelijkheid, waarin ze omringd door metselaars: ‘Diep in
nuchter en nauwlettend gebeurte gedachten liet / hij toe dat hij rondom
nissen in het leven registreert die / met werkvolk was bezet / tot op de
weliswaar een diepere betekenis transen: mits / aan hém bleef het ge
kunnen hebben, maar die diepere zag.’ De dichteres is een zieneres
betekenis niet nadrukkelijk verkon die ‘geen sterveling weet van wie’
uit te maken van de kosmos op de
lezer over te brengen. De regel ‘en
zij, wat weten zij/nu godsterwereld
van een dichterschap’, bedoeld
voor haar vrienden, illustreert deze
vergeefsheid enigszins.
Ook in De zomen van het licht staat
het grote dichterschap zelf centraal.
Je kunt over deze bundel minstens
twee soorten recensies schrijven,
een sympathiserende waarin vast
gesteld wordt dat Ida Gerhardt de
erfenis van een zekere periode in
onze poëzie, ongeveer lopend van
Leopold tot Geerten Gossaert, zon
der geknoei in het testament heeft
weten te bewaren, en een afkeuren
de waarin je constateert dat zowel
het taalgebruik als de inhoud van
haar verzen al vóór de Tweede We
reldoorlog sterk verouderd zouden
hebben geklonken (Ida Gerhardt
debuteerde in 1940). In het laatste
geval zou de recensent dan wel
moedwillig een aantal verzen on
besproken laten, waaronder bij
voorbeeld het fraaie eerste, ‘Grens
gebied I’, dat heel simpel en onop
gesmukt de vroege ochtend van een
dag contrasteert met de levens
avond van de dichteres en het zake
lijke tellen van de melkboer met
haar tellen van de jaren. Ik schrijf
het hier over omdat het een belang
rijke kant van Ida Gerhardts dich
terschap vertegenwoordigt:

haar opdracht en haar inzicht in het
hogere ontvangt: ‘Ik povere, ik heb
een hoog geschenk verkregen’. Het
klinkt allemaal zeer calvinistisch en
hiëratisch, vol opgelegde beschei
denheid, zelftucht en roeping. Na
tuurlijk, op zich zelf is daar niets te
gen, maar het irriteert wel dat er zo
veel over gepraat wordt. Het kan
zeer onvruchtbaar zijn om dat waar
je vruchten van verwacht zelf tot
vrucht te maken. Er zit ook een te
genspraak in de ‘innerlijke aristo
cratie en stilte’, zoals Gerrit Komrij
Ida Gerhardts levenshouding eens
omschreef (‘rijk in mijn werk, in
stilte teruggetrokken’ schrijft Ida
Gerhardt zelf) en de betrekkelijke
luidruchtigheid, waarmee daar tel
kens opnieuw van getuigd moet
worden.

Boeoüërs ?
En wat is nu precies die belangrijke
boodschap die de dichteres voor de
lezer heeft? Dat in de natuur tekens
te vinden zijn die op een hogere
eenheid wijzen? Dat het eeuwige,
kosmische belangrijker is dan het
tijdelijke, chaotische? Dat het ge
dicht, een wonderbaarlijke, onbe
grijpelijke gave, die eenheid
weerspiegelt? Dat in het moderne
leven oude, geheiligde waarden met

ALAN BULLOCK

hitler
LEVEN
EN ONDERGANG
VAN EEN T IR A N
Alan Bullock

HITLER
De internationale pers
prees dit werk als de
meest objectieve en volle
dige studie over Hitler en
zijn tijd. 624 pag. — 40
foto’s. Gebonden ƒ45,—
Verkrijgbaar bij de boek
handel en bij Omega
Boek, Amsterdam
postgiro nr. 433746

voeten getreden worden (in het ge
dicht ‘Anno 1982’ wordt nota bene
een aborterende arts een ‘clean shaven barbaar’ genoemd, ‘het zij u ge
zegd’)? Voor het grootste deel is dat
allemaal onversneden symbolisme,
maar het klinkt onderhand wel bij
zonder dogmatisch en onfiloso
fisch. En dat is wat je ten slotte écht
tegen deze kant van Ida Gerhardts
poëzie kunt hebben, dat de wijsge
rige diepgang erin uit het jaar nul
stamt en weinig meer voorstelt dan
de kanseltaal die de dichteres rond
de eeuwwisseling al over ons heb
ben uitgegoten. Het gedicht ‘Toen
Holland antwoord gaf, dat begint
met de regels ‘Dat mij dit nog ge
werd: van mijn werk de late erken
ning’ bevat dan ook een vooron
derstelling, waarbij ik wenste Cu
baan te zijn of Monegask.
En wat ervan gezegd wordt of ge[schreven
schendt met zijn gissingen de een[zaamheid
van de verborgene, wiens identiteit
de eeuwen door onkenbaar is geble[ven.
schrijft Ida Gerhardt over het inter
preteren van (haar) poëzie. En daar
staat de criticus dan, die al het licht
en water in haar werk heeft onder
zocht, alle symboliek tot op de bo
dem uitgevloeid, alles voor niets!
Niettemin is achter in De zomen
van het licht weer een lange lijst
aantekeningen opgenomen, waar
mee de lezer wordt gestimuleerd
om het wél te begrijpen, al kan dat
dus eigenlijk niet. Zo kom je te we
ten dat met ‘hem’ in de regel ‘En
het was of wij daarginds hem za
gen’ Socrates is bedoeld en met ‘U
drieën’ in ‘Bij een familieportret’
Ida Gerhardt en haar zusters.
Waarom kun je dat dan niet uit het
gedicht zélf halen, vraag ik mij af,
als ‘aan hém bleef het gezag’? Soms
ook ontgaat mij de zin van een aan
tekening. Zo wordt in het gedicht
‘Cycladenvaart’ met het woord
‘Gehuifde wagens’ in ‘Gehuifde
wagens zijn de schepen van de we
gen’ naar de Odyssee verwezen. Ga
je vervolgens na welke wonderlijk
geïnspireerde regel op de aangewe
zen plaats staat, dan lees je: ‘En de
bedienden zullen een wagen voor je
klaarmaken, een hoge, met stevige
wielen, met een overhuifd bo
venstel’. Een huifkar dus, precies
zoals je die in het woordenboek
kimt vinden of in de voortrekkersverhalen over Piet Retief. Wat Ida
Gerhardts huifkarren -door de ver
wijzing naar Homerus zo bijzonder
maakt, blijft in het ongewisse. Ook
informatie als die over de eenhoorn
‘De eenhoorn is een fabelwezen
(vgl. de vogel Phoenix), een zeld-

Ida Gerhardt

zaam en prachtig wonderdier (...)
Zie ook A. Roland Holst, Verza
meld werk’ et cetera is aan niemand
besteed. Wie denkt de dichteres ei
genlijk voor zich te hebben, als ze
haar poëzie schrijft? Ongeletterden? Boeotiërs (bewoners van Boeotië, een landschap in het oude
Griekenland: de Boeotiërs golden
als ruw en onvatbaar voor bescha
ving)?
Er staan te veel gedichten in De zo
men van het licht die wat betreft
taalgebruik, achterliggende filosofie
en leraarachtigheid retorisch en ou
derwets mogen heten. Maar tóch is
er zo’n eerste gedicht en zijn er nog
wat gedichten, die bij een paar mo
gelijke bezwaren tegen het taalge
bruik, onaantastbaar blijven voor
kritiek. Zo’n gedicht is ook ‘Ultima
Thule’:
Dit is hun eiland. Zij zijn autoch[thoon;
in zwarte lompen en met zwarte voe[ten.
Ik denk, mijns ondanks, wél bij het
[ontmoeten
aan wat zich op hen vestigde metter.
[woon.
Hun kinderen zijn traag van taal en
[spel,
en lijken halfweg in de grond ge[zonken;
een soort kobolden, laag van kruis en

[schonken.
Hun taak is water halen uit de wel,
een mijl van het schamele gehucht
[vandaan.
Het meeste grijpen mij de ouderen
[aan:
met okeren gelaat en okeren handen;
door jicht gebroken tot de vreemdste
[standen,
een Zadkine als zij trachten op te
[staan.
‘Met het aanschouwelijke beeld is
de criticus niet zo gemakkelijk zand
in de ogen te strooien,’ schreef
Vestdijk eens, overigens naar aan
leiding van Ida Gerhardts Het le
vende monogram. Maar hier is geen
sprake van zand. Zowel qua beeldals qua taalplastiek schildert Ida
Gerhardt in het knoestige, nevelige
volk, ver van de bewoonde wereld,
op een ongeëvenaarde wijze de aanvangsstaat van de mens. Wie een
dergelijk gaaf gedicht schrijft, mag
van mij honderd andere, mij irrite
rende verzen schrijven. Maar de
dubbelzijdigheid van Ida Gerhardts
poëzie blijft wel een raadselachtig
fenomeen, dat je eerder doet verlan
gen naar een bloemlezing van haar
werk dan naar nog meer Verzamel
de gedichten.
H
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Rob Nieuwenhuys: foto’s, heimwee en zorgvuldige aandacht
Rob Nieuwenhuys, tekening
Siegfried Woldhek

Hans Vervoort

werkende kracht toe te passen op
wat enkele eeuwen geleden gebeur
de. Er valt ook lang te discussiëren
over de vraag wat voor de bevol
king het ergste was, de Nederlandse
heerschappij of die van hun eigen
vorsten. De Max Havelaar van
Multatuli is (los van de literaire
kwaliteiten) nog steeds de basis van
een diepgaande controverse op dat
punt. Had Douwes Dekker gelijk
toen hij zijn Europese normen van
wat wel en niet kon wilde opleggen
aan de inheemse machthebber? Of
was hij het prototype van de
buitenstaander-bemoeial met véél
te weinig begrip voor de inheemse
adat en de positie van de regent, die
aan zijn verplichtingen alleen kon
voldoen als hij zijn onderdanen uit
buitte?

Elk jaar geven VN-recensenten
aan wat zij de beste boeken van
het jaar gevonden hebben. Voor
mij is dat altijd een overzicht
van de leesachterstand die ik
weer opgelopen heb, al troost ik
me zelf met de gedachte dat er
ongetwijfeld enkele verzonnen
titels tussen zitten (zoals ik zelf
vroeger ook wel deed als mij om
zo’n lijstje gevraagd werd). In
het overzicht van eind 1982 was
er één voor mij gunstige uitzon
dering. Jeroen Brouwers prees
Rob Nieuwenhuys om zijn fotodocumentaires Tempo doeloe,
Baren en oudgasten en het nu
nieuwe Komen en blijven, en
droeg hem en passant voor als
kandidaat voor de P.C. Hooftprijs.
Geen slecht idee, want de nu vierenzeventigjarige Rob Nieuwenhuys
heeft niet alleen zelf mooie dingen
gemaakt, maar is ook de belangrijk
ste oorzaak dat de ‘Nederlands(ch)-Indische
bellettrie’
een plaats heeft gekregen in de Ne
derlandse literatuur. Dat is een hele
prestatie, want Indische mensen
staan er niet om bekend dat zij kor
daat een vooraanstaande plaats
opeisen en Rob Nieuwenhuys is
ook in dat opzicht erg Indisch. Blij
vend enthousiasme en een lang en
produktief leven wil echter ook wel
eens helpen, zoals in dit geval.
In het onlangs verschenen vijfen
twintigste en laatste deel van de Engelbewaarderreeks, geheel aan le
ven en werk van Rob Nieuwenhuys
gewijd, staat een waslijst van
bloemlezingen, essays, inleidingen
en tijdschriftartikelen die hij in de
loop van de jaren gepubliceerd
heeft, meestal over de Indische bel
lettrie. Daarbij kan gevoegd wor
den zijn omvangrijke literairhistorische overzicht de OostIndische Spiegel, zijn verhalend pro
za in Vergeelde portretten en Een
beetje oorlog en zijn fotodocumentaires Tempo doeloe, Baren en oud
gasten en Komen en blijven. Bij el
kaar is dat een moeilijk te negeren
oeuvre. Want Nieuwenhuys vooral
boeit, zijn de gevolgen van de kolo
nisatie, de wisselwerking tussen de
Indonesische levenswijze en die
van de belanda’s (Europeanen), de
16
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tussenvorm die daardoor ontstond
en de tussengroep van Indo’s die
eruit voortkwam.
Hij verklaart veel maar veront
schuldigt niets en die begrijpende
maar kritische instelling geeft hem
een heel speciale plaats tussen de
heimweegroep en degenen die de
koloniale periode afdoen als een
zwarte bladzij in de Nederlandse

Het werk van
Rob Nieuwenhuys
— Rob Nieuwenhuys, leven
tussen twee vaderlanden.
D eel 25 van de Engelbewaarderreeks, 1982, ƒ 1 5 ,—
— Vergeelde portretten, door
Breton de Nijs (ps. van R.
Nieuwenhuys), Querido 1954
(6e druk 1973, herdruk op
komst) ƒ9,90, verschijnt in
april.
— Tem po doeloe, door Bre
ton de Nijs, Querido 1961, 2e
druk 1973, niet m eer lever
baar.

geschiedenis.
Nederlandsch-Indië is een naam die
voor de meeste Nederlanders anno
1983 een bijklank zal hebben van
koloniale overheersing, uitbuiting
en kneveling, iets om snel te verge
ten. Eigenlijk had het nooit mogen
gebeuren. Formeel is dat een juist
oordeel, maar het is niet fair om
huidige ethische normen met terug— Oost-lndische spiegel, door
R. Nieuwenhuys, Querido
1972, 3e bijgewerkte druk
1978, ƒ 1 0 3 ,—.
— Een beetje oorlog, door R.
Nieuwenhuys, Querido 1979,
le en 2e druk, ƒ 24,—.
— Baren en oudgasten, door
R. Nieuwenhuys, Querido
1981, ƒ74,50.
— Komen en blijven, door R.
Nieuwenhuys, Querido 1982,
tot 1 m aart ƒ64,50, daarna
ƒ 74,50.
— Brieven van W illem Wal
raven, Van Oorschot, 1966,
ƒ 41,—

In deze controverse heeft Nieuwen
huys altijd het standpunt ingeno
men en verdedigd (hating every minute of it, want het Indisch-zijn
brengt een afkeer van conflicten
met zich mee) dat Douwes Dekker
in de zaak-Lebak ondoordacht han
delde. Hollanders weten het altijd
beter, maar het zou me niet ver
wonderen als de Indische Nieuwen
huys het toch bij het rechte eind
heeft.
De koloniale maatschappij in
Nederlands-Indië zat nogal gecom
pliceerd in elkaar. Er was in dat ei
landenrijk geen eenheid, het be
stond uit vele bevolkingsgroepen
die elk hun eigen cultuur en heer
sers hadden. Vanuit Europa streken
handelaren neer op die eilanden, ze
werden gevolgd door kleine legers,
en door handig gebruik te maken
van technische voorsprong en het
tegen elkaar uitspelen van concur
rerende inheemse vorsten werd de
archipel geleidelijk aan gekoloniali
seerd. De vorm die dat aannam,
verschilde nogal per gebied, varië
rend van volledige heerschappij tot
monopolie-handelsovereenkomsten
met de inheemse top.
Van de onderliggende massa trok
natuurlijk niemand zich wat aan.
Na het vestigen van handelsposten
en het veroveren van enkele gebie
den trok een gestage stroom van
Europeanen naar Indië. Niet alleen
veel Hollanders, maar — vooral na
de nederlaag van Napoleon — ook
veel werkloze vechtjassen en avon-
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turiers uit andere Europese landen.
Duitsers, Fransen, Belgen, Italia
nen, Spanjaarden, ze zijn nog
steeds terug te vinden in de namen
lijsten van Indische families. Van
vóór de Nederlandse tijd waren er
ook achtergebleven Portugezen en
hun nakomelingen, maar ook vrij
gelaten slaven uit Voor-Indië (de
zogenaamde Mardijkers van wie
‘Majoor Jantje’ de schatrijke eige
naar van het huis Tjitrap het meest
bekend werd. Het Indonesische
woord Merdeka — vrijheid — heeft
dezelfde Portugese stam).

Voorbijgangers en blijvers
In Indië vestigden zich ook Arme
niërs, die vanwege hun christelijk
geloof Perzië hadden moeten verla
ten en zich vooral in de stoffen- en
katoenhandel speciaüseerden, waar
zij ook nu nog een vooraanstaande
plaats in innemen. Er waren ook al
vroeg Chinezen in Indië, die dank
zij hun grote ijver, handelsgeest en
onderlinge solidariteit langzamer
hand een groot deel van de klein
handel en het bankwezen be
heersten. In de grote steden hadden
zij hun eigen wijk met hun eigen
‘Kapiteins’. Er was in de negen
tiende eeuw zelfs een detachement
Afrikaanse soldaten uit Guinee,

...

-

waarvan velen in Indië bleven han lingen in Europa: ‘als het kwaad
eenmaal losbreekt, wee dan zij die
gen.
Kortom, de Indonesische archipel wat bezitten, want zij zullen de eerste
kreeg bezoek van een zeer gemê slagtoffers zijn’.
leerd gezelschap, veel voorbijgan Later zou dit een bekende ‘theegers maar toch ook veel blijvers. De jonkers’-familie worden, één van
Nederlanders die er kwamen, die schatrijke families die in de
bestonden uit ambtenaren, handela Preanger een elite-apart vormden.
ren, planters, officieren, zwarte Bij de emigratie werden ook drie
schapen uit de betere milieus (zoals onbemiddelde wezen meegenomen,
Douwes Dekker). Maar er was ook de nichtjes Van Wijnbergen, waar
een heel continent kanonnevlees, van één (Everdine, ofwel ‘Tine’) de
soldaten die op z’n best mochten passie van Douwes Dekker opwek
hopen op een plaatsje in Bronbeek te. Zo‘n emigratie was uitzonde
als zij hun pensioen haalden, maar ring, de overtocht was riskant, het
meestal eerder stierven aan de vele tropisch paradijs slecht voor de ge
tropische ziekten of bij het verove zondheid. Wie ging, deed dat
ren van een ‘benteng’. Overleefden meestal voor het gewin, en met het
ze hun contract, dan bleven ze ook vaste voornemen om rijk terug te
nogal eens hangen in het land dat keren naar het vaderland. Toch ble
zij waren gaan beminnen. En daar ven velen hangen. Deels zal dat te
komt dan het verschijnsel naar vo maken gehad hebben met de status
ren dat vermoedelijk bij elke kolo die een blanke in Indië automatisch
niale overheersing wel een rol heeft had en die men bij terugkeer naar
gespeeld: het gevoel dat men uitein Europa misschien niet zou kunnen
delijk te veel van Indië was gaan handhaven. Deels was er ook de
houden om het nog te kunnen ver aantrekkingskracht van de schoon
laten. Geplande emigratie vanuit heid van het land. En omdat men
Europa naar Indië kwam weinig sen nu eenmaal mensen zijn, zal
voor, al geeft Nieuwenhuys daar in ook nogal eens een rol gespeeld
één van zijn fotoboeken een mooi hebben dat er inmiddels een gezin
voorbeeld van, de familie Van der ontstaan was, dat men niet makke
Hucht, die in 1843 emigreerde uit lijk in de steek liet.
angst voor revolutionaire ontwikke Europeanen in Indië namen, als zij

‘De grote Indische woonhuizen uit
de vorige eeuw zoals ze in elke
stad en in elke plaats te vinden
waren, hadden misschien geen
stijl, m aar wel allure, dezelfde al
lure als hun bewoners. Ze waren
wijd, royaal en open, met m arm e
ren vloeren voor en plavuizen
vloeren achter; ze waren zelden
fraai, m aar wel koel en gerieflijk.’
(Uit: ‘Tempo Doeloe’)

alleen waren — en dat was meestal
het geval — een ‘njai’, een huis
houdster. Het fenomeen van de
‘njai’ werd in de Indische samenle
ving geaccepteerd, maar was aan
strikte regels gebonden. Nieuwen
huys schrijft er in Komen en blijven
over: ‘De njai was in de eerste plaats
de huishoudster en de gezellin van de
man en niet de minnares, zoals bui
tenstaanders wel eens denken. Haar
positie was in dit opzicht niet anders
dan in een echtelijke verhouding. Ze
was verantwoordelijk voor de goede
gang van zaken in huis. Zij richtte
het huishouden in, zij deed de inkopen
en zij behield de sleutel van de
provisie-kamer, maar zodra er ande
re Europeanen kwamen, moest ze
zich terugtrekken. Ze zorgde wel voor
de dranken en het eten, ze vertoonde
zich wel aan de gasten en kwam naar
de voorgalerij om ze te bedienen,
maar ze zat nooit aan, ze ging terug ►
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was, over de behandeling die de njai
had ondervonden, sprak men niet.
(...) Voor de nieuwe Europese vrouw
waren de kinderen de “voorkinderen”
van haar man die ze met de andere
kinderen moest opvoeden. Was de
vrouw zelf een Indische, van gemengd
bloed dus, en in Indië geboren en geto
gen, dan zal ze daar niet veel moeite
mee gehad hebben. Voor de Hollandse
vrouw kon de situatie zeer moeilijk en
soms onaanvaardbaar worden. Het
doorsnee gezin in Indië was in de ne
gentiende eeuw het typische Indische
gezin, met een eigen leefwijze, waarbij
de moeder van de vrouw (soms een in
landse) en de bedienden geheel werden
opgenomen, de laatsten in een enigs
zins andere positie. De verhouding
van de Indische vrouw des huizes met
de bedienden, met hun wereld, waar
zij door haar afkomst mee vertrouwd
was, kon zeer intiem zijn. Ze raad
pleegde hen voor de uitleg van kosmi
sche voortekenen, bij het bepalen van
goede en slechte dagen en bij het orga
niseren van de periodieke selamatans
(offerfeesten). En de Hollandse man?
Hij moest zich wel bij een Indische
leefwijze aanpassen. Na korte tijd
nam hij de Indische levensgewoonten
en normen over en schikte zich in de
nieuwe gezinsverhouding. Vroeg of
laat “verindischte” hij. Het proces
ging vanzelf. Eerst als hij in het moe
derland terug was, besefte hij een an
der mens te zijn geworden: een “In
dischman”.’
Na enkele eeuwen koloniale over
heersing ontstond een structuur
waarin de Indo vooral de rol ver
vulde van kleine ambtenaar, al wa
ren er veel uitzonderingen, want ze
werden niet écht uitgesloten van
hogere posities. Maar terwijl de
gouvernementele elite, de groot
handel en industrie, de cultures, de
legertop toch voornamelijk blank
was, vond men de Indo vooral in
het klerkendom, de lagere ambtena
Indischman
ren, de assistent-boekhouders, de
Als de man trouwde, werd de njai stationschefs. Hoe Indisch ook hun
‘weggedaan’. Nieuwenhuys schrijft leefwijze was, toch voelden ze zich
erover: ‘Veel hing af van de wijze in essentie Europees en dus ver ver
waarop de scheiding geregeld werd en heven boven de inlandse bevolking.
van het gedrag van de man. Gedroeg Maar in vergelijking met de échte
hij zich haloes, dat wil zeggen: zacht Europeaan voelden ze zich vaak in
en beschaafd, volgens het gebruik, ferieur, tweederangs. Het ‘kind zijn
dan ging het meestal goed. Maakte hij van twee vaderlanden” maakte het
er ruw en abrupt een einde aan, dan onmogelijk om als groep een eigen
liep het mis. (...) De wraak van de identiteit té krijgen. De onzeker
njai vormt een geliefkoosd thema voor heid die dat met zich meebracht en
de Indische romans uit de negentiende de behoefte om toch vooral niet te
eeuw. Of de man zelf of zijn Europese gen te vallen, naar de maatstaf van
vrouw werd vergiftigd. Hij, of zij of Europese normen, is nog steeds
beiden kregen dan “pil nummer elf”, kenmerkend voor de Indische
zo heette het. Een enkele keer kwam groep.
zo’n vergiftigingszaak aan het licht
en vulde de kranten. Dan werd het Vaag vermoeden
een cause célèbre en sprak men over Rob Nieuwenhuys werd in 1908
het “inlands dierage”. Maar over geboren als zoon van een Indisch
wat er allemaal aan voorafgegaan weesmeisje dat na een moeilijke
naar haar domein: de achtergalerij of
de bijgebouwen. Er waren Europea
nen, meestal ‘baren’ (nieuwelingen)
die haar mee aan tafel lieten zitten,
die met haar uitgingen en zich in
haar gezelschap vertoonden. Zo’n Eu
ropeaan hield zich niet aan de sociale
code. Het klassieke type van de njai
“kende haar plaats”. ’
Een enkele keer huwde de Europe
aan zijn njai en trotseerde de mo
res, maar meestal bleef de verhou
ding beperkt tot de schets die Nieuwenhuys ervan geeft. Als uit zo’n
verhouding kinderen voortkwa
men, stond de vader voor een moei
lijke beslissing. Hij kon ze aange
ven als zijn kinderen en dan waren
ze ook van hem (en niet meer van
de njai) en had hij de morele plicht
om ze ook een Europese opvoeding
te geven. Hij kon de kinderen mee
nemen naar een volgende stand
plaats, ze opsturen naar Europa
voor een opleiding, maar ze niet
meer negeren. Erkende hij ze niet,
dan maakten ze gewoon onderdeel
uit van de grote familie van baas en
bedienden waaruit elk Indisch huis
bestond. Lang niet altijd werden de
kinderen erkend, soms vond de va
der het na een paar kinderen ge
noeg, soms ook koos hij voor erken
ning onder een schuilnaam. In Den
Haag (uiteraard) is het Indisch
Familie-Archief gevestigd, particu
lier initiatief van D.A. Visker. Hij
gaf enkele jaren geleden het boekje
Indische familienamen uit, waarin
allerlei varianten van erkenning ge
meld worden. Zo was er de variant
van de omkering (Rhemrev in plaats
van Vermehr, Snirp in plaats van
Prins), of vervorming (Sermhan in
plaats van Harmens) of ontlening
(Bruinvisch, kind van Fisscher).
Soms leefde de vader een sardo
nisch gevoel voor humor uit: Elisabeth Baai-Baai.

jeugd met veel vernederingen ‘vast
besloten was met een totok te trou
wen, een volbloed Hollander, want al
leen door een huwelijk met zo iemand
kon ze sociaal stijgen en onafhanke
lijk worden’. Zijn vader was een to
tok, die later directeur werd van het
beroemde Bataviase Hotel des Indes,
zodat Rob Nieuwenhuys zijn jeugd
heeft doorgebracht in een riante
omgeving. Zoals toen en ook veel
later nog de gewoonte was, werd
het kind toevertrouwd aan de zor
gen van een inheemse ‘lijfbaboe’.
Bij Rob Nieuwenhuys was dat Nènèk Tjidah, voor hem de Javaanse
oermoeder, die met haar verhalen,
de warmte van haar lichaam, de
geuren van sirih, gambir, pinang,
zijn vroegste herinneringen vult.
Maar in het Indische leven van
Toen Vroeger was dat alleen de
eerste fase van het kinderleven. Als
het kind wat groter werd, raakte het
vanzelf losser van de lijfbaboe en
werd opgenomen in de Indische
Clan, het familieleven met de vele
ooms en tantes en nichten en neven
en de grote en kleine drama’s die in
dat leven een rol speelden. In zijn
kroniek-roman Vergeelde portretten
heeft Rob Nieuwenhuys later die
verhoudingen en gebeurtenissen in
sepia-tinten vastgelegd. Dat verhaal
heeft al de waas van het vaag ver
moeden, het niet helemaal zeker
weten van de dingen, dat ook de es
sentie is van zijn latere fotodocumentaires. De herinneringen zijn
scherp, maar er is geen zekerheid
over wat er écht aan de hand was,
zoals ook oude foto’s vaak heel pre
cies iets weergeven dat toch veel te
raden overlaat.
In de derde fase van het opgroeien
van een Indisch kind begon de Hol
landse kant te trekken. Vaderlandse
geschiedenis ging ook op de scho
len in Indië eerder over de slag bij
Nieuwpoort dan over het rijk van
Modjopait, en de loop van de Rijn
was heel wat belangrijker dan die
van de Brantas. En als het éven
kon, dan stuurden Indische families
hun zonen na de hbs naar Neder
land, want een Europese universi
taire opleiding telde heel wat
zwaarder dan de Indische opleidin
gen die voorhanden waren. Ook
Nieuwenhuys ging in Nederland
studeren, eerst Indisch recht, later
Nederlands. In 1935 keerde hij te
rug naar zijn geboorteland, zeven
entwintig jaar oud. Hij werd er le
raar en tenslotte in Batavia lector
aan de in 1940 opgerichte Literaire
Faculteit. Alhoewel geen politiek
dier, lagen zijn sympathieën toch
duidelijk aan de linkerkant, en hij
had het geluk in contact te raken
met Du Perron, toen die rond
1937-38 zijn Land van Herkomst

bezocht. Du Perron zag kans in
korte tijd een vriendenkring op te
bouwen van Hollandse, Indische én
Indonesische (nationalistische) in
tellectuelen, nam het wantrouwen
tussen die groepen weg en zorgde
dat ze elkaar leerden kennen en
waarderen. Bladen als Kritiek en
opbouw en later De fakkel (waarvan
Nieuwenhuys redactie-secretaris
was) vormden de spreekbuis van
progressief Indië. Na de oorlog, in
1947, werd het blad Oriëntatie op
gericht en daar kon Rob Nieuwen
huys als redactie-secretaris opnieuw
een poging doen om progressieve
Indonesische en Nederlandse gelui
den te laten horen, al was het vooral
een literair-cultureel blad.
Na de souvereiniteitsoverdracht
vertrok hij ten slotte naar Neder
land, in 1952, vierenveertig jaar
oud, om een nieuw leven te begin
nen, zoals zoveel uit Indië gerepatrieerden dat in die tijd moesten
doen. Het werd een leraarschap aan
de Eerste Openbare Handelsschool
te Amsterdam, waar leerlingen als
K. Schippers kennismaakten met
zijn vertellerstalent en grote ver
strooidheid, en een tic van de litera
tuur meekregen zoals Nieuwen
huys dat zélf vele jaren eerder over
komen was op de hbs te Soerabaja.
Wie twee vaderlanden heeft, zou
zich in beide landen thuis moeten
voelen, maar in de praktijk bete
kent het meestal heimwee naar het
land waar men niet is. Nieuwen
huys haat heimwee en nostalgie bij
zich zelf, maar het zal geen toeval
zijn dat hij uiteindelijk, in 1963 te
rechtkwam bij het Leidse Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde,
als chef van de afdeling die de docu
mentatie van de geschiedenis van
Indonesië verzorgde.
In het aan hem gewijde deel van de
Engelbewaarderreeks
herinnert
oud-medewerker Frits Jaquet zich
Nieuwenhuys als iemand die on
zichtbaar leiding gaf. Hij gaf er ver
re de voorkeur aan om zich te ge
dragen als geïnteresseerde bezoe
ker, op zoek naar al het moois en in
teressants dat er aan foto- en ander
documentatiemateriaal was. ‘Uren
lang en luid kuchend kon hij de sta
pels boeken “met zijn schoen doorbla
deren”, tot iets zijn aandacht trok.
Hij werd dan zeer aanwezig.’ Zelf
niet erg bedreven in systematiek
liet hij dan vaak een chaos achter
waar net orde geschapen was, zodat
zijn medewerkers ten slotte leerden
om het geordende materiaal wat
slordig neer te zetten en het ongeor
dende materiaal juist heel netjes te
presenteren, en daar ging Nieuwen
huys dan op af.
In tien jaar ontstond na veelvuldig
herschrijven de Oosl-Indische spiegel

(1972), een ruim zeshonderd pagi
na’s tellend literair-historisch over
zicht van de Nederlands-Indische
bellettrie, vanaf het begin van de
koloniale tijd. Het was (na Java in
onze kunst, van Gerard Brom,
1931) het eerste en enige overzicht
op dit terrein en het sloeg bij geïn
teresseerden in als een bom. Wie
had ooit vermoed dat er zóveel rijk
dom school in het literaire bijprodukt van zoveel jaar koloniale over
heersing? De Oost-Indische Spiegel
maakte ook veel indruk omdat het
goed geschreven was, géén dorre li
teratuurgeschiedenis, maar een le
vendig portret van de koloniale ge
schiedenis, vaak aan de hand van de
levensbeschrijvingen van de diver
se literaire of semi-literaire perso
nen die Rob Nieuwenhuys onder
de aandacht wilde brengen.
Achteraf is door H. Baudet gesigna
leerd dat dit standaardwerk eigen
lijk op criteria stoelt die elkaar
moeilijk verdragen. Schrijvers kon
den erin voorkomen vanwege hun
historische rol en/of hun literaire
kwaliteiten, maar desnoods ook om
dat Nieuwenhuys ze als persoon zo
interessant vond. Die kritiek is te
recht, maar juist het feit dat Nieu
wenhuys zo flexibel was in zijn cri
teria maakt het boek vermoedelijk
zo interessant, want het bracht hem
op het spoor van allerlei randfigu
ren (‘periferen’ zoals hij ze noemt)
die bij een ‘officiële’ benadering
nooit ontdekt zouden zijn.
Periferen
Zo treedt bij voorbeeld de blinde
schelpenverzamelaar en kruidenkenner Rumphius op. Zijn plaats in
de literatuur wordt door Nieuwen
huys met verve verdedigd via voor
beelden van zijn liefdevolle en taal
gevoelige beschrijving van planten
en dieren, maar eigenlijk (voel je als
je het leest) gaat het Nieuwenhuys
om het fenomeen van een Duitser
die in de zeventiende eeuw op Ambon strandde, blind werd, en poëti
sche teksten over flora en fauna
schreef, die alleen nog bestaan om
dat de toenmalige GouverneurGeneraal Camphuis zijn hobby
deelde en een kopie van het manus
cript liet maken (het origineel ver
ging met man en muis, op weg naar
Europa).
Er waren in Indië nog veel meer pe
riferen te ontdekken. De natuur
kenner Junghuhn bij voorbeeld; de
recalcitrante en misantropische
taalgeleerde Van der Tuuk (een
atheïst in dienst van het Bijbelge
nootschap) wiens gepeperde brie
ven aan vriend en vijand een genot
zijn om te lezen; de opvliegende
idealist Roorda van Eysinga die net
als zijn grote voorbeeld Multatuli

verbannen werd, véél slechter
schreef, maar het hart op de goede
plaats had; de anarchist Alexander
Cohen die zijn tijd in Indië als sol
daat voornamelijk doorbracht met
een zware loden kogel aan zijn
been. Er waren ook mensen die
schreven voor hun brood, zonder
veel pretenties, en door Nieuwen
huys (her)ontdekt werden als au
teurs van belang. P.A. Daum bij
voorbeeld, die als krantenman in
verloren uurtjes de feuilletonhoek
vulde en daarbij onder hoge druk
romans schreef die weliswaar sterk
van kwaliteit verschillen, maar
waarvan sommige nog steeds een li
terair hoogtepunt zijn. Willem Wal
raven, de in Indië gestrande
Dirkslander die in zijn Brieven
(postuum door Van Oorschot uitge
geven in 1966, bijna negenhonderd
pagina’s dundruk) perfect de
opstandigheid en heimwee ver
woordt van een intelligente en ge
voelige ‘totok’ die door allerlei om
standigheden (huwelijk, geldnood)
vastzit in een tropenland dat nooit
zijn land zal worden, en in twee
culturen (de Indische en de verwa
ten Hollandse) waarin hij zich óók
al niet thuis voelt. Dank zij de kop
pigheid van Van Oorschot is dit
boek nog steeds te krijgen, en Nieu
wenhuys zorgde ervoor dat in 1975
als eerste deel van de Engelbewaar
derreeks het boekje De groote verbit
tering uitkwam, herinneringen van
Walravens stotterende Indische
zoon aan zijn opstandige vader.
Een ontdekking van recenter datum
was Lin Scholte, dochter van een
Hollandse Knil-onderofficier en
een Javaans kazernekind, die in
Anak Kompenie en latere boeken
liet zien wat een natuurtalent kan,
ook zonder literaire scholing. Maar
Nieuwenhuys miste ook de echte li
teraire pogingen van recente datum
niet. In de Oost-Indische spiegel zijn
al enkele pagina’s gewijd aan het
werk van F. Springer die door de
Nederlandse kritiek pas veel later
ontdekt werd. En hij geeft zelfs
aandacht aan A.L. Schneiders, die
ooit nog wel ontdekt zal worden als
interessante ‘minor’ schrijver. Bij
het enthousiasme van Rob Nieu
wenhuys past dat hij zijn ontdek
kingen ook na het verschijnen van
de Oost-Indische spiegel bleef uitdra
gen. Hij verzorgde zelf een aantal
uitgaven van door hem bewonderde
auteurs, of bracht zijn enthousi
asme over op anderen en zette hen
aan het werk.
Kampervaringen
Aan eigen verhalend werk is Nieu
wenhuys na Vergeelde portretten al
leen nog maar toegekomen toen hij,
ruim dertig jaar naar dato, zijn oor26 FEBRUARI 1983 L / n
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logsherinneringen opschreef: een
verslag van zijn korte actieve perio
de als soldaat-ziekenverzorger, de
ruim drie jaar in Japanse interne
ringskampen en de hereniging met
vrouw en kind. Het verscheen in
1979 onder de bescheiden titel Een
beetje oorlog.
Ook Jeroen Brouwers deed er ruim
dertig jaar over voordat hij zijn
kampervaringen vorm gaf, en een
groter verschil in aanpak is nauwe
lijks denkbaar. Het dramatiseren
van ervaringen, zoals Brouwers
deed, is (denk ik) erg Nederlands.
Typerend voor de Indische vertel
trant (ook merkbaar bij Nederland
se schrijvers als Friedericy en Alberts en Springer die de Indische
‘tic’ hebben) is dat grote dramati
sche gebeurtenissen juist heel laco
niek, bijna lacherig worden verteld.
Laatst hoorde ik op de radio een
echte Indischman verslag doen van
zijn ervaringen na de torpedering
van het schip waarop hij met vele
anderen als krijgsgevangene ver
voerd werd, om in Sumatra een
spoorweg aan te leggen. De overle
venden lagen in zee en de verteller
verbaasde zich erover dat de doden
niet zonken (zoals hem altijd ver
teld was) maar bleven drijven, zo
dat je je echt over andermans lijf

A m s te rd a m

een weg moest banen naar de
schaarse reddingboten. Toen hij er
eindelijk één bereikte, bleek die be
zet te zijn door een Japanse en een
Koreaanse militair die met getrok
ken bajonet voorkwamen dat dren
kelingen aan boord konden komen.
Ze mochten er wel aan hangen en
toen er op deze manier voldoende
mankracht verzameld was, werden
de drenkelingen omgevormd tot in
stant zwemslaven die het bootje
moesten opduwen in de richting
van het in de verte vermoede land.
Als ze niet hard genoeg zwommen,
kregen ze een tik met een geweer
kolf. Het zonder merkbare wrok en
met veel verve vertellen van zo’n
verschrikking is volgens mij de
niet-Nederlandse kant van Indische
mensen.
Nieuwenhuys’ oud-medewerker
Frits Jaquet schrijft in het eerder
genoemde Engelbewaarder-deeltje:
‘Een beetje oorlog kan ik niet lezen
zonder hem te zien gebaren, geluiden
nabootsend op z ’n indisch en als het
zo te pas kwam door de kamer lo
pend, bijvoorbeeld om na te doen hoe,
tijdens een militaire oefening, de
brancard de bocht in de loopgraaf niet
kon halen en daar dus even in het
schootsveld gehouden moest worden.
Geweldig veel lol had hij erom. ’

Boekhandel E. Brouwer
Tussenmeer 46 Osdorp
tel. 020-193168

A m e r s fo o r t

d e a lg e m e n e b o e k h a n d e l
le u s d e r w e g 1 8 4 a m e r s f o o r t
te l. (0 3 3 ) 1 4 9 3 5
v o lo p l it e r a t u u r k u n s tb o e k e n
e n c y c lo p e d ie ë n

HIJMAN BOEKEN

jLOS
Boekhandel
D o rd re c h t

G r o t e O o rd 1 5
(J a n s s tra a t) 6 8 1 1 G A
A rn h e m
te l. 0 8 5 - 4 2 4 9 3 8 .

OP ONZE RESTANTENAFDELING VINDT U
IEDEREWEEK NIEUWE BOEKENKOOPJES
Nassaulaan 33 Telefoon: 14239 17678 eUSSUIVI
BOEKEN te koop gevraagd, zowel moderne
als antiquarische, wij komen bij u thuis, door
geheel Nederland. Contante betaling. Direc
te ophaai. Antiquariaat ‘OUD-DORDRECHT’,
Wijnstraat 37, tel. (078) 13 00 58 vanaf 13.00
tot 23.00 uur.

Inlichtingen over adverteren
in deze rubriek
Liane Meyer tel. 020-471779
22

L / T I 26 FEBRUARI 1983

Die houding dus.
Een beetje oorlog kreeg betrekkelijk
weinig aandacht, Nederlandse criti
ci wisten er kennelijk niet goed raad
mee. Dat geldt nog sterker voor de
heel bijzondere fotodocumentaires
die Rob Nieuwenhuys maakte. Al
in 1961 kwam Tempo doeloe uit, een
klassieker voor de liefhebbers. Ik
stal het boek enkele jaren na het
verschijnen uit de boekenkast van
mijn ouders, om af en toe te kun
nen kijken naar een portret uit 1897
van resident Vogel en de Soesoehoenan van Soerakarta, Pakoe Boewono X, Spijker van de Wereld,
met het bijschrift ‘De resident en
zijn probleem’. Voor en na Tempo
doeloe zijn heel wat fotoboeken over
Indië verschenen. Dat was ook niet
zo moeilijk want al in het midden
van de vorige eeuw konden fotogra
fen in Indië goed geld verdienen
aan portretten van land en volk, en
er is een kolossale overvloed aan
materiaal. Het grote probleem van
samenstellers van fotoboeken over
Indië is het maken van een goede
keus, en daarin faalden ze meestal.
De fotoboeken leden ófwel aan een
saaie volledigheidsdrang (één on
derwerp, bij voorbeeld het leger,
volledig uitgediept) ófwel aan een
larmoyant heimwee (de tempodoeloe-boeken van Hein Buiten
weg).

Slachtoffers of
overheersers
Rob Nieuwenhuys heeft van meet
af aan een andere benadering ge
had. Hem interesseert vooral het
verre verleden (van vóór zijn tijd in
Indië) en dat behoedt hem voor ei
gen sentimentele herinneringen.
Zijn aandacht is vooral gericht op
de sociaal-historische aspecten van
de komst van Nederlanders en an
dere buitenlanders in Indië. Wat
voor mensen waren dat, hoe keken
zij tegen het land aan, wat déden ze
met het land, hoe vermengden ze
zich met de bevolking, wat richtten
ze aan en wat droegen ze bij, waren
ze slachtoffer of overheersers of bei
de?
De fotografen en hun opdrachtge
vers van de vorige eeuw en begin
van deze eeuw behoorden tot de bo
venlaag van de maatschappij en de
beelden geven dus weer wat zij za
gen en wilden vastleggen. Dat is
een eenzijdige visie en als je vanuit
die beelden toch een portret wilt
geven van de afgebeelde maat
schappij, dan moet je in je tekst de
ontbrekende gegevens invullen en
vooral aandacht hebben voor het
onbedoelde detail in de foto’s: de
stille achtergrondftguren, de be
dienden, het decor. Rob Nieuwen
huys weet waarover hij het heeft en

hij heeft ook die aandacht voor de
tails, maar daarmee is de speciale
magie van zijn foto-tekst-boeken
nog niet goed verklaard.
Bijna twintig jaar na Tempo doeloe
begon hij aan een trilogie waarvan
nu de delen Baren en oudgasten
(Baren = nieuwkomers) en Komen
en blijven zijn verschenen. Er volgt
nog een deel dat Met vreemde ogen
gaat heten, een verwijzing naar de
eenzijdigheid van het beschikbare
fotomateriaal. De titels duiden op
een thematische aanpak, maar meer
dan een vroom voornemen kan dat
bij Nieuwenhuys gelukkig nooit
zijn.
Terwijl je als lezer/kijker voortdu
rend het gevoel hebt een zich lo
gisch ontwikkelend fotoverhaal te
lezen waaraan je je makkelijk ge
wonnen geeft, valt er toch eigenlijk
geen systeem te ontdekken in de
aanpak. Er zijn hoofdstukken
waarin een kwestie wordt uitgelegd
of een typisch fenomeen (de njai bij
voorbeeld) wordt beschreven, er
zijn globale onderwerpen (‘Bestu
ren en bestuurders’, ‘De IndoEuropese gemeenschap’), maar met
groot gemak stapt Nieuwenhuys
ook over op het volgen van één per
soon of één familie, of droomt hij
weg bij een mooie natuuropname
van het fotogenieke land. En een
enkele keer is er alleen maar het
raadsel van een oude afbeelding van
iets of iemand, waarover weinig be
kend is. De teksten sluiten daarbij
aan, soms informatief, soms sfeerbeschrijvend, soms alleen maar het
raadsel aanduidend. Eigenlijk doen
Nieuwenhuys’ fotodocumentaires
nog het meest denken aan visueelverbale symfonieën, een hoogst
persoonlijke compositie van in
drukken over Indië, die hij wil
overdragen.
Frits Jaquet schreef over Nieuwen
huys’ fascinatie: ‘En dan de foto’s.
We hebben er op het Instituut enkele
tienduizenden en Nieuwenhuys was er
nauwelijks weg te krijgen. Hij speelde
ermee, zag mogelijkheden voor verha
len, voor geschiedschrijving, werd vre
selijk aktief en was plotseling vertrok
ken, een spoor van wanorde achterla
tend. ’
Her eindresultaat is een unieke se
rie fotoboeken, waarbij tot nu toe
met elk volgend deel een nieuw
hoogtepunt wordt bereikt. Het is te
hopen dat deze foto-literatuur ooit
een wat groter publiek zal bereiken
dan de Indië-freaks.
■

De ruimte voor een eigen temperament
De onvervalste jeu g d van Wole Soyinka
Aké, The Years of Childhood
door Wole Soyinka
Uitgever: Random House,
230 p., ƒ 40,75
Importeur: Van Ditmar

Nienke Begemann
Denkend over herinneringen
aan de kindertijd in de Neder
landse literatuur, kom ik, behal
ve bij Kousbroek, ook uit bij
Du Perrons sonnet ‘Het kind
dat wij waren’, dat begint met
de verklaring ‘Wij leven ’t heerlikst in ons verst verleden’, en
eindigt met de treurige regels:
Het is het liefst portret aan onze
[wanden,
dit kind in diepe schoot of wijde han[den,
met reeds die donkere blik van
[vreemd wantrouwen.
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’t Eenzame kleine kind, zelf lang[verdwenen,
dat wij zo fel en reedloos soms bewe[nen,
tussen de dode heren en mevrouwen.
— waarin denk ik bijna iedereen
zijn eigen ontwikkeling herkent tot
eenzame individualiteit. Als zo van
zelfsprekend ervaren we de gevoe
lens van verlies van het paradijs en
het begin van isolement, dat we ons
meestal niet eens afvragen of het
ook anders had gekund, of we ons
toen en nu überhaupt anders had
den kunnen voelen —zo is toch het
leven? Dat dit gedicht een late
vrucht is van de romantiek, die het
kind-zijn ontdekte, en verhief tot de
bron van levende waarheid, en de
volwassenheid beschouwde als een
onontkoombaar proces van geeste
lijk afsterven, en dat lang niet altijd
en overal zo is gedacht, zien we
nauwelijks meer.
Het gebeurt dan ook niet vaak dat
je op een jeugdbeschrijving van een
kunstenaar stuit waarin die hele bij
menging van de romantische dog
matiek ontbreekt. Wole Soyinka is
een Nigeriaans toneel- en roman
schrijver, die in het Engels schrijft
hoewel hij in Nigeria woont en
werkt. Zijn autobiografie is een
voorbeeld van hoe het inderdaad
anders kan, hoe wantrouwen en
vereenzaming niet noodzakelijk in
de jeugd van iedere kunstenaar op
treden. Integendeel: bij hem is er
geen spake van verlies van vertrou
wen en geen spoor van vervreem
ding. Wel is hij geïnteresseerd in
zijn herinneringen aan de eerste
openbaringen van zijn hevige tem
perament en geamuseerd door zijn
even vroege pogingen om te ont
snappen aan de eindigheid van zijn
omgeving.

We poets
---
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Het boek gaat over de eerste elf jaar
van zijn leven, een moeilijke perio
de om onsentimenteel en onverval
send over te schrijven. Soyinka be
schrijft echter niet alleen een kind
dat ‘verdwenen’ is, maar ook een
wereld die voorgoed is veranderd,
en dat is een van de elementen die
hem op het rechte pad houden. Een
ander is de bewondering en liefde
voor zijn ouders, ‘Essay’, hoofd van
een (natuurlijk) Engelstalige lagere
school, en zijn moeder, ‘the Wild
Christian’, die beide levensecht uit
zijn bladzijden oprijzen. Een derde

ingrediënt dat dit boek indrukwek
kend maakt, is Soyinka’s positie
tussen de Europese en de Afrikaan
se wereld in. Anders dan bij bij
voorbeeld de Pool Joseph Conrad,
krijg je bij Soyinka het gevoel dat
hij door zijn meesterschap over de
Engelse taal, en zijn politieke keuze
om in zijn geboorteland te blijven
leven en werken, (ondanks bij voor
beeld twee jaar cellulaire celstraf
ten tijde van de Biafra-crisis) zich
een positie ‘boven de partijen’ heeft
veroverd, waarin hij niet zozeer
geïnteresseerd is in de superioriteit
van een van beide culturen, als wel
in het mededelen en vertolken van
beide culturen voor elkaar. Dat is
tenminste de indruk die ik over
houd uit dit boek, uit het éne to
neelstuk dat ik zo gauw van hem
heb kunnen bemachtigen, en uit
een bundel essays over Afrikaans
drama van zijn hand.
Het is jammer om episoden en
anekdotes uit dit boek na te vertel
len, want Soyinka’s liefdevolle aan
dacht voor details, en zijn zorgvul
dige sturen van de middenkoers
tussen het vertellen van de dingen
zoals ze in zijn kindertijd leken en
hoe hij ze nu interpreteert, zijn on
nadrukkelijke tact en zijn lichte
toon, gaan bij samenvatting onher
roepelijk verloren. Wat mij bij het
lezen van deze recreatie van een
kinderleven in het Nigeria van
veertig jaar geleden vooral opviel,
was de verhouding tussen ouders
en kinderen, of in ieder geval tus
sen deze ouders en dit kind: een
verhouding waarbij het uitoefenen
van gezag eenvoudig, vanzelfspre
kend en overduidelijk was — de
meppen en stompen van ‘the Wild
Christian’ logen er niet om — zon
der dat dit resulteerde in angst of in
een wantrouwen a la Du Perron.
Integendeel, Soyinka beschrijft een
kind dat kunstenaar zal worden,
maar ‘problemen met de omgeving’
zoals dat tegenwoordig heet, lijken
er in zijn herinnering nauwelijks te
hebben bestaan. Wat het kind Wole
van zijn broertjes en zusjes onder
scheidt, is niet enig wanbegrip dat
hij ontmoet, maar een eigen tempe
rament: een neiging tot ‘dromen’,
een neiging om te ontsnappen aan
de grenzen van huis en tuin, en
vooral een emotionaliteit die hem
zelf evenzeer verbaasde als zijn ou
ders. Als een zusje na maanden
ziekte sterft, op haar eerste verjaar
dag, vragen zijn ouders zich ver

bijsterd af waarom juist de kleine
Wole in zulk wanhopig huilen uit
barst —‘waarom hij het begrijpt’ —
terwijl de andere kinderen niet be
grijpend en stil naar het opgebaarde
lijkje komen kijken. Maar ze accep
teren dat enorme verdriet even van
zelfsprekend als zijn driftbuien —
er is ruimte voor. Net zo goed als er
ruimte is voor steeds weer nieuwe
‘cousins’ in het huis, en ruimte bij
andere volwassenen voor Wole.
Ouders lijken ouders van iedereen,
met rechten en plichten jegens alle
kinderen, niet alleen hun eigen
vlees en bloed. Misschien is dat een
reden voor het ontbreken van de
Europese eenzaamheid bij dit uit
zonderlijke kind, zodat er geen aan
leiding is tot ‘reedloos en fel bewe
nen’, of tot de treurige berusting
van Wordsworth, wiens cultiveren
van de solitaire emotionele ervarin
gen van zijn jeugd en puberteit tot
een tragische overtuiging leidde:
We poets in our youth begin in
[gladness,
But thereof come in the end
[despondency and madness.
Het is op zijn minst nuttig en hoop
gevend om bij Soyinka, die waar
achtig geen gemakkelijk leven
heeft, een andere wordingsgeschie
denis te vinden, en een andere emo
tionele kracht.
■

Uit onze catalogus
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Tonijn-etui
Suède etui voor het vervoeren van
een blikje tonijn. Gevoerd, af te
sluiten met een rits. Voorkomt
krassen op blik en label.

Cat.nr. E 44, ƒ34,50
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De orde van een rode en gele sok
David Hockney schetst en schildert met polaroids
David Hockney photographe
Uitgever: Centre Pompidou/
Herscher, 96 p., ƒ 67,20
Importeur: Idea Books,
Amsterdam
Engelse editie uitgegeven door
de Petersburg Press

Pbilip Mechanicus
Blijkens het tijdschrift The Tatler van december heeft de En
gelse kunstenaar David Hock
ney zich teruggetrokken in Californië. Hij bewoont er het vroe
gere huis van Anthony Perkins
en kijkt vanaf een terras bezaaid
met plastic schommelstoelen
uit op het zwembad. Hij voelt
zich een kluizenaar, een kluize
naar met een rode sportwagen.
Een jaar geleden heeft hij op de
bodem van het zwembad blau
we gestileerde boogjes geschil
derd op een ondergrond van
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turquoise zodat het bad eruit
zou zien als een schilderij van
David Hockney. Van het door
hem zelf gesigneerde bad heeft
hij foto’s gemaakt en aan de
hand daarvan weer een schilde
rij.
Hockney gebruikt de Polaroid
camera als schetsboek en is de zo
veelste kunstenaar in driehonderd
jaar die de camera (obscura) als
hulpmiddel gebruikt. Uitstekende
voorbeelden hiervan staan in het
boek Paper Pools, in 1980 versche
nen bij Thames and Hudson.
Hockney vertelt hierin hoe hij, ter
wijl hij eigenlijk op een nieuw rij
bewijs zat te wachten, in het atelier
van de Newyorkse lithograaf Kenneth Tyler de techniek van het zelf
papier maken ontdekt en deze van
nattigheid overvloeiende techniek
toepast op een zo waterig onder
werp als diens zwembad. Hij maakt
Polaroid-studies van de trappen en
trapjes onder en boven water, re
flecties van duikplank, bomen en
mensen en ten slotte van het verte
kende en gedematerialiseerde li
chaam van een zwemmer onder het
wateroppervlak. Met behulp van
papierpulp die later samengeperst
wordt, verkrijgt hij aquarelachtige
resultaten waarin het zwembad uit
puttend gerealiseerd is. In het boek
staan ook de door middel van
‘instant-photography’ verkregen
voorstudies, die hun eigen schoon
heid hebben, afgebeeld.
Voortdurend legt hij er de nadruk
op dat zijn bezigheden met de ca
mera die van een amateur zijn. Dat
komt vaker voor bij beeldende
kunstenaars die in of naast hun
werk van foto’s gebruikmaken; het
zich verschuilen achter hun onkun
de van de techniek teneinde niet
voor een echte fotograaf aangezien
te worden. Hij geeft dat amateu
risme echter wel weer een bijzonde
re status mee, verheft de amateur
boven de professional door Man
Ray als ideale amateur te bestempe
len en te beweren dat een beroeps
fotograaf nooit zo gedacht zou kun
nen hebben.
In David Hockney photographe staat
het gesigneerde zwembad in Los
Angeles afgebeeld, een samenstel
ling van acht Polaroids met de titel
‘A little more rain on the pool’. De
acht foto’s zijn elk een close-up,
vanuit een ander standpunt geno
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men en geven als collage naast el
kaar gelegd volgens Hockney een
meer betrouwbaar beeld van de
werkelijkheid dan een enkel beeld.
In het boek is ook te zien hoe hij de
ze werkwijze op het portret toepast.
Het model David Graves — wiens
identiteit als bekend wordt veron
dersteld — wordt door niet minder
dan 120 Polaroids zichtbaar ge
maakt. Achter het hekwerk dat de
in stand gehouden randen van de
foto’s vormen, zit van hoofd tot
voeten en met voor- en zij- en ach
tergrond een in vierkantjes opge
deelde mijnheer. De verschuivin
gen die het gevolg zijn van het niet
in de hand kunnen houden van
exacte hoek en afstand geven iets
springerigs aan het geheel. Hock
ney ziet daar een verwijzing in naar
het kubisme en vraagt zich af of hij
niet toevallig de kubistische foto
uitgevonden heeft. Door de zich
steeds verplaatsende blik van het
oog heeft hij het idee dichterbij ge
komen te zijn en ook in zijn keuze
van de onderwerpen: stillevens,
portretten en interieurs voelt hij
verwantschap met de kubisten. Er
blijven dan alleen nog het kubisti
sche naakt en landschap over en
met het laatste is Hockney nu in de
Verenigde Staten in de weer.
Toen hij zijn kubistische ontdek
king deed, was hij juist van plan de
fotografie geheel op te geven. Maar
deze openbaring deed hem onmid
dellijk voor 1200 dollar aan films
kopen om zijn experimenten voort
te zetten. Het grootste deel van het
boek is gevuld met perfect gerepro
duceerde foto’s die bij een echte
amateur ‘kiekjes’ genoemd worden.
Het zijn snapshots van zijn vriend
Peter Schlesinger, Christopher Isherwood, Mr. and Mrs. Ossie
Clark en de Newyorkse wethouder
voor Cultuur Henry Geldzahler sa
men met de jongens (un joli petit
cul) waar ze naar kijken. Een por
tret van Cecil Beaton, het doosje
waarin zijn vader één van zijn valse
gebitten bewaart en het verfrom
melde omhulsel van een filmrolle
tje. Alles is mooi, volgens Hock
ney, maar dan wel ‘in the eye of the
beholder’. In het boek staan ook fo
to’s waarop hij zelf vereeuwigd is,
daarop is te zien dat hij als amateur
op kleding gebied bepaald niet on
derschat mag worden. Felle en ge
waagde kleurencombinaties en exo
tische dessins. Van de vakman die
hem een bepaalde breedte voor zijn

das, een precieze tint grijs of de
juiste bloem voor zijn knoopsgat
voorschrijft, moet hij niets hebben.
In zijn inleiding is naast informatie
over zijn modellen en werkwijze
luchtige ‘small-talk’ te vinden: een
strohoed is prettig wanneer men
niet van een zonnebril houdt en in
China is ’s avonds weinig te doen.
Hij slaagt erin om zijn eigen volk in
één enkele zin twee tegenstrijdige
goede eigenschappen mee te geven:
de Britten houden van orde maar
weten juist daarom wanorde soms
zo te waarderen. Hier wijst Hock
ney duidelijk naar zich zelf. Al is
zijn garderobe van een extreme
snit, hij is toch keurig gekleed. Om
zijn genoegen in wanorde te il
lustreren, laat hij op twee plekken
in het boek zijn voeten opduiken.
Op een wat abstracte foto uit ’71,
genomen aan de rand van een
zwembad in Cadaques is door zijn
linkerschoen heen een gele sok te
zien, aan de rechtervoet is een rode
waarneembaar terwijl in het bad
een in kleur bijpassende rubber
ring drijft. In 1975 zijn de voeten
van Hockney opnieuw prominent
in beeld. Nu echter steekt de rode
sok aan de linkervoet en wordt de
gele rechts gedragen. Twee ongelij
ke sokken, ditmaal door Hockney
‘Self-portrait’ genoemd. Hockney
zegt dat een professional de omge
ving naar zijn hand zet maar dat hij
als amateur alle beperkende om
standigheden voor lief neemt.
In voorbereiding zijn vier delen
waarin de door Hockney gemaakte
Polaroids bijeengebracht zijn, in
een beperkte oplaag, van duizend
exemplaren per deel die duizend
dollar per stuk zullen kosten.
■
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Kloksgewijs: David Graves, 1982;
Gregory Evans & Nicholas W ilder, 1973;
R ubber ring floating in a swimming pool, 1971;
A little m ore rain in the pool, 1982;
David Hockney, foto van M ark Lancaster, 1976;
Self-portrait, G erardm er, France, 1975
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Literair hoedje

Populair onder dichters, critici,
poëten en dilletanten. Heeft
intelligente luchtgaatjes, een
moderne syntaxis en een dubbele
bodem. Bestand tegen literaire
cocktailparty’s.
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Prelude op herfst en winter

In de ban van Robert Ludlum

Authentieke en integere roman van Pierre H. Dubois

Een overzicht van nieuwe detectives

Najaar
door Pierre H. Dubois
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar,
120 p.,ƒ 23,50

Jacques Kruithof
In de jaren vijftig kreeg Pierre
H. Dubois bekendheid als de
Nederlandse schrijver die het
nauwst aan het existentialisme
van Sartre verwant was; hij gold
bovendien als een van de erfge
namen van Forum. Zijn roman
Een vinger op de lippen (1952)
werd bekroond en veel bespro
ken —nog jaren nadien noemde
een kritische geest hem op
grond van dit boek ‘Vestdijks
meerdere’ als historisch roman
cier. Dubois’ essays heetten
sinds de verschijning van Een
houding in de tijd in 1950
minstens ‘belangwekkend’ of
‘excellent’. Er zijn zo’n twintig
boeken van zijn hand versche
nen: poëzie, romans, essaybun
dels, bloemlezingen, monogra
fieën, een biografie van Marcellus Emants —en toch is hij, ze
ker voor wat jongere lezers,
geen ‘naam’, laat staan een oude
bekende.
Daar zijn verscheidene verklarin
gen voor te bedenken. De litera
tuurgeschiedenis is dikwijls on
barmhartig: er zijn heel wat schrij
vers jaren- of eeuwenlang uit het
zicht verdwenen, en niet steeds de
geringsten. Dat verandert — zie de
recente wederopstanding van som
mige naturalisten — vanzelf wel
weer. Het kan ook zijn dat een au
teur niet dadelijk ‘nazaten’ krijgt,
niet aan het begin van een levende
traditie staat, en zijn beurt moet af
wachten; Marcel Proust is een aar
dig voorbeeld. En misschien is het
werk van Dubois wel gewoon geda
teerd, geschiedenis geworden, en
hebben lezers van dertig jaar later
er geen boodschap meer aan.
Feit is dat Dubois zich zelf in hoge
mate gelijk gebleven is; de onlangs
verschenen roman Najaar laat dat
opnieuw zien. Hij is aldoor geboeid
geweest door literatuur als mense
lijke uitdrukkingsvorm; voor hem
gaat de persoonlijkheid boven het
vakmanschap, dat hij overigens al
lerminst bagatelliseert. Dat is zijn
‘Forum-kant’; de nadruk, in al zijn
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Pierre H. Dubois
(Foto: Ronald Hoeben)

werk, op' het ‘tragisch bewustzijn’
van de menselijke situatie, is de
existentialistische zijde. Die twee
inspiratiebronnen of verwantschap
pen hebben Dubois telkens bewo
gen in zijn genuanceerde, relative
rende en persoonlijke plaatsbepa
lingen, zijn essays en zijn romans;
geen wonder dat de laatste wel als
‘probleemromans’
gekenschetst
zijn.
Van Najaar is bij eerste lezing al
gauw duidelijk dat het boek een
probleem behandelt. Hoofdpersoon
is de schrijver Hugo Paelen, die
zich voor enkele maanden terug
trekt in een appartement in Vene
tië, om daar te werken aan de bio
grafie van zijn overleden, oudere
vriend Victor Steinhoff, een be
roemd, maar algemeen als ‘moei
lijk’ beschouwd dichter, schrijver
en essayist. Deze auteur is altijd
dermate gesloten geweest over zich
zelf en zijn privé-leven, dat een bio
grafie bij voorbaat twijfelachtig is.

Vestdijk
De naam van de bewonderde schrij
ver kan, na het initialenspel dat
Vestdijk met Victor Slingeland
heeft gespeeld, nog toeval of een
knipoog zijn, maar de locatie en de
titel van dit boek zijn voor een ro
mancier die zijn vak verstaat, ver
plichtend. Herfst en dood blijken
in Najaar verbonden met een twee
de probleem. Paelen maakt slechts
aanstalten; hij verwijlt bij het mate
riaal en bij vragen over de grondsla
gen van de biografie en het schrij
verschap. Keer op keer dwaalt hij
af naar zijn eigen moeilijkheden, de
in het slop geraakte verhouding

met zijn vrouw vooral, en gaande
weg worden de raadselen waar de
biograaf voor komt te staan, ver
bonden met wat in zijn eigen leven
onhelder, zo niet troebel is geble
ven.
De ‘dubbelzinnige aangelegenheid’
van de biografie komt hoofdzakelijk
ter sprake in essayistische passages.
Overwegingen van Hugo en van de
verteller lopen in elkaar over, op
een manier die sterk doet denken
aan Robert Musil, wiens naam ook
even valt. In deze gedeelten is on
miskenbaar Dubois aan het woord,
die het voor het boek als ‘uitdruk
king van levensgevoel’ opneemt te
gen de autonomie-gedachte en ‘de
actuele literatuurwetenschap’. Men
kan er anders over dennen dan de
auteur, maar er wordt veel in be
weerd dat hout snijdt (Dubois is
per slot van rekening zelf als bio
graaf van Emants opgetreden).
Het tweede probleem komt overwe
gend aan bod in verhalende passa
ges: herinneringen en overpeinzin
gen van Hugo, nevenintrigues,
fragmenten uit Steinhoffs nagelaten
werk, en brieven. Het gaat hier om
uiteenlopende betrekkingen tussen
man en vrouw, en in het bijzonder
de kwaliteit ervan. De belangrijkste
factor is daarbij de ontdekking van
een verborgen episode in het leven
van Steinhoff. De biograaf én
vriend raakt erdoor in verwarring
over de persoonlijkheid die hij zou
moeten beschrijven, die gespleten
zou kunnen zijn, of heel anders dan
hij altijd had gedacht, en ook essen
tieel verschillend van wat in het li
teraire werk tot uitdrukking is ge
bracht. Het is ten overvloede een
episode die Hugo Paelen zich zeer
aantrekt omdat hij vindt dat ze zo
goed bij hém past.
Ik doe er nu wat geheimzinnig
over, maar het is net als met een
goede detective: de criticus moet
weten te verzwijgen. Ik neem het
dan maar voor lief dat ik niet veel
licht kan laten schijnen op de bete
kenis van nevenfiguren: het Itali
aanse meisje Paola, de vriend Jakob
Hertz, beiden vrijgezel, de ‘groeze
lige’ jeugdvriend Kindermann met
zijn cynische geliefde (en en pas
sant Shere Hite, die een veeg uit de
pan krijgt), allen in contrast tot de
langdurige relaties van Hugo en
Charlotte, en van Steinhoff met
zijn vrouw Anna, die aan het einde
van het boek sterft: herfst en win
ter.

Het gaat zelfs nog veel verder. Het
slothoofdstuk geeft aan het verhaal
een spectaculaire ommezwaai,
waardoor titel, locatie en ‘proble
men’ nog heel wat pregnanter en
navranter uitpakken dan zelfs een
argwanend lezer vermoeden kon.
Ook dat zal ik niet uit de doeken
doen; het geeft de merkwaardige
sensatie dat je door een spiegel
stapt.

Autobiografie
Uit een oogpunt van vakmanschap
is er maar weinig op dit boek aan te
merken. Sommige verbindende
passages, verhalend of beschrij
vend, zijn wat stroef geformuleerd,
of vormen dode punten in het re
laas (‘Hij scheert zich, neemt een
bad en laat, terwijl hij zich aan
kleedt, de koffie al doorlopen. De
temperatuur is nog steeds zacht en
hij geniet op het terras van zijn kop
koffie en zijn eerste sigaret’. De eer
lijkheid gebiedt te zeggen dat ik een
Valéry-achtige huiver voor zulk
vertellen koester.) Zowel met de
‘vorm’ als met de ‘vent’ heeft te ma
ken dat de meeste nevenfiguren,
hoe duidelijk hun functie mag zijn,
aan de gestelde problemen niets toe
of af doen, en van de weeromstuit
slecht uit de verf komen. Net als
Paelen, wordt de lezer erdoor van
de thematiek afgeleid.
Misschien is een ‘probleemroman’
per definitie een hybride, dan nog
is Najaar een boek dat er zijn mag.
Wie verlangt of hoopt dat het in li
teratuur onder meer om ideeën
gaat, wie zich interesseert voor de
verhouding van literatuur en leven,
voor het moderne schrijverschap,
voor kwesties van (autobiografie en
arrangement, voor de ‘volstrekt
heid’ en de onvolmaaktheden van
de liefde, voor een roman van ni
veau —ik laat met deze opsomming
geen serieuze lezer meer over die
onbekommerd aan Dubois voorbij
kan gaan.
Allicht bedient een schrijver zich
nu niet meer van bewoordingen als
‘tragisch bewustzijn’, maar er zijn
er niet veel die het verstrijken van
de tijd met een ander bewustzijn
gezegend heeft. Een authentiek en
integer doordachte roman als Na
jaar wijst dan ook eerder op een
‘actueel’ dan op een ‘gedateerd’
schrijverschap.
■

Doemdagboek
door William H. Hallahan
Uitgever: Spectrum,
285 p., ƒ19,90
Schot zonder kogel
door A.J. Quinnel
Uitgever: Rostrum, Haarlem,
256 p., ƒ24,90
De man van St.-Petersburg
door Ken Follett
Uitgever: Van Holkema &
Warendorf, 312 p., ƒ27,50
Doodsbed
door Stephen Greenleaf
Uitgever: De Arbeiderspers,
316 p., ƒ28,50
In de wurggreep van de tijd
door Eric Ambler
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De heidelijken
door Ruth Rendell
Uitgever: Prisma Detectives,
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De baron
door Wim Kleine
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Geen prijs te hoog
door P.D. James
Uitgever: Elsevier,
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A Cry in the Night
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In the Heat of the Summer
door John Katzenbach
Uitgever: Michael Joseph,
312 p., ƒ45,45
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R. Ferdinandusse
Er waart een spook door het in
ternationale thrillerwezen: de
schim van Robert Ludlum.
Ludlum is de man van de we
reldwijde complotten, almachti
ge diensten, ratelende machine
geweren, onzegbare geheimen,
intense menselijke pijnen en
onzinnige plots, samengekrampt in jagend proza dat pas
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na vijfhonderd of meer pa
gina’s eindigt met de smartelij
ke pieptoon van een gebroken
krijtje. De boeken van Ludlum
zijn méér dan bestsellers, zijn
Nederlandse uitgever vergeleek
ze eens met het draaien van een
bankbiljettenpers.
Het is dus begrijpelijk dat menig
thrillerschrijver, zeker in deze som
bere tijd, eens schuin naar de
Ludlum-produktie loert en tegen
zich zelf of tegen zijn vrouw, die op
zaterdagochtend zorgelijk het huis
houdboekje bijwerkt, zegt dat hij
dat ook kan. In een vorig artikel
meldde ik al hoe Owen Sela op die
manier het verkeerde pad opging,
en nu moeten er nog twee op de
Ludlum-lijst. De eerste daarvan is
William H. Hallahan. In 1977
kreeg hij nog de Edgar voor de
beste thriller van dat jaar voor
Catch me: Kill me. Nu ligt in de
winkel de vertaling van zijn in 1981
geschreven The Trade. En jawel,
het gaat over een wereldwijd com
plot, waarvan de kiem al gelegd
werd in 1945. De Duitse grootin
dustriëlen, wier vaders Hitler aan
de macht brachten, zagen hun land
onder de voet gelopen door Russen
van meer dan honderd nationalitei
ten. En hun plan, dat langzaam
groeide, was simpel: aanmoediging
van al die nationale aspiraties zou
het Russische rijk van binnenuit
verscheuren. De bondgenoot was
ook snel gevonden: de ondoorgron
delijke Chinees. Het complot

wordt —we zijn in deze tijd —ont
dekt door een Amerikaanse wapen
handelaar, en de CIA weet de beste
oplossing: het inzetten van hun
beste agent-wapenhandelaar. Die
man, gesteund door een paar uitste
kende killers, bindt de strijd aan
met de moffen, die de dochter van
een hunner, ook gesteund door uit
stekende killers, inzetten. Ze wor
den, zoals Ludlum ook zou doen,
verliefd. Het kan niet op en alles
gaat pijlsnel in de richting van
doomsday. Het boek kreeg van Het
Spectrum dan ook de treurige titel
Doemdagboek mee. Wie van Lud
lum houdt, kan nu terecht in een
boek dat althans tien keer beter ge
schreven is. En wie van Hallahan
houdt — de Hallahan van Bevrijd
me: vermoord me — heeft althans
een boek dat goed geschreven is. Al
komt de vertaler wel af en toe met
zinnen als: ‘De man, die hem met
zijn kousevoeten op zijn bureau
aankeek, was generaal Wynet’.
De tweede Ludlummer is A.J.
Quinnell. Na zijn overtuigende de
buut (Creasy’s wraak) en het al wereldwijderige tweede werk (De
Mahdi) zijn alle remmen los in
Schot zonder kogel, de vertaling van
Snap Shot. ‘Een spionagegeschiedenis van moed en moord, machina
ties en machtsconflicten — versla
vend tot de laatste pagina.’ Het
boek gaat over de bomaanval van
Israëlische straaljagers op de kern
centrale bij El Thoewaitha in Irak.
Wat u en ik niet wisten is dat één
van de F-16’s tegelijk een Israëlisch

Boven: John Katzenbach
Links: P.D. James

agent uit een gevangenis bombar
deerde. De piloot van de F-16 is
minnaar van Ruth Paget, weduwe
van een CIA-agent, en medemin
naar van Munger, ’s werelds topfotograaf, die psychisch gestoord en
impotent uit Vietnam terugkwam.
Uit dat soort koekjes, Ludlum-deeg
met Harold Robbins-vulling, is het
verhaal gebakken. En het ergste
verwijt aan Quinnell is dat hij zo
veel brokken actie, psychologie en
joodse heldenmoed moet mengen,
dat het verhaal, in tegenstelling tot
zijn eerdere boeken, geen dramati
sche spanning krijgt maar een ver
zameling geladen brokstukken
blijft.

Ken Follett
Nu we toch bezig zijn: nóg een
mislukking. Ken Follett schreef De
man van St. Petersburg. Hij is de
schrijver van het ijzersterke Door
het oog van de naald en Code Rebecca. Twee boeken die terecht lang
op de best-sellerslijst stonden om
dat ze verrassend, spannend en
voortreffelijk van sfeer waren. Bei
de boeken begonnen met een zo
schitterend beschreven moord in de
eerste hoofdstukken dat ik hem
twee jaar geleden in een interview
vroeg of hij daarvan zijn han
delsmerk wilde maken. Maar dat
was, als ik hem nu vrij interpreteer,
zijn eer te na. Hij wilde met dit
vierde boek bewijzen dat hij het
26 FEBRUARI 1983 L / n
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bestsellerschrijven zodanig be
heerste dat hij zijn formule makke
lijk kon wijzigen. De man van
St.-Petersburg speelt in 1914 in
Londen. De tsaar heeft een admi
raal als gezant naar Londen
gestuurd om een verdrag te sluiten
dat een oorlog met Duitsland moge
lijk moet maken, en een anarchist
gaat naar Londen om die admiraal
te vermoorden zodat de arbeiders
geen kanonnevlees zullen worden.
Follett kan prachtig sfeer tekenen,
dus we zien Londen in 1914 met
debutantenbals, met de eerste femi
nistische meetings, met de eerste
fietsendiefstallen van deze eeuw, en
met de seksuele onwetendheid van
huwbare meisjes (wat is in gods
naam een piemel?). Het is wel leuk
om te lezen, maar de onweerstaan
bare kracht van Rebecca en van De
naald ontbreekt. Folletts gedachte
dat hij dé formule voor de bestseller
beheerst, is niet helemaal bewaar
heid geworden.
In de serie ‘Crime de la crime’ ver
scheen Doodsbed van Stephen
Greenleaf. Greenleaf schreef eerder
Grave Error (Dodelijke vergissing),
een prachtige private eye-story, dat
van het bekende weekblad The New
Yorker een schitterende recensie
kreeg: ‘Mr. Greenleaf is a real writer with a real talent’. Het boek be
reikte dan helaas ook nooit de best
sellerslijsten. Helaas, omdat Green

leaf in Dodelijke vergissing het ou
derwetse Californische private eyeverhaal weer nieuw leven inblies.
Na alle komische variaties, na alle
modieuze variaties met links
radicale en homoseksuele en
dichterlijk-zwervende
speurders
ontwierp Greenleaf in John Tanner
weer een een man die met moed,
beleid en trouw een ingewikkelde
familietragedie ontrafelde en daar
bij een spoor van bloed achterliet,
want een beetje boek in dat genre
laat geen schurk in leven. Die flon
kerende vonk ontbreekt in zijn
tweede boek. Doodsbed is trager en
minder verrassend. Maar de private
eye-liefhebber mag het boek niet
missen.

Eric Ambler
Eric Amblers laatste The Care of
Time heet bij Bruna In de wurggreep
van de tijd. Niet zijn sterkste boek,
maar een schitterend voorbeeld van
wat een grootmeester uit het genre,
op geen enkele wijze aangetast door
het Ludlum-virus, kan doen met
een wereldwijd complot. Niet ge
heel zuivere ghostwriter, gechar
terd door een louche lobbyist wordt
geconfronteerd met Arabische vorst
die officieus met onze westerse
machten in onderhandeling is over
het verkrijgen van zenuwgas. Am
bler, in zijn beste werk altijd pro
feet, laat zijn lezers heel fijntjes we
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Verschijningsdatum: ± eind maart 1983.

S. J. REDMEIJER

”OEDIPUS, begeerte, vrijheid, of
de totale mens.”
*

Een analyse van de structurering van de Oedipus mythe, volgens Freud, volgens
Fromm en één volgens de auteur.
De structureringen van Freud en Fromm zijn belangrijke aspecten van de werkelijk
heid.
* Met de methode van de auteur wordt de door de mythe gebrachte boodschap in
velerlei genuanceerde schakeringen gestructureerd.
» > > > D e verantwoordelijke m e n s .< < < < <
» » > D e mens die probeert te ontduiken.« « <
///Verantwoordelijkheid is meer dan een mythe, meer dan verbalisme, meer dan
macht.///
""Mechanismen worden blootgelegd.**'
***De auteur geeft vele, op het heden toegepaste, voorbeelden.***
— Een toepassing van "Gedragsproblemen," .....Problemen met gedragingen.
*
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Voorintekenprijs tot 30-3-83, ƒ 30,— (20% korting).
Te bestellen door storting van ƒ 30,— + ƒ 2,— porto
op postrekening 4296207.

s: ^Uitgeverij Sassenhein
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ten dat het échte tijdperk van het
terrorisme nog moet beginnen.
Ruth Rendells laatste, The Master
of the Moor, heet in de serie Prisma
Detectives De heidelijken. Een
trieste titel die ik eerst twee keer
verkeerd las. Een psychologische
triller, zich afspelend op een verla
ten en gewantrouwde heide met
gesloten mijnen en Keltische
grafstenen. Stug volk met zwijgen
de mannen en doffe vrouwen. Al
leen wie zich stevig in het hoofd
prent dat het Rendell is, zet door en
wordt beloond met een paar verras
sende wendingen in de plot. Prisma
heeft helaas het kaartje met de dor
pen en de grafstenen en de wagen
weggelaten, want bij het lezen van
het Engelse origineel heb ik daar
vaak op gekeken. Niet voor
Rendell-beginners. Iets te gemakke
lijke vertaling, en een maf omslag.
Wim Kleine is een ex-uitvinder. Al
thans dat staat achter op een Zwart
Beertje. Vanuit een ‘rijkdom aan le
venservaring’ schreef hij een politie
roman die onder de titel De baron
in alle pocketmolens staat. Op de
omslag een hand die een briefje met
het woord ‘help’ onder een deur
doorduwt. Want ergens in een
landhuis sterft iemand in een her
metisch afgesloten ruimte. Uitge
droogd wordt hij gevonden. ‘Godbewaarme,’ zei de Haan. Hij stond
dan ook als aan de grond genageld.
Een ingewikkelde puzzel-detective,
met de klomp geschreven. ‘Henk, ’
zei hij, je spreekt met adjudant De
Haan in Weesp. We komen morgen
ochtend naar je toe. Zorg dat je thuis
bent en de koffie bruin is. ’ Dat is de
zelfde De Haan die tegen een foto
van een knappe griet zegt: ‘Ik zou
met jou wel eens een babbeltje willen
maken. Jij hebt net een gezicht waar
een paar pumps bij horen... ’
Er zijn dingen in de uitgeverswe
reld waar het verstand bij stilstaat.
In de laatste zes jaar heeft uitgeverij
Sijthoff de hele serie boeken van
P.D. James uitgebracht. Met op het
omslag: ‘Agatha Christie’s kroon
prinses’. Dat is geen succes gewor
den, hoe aardig sommige van die
boeken ook waren. Sijthoff heeft er
een punt achter gezet en een flink
deel van de voorraad is tegen ver
laagde prijs de markt opgegaan.
Vrijwel onmiddellijk heeft Elsevier
de schrijfster overgenomen. En nu
komen die Sijthoff-boeken, in de
zelfde vertaling, fotografisch op
nieuw gereproduceerd weer op de
markt. Net als bij Sijthoff heet P.D.
James’ debuut weer Geen prijs te
hoog, vertaling van Cover her face,
uit 1962.
Een boek met een Christie-achtige
opzet, maar mét de poging om alle
karakters zo mooi mogelijk te ont

wikkelen, en dus ook vol beginnersfouten. Ironiserwijs verscheen in
Engeland tegelijkertijd The Skull
Beneath the Skin, P.D. James’ ne
gende boek en ook weer helemaal
Agatha Christie. Het is het tweede
boek met in de hoofdrol de vrouwe
lijke detective Cordelia Gray. Cordelia komt terecht op een eiland,
waar eigenlijk niemand af kan, en
waar amateurs een toneelstuk op
voeren en een beroemde actrice ver
moord wordt. Christie zou het in
tweehonderd pagina’s hebben ge
daan maar James heeft er het dub
bele voor nodig. En weer omdat al
le karakters hun voorgeschiedenis,
hun
betrokkenheid,
hun
Shakespeare-citaten kwijt moeten.
Het leest als de zwanezang van de
puzzeldetective, standvastig is ge
bleven hun hert in tegenspoed.
Wie niet kan wachten op de nieuwe
Mary Higgins Clark, kan vast zijn
best doen om de Amerikaanse hard
cover te kopen. A Cry in the Night
heet het produkt. Jenny MacPartland doet het domste wat ze kan
doen. Ze trouwt met een bekende
schilder die ergens in het noorden
op een afgelegen boerderij woont.
Hij schildert in een blokhut waar
niemand mag komen. Voor ze daar
goed en wel woont, gaat het hele
maal mis. ‘A woman’s coat was
found on the seat next to the body.’
En ’s nachts zien mensen haar in
vreemde auto’s stappen, terwijl ze
toch angstvallig binnenblijft. Na
het sterke The Cradle will fall, dat
bij uitgeverij Veen verscheen als
Moord om middernacht, in een be
roerde vertaling, is A Cry in the
Night een beetje een terugval in de
bekende Amerikaanse griezelgotiek. Maar het is een vak dat de
schrijfster beheerst en de lezer kan
bij ongeloof alleen maar afhaken.
Tot slot nog een erg mooi boek uit
Amerika. Auteur is John Katzenbach. Verslaggever van the Miami
Herald, en zoon van één van de
Amerikaanse ministers van justitie
in de dagen van Nixon. In the Heat
of the Summer gaat over een journa
list die een telefoontje krijgt van
een moordenaar. Hij heeft een
meisje gedood en wil uitleggen
waarom. Ook zijn volgende moor
den verklaart hij aan de verslagge
ver, die zijn status ziet rijzen. Hij
wordt de schakel tussen pers en po
litie en de man die zijn Vietnamverleden met moorden wil uitwis
sen, en ze ook per telefoon aankondigt. Een bij wijlen fascinerend ver
haal. In de loop van het jaar zal het
boek in vertaling bij Veen verschij
nen, maar voor wie niet wil wach
ten — nu er zo weinig aan de markt
is, begrijpelijk — vast deze aanbe
B
veling.

Een moeilijke jongen
Een biografie over de Amerikaanse dichter Robert Lowell
Studies draait Lowell dat om. Zijn
beste gedichten zijn voortaan on
verbloemde verslagen van inciden
ten en emoties uit eigen leven en
dat van de mensen om hem heen,
maar zozeer van binnenuit opgela
den met de subtiele middelen van
zijn dichterlijk vakmanschap dat ze
eveneens, en vaak veel overtuigen
der, uitstijgen boven zich zelf.
Hij had daarbij steun aan een om
standigheid waar in die tijd zijn
vriendin de dichteres Elizabeth Bis
hop in een brief op wees. Ik ben ja
loers op die zelfverzekerdheid van
je, schreef ze. Als ik net zo gedetail
leerd zou schrijven over mijn oom
Artie die aan de drank was, met zijn
vrouw vocht, de hele dag uit vissen
ging en van niks wist, dan zou dat
een beetje interessanter zijn dan
een oom die advocaat was in de pro
vincie, maar meer ook niet. Terwijl
jij alleen die namen maar hoeft op
te schrijven!

Robert Lowell
A Biography
door Ian Hamilton
Uitgever: Random House,
480 p., ƒ 64,45
Importeur: Van Ditm ar
*

Aad Nuis
In het algemeen hou ik niet van
poëzievoordrachten, kunstnijvere initiatieven als Poëzie Hard
op kunnen mij gestolen wor
den, maar het is iets anders als
dichters uit hun eigen werk
voorlezen. Dat kan indrukwek
kend zijn, of verhelderend, of
pijnlijk zoals het derderangs acteurswerk waarmee iemand als
Jevtoesjenko zo krakend door
de mand valt. Kouwenaar is al
lesbehalve een boeiende spre
ker, maar hij leest met karakter.
Het merkwaardige gekwinke
leer van Vroman blijft, als je het
een keer hebt gehoord, steeds
meeklinken als je hem leest.
Komt het doordat poëzie meer
dan andere kunstvormen vast
blijft zitten aan het persoonlij
ke, dat de stem van de maker zo
belangrijk is? Een goed gedicht
kan over alles gaan en de meest
uiteenlopende lezers het gevoel
geven dat hun eigen roerselen
er perfect in zijn verwoord, —
maar vreemd genoeg ontleent
het die zeggingskracht vaak aan
de suggestie dat het tegelijk de
uiting is van één allerindivi
dueelst en onverwisselbaar
mens.

precies paste bij de perfecte balans
van humor en wanhoop in die ge
dichten. Het kwam ook doordat die
ineens een volstrekt overtuigend
antwoord leken te geven op vragen
die me toen al bezighielden: hoe er
nog poëzie geschreven kon worden
die tegelijk persoonlijk en veelom
vattend was; hoe je het spel in de
poëzie de ruimte kon geven en toch
ondergeschikt maken aan de ernst
ervan.
Het is nu meer dan twintig jaar la
ter, Robert Lowell is al meer dan
Vooral op Poetry International heb vijf jaar dood, en zijn eerste grote
ik heel wat dichters gehoord, maar biografie is verschenen; geschreven
de meest ingrijpende ervaring in door een jongere Engelse dichter,
dat opzicht was de keer dat ik een Ian Hamilton. Uit dat boek blijkt
plaat hoorde van Robert Lowell die dat Life Studies ook voor Lowell
uit Life Studies las. Iemand had die zelf een hoogtepunt was, en een
uit Amerika meegebracht toen de doorbraak naar nieuwe mogelijkhe
bundel nog maar net was versche den voor zijn poëzie. Maar onmid
nen. Later heb ik die plaat nooit dellijk duidelijk was dat niet. De
meer gehoord, noch een andere ontvangst van de bundel bij de
voorlezing door Lowell; toen ik de Amerikaanse critici was zo al niet
dichter eens op de Duitse televisie slecht dan toch uitgesproken lauw.
zag, sloeg meteen het monster van Dat had zeker te maken met de aard
de nasynchronisatie toe. Misschien van de reputatie die Lowell tot op
is daardoor de schok van die eerste dat moment had opgebouwd. Hij
keer des te scherper in mijn geheu was begin veertig toen Life Studies
gen gegrift. Het kwam, denk ik, uitkwam in 1959, en al bijna zo be
doordat die broze, dodelijk ver roemd als een dichter in Amerika
moeide en toch wendbare stem zo maar zijn kan. Maar de gedichten

Driftkop

Robert Lowell, tekening van David
Levine

waarmee hij die roem verworven
had, waren duister, hartstochtelijk
en geleerd. Met hun nauwelijks
naspeurbare symboliek en poëti
sche dubbele bodems leenden ze
zich uitstekend tot bestudering
door de academische literatuurkri
tiek die in de naoorlogse jaren in
Amerika een bloeitijd beleefde.
Voor de bewonderaars van die poë
zie moet de overgang naar de
schijnbaar nonchalante, losse vorm
van de Life Studies en hun soms
haast keuvelende toon moeilijk te
verwerken zijn geweest.
Op zich zelf was die losse vorm
niets nieuws; velen waren Lowell
daarin voorgegaan. Het bijzondere
was dat hij in Life Studies zijn poë
zie als het ware binnenstebuiten
keerde. De oude gedichten hadden
vaak een kern van persoonlijk voor
val en gevoel — Hamiltons biogra
fie heldert daarover veel op — die
vrijwel onzichtbaar is geworden
door het bouwsel van culturele,
historische en religieuze verwijzin
gen en toespelingen dat eromheen
is opgetrokken, en dat ervoor moet
zorgen dat de draagwijdte van het
gedicht wordt vergroot. Vanaf Life

Lowell was namelijk, zou je kun
nen zeggen, van hoge Amerikaanse
adel. Zowel van vaders- als van
moederskant stamde hij af van
voorouders die nog met de Mayflower of minstens onmiddellijk erna
waren gearriveerd, en die sedert
dien in Amerika en zeker in Boston
een eerste viool hadden gespeeld,
politiek, economisch en intellec
tueel. Het maakte dat hij zijn lotge
vallen en die van zijn familie kon
zien als bij uitstek Amerikaans, en
daardoor veelbetekenend. Ook an
deren zagen dat zo. Toen hij in
1943 dienst weigerde uit protest te
gen de bombardementen op Duitse
steden, was dat voorpaginanieuws.
Dat had niets te maken met zijn be
ginnend dichterschap, maar alles
met het feit dat hij een Lowell was.
Ook zijn opleiding had iets aristo
cratisch: de beste kostscholen, Harvard, en toen dat niet best ging en
het poëtisch talent begon te ontlui
ken, de beste leermeesters ook op
dat gebied: Allen Tate, Robert
Penn Warren, John Crowe Ransom. Het stelde hem in staat zijn
omvangrijke culturele bagage niet
alleen met ernst, maar ook met gra
tie mee te voeren. Ten slotte verze
kerde zijn afkomst hem levenslang
van een bescheiden inkomen, wat
van belang was omdat ook in Ame
rika van dichten kleine baten ko
men.
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”Canada kan.Gelukkig nog steeds!’
”KLM en CPAir bieden het hele jaar
lijndienstservice voor charterprijzen?
Naar Canada. Voor een onvergetelijke vakan
tie of op familiebezoek. Een reis die begint met de
vlucht erheen. Daar neem je, zeker in deze tijd,
geen risico mee. Dus kiest u voor een lijndienstmaatschappij. Toch wilt u niet teveel
betalen. Dat hoeft ook niet. U vliegt
gewoon met KLM en CP Air. Dan
bent u zeker van lijndienstservice
voor charterprijzen.

Dat is de zekerheid van
een lijndienstmaatschappij

cijH

Uw stoel is gereserveerd, dus wordt er gevlo
gen. Daar kunt u voor 100% op rekenen bij KLM
en CP Air. En, u zit goed met maatschappijen die
beide meer dan 25 jaar ervaring hebben met
Holland-Canada vluchten. Bovendien vliegen
KLM en CP Air heel vaak naar Canada. Tenminste
12 maal per week. En in de zomermaanden zelfs
20 maal per week. Non-stop of rechtstreeks. Naar
Halifax, Montreal, Toronto, Winnipeg, Calgary,
Edmonton of Vancouver.
cp»

KLM en CPAir.
Veel comfort, veel service.
Perfect onderhouden wide-bodies als de
Boeing 747 en de DC-10. Nederlands spre
kend boordpersoneel. Gratis maaltijden,
koffie en frisdranken. Nederlandse
lectuur. De nieuwste films.
Dat alles kunt u verwachten als u
vliegt met KLM en CP Air. Omdat
wij vinden dat u al meteen vanaf uw
vertrek volop moet kunnen genieten.
Zo bent u voor u ’t weet op uw plaats van
bestemming. En ook daar kunt u altijd voor advies
en goede raad bij een KLM- of CP Air-kantoor
terecht. Of u nu ’geheel verzorgd’ o f’op eigen
houtje’ Canada bezoekt. Met KLM en CP Air
vliegt u al vanaf f 1219,- retour naar Canada.

’Canada kan’-brochure.
KLM en CP Air bieden u een speciale
’Canada kan’-brochure aan. Aan de ene kant een
prachtige poster. En op de andere zijde tal van
wetenswaardigheden om uw Canada-vakantie tot
een succes te maken. Gratis verkrijgbaar bij uw
reisbureau. Of anders als u onderstaande coupon
invult en opstuurt. Boekingen KLM 020 - 434242
of CPAir 020-235062.
»1
cp

C
PAirL< KLM

Canadian Pacific Airlines/

Enkele voorbeelden van georganiseerde tours in Canada.
kan’poster-brochure.

Onvergetelijk: Canada
zien per camper.

16-daagse rondreis
”Eastem Explorer”.

Naam:.
Straat: _
Postcode:.
Plaats:___
In gefrankeerde enveloppe of op briefkaart
zenden aan: Canada kan, Postbus 7700,
1117 ZL Schiphol-Oost.

In 8 verschillende steden, waaronder Toronto, kunt u volledig
ingerichte campers huren. Ideaal
voor een zwerftocht door
Canada’s machtige natuur.
Camper prijzen al v.a. 294,—
p.w. (excl. vliegreis).
(American Express)

Van Toronto via Kingston,
Montreal, Quebec, Ottawa en
Muskoka naar Niagara Falls, en
weer terug naar Toronto. Mooie
reis door het historische kolonistengebied van de oostelijke
provincies. Prijs incl. vliegreis
v.a. 3.660,- p.p.
(Arke reizen)

Coupon. Stuur mij de uitgebreide ’Canada

Zeker, zo’n belevenis is niet voor
Alleen met jezelf. Aangewezen op elkaar.
iedereen weggelegd. Maar wie ’m aan kan,
1n Canada, waar de natuur zichzelfmocht
wordt beloond als een vorst.
blijven.
Een overweldigend avontuur van oceaan
r avöntüu r
tot oceaan. Waar de bossen nog wouden zijn,
u mij meer informatie sturen over:
de dieren nog wild, de mensen nog blij met jj □Wilt
Canada per auto
□ Canada per vliegtuig
je komst.
| □ Canada per camper
□ Canada per trein
□ Canada algemeen VN5
Vakantie in Canada. Dat is water drinken I □ Canada per bus
□
uit de hand, niet weten watje ziet, grandioos
verdwalen, een geweldig vuur stoken,
Naam:______________________________
nadenken over de dingen, ervaren waar de
j Straat:______________________________
grenzen van de vermoeidheid liggen.
Weer mens worden, mijlenver van de meute. | Postcode/Plaats:________________________

j BON vöö "

’

-—

Mijlenver
van
de meute.

Canada

I Deze bon opsturen in open envelop, zonder postzegel,
aan: Canadese Ambassade, Antwoordnummer 1255,
2500 WL Den Haag.

i Canada. lts a bigger holiday.

lijke voordelen stonden ook natuur
lijke handicaps — al waren de
laatste op den duur misschien nog
vruchtbaarder voor zijn dichter
schap. Hij was een moeilijke jon
gen, die meer dan gemiddeld met
zijn ouders overhoop lag; onder
zijn leeftijdgenoten was hij een bui
tenbeen, beerachtig, slonzig, een
roekeloze driftkop. Het was op
school dat hij zijn levenslange bij
naam Cal opliep, die volgens som
migen van Caliban, volgens ande
ren van Caligula is afgeleid. Daar
groeide weliswaar een charmante,
erudiete en briljante Ariël uit, maar
tegelijk daarmee openbaarde zich
ook geleidelijk de ziekte die hem tot
aan zijn dood zou kwellen. Lowell
was in ernstige mate manischdepressief. In zijn manische perio
den raakte hij telkens opnieuw ge
vangen in ‘het koninkrijk van de
waanzin’ en moest worden opgeno
men. In de aanloop daartoe had hij
dan vaak zijn persoonlijke relaties
ernstig in de knoop gebracht, voor
al door stormachtige verliefdheden
en
daaruit
voortvloeiende
huwelijksaanzoeken. Zijn eerste hu
welijk met Jean Stafford liep stuk
nog voor de ziekte in haar volle ge
daante te overzien was. Hij her
trouwde weer met een schrijfster,
Elizabeth Hardwick. Die wist beter
waarmee ze te maken kreeg, en
hield het op bewonderenswaardige
wijze met hem vol. Hamilton geeft
trouwens toch de indruk dat Lo
well bij de vloek van zijn ziekte de
zegen had van trouwe vrienden.
De kern van Life Studies wordt ge
vormd door een autobiografische
cyclus, waarin grootouders en ou

unieboek/elsevier
toptien
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Toon Herm ans
D e d a n s te n t in de w e i
Elsevier
Etty H illesum
H e t v e rs to o rd e leven
De H aan
D esm ond B agley
G ro f w ild
Elsevier
Ken Follett
D e m an van S t. P e te rs b u rg
Van H olkem a en W arendorl
J a a r te K ijk 1 9 8 2
Stichting De Zilveren Cam era
John Irving
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Elsevier
Bert Stern
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Elsevier
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een aantal vooraanstaande kunste
naars op het Witte Huis uitgeno
digd. Edmund Wilson weigerde
meteen; Lowell accepteerde eerst,
maar weigerde vervolgens in een
open brief. Die weigering, van een
man die vrij anti-communistisch
was in zijn politieke opvattingen,
was in zekere zin een herhaling van
zijn dienstweigering in 1943 om
soortgelijke redenen: het bombar
deren van burgers.
De publiciteit was enorm, Lowell
werd een van de symbolen van het
Vietnam-protest. Hij marcheerde
mee naar het Pentagon met Norman Mailer en dokter Spock, en
Een autoradio blaat
werd later campagne-assistent van
Eugene McCarthy tijdens diens be
‘Love, O careless Love... ’ ik hoor
mijn zieke geest die snikt in elke faamde ‘kinderkruistocht’ van
[bloedcel 1968. Mooi beschrijft Hamilton
of ik mijn hand had aan zijn keel... hoe het veredeld ginnegappen tus
sen de kandidaat en de dichter de
Ikzelf ben de hel,
niemand is hier —
meer conventionele campagnemedewerkers mer groeiende zorg ver
vulde.
alleen skunks, die in
het maanlicht iets te eten zoeken.
Op hun zolen marcheren ze de Main Maar Lowell was rusteloos en sloeg
[Street op: zowel in zijn werk als in zijn leven
witte strepen, rood vuur van ogen in in die latere periode van het ene
uiterste naar het andere om. In de
[de maan
jaren zeventig kwam er een eind
onder de witgepleisterde spits
aan
het huwelijk met Hardwick;
van de Trinitarian Church...
zijn derde vrouw werd de EngelsDe onveranderlijk elegische toon Ierse lady Caroline Blackwood.
van de bundel maakt dat wat de Hoewel een nieuw geneesmiddel
zijn ziekte min of meer onder con
dichter meldt over zijn particuliere
trole hield, bleef die dreigen, en bo
geval zich uitbreidt over zijn omge
vendien kwamen er nu andere kwa
ving, zijn familie, Amerika, het
menselijk leven — en daarmee te len bij. Het nieuwe huwelijk hield
op den duur geen stand. Het feit
rug naar zich zelf, als deel van het
geheel. Als poëzie is de bundel dat Lowell, die nu vooral talrijke
voorbeeldig en onnavolgbaar tege sonnetten schreef, doorging met
lijk. Een zo gaaf geheel heeft ook daarin het meest persoonlijke naar
Lowell daarna niet meer gepubli buiten te keren, leidde tot enig pu
ceerd, maar in de stroom van ge bliek schandaal, maar vooral tot
verdere verwarring in de relaties tot
dichten die erna bij hem loskwam is
zeer veel dat op hetzelfde niveau de mensen die hem het naast ston
staat. In de jaren zestig voltrekt den. Toch culmineert al die turbu
zich in zijn poëzie een wending lentie in de prachtige bundel Day
bij Day, die vlak voor zijn dood ver
naar de politiek, zonder dat het per
scheen, en die een bewuste, serene
soonlijke wordt losgelaten. In het
samenvatting
lijkt van zijn leven en
gedicht For the Union Dead in de
gelijknamige bundel bij voorbeeld van zijn werk. In de epiloog die de
bundel besluit, staat een laatste
wordt de eenvoudige heroïek van
apologie en karakteristiek van zijn
de Burgeroorlog gecontrasteerd
met hedendaags verval. In Waking dichterschap:
Early Sunday Morning wordt het
Amerikaanse imperialisme de
wacht aangezegd; maar steeds zon
der de hoogmoed die zo vaak bij de
profetenhouding hoort, want is de
profeet niet zelf ziek?

15.90

Symbool

29.50

Bij Hamilton valt na te lezen hoe
zeer Lowell in die tijd een publieke
persoonlijkheid was geworden. Dat
begon met een betrekkelijk toeval.
In juni 1965, enkele maanden na
het begin van de bombardementen
in Vietnam, had president Johnson

9.90
2950

Bij elke boekhandel
32

ders worden geportretteerd vóór de
dichter zelf optreedt in episoden
waarin de dreiging doorklinkt van
zijn wankele geest. In Skunk Hour
bij voorbeeld volgt na de lichte, iro
nische beschrijving van een vakantiedorp aan zee in New England de
volgende wending:
...Op een donkere nacht
klom mijn Ford Tudor de heuvel[schedel op,
ik zocht liefdesauto ’s. Met klein licht
lagen ze tezamen, boeg bij boeg,
waar het kerkhof huift over het
[dorp...
Mijn hoofd is niet goed.
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toch door feiten verlamd.
Niets klopt.
Maar waarom niet zeggen hoe het
[was?
Bidt om de genade van het nauw[keurige
Waarmee Vermeer het licht van de
[zon
als de vloed over een kaart liet
[sluipen
naar zijn meisje zwaar van ver
hangen.
We zijn povere, vluchtige feiten
en daardoor gewaarschuwd: geef
aan elke figuur op de foto
zijn levende naam.

De biografie van Hamilton is in
veel opzichten te prijzen. Er wordt
betrekkelijk weinig gezegd over het
werk — het is tenslotte een studie
van het leven — maar wat Hamil
ton erover zegt is verhelderend, en
doet naar meer verlangen. In zijn
beschrijving van het roerige, door
een zo vreselijk ziektebeeld bepaal
de leven van de dichter wordt tel
kens de goede toon getroffen: met
veel hart voor het onderwerp maar
ook een koel oog voor het komische
erin worden de feiten openlijk be
schreven zonder grofheid of melo
drama. Hier en daar krijg in de in
druk dat Hamilton zonder het erbij
te zeggen een beetje afwijkt van zijn
objectieve vertellershouding, voor
al ten koste van Caroline Black
wood, maar zo iets valt moeilijk
met zekerheid na te gaan.
Dat de nauwkeurigheid van Hamil
ton in elk geval minder feilloos is
dan die van Vermeer, is na te gaan
in de korte beschrijving van Lowells connecties met Nederland. In
de winter van ’51-’52 was hij hier
voor het eerst. De grijze rust, om
niet te zeggen saaiheid, van een
Hollandse regenwinter deed hem
goed na een hectische zomer in Ita
lië en Griekenland. Een manische
aanval bleef hem hier bespaard. De
episode is bij Hamilton te vinden
op bladzij 176. Daar staat ook hoe
de dichter kennis maakt met ‘Huyk
van Leuwen’, waarin de toenmalige
redactiesecretaris van Libertinage,
Van Leeuwen, te herkennen valt.
De index haalt Van Leeuwen overi
Epiloog
gens niet, en nergens blijkt dat Lo
well hem ook later herhaaldelijk
Die mooie structuren, intrige, rijm — heeft opgezocht.
waarom heb ik er niets aan nu
Of liever, het blijkt wel: er staat een
ik iets maken wil
foto in het boek waarop Lowell en
dat bedacht is, niet herinnerd?
Caroline onder het toeziend oog
Ik hoor het geluid van mijn eigen van gastheer Van Leeuwen Grolsch
[stem: zitten te drinken; maar daar denkt
De kijk van de schilder is geen lens, Hamilton volgens het bijschrift dat
hij trilt om het licht te strelen.
hij Peter Taylor is. Met genoegen
Maar soms lijkt alles wat ik schrijf breng ik deze kleine vaderlandslie
met de versleten kunst van mijn oog vende correctie aan —ook al omdat
op een foto,
Van Leeuwen de man is die mij in
schel, snel, te bont, te stijf,
dertijd die plaat van Life Studies liet
heviger dan het leven,
horen.
■

HET
FAVORIETE
PERSONAGE

In de Boekenbijlage van december 1982 koos F. Harmsen van Beek als haar
Favoriete Personage (‘ja, maar het moet iemand uit de litteratuur zijn’) Plume
van Henri Michaux, en Else Hoog koos de adorabele Professor Pnin van Nabokov, en Willem Jan Otten had een absolute voorkeur voor Zij uit een ge
dicht van Leopold. De reacties op de vraag wie het meest geliefde personage
uit de literatuur was, bleek zo verrassend en gevarieerd, dat de redactie van de
Boekenbijlage een groot aantal schrijvers, columnisten en dichters verzocht
ook hun Favoriete Personage op te schrijven. Van de ongeveer tachtig inzen
dingen die we binnenkregen, wordt een boekje gemaakt dat in april zal ver
schijnen. In deze en de volgende Boekenbijlage alvast een kleine voorpublikatie.
tie.

“ Pascal Derivat“
door
Cees Nooteboom
Er zit een paradox in deze vraag, want hij wordt
gesteld aan schrijvers terwijl hij nu juist aan le
zers gesteld moet worden. Is een schrijver dan
geen lezer? Vaak genoeg, maar nooit een echte.
De schrijver is een armoedige lezer omdat hij als
schrijver aan een stuk door de fictie wil doorbre
ken van wat hij leest. Hij wil weten hoe die an
dere schrijver zijn verhaal geschreven heeft, hoe
hij de suite van dat verhaal heeft gecomponeerd,
de personen geconstrueerd. Daarmee tast de le
zende schrijver de geloofwaardigheid van ver
haalfiguren aan. De echte lezer mag zich vereen
zelvigen, lijden en genieten, de schrijver-lezer
kan dat nooit meer helemaal, hij heeft zijn on
schuld verloren. Hij zoekt naar de technè, de
kunst, de dubbele bodem en de trucage.
De schrijver ziet in zijn onmacht alleen maar
constructies, de machtige lezer zit op zijn troon
achter het raam en ziet de smekende menigte
van romanfiguren buiten die schreeuwen om
toegelaten te worden. Wie zal hij eens kiezen in
zijn almacht? Die achterlijke jongen uit Yoknapatawpha County? De vervoerde Spaanse edel
man op zijn dwaze paard? De neurotische Haag
se dame die de druppels van de dokter uit Brus
sel al bij zich heeft om op de laatste bladzij te
sterven? Of toch maar die onbenaderbare tiener
die met de oudere heer van motel tot motel trekt
in het verre Westen? Wie hij aanwijst, gaat le
ven, wie hij weigert, blijft in het eeuwige limbo
tussen de kaften.
De schrijver ziet het spektakel aan, maar hij wil
er niet aan meedoen. Er staan schimmen bij die
iets met hem te maken hebben, hij mag niet kie
zen, het enige dat hem gegund wordt is iemand

uit die ontzaglijke volksmassa achter de drang
hekken, de een of andere naamloze uit de Bouquetreeks. Of is het toch anders? Ziet hij, achter
die eerste groep van om een echt bestaan
schreeuwende smekers die vier figuren dan niet
staan, afgezonderd, niets vragend, op een lege
plek? Zij willen niet naar binnen. Zij zijn zelf
schrijvers. Geschreven schrijvers, maar toch
schrijvers. Hij zwaait, en misschien zwaaien ze
terug. Franfois, die zijn vader Mijnheer Seurel
noemde, en die, toen de schrijver nog jong was
en van niets wist hem in een drama van verlies
en hartstocht gewikkeld had tot het leek alsof hij
zelf mee mocht leven in het verhaal dat hem ver
teld werd, Marcel die hem als Virgilius was
voorgegaan in alle lagen van de herinnering
waar men zijn ziel in steeds andere, en soms de
vreselijkste gedaantes tegenkomt, en de kettingrokende Zeno die hem geleerd had om meters
boven zijn eigen leven te hangen om het op
nieuw te verzinnen als een boek. De vierde man
kon hij niet goed zien. Hij keek nog even naar
het gedrang voor de ramen, zag hoe de almachti
ge lezer de oudste van de drie zusters en haar
landgenoot, de jongste van de twee gebroeders
als een kampcommandant wegstuurde, en be
greep dat hij daar verder niets te zoeken had.
Maar op het ogenblik dat hij onopvallend door
een zijdeur uit het gebouw aan de Raamgracht,
waar dit alles plaatsvond, wilde verdwijnen,
maakte de man, die zojuist nog onzichtbaar was,
zich los uit het groepje van vier en liep snel op
hem toe.
‘Kent U mij dan niet meer?’
‘Pascal Derivat!’
Iets van de omgekeerde Dorian Gray vond er in
hem plaats, alsof er een gehate klok in zijn li
chaam te pletter viel en hij nog één keer jong
was. De eigenaar van het Mas Théotime was
niets veranderd sinds hij hem in 1953 voor het
eerst ontmoet had, maar dat kon ook niet. Even

bleven ze aan elkaar hangen in zo’n vreemde,
mediterrane accolade waarbij twee mannen hun
best doen elkaar vast te houden terwijl de rest
van de wereld instort. Pascal Derivat, die hem
de weg naar de Provence en de Midi en zo op
een geheimzinnige manier naar het schrijven ge
wezen had! O, zum Teufel mit der Konsequenz! dacht hij, en sloeg zijn arm om de schim
voor hem, en zo liepen ze, ieder op zijn eigen
wijze tot een leven van woorden veroordeeld, als
twee verdwaalde zwervers de Kloveniersburg
wal af om een verleden van dertig jaar in de
pastis te verdrinken.

“ Wilmie the Pooh"
door
Dirk Ayelt Kooiman

■/
/
'

/

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het
de favoriete romans zijn die bevolkt worden
door favoriete personages. Ik noem dié boeken
favoriet die ik om de zoveel tijd herlees, en ik
me dan steeds weer nieuw moet aanschaffen om
dat ik ze heb uitgeleend en, terecht, niet heb te
ruggekregen. Dode zielen, Oblomov, Kosmos,
Madame Bovary, Bekentenissen van Zeno, Reis
naar het einde van de nacht, De ziener, Schuld en
boete. Zeg mij wie uw vrienden zijn... Moorde
naars, hysterici, voyeurs, huichelaars, paranoïci,
oplichters en lethargici.
Wie is mijn favoriet: hij die mij het meest of
juist het minst onsympathiek is?
En dan de positieve helden. Professor Krug uit
Nabokovs Bertd sinister, Krleza’s verteller in Op
de rand van het verstand, Dostojewski’s Idioot,
Kafka’s Herr K., Jezus van Nazareth. Ik zou
niet graag in hun voetsporen willen treden. Stuk
voor stuk worden ze aan het mes geregen, krij
gen ze kogel, of, op z’n best, eindigen ze in ge
vang of gekkenhuis.
En die ene. Uit Een romance, De grote stilte, Ver
tellingen van een verloren dag. En maar moppe
ren, zeuren, grübeln, overal iets achter zoeken.
Ik kleed en voed hem elke dag, maar een favo
riet — nee.
—Tóch een favoriet, bedenk ik nu. Winnie the
Pooh. Bij hem zou ik wel eens gezellig willen
gaan logeren.
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™“ Winnetou “ “
door
Mensje van Keulen
Vaak kom ik niet eens meer op de namen van
personages. Het zijn veelal andere, indrukwek
kende hoogtepunten waarom een aantal boeken
me bijblijft. Zoals het slot van Joseph Conrads
Heart of Darkness, het eerste hoofdstuk van Irvings Garp, het einde van Kleists Michael Kohlhaas. Als ik dan per se aan personages denk, zijn
er bij voorbeeld: de neef van Isabel in Henry Ja
mes’ Portrait of a Lady; de hinderlijke man die
Philip Roth’s Zuckerman lastig valt; mevrouw
Griezel in Roald Dahls De Griezels (Op een och
tend wipte ze haar glazen oog eruit en liet het in
meneer Griezels bierglas vallen, toen hij even
niet keek.); of de oude poetsvrouw in een ver
haal van Katherine Mansfield die, wanneer haar
door de heer des huizes gevraagd wordt hoe het
met haar kleinzoon gaat, antwoordt: ‘We buried
‘im yesterday, sir.’
Ik kan een personage (of ander hoogtepunt) niet
los zien van al wat het omringt: het boek. De be
wondering, een zekere liefde, is voor de auteur,
en de auteur die mij het meest heeft verrast, is
Flaubert. Zijn Haat is een deugd is het meest
geestige, droevige, troostrijke, herleesbare boek
dat ik ken. Maar Flaubert een personage noe
men?
Van diens Indianenbloed naar Winnetou, is een
rare stap. Het is ook een stap naar de tijd dat een
auteur me nog weinig tot niets zei, de tijd dat ik
een jaar of twaalf was. Na Winnetou, het opper
hoofd der Apachen te hebben verslonden, kreeg
ik voor Sinterklaas Winnetou’s dood. De titel, zo
dreigend, die ik niet geloven wilde, de Indiaan
die toch de geest geeft... Niet alleen het hart van
Old Shatterhand brak, het waren vreselijke da
gen. Desondanks las ik de andere delen, waarin
Winnetou tenslotte wél leefde en zo kwam het
eens voor dat mijn moeder me op de schouder
tikte en wat lacherig zei, op te staan. Om mij
heen was alles weggedragen. Ik zat op de laatste
stoel in de kamer.

“ Oom Boos-Kusje“
door
Jan Mulder

Een oom in een erg kort verhaal van Remco
Campert.
Hij heette Boos-Kusje.
Alles is een naam en de mooiste is Boos-Kusje.
Herinner me niet meer wat oom Boos-Kusje op
zijn kerfstok had, maar het kan niet zo erg zijn
dat hij mijn sympathie ooit nog eens verspeelt.
Dat komt ook door het feit, dat ik zelf eens iets
heb willen schrijven over een man die graag
oom Boos-Kusje wilde worden en ervan uitging
dat je dan eerst op oom Boos-Kusje moest lij
ken.
Weet u hoe een oom Boos-Kusje eruitziet? Zo’n
mannetje dat veel in België voorkomt, dat is ’m.
Hij heeft veel weg van de kunstschilder René
Magritte. Hoedje op, altijd hetzelfde driedelige
pak aan, wit overhemd, stijve boord en de strop
van de das is plat en alles lijkt daar volkomen
normaal en rustig. Een snorretje is geen be
zwaar. Kaal hoofd is goed en kortgeknipt met
scherpe scheiding zeer goed. Zwarte schoenen
met veters. Oom Boos-Kusje verandert nooit
wat in zijn huis, dat geen wit interieur heeft. Hij
zal nooit een tafel of een kast een andere plaats
geven. Het is zoals het is.
Mijn verhaal zou een soort Bolero van Ravel
van dergelijke oom Boos-Kusjes moeten wor
den. Steeds meer zouden er in cafés zitten en
door de straten marcheren. Zijn ze een heel
klein beetje fascistisch? Ziet het er liefelijker uit
dan het in werkelijkheid is? Iedereen wil het
worden op een gegeven moment. Achter de lo
ketten van het postkantoor en lange rijen er
vóór, in lagere schoollokalen ontluikende nieu
we aanwas, en scheidsrechters van alle sporten
moeten er bij voorbeeld ook uitzien als onze fa
voriet: oom Boos-Kusje.
In mijn Boos-Kusje-maatschappij is het streven
erop gericht, zo’n gerespecteerd mannetje te
worden. Een oom Boos-Kusje heeft geen angst
voor de dood. Hij leeft zijn leven zonder storen
de bijgedachten. Hij spreekt wel graag in zich
zelf en schrijft aan rapsodietjes in de namiddag,
na de wandeling. Inzinkingen kent hij niet.
Oom Boos-Kusje is een persoonlijkheid waar
neefjes en nichtjes van opaan kunnen. Nooit
legt hij de klemtoon verkeerd.
Op een dag stapt hij in de trein en de conduc
teur zegt: ‘Wel, tsjonge, Nummer 1 in de trein,
wie had dat ooit gedacht!’
Oom Boos-Kusje wil een foto met handtekening
geven, maar terwijl hij de portefeuille pakt, zakt
hij in elkaar. Einde hoofdstuk zeven. Acht: Het
verpletterende laatste gelijk van oom BoosKusje. Negen: Tante Jo.

Karlsson ““ “
door
Piet Grijs
Op zoek naar het favoriete personage ontmoet je
onophoudelijk je dichtstbijzijnde personage. Ik
houd in de echte wereld meer van vrouwen dan
van mannen, terwijl er toch van beide evenveel
zijn. In dat deel van de echte wereld dat litera
tuur heet, houd ik van meer mannen dan vrou
wen. Er zijn daar ook meer mannen, en de
meeste schrijvers zijn mannen. Behalve dan de
schrijver van mijn favoriete personage.
Jongens met wie ik mij kan vereenzelvigen, zijn
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De middelen van Albert Gamus
Een schrijver tussen de Rode Brigades en de ‘Nieuwe filosofen’

es

Ol

Camus: A Critical Study of His
Life and Work
door Patrick McCarthy
Uitgever: Random House,
359 p., ƒ 58,50
Importeur: Van Ditmar

Plet Piryns

V

Kees en Wouter. Maar ik houd het meest van
mannen die uitsluitend en alleen leven voor hun
eigen idee, en de hele wereld daarvoor met lief
de platbranden. Michael Kohlhaas en Max Havelaar zijn daar voorbeelden van. Ik bewonder
ze, maar ik kan ze niet volgen, in hun ideeën en
in hun consequente houding.
In de hele wereldliteratuur is maar één figuur
waarvan niet vaststaat of het een jongetje is of
een man. Dat is Karlsson, Karlsson van het dak,
aldaar neergezet door Astrid Lindgren. In zijn
huis op het dak hangt een bel. Trek je één keer
aan de bel, dan betekent dat: ‘Kom onmiddellijk
hier’. Trek je twee keer, dan betekent het: ‘Kom
alsjeblieft niet hier’. En als je drie keer belt, be
tekent het: ‘Wat er een bof dat er op deze wereld
tenminste één mooie, verstandige, moedige man
rondloopt, die net dik genoeg is en in alle op
zichten voortreffelijk en dat jij die man bent,
Karlsson’.
Karlsson is de volmaakte egoïst. Met hem ver
veel je je nooit. Hij heeft ontzag voor niemand.
En dan heeft hij ook nog een helikopterwiekje
op zijn rug zitten waarmee hij echt kan vliegen.
Kees en Wouter worden volwassen. Michael en
Max komen vreselijk aan hun eind. Maar Karls
son is de allerbeste personage ter wereld, zoals
hij zelf zou zeggen. Ik trek drie keer aan zijn bel.

Toen Albert Camus in 1957 de
Nobelprijs had gekregen, hield
hij in Stockholm een persconfe
rentie, waar een groepje Arabi
sche studenten te boel op stel
ten zette. Zij beschuldigden
hem ervan de folterpraktijken
van het Franse legioen in Alge
rije goed te praten. Camus rea
geerde uiterst emotioneel, zoals
dat van hem verwacht kon wor
den: ‘Ik heb het gebruik van
terreur altijd veroordeeld. Ik
moet ook de blinde terreur ver
oordelen die uitgeoefend wordt
in de straten van Algiers, en
waarvan morgen mijn oude
moeder of mijn familie het
slachtoffer kan zijn. Ik geloof in
rechtvaardigheid, maar ik zal
eerder mijn moeder verdedigen
dan de rechtvaardigheid.’
Camus ten voeten uit: een moralist.
Hij moet zich in zijn graf hebben
omgedraaid toen hij twintig jaar la
ter door de leider van de Rode Bri
gades, Renato Curcio, in één adem
werd genoemd met Bakoenin en
Mao Zedong. In de rechtszaal ci
teerde Curcio uit Camus’ Le mythe

Uit onze catalogus

/a

Alva“
door
Lévi Weemoedt

Zonne-energie muts

Pientere versie van de
zonnecollectors op woonhuizen.
Zomer en winter bruikbaar. Valt
onder de subsidieregeling van de
Werkgroep Brede Maatschappelijke
Discussie. In alle maten.

Ik las Willem Wijcherts als kind: met gemak
wel duizend keer! want ik lag veel ziek...
Wie nu ’t meest tot mijn verbeelding sprak?
Ik geloof Aha. Die leek me wel sympathiek.

Cat.nr. M 18, v.a. ƒ12,90
■

de Sisyphe ter rechtvaardiging van
het Italiaanse terrorisme. Camus is
niet alleen tijdens zijn leven vaak
verkeerd begrepen.
In 1978 verscheen een boek over
Camus van de Amerikaan Herbert
R. Lottman en iedereen was het er
over eens dat nu eindelijk de defini
tieve biografie was geschreven. Wat
mag Patrick McCarthy (schrijver
van de definitieve biografie over Céline) hebben bezield om dat monni
kenwerk nog eens over te doen? In
zijn literatuurlijst vermeldt McCar
thy vierentwintig biografieën over
Camus — je moet een goede reden
hebben om daar nog een vijfen
twintigste aan toe te willen voegen.
Een biografie over Camus kan na
tuurlijk nooit saai zijn. Camus is
niet alleen aan zijn eind gekomen
zoals James Dean, hij heeft ook het
leven geleid van een filmster.
McCarthy is niet de eerste die de
vergelijking maakt tussen Camus
en Humphrey Bogart in Casablanca. Maar wat valt er nog voor
nieuws te vertellen over het schooi
ertje uit de achterbuurten van Al
giers? Dat hij leed onder de onbe
reikbaarheid van zijn achterlijke,
half-dove moeder? Ik heb dat wel
eens eerder gelezen. Zijn tuberculo
se, zijn depressies, zijn machismo,
zijn niet aflatende potentie en zijn
tientallen maitresses, zijn alcoholi
sche uitspattingen met Sartre en
Arthur Koestier, die niet zelden op
een handgemeen uitdraaiden — het
is allemaal uitentreuren beschre
ven. Zelfs over de kleur van zijn on
dergoed en de maat van zijn schoe
nen is langzamerhand wel het
laatste woord gezegd. Alleen over
het werk van Camus blijven hard
nekkige misverstanden bestaan.
Het kan geen toeval zijn dat de
beste biografieën over Camus ge
schreven zijn door Engelsen en
Amerikanen. Vanwege zijn dubbel
hartige houding tijdens de Algerijn
se oorlog viel Camus bij de Franse
linkerzijde in ongenade — tot de
‘nieuwe filosofen’ in hem een voor
loper ontdekten. In het voorwoord
van zijn biografie schrijft Patrick
McCarthy dat hij wil nagaan wat
Camus vandaag nog betekent: ‘Ca
mus is een geval apart omdat hij de
belichaming van een tijdgeest was.
La Peste bezong de waarden die
mensen in staat stelden om het na
zisme te bestrijden — moed en ka
meraadschap. Camus werd toege
juicht als de schrijver die tijdens de

si

koude oorlog zowel kapitalistische
als marxistische utopieën aan de
kaak stelde. Daardoor ontstond een
geïdealiseerd beeld van Camus.
Des te makkelijker was het voor de
volgende generatie om hem af te
wijzen als een heilige die verraad
had gepleegd. Camus was geen hei
lige en de eerste plicht van iedereen
— biograaf of criticus — die over
hem schrijft, bestaat erin de mythes
rond zijn persoon door te prikken.
Hij was een slecht filosoof en hij
had ons weinig te vertellen over po
litiek. zijn toneelstukken zijn hou-

Uit onze catalogus

Optimistische motorbrii

Ziet de wereld door rooskleurig
glas. Luchtdicht tegen stoffige
mysantropie afgesloten en voorzien
van laisser-aller hoofdband. Made in
Californië.
Cat.nr. O 333, ƒ259,—

Albert Camus, tekening van David
Levine

terig, maar zijn romans schitterend.
Als mens was hij minder heroïsch
maar ook interessanter dan zijn le
gende.’

Dilemma’s
Was Camus een politiek onbenul?
McCarthy slooft zich uit om deze
stelling te onderbouwen, maar zijn
boek levert merkwaardig genoeg
het bewijs van het tegendeel. De
aardigste hoofdstukken handelen
over Camus’ werk als journalist;
een facet van Camus’ schrijver
schap waar andere biografen weinig
belangstelling voor hadden.
In 1938 (hij was toen vijfentwintig)
werd Camus verslaggever van het
linkse blad Alger-Républicain. Hij
schreef daarvoor een reeks reporta
ges over de armoede onder de Ara
bische bevolking van de Algerijnse
provincie Kabylië. Camus was het
prototype van de bevlogen jouma
list. Een boy-scout die nog niet ge
noeg eelt op zijn ziel had. Hij ko
ketteerde ook wel met zijn gewe
tensnood: ‘Ik moet toegeven dat ik
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mij schaamde toen ik in Kabylië
was. Ik moest me zelf dwingen om
vragen te stellen.’
Dat de reportages van Camus zich
vandaag nog altijd laten lezen, is te
danken aan zijn weergaloos gevoel
voor ironie. In een schitterend es
say heeft Camus ooit de dilemma’s
van de geëngageerde journalistiek
beschreven: cijfers en statistieken
zeggen weinig (wat is het verschil
tussen honderdduizend en twee
honderdduizend hongerlijders?),
woorden schieten te kort. De jour
nalist die zich waagt aan de beschrij
ving van crepeergevallen, verdwijnt
in de valkuil van de retoriek en ver
oorzaakt bij zijn lezers alleen een
déjd /«-effect. Biafra, Cambodja, El
Salvador — generaties journalisten
na Camus zouden met datzelfde
probleem tobben. Camus was in
zijn beginjaren als journalist gefas
cineerd door rechtbankverslaggeving. Hij volgde onder meer het
proces tegen de Arabische nationa
list El Okbi, die er door de Franse
koloniale machthebbers van werd
beschuldigd dat hij de moefti van
Algiers had vermoord. Dat proces
was een van de inspiratiebronnen
voor Camus’ meesterwerk L ’Etranger.
In de romans van Camus wordt

twee keer een journalist opgevoerd.
In L ’Etranger probeert Meursault
voortdurend enige emotie te ont
dekken op het gezicht van de jour
nalist die zijn proces bijwoont. Als
het doodvonnis tegen Meursault
wordt uitgesproken, kijkt de jour
nalist de andere kant op. In La
Peste is de journalist Rambert, die
door een Parijse krant naar Oran is
gestuurd voor een reportage over
de dode ratten in de stad, de enige
van de vijf hoofdpersonen die nooit
een letter over zijn ervaringen zal
schrijven. Hij besluit in Oran te
blijven en de pest metterdaad te
bestrijden. Schrijven, heeft Ram
bert geleerd, is de amputatie van
het leven.
Na het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog werd Alger-Républicain onder militaire censuur ge
plaatst. Camus moet zich in die tijd
kostelijk hebben geamuseerd — in
Algiers was de oorlog tenslotte ver
weg. In zijn artikelen voor SoirRépublicain (zoals het blad inmid
dels heette; Camus schreef daarin
onder het pseudoniem Jean Meur
sault) gebruikte hij bij voorkeur
zeslettergrepige woorden, die de
toezicht houdende officieren in een
woordenboek moesten opzoeken, of
onbegrijpelijke citaten van Voltai-
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MISDAAD OF STRAF?
De kroongetuige:
M aarten ’t H art’s nieuwe roman

Maarten
’l Hart De
kroongetuige

-
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HANS WINKFX EN FRED STOELTIE, OPTICIENS; FOTO PAUL HU F.

Vakmanschap is Meesterschap
In luttele jaren is de bril royaal boven het niveau van prothese uitgetild en
geaccepteerd als - letterlijk - gezichtsbepalend mode-object. Montuurontwerpers
dienen dan ook vakman en artiest tegelijk te zijn. Met veel visie en precisie
bewerken zij in hun atelier acetaat, buffelhoorn, doublé en aluminium tot
monturen die aansluiten op het immer wisselende modebeeld. Minder
modieus, maar desondanks volledig passend in ons tijdsbeeld is Grolsch bier.
Want al meer dan 300 jaar brouwt Grolsch haar bier op
natuurlijke en ambachtelijke wijze. En dat proefje.

Roman

PltSNER

Maarten ’t Hart
De kroongetuige
Roman.
Eerste druk gebonden,
stofomslag, f 36,50
Latere drukken als
Grote ABC. f 23,50

Psychologische spanning,
actie en angst in een her
kenbare universiteitsstad.
Een nieuw hoogtepunt in
’t Hart’s oeuvre.
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re, waarachter zij op zijn minst een
codeboodschap vermoedden.
Veel bekender dan Camus’ journa
listiek werk uit zijn Algerijnse pe
riode zijn de hoofdartikelen die hij
in Frankrijk schreef voor het ver
zetsblad Combat. Volgens McCarthy heeft Camus zijn reputatie als
verzetsheld niet verdiend: hij zocht
pas aansluiting bij Combat in de
cember 1943, zes maanden voor de
landing van de geallieerden in Normandië. Dat is een nieuw gegeven.
Zelfs iemand als Simone de Beauvoir, die altijd een hartgrondige he
kel heeft gehad aan Camus, heeft er
nooit aan getwijfeld dat hij een be
langrijke rol heeft gespeeld in het
verzet. Camus heeft zich die repu
tatie ook altijd laten aanleunen.
Anders dan de reportages in AlgerRépublicain hebben Camus’ artike
len voor Combat de tand des tijds
niet doorstaan. De stijl is hoogdra
vend en wordt niet langer getem
perd door enige ironie. Camus be
nadrukte de waarden van de Franse
cultuur als wapens in de strijd te
gen het nazisme: ‘Onze kameraden
die treinen met Duitse legertransporten doen ontsporen, doen dat in
naam van Racine.’ Hij werd niet
gehinderd door twijfel: ‘Wij zullen
uit de oorlog te voorschijn komen
met schone handen.’
Dat viel tegen, zoals Camus na de
bevrijding zou merken. Camus, die
een verklaard tegenstander was van
de doodstraf (men leze daarvoor Réflexions sur la Guillotine, een van
zijn beste essays), had moeite met
de processen die tegen voormalige
collaborateurs werden gevoerd. Hij
tekende een petitie om Céline naar
Frankrijk te laten terugkeren: ‘Ik
walg van politieke processen’. En
na de atoomaanval op Hirosjima
was Camus vrijwel de enige in
Frankrijk die niet in gejubel uit
barstte. Hij sprak zijn afschuw uit
over een wapen ‘waarmee onze
technologische samenleving de
hoogste graad van barbarij heeft be
reikt’. Op de redactie van Combat,
waar communisten, gaullisten en
sociaal-democraten elkaar verket
terden, kwam Camus alleen te
staan. Voor de communisten was
hij een jakhals, Sartre noemde hem
een moralist en een zeurkous. In
1947 ging Combat aan politiek ge
krakeel ten onder.

Hegel
De breuk tussen Camus en Sartre
probeert McCarthy te verklaren als
een incompatibilité d’humeur. Sar
tre, schrijft McCarthy, ‘was een
man van het Noorden, van Le Havre, van de regen en de modder’,
terwijl Camus een kind van de zon
en van de woestijn was. Sartre

kwam uit een bourgeois-gezin en
benijdde Camus diens proletarische
afkomst. En bovendien was Sartre
—als bekend niet moeders mooiste
— jaloers op Camus’ succes bij de
vrouwen.
Dat zal allemaal best waar zijn,
maar in de eerste plaats ging het
tussen Camus en Sartre natuurlijk
om politieke tegenstellingen. Camus
was een pacifist, een voorstander
van geweldloosheid die in alle om
standigheden weigerde vuile han
den te maken. Hij was erg onder de
indruk van Aldous Huxley’s Ends
and Means. Daarin bepleit Huxley
een morele houding ten aanzien
van geweld: ‘het doel kan nooit de
middelen rechtvaardigen, om de
eenvoudige en voor de hand liggen
de reden dat het doel bepaald wordt
door de aard van de gebruikte mid
delen’.
Camus heeft die stelling verder uit
gewerkt in L ’Homme Révolté, niet
zijn beste boek zoals McCarthy te
recht opmerkt, maar wel een van de
interessantste politieke geschriften
van de koude oorlog. In L ’Homme
Révolté (1951) maakt Camus de ka
chel aan met de theoretici van de re
volutie — van Markies de Sade en
Baudelaire tot Hegel en Marx. Dat
Vervolg op pagina 40

door de
pers geprezen
Harry Mulisch
Kritisch nabeeld
Het belangrijkste boek (400 blz.)
over leven en werkvin Mulisch
met bijdragen van Gomperts,
Stuiveling, Donner, Teirlinck,
Fens, Berger, De Swaan, De Moor,
Hartkamp, Bernlef, Van der Veen,
De Rover, Van Leeuwen, Korteweg,
Zaal, Meeuse, Brugsma, Claus,
Constandse, Lammers, De Froe,
Geel, Frenkel Frank, Hofland,
Marcel van Dam en Jeroen Brouwers j
en een tijdtafel van Harry Mulisch
Een nuttig bock, dat iedereen
zal willen bezitten die zich
voor Mulisch interesseert.
(Tom van Deel)
f 34,50
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Het gelijk van de hinderlijke vragen
J.T. Barendregt over psychologie, psychotherapie en China
De zielenm arkt. Over
psychotherapie in alle ernst,
door J.T. Barendregt
Uitgever: Boom , 184 p ., ƒ 27,50

Christien Brinkgreve
ril:

De vorige winter overleden psy
choloog Johan Barendregt bezat
de kenmerken van het ware pro
fessorendom: de scherpe blik
die direct tot de fundamenten
weet door te dringen, de syste
matische scepsis en de chroni
sche ongelovigheid die niet tot
nihilisme maar tot onderzoek
weet te inspireren. Het is deze
houding die ook Barendregts
laatste boek, de postuum uitge
geven artikelenbundel De zie
lenmarkt, kenmerkt: het prikke
lende ontleden van wat voor
wetenschap doorgaat, en het te
rugbrengen van de gedachten
tot enkele basisvragen, in dit ge
val vooral over psychotherapie.
Het boek bestaat gedeeltelijk uit al
eerder gepubliceerde artikelen, en
gedeeltelijk uit stukken die door
zijn zoon Henk Barendregt na zijn
overlijden voor uitgave gereed zijn
gemaakt. Het oudste stuk dateert
uit 1957, de meeste zijn geschreven
in de jaren zeventig. Al variëren de
hoofdstukken in onderwerp en toe
gankelijkheid, ze hebben een aantal
dingen gemeen: de helderheid van
de vragen, de geconcentreerdheid
van de zinnen, en de on
modieusheid van de gedachten, of
het nu gaat over psychotherapie en
psychologie of over zijn reis door
China.

*

*
KBagBgB
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gefingeerde gevalsbeschrijving, ble
ken allen deze patiënt goed in hun
taal en praktijk in te kunnen pas
sen, hoe verschillend de omschrij
vingen verder ook zijn. Waar de ge
dragstherapeut droog noteert dat
het piekeren over vader in elk geval
te maken heeft met de basale verve
In de stukken over psychotherapie ling, daar schrijft de Rogeriaan dat
bepleit Barendregt in de eerste de patiënt ’s nachts wakker ligt en
plaats de ontwikkeling van een goe dan piekert en zachtjes ligt te hui
de diagnostiek die aan de keuze van len. Verschillende woorden, ver
een therapie vooraf dient te gaan. schillende werelden. Voor de ge
Een beslissing over een bepaalde dragstherapeut bestaat de patiënt
therapie zou genomen moeten wor uit een bundel gewoontes, uit
den op grond van inzicht in de situatie-reactie-koppelingen
die
vraag welke therapie bij welke haar dagen bepalen. De wereld van
klachten past en bij welke persoon de Rogeriaan is mooier: voor hem
lijkheid, maar meestal wordt het is de patiënt iemand met belevin
bepaald door de richting die de the gen en wensen die zij in haar leven
rapeut aanhangt: therapieën zijn nog eens vervuld hoopt te krijgen.
meer therapeut-gericht dan patiënt Deze verschillen in bewoordingen
gericht, luidt een van zijn conclu gaan samen met een verschil in aan
sies. Therapeuten van verschillen pak: waar de Rogeriaan zou probe
de richtingen, die gevraagd werden ren de patiënt te laten stilstaan bij
hun commentaar te geven op een wat er in haar omgaat, daar zou de
38
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gedragstherapeut het gepieker juist
krachtig aanpakken. Na het wegha
meren van dit gepieker zou het ver
driet dan wel ophouden, terwijl
volgens de Rogeriaan het piekeren
wel zal verdwijnen als de patiënt
geen verdriet meer heeft.

Fondspatiënten
Wie hier gelijk heeft, is vooralsnog
geen uitgemaakte zaak, maar in elk
geval gaat het in de wereld van de
Rogeriaan heel wat minder ruw
toe. In de wetenschap kunnen we
lang en breed discussiëren over de
vraag in hoeverre een persoonlijk
heidstheorie juist is en in hoeverre
het rendement van een therapie is
aangetoond, maar als het erop aan
komt, zo concludeert Barendregt,
dan gaan we af op de theorie die het
mooiste is, op de therapie die onze
ziel ontziet. Dan worden estheti
sche criteria aangelegd. ‘Want dan
kiezen zij niet de therapie die naar
hun opvatting de beste is: de klachten

J.T. B arendregt

doen verdwijnen in zo min mogelijk
tijd.
Dat is meer iets voor fondspatiënten.
Die leven onder dermate eenvormige
omstandigheden dat zij toch nauwe
lijks een eigen ziel ontwikkeld kunnen
hebben. Ze moeten dus maar in ge
dragstherapie en dat is trouwens al
heel wat chiquer dan pillen. Maar in
teressante mensen hebben wel een ei
gen ziel. En die moet, zoals voor goed
geld bij de tandarts hun gebit, be
waard blijven, levenslang, hoe treurig
die ziel er ook aan toe is. Deze mensen
hebben daarom recht op de meest
luxueuze therapie: de klachten doen
verdwijnen met zo min mogelijk ver
andering. Of dat recht een voorrecht
is, is een andere vraag, ’zo besluit hij
een van zijn stukken op de hem
kenmerkende, de mat wegtrekken
de wijze.
Naast de zinnigheid van zijn nim
mer aflatende vragen en de trefze-

van wat hem maar onder ogen of
ter ore kwam, en de vele modes op
het gebied der psychotherapie bo
den hem in de jaren zeventig hier
toe ruimschoots en smakelijk voed
sel. Hij had soms iets van een hin
derlijke horzel waarvan menigeen
in stilte hoopte dat hij de buurman
zou steken, opdat de eigen dromen
en plannen nog even ongeschonden
konden blijven.
Zo leefde in de jaren zeventig de
droom van de multimethodische
omnipotente therapeut, de thera
peut die alles zou kunnen, die alle
richtingen in zich zou verenigen en
wist te integreren, die steeds dat
zou hanteren wat op dat moment
voor die patiënt het beste was. De
gedachte was mooi, en begrijpelijk:
want was de beperktheid van menig
therapeut niet een groot euvel, en
leden patiënten niet nodeloos om
dat ze bij voorbeeld bij een analyti
cus in een eindeloze therapie ver
wikkeld waren geraakt waar een ge
dragstherapeut de patiënt met een
eenvoudige oefening even over een
dood punt zou kunnen helpen? En
getuigde het niet juist ook van
ruimdenkendheid dat de hogere
analytici hiermee erkenden dat de
lagere gedragstherapie soms meer
aangewezen was?
De gedachte was mooi, het motief
was mooi, maar de vraag was hier,
zo oordeelde Barendregt, of één
persoon al die therapieën kon com
bineren. Die richtingen verschilden
immers sterk, in activiteit, termino
logie en ook in doelstelling: ge
dragstherapeuten braken stimulusrespons-koppelingen af en probeer
den mensen minder afhankelijk van
de situatie te maken, Rogerianen
dirigeerden iemand op nondirectieve wijze naar een reëel en
vooral niet te laag zelfbeeld, en psy
Smakelijk voedsel
choanalytici herleidden het gedrag
Niet alleen was Barendregt ‘vroeg’ tot motieven en doelstellingen en
in zijn China-kritiek, hij schiep een trachtten de patiënt te doen inzien
groot genoegen in de ontmaskering dat deze conflicterende doeleinden
had. Kon een therapeut zich niet
beter bij één taal houden;'één leest
Uit onze catalogus
was immers al moeilijk genoeg om
zich goed en met vrucht bij te hou
den. Leidde deze oecumene in psy
chotherapeutisch Babel niet tot
spraakverwarring en zielsvervuiling, zo luidde Barendregts retori
sche vraag. Toen een hinderlijk ge
luid, maar de praktijk heeft hem,
zoals vaker bij hinderlijke geluiden,
geen ongelijk gegeven. Een belang
Bochel
rijk deel van De zielenmarkt gaat
Zeer geschikt om de emoties van
over fobieën, en de bevindingen,
anderen te manipuleren.
beschouwingen en overwegingen
Veroorzaakt schuldgevoel,
sympathie, medelijden. Van
hierover zijn het resultaat van het
betrouwbaar materiaal, in
grote fobieënproject dat Barendregt
verschillende afmetingen. Licht van
in de jaren zestig opzette aan zijn
gewicht.
afdeling klinische psychologie. Het
C at.nr. B 23, ƒ79,50
onderzoek van al zijn medewerkers

kerheid van zijn taal treft de alert
heid van zijn waarnemingen. Nog
voor de geduchte Rubinstein met
Klein Chinees woordenboek haar tan
den in China had gezet — het was
1974, de tijd van het Grote Juichen
over China was nog in volle gang —
had Barendregt reeds in Het Parool
verslag gedaan van zijn Chinese er
varingen. Dat hij zich door de Chi
nezen geen stroop om de mond liet
smeren, valt bij een rechtgeaard an
ticommunist als hij niet te verwon
deren. Toch is zijn reisverslag niet
rancuneus ontmaskerend. Het be
gint wat brommerig —: ‘Enige scep
sis was wel op zijn plaats. Reeds in de
bus van het vliegveld naar Peking
konden we onze vooruitstrevende ge
voelens niet langer bedwingen. We ju
belden over alles wat we zagen: kijk
eens, wat leuk, daar staat iemand
van een brood te eten; kijk eens wat
een interessante fietsbellen ze hier heb
ben. Ik ben politiek te weinig geënga
geerd en een te onaangenaam mens
om over dit soort dingen langdurig
mee te blijven juichen’ —, maar de
toon wordt allengs verwonderd en
vooral nieuwsgierig. Al zal zijn
voortdurende sceptische gevraag
niet door alle groepsleden steeds
evenzeer gewaardeerd zijn, toch is
zijn houding ten opzichte van de
Chinezen niet anders dan die hij te
genover de Nederlanders in zijn
boek (in dit geval vooral therapeu
ten en patiënten) aan de dag legt.
Hij vraagt zich chronisch af wat hij
ziet, en in hoeverre dat verschilt van
wat ze zeggen; en waarop ze base
ren wat ze zeggen; en waarom ze
zich gedragen zoals ze doen. Maar
misschien worden dat ook in Ne
derland, en ook binnen de weten
schap, hinderlijke en onbeleefde
vragen gevonden.

werd op dit project afgestemd; iets
wat toen een uitzonderlijk staaltje
van streng doordacht centralisme
was, en nu ongeveer is waar de
overheid met veel hangen en nog
meer wurgen heenwerkt: het geïn
tegreerde onderzoeksbeleid.
Dat zijn vertwijfelde en kritische
gestel hem niet tot een angstige
kruidenier maakte, blijkt ook uit
het grote gebaar waarmee hij ande
re projecten aanpakte, ook plannen
die nooit van de grond kwamen. Zo
was hij bij de voorbereidingen van
een nieuw op te richten Interfacul
teit voor Psychotherapie — waar
van hij met de Amsterdamse psy
chiater Van Dantzig de initiatiefne
mer was — niet van zins om uit te
gaan van de bestaande opleidingen
om die in een gecombineerde en
verbeterde versie uit te brengen.

Proust en Musil
Men diende eerst te weten wat een
therapeut moest kunnen, teneinde
daaruit vervolgens af te leiden wat
deze moest kénnen. Een principiële
houding die de psychiaters in de
commissie zeer onpraktisch voor
kwam, gewend als die zijn snel te
moeten handelen zonder de tijd
voor die rustige bezinning op de
grondslagen van het doen en het
denken zoals dat in de sociale we

tenschappen model staat.
Een lastig mens, maar —zoals vaak
—vooral voor zich zelf. Een van de
conflicten waarvan zijn werk de
sporen draagt, is de eeuwige strijd
in de wetenschap tussen ‘hard’ en
‘zacht’: wat we zeker weten, is niet
interessant en wat interessant is,
weten we niet zeker. Of — in ande
re woorden — de spanning tussen
precisie en relevantie. In zijn we
tenschappelijk werk ging Baren
dregt uiterst streng en rigoureus te
werk —zijn haat tegen ‘het metafy
sisch gelul’ was te groot om zich
hierin enige vrijheid te kunnen ver
oorloven — maar de teleurstelling
na gedane, streng bewaakte, aan
nauwe banden gelegde onderzoeks
arbeid was vaak dat het toch eigen
lijk zo weinig opleverde. Wat hij
van psychologie wist, zo kon hij
verzuchten, had hij niet geleerd uit
de psychologie maar uit de romanli
teratuur, met name van Proust en
Musil. Gelukkig werd in de loop
der jaren zijn stijl wat essayistischer, en stond hij zich iets meer
toe aan onbewezen gedachten en
overwegingen. Steeds bleef een
strengheid in denken en argumen
tatie, maar het gebied en de toon
verruimde zich aanzienlijk toen de
eisen van toetsbaarheid en voor
spelbaarheid niet meer de dienst ge-

D e verrassing van dit jaar:
H öw eler
Eén roman die er niet om liegt evenmin als de kritieken
Marijke Höweler
Vangeluk
gesproken

r

Marijke Höweler Van geluk
gesproken
Roman. Grote ABC. f 28,50
• Het Parool: Ondanks alle
ellende is Van geluk gesproken
een vrolijk stemmende roman.
Rake dialogen en een opge
wekte verteltrant. (Wim
Sanders)

• De Tijd: Een hoog vertel
tempo ... Trefzeker... Een
levendig verhaal... Ongenadig
plezier in het vertellen. (Wam
de Moor)
• Haagse Post: De spanning,
zo goed gedoseerd, en de plot
zo vakkundig opgebouwd, dat
de bladzijden onder je vingers
doorvliegen. (Jaap Goedegebuure)
• NRC-Handelsblad: Het is
nauwelijks voor te stellen dat
Van geluk gesproken een
romandebuut is, zo veel vaart
heeft het, zo veel ervaring
spreekt eruit. Het boek heeft
een toon. Alles erin buitelt en
prikt...
Wie weet op zó’n bescheiden
manier nog een hondsbrutale
roman te schrijven? (Gerrit
Komrij)
• vrij Nederland: Niets dan
tevredenheid, verbazing en
verrukking over haar lichte
toon. (Diny Schouten)

In iedere boekhandel te koop.

ARBEIDERSPERS

262

26 FEBRUARI 1983 L / T l

39

heel en al uitmaakten.
In de twintig jaar dat Barendregt
als hoogleraar de scepter zwaaide
over de Amsterdamse klinische psy
chologie hebben strenge methodo
logische eisen de wolliger weten
schapsbeoefening uit eerder jaren
vervangen. Evenals zijn collega
A.D. de Groot, wiens Methodologie
voor enkele generaties psychologen
en aanverwante wetenschapsbeoe
fenaren de bijbel van het weten
schappelijk werk is geworden, werd
Barendregt gevreesd om zijn
strengheid en scherpte. Hij heeft
strenge eisen bevorderd, van zijn
leerlingen geëist, maar er tegelijker
tijd onder geleden dat ze vaak zo
braaf en fantasieloos werden opge
volgd. Hoe beminnelijk Barendregt
voor zijn vrienden ook was, zijn
leerlingen zijn niet te benijden: met
harde hand en scherpe tong zijn de
ze opgeleid tot het doen van een
soort onderzoek waarvan hij zelf
dan weer de poverheid der resulta
ten hekelde. Zijn lof voor “bui
tenstaanders’ die zich minder aan
strenge methodologische eisen gele
gen lieten liggen en stukken schre
ven die hij zijn eigen leerlingen
nooit had toegestaan, moet voor
hen soms onverdragelijk zijn ge
weest.

1 FEBRUARI

1953

Een bloemlezing uit de litera
tuur over de Watersnood. Sa
mengesteld en van een na
woord voorzien door

Ad Zuiderent
Met bijdragen van 31 auteurs,
onder wie: Gerrit Achterberg,
Simon Carmiggelt, Maarten ’t
Hart, Ed. Hoornik, Ed Leeflang, Harry Mulisch en Hans
Warren.

Een uitgave
van Uitgeverij
Kwadraat Vianen
i.s.m.
FANOY BOEKEN
Nieuwe Burg 26-28
Middelburg
tel: 01180-12114
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Is hij erin geslaagd de tweestrijd
tussen ‘hard’ en ‘zacht’ in zijn psy
chologisch werk geheel op te los
sen? vraagt A.D. de Groot zich af
in zijn in memoriam waarmee De
zielenmarkt opent. Het antwoord
luidt ontkennend, en niet alleen
vanwege zijn vroege dood. De
Groot betwijfelt of een oplossing
mogelijk zou zijn geweest, en wen
selijk. ‘Ik geloof dat die strijd tus
sen “harde” (methodologische,
ethische) eisen en “zachte” mense
lijke feiten (tekorten, zwakheden,
voor hem het echt humane) door
Johan werd gekoesterd, romantisch
gekoesterd. Hij was een romanti
cus, die emotioneel gehecht was
aan strijd — kritiek, debat, schaken
— aan paradoxen, aan lijden om
verlies en het menselijk tekort ook;
en aan de fraaie vormgeving daar
van.’ Al deze elementen zijn in De
zielenmarkt terug te vinden, zowel
de strijd, het lijden, als de mooie
stijl, die een toonbeeld is van hel
derheid en beknoptheid, soms op
het staccato af. Barendregt heeft
door zijn vroege dood —hij was ze
venenvijftig toen hij stierf — een
belangrijk deel van zijn werk niet af
kunnen maken. Misschien is het
een schrale troost om te bedenken
dat als hij nog leefde dit boek zeker
nog ergens bij hem in de la zou lig
gen, waar zijn zoon en een bevrien
de collega het na zijn dood uitge
haald hebben. Hieraan danken we
een van de interessantste en zin
nigste boeken over de zachte sector
die ik ken; nog geen tweehonderd
pagina’s uiterst bondig proza dat
menig plechtig en verheven stan
daardwerk in deze branche zal over
leven.
■

Albert Camus

YRRAH

vervolg van pagina 36
gaat van dik hout (van de meeste
wijsgeren had Camus alleen een sa
menvatting voor middelbare scho
lieren gelezen), maar dat doet wei
nig af aan Camus’ intuïtieve gelijk.
Camus beschouwt de Hegeliaanse
geschiedenisfilosofie als de wortel
van alle kwaad. De verafgoding van
de rede en het historisch determi
nisme (het geloof dat de wereld be
paald wordt door de rede en dat de
wereldgeschiedenis een ontwikke
lingsproces is van het onvolmaakte
naar het volmaakte) zijn volgens
Camus verantwoordelijk voor de
stalinistische concentratiekampen
en voor het terrorisme. Terroristen
willen de geschiedenis een handje
helpen, door het ontwikkelingspro
ces te versnellen. Voor stalinisten
rechtvaardigt het geloof in de toe
komst alle beslissingen van de par
tij — ook de repressie en de marte
lingen. Camus waarschuwt (zoals
Koestier dat vóór hem deed) dat in
een communistische maatschappij
‘de rechters van vandaag de slacht
offers van morgen zijn’.

Zojuist
verschenen
Albert Ehrenstein
Tubutsch; Een Weense no
velle. Vertaald door Hans
W. Bakx 64 blz. ISBN 90
6481 016 8. Geïllustreerd
met tekeningen van Oskar
Kokoschka. ƒ18,50
Tubutsch is de tragi-komische
monoloog van een man in de
kracht van zijn leven die toch de
kracht tot dat leven niet vinden
kan, omdat hij er de zin niet van
inziet. Met een zeer Weense men
geling van Melancholie en zelf
spot schildert hij één dag uit het
leven van een stadsbewoner die
niets bezit dan zijn naam: Tu
butsch, Karei Tubutsch.
Meer dan eens is Ehrenstein door
zijn bewonderaars een Weense
Beckett genoemd; na lezing van
dit verhaal zal men begrijpen
waarom.

Verkrijgbaar bij de boek
handel of rechtstreeks bij
de uitgever.
Uitgeverij Kwadraat
Postbus 130 4130 EC
VIANEN
Telefoon 03473-71829

De reacties op L ’Homme Révolté
waren furieus. In Sartres tijdschrift
les Temps Modemes werd Camus
ontmaskerd als een valse heilige:
‘Volgens Camus bestaat de enige
wijsheid in het handhaven van de
status-quo.’ Toen op het hoogte
punt van de koude oorlog de com
munisten in Parijs een demonstra
tie organiseerden tegen de komst
van de Amerikaanse Navo-generaal
Ridgway, gaf Sartre Camus de
schuld voor het mislukken van die
demonstratie.
Camus heeft onder die aanvallen
zeer geleden. Na 1951 heeft hij
geen werk van grote betekenis meer
geschreven. Ondanks alle erken
ning was hij een verbitterd man en
toen hij de Nobelprijs kreeg was
zijn enig commentaar: ‘Ze hadden
die prijs aan Malraux moeten ge
ven.’ Zijn isolement werd nog ver
groot door het uitbreken van de Al
gerijnse onafhankelijkheidsoorlog,
waarin Camus als pied-noir (in Al
gerije geboren Fransman) geen keu
ze wilde maken. Hij begon spoken
te zien en riep de Arabische jeugd
op ‘geen soldaten te worden van
Nasser, die gesteund wordt door
Stalins tanks, of van Franco, die
profeet van de islam en van de dol
lar’. Voor de linkse intellectuelen
was hij nu een gemakkelijke prooi,
niet alleen zijn politieke geschriften
maar ook zijn literaire werk werden
op de mestvaalt gekieperd.
Na Camus’ vroegtijdige dood in
1960 (hij was amper zesenveertig)
schreef Sartre een ontroerend stuk
waarin hij probeerde Camus als li
terator in ere te herstellen. Dat had
weinig effect. Alleen buiten Parijs
werd Camus als een groot schrijver
beschouwd.
Pas op het eind van de jaren zeven
tig kwam Camus in Frankrijk op
nieuw en vogue. De publikatie van
Solzjenitsyns GoelagArchipel en het
collectieve schuldgevoel van intel
lectuelen die in Pol Pot de belicha
ming van de Nieuwe Mens hadden
gezien, deed een discussie oplaaien
over de zin van revolutionair ge
weld, en waar dat toe leiden kan.
En plotseling herinnerde men zich
dat die discussie al eens eerder was
gevoerd. Camus werd als politiek
filosoof herontdekt, maar niet als de
schrijver van L ’Etranger. ‘Ik ben
bang dat Camus’ nieuwe vrienden
hem geen betere dienst bewijzen
dan zijn oude vijanden,’ conclu
deert McCarthy.
■
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HU6H JANS
Kookyoghurt

Yoghurt in de
keuken

2 eed. yoghurt
1 desserd. maïzena
2 koppen yoghurt

I

Meng de 2 eetlepels yoghurt in een
kommetje met de maïzena. Roer dit
mengsel door de 2 koppen yoghurt
in een dikwandig sauspannetje en
breng het op laag vuur aan het sud
deren, af en toe roerend. Sudder 10
minuten of tot het mooi dik is ge
worden. Laat de kookyoghurt dan
afkoelen, doe hem over in een kom
en klop hem mooi glad met een
elektrische handmixer.

A vV

Bruin de blokken kalfsvlees in een
sauteuse met de hete boter en maïs
olie op middelgroot vuur. Schep
het vlees met een schuimspaan over
in een stevige kasserol of braadpan
en kruid het met zout, peper, kori
ander en komijn.
Fruit ui en knoflook in het bakvet
in de sauteuse tot de ui transparant
is. Schep het met de reepjes schil
bij het vlees. Voeg de kookyoghurt
toe, zout en peper nog licht. Breng
het aan het sudderen en sudder 1
uur in de gesloten kasserol. Zet het
deksel dan schuin op de pan en sud
der nog V2 uur door of tot het vlees
mals is geworden en de saus wat is
ingekookt. Geef er gekookte rijst of
beboterde lintmacaroni bij met
bloemkoolrozetten.

Van yoghurt kunnen we ook hang
op maken.

A1
E5T

H
*-

/

18

S YD

s # i& i

ê»1

4 D£

pt

MFLB

R**
(O

HApjTÉ

4"
: - —

T» ~v

«/>

l

8

18

PA R

Cü

f'

K'

0° *0

fH9P V
i' f» ƒ ' '
UA

Hangop
4 koppen yoghurt
kaasdoek &een vergiet

1

Giet de yoghurt in een met dubbel
gevouwen vochtig kaasdoek be
kleed vergiet en laat het in een die
pe bak uitlekken, zodat de wei van
de wrongel gescheiden wordt.
Schep de wrongel van tijd tot tijd
om, zodat het vocht er makkelijker
uit kan vloeien. Klop de hangop
glad in een kom. Hangop kan met
suiker, vruchtensap of -moes gege
ten worden. Ook gekruid met zout
en peper of gehakte kruiden.

Komkommeryoghurtsla

v* t*l

2 koppen yoghurt
zout, peper &suiker
2 kleine komkommers, in
kleine dobbelstenen
1 ui, klein gesneden
1 rode Spaanse peper, ontpit
en gesneden
1 eetl. gehakt vers koriander
blad, lavas of peterselie

F
V

:r
>

Klop de yoghurt glad in een slabak,
met wat zout, peper en een snuf
suiker. Roer de andere ingrediën
ten erbij.

' V

Schol met hangop

-*C

ïbr a fewguilders more.

tO
a

boter
9 ons scholfilets
zout &peper
V2 theel. gedroogd dillegroen
(Spice Islands)
IV2 dl yoghurt hangop
2 dessertl. Zaanse mosterd
1 dessertl. vers geraspte
mierikwortel

1 eed. maïsolie
zout &peper
1 theel. korianderpoeder
V2 theel. komijnpoeder
1 ui, klein gesneden
1 teen knoflook, gehakt
1 brede reep sinaasappel
schil zonder wit, in dunne
reepjes
4 dl kookyoghurt

Yoghurt wordt sinds mensenheugenis gegeten. Yoghurt
is vrijwel universeel. Wrongel en wei, herders in de
grazige hooglanden van Centraal-Azië verkwikten zich
ermee, bedoeïenen spreidden hun tapijt in de tent op
het Saharazand om een nap yoghurt te drinken. In de
vochtige hitte van Zuid-India, in de luchtige
teakhouten paleizen in Bangkok, in het Midden-Oosten,
in de Balkan, Scandinavië en Afrika wordt yoghurt
gebruikt, zoals het is, met of zonder suiker of in
dranken, soep, salade, saus, bij vlees, vis, gevogelte,
als marinade of bij desserts.
Niemand kan de uitvinding ervan opeisen, het werd
vanzelf ontdekt waarschijnlijk toen herdersvolk melk
in zakken van geitenhuid goten en de aangename
zonnewarmte bacteriën de kans gaf om via melkzure
gisting de melk in te dikken tot vlasubstantie.
Met dunne of drinkyoghurt kunnen we heerlijke frisse
dranken maken door ze te mengen met wat
limonadesiroop of met vruchten. Voor kookyoghurt
moeten we yoghurt binden, anders kan hij gaan
klonteren. Dat kan als volgt:
citroensap
4 eetl. geraspte oude kaas

onder een ovengrill of in een zeer
hete oven tot het lichtgebruind is.
Geef er gekookte aardappeltjes en
Beboter een lage vuurvaste schotel een frisse salade bij.
en leg de scholfilets naast elkaar
hierin. Kruid ze licht met zout, pe
per en het dillegroen.
Klop de hangop met mosterd, mie
rikwortel en wat citroensap, zout en
8 ons kalfslappen, in
pieper glad en bedek de vis ermee.
blokken
Bestrooi het met de geraspte kaas
2 ‘/2 eed. boter
en schuif het 8 minuten op 8-10 cm

I

Kalfsvlees in
yoghurtsaus

1

Yoghurt-kerriesoep met
garnalen
2 eetl. boter
2 ons worteltjes, in stukken
1 ui, klein gesneden
1 teen knoflook u.d.kn.
1Vz eetl. Madras kerrie
V2 theel. suiker
3 koppen warme pittige
kippebouillon
IV2 kop yoghurt
3 ons vers gepelde steurof Hollandse garnalen
zout &cayennepeper
gehakt selderiegroen
Smelt de boter in een soeppot en
fruit hierin wortel, ui, knoflookpulp, kerrie en suiker 2 minuten, al
roerend, aan. Giet de warme bouil
lon erbij, breng het aan de kook en
kook 8 minuten zachtjes. Haal de
groenten eruit met een schuim
spaan en pureer ze met een elektri
sche handmixer. Roer ze weer bij
de bouillon en sudder het 5 minu
ten. Roer er dan zonder te koken de
yoghurt bij tot alles doorgewarmd
is. Schep de garnalen erdoor. Kruid
naar eigen smaak met zout en cayenne en geef de soep in warme
kommen, bovenop versierd met ge
hakt selderiegroen.
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N ü de gehele bijbel

J

T e k e n in g J o o s t V e e r k a m p

A ch t ja a r ingespannen
w erken m et succes bekroond:

N ieuw e im p o rt
L ouA ndreas-Salom é

Fenitschka/Eine Ausschweifung;

in omgangstaal!

zweiErzahlungen
Ullstein Taschenbuch f 10.25
The Brandt C om m ission 1983

Common Crisis/North-South
Gooperation for World Recovery;
the new memorandum
Pan f 14,75
FritjofCapra

The Tuming Point;
Science, s o c ie ty and th e r is in g culture
Bantam New Age f 29,75

Hum phrey Carpenter

W.H. Auden;
a brilliant biography
ünwin Paperbacks f 29,80
D ickF rancis

Twice Shy;
new in paperback
Pan f 13,30
M artin Gardner

Science: Good, Bad and Bogus;

'

an entertajning and penetraiting campaign
against fraud, hoax, and self-delusion when practiced
in the name of Science
Avon Discus f 14,85

Ruim 10 jaar
geleden verscheen het
nieuwe testament in omgangstaalonderdetitel”GROOTNIEUWS
VOOR U”. Sindsdien zijn er meer
dan een miljoen exemplaren ge
drukt. Wel een bewijs hoe welkom
deze vertaling is. Daarom werd
besloten ook het oude testament
op dezelfde manier te vertalen en
een complete bijbel in omgangs
taal uit te geven.

R ussell McCormmach

Night Thoughts of a Classical Physicist;
the confrontation of a classical spirit with the raw
disorders of the modern scientific age
Avon f21,00
TedM ooney

Easy Travel to Other Planets;
the year’s most unique and compelling novel from
a great new voice in American fiction
Ballantine f 11,50

H ie r is hij: d e
G R O O T N IE U W S B IJ B E L

Em m a Tennant

Hotel de Dream;

Deze gemakkelijk te lezen vertaling
biedt een nieuwe toegang tot de
bijbel.

satirical delights of decline
Picador f 14,75
A nne ly ie r
from start to finish superb entertainment
Now in paperback!
Berkley f 13,30
Importeur
I
Amsterdam

Vraag uw boekverkoper

Prijswijzigingen voorbehouden

>Editie 1: het oude en
nieuwe testament
(1464 blz.)
>Editie 2: het oude en
nieuwe testament met
de deuterokanonieke of
aprokriefe boeken
(1704 blz.)
> Formaat 11,5x18 cm.
. Gedrukt op houtvrij
dundrukpapier
■ Stevige band met
stofomslag.
i Elk bijbelboek is voor
zien van een inleiding.
■ Verder registers,
kaartjes, plattegronden,
verklarende woorden
lijst en tekeningen
van de Zwitserse kunste
nares Annie Vallotton.

G eza m e n lijk e uitgave van het
N ed erlan d s B ijb elg en o o tsch ap en
d e K atholieke Bijbelstichting.

Dinner at the Homesick Restaurant;

i/anritmar

Verkrijgbaar
in twee edities

I
I

B e s te lb o n

Ik bestel hierbij

.. . ex. "GROOT NIEUWS BIJBEL" è f 34,-*
.. . ex. "GROOT NIEUWS BIJBEL” met deuterokanonieke
boeken & f 36,50*.

n 1

(* exclusief verzendkosten)

I

Ik stuur nog geen geld, maar betaal pas als ik mijn bestelling ontvangen hebt

I

Naam....................................................................................................................

I
I
I
I
L

Adres.
Postcode/Plaats.................................. ................................................................
Deze bon in open envelop zonder postzegel zenden aan:
Nederlands Bijbelgenootschap, Antw oordnum m er 2 7 2 ,2 0 0 0 VC Haarlem
o f( K atholieke Bijbelstichting, Antw oordnum m er 29, 5 2 8 0 VJ Boxtel.

(U kunt deze bon ook inleveren bij uw boekhandelaar.)

.,

Toen Abdul luid brullend en met een op bloed
belust kromzwaard de flat op vierhoog bin
nenstormde wist hij nog niet dat daar alle tus
senmuren weggebroken waren. Hij had op zijn
minst gerekend op een hal en een woonkamerdeur, een klapdeur desnoods, die hij open moest
trappen. Nu werd hij door niets en niemand in
zijn stormloop gehinderd, zelfs niet door zijn
volgelingen of door de buikdanseressen die, ge
schrokken van zijn rauwe kreet, schielijk opzij
waren gesprongen. Pamela, die voorop had ge
lopen, had intussen het balkon met de pijl waar
de profeet aan hing bereikt. De deur van het
open kookgedeelte had ze niet achter zich dicht
getrokken. Door diezelfde deur schoot nu Ab
dul, nog altijd brullend, naar buiten. In één ruk
had hij de flat genomen. Hij sloeg over het balkonhek en tuimelde de diepte in. Zijn kreet ver
stierf. Vervolgens een plof, waarna diepe stilte.
Het hele balkon stond nu vol muzelmannen. De
buikdanseressen zouden er niet meer bij hebben
gekund —dat was geen probleem, want ze had
den zich inmiddels over de baby ontfremd. De
onverwachte aanblik van het kleine schaap, dat
daar zo moederziel alleen in de grote ruimte zat,
had hun hart in vuur en vlam gezet en ze ver
troetelden het om strijd.
De mannen buiten konden zich voorlopig niet al
te zeer bekommeren om de teloorgang van hun
religieuze hoofd. Al hun aandacht ging uit naar
de imam aan de vlaggestok, die in het avond
licht op een spookachtige vleermuis leek. Ze
hoorden het knarsen van de pijl en het gefladder
van zijn mantel. Snel ingrijpen was hier gebo
den. Even nog wierpen de mannen een blik over

21
de balkonleuning. Ze zagen hoe zich op de bega
ne grond een bloedplas om Abdul vormde, sloe
gen voor de tweede maal die avond een halve
maan en concentreerden zich vervolgens op hun
benauwde verlosser. Allah moest maar voor Ab
dul zorgen. Als je dood was, was je bij hem in
goede handen. Nu ging het om het behoud van
zijn imam.
De concentratie van alle mannen tegelijk woog
niet op tegen die van Pamela. Dit was nu al de
tweede keer dat de Turken haar een wonder za
gen verrichten. Eerst had ze de imam van een
moordaanslag gered en nu weer uit een zonder
linge positie. Allah had haar vast als bescherm
engel meegezonden met zijn neef. Want je wist
op de wereld maar nooit. Er gebeurden de vre
selijkste ongelukken, auto’s raasden in het wilde

weg rond, er zaten overal kuilen en kraters in
het plaveisel, er loerden bandieten met stiletto’s
in portieken en voordat je het wist viel je wel er
gens van een dak. Logisch dat je, als het zo met
de wereld was gesteld, je voorzorgsmaatregelen
nam. Allah had geen betere kracht kunnen
meesturen. Want deze vrouw hoefde de imam
alleen maar strak aan te kijken of hij bedaarde
al. Het leek of hij kracht putte uit die blik. Hij
staakte zijn klapwieken, zijn ogen rolden niet
langer en zijn spieren werden zo sterk dat hij
weer een stevige greep kreeg op de pijl, zodat hij
zich langzaam naar het balkon toe kon bewegen.
Elk gebaar werd in de magische invloedssfeer
van die vrouw vloeiend en weloverwogen. Het
was voor het eerst in hun leven dat ze, zonder
bijgedachten, bewonderend keken naar iemand
van het zwakke geslacht.
Weldra was de imam zo dichtbij dat hij met ver
eende krachten naar boven kon worden getrok
ken. Met zo’n grote mantel had je ook veel hou
vast, dat scheelde.
De muzelmannen vielen, toen Gijs weer in hun
midden was, op hun knieën van dankbaarheid.
Enkele minuten bleven ze in die positie van aan
bidding liggen. Toen hoorden ze in de verte een
kletterend geluid. Ze sprongen op om over de
rand van het balkon te kijken. Het was de pijl
geweest, die losgeschoten was. Hij had zich —
ze zagen het in het schijnsel van een straatlan
taarn —midden in de bloedplas geboord en tril
de nog na. Ook zagen ze een eenzaam krom
zwaard flonkeren. Het lijk van Abdul was ver
dwenen.
(wordt vervolgd)
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HET LEVEN EEN KERSTBOOM
In de jaren zestig en zeventig, toen
de bomen tot in de hemel groeiden,
werd er druk geëxperimenteerd
met ‘nieuwe leefvormen’. Buiten
echtelijke relaties moesten op één
lijn worden gesteld met het huwe
lijk. Ik herinner me pleidooien voor
de wettelijke erkenning van biga
mie, polyandrie, polygynie en serië
le monogamie. Alles kon, en dat
was maar goed ook. In Californië,
de bakermat van veel van dit fraais,
bestonden op zeker ogenblik grote
groepen mensen die er een punt
van maakten om iedere nacht met
een andere partner door te brengen.
In plaats van fidelity spraken ze
daar over polydelity. Tot zo’n jaar
of wat geleden las ik dikwijls van
dat soort berichten in de krant en ik
knipte ze trouw uit, maar tegen
woordig hoor ik er niet veel meer
over.
Komt dit soort experimenten niet
meer voor, of hebben journalisten
andere zaken aan hun hoofd? Wat
mij in ieder geval opvalt, is dat het
praten over al die fantastische alter
natieve stijlen van leven zo langza
merhand belegen begint te klinken.
Passé. Ik realiseerde me dit, toen ik
onlangs Suzanne Br0ggers boekje
Verlos ons van de liefde weer eens in
keek. Ik zat midden in een verhui
zing en was bezig om vloekend en
zuchtend de krankzinnige hoeveel
heid boeken in te pakken die ik om
onbegrijpelijke redenen in de loop
van mijn leven verzameld heb. Het
boek lag bovenop een stapel, zo
doende. De schrijfster maakt zich
woedend over het traditionele ge
zin, of ‘kerngezin’, zoals het in de
Nederlandse vertaling hardnekkig
wordt genoemd. Dat was in radica
le kringen bon ton, maar Brdgger
uitte zich extremer dan de meesten.
‘Mijn wanhoop over het kerngezin
is “alleen maar” aan het volgende
te wijten,’ zo zegt de schrijfster par
mantig, ‘ik heb mijn jeugd in een
ongelukkig gezin doorgebracht; de
gezinnen van mijn beide ouders wa
ren ongelukkig; de gezinnen van
mijn ouders’ vrienden waren onge
lukkig; de meeste gezinnen van
mijn vrienden zijn ongelukkig.’ Je
kunt je hier volgens de schrijfster
niet van afmaken door te zeggen dat
ieder huisje nu eenmaal zijn kruisje
heeft, want het gaat hier om iets
structureels: het gezin is per defini
tie verrot en slecht. Huwelijk en ge
zin zijn vormen van je reinste kan
nibalisme: iedereen die in zulke net
ten verstrikt zit, is bezig elkaar op
te vreten. Alles wat ‘echt’ is, wordt
verdrukt, waar het gezin is geweest,
46
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Huwelijk en gezin

L odew ijk Brunt

wil niets meer groeien. Brpgger
roept smachtend uit: ‘Als ieder die
zich revolutionair noemt of waant
nu eerst eens de eigen tweezaamheid ophief en het thema populari
seerde: “Trouw niet, ga scheiden!”
en het proces in die richting hielp
versnellen dat duizenden en nog
eens duizenden mensen de echtscheidingskantoren bestormden,
dan zou dat politieke en economi
sche gevolgen hebben.’ Wat heet,
de samenleving zou op zijn grond
vesten sidderen; de vrouwenbevrijding zou in één klap een feit zijn;
het kapitalisme ging voor de bijl en
het militair-industriële complex
verdween als bij toverslag. Nooit
meer uitbuiting, nooit meer oorlog.
Er is vaak op gewezen dat de ver
kondigers van zulke boodschappen
hopeloos achter de feiten aanhol
den. De ‘progressieve strijd’ was
een achterhoedegevecht, want van
het zo gehate traditionele gezin was
ook al in de jaren zestig en zeventig
bijna niets meer over. En wel als
gevolg van ontwikkelingen die vele
tientallen jaren geleden op gang ge
komen waren. De uitbreiding van
het monopoliekapitalisme bij voor
beeld, met zijn behoefte aan een
mobiele, ontwortelde arbeidersbe
volking. Of de opkomst van het the
rapeutendom, dat ervoor gezorgd
heeft dat in het persoonlijke leven
niemand meer op zich zelf of op an
deren durft te vertrouwen. Dat mag
zijn, maar inmiddels hebben de
Br^ggers wél hun zin gekregen. Ze
ker voor zover het de Verenigde
Staten betreft, en zal Europa daar
lang bij achter blijven?
Onlangs kreeg ik de resultaten van
de jongste Amerikaanse volkstel

ling onder ogen. Het leek alsof de
cijfers door de radicale bestrijders
van huwelijk en gezin zélf waren in
gevuld. Eén vijfde van alle Ameri
kaanse huishoudens bestaat tegen
woordig nog slechts uit één per
soon. Het aantal echtscheidingen is
de afgelopen jaren dramatisch
gestegen en deze stijging zal zich
naar alle waarschijnlijkheid nog
sterker voortzetten. In de leeftijds
categorie van twintig- tot veertigja
rigen eindigt één derde van alle hu
welijken in een echtscheiding. Op
iedere duizend gehuwden bestaan
ruim honderd gescheiden mensen.
Het aantal éénoudergezinnen is als
gevolg hiervan sterk toegenomen.
In 1970 leefden er ruim twintig
miljoen mensen in zo’n verband, te
genwoordig omstreeks vijfendertig
miljoen; één op de acht kinderen is
erbij betrokken.
Het geboortencijfer is steeds verder
aan het dalen. Tien jaar geleden
bestond tien procent van alle huis
houdens uit zes of meer personen,
nu is dat niet meer dan ongeveer
vijf procent. De gemiddelde gezins
grootte ligt op iets meer dan drie
personen. Het aantal volwassenen
dat ongehuwd samenwoont is sinds
1970 verviervoudigd en meer dan
zeventig procent van zulke relaties
is kinderloos.
Het ach en wee-geroep in de Vere
nigde Staten is niet van de lucht,
maar er bestaan geleerden die erop
wijzen dat er nog niet van de dood
van het gezin gesproken kan wor
den. Want, zo zeggen ze, negen van
de tien mensen blijven als gezinsle
den in huishoudens leven en negen
van de tien jonge volwassenen zul
len trouwen, zij het op latere leef
tijd dan in de afgelopen decennia

JAAP VEGTER
COPYRIGHT

gebruikelijk was. Zelfs mensen die
gescheiden zijn zullen voor een
groot deel opnieuw huwen. Iemand
van het Amerikaanse Bureau voor
Volkstellingen zei: ‘Het huwelijk is
praktisch universeel en dat zal in
onze samenleving zo blijven.’ De
enige verandering die hij signaleer
de was dat mensen beter dan ooit
zijn gaan beseffen dat een huwelijk
niet voor de eeuwigheid gesloten
hoeft te worden.
Het zal wel als geruststelling be
doeld zijn, maar overtuigen doet
deze tegenwerping me niet. Ik denk
dat er werkelijk iets fundamenteels
veranderd is. Hoezeer het huwelijk
in trek zal blijven, het is niet langer
de gewoonste zaak van de wereld,
zoals het altijd leek te zijn geweest.
Meer en meer Amerikanen ervaren
een toestand die bezig is aanzienlijk
‘gewoner’ te worden: een langer of
korter bestaan als alléénstaande.
Vooral in de jongere leeftijdscate
gorieën is het aantal alleenstaanden
stormachtig toegenomen: een ver
drievoudiging in de leeftijden tot
vijfentwintig jaar en een vervier
voudiging in de categorie van vijf
entwintig tot vijfendertig. In deze
laatste groep leeft één op de drie
personen op zichzelf! Dat was in
het begin van de jaren vijftig één op
de twintig. Nee, Suzanne Brdgger
kan dik tevreden zijn.
Toch is er iets waar zelfs zij niet
aan gedacht heeft. De bomen groei
en niet langer tot in de hemel, de
economische crisis slaat hard toe.
Dat heeft geleid tot ingrijpende ver
schuivingen in de verhouding tus
sen arm en rijk. De kloof die daar
tussen bestond is in bepaalde op
zichten steeds wijder geworden de
afgelopen tien jaar. En wat gebeurt
er? Juist mensen die in ‘alternatie
ve’ verbanden leven, lopen de kans
om aan de slechte kant van de
streep terecht te komen! En wie
hebben in economisch opzicht de
beste overlevingskansen? Juist, de
mensen die deel uitmaken van het
verdomde traditionele gezin: zulke
gezinnen hebben jaarinkomens die
minstens twee tot drie keer zo hoog
liggen als éénoudergezinnen, al
leenstaanden en andere idolen van
de revolutionairen uit de afgelopen
tijd. Huwelijk en gezin mogen in
bepaalde delen van de Amerikaanse
bevolking vrijwel van de kaart zijn
geveegd, maar wat ervan over is ge
bleven, lijkt levenskrachtiger dan
ooit. Arme Suzanne Br0gger, zulke
politieke en economische gevolgen
zal ze in haar kwaadste dromen niet
hebben voorzien.
■
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Over het kopen van een hemd. In
HOLLANDS MAANDBLAD van
februari staat een verhaal van Vonne van der Meer over de problemen
van een vrouw bij het kopen van
een hemd in een lingeriewinkel.
Treurig zijn die problemen, en
nauwgezet weergegeven. Naast een
verhaal van Biesheuvel, dat handelt
over de prettige en onprettige kan
ten van een gevangenschap, staat er
in HOLLANDS MAANDBLAD
een artikel van P.J. Stolk ‘De ander
in de spiegel’. Een van de instru
menten van de spoorzoekende
mens, aldus Stolk, is de spiegel, en
dit instrument is in de loop van de
tijd weinig verbeterd. Geen wonder
dat het met onze zelfkennis niet erg
wil vlotten. Wat zien we als we in
de spiegel kijken en hoe is het the
ma van de dubbelganger verbonden
met het thema van de spiegel? En
hoe zit het met dromen over ons
zelf? ‘Wat we kijkend in de spiegel
al konden vermoeden staat hier le
vensgroot voor ons: het raadsel van
ons eigen leven. De confrontatie is
zelden bemoedigend.’ In dit num
mer ook mooie houtsnedes van
Charlotte Mutsaers. In DE REVI
SOR (1983/1) praten Willem Jan
Otten en Gerrit Komrij onder lei
ding van Ben Hurkmans over to
neel. Het chemisch huwelijk van
Komrij heeft zijn opvoeringen al
gehad; Een sneeuw van Willem Jan
Otten komt dit voorjaar op de plan
ken. Vandaar dat het gesprek meer
gaat over de implicaties van Een
chemisch huwelijk dan over 'Een
sneeuw'. ‘Wat is het toch een onge
looflijk rijk stuk!’ roept Komrij op
een moment in het gesprek uit. ‘We
praten er nu al veel langer over dan
het duurt!’ Maar, eerlijk is eerlijk,
de interessantste vragen komen van
Willem Jan Otten in dit gesprek.

v

,

c

Verder in DE REVISOR een aar manummer van BZZLLETIN. Jodig stuk over ‘Een eeuw illustraties han Diepstraten voert een interes
bij Gogols Dode zielen van Kees sant gesprek met J. Ritzerfeld: ‘Ik
Verheul. Het proza is van A. van zou “De Poolse vlecht” de roman
der Heijden (gia Canaponi); een van de verdringing willen noemen.
somber verhaal van Ger Thijs; en Hoe sta jij daar tegenover?’ Ritzer
een mij ietwat tegenvallend verhaal feld: ‘Integendeel. Verdringing is
van de indertijd veelbelovende Del- het uitgangspunt, maar waar het in
more Schwartz. Van de gedichten het boek op uitloopt is verlichting
van Ad Zuiderent, Leo Vroman, (god beware me voor het woord
Jan Kuijper, Marcel Koopman verlossing).’ Ritzerfeld gaat in dit
en Eric Ruygers, springt één gesprek nauwelijks in op vragen
gedicht er uit: Prediker 1:8 van Jan naar het autobiografische karakter
Kuijper — om fluisterend te lezen. van zijn boek: ‘Naarmate de
Frida Balk keert zich in dit num autobiografische suggestie die er
mer van DE REVISOR tegen Ru- van een werk uitgaat sterker is,
dy Kousbroek, naar aanleiding van wordt er door de schrijver meer
Kousbroeks artikelen over de wis verborgen gehouden,’ zegt hij. En
kundige L.E.J. Brouwer in het Cul dat is een verademende uitspraak.
tureel Supplement van het Alge Graa Boomsma gaat in op de ont
meen Handelsblad. Zoals bekend vangst van al het werk van Ritzer
pleit Kousbroek er altijd voor dat feld, hoe weinig respons er eigen
we in laatste instantie ons verstand lijk was, tot aan dit laatste boek.
blijven gebruiken. Reden voor Fri Cyrille Offermans, Barber van der
da Balk om Kousbroek de Redelij Pol, August Hans Den Boef en
ke te noemen, met hoofdletter, als Daan Cartens analyseren en inter
verwijt bedoeld. Haar argumenten preteren het werk en Rein Bloem
zijn niet al te gemakkelijk te volgen. schrijft over de rol van de film in de
Behalve op het punt dat ze Kous boeken van Ritzerfeld. Anthony
broek betrapt op het vrouwelijk be Mertens levert een ‘Leesverslag’.
zittelijk voornaamwoord bij het Niet onbelangrijk is de bibliografie
woord ‘mysticisme’, dat onzijdig is. van Aloys van den Berk. Het werk
Misschien is dit werkelijk een faux van Oscar Timmers/J. Ritzerfeld
pas? Omdat Kousbroek werkelijk heeft immers nogal wat mutaties,
sexistisch denkt? Een magere be samenvoegingen, en naamverwissewijslast. Het nummer van ling ondergaan. DE GIDS (Nr. 1,
BZZLLETIN 103 is geheel gewijd 1983) bevat een boeiend essay van
aan de schrijver J. Ritzerfeld. Over Norbert Elias: ‘Hoe kunnen weten
zijn laatste boek De Poolse vlecht schappelijke en literaire utopieën
was de kritiek unaniem lovend. Een de toekomst beïnvloeden?’ Elias
meesterwerk werd het hier en daar gaat o.a. in op het werk van H.G.
genoemd en naast De Aanslag van Wells. ‘Een van de moeilijkste
Harry Mulisch werd het veel keren menselijke dilemma’s van de twin
genoemd als het beste boek van tigste eeuw’ schrijft Elias, ‘komt
1982 in het kerstnummer van VN. voort uit de uitbreiding over de he
Geen aanleiding tot een zo hoge le wereld van de steeds dichter ge
oplage als het boek van Mulisch, weven functionele interdependen
maar wel aanleiding voor dit the ties. Wereldwijde interdependen

ties maken sociale processen, zoals
tot uiting komt in een bewape
ningswedloop op wereldschaal en
in de dreiging van een wereldoor
log gevoerd met nucleaire en che
mische wapens, minder beheers
baar voor de deelnemers zelf.’ Het
zelfde thema van de frictie tussen
wetenschappelijke en technische
vooruitgang enerzijds en sociale
vooruitgang anderzijds stelt Helga
Nowotny in een essay ‘Breekpun
ten van de rationaliteit’. En in Kro
niek & Kritiek schrijft Herman de
Lange over ‘De verborgen beteke
nis van de ontwapeningsonderhan
delingen’. Ook de kleine tijdschrif
ten werken hard. Het Amerikanummer van het Dordtse blad DE
FONTEIJNE heeft op de omslag
een foto van de ‘Nieuw Amster
dam’ en de ‘Rijndam’ die elkaar op
volle zee passeren, op weg naar en
terug van Amerika. Peter Marijnissen introduceert een Amerikaanse
onbekend dichter Robert Clairmont, van wie enkele aardige ge
dichten in dit nummer staan. Ro
bert Lowell wordt in DE FON
TEIJNE vertaald door J. Eijkelboom en Jan Willem van de Wete
ring antwoordt vanuit Maine op
vragen van de redactie. Inez van
Dullemen beschrijft de ervaring
van een opvoering van Shakespeare’s Antonius and Cleopatra, onder
regie van haar man Eric Vos ...in
Kansas City.
D.M.

Hugo Claus

heeft met ‘Het verdriet van België’ een levenswerk geschreven,
dat de ontwikkeling van een jongen in Vlaanderen tijdens de
Tweede Wereldoorlog beschrijft. En nog veel meer: een bewon
derende analyse van Carel Peeters op pag. 4

Jeroen Brouwers

m
CPNB’s L iteraire Boekengids,
pagina 33

ü iiu acjii

Tubutch door Albert Ehrenstein. Een melan
cholische, vol zelfspot geschreven novelle.
Vertaald en ontdekt door Hans Bakx.
2
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John le Carré

Elliott Banfield

'

verlaat met zijn nieuwe boek ‘The little Drummer Girl’ zijn ver
trouwde ‘Circus’ om in de Libanon te opereren. Met meester
hand opererend. R. Ferdinandusse/pag. 14

Henk Romijn Meijer
dook in de archieven van een moordzaak in de Dordogne, in de
vorige eeuw. Uit de stukken reconstrueerde hij het proces in ro
manvorm. Jacques Kruithof/pag. 13

>

l \

9

Jan Siebelink
schreef een nieuwe verhalenbundel ‘Koning Cophetua en het be
delmeisje’. Sterke, thematisch gelaagde verhalen worden afgcJan Siebelink, pagina 28
wisseld met gezochte, navrante. Frans de Rover/pag. 28

John lc C arré, pagina 14

CPNB’s Literaire Boekengids

zit midden in dit boekennummer: het aanbod van de uitgevers
van A tot Z. Voor Vrij Nederland reisde Rudie Kagic door het
land om de literaire café’s, de genootschappen, de huiskamers,
de jongerencentra — overal waar de lezer zijn schrijvers ont
moet — te portretteren. Op de omslag: Cees Nooteboom
voorlezend naast de schemerlamp/pag. 33

Constantljn Huygens

A

was lange tijd als secretaris in dienst van het huis van Oranje.
Deze grote dichter was in die functie nauw betrokken bij de poli
tiek van de zeventiende eeuw. Over hem verscheen een biogra
fie. Aad Nuis/pag. 67

En verder:

De decaan en diens december door Saul
Bellow (Agathon). Nederlandse vertaling van
een roman over een intellectueel in Chicago
en Boekarest.

Uitverkoren is een lijstje van boeken die de re
dactie heeft uitgekozen als de interessantste van
de afgelopen periode.

Hugo Claus, pagina 4

meende dat de manier waarop men kleuren waarneemt, afhan
kelijk is van de omgeving waarin zij voorkomen en van het be
grippenapparaat waarmee de waarnemer opereert. Frans
Bocnders/pag. 26

Franny en Zooey door J.D. Salinger (De Be
zige Bij). Een mooie vertaling van Johan Hos
over de twee jongste kinderen Glass.

Het verdriet van België door Hugo Claus
(De Bezige Bij). Een grootse familie- en ont
wikkelingsroman. Zie pagina 4.

bundelde ‘op verzoek van zijn uitgevers’ zijn vroegere verhalen.
Jaap Goedegebuure schreef een studie over het werk van Brou
wers. Onmisbare boeken allebei voor wie Brouwers werk volle
dig bij wil houden. Rudi van der Paardt/pag. 9

Wittgenstein

Jaap van H eerden, pagina 11

The Little Drummer Girl door John le
Carré. Een zich in de Libanon afspelende
thriller waarvan een Amerikaanse, Engelse en
Nederlandse editie (‘De lokvogel’) voorhanden
is. Een evenement.
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Jeroen Brouwers, pagina 9

V

1

Max Pam en Ed Jongma over ‘De zorgeUjke staat van het onbe
wuste’ van Jaap van Heerden/pag. 11
Het Favoriete Personage/ pag. 78
Lodewijk Brunt over de succesformule van hetblad ‘Vogue’/pag. 85 Henk Rom ijn Meijer, pagina 13
Anthony Paul over Brucc Chatwin/pag. 83
Jacques Klöters over de maker van liederen, Konstantin
Wecker/pag. 19
Herman de Coninck over de poëzie van Rob Schouten/pag. 20
Boudewijn Büch over de bibliofiel Kraus/pag. 74
Jan Fontijn over Freud en Nederland/pag. 76
Cok van der Voort over Salvatore Satta/pag. 89
Marita Mathijsen over een prozabundel uit de negentiende
eeuw/pag. 22
Willem Otterspeer over ‘De Kaas & de Wormen’/pag. 31
Ieme van der Poel over een Stendhal-tentoonsteUing/pag. 30
Siegfried Woldhek: tekening van Hugo Claus/pag. 4
Door het nummer: uitsnedes uit de serie ‘10 angsten’, 10 an
sichtkaarten van Joost Swarte. Uitgever: Kunstwinkel Playzier,
Brussel, ƒ 17,50. Zoek de bijbehorende angst.
Teringstein/pag. 91; Het leven een kerstboom/pag. 92;
Yrrah/pag. 93; Hugh Jans/pag. 94; Jaap Vegter/pag. 95
Eindredactie: Carel Peeters & Doeschka Meijsing
Omslag: Joost Swarte
Vormgeving: Charlotte Fischer

Sigm und Freud, pagina 76
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Toujours sourire!
Het verdriet van België:
'Ook waar het iets minder is, is het perfect’
Het verdriet van België
door Hugo Claus
Uitgever: De Bezige Bij,
774 p., ƒ 39,50 gebonden,
ƒ 30,— paperback

Carel Peeters

weggewaaide glimlach’. De on
schuld van het konijn is in Het ver
driet van België verloren gegaan en
het beest zoekt naar de glimlach om
het verdriet, en in het bijzonder het
verdriet van België aan te kunnen.
Tijdens een vakantie van het
Gesticht gaat Louis met zijn moe
der naar de opera Het land van de
glimlach. Hij ziet daar zijn vader
die figureert als ‘koelie met een le
men buik die leemrood geverfd is’.
Maar hij heeft meer oog voor iets
anders dat een grotere opwinding
bij hem veroorzaakt: een Chinese
prins die weet om te gaan met zijn
verdriet. De prins, Sou-Chong, ziet
zijn geliefde, aan wie heel zijn hart
is gewijd, terugkeren naar haar
westerse geboorteland. Zijn hart is
gebroken, maar hij laat het niet
merken: ‘Prins Sou-Chong heeft
zijn hart leren zwijgen. En als dat
hart bij een Chinees breekt, wie
gaat dat wat aan? Wij, Chinezen to
nen het niet.’ Dat herkent Louis en
hij hoort zijn ‘gele tweelingbroer’
zich zelf aanmanen ‘niets ooit te la
ten zien. “Toujours sourire! Le coeur
douloureux! Niets mogen ze mer
ken” .’
De opwinding en verwarring die
deze herkenning bij Louis teweeg
brengt, is nog niet over als het doek
valt en zijn moeder hem vraagt:
‘Wel?’ Ongewild brengt hij onmid
dellijk in praktijk wat Prins SouChong hem zojuist geleerd heeft.
Hij wil zeggen: ‘Schoon, het
schoonste dat er op de wereld is’,
maar hij krijgt de kans niet omdat
hij elk ogenblik in tranen kan uit
barsten. Zijn moeder reageert zon
der dralen: ‘Is ’t weer niet goed ge
noeg? Toch? Waarom kijkt ge dan
zo stuurs? Waarom zit ge daar met
zo’n vies aangezicht? Wat moet ik
toch doen met u?’

Hoofdpersoon van de zeven
honderdenvierenzeventig pagi
na’s tellende roman Het verdriet
van België van Hugo Claus is
niet het volk van België gedu
rende de Tweede Wereld
oorlog. Evenmin het collabore
rende deel daarvan dat in of om
het fictieve stadje Walle in
Zuidwest-Vlaanderen woont.
Ook Louis Seynaeve is niet de
echte hoofdpersoon, hoewel hij
centraal staat in de handeling,
omgeven door zijn vader Stat
en zijn moeder Constance, zijn
grootvader Peter, zijn groot
moeder Bomama, zijn groot
moeder van moederskant Meerke; zijn ‘Nonkels’ Leon, Robert, Arman, Omer, Florent en
Firmin; zijn tantes Violet; Berenice, Nora, Mona, Hélène; de
Zusters Engel, Thérèse, Adam,
Econome, Kris, Sapristi en Gerolf van het internaat (het
‘Gesticht’); zijn vrienden op dat
internaat Vlieghe, Dondeyne,
Byttebier, Goossens; zijn vrien
dinnen in Walle Bekka en Simone; de schrijver Marnix de
Puydt, zijn leraar de Eerwaarde
Kei,
zijn
‘beschermengel’
Holst, de geheimzinnige Mada
me Laura, zijn vakantievriend
Raf en schoolvriend Maurice.
De echte hoofdpersoon is Het
Konijn, het onschuldigste dier
van de wereld, dus ook van Bel Onhoorbaar lachen
gië.
Het ‘Toujours sourire’ van Prins
Een tante van Louis Seynaeve heeft Sou-Chong was een herkenning. In
een konijn, en dat is voor de roman het door nonnen geleide Gesticht
niet zonder betekenis, maar het is waarin Louis verblijft in het eerste
vooral het konijn in de gedachten deel van Het verdriet van België is
van Louis dat met zijn stempelende hij de leider van een groepje jon
pootjes afdrukken achterlaat in de gens van de laatste klas die zich de
roman. Volgens Louis heeft het ko ‘Apostelen’ noemen. Hij is de fan
nijn van God bij de schepping een tast van het stel, een ‘leugenzak’
glimlach meegekregen. Het is die zegt Vlieghe, en bedenkt ter plekke
glimlach uit onachtzaamheid verlo de vreemdste geschiedenissen en
ren en zoekt sindsdien ‘snuffelend, giet zijn preoccupaties in wonder
neusrimpelend vruchteloos naar die lijke bedenksels. Tot die bedenksels

4
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behoren de ‘Miezers’, geen dingen
met een bepaalde vorm, maar iets
in de lucht dat onzichtbaar en on
hoorbaar is. Hij jaagt zijn verhitte
fantasie op als hij erover begint.
‘Miezers,’ zegt hij als hij hun be
langrijkste kenmerk prijsgeeft, ‘la
chen altijd, wat er ook gebeurt, ook
bij het ergste wat je kan bedenken.
Onhoorbaar, onzichtbaar, toch weet
je dat ze lachen. ’
Het konijn, dat op zoek is naar zijn
glimlach is de verloren onschuld,
waar Claus soms mee voor de dag
komt om aan te geven dat er toch
ooit zo iets geweest moet zijn.
Louis Seynaeve is die onschuld
niet, want hij is vanaf zijn geboorte
opgegroeid in een omgeving en in
een wereld waarin aan de lopende
band ‘gezondigd’ wordt, zonder dat
men het weet. Dat is de andere grote
ontdekking die Louis doet in de
schouwburg als hij zit te kijken
naar Het land van de glimlach. De
Prins verliest zijn geliefde omdat
hij zich niet bewust is van de gru
welijkheid van de zeden van zijn ei
gen land: hij wilde drie vrouwen.
‘Zo onwetend zijn wij. Zo doen wij
toch de zonde. Of we ’t willen of niet.
Nog nooit is het voor Louis zo hart
verscheurend duidelijk geweest wat er
gaande is in het gesticht, in de Ouden
aardse Steenweg, in de hele wereld. ’
Dit raakt aan de kern van Het ver
driet van België. De mensen daarin
zijn ingekapseld in de met hen ver
groeide idealen van een geloof, tra
ditie, familie. Ze proberen hun ‘ei
genheid’, die reikt van hun familie
tot Vlaanderen, koste wat kost te
behouden volgens de roomse begin
selen, die zich makkelijk laten ver
enigen met die van autoritair natio
nalisme en nationaal-socialisme.
Hugo Claus heeft hierover wel eer
der geschreven, in Omtrent Deedee
en De verwondering, maar niet eer
der in deze omvang, deze luchtige
diepgang, met zoveel greep op zijn
onderwerp.
Het verdriet van België is een lang
verhaal dat niet verflauwt; het is zo
consequent doordacht dat geen en
kele alinea er voor niets staat, alle
woorden zijn gewogen, elk persona
ge breidt de menagerie uit, en
kleurt de anderen bij. Er gebeurt
niets voor niets, alles voegt iets toe.
Opmerkingen, gebeurtenissen of
handelingen worden even terloops
honderden pagina’s verder weer

opgepakt. Claus’ taal is een heel bij
zonder, kleurrijk, aangenaam
mengsel van Nederlands en Vlaams
dat een genoegen is om te lezen.
Het boek zit vol soepele uitweidin
gen: de verhalen die Louis bedenkt
of die verteld worden door deze of
gene. De roman gaat wel over
Louis Seynaeve in de derde per
soon, maar Claus denkt met hem
mee, bouwt zijn gedachten uit. De
schrijver is als commentator met zijn
personage verweven. Claus denkt
met Louis, toch wordt Louis ook
gezien, zodat die voor de roman ka
rakteristieke distantie ontstaat: alles
wordt met een koel oog bekeken,
zonder dat je het gevoel hebt dat de
schrijver buiten de wereld staat die
hij oproept.
De betrokkenheid en distantie be
horen thematisch tot de roman.
Louis Seynaeve ontwikkelt zich tot
iemand die zich met een onzichtba
re glimlach binnen zijn familie be
weegt en ondertussen zijn eigen we
reld laat ontstaan. Hij hoort er wel
en niet bij. ‘Die koude van u, ik ben
er bang voor,’ zegt zijn leraar Kei
tegen hem. Zijn moeder zegt tegen
zijn tante Mona: ‘Zie hem daar zit
ten, mijn Louis. Dat zit daar maar
en dat loopt daar maar, en ge weet
niet wat hij peinst, zijn aangezicht
is lijk zonder leven.’ Dat Louis
daarop roept dat hij het niet kan
helpen, dat zijn gezicht zo groeit, is
een waarheid waarvan zijn moeder
de reikwijdte niet kan doorzien: het
groeit zo omdat zich al enkele jaren
de ‘verschrikkelijke wet’ van Prins
Sou-Chong aan hem voltrekt: laat
niets merken, toujours sourire.

Ontwikkelingsroman
Het verdriet van België is een
familie- en ontwikkelingsroman die
zich afspeelt aan het eind van de ja
ren dertig en tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De wereld, de oor
log en de politiek zijn in elk hoofd
stuk aanwezig: het persoonlijke, het
familiaire, het dorpse, het streekse
en het nationale in de roman heb
ben allemaal op elk moment van de
dag met politiek te maken. De fami
lie Seynaeve wordt via de grootva
der geregeerd door het met bis
schoppen gelieerde, geïnstitutiona
liseerde katholicisme. De familie
leunt als vanzelf aan tegen alles wat
met fascisme te maken heeft. Voor
de vader van Louis zijn het ideaal

en heldendom van de Guldensporenslag van 1302 zo levend als de
revolutie van 1917 voor commu
nisten. Hij heeft bewondering voor
Hitler en het Duitse volk, want zij
hebben een ideaal en ‘tegen ’t ideaal
is er niets bestand. Als iemand of
een heel volk zijn leven wil geven
voor zijn geloof, dan is daar niets
tegen te doen.’ Mussolini is ‘een
man op zijn plaats’. Hij bewondert
schrijvers die zich met het volk ver
bonden voelen als Cyriel Verschaeve en Edward Vermeulen, een
schrijver die op al zijn boeken ‘Uit
ons volk voor ons volk’ zet. Zijn
sympathie voor het Duitse volk laat
hem in Duitsland machines kopen
voor zijn drukkerij en voor zijn
zoon Louis neemt hij een souvenir
mee: een beeldje van een Hitlerjugend-jongetje dat de eed aflegt.
Het openbare leven van de Seynaeves en de Bossuyts (de familie van
moederskant) wordt beheerst door
meeloperij, collaboratie, aanpas
sing, hypocrisie, zoveel mogelijk
profiteren. Het persoonlijke leven
is verstoken van elke onbevangen
hartelijkheid; de verhouding tussen
de familieleden is die van mensen
die nu eenmaal door het lot bij el
kaar geworpen zijn en elkaar gena
deloos beroddelen. Er speelt altijd
een of ander belang, haat of nijd in
hun gedachten. De grootouders
Seynaeve wonen niet meer bij el
kaar en haten elkaar zo erg dat de
grootmoeder fantaseert hoe ze haar
man een elektrische schok kan be
zorgen door een elektrische draad
aan de wc te bevestigen. De ouders
van Louis leven, vooral tijdens de
oorlog als zijn moeder als secreta
resse is gaan werken voor het Duit
se kantoor dat de tewerkstelling re
gelt van Vlaamse mannen in Duits
land, in permanente onvrede. Zijn
moeder leeft op door haar werk
voor Herr Lausengier en zou haar
man wel willen verlaten ‘als ik u
(Louis) niet had’.
In het eerste deel, ‘Het verdriet’,
wordt het verdriet beschreven: van
Louis, de familie, het land. In het
tweede deel, ‘Van België’, zien we
het verdriet aan het werk in oor
logsomstandigheden. Ook al heeft
Louis zijn Miezers, die altijd la
chen, in het Gesticht en thuis staat
alles in het teken van de leugen en
onoprechtheid. De roman begint
°P het moment dat Louis en zijn
Apostelen in de weer zijn met hun
Verboden Boeken, blaadjes, kran
ten en boeken waarvan ze weten dat
ze niet gezien mogen worden door
de Zusters. Dit begin zet de toon
van de roman: er wordt vanaf het
begin een verschil gecreëerd: hei
melijkheid tegenover openlijkheid.
De wereld van de volwassenen zit
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Hugo Claus, tekening van
Siegfried Woldhek
vol leugens en raadsels. Als zijn
moeder niet met zijn vader op be
zoek komt, wordt hem verteld dat
ze van de trap gevallen is en niet
kan komen. Tijdens eerdere bezoe
ken was hij altijd zwijgzaam ge
weest, wat haar de opmerking ont
lokte dat ze beter niet kon komen,
omdat hij toch nooit iets zei. Dat ze
van de trap gevallen is, bezorgt
hem een paniekerig schuldgevoel:
‘Als hij niet geboren was, dan had
zij geen last gehad van duizelingen
bij de trap.’ In werkelijkheid blijkt
zij in verwachting te zijn. Hij houdt
alleen maar in gedachten van zijn
moeder, uiten doet hij het niet. Zijn
moeder reageert daarop met geïrri
teerde verbazing, wat hij weer in
terpreteert als een bewijs dat zijn
ouders hem ‘niet erkennen’ als hun
zoon: ‘deze moeder, met moeite de
mijne’.
Met een moeder die in alle opzich
ten zo ver weg is, is het een van de

Apostelen, Vlieghe, met wie Louis
zijn grimmige behoefte aan gene
genheid probeert te bevredigen.
Maar het mechaniek waarmee men
dat het beste kenbaar maakt, is
stuk. Hij vernedert zich zelf tegen
over hem (‘Uw ziel is als de mijne.
Ik zie mijn moeder niet liever dan
u’) en krijgt als reactie de vraag of
hij nu genoeg ‘gezeverd’ heeft.
Maar hij is niet te stuiten: ‘Gij
moogt in mijn ziel binnen en buiten
wandelen als in een duivekot.’ Hij
wist dat hij ‘raaskalde zoals een rid
der in de maneschijn’. Door Vlieghe’s onverschilligheid tegenover
hem slaan zijn gevoelens om in een
behoefte hem te pijnigen en hem
mores te leren, een gevoel dat ook
zijn moeder oproept, maar dat er
heel indirect uitkomt als hij tegen
Vlieghe zegt dat de Miezers ‘tijdens
hun jonge jaren hun moeder mogen
schoppen en slaan’. Het ‘Nationaal
monument’ van de Miezers is ‘een
moeder die sterft voor haar kind’.
‘Op een dag ben ik van niemand
meer benauwd. Niets zal mij kun

nen kapotmaken. Geen verklikkers
zullen mijn ziel kunnen verstrooi
en,’ betoogt hij tegen Vlieghe. Zijn
afgewezen gevoelens verstopt hij in
het diepst van zijn ziel en ter com
pensatie ontpopt hij zich als een ‘ti
ran in de dop’, een ‘duivel van de
koude hoogmoed’, die de kleintjes
van het Gesticht tegen de schenen
schopt, Dondeyne als een slaaf be
handelt (ook onder de dekens),
Vlieghe door de Apostelen laat af
tuigen, geld steelt, als verklikker
optreedt. Hij wordt opgewonden
van de Duitse cohorten die in
marspas door Walle trekken en
voelt een mengsel van vrees en ver
rukking. Maar het is buitenkant.
Hij is opgewonden en gefascineerd
door die gestaalde doodsengelen,
maar als hij zich aanmeldt voor de
Nationaal Socialistische Jeugd
Vlaanderen (NSJV) is het ‘een
stap’, die uit overtuiging gezet lijkt
bij gebrek aan overtuiging: ‘Ik heb
de stap gedaan, de eerste. Zonder
hulp of voorspraak of raadpleging
van iemand. Als dat geen overtui-
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ging is.’ Hij betreedt daarmee het
gebied van de ‘exaltatie van de
moed en energie’ en steelt geld om
een uniform te kopen. Dat hij een
‘denker’ is ontgaat ‘de schaarleider’
echter niet; hij moet niet alleen
‘ “peinzen, maar ook een soldaat
van het peinzen zijn, een dief, een
verwoester van het peinzen. Ja?”
“Ja,” zei Louis vurig.’

Moed en macht
De omvang en veelzijdigheid van
Het verdriet van België zorgen er
voor dat de ontwikkeling van Louis
Seynaeve tot de figuur die hij aan
het slot is aan de hand van talloze
situaties kan worden getoond. Hij
is iemand die verstrikt is in de raad
sels, ‘verdoemde verborgenheden’
van de volwassenen, ‘een rat op de
dakzolder vol geheimen, toespelin
gen, ineens afgebroken gesprek
ken’. Daar wil hij uit en hij ‘zal het
opnemen tegen alle prinsen van de
duisternis, Louis de Schone’. Eén
manier is om ‘mijn gemene muil’ te
gebruiken en verhalen en leugens te
bedenken die beter moeten zijn dan
die waarmee ze hem te lijf gaan, zo
als zijn vader: ‘Als ik zijn leugens
wil overtreffen, dan mag ik nie
mand sparen. Ook de liefste, de
zachtste, moet mee in de modder.’
Na dit gedacht te hebben, vertelt
hij leugens over één van die ‘zachten’, Zuster Engel. Toch blijft er
een rest van menselijkheid in hem,
zoals blijkt wanneer hij de opgeslo
ten blinde Zuster wil redden, of
zijn oom Armand van de drank en
de vrouwen.
Louis’ vereenzelviging met hard
heid, moed en macht brokkelt heel
langzaam af. Het lijkt te beginnen
op het moment dat hij zegt schrij
ver te willen worden. Hij ant
woordt wel op de vraag welk be
roep hij zal kiezen als het gaat tus
sen soldaat, priester of dichter: ‘sol
daat’, maar dat is omdat het hem
gevraagd wordt door de Eerwaarde
Kei, een priester. Kei is een vol
wassen versie van Vlieghe, het is
zijn ‘mentor, vijand, leider’ die
hem af probeert te houden van alles
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wat met het nationaal-socialisme te
maken heeft, omdat hij vermoedt
dat Louis daar niet hoort. Maar
juist dit voortdurend belerende
maakt Louis nog opstandiger, al
weet hij in zijn hart dat Kei veel ge
lijk heeft. Als hij in een deemoedige
bui het gelijk van Kei erkent en
voor hem knielt, poetst hij tegelijk
met de onderkant van diens pij zijn
schoenen.
De schrijver die Louis’ ingehouden
verlangen om een schrijver te wor
den aanwakkert, is iemand die hij
wel eens ontmoet met zijn vader in
een café: Maurice de Puydt, ‘schrij
ver van spirituele maar ook volkse
boeken’. Hij is een van de ‘Vlaamse
Koppen’ uit het gelijknamige boek.
Claus maakt er een in zijn hart
mislukte figuur van. De Puydt be
klaagt er zich over dat hij getrouwd
is en kinderen heeft en daarom zijn
grote werken niet heeft kunnen
schrijven. Het versterkt bij Louis
een sluimerende gedachte: dat een
schrijver een eigen, ontoegankelijk
leven heeft. De Puydt betreurt het
verdwijnen van zijn ‘elan’ en dat hij
zijn ‘innerlijk kasteel’ in puin heeft
gelegd. Claus illustreert dit door
een kijkje te geven in het leven van
De Puydt: op het moment dat hij
een indrukwekkende verhandeling
ten beste geeft over ‘de elegante
verstening’ van Descartes, gaat de
deur van zijn werkkamer open en
deelt de meid bruusk mee dat de wc
verstopt is.
De eerste concrete tekenen van
Louis’ schrijverstalent duiken op
als hij een heel verhaal uit zijn
duim zuigt over de dagindeling van
Herr Lausengier, waarnaar zijn
moeder bevreemd luistert. Hij
schrijft ook een opstel voor een le
raar op het College en krijgt geen
cijfer omdat de leraar denkt dat hij
het heeft overgeschreven. Hij laat
hem in die waan. Hij schrijft in een
schrift brieven aan zijn overleden
collegevriend Maurice de Potter en
tegen het eind van de oorlog stuurt
hij een novelle in voor een prijs
vraag van Het Laatste Nieuws.
Dit schrijverschap kalft zijn on
bestemde verlangen naar vernieti
ging (‘Ik zal de hardste onder u al
len worden’) af, ook al begroet hij
de eerste bombardementen op Walle en zijn vroegere internaat, het
Gesticht met innerlijk gejuich (‘Ik
ben een zwijn want ik wil springen,
dansen, gillen in deze woeste
burcht, in het ontplofte slot’). De
enige verzetsdaad die hij pleegt, is
een speldeprik in de roman: als
twee schoolvrienden gearresteerd
worden, gooit hij een brandende
prop met benzine onder een tank:
‘Duits doodsgeschreeuw om Mutti
weerklonk’. Hij gedraagt zich amo

reel en neemt onbewust wraak op
zijn moeder als hij tegen de politie
man Van Paemel leugens vertelt
over Lausengier, waardoor die
wordt overgeplaatst naar een ge
vaarlijk frontgebied en zijn moeder
haar baan kwijt is. Hij steelt geld
uit de tas van zijn tante, een daad
die de afkeer oproept van zijn hele
doen en laten: ‘Het verdriet van
België, dat zijt gij,’ zegt zijn groot
moeder Meerke tegen hem.

Onschuld
Er leeft in Het verdriet van België
voornamelijk onvrede. Waar die af
wezig is, zoals bij Louis’ moeder op
haar werk, heeft het een collabore
rende achtergrond. Zijn vader loopt
als een tijger door het huis, opge
vreten door de gedachte dat zijn
vrouw het met Lausengier houdt.
Iedereen is vervuld van zijn eigen
belang of van laakbare idealen die
anderen vermorzelen. De vrouwen
waarmee Louis in Het verdriet van
België te maken krijgt, lijken deze
onvrede te verpersoonlijken. Behal
ve Bekka, het zigeunermeisje uit de
Toontjesstraat, waar de mensen
wonen die leven van de Openbare
Onderstand, en Simone, de dochter
van de apotheker De Paelinck, te
vens volkskomiek van de radio, zijn
alle vrouwen onbetrouwbaar, ran
cuneus, overspelig en weten ze niet
het verschil tussen goed en kwaad.
Louis haat zijn moeder meesten
tijds, maar zijn Oedipale gevoelens
zijn goed ontwikkeld. Zijn groot
moeder Meerke heeft haar man het
huwelijk ingelokt en hem daarin ge
kerkerd; zijn grootmoeder Bomama
spuwt vuur bij de gedachte aan
haar man. (Na zijn dood kan hij
geen kwaad meer doen.) Zijn tante
Mona houdt het met zijn grootva
der, zijn tante Violet is gestrand in
haar pogingen een man te verstrik
ken. Het is niet Louis die het initia
tief neemt tot ingrijpende liefdes
handelingen met vrouwen, hij
wordt door drie vrouwen genomen
en zijn gevoelens daarbij bevestigen
een intuïtie: dat vrouwen mannen
gebruiken, en dat is voor een schrij
ver, die een eigen, ontoegankelijk
leven heeft, een inbreuk. Toch
wordt hij ook naar de vrouwen toe
getrokken en bevolken ze zijn geest.
In een lange, geraffineerd uit
gesponnen scène wordt hij ont
maagd door zijn tante Nora. Het
Konijn speelt daarin weer een pro
minente rol: ze verleidt hem met al
lerlei gespeelde liefdespraat en door
haar vagina met een hongerig ko
nijntje te vergelijken, ‘gauw het
moet een boterhammetje krijgen’.
Wanneer de daad, onder haar uit
drukkelijke directie, wordt voltrok
ken, komt voor de tweede keer de

verdwenen glimlach van het konijn
ter sprake, die het de ‘hele dag te
rug probeert te vinden, knabbelend
op lucht’. Claus suggereert hier,
precies als met de glimlach van
Prins Sou-Chong, dat er niet alleen
een ‘verdriet van België’ is, maar
ook van de wereld, een fundamen
tele onvolmaaktheid waaraan alleen
een ‘toujours sourire’ helpt.
Maar ook de mannelijke kant van
deze zaak blijft in Het verdriet van
België niet onvermeld, al is het min
der duidelijk. Zijn vriend Vlieghe
pleegt aan het einde van de oorlog
zelfmoord door zich zelf dood te la
ten bloeden nadat hij zijn testikels
heeft afgesneden. In zijn mond
heeft hij een bikkel, die Louis hem
lang geleden heeft gegeven en die
hij op zijn beurt gestolen had van
Zuster Gerolf. Ze had er twee; ze
bevindt zich in het klooster omdat
haar man haar heeft verlaten. Vlie
ghe laat een brief voor Louis achter
waarin iets als een liefdeswet staat
die nooit wordt nageleefd: ‘Hebt gij
er een gedacht van hoezeer ik u be
mind heb? Mij hebt gij daar niet
horen over beginnen, nooit, omdat
ik vind dat de persoon die bemind
wordt dat zelf moet ervaren en her
kennen.’
Goed en kwaad leiden in de colla
borerende wereld van Walle en om
streken een eigen leven. Dat il
lustreert de figuur van Madame
Laura, een vrouw die verkeert in
kringen van notabelen en de bezet
tende macht en die haar kasteel
heeft in de buurt van Bastegem,
waar het ouderlijk huis van Louis’
moeder staat, dat hij in vakanties
bezocht en waar hij verblijft als de
familie uit Walle moet vluchten bij
het keren van het tij. Louis heeft
Madame Laura nooit gezien, maar
alles over haar gehoord. Hij reist in
het midden van de oorlog naar
Brussel met zijn vader en bezoekt
Madame Laura in een geheimzin
nig huis. Zij heeft van Holst, de
man die op haar kasteel past en die
Louis als kleine jongen nog eens
had uitgeroepen tot zijn ‘bescherm
engel’, gehoord dat hij zoveel leest.
Ja, Ukkie en Wappie zegt hij, omdat
hij voor deze belle dame sans merci
niet voor een boekenwurm wil
doorgaan. Maar zij weet beter. Ze
mogen boeken uitzoeken die de na
zi’s hebben buitgemaakt. Als ze
daar in een kelder mee bezig zijn,
horen ze geschreeuw van iemand
die in het huis gemarteld wordt. Ze
reizen vijf keer heen en weer van
Walle naar Brussel, hun koffers ge
vuld met boeken.
Door deze boeken betreedt hij ‘het
opwindende paradijs van de deca
dente joodse propaganda’. Hij leest
alle ‘verboden boeken’, van Tho

mas en Heinrich Mann, tot Feuchtwanger en Huxley, alle Entarteten:
‘Met lood in de kuiten, vastgeschroefd
in deplankenvloer moest Louis erken
nen dat hij door het internationalejo
dendom besmet was, het was in zijn
brein geslopen, slinks, niet te stuiten.
Als er anderen zijn bij wie ik hoor,
wil horen, zijn zij het, de versplinter
de kubisten, expressionisten, al die
tisten. De helden met zwaard en
toorts zijn van reuzel en smelten. ’
Hij begint iets door te krijgen van
wat er ondertussen met de joden ge
beurt. Nog niet zo lang geleden
vond hij een tekening in Volk en
Staat waarop joden worden afge
ranseld, alleen maar slecht getekend.
Tijdens het lezen van een boek van
Georg Hermann betrapt zijn vader
hem met een betraand gezicht.
‘ “Wat scheelt er nu weer?”
“De joden die overal in de weg zit
ten, die overal weggejaagd worden,
het is onrechtvaardig.”
“Staat dat in dat boek?”
“Nee. Maar ge voelt het!”
“Joden kunnen het goed zeggen.”
“Maar wat ze zeggen is waar.”
“Ge moet de waarheid van een jood
altijd met een korreltje zout
nemen.”
“En die van u niet zeker!”
“Ge moet daarom niet schreien.”
Louis wist zeker dat dit zijn vader
niet was. Ik ben ook het kind van
Mama niet.’

hoorde hem eens zeggen: ‘De totale
overwinning roept haar ongeluk
op. Wanneer Louis de novelleprijsvraag van Het Laatste Nieuws
gewonnen heeft en uitgenodigd
wordt op een literaire bijeenkomst
van het tijdschrift Mercurius,
waarin zijn werk gepubliceerd zal
worden, hoort hij een toespraak aan
waarin sprake is ‘van de innerlijke
weerstand van de Vlaamse intelli
gentsia, de opoffering van velen, de
schande van enkelen. Maar de geest
heeft, zoals altijd, overwonnen.’ Op
dat moment denkt hij: ‘De totale
overwinning roept het ongeluk op.’
Het is de moraal van het verhaal,
want het verdriet van België in deze
roman is dat er juist sprake was van
‘de opoffering van weinigen, de
schande van velen’ en dat de over
winningsroes vergeetachtig maakt.
De titel moet men ruim opvatten,
ook al krijgt Louis wel eens te ho
ren dat hij het verdriet van België
is. Wat het verdriet betreft worden
er verschillende claims gelegd in de
roman: zijn moeder heeft het over
het verdriet dat zij tijdens de oorlog
hebben gehad. (Antwoord van
Louis: ‘Het enige dat ge meege
maakt hebt is goed zorgen voor
eten en kleren en kolen.’) Dan is
zijn vader bescheidener: ‘ “Ik zou
liever niet aan de joden peinzen,”
zei Papa, “maar ik moet wel. Wij
zijn stom geweest in de oorlog, zij
zijn ziende blind geweest.” ’ Was
A Portrait of the Artist
dat niet wat Louis in de schouw
Het verdriet van België zou ook A burg ontdekte: dat mensen ‘zondi
Portrait of the Artist as a Young gen’ zonder dat ze het weten, als
Man during the Second World War Oedipus?
in South-West Flanders and the Het verdriet van België is een van de
World kunnen heten. Louis Sey mooiste Nederlandse boeken die ik
naeve komt uit de cocon van zijn fa ooit heb gelezen. Ook waar het iets
milie en traditie en noemt zich zelfin minder is, is het perfect. De snelle
z‘jn geschrift met de brieven aan de wisseling van scènes zorgt voor een
dode Maurice (van een Salinger- nieuwsgierig makende afwisseling;
allure) ‘leerjongen-schrijver’. Uit alle personages keren terug en het
een van die brieven blijkt hoe hij tie verhaal wordt daarmee langs vele
oorlog niet heeft ondergaan: ‘Wij lijnen voortgezet. Het verdriet van
hebben al tijd in een nachtmerrie ge- België is breed, precies, diep en op
leefd, wist gij dat, oude rakker! Zo pervlakkig; het is met vaste hand
staat het in de nieuwe gazetten’ en geschreven, nergens sentimenteel;
ondertekent de brief met de pracht het is scherp en in de geest van de
ige zin: ‘Uw vriend en broeder in schrijver heeft zich de glimlach van
Jezus Christus, dit laatste schrijf ik Prins Sou-Chong gevestigd, zonder
omdat Hij misschien in uw cor dat hij die opzichtig toont.
respondentie snuffelt. Uw maat en Het eerste deel, bijna driehonderd
alomgezochte sexuale maniak, pagina’s, eindigt met de datering
Louis.’ In diezelfde brief vermeldt ‘november 1947’. Dat is aanvanke
hij dat de kranten schrijven dat, nu lijk wat raadselachtig, want Claus
het nazi-beest verslagen, is ‘wij een zal het toch niet in 1947 geschreven
droom tegemoet gaan van gelijk hebben? Dit eerste deel blijkt de
heid, broederlijkheid en vrijheid. ‘novelle’ te zijn die Louis heeft in
Ja, met diezelfde mensen.’
geleverd voor de prijsvraag. Met
f-’eze scepsis ten aanzien van de het winnen van die prijs eindigt de
overwinnaars’ is een echo van iets roman: ‘Le jour de gloire est arrivé’
dat Louis opgevangen heeft uit de staat er. Daar is geen twijfel over
mond van Herr Lausengier, ie mogelijk.
■
mand die niet uit het boek naar voren komt als een stalen nazi; hij
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U w Libris
k w a lite itsb o e k h a n d e l
is altijd vlakbij.

Boekhandel Broekhuis
Grotestraat 21
tel. 05490-23355

■

Alphen aan de Rijn

Boekhandel Haasbeek
v. Mandersloostraat9
tel. 01720-73047

Hl A m ersfoort
De Algemene Boekhandel
Leusderweg184
tel. 033-14935

■

A peldoorn

De Gelderse Boekhandel
Koningstraat 31
tel. 085-452345

Assen

Iwema’s Boek- en kantoorboekhandel
Ged. Singel 11 - Mulderstraat 8
tel. 05920-12687

grondinformatie over die boeken die op dat moment in de

Bodegraven

Fa. W. Karssen en Zoon
Wilhelminastraat 1-3
tel. 01726-19242

actualiteit staan.
De Librisgroep wordt gevormd door een aantal zelfstandige
assortimentsboekhandelaren, verspreid over geheel Neder

Breda

Boekhandel J.J. van Turnhout
Grote Markt 18
tel. 076-134772

H

Bussum

land. De adressen vindt U op deze pagina.

Bussumse Boekhandel
Vlietlaan 68
tel. 02159-15313

■

H
H

Plukker Boek- en Kantoorboekhandel
Gedempte Gracht 73-75
tel. 02240-12941

H

D eventer

H
H

Emmen

H

ibris

s’-Gravenhage

B O E K H A N D E L S

Haaksbergen

Boekhandel Broekhuis
v. Heydenstraat 5
tel. 05427-13456

Heerlen

■

H eiloo

H V H ertogen bosch Boekhandel
Adr. H einen
Kerkstraat 27
tel. 073-130012

H

Hilversum

H

Katwijk aan Zee

H

H

Leidschendam

H

Lelystad

Laren

Larense Boekhandel
Naarderstraat 9
tel.02153-82312

H

H

Leeuwarden

Boekhandel Slingenberg
Hoofdstraat 106
tel. 05280-62752

Boekhandel ’De Tille'
Ruiterskwartier 173
tel. 058-151135

H

H

H

H engelo

H oogvliet

Boek- en Kantoorboekhandel Voskamp
Binnenban 46-48
tel. 010-160427

Leiderdorp

Boekhandel De Kier
Winkelhof 36
tel. 071-412129

Harkema’s Boekhandel
Havenstraat 105-107
tel. 035-45986

H oogeveen

H

Boekhandel De Kler-van der Lee
Taatedam 10
tel. 01718-12060

Boek- en kantoorboekhandel
S. Deutekom
Heerenweg 67-69
tel. 072-331483
Boekhandel Broekhuis
Enschedesestraat 19
tel. 074-910267

U trecht

Vlaardingen

H

Vlissingen

Boek- en Kantoorboekhandel
De Ruiter
P. Krügerstraat 55-57
te l.01184-12733

Boekhandel Paagman
Fred.Hendriklaan 217 b
tel. 070-543700

H

H

Leiden

Boekhandel De Kier
Nieuwe Rijn 45
tel. 071-120885

H

Vlissingen

Boekhandel Bikker
Walstraat 54
tel. 01184-12483

H

Weert

Boekhandel Willems
Markt 13
tel. 04950-34211

H Woerden
Fa. W. Karssen en Zn.
Kruisstraat 4
tel. 03480-12076

Boek- en Kantoorboekhandel Paagman H IJmuiden
Winkelcentrum Leidschenhage
Boekhandel Erasmus
Kamperfoelie 12-14
Lange Nieuwstraat 243
tel. 070-271202
tel. 02550-13144
Boekhandel De Brunte
Snijdersstraat 11
tel. 03200-21545

H

Lelystad

Boom Boekhandel
Waagpassage 57-61
tel. 03200-42414

H

Zoeterm eer

Boekhandel Ribberink
Dorpstraat 39
tel. 079-166944

■

Verhalen en levensberichten
door Jeroen Brouwers
Uitgever: De Arbeiderspers,
267 p., ƒ32,50
Tegendraadse schoonheid
Over het werk van Jeroen
Brouwers
door Jaap Goedegebuure
Uitgever: De Arbeiderspers,
Synthese, 98 p., ƒ21,50

* *

Rudi van der Paardt
‘Deze bundel ontstond op insti
gatie van anderen, niet in de
laatste plaats van mijn uitgever,
die het wenselijk of zelfs “no
dig” zeiden te achten, dat er
zoiets als een “overzicht van
mijn verhalenproduktie” voor
handen zou zijn.’ Aldus Jeroen
Brouwers in het nawoord van
zijn nieuwe boek Verhalen en le
vensberichten, dat een keus be
vat uit Het mes op de keel (1964),
De toteltuin (1968) en Klein leed
(1977), aangevuld met autobio
grafische fragmenten uit zijn di
verse essaybundels.
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Zwolle

Boekhandel Waanders
Grote Markt 7
tel. 05200-15392

Ook uit Brouwers’ verdere toelich
ting blijkt een zekere distantie met
name tegenover de verhalen, die, in
vergelijking met de succesvolle ro
mans uit de jaren zeventig, kenne
lijk van mindere kwaliteit worden
geacht. Er zullen waarschijnlijk
weinig lezers zijn die dit oordeel
willen aanvechten —dat neemt niet
weg dat deze uitgave heel welkom
is, en wat mij betreft zelfs volledi
ger had mogen zijn.
Brouwers’ debuut, door critici heel
verschillend beoordeeld, is al jaren
onvindbaar en komt ook in deze
(mooi gebonden) bundel niet meer
voor, met uitzondering van het ver
haal ‘Thijmen Hoolwerf, dat na
bewerking trouwens in De toteltuin
was beland. Jammer vind ik het dat
het verhaal ‘Orpheus’ is verdwe
nen: de Orpheus-thematiek is de ro
de draad door Brouwers’ werk ge
worden en het spoor terug loopt nu
dood. Uit De toteltuin is het titel
verhaal, eveneens tot mijn spijt, ge
schrapt. Het is misschien niet een
erg sterk verhaal, en het leunt in
Zljn thematiek ook wel wat aan te
gen ‘Ego vir’, uit de weinig beken
de bundel Klein leed (in zijn geheel
herdrukt), maar het is met zijn te

rugblik op de geprolongeerde jon
gensjaren van de verteller/schrijver
op zijn minst vanuit biografisch
oogpunt interessant. Het slot, met
zijn herhalingseffecten, kondigt bo
vendien de superieure stilist Brou
wers aan:
‘De wind rukt aan mij. Op het
lichaam onder mij begint de modder
te koken. Niets is er meer dat mij be
heerst, tenzij dit. Niets deert mij
meer. Laat mij waaien in mijn huls
van warmte. Laat mij waaien. Mij,
rietpluim, laat mij waaien. ’
Met de overige verhalen uit De to
teltuin kan echter nu een nieuwe ge
neratie lezers kennis maken. Daar
zitten juweeltjes tussen als ‘Oom
Igor’, ‘Veldbloem, een distel’ en,
voor mij het hoogtepunt, ‘De
bruid’, een ‘personaal’ verteld ver
haal over een schizofrene jonge
vrouw en haar seksuele ervaringen,
dat dezelfde indringende kracht
heeft als Roman Polanski’s film Repulsion. Van de drie verhalen uit
Klein leed heeft vooral ‘Mikado’ het
onmiskenbare Brouwers-stempel,
met zijn combinatie van de motie
ven eenzaamheid, onbegrip en
dood. Verhalen en levensberichten

schoonheid, biedt een goede analyse
van de thematiek van Brouwers’
werk en plaatst het in een literaire
traditie. Mijn opmerkingen moeten
gezien worden als kanttekeningen
van een lezer/gebruiker met het oog
op een nieuwe druk — die verdient
het in stemmig rood uitgevoerde
boekje zeker.
Goedegebuure noemt zijn studie
uitdrukkelijk een essay. Dat zal hij
onder meer gedaan hebben, omdat
hij eerdere publikaties niet in zijn
tekst vermeldt en ook geen noten
opneemt. Dat leest prettig, maar er
is toch ook een nadeel aan verbon
den. Ik neem als voorbeeld de uit
leg die Goedegebuure geeft van de
volgende passage uit Zonsopgangen
boven zee, ongetwijfeld Brouwers’
meesterwerk: ‘De pijpen van de haar
(bedoeld wordt het meisje Aurora)
strak om het vlees zittende jeans en
waarin als ze loopt haar billen zo be
wegen, dat ze de lijn van een liggende
acht beschrijven, verdwijnen in de
laarsjes. ’

Liggende acht
ui

Tilburg

Boekhuis den Draak
Veerplein 33-35
tel. 010-358822

H Gouda

Boekhandel Winants
Raadhuisstraat 2
tel. 045-711840

Spijkenisse

Boekhandel Broese Kemink
Stadhuisbrug 5
tel. 030-313804

Fa. W. Karssen en Zoon
Kleiweg 39
tel. 01820-12412

Haren

Soest

Boekhandel Gianotten
Heuvelpoort 359
tel. 013-682991

Boekhandel Spanjaard
Markt 50
tel. 04494-48888

H

Sneek

Boek- en kantoorboekhandel Voskamp
Nieuwstraat 105
tel. 01880-12050

Eindhoven

Boomker’s Boekhandel
Rijksstraatweg 205
tel. 050-344013

Sittard

Boekhuis Sittard
Limbrichterstraat 44
tel. 04490-10555

H

H G eleen

H

Schagen

Van de Ven’s Boekhandel
Soesterbergsestraat 53
tel. 02155-12419

Gerard Jansen boek- en
kantoor b.v.
»
De Weiert 88
tel. 05910-11011

H

Santpoort

Boekhandel Erasmus
Hoofdstraat 234
tel. 023-378371

Boekhandel M.F. van Piere
Rechtestraat 62
tel. 040-444045

H

Rijkswijk

Boekhandel Paagman
H. Ravesteijnplein 42-43
tel. 070-984050

Boekhandel Praamstra
Lange Bisschopstraat 41
tel. 05700-12025

H

Oss

Boek- en Kantoorboekhandel Baarda
Grootzand 43-45
tel. 05150-12203

o t V

D elft

H

H

Boek- en Kantoorboekhandel
Paagman Papsouwelselaan 234-236
tel. 015-611668

H

O egstgeest

Boekhandel W. Derijks
Walplein 3
tel. 04120-22431

H

De verhalen van Jeroen Brouwers en de ontrafeling ervan

N ijm egen

Boekhandel Kloosterman
Broerstraat 68
tel. 080-220151

nis en alle service die U zich kunt wensen.

nog het magazine: Libris over boeken.
Dit regelmatig verschijnende tijdschrift geeft de lezer achter

Boekhandel Jongerius
Emmaplein 20
tel. 030-781014

H

Boek- en Kantoorboekhandel
van Benthem enju ttin g
Lange D elft 64
tel. 01180-12630

H

Ansichtkaarten van liefde en dood

Middelburg

aast het brede assortiment waarbinnen iedere smaak
aan bod komt, vindt U er uiteraard optimale vakken

Deze service beperkt zich niet tot de winkel alleen; er is ook

Hl Bilthoven
H

H

Boekhandel De Kier
Winkelcentrum De Kempenaerstraat
Passage 1-3-5
tel. 071-170809

N

Hl Arnhem

Maastricht

Boekhandel Leiter-Nypels
Wolfstraat 12
tel. 043-15350

H

Boekhandel Nawijn
Hoofdstraat 152
tel. 055-212709

H

H

Jeroen Brouwers, foto Eddy de
Jongh

eindigt met ‘Et in Arcadia ego:
Zang voor mijn haan die dood is’
(eerder afzonderlijk verschenen in
een bibliofiel uitgaafje), een moder
ne variant van een klassiek type ele
gie, maar tegelijkertijd ook een ode
op de paradoxale krachten van het
schrijverschap.

Analyse
Over Brouwers’ romans en verha
len bestond tot voor kort heel wei
nig bereikbare literatuur. Er waren
wel recensies te vinden in verzamel
bundels van bij voorbeeld Paul de
Wispelaere, Aad Nuis en Tom van
Deel, maar de enige studie van lan
gere adem was het profiel van
Brouwers geschetst door Wam de
Moor in Wilt U mij maar volgen?
Vlak na elkaar verschenen echter
onlangs een Brouwers-nummer van
Bzzlletin (nr. 98, september 1982),
met bijdragen van heel verschillen
de aard, zowel inhoudelijk als kwa
litatief, en een beknopte monogra
fie van Jaap Goedegebuure. Goedegebuures boekje, Tegendraadse

Die liggende acht nu is volgens
Goedegebuure symbolisch voor de
dubbel-cyclische structuur van het
boek zelf. Die interpretatie vind ik
heel overtuigend, maar dat kan ook
komen doordat ik die al eerder had
gezien. In het profiel van De Moor
had ik namelijk gelezen: ‘De liggen
de acht vind ik beschreven in de
manier waarop de billen van het
meisje bewegen (...). Maar het zit
ook in de manier waarop de hele ro
man is geconstrueerd.’ In Recensies
van Tom van Deel lees ik: ‘De lig
gende acht, die Aurora’s billen be
schrijven als zij loopt, is het lokteken van de oneindigheid van het
doodsmeisje dat zij is, maar ook van
dit boek.’ Nu kan Goedegebuure
die symbolische verklaring best zelf
bedacht hebben, maar het lijkt mij
toch beter om met het oog op wan
trouwende lezers bij dergelijke
vérstrekkende interpretaties een
verwijzing, hoe summier ook, naar
eerder gepubliceerde beschouwin
gen te geven. En dan nog iets over
die acht: Goedegebuure noemt in
dit verband terecht het begrip octaviteit, dat in De compositie van de
wereld van Harry Mulisch zo’n be
langrijke rol speelt. Hij geeft ook
aan dat er van directe invloed van
dit boek van Mulisch op Brouwers’
roman uiteraard geen sprake kan
zijn. Maar de acht als structuur26 MAART 1983 | y | - |
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principe had Mulisch al veel eerder
gebruikt: in zijn toneel Oidipous Oidipous. Verder denk ik, dat de stan
daardwerken van G.R. Hocke over
het maniërisme met de excursen
over getalsymboliek zowel door
Mulisch als door Brouwers driftig
zijn gelezen.
In interviews en essays heeft Brou
wers zelf vaak op zijn bewondering
voor en beïnvloeding door Mulisch
gezinspeeld. Goedegebuure noemt
ook andere namen, waar hij ver
wantschap en invloed ter sprake
brengt: die van Reve, Butor en Van
Deyssel. De invloed van Hermans
acht hij gering. Nu geloof ik wel
dat de verwantschap tussen de pole
misten Hermans en Brouwers min
der groot is dan door anderen wel is
beweerd. Dat neemt niet weg dat er
ook in Brouwers’ romans en verha
len toespelingen op het werk van
Hermans voorkomen. Bij voor
beeld is dat het geval in een passage
in Bezonken rood, die Goedege
buure tot uitgangspunt van zijn
verkenning maakt. De ik, zeg maar
de jonge Jeroen, wordt daar door
zijn moeder bij een internaat afgele
verd. Zij draagt een hoed met voile
‘die de hele tijd op de rand van die
hoed heeft gelegen, maar die voor
haar gezicht valt als zij zich naar mij
overbuigt om mij een afscheidszoen op
mijn mond te geven, — “dit voorval”

is tekenend voor de rest van mijn le
ven: wij kussen elkaar door een tralie
werk van spinneweb’. Dit is onmis
kenbaar een allusie op het debuut
van Hermans: Kussen door een rag
van woorden. Op bijna elke bladzij
van Brouwers’ boeken is dit soort
toespelingen en citaten te vinden:
zijn werk is, net als dat van de hem
verwante Brakman, één serie an
sichtkaarten over liefde, dood en
vooral literatuur. Groetjes uit Brus
sel (1969), waarvan ik zojuist de on
dertitel heb gevarieerd, zie ik dan
ook niet als ‘het boek van de aarze
ling’, zoals Goedegebuure doet,
maar als Brouwers’ eigen ‘program
ma voor de jaren zeventig’. Soms
zijn die literaire toespelingen alleen
goed te begrijpen als je over enige
biografische informatie beschikt.
Zo heeft de hoofdstuktitel ‘Roer
loos aan zee’ uit Zonsopgangen, een
verwijzing naar een roman van Jan
Walravens, eigenlijk alleen beteke
nis voor degeen die weet wie voor
het meisje Aurora uit die roman
model stond. Goedegebuure is ech
ter schaars met biografische gege
vens: hij concentreert zijn aandacht
geheel op het werk. Maar daardoor
is zijn bewering dat wij Aurora te
rugvinden als Iris in ‘De Exelse
testamenten’ (opgenomen in Klad
boek, herdrukt in Verhalen en le
vensberichten) nauwelijks meer dan

een slag in de lucht. De opvatting
dat Iris en Aurora ook in de mytho
logie één en dezelfde figuur zouden
aanduiden, een gedachte die je in
de secundaire literatuur over Brou
wers nogal eens tegenkomt (niet bij
Goedegebuure trouwens), is echt
niet juist: regenboog en dageraad
zijn op z’n best vergelijkbaar, niet
identiek.
Ik noemde hierboven de passage uit
Bezonken rood, die het vertrekpunt
vormt van Goedegebuures analyse.
In het daarin aangeduide isolement
van de jongen ziet hij de kern,
waartoe alle andere motieven uit
Brouwers’ werk te herleiden zijn.
Hij komt tot de volgende formule
ring, die grote kans maakt ongewij
zigd in de nieuwe ‘Knuvelder’ op
genomen te worden: ‘Het werk van
Brouwers is een eenheid, maar een
eenheid die gebouwd is op tegen
spraak, antithese en paradox. Zoals
aan het isolement wordt aan ieder
ander motief, vaak in één en dezelf
de zin of alinea, een wending van
honderdtachtig graden gegeven.
Isolement leidt tot angst, angst
wordt herleid tot schuld. Maar te
genover schuld staat beschuldiging,
de projectie van angst heet haat, en
tussen wroeging en worging is het
ook in een ander opzicht dan het
strikt letterlijke maar een miniem
verschil.’

Ik geloof dat de motiefverstrengeling in Brouwers’ oeuvre niet beter
aangeduid kan worden, maar ik
maak wel een kanttekening. Goede
gebuure noemt het in Bezonken
rood beschreven voorval op enkele
plaatsen de ‘oerervaring’, een trou
wens alweer naar Mulisch verwij
zende term. Het komt mij voor dat
de gebeurtenis psychoanalytisch
bezien te laat valt om als zodanig
aangeduid te worden: zij vindt im
mers plaats na de fallische fase. Als
er sprake is van een oerervaring,
moet die veeleer gesitueerd worden
in het Indische Jappenkamp.
Daar liggen de wortels van de am
bivalente relatie met de moeder en
de contactstoornissen die in het
werk van Brouwers zo domineren.
Angst óm de moeder moet daar
hebben geleid tot angst vóór de
moeder en vervolgens tot haat —en
schuldgevoelens. Ik zie de internaatsgebeurtenis dus als een verhe
viging van een veel ouder trauma.
Dat neemt natuurlijk niets weg van
de juistheid van Goedegebuures
ontwarringen van een zeldzaam
hecht verknoopt motievenarsenaal.
Zijn helder en inspirerend essay be
wijst gepaste eer aan een oeuvre dat
in de naoorlogse Nederlandse let
terkunde op unieke hoogte staat. B

Nieuwe boeken van Manteau!
Oiet Verschoor

Schorrebloem
•

>
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Hoofdthema van deze roman
is het isolement, het
gegeven van mensen die
langs elkaar heen leven,
het gevoel van eenzaam
heid. Diet Verschoor brengt
op ontroerende wijze het
aarzelend zoeken naar
oprechte vrijheid in beeld.
Paperback, f 18,90

Rente van Hekken

Het stilstaand uur van de
schorpioen

JAN

'1
Cadens

-fie era e rte
UT

Roman over een oosterse
vrouw die in het westen
woont.
Paperback, f 17,50

Jan Cartens

Emile Degelin

De verleiding

De marsorder

Een boek over vrouwen,
ook al brengt het een
paar maanden in beeld
uit het leven van een
leraar in een kleine stad.
Drie vrouwen spelen een
grote rol: Ine, zijn vrouw;
Renée, hun studerende
dochter en Mirjam,
een meisje van
zijn school...
Paperback, f 19.90

Nieuwe roman van Degelin,
waarover de pers bij zijn
debuut De bevrijding oordeel
de: 'De auteur ontpopt
zich als een schitterend
stilist. Hij schrijft in een
heldere, beeldende en
ook gedrongen stijl. ’
Ab Visser in de Leeuwarder
Courant
Paperback, f 18,90

Jef Geeraerts

Diamant
Nu al de vierde druk!
Méér dan zo maar een
gewone thriller die zich
afspeelt in de internatio
nale diamanthandel.
Paperback. I 24,50

Geert vanBeek
Beeld voor

LdapennaiM
f f f iW

M l l I l f t ’lU*

Beeld voor dag en
nacht
Proza, waaraan ironie
niet vreemd is. van
onverbloemd realistisch
tot puur poëtisch in
6 verhalen die een
eenheid vormen.
Paperback, f 14,90
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de echo?

i

Hugo Claus en Jan Vanriet

Het teken van de hamster
Poëzie van Hugo Claus met
schitterende aquarellen en
tekeningen in kleur van
Jan Vanriet.
Paperback, royaal formaat,
f29,50

VANAF DE.
OVERAT

E n w a a r ts
Geert van Beek

I

Loek Kessels

poeuANDKEBBOSCH

Roeland Kerbosch

En waar is de echo?

Vanaf de overkant

Een diepmenselijk ver
haal gebaseerd op ware
gebeurtenissen. Een
verhaal van voor- en
tegenstanders van het
feminisme, waarbij gren
zen en nationaliteiten
wegvallen.
Paperback, f20,90

Het niet-autobiografische,
maar heel herkenbare
verhaal van een succesvol
tv-presentator die, als hij
net de veertig is gepas
seerd, vermoedt dat hij op
een keerpunt in zijn leven
is gekomen.
Paperback, f 22,50

m
- Lidi
Loeki Zvonik

De eerbied en de angst
van Uri en Ima Bosch
Na een ernstig autoongeluk vecht Uri Bosch
tegen zijn lichamelijke en
geestelijke ondergang.
Zijn hallucinaties tonen
hem de verschrikkingen
van onze wereld: Hirosjima, Dresden, El Salva
dor, de kernbewapening.
Zijn vrouw Ima vecht m eel
voor zijn redding,
omdat er ook in deze
chaotische wereld nog
plaats is voor geluk.
Paperback, f 18,90

bij elke boekhandel!
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De aantrekkelijkheid van het onbewuste
De methodische twijfels van Jaap van Heerden
De zorgelijke staat van het on
bewuste
door J. van .Heerden
Uitgever: Boom, 192 p., ƒ24,50

Ed Jongma en Max Pam
Enkele maanden voordat de m e
thodoloog Jaap van Heerden
zijn proefschrift zou voltooien,
overleed zijn promotor prof. Johan Barendregt. Een harde klap
voor de psychologie en voor de
promovendus in het bijzonder,
want — zo schrijft Van Heerden
— het was Barendregt geweest,
‘die door zijn regelmatig uit
gesproken vermoeden dat het
met de psychologie als weten
schap en bijgevolg ook met dit
proefschrift wel nooit iets zou
worden, omdat eigenlijk alles
vergeefse moeite lijkt, mij voor
resignatie heeft behoed’.

Met prof. Nico Frijda als nieuwe
promotor is de dissertatie ten slotte
toch voltooid, maar deze vreemde
mengeling van misantropie en
nieuwsgierigheid is als grondtoon
in elke zin aanwezig gebleven. Van
Heerden maakt in zijn boek soms
de indruk een goudzoeker te zijn,
die met zijn zeef in de Rijn staat.
De prut en smurrie die telkens in
grote hoeveelheden aandrijven, lij
ken de somberste verwachtingen te
bevestigen, maar die ene waardevolle milligram die af en toe ook
wordt gevonden, is toch weer de
aanleiding om door te gaan.
De centrale vraag in Van Heerdens
proefschrift luidt, of gedrag meer
verklaarbaar wordt, wanneer men
een beroep doet op het onbewuste.
Verheldert de invoering van het be
grip ‘onbewuste’ de verklaring van
gedrag, of is het onbewuste een
nauwelijks te definiëren term, die
alles slechts nodeloos ingewikkeld
maakt?
Het is volgens Van Heerden naïef
°m te ontkennen dat gedrag door
onbewuste aspecten wordt beïn
vloed — dat is het uitgangspunt,
Waarover weinig verschil van mening bestaat. Het lijkt zelfs triviaal
om daar nog over te twisten. Het
bewustzijn is te vergelijken met een
bladzijde in een opengeslagen boek.
Men ziet alleen de opengeslagen
Pagina, maar '•ie is eigenlijk slechts
geheel te doorgronden als men ook

%
de rest van het boek kent. De overi
ge tekst bestaat, ook zolang men die
nog niet gelezen heeft. Zo lang
treedt het ongelezen deel niet ‘aan
de oppervlakte’, noch wordt het
‘verlicht door het bewustzijn’.
De kennis die niet onmiddellijk in
het bewustzijn aanwezig is, ligt op
geslagen in het geheugen. Op het
geheugen kan elk gewenst moment
een beroep worden gedaan en met
meer of minder moeite kan kennis
naar het bewustzijn worden terug
geroepen, zoals men een bepaalde
pagina opslaat. Maar soms komt
het terugroepen met zo’n opzienba
rend gemak tot stand dat men bijna
van een automatisme zou kunnen
spreken.

Chomsky
De violist bespeelt het instrument
‘op zijn ruggemerg’. Het stuk dat
hij speelt, heeft hij bewust gekozen,
maar in het spelen zelf laat hij zijn
pols en vingers de onbewuste pa
den bewandelen. Zodra hij zich
gaat afvragen wat zijn handen nu
eigenlijk precies doen, is het spelen
voor hem onmogelijk geworden,

Jaap van Heerden,
foto Bert Nienhuis
zoals een automobilist zal veronge
lukken wanneer hij zich bewust
probeert te maken wat zijn voet op
de rempedaal precies doet. Viool
spelen en automobileren gaan als
het ware ‘vanzelf en dit fenomeen
zal volstrekt onbegrijpelijk blijven,
als men geen beroep wil doen op
onbewuste aspecten.
In zijn proefschrift bespreekt Van
Heerden een andere, soortgelijke
vorm van het onbewuste. Hij ver
wijst op dit punt naar Chomsky,
die in een poging om het gemak te
verklaren waarmee kinderen een
taal plegen te leren, heeft gepostu
leerd dat de mens over een aange
boren kennis van de grammaticale
regels moet beschikken. Het ver
mogen om een taal te leren is gene
tisch bepaald; welke taal er wordt
geleerd, is een sociale kwestie.
De kennis van grammaticale regels
is niet alleen onbewust, maar bo
vendien ontoegankelijk voor in
trospectie — dit vermoedelijk in te
genstelling tot de techniek van het

vioolspelen. Men ziet, ook hier is
de invoering van het onbewuste een
noodzaak. Behavioristische theo
rieën schieten tekort, omdat onver
klaard blijft waarom een kind Tos
van enige specifieke stimulus zelf
zo gemakkelijk nieuwe zinnen
voortbrengt en ook onafhankelijk
van enige beloning correcties in de
zinnen aanbrengt’.
Tot zover kan het onbewuste pro
bleemloos worden aanvaard. De
cognitieve psychologie, die de wijze
bestudeert waarop de mens infor
matie verwerkt, maakt graag en dik
wijls gebruik van modellen waarin
het onbewuste optreedt als een —
voorlopige — witte plek, die moge
lijkerwijs als onze kennis daartoe
strekt, zal worden ingevuld. In dit
licht zal men ook Chomsky’s hypo
these moeten beschouwen.
De woorden van Van Heerden wor
den pas zorgelijk van toon, als hij
de wetenschappelijke status be
spreekt die het begrip ‘onbewust’
opeist in de dieptepsychologie van
Freud. Het onbewuste is hier een
instantie waarin niet alleen de aan
geboren, voor introspectie ontoe
gankelijke drijfveren huizen, zij is
ook het verbanningsoord voor trau
matische ervaringen en ‘verboden’
wensen. Een onaangename af
spraak wordt ‘gemotiveerd verge
ten’, of — om in de terminologie
van Freud te blijven —verdrongen.
Het bewustzijn verzet zich tegen
het bestaan van deze ongewenste
bannelingen met behulp van een
imposant arsenaal van afweerme
chanismen. De heftige strijd die
het bewuste en het onbewuste voe
ren om in evenwicht te blijven, kan
soms zo veel energie verslinden, dat
het ten koste gaat van het psychisch
welbevinden.
Het verdrongen materiaal waar
Freud op doelt, is in beginsel in
trospectief benaderbaar, maar om
de kracht van de afweermecha
nismen te breken, is een geregelde
hulp van de analyticus noodzake
lijk. Een extra probleem vormt bo
vendien de kameleontische eigen
schap van het onbewuste om in al
lerlei vermommingen in het licht te
treden. Het onbewuste toont zich
in de droom en in de zogenaamde
Fehlleistungen, zoals versprekin
gen en verschrijvingen.
Als voornaamste bezwaar tegen de
dieptepsychologische hypothesen
voert Van Heerden aan, dat een for
meel model ontbreekt waarin bewe2 6 M A A R T 1983
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ringen ook empirisch worden ge
toetst. Zoals de zaken er nu voor
staan, past elk gedrag —hoe tegen
strijdig ook — in de Freudiaanse
theorie. Om het grof te zeggen:
masturbeert iemand tien keer per
dag, omdat hij een autoritaire vader
heeft, dan is de relatie logisch en
verklaarbaar. Masturbeert een an
der, wiens vader juist een sukkel is,
ook tien keer per dag, dan is er voor
de theorie nog weinig aan de hand.
Op die manier valt er natuurlijk
weinig meer te toetsen.
In Van Heerdens woorden: ‘Het is
in het geheel niet nodig het bestaan
van onbewuste wensen, drijfveren,
ideeën en impulsen te verwerpen.
Dat zou ook naïef zijn. Maar bij de
afwezigheid van een goed inzicht in
de kracht van al die onbewuste fac
toren en de volgorde van hun optre
den alsmede de inwerking op el
kaar, zou het aanbeveling verdie
nen modellen te construeren
waarin de formele samenhang
wordt vastgelegd en mogelijk op
basis van empirische gegevens
gaandeweg verfijnd. Voor zover de
term “onbewust” aanzet tot de
constructie van modellen, als stap
op weg naar een theorie, is hij in
derdaad een “promissory note”,
die hier en daar al met succes is ver
zilverd.’

Frau kant
Uit deze toch ietwat optimistische
verwachting, waarmee hij zijn boek
besluit, mag men afleiden dat Van
Heerden een ambivalente liefdesre
latie onderhoudt met de diepte
psychologie. Aan de ene kant toont
hij zich zeer gevoelig voor de analy
tische verleiding en daarom is het
hoofdstuk ‘De filosoof in analyse’,
waarin een aantal van zijn beroem
de voorgangers op de canapé wor
den gelegd, niet voor niets het
meest vermakelijke in het proef
schrift. Al eerder in zijn essaybun
del Tussen psychologie en filosofie
heeft Van Heerden aangetoond dat
hij zelf het psychoanalytische be
grippenapparaat met verve kan
hanteren. Bijna ongehinderd door
methodologische ballast zette hij in
een artikel over het Oedipus
complex uiteen dat in de vaderzoon relatie de agressie vooral van
de vader uitgaat —dit integenstelling tot de oorspronkelijke Freudi
aanse theorie.
Aan de andere kant is het tekenend
dat zijn requisitoir tegen de diep
tepsychologie in aanzienlijk stroe
ver proza is vervat en dat zou erop
kunnen duiden, dat hij zijn be
schuldigingen maar moeizaam uit
de pen krijgt. Aangezien Van Heer
den in zijn proefschrift zonder eni
ge gêne Kants filosofie in verband
12
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brengt met de moederborst van
Frau Kant, mogen wij de vrijheid
nemen om erop te wijzen dat Van
Heerdens dualisme voor een deel
wellicht terug te voeren is op de re
latie met Barendregt. Ongetwijfeld
is de cynische vader-figuur van Ba
rendregt doeltreffend geweest in
zijn kritiek, maar hij heeft mis
schien ook te veel elan en enthousi
asme afgebrand, waardoor hier en
daar te grote academische voorzich
tigheid de boventoon is gaan voeren.
Het is dan ook zeer typerend dat bij
de getuigen die Van Heerden tij
dens het proces tegen het analyti
sche onbewuste oproept, de droom
de opvallende afwezige is gebleven.
Wel vermeldt hij zeer terloops dat
Freud de droom beschouwde als de
koninklijke weg naar het onbe
wuste, maar die aanhaling ge
schiedt slechts om zo snel mogelijk
de stap naar de hypnose te kunnen
maken.
Het was Barendregt, zo schrijft
Van Heerden, die de hypnose ken
schetste als ‘het onbewuste op zijn
best’. Daarover kan men zeer ern
stig van mening verschillen. In de
droom manifesteert het onbewuste
zich op een veel ‘natuurlijker’ wij
ze, dan in de kunstmatig opgeroe
pen hypnose. Wetenschappelijk ge
zien is de hypnose een moeilijk
grijpbaar fenomeen.
De droom daarentegen wint de
laatste jaren duidelijk aan prestige,
niet alleen door het ontdekken in
1953 van de REM-slaap, maar ook
door het onderzoek naar de functies
van de beide hersenhelften. De
droom, vroeger dikwijls het terrein
van piskijkers, komt steeds meer
onder handbereik. In hoeverre cog
nitieve functies overdag en ’s
nachts onder verschillende contro
les staan, valt nog te bezien, maar
het lijkt niet al te fantastisch om te
voorspellen dat juist in de droom
de cognitieve en de dieptepsycholo
gie elkaar zullen ontmoeten.
Dat alles neemt niet weg dat De zor
gelijke staat van het onbewuste zeer
zorgvuldig is geschreven. Bondig
en kort, geheel in de geest van Ba
rendregt. Het is altijd een verade
ming, wanneer iemand op deze van
elke wolligheid gespeende manier
schrijft over de fundamenten van
de wetenschap.
Dat zou een hoogleraarschap waard
zijn, ware het niet dat kortgeleden
is voorgesteld de vakgroep waar
Van Heerden deel van uitmaakt
maar helemaal op te heffen, alles in
het kader van de nationale ver
moording van Vrouwe Kwaliteit,
en het krampachtig in leven hou
den van Kwantiteit. In dat geval
staat de jonge doctor weer op straat.
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bij elke boekhandel

Edelachtbare rechter!
Henk Romijn Meijer en de moord op de oude Carrigue
Mijn naam is Garrigue
door Henk Romijn Meijer
Uitgever: MeulenhofT,
298 p., ƒ 34,50

Jacques Kruithof
Het nieuwe boek van Henk Ro
mijn Meijer heet Mijn naam is
Garrigue, naar de eerste woor
den van de hoofdpersoon bij
zijn verhoor op verdenking van
r t.
moord — vergiftiging van zijn
vader. De ondertitel waar
schuwt al dat het om een soort Henk Rom ijn Meijer
histo'rische roman gaat: ‘De re ficieuze weg bemachtigd, en men
constructie van een moord ge moet hem op zijn woord geloven
pleegd in de loop van 1874 in dat hij het niet allemaal verzonnen
Dordogne’.
heeft.

i

In een voorwoord legt de auteur uit
dat hij enkele jaren geleden een
dossier over het geval in handen
heeft gekregen, afkomstig uit de na
latenschap van de advocaat die de
huisarts Guillaume Garrigue verde
digde. Hij vond het fascinerend, en
vergelijkt het met de bekende stu
die Montaillou van Le Roy Ladurie. Ik zou een andere vergelijking
gemaakt hebben, die wat dichter in
de buurt blijft, en die ook interes
sant is voor de werkwijze van Ro
mijn Meijer. In 1973 heeft een
werkgroep van het Collége de France, onder leiding van Michel Foucault, een verzameling documenten
gepubliceerd onder de titel Moi,
Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère>ma soeur et mon frère. Dat is de
aanhef van een stuk waarin de
moordenaar zijn visie geeft op zijn
daad en drijfveren; samen met ge
rechtelijke papieren, medische rap
porten en kranteberichten geeft het
een beeld van het bloedbad dat Ri
vière in juni 1835 in het Normandische plaatsje Aunay heeft aangeNcht, zonder enige interpretatie
door de tekstbezorgers.
Romijn Meijer daarentegen heeft
het materiaal naar zijn hand gezet
door het om te werken tot een ro
man. Zijn personages zijn produkten van een lezende verbeelding, in
terpretaties van juridische teksten.
Blijkbaar citeert hij wel verklarin
gen en getuigenissen, maar hij geeft
Zl)n lezers geen mogelijkheid tot
controle. Foucault verwijst naar
een dossier in het archief van de
Calvados; Romijn Meijer heeft zijn
twaalfhonderd foliovellen langs of-

Benauwende heftigheid
Foucault en de zijnen hebben hun
materiaal eenvoudig chronologisch
geordend; de romanvorm houdt
een hechte compositie in. Doordat
Romijn Meijer de ‘oplossing’ tot te
gen het einde van zijn boek heeft
uitgesteld, krijgt Mijn naam is Gar
rigue iets van een detective: de
spanning van de ‘whodunit’. Alleen
volgt de lezer hier niet de onderzoe
kende politieman of ‘private eye’:
er is een alwetende verteller aan het
woord die vanuit een aantal betrok
kenen, verdachten en getuigen, een
reconstructie geeft van ‘de benau
wende heftigheid’ van hun leven,
met de moord als aanleiding, ver
haaldraad, en katalysator van ge
voelens en bekentenissen.
Plaats van handeling is het dorp St.
Julien-de-Lampon, in het dal van
de Dordogne, tussen Sarlat en
Souillac. Tussen die twee plaatsen,
op achtentwintig kilometer van el
kaar, ligt een besloten, agrarische
wereld. Van wat er buiten omgaat,
maakt vrijwel niemand zich een
voorstelling, de Frans-Duitse oor
log is een vaag verhaal, en de tim
merman die uit Salignac afkomstig
is, net vijftien kilometer naar het
noorden, geldt al als een vreemde
ling over wie geruchten de ronde
doen.
In deze inderdaad benauwende
ruimte leeft de boerenbevolking
waaruit dokter Garrigue afkomstig
is. Wat Romijn Meijer hier ten to
nele voert, is een stel aterlingen,
leeghoofden en loeders, zoals ze
sinds Herman Heijermans in de
Nederlandse literatuur niet meer

zijn voorgekomen. Geborneerd,
laaghartig, egoïstisch, dom, de ene
nog erger dan de andere, proberen
ze elkaar, ook in de rechtszaal, het
leven zuur te maken. Tussen deze
onappetijtelijke, bijgelovige, rodde
lende minkukels valt aan de be
klaagde, de enige die wat verder
kijkt dan zijn neus lang is, gemak
kelijk de sympathie van de lezer ten
deel, ongeacht zijn schuld of de uit
komst van het rechtsgeding.
Natuurlijk zijn dit romanfiguren,
bedenksels van de schrijver. Van
velen heeft hij niet eens de weerga
ve van hun eigen woorden onder
ogen gehad, maar een vertaling:
van hun patois in het Frans. Ro
mijn Meijer heeft ook een aantal
knopen doorgehakt, waardoor de
lezer, die nu eenmaal op het kom
pas van de verteller vaart, in een
aantal gevallen de afgelegde verkla
ringen op bovenmenselijke wijze
kan beoordelen: hij is er immers als
lezer bij geweest toen de apotheker
het drankje inpakte, of toen de oude
college Garrigue bij diens boerderij
ontmoette.

Gespuis en geboefte
Ondanks de interpretatie en het ar
rangement dat bij een roman onver
mijdelijk is, geeft Mijn naam is
Garrigue een heel intrigerend beeld
van een bekrompen gemeenschap,
waarin moord en doodslag binnen
de familie dikwijls voorkwam. (Vol
gens Foucault behandelden de
rechtbanken in die tijd zo’n tien tot
vijftien gevallen per jaar, soms nog
meer.)
In dit efficiënt vertelde relaas wordt
de moord uiteindelijk door een be
kentenis tot klaarheid gebracht,
maar over bepaalde omstandighe
den krijgt de lezer geen uitsluitsel.
Wie heeft geprobeerd het lijk, en
daarmee de sporen van het gif, te
verbranden? Wie heeft aan het
laatste drankje dat de oude Garri
gue innam, arsenicum toegevoegd?
Is Garrigue al dan niet naar Poitiers
gereisd, om het lijk van zijn gesneu
velde broer te zoeken? Hier houdt
de alwetendheid van de verteller
op: het materiaal bevat geen oplos
sing. (Al suggereert het verhaal dat
Garrigue over zijn bezoek aan Poi
tiers heeft gelogen.)
Er zijn dus leemten in de documen
tatie, en daarvan valt de rechter een
verwijt te maken. Toen hij de be
kentenis had, heeft hij zijn vonnis
, en zich niet meer druk ge

maakt
over
onopgehelderde
kwesties en elkaar tegensprekende
getuigen, of over de ‘slepende ziek
te van vader Garrigue, giftige haas
en fles van Céleste waarvan nie
mand de lak had verbroken en
waarop al een schuin lied was ver
vaardigd dat in de kroegen werd ge
zongen’.
De verteller richt zich tegen het slot
van de roman rechtstreeks tot de
‘hoge vertegenwoordiger van recht
en gerechtigheid, edelachtbare,
rechter Pomarell’, met uitroepte
ken en al, en tikt hem op de vin
gers. Terecht, maar dan volgt een
merkwaardige beschuldiging: ‘Edel
achtbare rechter! Hoge Piet! Hoe
komt zo’n uitspraak tot stand? Die
komt vanzelf tot stand als je op de
hogeschool hebt gezeten tussen al
die snoeshanen en snuiters van rij
ke familie en als je machtige be
schermheren hebt, dan komt zo’n
uitspraak zomaar tot stand!’ Het is
niet alleen vreemd pathetisch, het
maakt klassejustitie van een proces
dat, zoals het door de verteller zelf
is weergegeven, daar geen enkele
aanleiding toe bevat.
Het kan uiteraard zijn dat rechter
Pomarel het gedoe beu was, of dat
de banaliteit hem tegen stond —als
hij werkelijk te maken had met ab
ject volk zoals dat de romanwereld
van Mijn naam is Garrigue be
woont, dan kan men de man slechts
groot gelijk geven. Over gespuis le
zen of schrijven is aanmerkelijk
comfortabeler dan het in al zijn le
lijkheid en stank voor je neus krij
gen. Uit dit boek kun je tenminste
afleiden dat Vrouwe Justitia niet zo
zeer een blinddoek nodig heeft, als
wel een geparfumeerde zakdoek. ■
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De kleine trommelaarster loopt voorop
John le Carré heeft zijn Smiley vervangen door een joodse Ceasar

R. Ferdinandusse

morgen in april in The Times.
Gevolgd door een follow upcampagne in achtentwintig
kranten en bladen in Engeland,
Schotland en Ierland met een
bereik van 18 miljoen lezers.
Diverse posters voor etalagegebruik. Makkelijk aan te bren
gen slagzinnen voor winkelra
men. Voorpublikatie in The Observer, mét interview. Voorpu
blikatie in de maart-editie van
Playboy. Coverstory in News
week.

John le Carré’s nieuwe schitte
rende roman krijgt om te begin
nen een grote reclamecampagne
in bladen en op verkooppunten,
die de gehele maand april zal
duren, waarna een regelmatige
campagne zal volgen die het he
le verdere jaar in beslag neemt.
Een halve pagina op 2 april in
Radio Times en vier voorpagina-advertenties elke maandag

Dat is wat de Engelse uitgever van
Le Carré aanbiedt, in een persmap
die bovendien is opgesierd met fo
to’s die taferelen uit het nieuwe
boek vereeuwigen: de hoofd
rolspeelster op het eiland Mykonos;
de Mercedes die in het boek ge
bruikt wordt om een jonge Pa
lestijn te kidnappen; de vrouwelijke
hoofdpersoon als ze met een kof
fertje een hotel binnengaat om een
bom te plaatsen. Een wat onnozele

De lokvogel
door John le Carré
Uitgever: SijthofF,
479 p., ƒ 29,90
The Little Drummer Girl
door John le Carré
Uitgever: Knopff 429 p.,
ƒ 4 7 ,Importeur: Van Ditmar
Uitgever: Hooder and Stoughton, 429 p., ƒ39,60
Importeur: Nilsson & Lamm

De NIEUWE

Herman Pieter de Boer

S fe s s »
Het
papieren
badpak
Variété
littéresque

Herman Pieter de Boer pakt uit, met een dik boek waarin de
mooiste Nostalgia Fiction-verhalen, de avonturen van Murk en
Janna, wulpse Kariatiden, de Bosjutter, bizar en romantisch.
in de boekhandel
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uitgave van DE FONTEIN

strip, maar een teken dat de geza
menlijke uitgevers van Le Carré
eindelijk het gevoel hebben dat hij
weer een boek geschreven heeft dat
de populariteit, en dus ook het ver
koopsucces, van The Spy Who Came In From the Cold kan evenaren.
Er is ook lang op dit nieuwe boek
gewacht. In september 1977, na de
publikatie van The Honourable
Schoolboy, zei Le Carré in inter
views dat hij erover dacht om de
strijd tussen Smiley en tegenspeler
Karla voort te zetten in een boek
dat in Washington zou spelen.
Maar hij veranderde van gedachten
en toen ik hem in het voorjaar van
1978 in Londen voor VN inter
viewde, was hij net terug van een
langdurig verblijf in het Midden
oosten. Hij reisde door Libanon,
en sprak met mensen van de Israëli
sche inlichtingendienst. Maar hij
kon in de hete actualiteit van het
Midden-Oosten geen plot om Smi
ley bedenken. Hij ging terug naar
zijn schrijftafel in Engeland om de
Smiley-trilogie af te maken, en tege
lijk van de oude meester en zijn
langdurige
koude-oorlogintriges
verlost te zijn. Een streep achter
het befaamde ‘Circus’. Smiley werd
slecht voor mijn manier van schrij
ven, ’ zei hij vorig jaar tegen The Ti
mes, ‘de melancholie van een oude
man, steeds maar kijken door zijn
vermoeide ogen.’ En hij voegde er
aan toe dat hij op zijn oude dag mis
schien nog wel eens een paar korte
verhalen uit Smiley’s jeugd gaat
schrijven. Zo verscheen Smiley’s
People, dat ook onmiddellijk voor
de tv werd bewerkt om Alec Guinness nog een keer die prachtige rol
te laten spelen.
Helemaal zonder een Smileyachtige figuur (Smiley figureerde in
zes van de acht spionageboeken van
Le Carré) gaat het niet. In zijn
nieuwe boek The Little Drummer
Girl (bij ons: De lokvogel) introdu
ceert Le Carré Kurtz, een Israëli
sche geheim agent, een oudere
man, een energieke veteraan van el
ke oorlog sinds Thermopylae. Als
hij glimlachte, zag je de rimpels in
zijn gezicht, uitgesleten door water
dat al eeuwenlang langs dezelfde
paadjes van de rotsen is gekomen.
Hij is actiever dan Smiley, een in
spirator, een joodse Caesar, maar
wel een die alles heeft meegemaakt.
Hij komt naar West-Europa om een
eind te maken aan een hele serie
bomaanslagen. Die worden ge

r

pleegd door een uitermate gesle
pen, moeilijk te vinden Palestijn
(hij slaapt nooit langer dan twee
nachten op één plek), en om hem
uit te schakelen, ontwikkelt Kurtz
een ingewikkeld maar geraffineerd
plan. Alsof hij nog één keer al zijn
vernuft en geheime agenten
vakmanschap legt in een schitteren
de operatie. Waarvoor hij trouwens
maar weinig tijd heeft, want hij be
seft dat ze in Jeruzalem ongeduldig
uitkijken naar een veel simpeler
methode: met de tanks de Libanese
grens over. Wat Smiley nauwelijks
had, heeft Kurtz te veel: de voort
durende controle van zijn baas in
Israël.

*

\

Theater van de
werkelijkheid
De lokvogel om de Palestijn te van
gen, is Charlie. The Little Drum
mer Girl, het trommelaarstertje dat
dapper vooroploopt, uit de titel.
Charlie is een jonge Engelse actrice
met radicale en revolutionaire op
vattingen. Ze is gebaseerd op Le
Carré’s halfzuster Charlotte, die
ook actrice is en een tijdlang lid was
van Vanessa Redgraves Workers
Revolutionary Party. Kurtz weet
zijn superieuren en medewerkers te
overtuigen dat alleen iemand met
zo’n verleden een kans maakt door
de Palestijnse terroristen geaccep
teerd te worden. Zijn werk is, haar
ervan te overtuigen dat ze een rol
krijgt te spelen in het ‘theater van
de werkelijkheid’ die ver uitgaat bo
ven elke rol die ze op het toneel zou
kunnen spelen. Het ‘instuderen’
van die rol beslaat een aantal hoofd
stukken en ze zijn fascinerend om
te lezen, hoogstwaarschijnlijk om
dat Le Carré er zijn eigen jeugd in
beschrijft: zijn vader, net als die
van Charlie, was een kleine oplich
ter die in de gevangenis terecht
kwam (en toen hij eruitkwam, was
hij zo aangeslagen dat hij geen deur
meer opendeed, dat moest zijn
vrouw voor hem doen.)
Als Charlie eenmaal is gerecruteerd
en de Palestijnen via een prachtig
getekende Duitse activiste, Helga,
contact met haar hebben gezocht,
laat Kurtz haar door de Engelsen
het land uitpesten. De Engelse
commandant (‘hij had op commu
nisten gejaagd in Maleisië, op de Mau
Mau in Kenia, op joden in Palestina,
op Arabieren in Aden en op lenen
waar ook ter wereld. Hij had mensen
opgeblazen met de Trucial Oman

John le Carré

view vertelde hij van zijn werk vlak
na de Tweede Wereldoorlog toen
Scouts, en op Cyprus had hij Grivas hij vluchtelingen uit Oost-Europa
op een haar na gemist*) is zo’n klas moest screenen en door dat werk
sieke rauwe jodenhater, die toch tot de conclusie kwam dat de joden
niet kan verhelen wel bewondering de echte verliezers van die oorlog
te hebben voor wat zijn Israëlische waren. ‘Je kunt de sporen van die
geheime collega’s doen en kunnen. tijd terugvinden in mijn eerste
En het geeft Le Carré de mogelijk boek, Call for the Dead, de hoofd
heid om even fijntjes terug te ko personen, tegenover Smiley, zijn
men op wat de Engelsen indertijd joden.’
in Palestina uithaalden, wat Kurtz
zich trouwens nog levendig herin The Little Drummer Girl heeft, zo
nert.
stelde Le Carré het tegenover een
Carré probeert, dat heeft hij me’er- verslaggever van Newsweek, een
malen verklaard, de joodse tragedie educatief doel, en hij bedoelde
af te zetten tegen de onrechtvaar daarmee dat de lezer uit het Westen
digheid die de Palestijnen moeten een inzicht zou kunnen krijgen in
ondergaan en die wordt veroorzaakt de Palestijnse situatie en hoe die
door westerse schuldgevoelens. Het was ontstaan en welke morele di
is het tweemaal beloofde land; het lemma’s zo’n onoplosbaar pro
boek heeft ook enige tijd als werk- bleem met zich meebrengt. Het
titel gehad The Twice Promised lastige daarbij is dat Kurtz om zijn
Girl.
Palestijn te pakken te krijgen een
John le Carré maakte vorig jaar, na andere Palestijn en een Nederlands
de inval in Libanon, een reportage- meisje moet opblazen en dat Char
teis voor The Observer naar Beiroet, lie de verschrikking van een Israëli
Zuid-Libanon en Israël. Hij sprak sche aanval op een Palestijns kamp
er met Arafat (‘men zegt dat hij moet ondergaan om toestemming te
nooit tweemaal in hetzelfde bed krijgen een joodse professor te gaan
slaapt’), bezocht kampen, en ver- opblazen.
volgens Jeruzalem. Aan het eind Want het is in de eerste plaats een
van zijn reportage veroordeelde hij spannend boek, een kruising tussen
de inval als monsterachtig. ‘Alsof wij een thriller en een politieke roman.
Britten ons geduld zouden verliezen Met meesterhand geschreven, en
met de IRA en het gehele Ierse volk zonder dat teveel aan fraaie franje
voorgoed zouden af straffen. ’ Terwijl dat in de Smiley-boeken was geslo
hij lange tijd een overtuigd Israël- pen. Het is een omvangrijk boek,
sympathisant was. In het VN-inter- ruim vierhonderd forse bladzijden,

met een verrassende verteltechniek.
Actiescènes worden soms snel
weergegeven, en daarna nog een
keer uitgebreid behandeld met ach
tergronden en soms prachtige ka
raktertekeningen, en soms duurt
het een hele tijd voor Le Carré al
lerlei gebeurtenissen met een forse
streek bij elkaar haalt om ze in zijn
intrige in te passen.
Af en toe wordt merkbaar dat Le
Carré’s sympathie aan de kant van
de Palestijnen ligt, als bij voorbeeld
zijn terroristenleider in het kamp
kleine heroïsche trekjes meekrijgt.
Maar meestal zijn zijn karakters zo
goed doordacht, en brengen zo
sterk hun eigen beweegredenen
mee, dat ze overtuigend hun eigen
zaak bepleiten.
Het ligt voor de hand om Marty
Kurtz (je kunt terrorisme het best
bestrijden door je eigen terrorist te
bouwen) te vergelijken met George
Smiley. Kurtz is een generaal in
oorlogstijd, Smiley een schaak
grootmeester in een oorlogsspel.
Mensen die met Kurtz in aanraking
komen, merken soms dat haat een
van zijn drijfveren is. Mensen die
met Smiley in aanraking komen,
merken zelden iets van gevoelens.
Twintig jaar geleden, in de dagen
dat president Kennedy in Berlijn
Ich bin ein Berliner, riep, stond

Smiley daar ook. Omdat Le Carré
zich voorgenomen had een actueel
boek te schrijven, dat begon en ein
digde aan de Muur. The Spy Who
Came In From the Cold was een actieboek, alhoewel de actie mislukte.
In de boeken die volgden, ver
dween Smiley zelfs uit het gezicht
en spionage werd een troosteloze
aangelegenheid, vol mislukkingen
en incompetente figuren. Diezelfde
troosteloosheid bestond nog in Tinker, Tailor, Soldier, Spy: Smiley
teruggeroepen om het verslagen en
geïnfiltreerde Circus te redden. In
de vervolgen bouwde Smiley de
dienst weer op, spionage kreeg
weer zin, en ten slotte stond Smiley
opnieuw aan de ‘Muur’, oog in oog
met Karla, en bleek overwinnaar.
De cirkelgang van twintig jaar Cir
cus lijkt daarmee compleet. Evenals
de overstap naar de directe actuali
teit, waarin vaart en geweld elke
dag door de krantekoppen worden
gedicteerd en de kleine trommelaarsters dapper en pathetisch voor
oplopen en uiteindelijk het slacht
offer zijn.
■

De nieuwe roman van
Adriaan van der Veen
In een jong
huwelijk botsen
ZWIJGEN
verliefdheid en
OF SPREKEN
jaloezie met
nteau
illusies over
vrijheid en elkaar
vertrouwen.
Adriaan van der Veen

Paperback, f 22,50
Eerder verscheen:

In september 1983
verschijnt:

Alibi voor het
onvolkomen hart,
zeven liefdes
verhalen.

Een idealist, 6de druk.
In liefdesnaam, lOdedruk.
Niet meer bang zijn,
5de druk. Het wilde
feest, 12de druk.
Bij elke boekhandel
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’lk nam het eerste trekje en leunde achterover.
Zoetig en rijk, zacht en pittig, tegelijk’.

Zelfs voor menige kenner is het eerste trekje
van een La Paz Corona iedere keer weer verras
send lekker.
Een veelvoud aan gewaarwordingen, samen
gevoegd tot een delicaat geheel.
Een harmonieuze melange van tientallen
tabakssoorten, gevat in het beste Besuki
omblad dat de Javaanse grond voortbrengt.
Bekroond met een matglanzend
Sumatra dekblad, dat de strenge
toets van een Grand Cru zou
doorstaan.
Zoetig en rijk. Zacht en pit- i
tig, tegelijk. Een Corona met de I
signatuur van La Paz.
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Vlieg op z’n Grieks
r « ar 4 k s

Denk eens aan de Griekse mythologie. De góden, tempels
en amfitheaters. Maar Griekenland heeft méér Honderden
schilderachtige eilanden. D oor de zon gestreelde stranden.
Vriendelijke mensen.

thuisvoelen. Dus waarom zou u de mythologie dit jaar geen
werkelijkheid laten worden? Voor meer informatie: Vraag
uwreisbureauofdeGriekseNationaleOrganisatievoorlöerisme,Leidsestraat13,
1017 NS Amsterdam.
Tel: 020 - 25 42 12.

En«nfer™
arinGRIEKENLAND HEEFTMEER

zelfs de góden zich
La Paz, een waarborg voor puur tabak.

Huub Oosterhuis

T. S. Eliot
HUUtl OOSTfHItVttS

Gedichten

T.S.ECiot

Gedichten

AANDACHTIG LIEDBOEK

Engelse tekst, vertalingen en
commentaren. Een representa
tieve keuze, met o.a. The
Waste Land en Ash-Wednesday, samengesteld door W.
Bronzwaer, met medewerking
van Kees Fens en Johan Kuin.

Keuze uit ;ijn poëzie
met commentaren
sattumje.tlcM
door w . B n m a m c r

288 pagina ’s - f 27,50

Arnéaltoeetalbp Ixtitie

Ilse N. Bulhof

AMBO

Aandachtig Liedboek
143 teksten die veel gezongen
en in liturgische bijeenkomsten
gebruikt worden, in hun defini
tieve vorm door Huub Ooster
huis bijeengebracht, ter god
vruchtige overpeinzing.
216 pagina’s
f 20,00 (gebonden)

Lène Dresen-Coenders

Harry Hoefnagels

Het verbond van heks
en duivel

Wat heet sociaal

ILSfc N. BULHOF

Freud in Nederland
Hoe werden de denkbeelden
van Freud in Nederland ont
vangen? Freuds invloed op het
Nederlandse denken, de cul
tuur, de politiek in de eerste
veertig jaar van deze eeuw.

en Nederland

432 pagina ’s - geïllustreerd
f 49,75 (gebonden)

Speurtocht naar de wortels van
de heksenvervolging. Vele
tienduizenden ’heksen’ stier
ven op de brandstapel. Waar
om vreesde de samenleving de
vrouw als superhoer ?

In een maatschappij die onleef
baar dreigt te worden, laten we
nog steeds de sociale dimensie
buiten beschouwing. Er is geen
aandacht voor de wisselwer
king mens/medemens.
224 pagina ’s - f 25,00

328 pagina 's - geïllustreerd
15,5 x 23,5 c m - f 45,00

c
Marvin Hams

Waarom er
niks meer
Boe de Amerikaanse Droom

Marvin Harris

Daniël Yankelovich

H. P. M. Goddijn (red.)

Waarom er niks meer deugt

Nieuwe regels

Karl Marx

Waardoor zijn we in zo’n slon
zige, verloederde samenleving
terechtgekomen? Harris heeft
er een boeiende verklaring
voor en geeft tevens aan wat
we eraan kunnen doen.

Messcherpe analyse: het Iktijdperk is vastgelopen. Terug
keer naar vroegere, traditionele
waarden is uitgesloten. Wat
dan?

Veelzijdige en kritische bena
dering van Karl Marx, door
Nederlandse specialisten. Een
briljante inleiding tot zijn le
ven, leer en invloed in vijftien
hoofdstukken.

een nachtmerrie werd

256 pagina ’s - f 32,50

416 pagina’s - f 49,50

192 pagina ’s - f 24,50

Basis-boek

'• • >

A. G. M. van Melsen

Lucius Annaeus Seneca

Justus Lipsius

Natuurwetenschap en natuur

Vragen en antwoorden

De verhouding van mens en
natuur is drastisch veranderd.
Het besef dringt door dat de
mens zich niet straffeloos uit
het verband van de natuur kan
losmaken

Vertaald, ingeleid en van aan
tekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven. Seneca over
een gelukkig leven, evenwich
tigheid, woede en onverstoor
baarheid. ’Het leven is kort’.
352 pagina ’s
f 42,50 (paperback)
f 52,50 (gebonden)

Over standvastigheid bij
algemene rampspoed

184 pagina ’s - f 19,50

G. P. Hoefnagels

ABC van het huwelijk
Velen gaan het huwelijk in als
of ze zonder verzekering gaan
autorijden. Dit boekje vertelt
alles over de rechten en plich
ten bij huwelijk, scheiding en
samen wonen.

ABCvan het
huwelijk
een gids voor
trouwen
scheiden en
samenwonen
G P Hoefnagels

O v e r standvastigheid
bij alg e m e n e ram pspoed

Vertaald, ingeleid en van aan
tekeningen voorzien door
P. H. Schrijvers. De humanist
Justus Lipsius over stoïcijnse
berusting bij rampen.
176 pagina’s
f 25,00 (paperback)
f 32,50 (gebonden)

J. H. Huijts (red.)

Ik zei de gek

In de boekhandel

Zelfbespiegelingen zijn ontoe
reikend. We moeten werken
aan een nieuwe vorm van samen-leven, waarin de waarde
ring van zelfbetrokkenheid
voor de hand ligt.
120 pagina’s - f 15,00

80 pagina’s - f 12,50
Ambo
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Wie niet geniet, is ongenietbaar
Konstantin Wecker, maker van liederen
Konstantin Wecker. Popconcertambiance. De meesten weten wat ze
te wachten staat, kennen hun idool
en zijn liederen. Op het podium
een merkwaardige verzameling mu
sici. Welke populaire zanger laat
zich nou begeleiden door een cello,
een fagot, een hoorn, elektrische gi
Jacques Klöters
taren, percussie, synthesiser en een
Steinway? Konstantin Wecker. Het
Stap eens een platenzaak in en
blijkt een dikke Duitser te zijn met
een speknek van het soort dat in
vraag of ze ook iets in het Duits
disco’s moeilijkheden kan verwach
hebben. De schijf die u krijgt is
ten. Een gevoel van teleurstelling
meestal zo vet als bockworst.
welt op. Moet ik daar de hele avond
Een blonde echoput zingt iets
naar kijken? Maar als de man aan
engs over de heimat onder bege Konstantin Wecker
de vleugel aanvalt, ben ik snel ge
leiding van een geüniformeerd
knapenkoor.
Producenten Achter de Berlijnse muur zat Wolf wonnen. Zo’n gulzige manier van
dwingen een onschuldige jonge Biermann hartverscheurend in z’n spelen hoor je maar weinig in de
vrouw tot muzikaal pornografi huiskamer te zingen. Hij liet horen huidige populaire muziek, die soms
sche handelingen met het lied dat in zijn geval de politiek per op ruitjespapier gezet lijkt. Dan be
soonlijk was geworden en het per
hij over zijn woeste pianospel
‘Ein bisschen Friede’. Zo soonlijke politiek. In navolging van gint
heen ook nog het hoogste lied te
brengt de CIA via de platenma- zijn leermeester Brecht die zich zingen. Een vreemde stem waar je
fia de vredesbeweging in diskre ‘Stückeschreiber’ noemde, duidde aan moet wennen, Elton John ver
diet. ’s Nachts om twaalf uur Biermann zich aan als ‘Liederma- kleed als Richard Tauber. Uiterst
rookt Reinhard Mey ketting op cher’.
lyrische muziek met prachtige uit
de radio. Een enkele keer vindt
halen, sterk ritmisch onderstreept.
men op de Avenue-draaitafel- Fenomeen
Soms is het operette-pop soms zui
tjes de gevoelsgroeven van Ste- Deze term is in algemeen gebruik vere liedkunst. Veel mensen zullen
phan Sulke of Hildegard Knef. geraakt en omvat zowel de zoetge het vreselijk vinden. Wij in Düssel
Maar over het algemeen is Ne vooisde Konstantin Wecker als Dr dorf genieten. Een intro, herkenderland onbekend gebleven met Dr Dr Rolf Schwendter, die zich ningsapplaus en dan: ‘Schon wieder
de grote opgang van het Duitse krijsend begeleidt op een blikken wühlt sich dein Gefühl, in irgendeine
literaire chanson van de laatste kindertrommeltje. Schoorvoetend Weichheit ein. So zart umfangen, so
hebben de platenmaatschappijen, vertraut, das muss doch jelzl die Lietwintig jaar.
de radio- en televisie-organisaties be sein!’ Is het kunst? Is het edel
Het begon in 1964 met een folk- het nieuwe fenomeen van de Lie- kitsch? Het is bloedmooi en ik lust
festival op Burg Waldeck. Vroege dermacher binnengehaald. Rein er wel pap van. Het publiek lijkt in
vredesactievoerders bezonnen zich hard Mey was de minst gevaarlijk trance. Fragmenten van teksten
op de Duitse volksliederenschat. en werd dus het bekendste. Degen worden meegemompeld. Sommige
Wat was er voor hun doelen bruik hardt mocht meestal niet op de tele regels hebben de kwaliteit van slag
baar? De meeste traditionele liede visie en de radio komen, maar zijn zinnen: ‘Wie niet geniet, is ongeniet
ren bleken onteerd door de nazi’s. platen liepen goed. Met zijn liede baar’ en ‘alleen de góden gaan ten
Een folksong-cultuur zoals die op ren schrijft hij de politieke biogra gronde als we goddeloos geworden
dat moment in de Verenigde Staten fie van een linkse Duitser die voort zijn’.
bloeide, leek niet mogelijk. Op durend positie wil kiezen, zijn dro
Burg Waldeck begon men elkaar men koestert en zijn tegenstanders Willy
nieuwe liederen voor te zingen. De met hun eigen argumenten ontmas Weekers vroege liederen trappelen
jonge jurist Franz-Josef Degen- kert.
vol ongeduld als honden die uitge
hardt, de grafisch ontwerper Dieter Na Degenhardt is er een hele rij laten willen worden. Er hangt iets
Süverkrüp, de bedrijfseconoom protestzangers opgestaan die zich in de lucht, er moet nu iets gebeu
Reinhard Mey, de schilder Hannes zelfs in theoretische geschriften af ren, morgen gaan we ertegenaan,
Wader en de cabaretier Hans Die- vroegen of ‘privatlieder’ over liefde Titaantjes-teksten zijn het, vol ro
ter Hüsch. Ze stonden onder in en zo wel in de socialistische strijd mantiek en sentiment. De bekend
vloed van het Franse chanson. cultuur thuishoorden. ‘Zwischentö- heid van Wecker dateert van 1977,
Etassens en Villon waren hun in ne sind Krampf in Klassenkampf!’ toen de dertigjarige ex-bajesklant,
spiratiebronnen. Degenhardt ont zong Degenhardt. Gelukkig heeft druggebruiker en zwerver door de
wikkelde het snelst een eigen toon hij dit pleidooi voor de ongenuan muziekwereld na drie onopgemerk
en begon het Duitse Wirtschafts- ceerdheid maar kort nageleefd. Na te lp’s het lied van zijn generatie
wunder te ontmaskeren. Hij gaf alle theoretische beschouwingen op schreef: ‘Willy’. Het is een emotio
menig inkijkje in Duitse huiska- rijm werd het tijd voor liederen met nele talking-blues in Beiers dialect
mers waar het portret van Hitler vlees, botten en gevoel.
over zijn vriend Willy die altijd
snel vervangen was door dat van In Düsseldorf zit ik tussen tweedui vooropliep, als studentenleider en
Adenauer.
zend jongeren te wachten op als druggebruiker. Die altijd iets

Lieder und Gedichte
door Konstantin Wecker
Uitgever: Ehrenwirth Verlag,
ƒ34,85
Importeur: Internationale
Pers

I

bozer en eerlijker was dan de ande
ren en die het gisteren in een Münchens café aan de stok kreeg met
een zanger van het Horst Wessellied. ‘Gisteren hebben ze Willy dood
geslagen en vandaag wordt ie begra
ven,’ zingt Wecker. Dieter Hildebrandt, Duitslands populairste sati
ricus, wil Wecker in zijn televisie
programma. De omroep verbiedt
hem ‘Willy’ te zingen. Niet ‘ausgewogen’ genoeg.
Ook in zijn politiek getinte liederen
blijft Wecker romanticus. Hij
wordt niet een grimmige eenmans
fractie, zoals veel van zijn collega’s,
maar een dakloze zwerver, een poli
tieke held die zijn idealen zuiver
heeft gehouden. Enigszins genot
zuchtig bezingt hij hoe hij nog eens
gepakt zal worden: ‘Ze zullen komen
om te jagen, met geweren in de hand
en wellustig slepen zijn hun grote ket
ting over ’t land. Hun honden janken
zachtjes, want ze krijgen lucht van
mij en triomfantelijk komt hun ade
laar in duikvlucht naderbij. Ja ik zie
ze als. ’
Wie de moeite zou nemen om te no
teren welke zinsneden door Wee
kers publiek meegezegd worden,
weet wat de huidige Duitse jeugd
haat en liefheeft. ‘Schaf hoeren, die
ven, ketters af en maak het land cha
otisch, dan wordt het weer wat mense
lijker en niet meer zo despotisch!’
De lezers die nu met de jas aan
staan om Wecker in huis te halen,
moeten weten dat hij op zijn laatste
platen een wat andere weg is in
geslagen. Minder Titaantjes-tek
sten, minder riskante beeldspraak,
mededogen, een politieke stroming
waarin hij zich thuisvoelt, de Grünen, andere muziek. Wecker lijkt
los te komen van de poptraditie en
drukt zich steeds vaker uit in liede
ren die uit de negentiende-eeuwse
Duitse liedkunst voort schijnen te
komen.
Wecker treedt op 24 maart op in de
grote zaal van Krasnapolsky in
Amsterdam. Phonogram bracht
ooit een verzamel-lp uit die wel een
Edison kreeg naar geen kopers. Nu
is er dan het boek met liedteksten
en gedichten. Mijn Duitse leraar
zei het al: ‘Ik denk dat het niet mee
zal vallen mij bij jullie geliefd te
maken.’
■
Deze week komt een bundel liederen
van Konstantin Wecker in vertaling:
Ik wil nog heel veel leven. Uitgever:
Internationale Pers, flO,—.
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Een zelfbewuste prullenmand
Meer kunstmatigheid dan kunst in ‘Carabas ontvlucht’
voorbeeld van. Opgepast, hier
komt de dichter:
Kroon me met uitzicht, laat m’n
[blikken gaan
ƒ24,50
langs sfeerloze passanten,
[persberichten.
Herman de Coninck
Gord me het nodige verleden aan.
Verschaf me aanspraak. Tooi me
[met gedichten
Er zijn dichtbundels vol mid
delmatige gedichten, die je bij van Jan en Alleman. Smeed een
[complot
de slotbeoordeling lichtjes gaat
opwaarderen, omdat er door de en intrigeer me met mijn [satellieten,
bundeling iets als een toege met Borodin, Shakespeare, Seurat en
voegde waarde ontstaat, een vi
[God.
sie, zeg maar, die de afzonderlij Plaats spiegels, figuranten,
ke gedichten niet allemaal had
[rekwisieten.
den.
Ja, tuig mijn zintuigen met zin,
[en prop
Met Rob Schoutens derde bundel mijn hoofd vol met ervaring en
Carabas ontvlucht heb ik de neiging
[denkbeelden.
tot het tegenovergestelde. Nogal Dis duistere verhalen aan mij op
wat gedichten zijn zevens, twee er over geschiedenissen die mij scheelden,
van geef ik een acht, maar het ge opdat mijn aandacht wat wordt
heel haalt met moeite een zes. Het
[afgeleid
bundelen maakt zijn gedichten van steeds mijn
slechter. Het allereerste gedicht,
[alomtegenwoordigheid.
Cave adsum, is daar al een goed Dit is vlot van versificatie, er zit
Carabas ontvlucht
door Rob Schouten
Uitgever: D e Arbeiderspers,

een imperatieve spankracht in, die
uitmondt in beklijvende slotregels.
Als ik echter, na lectuur van de hele
bundel, dit gedicht nog eens op
nieuw lees, blijkt het, tegen zijn be
doeling in, heel goed mijn wrevel te
verwoorden. Schouten is geculti
veerd en belezen, kan in het Frans
rijmen op ‘niezen’ (‘parmi les frissons de brise’) en in het Duits op
‘lage landen’ (‘Ich bin der Walt abhanden’), zet voortreffelijke genre
tafereeltjes neer, maar zijn palet
heeft te veel weg van een poeder
doos. Schouten dicht ‘naar’ Laforgue, Vestdijk, Larbaud, Verlaine,
Mallarmé, en evoceert tussendoor
een aantal componisten. Het is alle
maal — vaak niet onaardig — a la
manière de.
Schouten dicht —getuige de slotre
gels van dit eerste sonnet —om aan
zich zelf te ontkomen, en hij slaagt
daar meestal te goed in. Was hij
maar wat ‘tegenwoordiger’ in zijn
gedichten: het feit dat hij zich
hoofdzakelijk tot andermans poëzie
wendt, maakt de zijne van een al te
glad academisme.

m

gaf Schouten zijn bundel een goeie
titel mee: de Markies van Carabas,
uit ‘De Gelaarsde Kat’, was al een
fictief personage, en zelfs hij ont
vlucht. Of het feit dat dit soort
dichten zinloos is: ‘Ik speel een
speVwaar nooit iets aan zal zijn. Ik
weet het wel. ’ De laatste regels ko
men uit een ronduit slecht gedicht,!
maar zijn, net als de andere citaten,
op zich wel aardig. Ik zie boven
dien ook wel de problematiek: nie
mand zijn is geen pretje. En wie
wél denkt iemand te wezen, heeft te
weinig antenne voor zijn eigen ruis.]
Ook Komrij heeft driekwart van
zijn gedichten gebaseerd op zijn ei
gen absenteïsme daarin. Maar ik
moet toegeven dat ik dat andere
kwart betere poëzie vind. En Nijl
hoffkan prachtig schrijven over het
feit dat het niet wou lukken. (‘Ik
zou een dag uit vissen.’) Maar
Schouten niet. Neem ‘De Arabier’:
‘De Arabier stapt in een regenjas
het schip der stad binnen en wordt
[vervoerd.
Door het beslagen raam

Schminklaag
Zo is er een hele cyclus die ‘Ge
wenste stemmingen’ heet. Bij de
eerste lezing vind ik dat een titel die
een heel mooie, frivole kunstmatig
heid uitdrukt, Schouten probeert
• H.A.J.M. Lamers, HOE
SCHRIJF IK EEN WETEN
stemmingen uit als nieuwe merken
SCHAPPELIJKE TEKST?
van parfum. Bij de zoveelste lezing
Een handleiding om scripties, ver echter accentueert zo’n titel juist
slagen dissertaties rapporten en
hoe bleek en bloedeloos deze poë
beleidsnota's te schrijven,
zie,
onder haar schminklaag, is.
omvang 204 pp.; prijs: f 25,—
Zo
ga
ik op den duur ook vinden
ISBN 90 6283 528 7
dat Schouten in zijn eerste gedicht,
eigenlijk veel beter dan ik het zou
• J. Willems, HOE MAAK IK
kunnen, opsomt wat hij allemaal
WETENSCHAP BEGRIJPELIJK?
Voor het populariseren van onder mist om een goed dichter te zijn.
zoekresultaten moet informatie
‘Uitzicht’, ‘het nodige verleden’,
geselecteerd worden. Hoe doe je
‘ervaring en denkbeelden’, ‘ge
dat?
schiedenissen die (hem) scheelden’.
omvang 153 pp.; prijs: f 22,50
Schouten heeft alles om een goed
ISBN 90 6283 568 6
dichter te zijn, had hij maar een on
derwerp.

☆ p r a k t is c h e g o e d k o p e b o e k e n d ie je h e l p e n
JE STUDIE TOT EEN GOED EINDE TE BRENGEN
• G. Kuypers, ABC VAN EEN
ONDERZOEKSOPZET
Een onderzoek opzetten, hoe doe
je dat? Voor iedereen die met
onderzoek te maken heeft op elk
niveau: van werkstuk tot proef
schrift.
omvang 156 pp.; prijs: f 19,50
ISBN 90 6283 580 5
• Rudolf Geel, HOE ZET IK
MIJN GEDACHTEN OP PAPIER.
Het schrijven van essays, weten
schappelijke teksten, groepsversla
gen en notulen.
omvang 122 pp.; prijs: f 17,50
ISBN 90 6283 501 5
• T illy Dinger, Margreet Smit en
CoenWinkelman, EXPRESSIE
VER EN GEMAKKELIJKER
SPREKEN. Hoe experimenteer ik
met mijn spreekgedrag?
Als je je bewust wordt van je eigen
spreekgedrag, kun ja er een posi
tieve invloed op uitoefenen. In dit
boek lees je hoe.
omvang 132 pp.; prijs: f 18,50
ISBN 90 6283 589 9
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Te verkrijgen in de boekhandel of
bij uitgeverij Coutinho, Muiderberg door overmaking van de prijs
plus f 2,—verzendkosten op giro
rekening 602060 onder vermel
ding van het gewenste.

Hoewel, hij hééft een onderwerp:
zijn eigen gezichtloosheid, in het
slotgedicht bij voorbeeld, waarin hij
uitkijkt naar zijn oude dag, waarop
‘zielsverwanten/(...[kwamen om hun
medeleven uit te stallenJmet wie ik
niet geweest was maar wel bij zou
vallen’. Of de voortvluchtigheid uit
zijn eigen poëzie: in ‘Het leven’ is
het zijn bedoeling ‘tussendoor en
slinks/het feest eenmaal (te) ontglip
pen als een sfinx’. Wat dat betreft

G errit Kom rij
Aan een droom vol weelde ontstegen
Poëzie uit de Romantiek 1750-IS50
Een creatieve verzameling
Romantische poëzie van o.a.
Baudelaire, Blake, Byron,
Heine, Hölderlin, Shelley,
Wordsworth in vaak briljante
vertalingen van o.a. Beets,
Potgieter, Jacob van Lennep,
Slauerhoff, Gerard den
Brabander en Komrij zelf.
• (...) een boek om midden in
de nacht voor uitje bed
gehaald te worden. - Peter van
Zonneveld in NRC Handelsblad
• (...) een van Komrij’s
schatkisten - Marita Mathijsen
in Vrij Nederland
• Een zeer prachtige en
belangrijke uitgave (...) een
bloemlezing van grote
cultuurhistorische betekenis Thomas Verbogt in Dagblad
van het Oosten
• (...) waarmee Gerrit Komrij j
ons andermaal een grote
dienst bewezen heeft - Cees
Koster in Haarlems Dagblad
292 blz, f29,50. In de
boekhandel verkrijgbaar.
MEULENHOFF AMSTERDAM
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[onaangeroerd
kijkt hij naar buiten waar hij
[juist nog was.
Talloze zebra’s komen goed van pas
om nergens van zijn ongepolitoerd
gelaat te lezen dat hij wordt beloerd.
De karavaan geeft trouwens al weer
[gas.
Wel wijzer dan al die spits
vondigheden
van mij, houdt hij zijn oases maar
[voor zich... ’
Dit slap commentaar, in de voor
laatste regel, op eigen te kort schie
ten, kun je natuurlijk ook dichter
lijk zelfbewustzijn noemen, maar
een deugd is dat pas, als het ertoe
leidt dat zo’n gedicht in de prullentnand gaat. Nu maakt het alle voor-

&
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afgaande, gesofisticeerd aange
brachte dubbelzinnigheidjes (wordt
vervoerd, zebra’s, de karavaan) van
een miezerige machteloosheid.
(Wat is trouwens ‘het schip der
stad’? Naar analogie met de kameel
zo iets als een autobus? En kunnen
zebra’s, laat het dan dieren of oversteekstroken zijn, lezen?) Kortom:
wat schiet ik op met de wetenschap
dat ook Schouten dit gedicht van
een nogal ongelukkige spitsvondig
heid vindt?
Een paar keer levert Schouten wél
een ronduit geslaagd gedicht af, bij
voorbeeld ‘De heengaande nar’, een
acht, en zo’n reüssite maakt meteen
ook duidelijk waar het de rest aan
schort. In andere gedichten etaleert
Schouten zijn onmacht als enter
tainment, in verzen van een gladde,
weinig riskerende behendigheid.
Hij is een attributenman, de
goochelaar die met zorg witte man
chetten kiest, rok, hoge hoed —
maar er komt geen duif uit.

Dure woorden
Maar ik doe Schouten onrecht. Zijn
bewerking van Larbaud (‘Scheveningen, komkommertijd’) is beter
dan het origineel. Hij heeft fraaie
vondsten. En in een gedicht over
geesten ineens de regel: ‘hoe werke
lijk is alles ongemerkt geworden’.
Aardig is ook Koningin van de
nacht, alleen maar een tafereeltje,

maar met een prachtig eindrijm: de
koningin in kwestie hoopt nog even
‘op een kanselier op nachtreces’,
maar moet zich uiteindelijk ‘stram
van het bordes’ oprichten, en zich
tevreden stellen met ‘haar heer
gemaal/zojuist teruggekeerd van
schatkistles’.
Anderzijds staan zijn sterke regels
te vaak halverwege het gedicht, in
plaats van op het einde. —Waarom
moet ik hier nu weer een anderzijds
aan toevoegen? Omdat ik Lot en
zijn dochters, over een ouwe geile
vader die zijn handen nog eens uit
probeert op ‘naakte efemere deer
nen’, vind eindigen op een slap
slotcommentaar:
Amusant om in een bosje post te vat[ten
en toenemend te knerpen op het zand
met in je hand een steen en die te wer[pen
in plaats van rechtsomkeert te ma
ften,
onopgemerkt en naar bevind van za[ken.
De laatste twee regels hebben de
voelbare wil om te klinken, de sug
gestie is zelfs zo sterk dat je geneigd
bent even de Van Dale op te slaan
om na te gaan o f‘bevind van zaken’
echt niks anders kan betekenen dan
wat je denkt. Zo laat Schouten
voortdurend een beetje duurdere
woorden op elkaar rijmen, een sur
plus suggererend, dat er bij nader
toezien niet is. Een echt goed rijm
is iets als koppelvorming. Je laat
één woord uit, en er komt een an
der op af, waardoor beide woorden
méér gaan betekenen. Bij Schouten
is dat nogal eens: minder. Een pe
perduur woord als ‘preambule’ ver
leidt Tule’, het woord ‘parafrase’
trekt het werkwoord ‘razen’ aan, op
‘filisters’ stemmen ‘verkwisters’ af
(allemaal pag. 31), maar het zijn hu
welijken om het geld.
En wat betekent de flaptekst, die
zegt dat ‘de vorm van het sonnet
nagenoeg is opgeheven’ ten voorde
le van het vrije vers, terwijl er op de
zesendertig gedichten tweeëntwin
tig sonnetten zijn, en twee vrije ver
zen? Flaptekst die beweert dat

Si

Schouten steeds getuigt ‘van een
grote beeldende kracht’, waar dan
regels mee bedoeld moeten zijn als
‘ter zelfmoord trok ik naar de
spoordijk op,/kroonde mijn hoofd
met rails, deed bielsen aan.’ (Wat
zal ik vandaag eens aantrekken? De
E-10?)
Het lijkt wel of ik bevooroordeeld
ben tegenover Schouten. Waarom
anders licht ik dat ene, onmogelijke
beeld uit een voor de rest fraai ge
dicht? Waarom verzwijg ik — voor
de ene zonderling die deze recensie
leest met het boekje in de hand —
dat ‘Geen adventist’, ‘Faust’,
‘Vooruitziende hond’, ‘Mysticis
umbraculis’, ‘Natuur’, ‘Geesten’
ook misschien wel zevens zijn?
Omdat ik be-na-oordeeld ben. Om
dat ik, nadat ik eenmaal op het arti
ficiële van Schouten ben gestuit, in
de hele bundel meer kunstmatig
heid dan kunst zie. Omdat er maar
één gedicht in staat, dat echt ge
schreven moest worden, ‘De heen
gaande nar’, en dat is zo’n onbarm
hartig gedicht, dat het al die andere
tekst slecht om zich heen verdraagt.
Na zo’n gedicht hoor je een paar
jaar te zwijgen, in plaats van de le
zer, dixit de flaptekst een meer dan
vijftig pagina’s durende ‘dichterlij
ke crisis’ aan te bieden.
■

Ja n Siebelink
K O N IN G
COPHETUA F.N

HEI
BEPEI.MEISIE

Rijk geschakeerde
verhalenbundel van de
schrijver van o.a. De herfst zal
schitterend zijn en En joeg de
vossen door het staande koren

168 blz., f24,50
gebonden f 34,50
0'

In de boekhandel
verkrijgbaar.
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Liever de doodin
De fascinaties en obsessies van de 19de-eeuwse literatuur
De ontslapen geliefde
Verhalen uit de Romantiek
Inleiding en samenstelling:
Peter van Zonneveld
Uitgever: Bert Bakker, ƒ 25,—
Marita Mathijsen
Op een besneeuwd kerkhof
wordt het lijk van een nog jonge
vrouw uitgestrekt op een graf
aangetroffen: zij blijkt de vroe
gere geliefde van de zelfmoor
denaar te zijn die daar begraven
ligt en die zij verlaten had van
wege zijn luchthartige opvat
ting van de liefde.

26 MAART 1983

teratuur uit die tijd wordt toeganke Arnold Böcklin: Het eiland van
de dood, 1880
lijk gemaakt.

Levensverwachting
Het kan niet alleen een reactie op
de jarenlange veronachtzaming
zijn, die de belangstelling zo heeft
doen opbloeien. Wie poogt een ver
klaring daarvoor te vinden, is ge
neigd naar overeenkomsten tussen
die tijd en de onze te zoeken. Maar
die vergelijkingen lijken in eerste
instantie op niets uit te lopen: wat
staat er verder van ons af dan de
wereld zoals die zich voordoet in de
literatuur met die stereotiepe hel
den zonder enige psychologische
diepgang, opofferend, lijdend aan
hun moraal, bereid hun leven te ge
ven om hun eer te redden. Wat kan
ons nog boeien in het type van de
ongeschonden maagd die in die tijd
begerig werd gevonden alleen om
die éne kwaliteit? Ook de krankzin
nige fascinatie voor de dood (van de
negentien verhalen uit de bundel
lopen er vijftien af met allerlei gruwelgradaties van de dood: dood
door krankzinnigheid, door cholera
of tbc, zelfmoord, vriesdood, zelf
opoffering, dood door de hand van
de eigen geliefde) lijkt ver van ons
af te staan en kan alleen maar begre
pen worden als men het bestaan
van een niet roekeloze, maar serene
en kalme doodsverachting aan
neemt als een collectieve gedachte
uit die tijd. Of beter: als men de li
teratuur gelooft, moet er een collec
tieve levensverachting bestaan heb
ben.
Nog moeilijker wordt het een ver
klaring voor onze nieuwe interesse
voor de negentiende eeuw te vin-

den, als men zich realiseert dat een
groot deel van de toenmalige litera
tuur direct aansloot bij reactionaire
stromingen van na de revolutie, en
duidelijke Victoriaanse of bieder
meierachtige trekken vertoont: de
tendens is moralistisch, gods
vrucht, vaderlandsliefde en echttrouw horen tot het hoogste goed
der mensheid. In de bundel treft
men ook dit aspect aan. Juist uit de
reactionaire kringen kwam veel ver
zet tegen de zwartromantische lite
ratuur met al haar gruwels, nacht
merries, dromen, spookverschijnin
gen en haar lijkenmanie. Van Zon
neveld meent dat er maatschappe
lijke verklaringen voor dit verzet te
vinden zijn, zonder die overigens te
noemen.
Toch moet het mogelijk zijn maat
schappelijke oorzaken aan te wijzen
voor de concentratie van de
negentiende-eeuwse literatuur op
de pijlers moraal en dood. Mis
schien moet eerst eens nagegaan
worden waarin die tijd zich onder
scheidde van andere tijden.

Middenstanders en dames
Opvallend is de toename van het
aantal deelnemers aan de cultuur:
het percentage analfabeten daalt
schoksgewijs, er ontstaat een cultus
van opvoedende genootschappen
en ontspanningsverenigingen die
tot doel hebben kennis en goede
smaak te bevorderen. Het peil van
het onderwijs stijgt op alle niveaus.
Het aantal tijdschriften tot nut en
vermaak voor de beschaafde mid
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voor onze tijd terechtgekomen.
Maar misschien is de fascinatie van
de negentiende eeuw juist ook op
die andere reacties terug te voeren:
op het majestueus afwijzen van ge
schipper, op de bijna bombastisch
gehanteerde contrastwerking als
kunstprincipe, op de hartstochtelij
ke overgave aan gevoelsuitstortin
gen en de glorieuze verhevenheid
boven aardse zaken.

Veel akeligheid
Van Zonneveld heeft geput uit vier
decennia verhalen uit tijdschriften
en almanakken (1820-1860). Het
korte verhaal was in die tijd een
nieuw genre waarnaar vooral de re
dacteuren van literaire bladen vroe
gen: juist daar ontstond de behoefte
aan korte afgeronde verhalen om
tussen de poëzie en de beschouwin
gen en recensies te plaatsen. Veel
auteurs hadden er moeite mee: ze
waren de uitvoerige beschrijvende
stijl van de historische roman ge
wend en konden geen korte plot
ontwerpen. Truitje Touissant ver
zuchtte eens dat ze liever (en snel
ler) een roman dan een kort verhaal
schreef. Haar bijdrage in de bundel
is dan ook zeker niet representatief
voor haar kunnen. Andere verhalen
doen meer recht aan hun auteur:
Beets’ weemoedige verhaal De pa
trijzen (overbekend uit de Camera
als Teun de Jager), of Betsy Hasebroeks hyperromantische ziekte- en
sterfbedbeschrijving Marie. Behal
ve Kneppelhout met het grandioze
verhaal Te Ems (elders gepubli
ceerd onder de titel Spel) en Antons
uitvaart, treffen we van de bekende
auteurs alleen nog J.J. Cremer aan
met een nogal mat verhaal. In klei
ne kringen zijn als juwelen onder
de romantici J.L. van der Vliet en
Alexander VerHuell bekend, en
van hen stammen dan ook de
zwartste verhalen uit de verzame
ling. De rest bestaat uit verhalen
van zo goed als onbekenden of van
geheel anoniemen, en de meeste
hiervan zijn ook van wat mindere
kwaliteit.
Al met al een fraaie bundel met veel
akeligheid en veel dood, voorzien
van een summiere inleiding en sa
mengesteld, zoals Van Zonneveld
zegt, zonder wetenschappelijke pre
tentie en zonder het oogmerk een
representatieve keus uit die tijd te
geven. Zo’n keus zou heel wat meer
biedermeierachtige verhalen heb
ben opgeleverd, en zou tevens
plaats hebben moeten inruimen
voor een aantal historische novel
len, die slechts bij uitzondering een
hedendaagse lezer kunnen boeien.
Nu beroept de samensteller zich al
leen op zijn eigen voorkeur. Geluk
kig maar.
■

NATUURLI JK, IN
P E NGUI N BOOKS
FI CTI ON
D a lla s M ille r

PASSAGE WEST
A m e ric a ’s e p ic s to ry o f a fam ily, b o rn to win,
d a rin g to lo v e a n d e n d u rin g th ro u g h tim e
f 1 2 ,2 5
P a u l T h e ro u x

GIRLS AT PLAY
V io le n c e , m a le v o le n c e a n d w h ite m is c h ie f
in d a rk e s t A frica. f 1 2 ,2 5

Jhekoltc,

K a z u o Is h ig u ro

A PALE VIEW OF HILLS
B e tra y a l, in fa n tic id e a n d su rvival p la y e d o u t
a g a in s t th e b a c k g ro u n d o f N a g a s a k i. K ing
P e n g u in / 1 5 , -

Ml n i

R K . N a ra y a n

THE VENDOR OF SWEETS
’A v o ic e o f g r e a t d is tin c tio n , a tru s tw o rth y
g u id e to th e h e a r t a n d m in d o f I n d i a ’ S u n d a y T im e s . K in g P e n g u in f 1 3 ,5 0
N a d in e G o rd im e r

THE CONSERVATIONIST
G o rd im e r ’s p o rtra it o f a m a n b o th re c k le s s
a n d c a lc u la tin g is a ls o a d e ta ile d s tu d y of
th e fo rc e s a n d re la tio n s h ip s th a t s e e t h e in
S o u th A fric a to d a y . I 1 6 ,2 5
M a rg e P ie rc y

BRAIDED LIVES

ESESÏ3
Rk'JVAH. ham

A m e ric a in th e fiftie s m e a n t M c C a rth y is m
a n d B a n th e B o m b , jitte r b u rg a n d ja z z . In
th is s to ry M a r g e P ie r c y r e c r e a te s th e fe a r
a n d te n s io n s , b ra id in g th e liv es o f w o m a n
b e fo r e th e W o m e n ’s M o v e m e n t f 1 3 ,5 0

VENDOR OF
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C live S in c la ir

BEDBUGS
’W ild ly e ro tic a n d w e ir d ly p lo tte d , th e su b c o n s c io u s e ru p tin g v io le n tly in to e v e ry d a y
life.’ K in g P e n g u in . t 1 2 ,2 5
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NON- FI CTI ON
P h ilip Z ie g le r

DIANA COOPER
Z ie g le r ’s b e s ts e llin g b io g ra p h y . T h e id o lo fa
g o ld e n g e n e r a tio n . Z ie g le r te lls th e s to ry of
a r e m a rk a b le w o m a n a n d h e r p a s s io n a te
life. f 1 6 ,2 5
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In Leiden biggelen twee tranen uit
de ogen van het hoofd van een ter
dood veroordeelde die door een be
zeten student levend van de galg ge
haald werd, om vervolgens van zijn
romp ontdaan te worden en als le
vend, tevergeefs zielerust zoekend
hoofd, het slachtoffer te worden
van de cynische experimenten van
een op hol geslagen jongeling.
In een veldhospitaal waar aan alles
gebrek is, bedelt een Jong Russisch
officier met een half afgeschoten
bovenlijf bij een goedwillende ge
wonde graaf om wat verband ten
einde zijn bloedende wonden te
kunnen dichten. Nauwelijks heeft
hij linnen gekregen, of hij rolt zich
naar een groep dobbelaars en
maakt, aangezien hij geen geld
meer heeft, het verband tot zijn in
zet van het spel. Als de inmiddels
bewusteloos geraakte graaf bijkomt,
ligt de officier dood in een gruwelij
ke grijns, in zijn verkrampte han
den blinken de goudstukken.
Op dit soort verhalen heeft de ro
mantiek het alleenrecht. Men treft
het aan in een nieuwe bloemlezing,
onder de titel De ontslapen geliefde
door Peter van Zonneveld samen
gesteld. Nog geen twee maanden na
het verschijnen van Gerrit
Komrij’s verzameling poëzie uit de
negentiende eeuw Aan een droom
vol weelde ontstegen, is er nu dan een
bundel verhalen, evenals Komrij’s
bloemlezing bijeengegaard uit wei
nig bekende en zelden herdrukte
bronnen. De tijd dat de Camera
Obscura, Max Havelaar en Snikken
en grimlachjes de enige teksten uit
de negentiende eeuw waren die
voor iedereen bereikbaar waren,
lijkt nu wel voorbij: steeds meer li

denstand en voor dames, allebei
groeperingen die tot dan toe prak
tisch uitgesloten waren van de cul
tuur, groeit razendsnel. De literaire
almanak komt met groot succes op,
en laat jaarlijks een doorsnee zien
van waar de dichters toe in staat
waren. Er wordt meer dan ooit ge
lezen en er ontstaat een geheel
nieuw circuit van lezers. Eenzelfde
beeld geven de andere kunsten: er
is een grote groei van het aantal ten
toonstellingen, er worden openbare
musea gebouwd, openbare concer
ten gegeven. Maar ondanks het feit
dat het aantal kunstlievenden
groeit, wordt tegelijkertijd de kunst
met een verheerlijkend aureool om
geven, waardoor ze toch weer een
elitaire positie krijgt. De kunst zelf
wordt niet gedemocratiseerd, maar
wordt beschouwd als een uniek en
hoogstaand middel om een beter en
diepgaand inzicht in de hogere
waarden van de werkelijkheid te
krijgen, dan kennis of wetenschap
geven.
De ommekeer van de Franse revo
lutie bracht voor de nu meedenken
de burgerij nog een nieuw pro
bleem: er moest een moraal uitge
vonden worden voor ingewikkelder
levensvragen dan die van vroeger,
toen het onderscheid tussen mijn
en dijn en de woorden van de
pastoor of dominee voldoende wa
ren om de wereld door te komen.
Met de toename van vrije tijd
waarin men zich aan abstracte be
zigheden als lezen en musiceren, of
aan de vriendschap en de liefde kon
wijden, werd het nodig ook hier
voor maatschappelijke codes te ont
werpen, en juist hier wierp de nieu
we burgerij een dijk van deugd
zaamheid en degelijkheid op, zich
daarmee tegelijk distantiërend van
de hoogste adellijke en van de
laagste proletarische klassen. Dat
dit tot botsingen leidde daar waar
de klassen tegenstrijdige belangen
hadden, spreekt vanzelf.
Een andere grote ommekeer van de

negentiende eeuw ligt in de aan
vang van het machinetijdperk. Tot
dan toe had elke uitvinding zich in
het voordeel van de mens ontwik
keld: elke vooruitgang in de weten
schap betekende automatisch ver
betering van de levensomstandighe
den: ziektes konden beter bestreden
worden, tot dan toe voor bovenna
tuurlijk gehouden verschijnselen
konden verklaard en bedwongen
worden, optische instrumenten
werden gewaardeerde hulpmidde
len. Maar nu dreigde de mens te
verdwijnen voor de machine: waar
vroeger alleen het irrationele
bestreden moest worden, ging men
zich nu voorstellen dat de ratio een
vijand kon worden en zich tegen de
mens zou kunnen keren.
Deze ingrijpende veranderingen
veroorzaken een algemene vraag
naar de waarden van het leven en
de betekenis van de dood, en de
antwoorden die gegeven worden
geven tegelijkertijd blijk van een
schokkende levens- én doodsver
achting: het enige dat telt is de mo
raal en of deze nu braaf-burgerlijk of
demonisch is, hij gaat boven leven en
dood.
Hoe anders de reacties op de maat
schappelijke verwarringen ook zijn,
toch zijn we met die verwarringen
bij een aantal herkenningspunten
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„Is dat niet duur,
•

OVER PIJPESTELEN EN ROOKCLYSTEER.

♦

Jloen ik dat bij de
KLM-agent vroeg, zeiden ze:
wilt u hotels van 80 of
motelletjes van 25 dollar?”

OHwaHNse
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Een enigszins verwarrende en weinig
fijnzinnige opening denkt u wellicht. Maar
let u op: De hier in zijn volle glorie afgebeelde
Gouwenaar heeft namelijk drie eeuwen A
lang meer funkties bekleed dan louter
J
en alleen als rookgerei.
W
Wellicht staat u verbaasd wanneer MA
wij vertellen dat de Goudse in de
Gouden Eeuw voortreffelijk w erk ^ ^ B u ffjj
deed als klysma.
y J Kj
Schijndode drenkelingen
L
uit die tijd hebben meer dan
eens hun leven te danken
gehad aan dit fiere
A f^ A T ^
instrument. Maar niet
alleen als klysteerU/mfink

spuit ook als krultang deed de Gouwenaar
dienst. Een gewild instrument bij de 18e
eeuwse pniikeinpakers.
De eerste helft van de 19e eeuw tenslotte
was de bloeitijd van de Gouwenaar.
Populair als nooit tevoren deed hij dienst als
bellen blaaspijp, inspiratiebron voor bakker en
zilversmid, varieté-attribuut en kinderspeelgoed.
Voorbeelden van de "multifunktionele” Gouwe
naar vindt u in het Niemeyer Nederlands Labacologisch Museum in Groningen.
De stad van Niemeyers pijptabakken
Sail en Neptune. Uit tenminste 15 tabakssoorten
_*
gekomponeerd en in iedere tabakspeciaalzaak
te verkrijgen.
’t Huis Niemeyer maakt nog elke dag historie. SINDS 1819
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Amerika is écht het land van de onbegrensde mogelijkheden, óók wat vakantiebudgetten betreft.
Wie kan dat beter weten dan KLM, die er sinds 1946 kind aan huis is en er tegenwoordig liefst 38 keer per week heen
vliegt. Naar ideale startplaatsen voor een fascinerend avontuur, zoals New York (lijnvluchtretours al vanaf f 1.249,-),
Los Angeles (v.a. f 1.861,-), Atlanta (v.a. f 1.571,-) en Chicago (v.a. f 1.490,-).
Laat KLM u vertellen hoe u in dat fantastische land een onvergefelijke vakantie kunt beleven, zonder teveel
te betalen. Ook aan de hand van een aktuele Amerika-wegwijs-brochure, vol tips, prijzen en toeristische mogelijkheden.
Die haalt u bij een KLM-agent of-kantoor, waar u ook kunt boeken voor een voordelige KLM lijndienstvlucht.
Of vraag naar één van de vele Amerika vakantiebrochures met KLM.
Wilt u dan nóg meer weten? Neem kontakt op met KLM’s eigen Amerika Informatie Centrum op het
AmsterdamseLeidseplein (020-234853/491982).
+
Doe Amerika nu. Met KLM. En ontdek hoeveel kanten u daar op kunt.
^mmSm

Betrouwbaar in de lucht, betrouwbaar op de grond. KJLIVI

De helft van een
koperen pijpvorm.
Uiterst zeldzaam
en afkomstig van
de pijpenmakerJan Gidts uit Gouda.
Voor alles wat u weten wilt over pijp en tabak. Niemeyers Adviescentrum voor Pijprokers, Postbus 41, 9700 AA Groningen, tel.: 050 -189444.

Steen geworden spiegel van een psyche
Wittgensteins kleuren en architectuur
Opmerkingen over de kleuren
door Ludwig Wittgenstein
Vertaling en nawoord: Paul
Wijdeveld
Uitgever: Tabula, 164 p.,
ƒ39,50
Oikos — Van Loos tot Witt
genstein
door Francesco Amendolagine
en Massimo Cacciari
Vertaling: I. van den Burg,
M. van Mechelen, H. Hoeks
en
J. Roding
Uitgever: SUN, 191 p., ƒ24,50
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kunstenaars zich ook niet op Witt
gensteins uitspraken over esthetiek;
het is de logica, in het bijzonder die
van de Tractatus, waar zij verzot op
Frans Boenders
beweren te zijn. Eerlijk gezegd, het
lijkt met meer aanstellerij dan
Jasper Johns is waarschijnlijk waarachtige Wahlverwandtschaft.
de beroemdste, maar beslist In wat Wittgenstein over de kleu
niet de enige Amerikaanse ar ren heeft geschreven, gaat het de fi
tiest die in zijn schilderkunstig losoof helemaal niet om een
werk uitdrukkelijk verwijst naar schoonheidsleer. Hij laat zich ner
het denken van Ludwig Witt gens uit over de charmes of de le
genstein. Het is hoogst twijfel lijkheid van bepaalde kleuren of
achtig of de gestrenge Oosten combinatie van kleuren in schilde
rijkse wijsgeer, indien hij zo rijen of interieurs. Ook het gebruik
oud als Bertrand Russell was van kleuren in concrete culturen of
geworden, met deze bijval uit picturale stijlen interesseert hem
de nieuwe wereld ingenomen niet. Hij maakt ter zake hoogstens
een opmerking en passant, zoals in
zou zijn geweest.
aforisme nummer 73: ‘Het is een
Niet zozeer uit de Vermischte Be- merkwaardige stap van de schilder
merkungen, die vrijwel geen enkele kunst een schittering door kleur
van Wittgensteins meningen op voor te stellen.’ Doordat Witt
schilderkunstig gebied bevatten, als genstein van de schilderkunst en de
wel uit talrijke biografische aanwij daarin gangbare vormen van kleur
zingen en getuigenissen kan men gebruik nauwelijks op de hoogte is,
opmaken dat de schrijver van de begaat hij af en toe een pijnlijke fla
Tractatus artistiek, literair en poli ter, zoals in aforisme 90: ‘Ik betwij
tiek gesproken een conservatieve, fel of Goethes opmerkingen over de
soms een ronduit bedenkelijke karaktereigenschappen van de kleu
smaak bezat. Had Wittgenstein ei ren voor een schilder nuttig kunnen
genlijk überhaupt belangstelling zijn. Nauwelijks voor een decora
voor schilderkunst? Enkel ten aan teur.’ Dat klinkt erg pretentieus en
zien van muziek beschikte hij over dom als men weet dat uiteenlopen
een gefundeerd oordeel. Nu beroe de kunstschilders als Turner, Eastpen bedoelde hedendaagse Ameri lake, Kandinsky en Klee — toch
kaanse (en sommige Europese) echt geen ‘decorateurs’ — uitdruk
kelijk aan Goethes Farbenlehre refe
reerden.

i
n
26

VA

l/n 26 MAART 1983

Het huis, Kundmanngasse 19, in
Wenen dat Ludwig Wittgenstein
in 1928 bouwde voor zijn zuster
Margarethe StonboroughWittgenstein.

en van het begrippelijk apparaat
waarmee de waarnemer opereert.
Het woordgebruik dat men met be
trekking tot de kleuren hanteert, is
bijzonder vaag. Dat komt vooral
omdat het kleurenzien nu eenmaal
niet behoort tot de eenvoudige, lo
gisch duidelijke waarnemingen.
Het begrip kleur zelf is onduidelijk
— 'Het zuivere kleurbegrip is er
niet,’ decreteert aforisme nummer
73. De verheldering die Witt
genstein in deze oeverloze verbale
vaagheid wil aanbrengen, geschiedt
in de omgang met de taal zelf. Zoals
de vertaler van deze Opmerkingen
over de kleuren in zijn ten dele cryp
tisch, ten dele belangwekkend na
woord schrijft: ‘Inzicht geven in de
betekenis van woorden door met de
woorden om te gaan, vergroot onze
impliciete kennis van de begrippen:
Wittgensteins logica is “knowledge
by acquaintance”.’
Maar Wittgensteins opmerkingen,
en vooral zijn vragen, zijn niet zui
ver logisch —evenmin als ze strikt
empirisch zijn. Het zijn vragen die
verhelderd worden, dat wil zeggen:
betekenis krijgen, door voorbeel
den die een bepaald aspect van de
kleurenproblematiek belichten. Al
deze belichte aspecten samen vor
men daarom nog geen wetenschap
van de kleur. ‘Wij willen niet tot
Zwartrood
een theorie van de kleuren komen
Vrijwel in alle Opmerkingen over de (noch een fysiologische, noch een
kleuren leest men de typische her psychologische),’ leest men in het
senspinsels van de Wittgenstein der aforisme 22 dat, curieus genoeg,
Filosofische onderzoekingen. Men letterlijk wordt herhaald in afo
moet Wittgensteins visie op de risme 188 —een slordigheid van de
kleuren dan ook in verband bren tekstbezorgster, Elisabeth Anscomgen met zijn theorie van de taalspe be?
len. De manier waarop men kleu Wittgenstein maakt ons met zijn
ren waarneemt, is afhankelijk van talrijke vragen en voorbeelden dui
de omgeving waarin zij voorkomen delijk dat men de kleuren enkel kan

zien in een bepaald systeem. De on
mogelijkheid zich een roodachtig
groen, een blauwachtig oranje, een
geelachtig paars, of zwartrood voor
te stellen, is het gevolg van de logi
sche of grammaticale onmogelijk
heid van dergelijke kleursoorten —
en niet het omgekeerde! ‘Men
spreekt van een
“donkerrood
schijnsel”, maar niet van een
“zwartrood” , 'heet het in aforisme
227. En vijftig nummers verder:
‘ “Donkerrood” en “zwartrood”
zijn niet gelijksoortige begrippen.’
Wittgensteins aforismen mogen
dan, zoals Wijdeveld opmerkt, een
heldere zinsbouw vertonen en alle
daagse woorden gebruiken, de
moeilijkheidsgraad van deze directe
uitspraken ligt elders. Daarom is
met de, overigens bevredigende,
Nederlandse vertaling van de Duit
se tekst nog geen enkele moeilijk
heid uit de weg geruimd. De ver
nuftige plaatsing van de komma’s
en de nauwgezette articulatie van
Wittgensteins ‘taalspelen op pa
pier’ ten spijt — men dient zich
eerst terdege vertrouwd te maken
met het samengebalde van Witt
gensteins denktrant, vooraleer men
van fascinatie kan overgaan naar
begrip. De weerbarstigheid van de
aforismen blijft voor de onvoorbe
reide of oppervlakkige lezer een
reusachtig probleem, en van de 350
opmerkingen is er slechts één die
die een waarachtige literaire waarde
bezit. Bij wijze van troost schrijf ik
deze mooie paragraaf hier integraal
over.
‘I k zag op een foto een knaap met
glad achterovergekamd blond haar en
een vuil, licht jasje en een man met
donker haar voor een machine staan,
die deels uit zwart geverfde gegoten
onderdelen, deels uit bewerkte, gladde
assen, tandwielen en dergelijke
bestond, en daarnaast een traliewerk
uit helder verzinkt draad. Het be
werkte ijzer had een ijzerkleur, het
haar van de jongen was blond, de ge
goten onderdelen zwart, het tralie
werk zinkkleurig, hoewel alles slechts
door lichtere en donkerder tinten van
het fotografische papier was weergege
ven. ’

Het huis
Het lezen van Wittgensteins afo
risme is een genot vergeleken bij de
lectuur der twee ‘teoretiese
teksten’, geproduceerd door het Ita
liaanse duo Francesco Amendolagi
ne en Massimo Cacciari. Beide es-

says verschenen acht jaar geleden
in de oorspronkelijke versie; ze zijn
erg verschillend van kwaliteit.
Het marxistisch-semiologisch amal
gaam maakt het eerste essay ‘LoosWien’, geschreven door Cacciari,
geheel ongenietbaar; in de Neder
landse vertaling en met zijn irritan
te ‘socialistiese’ spelling doet het
stuk hopeloos gedateerd aan. Het
nu volgende, willekeurig gekozen
citaat zal ook de meest geharde
architectuur-liefhebber
afschrik
ken: ‘De artistieke Gestaltung ver
schijnt als element-werktuig van de
realisering van de zuivere waarden
van de markt, niet besmet met de
krachten van spekulatie, die gelijk
gesteld worden aan de krachten van
het toeval, de negentiende-eeuwse
Planlosigkeit, de ekonomiese theorie
van de Manchester School. De ar
tistieke Gestaltung laat de waarden
van de Zivilisation-Rationalisierung
verschijnen die in de “wetten” van de
kapitalistiese ontwikkeling en de
bestaande metropool liggen — waar
den die versluierd en verstikt worden
door de spekulatie-grondrente. ’
Ik vraag mij af wie deze onzin zo wil
vertalen. Ook het essay van Amen
dolagine over ‘Het huis van Witt
genstein’ is vergeven van woorden
en uitdrukkingen als ‘vertoog’,
‘histories knooppunt’, ‘filosofiese
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produktie’, ‘herlezing’ en ‘leeswij
ze’ —maar het bevat een uiterst in
teressante visie op Wittgensteins
periode tussen de beëindiging van
de Tractatus (1918) en het begin
van zijn Cambridge-tijd (1929). Zo
als bekend, was Wittgenstein tij
dens dat decennium onder meer
werkzaam als tuinman in een
klooster, onderwijzer in dorpsscho
len, samensteller van een woorden
boek voor schoolkinderen, en archi
tect van een huis voor zijn zuster
Margarete.
Meestal stelt men het voor alsof
Margarete, bezorgd om haar broers
geestelijke gezondheid — Witt
genstein was in die jaren in de
greep van zware depressies —, een
beroep deed op zijn uitgesproken
technische begaafdheid en kunde.
Wittgenstein wierp zich op deze
opdracht met zijn habituele drang
om denken, voelen en doen tot een
synthese te voeren, en met de inten
se concentratie die hem kenmerkte.
In de geest van Adolf Loos en de
Nieuwe Zakelijkheid bouwde hij in
twee jaar tijd een monumentaal, zij
het buitengemeen sober huis. De
strenge, rücksichtlose rechtlijnig
heid, de celachtige, hoge deuren
met hun op een ongemakkelijke
hoogte geplaatste krukken, de onge
looflijke eenvoud en precisie, de op
alle plaatsen heldere, overzichtelij
ke en eerlijke constructie, de haast
overrompelende totaliteit van het
ontwerp maken van het huis van
Wittgenstein zowel een hoogtepunt
in de architectuur van de jaren
twintig als de steen geworden spie
gel van zijn merkwaardige psyche.

Continuïteit
Amendolagine ziet Wittgensteins
huis als een behoefte aan logische
toetsing in de wereld, en niet zozeer
als de conclusie uit het logisch on
derzoek naar de wereld dat hij in de
Tractatus had afgesloten. De auteur
staat erop de activiteiten uit Witt
gensteins tussenperiode werelds te
noemen, niet alleen om zich af te
zetten tegen de mystiek-religieuze
visie op Wittgenstein, maar vooral
om te beklemtonen dat het de wijs
geer te doen was om een zeer be
wuste keus vóór de wereld, als een
integraal onderdeel van zijn filoso
fische arbeid die zonder hiaat van
de Tractatus reikt tot de Filosofische
onderzoekingen.
De architectonische praktijk was
dus een noodzakelijk stadium in
Wittgensteins geestelijke ontwikke
ling, een opdracht die Margarete
hem niet met therapeutische oog
merken toespeelde maar die hij zelf
uitgelokt zou hebben. Met de woor
den van Amendolagine: ‘De ontwerpperiode van het huis maakt

ï
deel uit van de produktie van het
denken van Wittgenstein in de
strikte zin van het woord, ook al
zijn diegenen die geïnteresseerd
zijn in de ontwikkeling van zijn filosofies denken en bovenal diege
nen die vanuit verschillende ge
zichtspunten het “huis” hebben
geanalyseerd, nooit op die gedachte
gekomen.’
Volgens de Italiaanse architectuur
criticus was Wittgenstein helemaal
niet zo werelddvreemd en mystiek
als de besloten kring van leerlingen
en bewonderaars, die slaafs de op
vattingen van G.H. von Wright
herkauwen, ons wil doen geloven.
Wittgenstein was in de jaren twin
tig bezig met thema’s die de inter
nationale intelligentsia op dat ogen
blik bezighielden. De inspannin
gen, die links en rechts werden on
dernomen om het onderwijs een
nieuwe inhoud te geven, leverde
Wittgenstein op zijn eigen manier
in de nietige schooltjes van Trattenbach en Kirchberg. (Amendola
gine zit er helaas naast wanneer hij
over deze eigenzinnige onder
wijsmethode schrijft dat ze ‘veel
sukses’ had; de waarheid is dat de
leerlingen en de ouders Witt
genstein wegpestten.)
Dat hij de weerbarstige kinderhoof
den hogere wiskunde trachten bij te

brengen, hing samen met Witt
gensteins eerste liefde: de zuivere
mathematica en haar grondslagen.
‘Aan al zijn aktiviteiten in de “we
reldse” jaren ligt steeds zijn be
langstelling voor de wiskunde ten
grondslag, zoals zijn leerboekje
voor de lagere scholen, aan de ont
moetingen met Ramsey en de Wie
ner Kreis en aan de lezing van
Brouwer; de logiese afsluiting daar
van is dat Wittgenstein met zijn es
say over de grondslagen van de wis
kunde daadwerkelijk terugkeert
naar het filosofies onderzoek.’
Het is goed dat de continuïteit in
het denken van Wittgenstein langs
deze weg nog eens wordt on
derstreept. Het is ook heilzaam dat
tegen de overdreven klemtoon op
de mystieke aspecten van zijn per
soonlijkheid in wordt gegaan en
zinvolle argumenten worden aange
voerd voor de samenhang tussen de
instrumentele rekentechnieken van
de bouwingenieur en de indringen
de geestelijke visie van de architect,
twee aspecten die leidden tot de
reüssite van het huis aan de Kundmangasse. Dat Amendolagine erin
slaagt dit indrukwekkende huis
zonder lyrische galmen aan een ern
stige en heldere analyse te onder
werpen, is zeker niet de geringste
verdienste van zijn essay.
■

De andere

HellaHaasse!
Samen met de
schilderes MarieFranfoise Carbonnelle
geeft Hella Haasse haar
impressies over Valois,
het romantische hart
van het oude Frankrijk.
Ontdek de andere
Hella Haasse in de
boekhandel. In een
boek dat vrienden van
la douce France in ver
voering zal brengen!
Gebonden met
stofomslag.
Met talloze originele
aquarellen en
tekeningen.
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Middenin de roos -enverwelking

het asfalt open te breken. Soms
heeft hij korte ogenblikken van li
chamelijk welzijn (...) Hij zegt zo
maar tegen zichzelf: “Een merk
waardig kenmerk van zintuigelijke
droombeelden is hun snelle veran
derlijkheid. Als ik in mijn droom
een regel uit een boek lees, wijzigt
het beeld zich zo snel dat ik die re
gel niet voor de tweede keer kan le
zen.” Op eerudag wil hij de opge
broken weg verlaten en valt om. Ar
thur is bezig uit elkaar te vallen.’
Ook deze passage heeft een (nu im
pliciet) poëticale betekenis: voort
durend, soms binnen een alinea,
wijzigt het beeld, droom en werke
lijkheid worden, zeker in de slotali
nea, volledig vermengd. De frag
menten waaruit het verhaal is opge
bouwd zijn als de stukjes van een
uiteengevallen legpuzzel, maar wie
het stukje met de beeltenis van Ar
thur in zijn hand neemt, kan het
ook ergens kwijt, al lukt dat mis
schien pas bij tweede lezing. Zo is
Siebelink op zijn best en haalt hij in
compactheid, suggestiviteit en sti
listisch vermogen het niveau van
zijn novelle Oponthoud (1979).

De bloei en het verval in de verh alen van Jan Siebelink
Koning Cophetua en het
bedelmeisje.
Verhalen door Jan
Siebelink
Uitgever: Meulenhoff,
167 p., ƒ24,50,
gebonden: ƒ34,50

Frans de Rover
‘Ik voelde dat het een verhaal zou
worden spannend van het begin
tot het eind, vol vluchtige, kleine,
hevige gevoelens; het geheel zou
navrant zijn en baden in een
stemming van teder maar onont
koombaar verval, als het zachte
paars van de zomerhibiscus. En
misschien zou ik het verhaal wel
in één keer schrijven, in einem
Gusz, op een koele morgen, of in
een warme nacht, want dat is
“bon ton” geworden in dit kleine
verhalenland. ’
Aldus spreekt (in het verhaal ‘Niets
te vieren’) de leraar/schrijver die

mtESWL
SOLLICITEREN
ONMISBARE TIPS V O O R
HET VINDEN V A N EEN (NIEUWE) BAA N

G o lz e n /P lu m b le y /S p a a n

succesvol
solliciteren
Een praktische gids voor hen
die voor het eerst gaan sollici
teren. Tevens een uitgewerkte
handleiding voor hen die al
eerder een baan gehad hebben
en een nieuwe baan zoeken.
144 pag. — Paperback ƒ24,50
Verkrijgbaar bij de boekhan
del en bij Omega Boek,
Amsterdam, postgiro nr.
433746 onder vermelding van
de titel.
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zijn conrector, tot wiens jongere
vrouw hij in een broeierige relatie
staat, naar een kliniek voor alcoho
lici rijdt. Wanneer een auteur zijn
verhaalpersonage een dergelijke
poëticale uitspraak in de mond legt,
heeft dat een effect van ironie, van
dubbelzinnigheid tot gevolg. Het
lijkt alsof de auteur zijn lezers en
critici een stap voor wil blijven
door alvast een oordeel te (laten)
formuleren over wat hij... geschre
ven heeft? Of: geschreven zóu wil
len hebben? Of, nog dubbelzinni
ger — bedrijft de auteur wellicht
achter de rug van zijn gecreëerde
spreker om ironie met de lezer: zou
hij een dergelijk verhaal juist niet
geschreven willen hebben? Intrige
rende vragen; Jan Siebelink stelt ze
in zijn nieuwe verhalenbundel én
suggereert een aantal antwoorden.
Zo beschouw ik de tweede zin van
de leraar/schrijver als ironie: Siebelinks verhalen lijken in niets op het
produkt van een verteller die ‘in
einem Gusz’ zijn belevenissen op
het papier slingert; ze maken een
uiterst nauwkeurig-geconstrueerde
indruk. De ‘onmogelijke’ perspec
tiefwisselingen, waardoor binnen
één verhaal passages in de ik-vorm
worden afgewisseld met passages
die niet door dezelfde ‘ik’ kunnen
worden waargenomen, de achronologische presentatie van de gebeur
tenissen met veranderingen van
grammaticale tijd — het geeft de
verhalen een vooral kunstmatig ka
rakter. En dat is zeker ‘bon ton’ ge
worden in dit kleine verhalenland,
al komt het mij te opzichtig (want
te hinderlijk toevallig) voor dat de
vrouw van de conrector op het mo
ment dat de leraar/schrijver haar
bezoekt, juist bezig is met een leg
puzzel van Bezige Bij-auteurs en
het hoofd van Mulisch in haar hand
heeft: ‘ze kon het nergens kwijt en
gooide het weer tussen de honderden
andere stukken'. Achter zo’n knip
oog vermoed ik immer een stofje op
de lens.

Spannend
Maar de eerste geciteerde zin is
midden in de roos, al begint die
bloem in deze bundel toch wat van
haar bedwelmende pracht te verlie
zen. Er is inderdaad te weinig te
vieren, kortom. Ik bestrijd niet dat
de meeste verhalen tot het eind toe
‘spannend’ zijn. Het beste voor
beeld daarvan is ‘Eiland van Calyp
so’: een man keert terug naar de
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Bejaardenpension

/

De overige verhalen in de bundel
zijn eveneens min of meer span
nend te noemen, maar helaas min
der door een geraffineerde struc

tuur die ook nog thematische diep
gang verleent, dan door het soms
bizarre karakter van personages en
gebeurtenissen. Het geldt met na
me voor het verhaal ‘How high the
moon’ waarin de wanhopige strijd
van een onaangenaam gefrusteerde
dochter tegen haar bejaarde ouders
en ten slotte tegen haar in een parti
culier bejaardenpension geïnstal
leerde vader beschreven wordt. In
het grensgebied tussen realiteit en
seniliteit is veel mogelijk en Siebe
link lijkt geen effect te schuwen: de
vader presenteert zich tegenover
zijn dochter in de meest smoezelige
en ranzige oude mannetjes-kledij,
maar ze heeft haar hielen nog niet
gelicht of hij kleedt zich als een
heer in een ‘Palm Beach-kostuum’
en charmeert en fêteert de ganse
villa Louise. Uiteindelijk ontpopt
hij zich als travestiet ‘in een jurk
van groene zij’ en weet hij de
drankzuchtige dames Eisberg, bei
den zonder benen, nog danig aan
het schrikken te maken door hen
zijn ‘ding’ te tonen. Wanneer de
dochter vaders ‘impulsen van op
flikkerende sexualiteit’ (diagnose
van een arts) ontdekt, geeft ze hem
tierend klop. Niet lang daarna ziet
de godvruchtige pensionhouder
door dubieus financieel handelen
geen andere uitweg meer dan zijn
villa met inhoud aan het reinigend

vuur prijs te geven. Met de oude
man in zijn armen gedrukt, laat hij
zich door de vuurzee opslokken.
‘Het huis brandde tot de middag.
Toen de dochter kwam tuurde het
haar door de onnatuurlijk gespreide
vingers van verwrongen gebinte aan. ’
Navrant, dat wel, maar het baden
wordt zo bijna verdrinken ‘in een
stemming van teder maar onont
koombaar verval’, dat vooral. O, al
dat verval — in menselijke verhou
dingen, in het eigen fysiek, die twee
dan nog bij voorkeur gecombineerd
en corresponderend met ‘het zachte
paars van de zomerhibiscus’ of een
van de vele andere zwaar geurende
en weemoedig fleurende natuurele
menten, en dat dan verhaal na ver
haal: ik word er een beetje moe van,
niet aangenaam-loom als soms in
een warme nacht, eerder geprikkeld
verveeld zoals meestal in een koele
morgen. Ik denk dat zich hier
wreekt dat Siebelink te véél in een
verhaal wil stoppen. Waar juist in
zijn laatste grote romans een
existentialistische thematiek tot
ontwikkeling kwam die legitimatie
gaf aan het denken en handelen van
de personages, ontbreekt nagenoeg
iedere psychologische of filosofi
sche motivatie in deze korte verha
len. Het blijft bij een opeenstape
ling van wat ‘decadente’ uiterlijke
verschijnselen genoemd kunnen

worden. Om de intrigerende reac
ties van bij voorbeeld vader en
dochter in het hierboven genoemde
verhaal ‘How high the moon’ aan
nemelijk te maken, is méér ruimte
nodig, méér verantwoording dan de
uitspraak van een toevallig passe
rend arts: ‘Ja, de mens is een raar
beestje’.

Vingeroefeningen
Mijn bezwaar laat zich demonstre
ren aan het laatste verhaal van de
bundel, ‘Eindexamen’. Een scho
lier, Robert, staat onder zodanige
invloed van zijn klasgenoot Arthur
dat hij in diens opdracht op hache
lijke wijze fraudeert tijdens het
eindexamen Nederlands om Arthurs examenresultaat te ‘redden’.
Robert wordt betrapt en uitgeslo
ten, de leraar Nederlands begrijpt
het fijne van de zaak, Arthur pleegt
zelfmoord, Robert wordt op zijn
beurt ‘gered’ en is psychisch be
schadigd. In deze versie een span
nend verhaal, maar niet veel meer
dan dat. Er is echter een andere ver
sie: werkelijk reliëf kreeg dit scho
lierenleed in Siebelinks roman En
joeg de vossen door het staande koren
(1982) — Robert heette toen Winfred en de macht die Arthur over
hem had en waardoor hij tot zijn
daad kwam, was verweven met een
complexe religieus-homoseksuele

JÉ
plaats in Frankrijk waar dertig jaar
geleden zijn twee kinderen voor
zijn ogen (en die van zijn vrouw) in
de Dordogne zijn verdronken. Een
man op zoek naar een gebeurtenis
in zijn verleden waarvan de re
constructie de leegte in zijn leven
alleen maar zal accentueren. Die re
constructie krijgt nog een extra
spannende werking omdat er door
de dosering van de informatie een
netwerk van (onbeantwoorde)
schuldvragen wordt geweven: over
de rol van de (mogelijk homosek
suele) broer van de man die de dag
voor het fatale ongeval bij hen lo
geerde en een bijzondere aantrek
kingskracht op de vrouw van de
man uitoefende, over de autotocht
van de broer met de vrouw en de
reacties van de man daarop, over de
aanrijding waarbij de man met de
schrik vrijkwam maar zijn vrouw
het leven liet. Verschillende ver
haaldraden lopen door elkaar heen:
de terugkeer naar de Dordogne,
waarmee het verhaal inzet, blijkt
pas veel later niet de meest
‘actuele’. Kort voor het einde

Ja n S iebelink, foto E ddy de Jongh

J

wordt de man onverwachts vanuit
een ander perspectief getoond: ‘Je
kunt niets aan Arthur zien. De tijd
dat hij niets tegen een ander zei
maar onophoudelijk tegen zichzelf
praatte is ook voorbij. Hij draagt
een alpino en staat veel bij gebou
wen die worden platgewalst of omvergehaald. Hij houdt er ook van
naar wegarbeiders te kijken die met
een pneumatische boor bezig zijn
7j
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WIE MET ABC SPAART, ZIET Z’N SPAARGELD VERDUBBELEN.
Als u liever niet ziet dat de inflatie aan uw
spaargeld knabbelt en de belasting de opbrengst
ervan afroomt, denk dan eens aan ABC, het
Algemeen Beleggings Consortium van AMEV.
Verzekerd sparen met het ABC is een vorm
Sn -Jr

van gespreid beleggen. In obligaties, onroerend
goed en aandelen. Dat is veiliger en winstgevender,
Sterker nog: uw spaargeld is na 15 jaar
vrijwel zeker verdubbeld!
Het verzekeringselement garandeert dat

bij overlijden een van tevoren bepaald bedrag wordt
uitgekeerd.
Wilt u meer weten? Praat er
1
eens over met uw verzekeringsr --------------adviseur. Of bel ABC: 030-57 23 30.

S paar winstgevend. S paar belastingvrij. S paar ABC.

v4BC

nAMFV onderneming
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problematiek. Juist het lezen van de
korte verhaal-versie van dit voorval
bracht me op het idee dat ook de
andere verhalen (‘Eiland van Ca
lypso’ uitgezonderd) behalve schrij
ven om de pols lenig te houden, wel
eens vingeroefeningen konden zijn
voor groter werk. Ik hoop het, want
in ‘dit kleine verhalenland’ zijn de
verhalen van deze bundel wel wat
opvallend aan de kleine kant van
omvang en thematische uitdieping.
Ik kan het daarom niet nalaten nog
eenmaal de leraar/schrijver te cite
ren met wie ik deze kritiek begon.
Afwegend of hij zijn belevenissen
met de conrector te boek zal stellen,
bedenkt hij zich: ‘zou men in mijn
directe omgeving waar de feiten be
kend waren niet zeggen dat zoiets op
z ’n minst getuigde van een verdacht
schrijverschap? Ha, komt hij zó aan
z ’n onderwerpen! Als pasmunt geeft
hij z ’n minieme avonturen door! Zijn
kracht ligt zeker in de exploitatie van
andermans gevoelens!’
Weer zo’n dubbelzinnige poëticale
uitspraak? Best mogelijk, maar ik
reageer er heel serieus op: Siebelinks onverdacht schrijverschap be
wijst dat hij in staat is van desnoods
andermans ervaringen méér te ma
ken dan een verhaal ‘vol vluchtige,
kleine, hevige gevoelens’.
B

Verschenen bij De A rbeiderspers:
A lg e m e e n Fonds

Maarten ’t Hart
De kroongetuige

Vladimir Nabokov
Gogo/

Het grote land Cortha

Roman 216 blz f 23,50
Een ongelooflijk spannend
boek dat toch literatuur is.
- Tamar

Vertaald door Else Hoog
184 blz f 34.50
Het soort boek over een
kunstenaar, dat alleen door
een kunstenaar kan worden
geschreven. - Edmund Wilson

Vertaald door J Bernlef
Gebonden, met stofomslag,
608 blz f 34.50
Een boek dat niemand leest
zonder kleerscheuren en
lidtekens op te lopen.

Patrick Modiano

Memory Larie
Vertaald onder redactie van
Marianne Kaas
Ingenaaid, met flappen 72 blz
f24,50
Over melancholie en de
raadsels van het verleden

G ro te ABC
Raphaële Billetdoux
De omhelzing
Vertaald door Marianne Minier.
124 blz f24.50
Het verslag van een mooie
jonge vrouw over haar
inwijding in de liefde

Jeroen Brouwers

Verhalen en levens
berichten
Gebonden, met stofomslag.
272 blz f32.50
Een zelfanalyse gevoerd met
een niets ontziende hardheid;
een doorlopende autobio
grafische boekhouding. Jaap Goedegebuure
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Truman Capote

Andere stemmen, andere
kamers

DE JAREN 70

FOTO'S
unnxD D i

Vertaald door Guido Golüke.
212 blz f34.50
De klassieke ontwikkelings
roman van een wonderkind

EVERT WERKMAN MAARTEN T HART

Peter Carey
De dikke man in de

t e k s t :j o h n

jansen

van

galen

geschiedenis
Vertaald door Eva Wolff
248 blz f34.50
Een van de verbluffendste
nieuwe talenten van de laatste
tijd Zijn blik verandert de
wereld - Times Literary
Supplement

S.Carmiggelt

Foto’s over een bijzonder
tijdperk ‘Amsterdam’ van
Steye Raviez met tekstbijdra
gen van Kees van Kooten,

Met de neus in de boeken

Met o.a. aandacht voor: Ka
bouters, Nieuwmarkt, Kun
stenaars, Waterlooplein, Kra
kers, Hippies en vele andere
onderwerpen.
Verkrijgbaar in de boekhan
del of door overmaking van
ƒ29,90 op postgiro 3630517
t.n.v.
Uitgeverij Tiebosch
B.V. Amsterdam
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Vertaald door Rene
Kurpershoek
290 blz f 39.50
In louter overvloed aan talent
is er nauwelijks een schrijver
op de wereld, die je thans naast
Naipaul kunt zetten. - New
York Times Book Review

Kirsten Thorup

Baby
Vertaald door Freek Lankhof
244 blz f 36.50
De onderbuik van de welvaarts
maatschappij Bekroond met
de Pegasus Literatuur Prijs.

Koos van Zomeren

Oom Adolf
Tweede druk 192 blz. f 22.50
Verbluffend vakmanschap;
drama en spanning Doet sterk
denken aan het werk van
Hermans - Maarten 't Hart

P rivé-D om ein
Konstantin Paustovskij
De sprong naar het Zuiden
Vertaald door Wim Hartog
240 blz f 39,50
Het vijfde deel van de meest
complete kroniek van het
leven in Rusland in de
twintigste eeuw.

Lidija Tsjoekovskaja

Ontmoetingen met Anna
Achmatova
Vertaald door Kristien
Warmenhoven
368 blz. f56.50
Indrukwekkende gesprekken,
die een document van buiten
gewone waarde hebben opge
leverd

O p e n D om ein
M.van Amerongen
De buikspreker van God

Ivan A.Gontsjarov

Richard Wagner
214 blz f 39.50
Een fascinerend beeld van
een groot, controversieel
componist

Een alledaagse
geschiedenis

Schubert

Verhalen. 224 blz f 23,50
Literaire folklore van de
bovenste plank

Evert Werkman, John Jansen
van Galen en Maarten ’t
Hart.

V. S. Naipaul
De mimitators

Vertaald door Marja Wiebes en
Yolanda Bloemen
Gebonden, met stofomslag
394 blz f 39.50
Gontsjarov schreef niet alleen
Oblomov De eerste Neder
landse vertaling van dit (vol
maakt gecomponeerde) boek
- Maarten T Hart

S ynopsis
Peter Handke

Het einde van het flaneren
Vertaald door Hans Hom
208 blz f33,50
Over politiek, kunst en
literatuur. Een sleutel tot zijn
gehele oeuvre

Garmt Stuiveling

Een eeuw Nederlandse
letteren
Van een nieuw nawoord
voorzien.
227 blz f44,50
Het beste boek om te lezen als
men wil weten wat er in de
negentiende eeuw in onze
letteren is gebeurd.

C rim e d e la C rim e
Stephen Greenleaf

Doodsbed
Vertaald door H. J Oolbekkink.
316 blz. f 28,50
De private-eye' uit Doodsbed
sluit direct aan bij de traditie
van Hammett en Chandler

Patricia Highsmith

Moord op papier
Vertaald door Wiebe Buddinah'.
268 blz f26,50
Een schrijver meegesleept m
de sinistere gevolgen van zijn
eigen bedenksels
Sleutelboek tot de wereld van
Patricia Highsmith

Daniël M. Klein

Embryo
Vertaald door Marianne van
der Heijden
272 blz f26,50
Een vrouwenarts troost (met
schurkachtige bijbedoeling)
kinderloze moeders - M van
Amerongen
In iedere boekhandel te koop

Hans J.Fröhlich
Vertaald door Hans Hom
364 blz f 49.50
De definitieve Schubertbiografie
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Een representatieve molenaar
Drie ‘Gothic Novels’ in één deel Prisma Klassiek
dat wanneer je in de schilderkunst
een meester wilde onderscheiden
van een copiïst of falsaris, je niet
moest kijken naar de opvallende
kenmerken van de meester, bijvoor
beeld naar de glimlach bij Leonardo, maar naar de schijnbaar onbe
langrijke details, de oorlellen, de
vingers. Daar verraadt de vervalser
Willem Otterspeer
zich. Zo’n zelfde oor speelt een rol
bij Conan Doyle, als hij Sherlock
Omdat maar zo weinig historici Holmes het mysterie van The
Cardboard Box laat oplossen. En
fysiek en mentaal opgewassen
Freud zou er zijn theorie van de
zijn tegen het beschrijvende verdringing op baseren. Van dit ‘re
noodlot dat hun geschiedenis cept’ maakt Ginzburg zelf ook ge
sen in loodzware folianten, in bruik blijkens De Kaas en de Wor
rijen van folianten, in hele bi men.
bliotheken probeert vast te leg Het is een fascinerend boekje.
gen, zoeken ze vaak de uitweg Ginzburg heeft de hand weten te
die Cicero hen al bood en trach leggen op een archief van twee pro
ten ze de geschiedenis te ‘ver cessen die het Heilig Officie ge
korten’, uit te beelden, in een voerd heeft tegen een van ketterij
notedop te vangen. Gedwongen verdachte molenaar uit Friule, Dodoor teveel stof maar ook door menico Scandella, ook wel Menoc
te weinig, al naar gelang het de chio genaamd, en die hem uiteinde
grote namen of de naamlozen lijk op de brandstapel deden belan
uit de geschiedenis betrof, za
dt
gen de historici ‘a World in a
Grain of Sand’, zeiden ze met
H
Leopold: ‘Des waterdruppels
9
helderte doorturend/besefte ik
den wereldoceaan/en zonnestof
jes in hun spel beglurend/heb ik
>
het wezen van de zon verstaan.’
De Kaas St de Wormen
Het wereldbeeld van een
zestiende-eeuwse molenaar
door Carlo Ginzburg
Vertaling: Pietha de Voogd
Uitgever: Bert Bakker,
277 p., ƒ24,50

Van laag tot hoog koesterde men
blijkbaar opvattingen die ingingen
tegen het contra-reformatorisch
keurslijf van de officiële kerk en
menig brandstapel moest de hel
pende hand reiken het ware geloof
levend te houden. Nu nam men al
tijd aan dat ideeën of mentale atti
tudes van ‘boven’ naar ‘beneden’
doordrongen, concreet gezegd, dat
ketterij begon bij Maarten Luther
of Giordano Bruno om tenslotte
verwaterd en verbasterd bij Menoc
chio aangetroffen te worden. Pas
langzaam en onwillig kwam men
tot de overtuiging dat er ook zoiets
bestond als een volkomen autono
me ‘volkscultuur’.
Menocchio is niet een echte typi
sche vertegenwoordiger van die
cultuur. Hij kon lezen en schrijven,
bovendien werd hij ook door zijn
eigen dorpsgenoten als ‘anders’ er
varen. Trouwens, het beroep van
molenaar stond, door de afgelegen
locatie van uitoefening alleen al in
een kwade reuk. Hij is misschien
den. De verslagen van de twee pro niet typisch, maar belichaamt juist
cessen die met een tussenpoos van door dat onderscheid de meest in
tieme vorm waarin die cultuur tot
15 jaar tegen Menocchio gevoerd
zijn geven een rijk beeld van zijn ons kan komen.
Wat Ginzburg dan ook gedaan
gedachten en gevoelens, fantasieën
heeft is —en dat maakt het boek zo
en verlangens. Andere documenten
boeiend
— het uit elkaar halen van
verschaffen gegevens over zijn
werkzaamheden en het leven van een ingewikkeld breiwerk dat opge
zijn kinderen. Er bestaan zelfs stuk bouwd is uit draden van volkscul
ken van zijn eigen hand en een — tuur en geïnstitutionaliseerde cul
niet compleet — overzicht van de tuur. Hij doet dat onder andere
boeken die hij had gelezen. Dit ma door na te gaan op welke manier
teriaal stelde Ginzburg in staat een Menocchio las. Het blijkt dan dat
aandoénlijk portret van deze mole
naar te schilderen. Zijn enorme
>kennis van deze periode maakte het
echter ook mogelijk de denkbeelden
van Menocchio uit te vergroten en
een stukje van wat men wel ‘volks
cultuur’ noemt te reconstrueren.
De kerk had het in die dagen —
Menocchio leefde van 1532 tot
1599 — niet gemakkelijk. Tijdens
het tweede proces tegen de mole
naar liep ook dat tegen de geleerde
monnik Giordano Bruno ten einde.

¥,

Zo’n historicus is Carlo Ginsburg,
zo’n waterdruppel is de door hem
beschreven zestiende eeuwse mole
naar Menocchio. Carlo Ginsburg,
geboren in 1939 en hoogleraar aan
de Universiteit van Bologna, hoeft
voor de Nederlandse lezer geen on
bekende te zijn. In 1978 nam De
Gids een van zijn artikelen, ‘Tekens
en symptomen’, in vertaling op,
een mooi artikel dat veel informatie
geeft over de manier waarop Ginz
burg de geschiedenis bestudeert.
De ondertitel van dat artikel luidde
‘Morelli, Freud en Conan Doyle’,
een drietal mensen dat zich niet zo
vaak in eikaars gezelschap bevindt.
De overeenkomst lag met name
daarin dat ze alle drie arts geweest
waren of een medische graad beze
ten hadden. Alle drie zijn ze iets an
ders gaan doen als beroep maar we
vinden wel bij hen iets terug van de
medische semiotiek, de wetenschap
van de diagnose van ziekten die niet
herkenbaar zijn via directe waarne
ming, met behulp van oppervlakki
ge symptomen die soms zonder be
tekenis zijn voor de leek.
Morelli, een kunsthistoricus, zei

%

Menocchio zijn lectuur niet ge
bruikt als bouwsteen van een we
reldbeeld, integendeel, door zijn
hoogst merkwaardige manier van
lezen stelt hij -zijn belezenheid in
dienst van een diep gewortelde
maar fragmentarische of vrijwel
uitgewiste overlevering, van een
duistere kosmogonie die wel eeu
wen oud, misschien wel voor
christelijk kan zijn. Menocchio ge
loofde niet dat de wereld door God
geschapen was, hij ontkende met
zoveel woorden het bestaan van de
oerzonde. Christus was voor hem
gewoon een man. Het duizendjarig
rijk was hem vreemd en hij verlang
de naar een zuiver menselijke ‘nieu
we wereld’, die nagestreefd diende
te worden met eenvoudige naasten
liefde en die veel overeenkomsten
vertoonde met het aloude land van
Kokanje, een boerenidylle, over
vloeiende — letterlijk — van melk
en honing.
Vooral het ontstaan van de wereld
in de ogen van Menocchio is inte
ressant. Tegen het Heilige Officie
bekende hij: ‘Ik heb gezegd dat vol
gens mij alles een chaos was, dus
aarde, lucht, water en vuur door el
kaar; en uit dat alles ontstond een
massa, precies zoals kaas uit melk
ontstaat, en daarin ontstonden wor
men en dat waren de engelen; en de
allerheiligste majesteit wilde dat dat
God en de engelen waren.’ Die
stremmende melk, die kaas en die
wormen, vindt Ginzburg terug in
de Indische Veda’s, bij de Kalmukken, zelfs tot in de 16de eeuwse we
tenschappelijke speculaties over de
spontane generatie van levende uit
dode stof. Hier had Menocchio niet
gelezen, hier maakt hij deel uit van
een boerengeloof dat in het Europe
se platteland diep geworteld was en
geënt was op de kringloop van de
natuur, en niets met Christendom
te maken had.
Behalve dat het door die speurtocht
van Ginzburg, die hij de lezer in al
zijn tastende hypotheses laat mee
beleven, een intelligent boek is ge
worden, heeft het ook iets aangrij
pends. Die Menocchio wordt een
heel tastbare figuur, een sympathie
ke figuur vooral, met een enorme
weetgierigheid en speculatief ver
mogen. Als die man, die door zijn
sociale achtergrond en door de tijd
waarin hij leefde toch al danig ge
fnuikt werd, ook nog eens door de
KGB van een totalitaire instelling
als de ofTiciële kerk vermaald
wordt, is dat niet minder dan een
tragedie.
B
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veelruimte veelkracht

WEINIGVERBRÜiiC^^^^^M
^ m D Ë N IE U W E REKORD^M
Zelfs al maakt u in behoorlijk tempo flink wat kilometers, de benzinemeter
van uw nieuwe Rekord
daalt uiterst traag.
Verbaasd vraagt u zich af hoe dat
mogelijk is. Z o ’n ruime auto, met zoveel
vermogen, die zo weinig verbruikt?
Om een ingewikkeld verhaal van de

ingenieurs kort te houden: de nieuwe
Rekord is zo zuinig in verbruik dank zij
een kombinatie van drie faktoren.
Een uitgekiende aërodynamische
vormgeving. Een motor die al bij laag
toerental hoge prestaties levert. En een
veel lager gewicht dan u zo op het
eerste gezicht zou verwachten.
Menige auto in vergelijkbare klasse

kan daar niet aan tippen. Zoveel kom
fort, ruimte en kracht. En tegelijkertijd
zo aktueel ekonomisch.

O p e l n u m m e r é é n . O m d a t u v o o rz e k e rh e id kiest.
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Het literair café, de huiskamer, het buurthuis, de studentenvereni
ging, hetjongerencentrum, de Vestdijk-kring, het Vrouwengilde, de
boekhandel: daar lezen schrijvers voor uit hun werk enpraten ze met
hun lezers. Z.o leest Remco Campert tussen de namaaksneeuw, Bert
Schierbeek in een Muzisch Spektakel, Hilbert Kuik naast de open
haard. Voor deze door Vrij Nederlandgemaakte CPNBLiteraire Boe
kengids reisde Rudie Kagie door Nederland, van Dordrecht tot Le
lystad, van Enschede tot Breda. ‘Dat boek is toch in feite één grote
vraag naar de zin van het leven?’
En ook is het uw Boekengids: het aanbod van de uitgevers van A tot Z.

RUDIE KAGIE

‘De schrijvers,
voor hen is het
leuk. Zij zijn on
ze gast. ’

ELEZERBi ZIJN
SCHRIJVERS
de huiskamer

1
n
1

L-^ertig stoelen
stonden, als in de bioscoop, in lange rijen in het gelid. De
schrijver Hilbert Kuik had, toen hij de huiskamer binnen
kwam, quasi-ontsteld uitgeroepen dat hij nimmer in zijn le
ven zo’n menigte vrouwen bij elkaar zag. Met stille aandacht
werd naar zijn voorlezen geluisterd. De open haard knisper
de, een glaasje water stond onder handbereik van de auteur.
Na anderhalf uur, toen de schrijver was uitgelezen, was er ge
legenheid tot het stellen van vragen. Waar zijn volgende boek
over ging. Wanneer dat uitkwam. Hoe het te verklaren was
dat zoveel doktoren de literatuur bedrijven. En of hij het ‘niet
te eng’ had gevonden, zo tussen al die vrouwen. Was hem
honderd procent meegevallen, zei Kuik. Hij had er tevoren
wel wat tegenop gezien en een béétje eng vond hij het echt, te
oordelen aan de donkere vochtkringen op okselhoogte van
zijn overhemd. Toen hij tegen het vallen van de schemering
richting Amsterdam vertrok, kreeg Hilbert Kuik een zak ap
pels mee.

9

Mevrouw Otto was tien jaar geleden, toen haar man nog
landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders was, op het
idee gekomen. Lelystad lag als een verlaten enclave in het
drooggelegde land. Op het gebied van de letteren en de mu
ziek viel er nagenoeg niets te beleven. Wat was er op tegen, el
ke maand een andere schrijver te verzoeken om bij haar thuis
in de woonkamer te komen voordragen uit eigen werk? Vrou
wen uit de omgeving met belangstelling konden komen luiste
ren. Zo begon het en de verbluffend simpele formule is nog
steeds een succes. De kosten van de middagen worden aan het
begin van het seizoen hoofdelijk omgeslagen over de vaste bezoeksters: zij betalen/35,— per persoon.

Mevrouw De Koning was er vanaf het prille begin bij. ‘In de
polder hoorde je nooit meer een goed verhaal, wat je vroeger
wèl had,’ zegt ze. ‘De mannen horen van alles op hun werk,
dat hebben vrouwen niet. Wat de radio uitzehdt is niet veel
bijzonders. Daarom was ik hier zo blij mee. Ik dacht: einde
lijk hoor je weer heel iets anders. Een goed verhaal met inhoud.’ Half-schrijvend Nederland, van An Rutgers van der
Loeff tot Lidy van Marissing, maakte kennis met de fauteuil
en de open haard in huize Otto. De gastvrouw stelt het reper
toire samen aan de hand van recensies, die zij zorgvuldig uit
knipt en bewaart. Zo komt ze op ideeën. De vaste bezoeksters
krijgen het programma van de komende maanden keurig op
een lijstje, zodat ze zich kunnen verdiepen in het werk van au
teurs die hun opwachting zullen maken. Maar niet iedereen
heeft zin of tijd om zich terdege voor te bereiden.
‘Ik ben soms nogal teleurgesteld, na zo’n middag,’ bekent
mevrouw Otto. ‘Dan hebben we hier een schrijver, die ont
zettend veel geschreven heeft en dan komen er maar weinig
vragen los. Een schrijver wil graag kennismaken met zijn le
zerspubliek, maar er komen hier ook vrouwen waarvan ik
weet dat ze niet vaak een boek inkijken. Aan de andere kant
hoor je vrouwen die weinig lezen zeggen: het is zo zalig bij
jullie, het is heerlijk om hier te komen. Dat is het sociale
aspect. De gezelligheid.’
Mevrouw Heesterman, die op de literaire middagen altijd
trouw van de partij is, zegt: ‘Het is natuurlijk leuk voor me
vrouw Otto als er een geïnteresseerde vraagstelling komt.’
De organisatrice veert op: ‘Leuk voor mij? De schrijvers,
voor hen is het leuk! Zij zijn onze gast.’
Mevrouw Heesterman: ‘Ja, maar voor jou net zo goed. Je
hebt zélf gezegd: waarom moet Ik altijd weer de vragen stel
len? Het is voor jou toch leuk als de anderen iets vragen?’
Mevrouw Otto: ‘Ja, dat is waar. Ik nodig de schrijvers uit,
maar dat doe ik in naam van jullie.’
Mevrouw De Koning tot mevrouw Otto: ‘Ja, maar je voelt je
wel verantwoordelijk dat de zaak goed loopt, Ank. Als ieder
een hier stommetje zit te spelen dan denk jij bij jezelf: wat el
lendig voor die schrijver. Dus dan is het toch prettiger voor
jou als er vragen gesteld worden?’
Het is een kwestie van hoffelijkheid tegenover de auteur,
vindt mevrouw Louwes. Je moet zo’n man niet uitnodigen als

je niets van hem gelezen hebt: ‘Hij moet zich daar open en
bloot geven, terwijl jij niet de moeite hebt genomen een stap
naar hem te doen. Het moet van twee kanten komen.’
Een lijfelijke ontmoeting met de mens achter de kunstenaar
voegt een dimensie aan zijn of haar werk toe, vindt mevrouw
Heesterman. Ze geeft een voorbeeld: ‘Over Elly de Waard en
haar gedichten had ik wel het een en ander gelezen, maar aan
haar bundels kwam ik niet toe. Toen is ze hier geweest. Daar
na ben ik haar poëzie gaan lezen. Dat was een verrijking. De
persoon die ze is, vind je terug in haar gedichten. Door de
manier waarop ze bij het voorlezen een bepaald accent legt
begrijp je beter wat ze bedoelt.’
Mevrouw De Koning: ‘De ene keer zegje: het was een zalige
middag. De andere keer zegje: het was leuk om erbij te zijn,
maar ik ben het in geen enkel opzicht met de schrijver eens en
z’n boeken, daar vind ik ook niks aan. Bert Schierbeek vond
ik iets verschrikkelijks om te lezen, maar die middag dat hij
hier was heb ik met de oren en ogen wijd open gezeten. Ver
rukkelijk, zo’n middag. Maar ik zal van m’n leven niet iets
van hem lezen.’
Mevrouw Louwes: ‘Een goed gedicht dringt ontzettend door,
dat blijft hangen. Ik heb het zelfs zo, dat als ik na een jaar
zo’n gedicht weer overlees ik bij mezelf zeg: hee, dat heeft-ie
voorgelezen. Dan kun je dat in gedachten weer helemaal ho
ren. Ik vind gedichten moeilijk. Ik heb het ook nooit geleerd,
vroeger, maar door die middagen lees ik ze af en toe.’
Mevrouw Otto: ‘De schrijver begint de ene keer heel enthou
siast aan zijn verhaal, de andere keer heel verlegen. Het is op
vallend, dat de mensen die verlegen beginnen er in de loop
van zo’n middag helemaal in komen.’
Mevrouw De Koning: ‘Het is haast nooit zo geweest, dat er
geen band tussen ons en de schrijver ontstond.’
Mevrouw Otto: ‘Henk Romijn Meijer was ook zo enig. En
Gerben Hellinga! Ik kan het niet, zei hij, ik ben dit soort bij
eenkomsten helemaal niet gewend. Hij stond er ook zo raar
bij, in een spijkerbroek en een t-shirtje. Hij zei: ik voel me
stuntelig. Maar van wat hij zei hebben we genoten.’
Mevrouw Heesterman: ‘En dan Edgar Cairo! Die voor
dracht! Hij ging erbij zingen en trommelen en dan die stem
van hem! Het viel me op, dat die jongen ons helemaal niet
aankeek. Hij had een bril op, maar je zag hem niet iemand
aankijken. Dat vond ik heel opvallend bij Edgard Cairo.’
Mevrouw De Koning: ‘Als het geanimeerd is, dan vindt zo’n
schrijver het ook leuk. Als wij er met een plezierig gevoel van
daan komen, dan voelt hij zich ook prettig.’
Mevrouw Heesterman: ‘Mensje van Keulen kwam hier en zei
bij voorbaat, dat ze niet over haar persoonlijke dingen wilde
praten. Met als gevolg dat het daarna toch een beetje die kant
op ging; mensen zijn daar nu eenmaal in geïnteresseerd.’
Mevrouw Otto: ‘Ze zat een beetje moeilijk. Om de discussie
op gang te krijgen heb ik toen wat controversiële vragen
gesteld en toen kwam ze ineens helemaal los. Na afloop was ze
blij dat het zo gegaan was. Met Christine Kraft hebben we het
meegemaakt dat ze zei: dat hoeven jullie helemaal niet te vra
gen, dat staat in mijn boek. Dat is natuurlijk een heftige dis
cussie geworden.’
Mevrouw De Koning: ‘De één is weerlozer dan de ander. Je
hebt mensen, die erg makkelijk over bepaalde zaken praten.
Hanny Michaelis was bij voorbeeld heel erg open, wat som
migen vervelend vonden.’
Mevrouw Otto: ‘Dat kwam ook door de mening die ze had.
Ze mag toch wel een mening hebben? Als je geen kinderen
wilt, dan is dat een keuze die te respecteren valt.’
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vroege oeuvre van Bellow
met als thema de comédie
humaine, aangrijpende
portretten van mensen die
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Grote ABC, ƒ 27,00, 240 blz.
ISBN 90 295 2106 6
Marijke Höweler
VAN GELUK
GESPROKEN
Grote ABC, ƒ 28,50, 220 blz.
ISBN 90 295 2113 9
□

|

Joyce & Co.
| ERWINS ECHO

Grote ABC, ƒ 29,50, 167 blz.
ISBN 90 295 2460 X
j

Mensje van Keulen
j OVÈRSPEL

Grote ABC, ƒ 26,50, 227 blz.
ISBN 90 295 2481 2
|

Cees Nooteboom
| RITUELEN

Grote ABC, ƒ 27,00, 189 blz.
ISBN 90 295 3262 9
j

Cees Nooteboom
| MOKUSEI!

ingenaaid, met flappen
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‘Ik heb het idee
dat hij best spon
taner zou willen
zijn’.

het buurthuis

L—r is voor de vrije za
terdagavond een levendiger uitgaansoord denkbaar dan Ster
renburg, de nieuwbouwwijk van Dordrecht, waar op dit uur
van de week de wind als een langgerekte geeuw door de uit
gestorven straten giert. Gelukkig maar dat buurthuis De Keet
er staat om de dooie boel in Sterrenburg wat op te vrolijken
met ‘sociaal cultureel werk’. In het zaaltje waar overdag
WAO’ers aan zelfhulp doen en vrouwen zich oriënteren in de
samenleving presenteert De Keet één zaterdagavond per
maand een ‘literair café’. Heden lezen Inez van Dullemen en
Ger Verrips voor uit eigen oeuvre. Lang voor hun komst is
een jongen bezig het vertrek zodanig aan te kleden dat een at
mosfeer ontstaat die bij het onderwerp past. Hij prikt affiches
aan de wand: ‘Veelzijdig, actueel, voor iedereen — uw open
bare bibliotheek.’ Op de tafeltjes worden kranten en tijd
schriften gelegd, die het zaaltje de aanblik van een slordig
leescafé moeten geven. Liesbeth, een 17-jarige scholiere die in
de loop van de avond een paar van haar gedichten zal voorle
zen, vertrekt om Inez van Dullemen af te halen van het sta
tion. Ger Verrips bereikt het buurtcentrum op eigen kracht.
Het comité van ontvangst herkent in hem, als hij in duffelse
winterjas en met ietwat verwilderde oogopslag op de drempel
verschijnt, niet onmiddellijk de vermaarde auteur.
Als iedereen er is, inclusief dertig toehoorders, kan de soirée
beginnen. Eigenlijk is dit de avond van Liesbeth: zij mocht
het programma samenstellen. Trudy Garcia, de presentatri
ce, leidt de medewerkenden van de avond in met een opsom
ming van hun antecedenten. Ze kondigt Liesbeth aan als een
veelbelovend, jong talent: ‘Er staat geen woord te veel in haar
gedichten.’ Ze vraagt of Liesbeth het publiek wil uitleggen,
waarom Inez van Dullemen en Ger Verrips haar uitverkoren
schrijvers zijn.
‘Van Inez sprak vooral de roman De vrouw met de vogelkop mij
erg aan, ik had het idee dat het boek helemaal in me kroop,’
zegt Liesbeth. Verrips belandde op haar verlanglijstje vanwe
ge Nathalie: ‘Een fantastisch boek.’
Vóór de pauze citeert Var Dullemen met instemming Céline,
die de lezer als passagiei vu.. de schrijver voorstelde — ‘dat
vond ik eigenlijk wel een leuk beeld’ — en Vincent van Gogh,
die zijn broer Theo adviseerde ‘te leren zien, te leren ruiken,
te leren leven’. Daar gaat het om!
Na de pauze citeert Verrips met instemming Truman Capote
die vond dat een verhaal pas af is ‘als je er niet meer over kunt
lachen of huilen’.
Als de auteurs zwijgen is het woord aan de zaal. Zijn er nog
vragen?
Mevrouw Van Dullemen, u had het net over een grafzerk,
waar een jaartal op stond. Welk jaartal was dat ook alweer?’
‘1492 vóór Christus.’
‘Ja, dat zei u net ook. Maar dat kan toch niet? Ze wisten toen
toch nog niet, dat 1492 jaar later...’
Ach, pardon, een kleine verspreking. Het staat gelukkig goed
in het boek.
Trudy Garcia, de presentatrice, woont in een eenvoudige flat,
die ze te klein vindt. Haar man is industrie-bankwerker, ze

weet wal het is om met een buitenlander getrouwd te zijn; die
van haar komt uit Spanje. Op haar zeventiende, dat is twintig
jaar geleden, werd ze moeder. De jongste is nu tien. Van de
literaire avonden in De Keet leert ze veel, maar het is inspan
nend. ‘Ik zal eerlijk zeggen, na die avond met Inez en Ger
ben ik volledig in elkaar geklapt. Ik had echt een dag of drie
nodig om weer tot rust te komen. Het put me emotioneel uit,
de voorbereidingen en dan de avond zelf. Als ik moet presen
teren, dan eet ik de hele dag niet. Van de zenuwen. En de vol
gende dag, als die ballast van me af is, zit ik maar te schrijven
in mijn dagboek. Je moet die indrukken kwijt, je kunt er niet
mee bezig blijven. Ik ben een gevoelsmens. Hoe iemand over
komt is heel belangrijk voor mij. Als Inez van Dullemen bin
nenkomt zie ik daar geen schrijfster staan die ik weet niet hoe
veel boeken heeft geschreven, nee, wat ik zie is een vrouw. Ie
mand met een stuk onzekerheid. Ik probeer de mens achter de
schrijver te ontdekken. Inez vond ik een hele lieve vrouw, ze
kwam spontaan op me over. Van Ger Verrips heb ik een ge
voel overgehouden dat ik al uit zijn boeken had: hij zegt een
hoop, maar wat je nou net van hem wilt weten, dat zul je
nooit uit hem krijgen. Ik heb het idee dat hij best spontaner
zou willen zijn, maar dat er iets is dat hem tegenhoudt. Je
merkte dat ook aan de manier van vragen beantwoorden.
Inez van Dullemen was echt spontaan, ze durft zich rustig te
verspreken, niks aan de hand, maar ik denk dat Ger Verrips
het helemaal niet leuk zou vinden als hem zoiets overkomt.
Maar hij kan prachtig schrijven. Ik heb Nathalie gelezen. Het
rare was, dat ik die avond in De Keet steeds het idee had, dat
het Maarten was, de hoofdpersoon uit Nathalie, die daar ach
ter de microfoon stond. Maar het was Ger. Dat beeld kan ik
niet kwijt raken. Ger Verrips en Maarten, dat blijft voor mij
één persoon. Hij zei wel, dat het boek deels autobiografisch is
en voor een ander deel op fantasie berust, maar ik voor mij
heb het zó ingevuld, dat hij Maarten was. Dat was fout van
mij, nu raak ik dat beeld niet meer kwijt. Ik vond hem wel
vriendelijk die avond, er ontbrak alleen een stuk warmte. Dat
kan gebeuren tussen mensen. Dat er gewoon een onzichtbare
muur staat.’
Joop van Halen, part time-buurthuiswerker van De Keet,
komt in Rotterdam regelmatig langs de opvallende neonlet
ters die een dichtregel van Lucebert uitschreeuwen: Alles van
waarde is weerloos. Als hij dat leest, moet de welzijnsfunctionaris altijd aan zijn literaire avonden denken. Er zijn problemen
met de gemeente over de subsidie. De organisatoren krijgen
het verwijt, dat zij een ‘elitaire activiteit’ ontplooien. Een wet
houder noemde het een ‘lachertje’ dat iemand als Levi Weemoedt in het buurthuis komt opdraven, want wat hebben de
gedichtjes van die man eigenlijk met poëzie te maken? ‘Nou,
toevallig vond ik de opmerking van de wethouder een lacher
tje,’ zegt Van Halen grimmig, ‘want Levi Weemoedt is hele
maal niet bij ons geweest.’ Er zit iets anders achter. Niet al
leen De Keet maar ook de gemeentelijke dienst Kunstmin or
ganiseert literaire avonden, maar dan in cultureel centrum ’t
Hof. ‘Voel je ’m? Het is pure kinnesinne.’ Joop van Halen
windt zich op: ‘Bij ons komen toch altijd wel zo’n dertig,
veertig belangstellenden. Daar zijn ze bij Kunstmin jaloers
op. Die hebben sorps niet meer dan drie, vier man publiek in
de zaal zitten. De schrijvers worden er lullig ontvangen, lees
maar wat Biesheuvel er op pagina 108 van De weg naar het licht
over schrijft. Vergelijk dat eens met wat Sal Santen op pagina
66 van Schimmenspel over ons heeft geschreven.’
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De aanbevolen lectuur er op na geslagen. Het staat er echt,
zwart op wit.
J.M .A . Biesheuvel schrijft, onder het kopje Een avond, in Dor
drecht: ‘Van de veertig keukenstoelen waren er zeven bezet. Ik
keek Joop vragend aan. “ Zes man zijn van een Jazzband die
ons optreden komt opvrolijken,” fluisterde hij, “ de zevende
zal publiek wezen.” Joop ging links van het podium zitten, ik
rechts. Er was geen voorzitter om ons welkom te heten.’
Sal Santen schrijft over De Keet: ‘Men had slechts 40 mensen
uitgenodigd om de belangstelling te beperken, met het gevolg
dat er niet meer dan 15 waren. Maar gelukkig heeft inen er
een oplossing voor gevonden door nog anderen te waarschu
wen en ten slotte waren er zeker 35 mensen in de zaal. Ik heb
goed voorgelezen en wat minstens zo belangrijk was, er waren
veel vragenstellers met essentiële vragen. De band met de zaal
was heel sterk, het was ontroerend.’

'Iets blikverruimends. Iets vor
mends. Maar
ook iets dat pu
bliek trekt.’

HET
JONGERENCENTRUM

✓o h n n y van Doorn, is
dat een naam die jullie iets zegt?’ vraagt de leraar Neder
lands. Zijn speurende blik doorvorst het klaslokaal. Vijfde
klas atheneum, Rijksscholengemeenschap West Friesland in
Hoorn — scholieren dus, die toch ooit van Johnny van Doorn
gehoord moeten hebben. Eén vinger priemt de lucht in. Ja-
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Grote ABC, ƒ 39,50, 353 blz.
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wel, vrijdagavond, VPRO-radio, zegt een jongen. Dat die
Van Doorn ook nog boeken heeft geschreven en in de jaren
zestig een beroemde dichter was, nee dat wist hij niet.
‘Wie van jullie gaat vanmiddag naar Johnny van Doorn
luisteren?’ vraagt de leraar. Nu steken acht van de achten
twintig leerlingen een hand op. De ontmoeting met de schrij
ver zal straks na schooltijd ’s middags om vier uur, plaats vin
den in jongerencentrum Troll. In het kader van een democra
tisch opgezette cyclus spreekt daar elke maand een andere lite
rator. De leerlingen kregen inspraak. Via hun docent Neder
lands mochten ze kenbaar maken, welke schrijvers zij graag
eens in levende lijve zouden ontmoeten. De enquête leverde
een lijst vol klinkende namen op: Harry Mulisch, Jan Wol
kers, Gerard Reve. Maar deze autoriteiten konden niet of wil
den niet of eisten een belachelijk hoge gage, waarop het jonge
rencentrum de inspraak liet schieten en voor het haalbare al
ternatief opteerde. Johnny van Doorn werd gevraagd en wilde
best komen. De volgende maand staat Simon Vinkenoog op
de agenda, daarna is Jules Deelder aan de beurt.
De leraar deelt blaadjes uit: een paar oude selfkicker-gedichten
uit de bundel Een nieuwe mongool. De klas leest ze in stilte.
‘Zo,’ zegt de leraar als minuten zijn verstreken. ‘Zo. Ben je
inmiddels tot andere gedachten gekomen, Aadje, of ben je
nog steeds van plan om niet te gaan?’ Aadje kijkt ‘wel linker
uit’, zegt hij. Een ander argumenteert, dat Troll ‘een bar
slechte naam’ in Hoorn heeft. Daar zal hij geen voet over de
drempel zetten, ook al zijn er de grootste schrijvers van Ne
derland te zien. Zijn ouders hebben liever niet dat hij daar
komt en hij geeft ze gelijk: ‘Acht jaar geleden zijn in Troll be
paalde dingen gebeurd, nou, laten we het daar maar niet over
hebben. Die tent staat gewoon bekend als een hasj-hol.’
Op het schoolbord in een aanpalende lesruimte staat ‘Beek
bergen, 12 november 1944’: geboorteplaats en -datum van de
kunstenaar. De leerlingen van de vierde klas atheneum note
ren deze bijzonderheden braaf in hun schrift. Twee meisjes
gaan straks naar het jongerencentrum. ‘Een kennis’ had hen
verteld, dat Van Doorn ‘wel aardig’ zou zijn. De overige 22
klasgenoten besteden hun tijd liever nuttiger.
‘Die Van Doorn is hier totaal onbekend,’ roept iemand.
Een ander: ‘Als het nu Willem Frederik Hermans was of Har
ry Mulisch, ja — dat zijn namen die we hadden opgegeven.
In plaats daarvan haalt Troll totaal onbekende namen naar
Hoorn.’
Het jongerencentrum blijkt een verbouwde boerenhoeve aan
een doodlopend modderpad buiten de bebouwde kom van
Hoorn. De vroegere deel is als bar ingericht. In het kantoortje
boven wacht Johnny van Doorn tot hij kan beginnen. Hij
draagt een blauw pak, hij wordt oud, vindt hij zelf. En of de
organisatie straks voor wat bier kan zorgen. Dat praat makke
lijker. Tijdens zijn voordracht, zittend achter een formicatafeltje, zal hij steeds vervaarlijk met de rechterwijsvinger
zwaaien. Hij léést niet, hij roept zijn werk uit. ‘Even de krui
denier spelen,’ onderbreekt de schrijver zichzelf en wervend
toont hij zijn laatste stereoplaat Oorlog en pap aan het publiek.
Verkrijgbaar in elke goede platenzaak.
De leraar Nederlands laat zich in de pauze ontvallen dat hij de
artiest wel eens beter op dreef meemaakte: ‘Dat was om
streeks 1965, toen hij nog Johnny the Selfkicker heette. Toen
zat hij ook niet achter een tafeltje, zoals nu, maar toen stónd
hij en was één brok energie. Ik vind dit een magere afspiege
ling.’
Omstreeks zes uur vindt Van Doorn het welletjes. Vier lege
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Jo h n n y v an D oorn in jongerencentrum Troll in H oorn (Foto: E ddy de Jongh)
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bierglazen en twee lege sherryglazen staan voor hem op tafel.
Afmattend, zo’n optreden. Scholieren zijn niet het makke
lijkste publiek, oordeelt de voormalige selfkicker. ‘Ik kan ei
genlijk alleen maar korte, llitsende dingetjes aan ze kwijt. De
subtiele ironie in mijn werk ontgaat ze. Als je alleen maar
puntig proza leest bestaat het gevaar dat ze je als een soort
moppentapper gaan zien. Het gaat dan alleen nog maar om
de clou, de rest is bijzaak.’
Het is rokerig en rumoerig in het ‘Hoornsche Veerhuis’, waar
scholieren op vrije uren de keel komen smeren. Yvonne Hes,
vierde klas HAVO, wordt uitgelachen als ze zegt dat ze het
optreden van Johnny van Doorn, inmiddels een week gele
den, ‘hartstikke goed’ vond. Die Yvonne! Ze was tegen de
schouder van Peter in slaap gevallen, zo heel erg opwindend
kan ze de voordracht dus niet hebben gevonden. ‘Dat heeft
niks met Johnny van Doorn te maken,’ zegt ze fel, ‘dat kwam
alleen doordat het de vorige avond nogal laat was geworden in
Troll. We hebben daar wijn zitten drinken, niet dat ik aange
schoten was, maar het viel gewoon slecht en daardoor was ik
de volgende dag slaperig. ’ Schrijvers, dichters, novelles en ro
mans — Yvonne begint de smaak ervan te pakken te krijgen,
zegt ze. Nu is ze bijvoorbeeld bezig in Ivoren wachters van Simon Vestdijk, een verrekt lastig boek, maar het is gewoon een
kwestie van dóórzetten. Er staat veel meer in dan in de onno
zele driestuiverslectuur, waar ze tot voor kort min of meer aan
verslaafd was. Ze is echt bekeerd: ‘Vroeger kreeg ik hoofdpijn
als ik literatuur las, tegenwoordig heb ik meteen hoofdpijn als
ik iets uit de boeketreeks lees.’
Naast haar aan het tafeltje zit klasgenoot Jeroen Baars. Hij is
lid van de ‘literaire werkgroep’, die de komst van Johnny van
Doorn voorbereidde. ‘Eigenlijk,’ zegt hij, ‘hebben die midda
gen een dubbelfunctie. Troll moet van z’n slechte naam af.
We wilden iets organiseren dat het centrum een betere naam
bezorgt. Iets blikverruimends. Iets vormends. Maar ook iets
dat publiek trekt. Zo kwamen we op het idee, literaire midda
gen te gaan organiseren. Als je daarmee begint moetje na
tuurlijk met een echte klapper van start gaan, iets dat de aan
dacht trekt. Nou, ik denk dat Johnny van Doorn een goeie
greep is geweest.’ Zelfheeft hij volop van de middag genoten,
al vond hij het ‘een beetje stom’ dat anderen steeds hard lach
ten als de schrijver een ‘grof woord of een ruige term’ in de
mond nam. Niks gewend, die lui. Groffe woorden en ruige
termen zijn in moderne boeken heel gewoon.
Hij leest veel. Vader is socioloog, moeder psycholoog, thuis
staat de kast vol boeken. Ook van Johnny van Doorn, jaze
ker, hij kon zich terdege voorbereiden. ‘Moet je dit eens le
zen,’ zegt zijn vader wel eens en dan krijgt hij weer een of an
der boek onder de neus geschoven. Jeroen schrijft zelf ook.
Hij houdt een dagboek bij en nu zwoegt hij op een kort ver
haal, iets experimenteels, over de gedachtenwereld van twee
mensen: ‘Als ik het af heb, laat ik ’t mijn leraar Nederlands
lezen. Dan vraag ik, wat hij ervan vindt.’
Het mooiste boek dat hij ooit las was Nooit meer slapen van
W.F. Hermans. Prachtig.
Prachtig? ‘Het saaiste boek dat ik ooit gelezen heb,’ vindt
Yvonne Hes. ‘Tien bladzijden voordat ik het uit had heb ik
het in een hoek gesmeten en nooit meer ingekeken.’
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‘Schrijvers zijn
over het alge
meen heel be
dachtzame men
sen, dat zie je zo.9

DE STUDENTEN
VERENIGING

4

Jongemannen stappen
er in ouwelijke blazers rond, bij de dames is de plissérok favo
riet. Een aan de wand geprikte bestuursmededeling moet me
nigeen tot vreugde stemmen: ‘Ze zijn er weer: de Quintusdassen, tien gulden per stuk.’ De Algemene Leidse Studen
tenvereniging Quintus, vier jaar geleden opgericht, hecht aan
stijl en traditie. De terugkeer van het student gaat er gepaard
met een herwaardering van het dispuut. Bij gelegenheid grij
pen opponenten elkaar bij de revers voor een studentikoos
stoeipartijtje, het zooien. In het barokke verenigingsgebouw
zindert het zes dagen per week van allerhande bedrijvigheid.
Eén keer per maand arrangeert de Literaire Commissie er een
confrontatie met de letteren: Tom van Deel discussieerde met
Willem Brakman, Gerrit Kouwenaar trad in debat met Ton
Anbeek. Meestal houdt de belangstelling niet over, maar nu
in het kader van de <aK?-viering het Quintus-programma iets
speciaals heeft te bieden, ligt dat anders. Twee klinkende na
men werden aangezocht: Cees Nooteboom en Remco Campert. Of zij hun voordracht vooral ‘luchtig’ en ‘ongecompli
ceerd’ konden houden, luidde het verzoek. Het is feest en de
stemming moet als het kan feestelijk blijven. Om de diësviering in winterse stijl te houden is de vloer van de ontmoe
tingsruimte met een ferme laag kunstsneeuw bedekt. Noote
boom, die voetstampend afstapt op een gereedstaande fau
teuil onder het licht van de schijnwerpers, zal een gedicht
voordragen ‘dat toepasselijk Sneeuw heet’. Wijzend op de
synthetische vlokken die hardnekkig aan zijn broekspijpen
kleven: ‘Het zal nog wel een paar weken duren voordat ik de
ze rotzooi van mijn kleren afheb. Hoewel ons gevraagd is, het
deze avond niet te zwaar te maken, hoop ik toch dat uw tedere
hersens enkele gedichten kunnen verdragen.’ Als Remco
Campert het toneel beklimt, wordt op de eerste rij gefluisterd
dat ‘schrijvers over het algemeen heel bedachtzame mensen
zijn; dat zie je zo’. Om half twaalf maakt Campert een abrupt
einde aan de avond. Het schrijversduo heeft zijn taak vol
bracht. ‘Afgelopen! Het is afgelopen! U kunt gaan!’ roept
Campert onhandig tot het publiek.
Als makke schapen uit een kooi stromen de studenten willig
de gang op. Robert Jan Fuchs van de literaire commissie is
helemaal vergeten de schrijvers in het openbaar te bedanken
voor hun optreden. Temidden van het gedrang diept hij uit
een plastic tas twee flessen rode tafelwijn op. Nooteboom en
Campert krijgen alletwee een fles mee naar huis.
‘Doordat ze alleen maar voorlazen en er geen vragen konden
worden gesteld, bleef het een kille bedoening,’ stelt Robert
Jan Fuchs later vast. Wat hem betreft hadden er gerust vra
gen mogen worden gesteld, graag zelfs, maar het kon niet. De
zaal moest om half twaalf ontruimd zijn vanwege een receptie
van het Quintus-bestuur. Dat zou om half één die nacht be
ginnen. Vroeger, toen er nog geen literaire commissie
bestond, kwamen er ook wel eens schrijvers bij Quintus over
hun werk praten. Maarten ’t Hart hebben ze gehad, Vinken
oog, Deelder, Plomp, Yvonne Keuls en noem maar op.
Maar het bleef bij voorlezen — ‘en dat vonden wij eigenlijk te
41

consumptief,’ zegt Robert Jan Fuchs. ‘De schrijver kwam,
ging zitten en las. Verder gebeurde er niets. Wij willen echt
een uitwisseling van gedachten en daarom hebben we deze
commissie opgericht.’
Loek Eenens knikt. Hij zit ook in de commissie. ‘Voor mij is
er nog een ander punt,’ zegt hij. ‘Er wordt ons als studenten
vereniging altijd verweten dat we een soort kroeg zijn die toe
vallig een uurtje langer mag openblijven. Dat is het image van
de studentenvereniging en daar moeten we van af. De literai
re avonden zie ik als een mogelijkheid om onze beeldvorming
tegenover de buitenwereld te verbeteren.’
Robert Jan Fuchs zegt: ‘Of de mensen die onze literaire avon
den bezoeken iets van de schrijvers hebben gelezen weet ik
niet. Ik hoor wel vaak dat ze na afloop tot lezen overgaan.
Willem Brakman was hier. Dan zie je later bij veel studenten
een boek van Brakman op de kamer liggen.’

‘Dit is gewoon
pretentieloos
amusement’

het literair café

^^rvaren Kneipbrüder zullen in literair café De Overheid aan de Nieuwe Binnenweg te
Rotterdam in een oogopslag de volmaakte kroeg herkennen.
Een smalle pijpela, waar het zand onder de schoenzool
schuurt. Er dreunt geen muziek. De leestafel behelst alle be
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langrijke dag-, week- en maandbladen.Tegen de tapkast leunt
altijd wel een jonge dichter, zichzelf trakterend op een bokaal
trappistenbier omdat hij juist die ochtend een manuscript
naar de Bezige Bij heeft verzonden. Het ideale tijdstip voor
een verkennend bezoek aan dit etablissement lijkt zaterdag
middag, zo tegen het vallen van de schemering. Aan een ta
feltje bij het raam zit dan Syp Fiets, die een bestaan in de
marge van het kunstbedrijf opbouwde. Hij doorliep de sociale
academie, maar met de zachte sector wil hij absoluut niets te
maken hebben. Regelmatig — het moet ‘leuk’ blijven, dus
‘niet te vaak’ —staat hij achter de bar. Hij schreef een boekje
over het spoorwegviaduct door Rotterdam. Hij zit in de re
dactie van het onregelmatig verschijnende Van Overheidswege,
het literaire huisorgaan van de zaak. En meer van dat soort
dingen, praat hem er niet van, hij is altijd bezig. ‘ ’t Is een ty
pisch dertigerscafé,’ zegt Syp Fiets, wijzend op de leren jasjes
aan de toog. ‘De eigenaar is van het idealistische soort. Hij
heeft ook nog een jazz-café en een café dat vrouwvriendelijk
heet te zijn.’
Maar ter zake. Die literaire avonden. Tja, Syp Fiets heeft
zich afgevraagd hoe lang deze tent daar nog mee door kan
gaan. Elke donderdagavond is het raak. Zo’n schrijver vraagt
al gauw zo’n tweehonderd ballen exclusief reiskostenvergoe
ding en het publiek betaalt niets. Dus reken maar uit. De lite
raire attracties kosten alleen maar geld. Het levert niets op.
‘Daarbij komt, dat de belangstelling zienderogen minder
wordt. Het nieuwe is er af, de mensen hebben het zo langza
merhand wel gezien,’ klinkt het zorgelijk.
Er zijn klachten van schrijvers. Sommigen lieten weten dat ze
voor geen goud een tweede keer in café De Overheid zullen
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Cccs Nooteboom en Rcmco Campcrt bij de Algemene Leidse Studentenvereniging Quintus (Foto: Hans van den Bogaard)
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Henk Noriet

1 1EEN HARDE NOOT
1___1OM TE KRAKEN
Cyrille Offermans

1 1MACHT ALS
1__ 1TRAUMA
/. Ritzerfeld

1 I DE POOLSE
1___ 1 VLECHT
derde druk

j

|

j HET ONRECHT

j LIBERTY

j VOOR DE OORLOG

j

j DE ZAAK OSS
j
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j BINNENWERK

1 1OVERGEBLEVEN
1__ 1GEDICHTEN

tweede druk

vijfde druk

Jan Wolkers

Manuel Kneepkens

| DE JUNIVAL

|

|

Bart Chabot

j

j CAPTAIN AMERICA

Marten Toonder

j

| OOK DAT NOG

J.B . Charles

j

j TURNER COURT

Marten Toonder

1 1EEN ENKEL
1___ 1OPBEUREND
WOORD

Hugo Claus

j

Judicus Verstegen

1 1EEN KURK IN DE
1__ 1RIT

tweede druk

Charles Bukowski

j

| DE IJSPRINSES

|ALMANAK

August Strindberg

M.S. Arnoni

1 1MOEDER WAS NIET
1__ 1THUIS VOOR HAAR
BEGRAFENIS

| OORLOGSPRINS

Ene Terduyn
Sjoerd Kuyper

j NAAR DAMASKUS
Virginia Woolf

1 1WÉZENLIJKE
1__ 1 MOMENTEN

jVROUWEN
tweede druk

1 1RATTEN EN
1___ 1 FLAMINGO’S

|

Raster 20, 21, 22, 23

Jerzy Kosinski

j

j SPEELBAL

j

| DÜIVELSBOOM

|

| FRANNY EN ZOOEY

Luceberl

1 1DE MOERASRUITER
1___ I U IT HET PARADIJS

Jerzy Kosinski

Freddy de Vree

1 1MORAVAGINE OF
1__ I DE VERVLOEKING

Salinger

Jan Elburg

1 1IETS VAN DAT
1___ 1ALLES
Jacques Hamelink

1 1CEREMONIËLE EN
1___1PARTICULIERE
MADRIGALEN

Bert Schierbeek

j

Willem Frederik Hermans

Mischa de Vreede

1 1‘VAN JOU HOUD
1___ 1IK

Martin Schouten

negende druk

Marian van de Ruit
Anton Haakman

j

Harry Mulisch

tweede druk

1 1H ET GEVOEL VAN
1___ 1COLUMBUS

| OPEN AFDELING
Hans ter Mors

1 1DE KOP VAN DE
1___ 1 RAAF

Ast'ere Michel Dhondt

1 1H ET DIEPE
1___ 1ZUIDEN

j

zevende druk

J A. Deelder

j

jV EERTIG

Martin Schouten

A. Moonen

1 1GEYERSTEIN'S
1__ 1 DYNAMIEK

DE BEZIGE BIJ

DE BEZIGE BIJ

Woody Allen

j

| MANHATTAN

New Found Land — NFL
1982/1-6

Stendhal

1 1EGOTISTISCHE
1___ 1HERINNERINGEN
tweede druk

Stendhal

1 1DE CHARTREUSE
1___ 1VAN PARMA
tweede druk
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NEDERLANDS
B IJB E L G E N O O T S C H A P
BIJBEL IN
OMGANGSTAAL
GROOT NIEUWS
BIJBEL
Deze gemakkelijk te lezen
vertaling biedt een nieuwe
toegang tot de bijbel.

GEÏLLUSTREERDE
GEZINSBIJBEL
(NBG-VERTALING
1951)
Een prachtige bijbel voor
jong en oud. Met
toelichtende informatie die de
wereld van de bijbel dichter
bij de mensen van nu brengt.
Meer dan 500 kleurenfoto’s,
100 zwart/wit tekeningen,
tijdschema’s en kaartjes.
gebonden in harde band in 4
kleuren. 1280 blz., 18 x 24
cm., ƒ 72,50
ISBN 90 612 6013 2

□

□

Verkrijgbaar in 2 edities

De ene editie omvat het oude
en het nieuwe testament.
Gebonden in harde band met
stofomslag.
geïllustreerd. 1464 blz., 11,5
x 18 cm., ƒ 34,—
ISBN 90 612 6350 6
De andere editie omvat het
oude testament met de
deuterokanonieke of apokriefe
boeken en het nieuwe
testament. Gebonden in
harde band met stofomslag.
geïllustreerd. 1074 blz., 11,5
x 18 cm., ƒ 36,50
ISBN 90 612 6351 4
Gezamenlijke uitgave van het
Nederlands Bijbelgenootschap
en de Katholieke
Bijbelstichting.

CALLENBACH

CANTECLEER

M uus Jacobse

HET ONEINDIGE
I___I VERLANGEN
Deze bundel bevat een ruime
keuze (door Ad den Besten)
uit zowel de gedichten als de
liederen van Muus Jacobsc.
229 pagina’s,
paperback ƒ 29,50
ISBN 90 266 2423 9
~\

Drs. H . van der Ent en
Drs. J . Kramer- Vreugdenhil

JACQUELINE E.
VAN DER WAALS,
HAAR LEVEN
EN HAAR WERK
Uitstekende gedocumenteerde
biografie van een boeiende
vrouw.
189 pagina’s, gebonden
ƒ 27,50
ISBN 90 266 2429 8
Van Jacqueline E. van der
Waals bij Callenbach
Gebroken kleuren, ƒ 9.90
ISBN 90 266 2404 2
Silhouetten, ƒ ± 4,90
ISBN 90 266 2431 x
□
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Günter Metken

"IDE
I___I PRERAFAËLIETEN
gedocumenteerd boek over
deze stroming in de Europese
schilderkunst.
paperback ƒ39,50
192 pagina’s
ISBN 90 213 0885 1
John Rewald

F
ÏD
E
I___I
IMPRESSIONISTEN
standaardwerk, waarin de
tekst zeker zo belangrijk is als
de illustraties.
paperback ƒ 49,50
376 pagina’s
ISBN 90 213 0869 x
Nalascha Bar

KUNST
NA ’45
Uitstekend overzicht van de
ontwikkelingen in de
beeldende kunst na ’45. Ook
voor onderwijs. Ruim
geïllustreerd,
paperback ƒ 45,—
148 pagina’s
ISBN 90 213 0875 4
□

optreden. Een enkeling voelde zich weggehoond, het kan on
der het voorlezen knap luidruchtig zijn. Allemaal waar, Syp
Fiets moet het toegeven. Maar bekijk het nu eens van de an
dere kant: ‘Zo’n avond komt nogal laat op gang. Het komt
voor, dat klanten al een paar uur aan de bar hebben zitten tet
teren voordat het begint. Die raken wat aangeschoten, vind je
het gek, die gaan dingen roepen. Als je daar niet tegenkunt,
moet je niet in een café komen.’
Toch is de interesse er wel degelijk, zo kwam vast te staan:
‘De literaire tijdschriften die hier liggen worden regelmatig
gejat, nou, dat zou niet gebeuren als van die bladen niet een
zekere aantrekkingskracht uitging.’ Zelf leest Syp Fiets ge
middeld één boek per week: ‘Maar daar zit ook pulp tussen,
misdaadromannetjes enzo.’ Aan het tafeltje met boeken, dat
een welwillende winkelier elke donderdagavond inricht met
het werk van de betreffende schrijver wordt meestal een en
ander verkocht — ‘al is die man wel wat van zijn enthou
siasme uit het begin kwijt geraakt; soms wordt de winst ge
woon onder z’n handen vandaan gejat’.
Naast het koffieapparaat hangt een schoolbord. ‘Vanavond
James Holmes, aanvang 20.00 uur’ staat er in krijtletters. De
dichter is stipt op tijd present. De circa dertig cafégangers
slaan weinig acht op zijn aanwezigheid. Omstreeks 21.30 uur
informeert James Holmes hoe laat ongeveer men had gedacht
hem aan te kondigen. Een meisje aan de bar roept terug, dat
‘eigen initiatief van de schrijvers hier op prijs wordt gesteld’.
Na enig aandringen krijgt de auteur toch zijn introductie bij
het publiek: ‘Dames en heren, ladies and gentlemen! On spe
cial request, op veler verzoek, hier is-ie dan, de enige echte
James Holmes!’ Iemand joelt, er wordt geklapt. De spreker
schurkt ineen achter de microfoonstandaard, links van de bar.
Hij verontschuldigt zich bij voorbaat voor het mogelijk wat
ontoegankelijke gehalte van zijn poëzie: ‘Ten eerste zijn al
mijn gedichten in het Engels of beter gezegd in het Ameri
kaans. Ten tweede gaan ze over de homo-scene of beter ge
zegd over de leer-scene. Er zit dus een dubbele distantie in.’
Aan de leestafel bladeren twee jongens onverstoorbaar in de
actuele opinie-pers. In een nis, achter in de zaak, worden
pijltjes in de richting van een ronde schijf geworpen. Holmes:
‘Ik weet niet meer welke gedichten ik de vorige keer heb gele
zen, misschien zitten er vanavond dus wel een paar golden oldies tussen. Het volgende gedicht gaat over de teddybeer, een
symbool dat homo’s een tijdje terug overal ter wereld in de
achterzak droegen als protest tegen harde sex.’
Na tien verzen is het tijd voor een pauze. Een zwaarlijvige
man verzoekt de barkeeper om Belgisch bier in een colaglaasje. De man draagt een dikke trui van schapenwol, een
sticker op zijn tas verraadt dat hij lid is van een UFO-club.
Hij kwam helemaal uit Dordrecht om dit mee te maken: ‘Ik
ben een trouw bezoeker van Poetry International, weetje, daar
ben ik drie keer geweest, vooral in het park en nu wilde ik ook
wel eens poëzie buiten de context van een festival horen en
nou ja, weetje, dit café heeft een waanzinnige reputatie op li
terair gebied, dit heeft gewoon de naam, dus dat wilde ik wel
eens meemaken.’ Het is de eerste keer dat hij hier is. Het be
valt hem wel: ‘Soms is het sfeertje me een beetje te schreeuwe
rig, maar misschien blijkt dat achteraf juist de kick te zijn die
je van zo’n avond overhoudt.’
Simone Dettmeyer, die als kunstschilderes haar brood ver
dient, organiseerde de avond. Ze koos Holmes ‘omdat hij ge
woon een goeie dichter is’ en op eigen gezag nodigde ze hem
uit; daar is geen inspraak of niks aan te pas gekomen. ‘Er ge-

beurt in Rotterdam geen kloot op kunstgebied,’ zegt ze. ‘Je
hebt behalve dit eigenlijk alleen Woutertje Pieterse, maar dat is
vreselijk. Als je daar binnenkomt, ligt het lijk bij wijze van
spreken al opgebaard. Ze doen daar aanstellerig formeel. De
mensen die hier komen, houden daar helemaal niet van.’ Si
mone Dettmeyer leest ‘ontzettend veel’, vooral Engelstalig
omdat Nederlandse boeken niet te betalen zijn: ‘Ik wacht lie
ver twintig jaar totdat De Junival in het Engels is vertaald dan
dat ik er nu een paar tientjes voor neertel. Ik zou me bekocht
voelen als ik dat deed.’ Trouwens, wat stellen die Nederland
se schrijvers nu helemaal voor? Ze heeft er geen hoge hoed
van op. ‘Moedig maar dom, dat zijn de Nederlanders. Schrij
vers van het formaat als Ezra Pound komen hier echt niet
voor, daar is dit land te vochtig, te nat en te achterlijk voor.’
Nochtans organiseert ze literaire avonden.
‘Ja. Tot het einde van het seizoen, dan houd ik er gelukkig
mee op. Mijn motieven om dit te doen hebben niks verhe
vens. Dit is gewoon pretentieloos amusement. Je moet toch
wat op de vrije avond. Een aap in een gouden kooi zou ook
leuk zijn, maar ja, dat konden we niet arrangeren, dus nodi
gen we af en toe een schrijver uit.’
De sfeer na de pauze neigt naar het landerige. Een luidruchti
ge bezoeker wordt op z’n nummer gezet (‘praten in de pauze
en luisteren als de dichter leest’, schalt het door de luidspre
ker) en het zou prettig zijn als het gooien van pijltjes tot nader
order kon worden uitgesteld, want dat leidt nogal af. ‘We zijn
bijna klaar!’ roepen de darts-1iefhebbers in de ban van hun
spel.
James Holmes zegt dat hij het ‘erg moeilijk’ vindt om voor te
dragen als hij zijn eigen woorden niet kan verstaan: ‘Ik kan
nu nog één, tien of honderd gedichten lezen. Zeggen jullie het
maar.’ Antwoord blijft uit. De dichter laat drie laatste verzen
horen. Hij drinkt een glas en spoedt zich dan, op de voet ge
volgd door zijn uitgever C.J. Aarts, richting station voor de
laatste trein naar Amsterdam. Nee, vergeleken met een vorig
optreden in literair café De Overheid was deze avond weinig
geslaagd. Het leek wel of het publiek met de gedachten ergens
anders zat, er was geen concentratie. Uitgever Aarts maakt de
balans op. Hij heeft drie gedichtenbundels verkocht en dat is
te weinig. ‘Een retourtje Amsterdam-Rotterdam kost me
ƒ 19,75, ik heb niet eens de reiskosten er uit gekregen.’
James Holmes staat om kwart over één ’s nachts op de stoep
voor het Centraal Station in zijn woonplaats. Na een blik op
zijn horloge besluit hij nog even het nachtleven in te duiken.

‘Wat Van Eeden
schreef over de
hooikoorts vond
ik interessant. *

HET FREDERIK V A N EEDENGENOOTSCHAP

M

let verenigingen die uit
bewondering voor één bepaalde schrijver zijn geboren is iets
merkwaardigs aan de hand. Enerzijds zijn er doublures: een
Carmiggelt-kring in Hilversum, een stichting Carmiggeltvrienden in Capelle aan de IJssel. Anderzijds gaapt er een
groot gat. Wel een Bomans-genootschap, geen Nescio-kring.
Wel een Lewis Carroll Genootschap, geen Bond van Sartre
Lezers. Daar moet iets achter zitten.
Harry M.G. Prick is voorzitter van het Frederik van EcdcnGenootschap. Prick, conservator van het Letterkundig Mu-
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Heinrich Böll

I___I NALATENSCHAP
In deze in 1949 geschreven,
maar nooit eerder
gepubliceerde korte roman
laat Heinrich Böll ons zien
hoe de gebeurtenissen in een
klein garnizoen in Frankrijk
de voorbode vormen voor de
moord aan het Oostfront.
gebonden ƒ 16,90
Roeland Kerbosch

VANAF DE
OVERKANT
Het niet-autobiografische,
maar heel herkenbare verhaal
van de sucesvolle tvpresentator Martin Loudon,
die vermoedt dat hij op een
keerpunt in zijn leven is
gekomen.
paperback ƒ 22,50
□

Geert van Beek

BEELD VOOR DAG
EN NACHT
Op enkele uitzondering na
vormen de verhalen uit de
bundel Beeld voor dag en
nacht een eenheid. De
verhalen verleggen of
overschrijden de
werkelijkheid, terwijl ze er
toch dicht bovenop blijven,
ook als ze lijken op een
sprookje of parabel.
paperback ƒ 14,90
□

P C. Jersild

[I___I
—1D
E'
DIERENDOKTER
Evy Beek is dierenarts. Haar
taak is de zorg voor
tienduizenden proefdieren,
zodat de dieren bij
experimenten in uitstekende
conditie verkeren. Evy Beek
ziet de dieren als levende
wezens en begint zich af te
vragen waar al die
experimenten eigenlijk toe
dienen.
paperback ƒ 29,50
Paul Snoek

VERZAMELDE
GEDICHTEN
Dit boek bevat alle
gepubliceerde bundels van
Paul Snoek; alle in
tijdschriften verschenen maar
niet gebundelde gedichten, de
varianten, alle tot nu toe
ongepubliceerde gedichten en
alle poëtische vertalingen van
zijn hand.
gebonden ƒ 69,—
□

Giovanni Boccaccio

|

j DECAMERONE

Deze complete uitvoering van
de Decamerone is gebracht in
een geheel nieuwe vertaling
die uitgaat van de meest
recente kritische uitgaven van
Boccaccio’s werk.
gebonden ƒ 69,50

Eva Demski

j

jCARNAVAL

Knul Faldbakken

|
Op de laatste avond van het
carnaval valt een schot. De
koningin van het bal, de
achttienjarige dochter van
een grote aannemer, heeft het
schot gelost. Op wie?
Waarom? Het
carnavalsgezelschap probeert
uit angst voor hun prestige
het schandaal te verdoezelen.
paperback ƒ 27,50
Diet Verschoor

~J Schorrebloem
Het hoofdthema van deze
roman is het isolement, het
gegeven van mensen die
langs elkaar heen leven, een
gevoel van fundamentele
eenzaamheid. Door haar
beeldende stijl brengt Diet
Verschoor op ontroerende
wijze het aarzelende zoeken
naar oprechte vrijheid in beeld.
paperback ƒ 18,90

jAVONDLAND

Avondland is het eerste deel
van de grootste roman van
Faldbakken, Ontij. De
schrijver verplaatst de lezer
naar de buitenwijken van de
wereldstad Sweetwater in een
tijd waarin de
consumptiemaatschappij de
ondergang tegemoet gaat.
Het tweede deel van deze
roman heet Sweetwater.
paperback ƒ 27,50
Eerst het bock
dén de film!
Gerard Reve

DE VIERDE
MAN
Humor, ironie, zelfspot en
melancholie kenmerken deze
echte Reve-novelle.
paperback,ƒ 17,90
□
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seum in Den Haag, heeft het niet op literaire genootschappen
begrepen. Alweer zo’n frictie. Relativeringsvermogen wordt
volgens hem bij dit soort verenigingen node gemist. De be
langstelling voor één geadoreerde schrijver kan tot een mono
mane leescultuur leiden. Mensen die alles van A.M. de Jong
hebben gelezen maar geen letter van Marcel Proust — dat
komt voor. Een rare vraag misschien maar hoe kan Prick daar
nu de staf over breken zolang hij zelf voorzitter van een ge
nootschap is?
‘Ach,’ zegt hij, ‘als u daartoe enige behoefte gevoelt, mag u
dat voorzitterschap morgen nog van me overnemen. Ik kan
het niet helpen, dat ze me elk jaar herkiezen. Vorig jaar stierf
Hans van Eeden, 91 jaar oud, de oudste zoon van de schrij
ver. Ik heb wel eens geopperd dat we toen het genootschap net
zo goed hadden kunnen opheffen. Daar was de meerderheid
tegen.’
Met weemoed denkt de voorzitter terug aan de tijd, dat het
genootschap nog een duidelijke functie vervulde. ‘Vooral aan
het begin van de jaren vijftig was het voor mij een zeer inte
ressante club. Eén keer per jaar kwamen de leden bij elkaar in
een voorname ruimte aan de Keizersgracht in Amsterdam.
Dat waren onvergetelijke vergaderingen. Als je voor het raam
stond en over de gracht naar buiten keek zag je de taxi’s af en
aan rijden. Daar stapten stokoude mannetjes en vrouwtjes
uit, intellectuelen van 91 jaar, van 87 jaar — die leeftijdscate
gorie. Dat waren mensen die nog spraken over Fré, ze hadden
de meester persoonlijk gekend en op Walden gewoond. Wa
ren actief geweest in de Reinleven-beweging en wisten zich te
herinneren, dat de omgeving van Laren en Blaricum op z’n
kop stond als er weer een naaktloper was gesignaleerd. Dat

MANTE AU
Jan Willem Holsbergen
□

EEN
B A K K E R SD O Z IJN

Als het gewone plotseling
ongewoon wordt, kan ons dat
koude rillingen bezorgen.
Hoe komen die toestanden
vol huiver, griezel en ook
humor toch in de wereld? Jan
Willem Holsbergen onthult een
en ander in dertien
‘paranormale’ verhalen.

Dit boek is duidelijk bedoeld
als een aanklacht tegen de
miskenning van het
medelijden als intermenselijke
factor in onze agressieve,
meedogenloze, op
gevoelsonderdrukking
gerichte samenleving.
paperback ƒ 29,50

Axel Madsen
SIM O N E DE
BEA UV O IRE &
JE A N -P A U L SARTRE

14

DE BOZE DROOM
H E T M E D E L EV E N

In Boos opzet voert de
schrijfster ons binnen in het
Londense literaire leven van
1949. Een jonge vrouw,
Fleur Talbot, is ervan
overtuigd dat ze een grote en
grootse roman aan het
schrijven is. Ondanks allerlei
tegenwerkingen lukt het haar
haar manuscript gepubliceerd
te krijgen,
paperback ƒ 17,90
j

paperback ƒ 32,50

□

j BOOS O P Z E T

Walter van den Broeck

Horst Bienek
j

| D E EERSTE POLKA

l/l/l Manteau

‘Wèg met de actualiteit, men
sen, terug naar het

de vestdijk kring

A^Bieshonderd leden. Een
driemaandelijkse kroniek. Een documentatiedienst. Leeskrin
gen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gronin
gen en Raalte. Het literaire genootschap floreert in Neder
land, maar nergens gaat het beter dan bij de Vestdijkkring.
De belangstelling is ongekend, het werk in de afdelingen
bloeit. Alleen die in Utrecht leidt een kommervol bestaan, de
opkomst bij de huiskamerbijeenkomsten daalde er tot een ge
vaarlijk minimum. De kring in Den Haag heeft de roep,
enigszins vergrijsd te zijn, maar het is er gezellig. Onlangs
verzorgde één van de leden er een lezing met lichtbeelden
over Tirol, het gebied waar Vestdijk graag op vakantie ging.
De leesgroep in Raalte staat bekend als een tikje high brow, de
discussies schijnen zich daar op hoog academisch niveau te
bewegen.
Wiskundeleraar Ed van Dompselaar bewoont een royaal on
derkomen aan de rand van Raalte. Het bevalt hem er best,
het enige wat hij miste toen hij zich hier zes jaar geleden
vestigde was de Vestdijkkring. In Krommenie was hij daar

Antwerpse BOB op het
toneel.
paperback ƒ 24,50

Herman Pieter de Boer
1 I H E T P A PIE R EN
1___1 BADPAK

Ook deze roman van Horst
Bienek speelt zich af in het
stadje Gleiwitz rond 31
augustus 1939. Pianolerares
Valeska Piontek is druk in de
weer met de feestelijkheden
die de bruiloft van haar
dochter Irma met de
ingekwartierde soldaat Heiko
Birkner moet opluisteren.

Zonder enige
terughoudendheid schrijft
Walter van den Broeck, nu het
nog kan, de Belgische vorst
alles, maar dan ook letterlijk
alles wat hij hem al lang
wilde schrijven, en maakt
zich daardoor tolk van vele
landgenoten. Bekroond met
de Henriétte Roland Holstprijs

Variété littéresque, met
Nostalgia Fiction en Wat
Liefde Vermag. De
NIEUWE H.P. de Boer,
completer dan ooit.

paperback ƒ 32,50

1984.

1 1L O U TE R
1___1 ST R E E L Z U C H T

paperback ƒ 24,50
224 pagina’s
ISBN 90 261 2152 0
Herman Pieter de Boer

paperback ƒ 19,90

Sonnettines voor verliefden,
dwalenden, reizenden,
muziekliefhebbers en voor
intieme uren.
paperback ƒ 14,50
120 pagina’s
ISBN 90 261 2132 6

Jef Geerarrts

j EEN PAD VOORBIJ

De geschiedenis van twee
vrouwen en een man die —
elk op eigen manier — op
weg zijn naar een doel. Voor
de oudere vrouw is dat de
beslissing over het einde van
de weg: een zachte dood. De
jonge vrouw ziet zich voor
een tweesprong geplaatst en
moet kiezen. Het pad van de
man kruist beide wegen,
paperback ƒ 22,50

BRIEF AAN
BO U DEW IJN

□

Eeden Genootschap attendeerde. Toen heb ik me aangemeld
als lid.’

DE FONTEIN

MANTEAU

Muriel Spark
|

‘De neus van Frederik van Eeden, een beschouwing over de
betekenis van zijn werk.’ Auteur was dokter R. I h.R. Wentges, keel-, neus- en oorarts te Nijmegen. Begin dit jaar aan
vaardde hij het ambt van hoogleraar aan de Katholieke Universiteit in zijn woonplaats. Zijn inaugurele rede droeg de ti
tel ‘Met de boeken’ en handelde over reuk en geur in de lite
ratuur. De professor vertelt dat hij het werk van Van Eeden
‘eigenlijk vrij slecht kende’ toen hij zich tien jaar geleden aan
de lectuur van diens dagboeken zette. Hij deed dat op gezag
van NRC Handelsblad, dat de toen pas verschenen uitgave ‘po
sitief’ besprak.
‘Ik lees veel, tot een jaar of tien geleden las ik alles wat los en
vast zat. Totdat ik op een gegeven moment dacht, mij resten
misschien nog twintig, dertig jaar, ik kan niet meer alles le
zen. Tot dat besef kom je op een bepaalde leeftijd. Ik heb toen
gekozen voor schrijvers vanaf de negentiende eeuw tot nu,
met een nadruk op de tachtigers. Zo ben ik bij Van Eeden te
recht gekomen. Ik hoopte dat hij mij background-informatie
over zijn tijdgenoten zou verschaffen. Het lezen van een dag
boek komt voor een deel natuurlijk voort uit nieuwsgierig
heid; het peeping 7om-complex. Kijken wat de mens beweegt.
Van Eeden is erg openhartig in zijn dagboek. Vanuit mijn
vakgebied vond ik het interessant wat hij schreef over de hooi
koorts waar hij last van had. Voor de grap ben ik dat eens
gaan tabelleren: steeds als hij iets over reuk schreef, dan hield
ik daar aantekening van bij. Op het laatst had ik een massa
notities. Ik ben dus begonnen als medicus. Ik wilde gewoon
eens weten hoe iemand die nauwgezet een dagboek bijhoudt
zijn neusziekte beleeft. In één van die dagboekuitgaven lag
toevallig een kaartje, dat op het bestaan van het Frederik van

Rob Bakker

De geschiedenis van de
ongewone en misschien wel
meest besproken liefdesrelatie
tussen twee schrijversfilosofen van onze eeuw. Een
fascinerende verhouding die
zo’n vijftig jaar duurde.

Ward Ruyslinck

Het artikel stond in het maartnummer van De Gids in 1977:

MANTE AU

paperback ƒ 17,90

□

hadden die mensen meegemaakt. Kijk, dat was interessant.
Voor die oude mensen had de jaarvergadering het karakter
van een reünie. Maar de één na de ander ging dood. Naarma
te de tijd vorderde stopten er elk jaar een paar taxi’s minder
voor de deur.’
Het Mededelingenblad van het genootschap werd tot voor kort
geheel in de geest van Van Eeden gedrukt bij de leef- en werk
gemeenschap De Bange Duivel te Leiden. De commune doekte
zich op, eveneens conform de levenswandel van de schrijver,
en het blad wordt nu elders gedrukt. Prick heeft er iets tegen:
‘Het is te duur. De oplage van tweehonderd exemplaren gaat
naar universiteitsbibliotheken en mensen die, zoals dat heet,
alles lezen.’
De jaarvergadering komt trouw bijeen, maar daar is dan ook
alles mee gezegd. De voorzitter verzucht: ‘Het is jaar in, jaar
uit echt zoeken naar iemand die iets zinnigs over Van Eeden
kan vertellen. Wat er gezegd wordt is meestal nogal voorspel
baar.’
Wat in hemelsnaam beweegt degenen die zich ongeremd bij
zulk een bloedeloos gezelschap voegen? Van alles, naar blijkt.
Sommigen meldden zich ontroerd aan nadat zij met vochtige
ogen de film Van de koele meren des doods aanschouwden. Ande
ren geloven rotsvast in de coöperatieve gedachte die aan Wal
den ten grondslag lag. Er zijn er, die De kleineJohannes een im
ponerend boek vonden. Weer een ander trad toe vanwege de
‘krachtige uitstraling’ die er van Van Eeden op foto’s uitgaat.
Ja, zelfs werd iemand lid omdat hij bovenmatig was gebiolo
geerd door de neus van de schrijver.
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Op 25 augustus 1982 wordt
in Zaïre een kapitale ruwe
diamant van meer dan
tweehonderd karaat
gevonden. Eén van de
opgravers wordt naar
Antwerpen gestuurd om hem
te verkopen. Dan volgt er
een dubbele moord en komt
een adjudant van de-

Ans Wortel
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1 IN DE BLO EI
H E T LEVEN
N O E M EN ZE DAT

J VAN

Eerlijker, ontroerender kan
het niet: de ontluiking van

een schilderes in het bizarre
Twente.
paperback ƒ 25,00
220 pagina’s
ISBN 90 261 2139 3
Annemarie Oster
1 1 EEN VRO UW
1__ 1 VAN DE W ERELD

Na E en m oeder van niks
weer een optimistische
verhalenbundel.
paperback ƒ 16,90
104 pagina’s
ISBN 90 261 2123 7
Herman van Veen
1 1O N D ER
1___1 ÉÉN DAK

Gedichten en notities van een
groot artiest die het leven nóg
kan navertellen.
paperback
120 pagina’s
ISBN 90 261 2130 x
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steeds met veel plezier naartoe gegaan. ‘Ik heb toen een pas
ser gepakt,’ vertelt hij, ‘en op de landkaart een cirkel van vijf
tig kilometer rond Raalte getrokken. Alle leden van de Vest
dijkkring die binnen dat gebied woonden heb ik aangeschre
ven met het voorstel, één keer in de twee maanden bij elkaar
te komen om een aspect uit het werk van Vestdijk te bespre
ken.’ Daar is een vaste kern van tien trouwe bezoekers uit
ontstaan: vijf lesgevende Neerlandici, een oogarts-assistent,
een bibliothecaris, een psycholoog. Ze komen uit Hoogeveen,
Doetinchem, Deventer, Enschede. Eén komt er zelfs helemaal
voor uit Amsterdam: ‘Dat is historisch zo gegroeid.’ Een paar
avonden vertoefde een Rotterdammer in hun midden: ‘Die
man verbleef om gezondheidsredenen in een huisje in Holten
en hij wilde zijn kennis over Vestdijk graag bijhouden.’ En
dan was er nog een voordrachtskunstenares, die het gezel
schap vermaakte met episodes uit Het vijfde zegel: ‘Dat was heel
boeiend, maar ze wist moeilijk van ophouden. Om half drie
’s nachts waren we nog bezig.’
Nu staat de avond in het teken van het Vestdijk-essay over Albert Verweij en de Idee: een uitgelezen thema voor de leeskringRaalte, waar een hang bestaat om de grote schrijver in relatie
tot anderen te bespreken. Om acht uur is de woonkamer in
huize Van Dompselaar vervuld van een bedeesd geroeze
moes, iedereen is stipt op tijd. Om drie minuten over acht tikt
Paul Barendregt, die helemaal uit Amsterdam is gekomen,
met een lepel tegen zijn schoteltje: ‘Weg van de actualiteit,
mensen, terug naar het stof der eeuwen.’ Sietske krijgt het
woord. Ze is lerares aan een scholengemeenschap en heeft en
kele proefwerkblaadjes volgekrabbeld met notities aangaande
Verweij. Aan de hand daarvan praat ze met gemak een uur

vol: ‘Zestien jaar geleden, in mijn studententijd, moest ik
niets van Verweij hebben. Nu ik me opnieuw in hem heb ver
diept, hebben zijn gedichten me helemaal te pakken.’ Het
vuur van het debat laait op naarmate de avond verstrijkt.
‘De strekking van je laatste bewering ontgaat me.’
‘Wat was mijn laatste bewering?’
‘Over het solubtieve element.’
‘In verband met de idee van Verweij?’
‘Het is beter als we dat laten rusten tot het straks in de derde
paragraaf aan dc orde komt.’
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Op een verlaten industrieterrein in Amsterdam staat het huis
je waar Paul Barendregt woont. Hij is Neerlandicus en werkt
op de bibliotheek van de Vrije Universiteit. Dat hij af en toe
naar Raalte gaat om over Vestdijk te praten komt doordat hij
vroeger in Raalte woonde. Hij raakte bevriend met Ed van
Dompselaar, met de mensen van de leeskring kan hij goed
overweg, dus waarom zou hij die contacten laten schieten?
Hoe de Vestdijkkring in Amsterdam functioneert, is hem on
bekend. Hij is daar nog nooit geweest. Sterker nog. Hij is he
lemaal geen lid van de Vestdijkkring. Wel publiceerde hij ar
tikelen in de Vestdijkkroniek, maar daar hoefje geen lid voor
te zijn. ‘Mijn belangstelling gaat niet speciaal naar Vestdijk
uit, ik ben gevraagd,’ zegt hij. ‘Ik interesseer me meer voor
de vijftigers. Bij Vestdijk kan ik redelijk aan mijn trekken ko
men, al is niet alles wat hij schreef even interessant.’ Al pra
tend over de schrijver ontdekte hij nieuwe dingen in diens
werk. Er zit een hoop vakmanschap in die boeken. Technisch
is het knap. En het nut van leeskringen is boven alle twijfel
verheven: ‘Het dwingt je, om de literatuur met een meer dan

Bs

SS è
■T

*■ w*

wam

E n t i üife
I I

R B li * V * .

t i l i A*
2* 5* « e s/ »

SSJteM**- " 1ê5.

SStSssns

■> v,

5
m

m

De Vestdijkkring bijeen in Raalte (Foto: Bert Nicnhuis)

VAN GENNEP

DE HARMONIE

Peter van Stronten

Dirk Ayelt Kooiman

I | A LLES K O M T
I___I GOED

j

De gloednieuwe bundel met
ironische en zorgelijke
tekeningen van Neerland’s
interessantste tekenaar.

Het ongelooflijke
levensverhaal van de
kunstenaar Jan Montyn.

paperback, 112 blz.,
ƒ 1 9 ,5 0
gebonden, 112 blz., ƒ 34,50

Kiki Amsberg en Aajke
Steenhuis
1 1D E N K E N OVER
1___ 1 L IEFD E EN
MACHT

14 indringende interviews
met internationaal bekende
feministen. Door de critici
zeer geprezen en in 2
maanden herdrukt.
paperback, 214 blz.,
ƒ 2 9 ,5 0

j MONTYN

paperback ƒ 29,50
352 pagina’s

DE HARMONIE
fean Paul Franssens
[— ] DE
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Opmerkelijke en veel
geprezen debuut-novelle.
paperback ƒ 17,50
84 pagina’s
ISBN 90 616 9168 0

Poëziecyclus over een
gedroomde stad, met
tekeningen van Jeroen
Henneman.

Wilhelm Schön
fan Donkers

1 1 IK LACH BIJ H E T
1___1 ZIEN

Ooggetuigeverslagen uit de
Nieuwe Wereld.

Vijf jaar opera in Nederland
aan de hand van Vrij
Nederland kritieken.

paperback ƒ 27,50
208 pagina’s
ISBN 90 616 9129 X

paperback ƒ 24,90
136 pagina’s
ISBN 90 616 9176 1

fan Blokker
1 | IS M ’N HAAR
1___ 1 EIGENLIJK AL
WEER KO RT
GENOEG?

Blokker’s beste columns uit
de Volkskrant.
paperback ƒ 16,50
116 pagina’s
ISBN 90 616 9171 0

Harry Mulisch/Jeroen
Henneman

1___ 1 WISSELW ACHTER

ISBN 90 616 9182 6
1 1 A M ER IK A,
1___1 AMERIKA

DE HARMONIE

Pedro Salinas

| O PU S GRAN

paperback, groot formaat,
ƒ 39,50, 60 pagina’s
ISBN 90 616 9175 3

J.J. Oversteegen
|

paperback ƒ 25,00
252 pagina’s
ISBN 90 616 9137 0
M A CH INES! MAAI
ONS N IE T , MAAI
DE ROGGE

‘Een mooi poëziedebuut.’
(Het Vaderland)

Bloemlezing uit de gedichten
1969-1979.

paperback ƒ 17,50
48 pagina’s
ISBN 90 616 9164 8

paperback ƒ 23,50
104 pagina's
ISBN 90 616 9163 X

Een vlammend betoog over
een omgangsvorm die in
onbruik dreigt te raken

De derde bundel van deze
veelbekroonde dichter.

Hans Tentije
| N A C H T W IT

paperback ƒ 19,90
48 pagina’s
ISBN 90 616 9172 9

| FURIE

Hartstochtelijke liefdeslyriek
paperback ƒ 17,50
26 pagina’s
ISBN 90 616 9155 9
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Nazificatie en denazificatie in
Nederland, 1931-1945
ƒ41,50

ƒ 3 0 , - _____________

□

A A . de Jonge
□

CRISIS EN CRITIEK
DER D EM O CRATIE

Anti-democratische
stromingen en de daarin
levende denkbeelden over de
Staat in Nederland tussen de
Wereldoorlogen
ƒ 40,—

□

A U T O R IT E IT EN
V RIJH EID

Een cultuurhistorisch
onderzoek naar de
weerstanden tegen de
industriële maatschappij.
ƒ 4 2 ,—
ƒ. C H. Blom
□

DE M U IT ER IJ OP
DE Z E V E N
P RO VINC IËN

ƒ 4 5 ,—

DE TATOEAGE VAN
HET HU ILEND
HART

Dit is zonneschijn en
woordenspel, het
ogenschijnlijk zorgeloze
verslag van een verleiding —
oudere vrouw, tiener jongen
— die 36 jaar en 4 mislukte
huwelijken lang aanhoudt. .
(The New York Times)
paperback,ƒ 28,50
ISBN 90 325 0171 2
Robert Butler

J. W. Oerlemans
□

| REINAERT PRIMAIR

ƒ 19,50

K A T H O L I E K E N EN
FASCISME IN
N ED E R L A N D 19201940

ƒ 31,50

F.P. van Oostrom
|

David Martin

H E T ÉCHEC VAN
EEN ‘V O L K S E ’
BEWEGING

L.M.H. Joosten
Metodologische recepten e.a.
vooronderstellingen en
vooroordelen in de moderne
literatuurwetenschap.

Elly de Waard
'

| BEPERKINGEN

DE KERN

G. A . Kooy

V O E TST A PPE N
VAN W .F .H .

Opstellen over W.F. Hermans
/19,50

Een bloemlezing
liefdesgedichten uit de
Nederlandse poëzie.
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ISBN 90 616 9128 1

Jacob Groot
(samensteller)

H. H. ter Balkt
Marcel Koopman

~| P LE ID OO I VOOR
1___ 1 DE BRIEF

paperback ƒ 24,50
144 pagina’s
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DE K A M E R VAN
H E T PARADIJS

Vi jf jaar lang verschuilt een
Amerikaanse deserteur zich
op de kamer van een
Vietnamese prostituee in
Saigon. Na hun vlucht naar
Amerika blijken de
omstandigheden daar nóg
gevaarlijker te zijn — ook
voor hun relatie. Een
psychologische roman met
spectaculaire momenten.
paperback. ƒ 24,50
ISBN 90 325 0156 9
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oppervlakkige belangstelling te lezen. Wie zou er in deze tijd
nu uit zichzelf nog aan Verweij beginnen?’ .
Willem Huberts, bibliotheekmedewerker aan de universiteit
van Groningen, werd in zijn kennis over Vestdijk ooit be
proefd in de NCRV-quiz Tweekamp. In de tweede ronde
moest hij het afleggen tegen een kandidaat die alles van voet
ballen afwist. Huberts kreeg vragen die ‘onredelijk moeilijk'
waren: ‘Ze hadden me jaartallen kunnen vragen of de namen
van hoofdpersonen in een bepaald boek. Maar ze gingen veel
verder. Ze wilden weten wat voor soort muziek er gespeeld
wordt in De koperen tuin als dat jochie door die koperen tuin
loopt te dansen op de tonen van een orkest. Dat wist ik niet.
Ik heb het naderhand eens nagekeken, het wordt inderdaad
genoemd. Het is een bepaalde wals.’
Willem Huberts las Terug tot Ina Damman toen hij twaalf was,
al begreep hij toen weinig van dat boek. Omstreeks zijn twin
tigste ontdekte hij Vestdijk pas echt. Toen wilde hij ook met
een alles van hem lezen. ‘Ik vond het prachtig. De wijze
waarop hij relaties tussen mensen beschrijft is erg indringend.
Heel psychologisch ook. Dat kom je bijna bij geen andere
schrijver tegen. Bij Vestdijk is het een graven, steeds dieper
en dieper, tot je bij de kern van het probleem belandt.’ Na
tuurlijk is hij lid van de Vestdijkkring. De huiskamerbijeenkomsten van de afdeling Groningen heeft hij nog nooit over
geslagen.
‘We komen bij elkaar bij iemand met een heel groot huis. Een
longarts. Hij zorgt ook voor koffie en versnaperingen. Die
man is heel welvarend. Ik heb hem in opdracht van de Vest
dijkkring meerdere malen aangeboden om zijn kosten te de

□

Prof.Dr. J.J. Louët Feisser
BEZINNING OP
WIJSBEGEERTE,
THEOLOGIE EN
MUZE
Een bundeling van frisse
artikelen voor hen die de zin
zoeken van wat de wereld in
en rondom ons aan kennis en
wetenschap heeft te bieden.
gebonden ƒ 49,90
272 pagina’s
ISBN 90 242 2223 0
□
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'Een mens is
het vrouwengilde
niet meer zo
snel geschokt als
twintig jaar geleden. f___________I
let is een wonderlijk
allegaartje dat in het Vincentiushuis in het centrum van
Amsterdam op maandagochtend een begripvol onderdak
vindt. Beneden vermaakt een non haveloze zwervers met
jigshawpuzzels en dampende chocolademelk. In een belen
dend vertrek woekert een luide ruzie tussen Latijnsamerikaanse vluchtelingen. En in de mooiste zaal met kroon
luchters aan het plafond buigen twintig dames zich over De
donkere kamer van Damokles, geschreven door W.F. Hermans.
De leeskring van het Katholiek Vrouwen Gilde is bijeen.
De meningen lopen uiteen van ‘een gruwelijk boek’ tot een
‘eerlijke bekentenis, waarin Hermans helemaal zichzelf is’.
Een deelneemster verzucht dat Hermans het verzet in de
Tweede Wereld-oorlog belachelijk maakt. Waarom doet die
man dat nou? Het verzet heeft toch veel goeds verricht? Joden
helpen onderduiken enzo. De jonge Neerlandicus die de
groep begeleidt neemt het voor de schrijver op. ‘Mijn wereld
visie is niet die van Hermans, hoor, maar wat hij probeert
duidelijk te maken is dat de enige zekerheid die de mens heeft
is dat-ie dood gaat. Al het andere in het leven berust op toe
val.’
‘En de geboorte dan?’

KOK

KOK
Dr. R. Bakker, Dr.
A.G.M. van Metsen en
Dr. C.A. van Peursen
INLEIDING TOT DE
WIJSBEGEERTE
IN CHRISTELIJK
PERSPECTIEF
In dit boek worden de
essentiële filosofische thema’s
besproken. In deze inleiding
worden ze besproken vanuit
de christelijke
levensovertuiging voor
studenten en docenten.
paperback ƒ 39,90
260 pagina’s
ISBN 90 242 1187 5

clareren, maar dat wil hij niet. Er zitten allerlei mensen in
zo’n groep; sommigen hebben erg weinig van Vestdijk gele
zen, zo blijkt mij al pratende. Waarom ze lid zijn geworden,
tja, ik denk dat het ze op de een of andere manier aanspreekt.
Er moet iets in het werk van Vestdijk zijn dat die mensen aan
zet om lid te worden van zo’n kring. Als iemand zo’n avond
wil meemaken en hij is niemand tot last, dan moet-ie er ge
woon bij kunnen zitten, vind ik.’
Heeft hij het idee dat de leeskring hem verder brengt in zijn
kennis over Vestdijk?
‘Nou, daartoe dient de kring in Groningen voor mij niet. Het
gaat meer om het leesplezier. Om de leut. De meer onderzoe
kende kant vind ik in de Vestdijkkroniek en in de boeken over
Vestdijk. Dat zijn dus dingen die ik mezelf eigen moet ma
ken. Ik heb er over gedacht, met de leeskring te stoppen. Het
leert mij niets meer, ik weet het allemaal al, terwijl als ik de
Vestdijkkroniek lees, ik iets opsteek. Een onderwerp als Alhert
Verweij en de Idee zal men in Groningen niet zo gauw kiezen. Je
zou kunnen praten over de vraag, waarom Vestdijk zo’n boek
over Verweij schrijft. Er moet toch een verband zijn tussen
die twee, wat kun je daar mee doen in relatie tot Vestdijks
overige werk? Dat interesseert me. Ik zou me er graag in ver
diepen. maar dat gaat niet in de leeskring in Groningen. Mischien dat drie mensen met me mee zullen doen, de overige
acht vinden het niet leuk, denk ik

Paul en Tessa Clowney
KERKEN
ONTDEKKEN
Een unieke gids over
kerkgebouwen en kerkbouw.
In heldere tekst, verduidelijkt
met veel kleurenfoto’s,
plattegronden en tekeningen,
worden de klassieke en
moderne stijlen uiteengezet.
gebonden ƒ 24,50
96 pagina’s
ISBN 90 242 2622 8
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Willem de Mérode
| DE WITTE ROOS

Een bloemlezing uit zijn
gedichten, samengesteld en
toegelicht door Ham
Werkman.
paperback ƒ 9,95
3e druk, 64 pagina’s
ISBN 90 242 5685 2
Willem de Mérode
CHINESE
GEDICHTEN
Inleiding en aantekeningen
bij deze gedichten zijn
□

geschreven door de
samensteller: Hans Werkman
gebonden ƒ 21,90
132 pagina’s
ISBN 90 242 0526 3
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M.J. Dehaene en J A. M
Bossaert
j HOOGLIED

Lyriek voor de liefde. Dit
eeuwige thema wordt
prachtig tot uitdrukking
gebracht in eigentijdse
gedichten en kunstzinnige
litho’s.
gebrocheerd ƒ 7,90.
24 pagina’s
ISBN 90 242 2342 3
Dr. C. Rijnsdorp
LITERAIR
DAGBOEK 1940-1950
Een dagboek van zijn
innerlijk leven, een dunne
lijn zettend onder zijn
dagelijks denk- en
gevoelsleven.
gebonden ƒ 13,25,
160 pagina’s
ISBN 90 242 2703 8
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Ook de geboorte berust op toeval. Volgens Hermans ten
minste. In feite wordt in dit boek een godsbeeld ontkend. De
filosofie die er achter steekt is dat het leven een chaos is. Daar
om was dit boek, toen het in 1958 verscheen, voor velen ook
zo schokkend.’
Schokkend? Dat kun je je nu bijna niet meer voorstellen!’
roept een grijze mevrouw uit.
Een ander: ‘Als je op een bepaalde manier bent opgevoed, ka
tholiek, dan zijn boeken als die van Hermans echt een open
baring voor je. Hij benadert het leven op een andere manier.
Door dit soort boeken ga je anders denken. Je raakt er door
beïnvloed.’
En zo is de angst, die twintig jaar geleden tot de ‘literatuurcursus van het Katholiek Vrouwen Gilde in Amsterdam leid
de, niet ongegrond gebleken: de moderne lectuur heeft de ka
tholieke moraal inderdaad ondermijnd, de verketterde ro
mans bleken zelfs leuk om te lezen. Cathie de CloedtGreweldinger was bij de totstandkoming betrokken. ‘Je eerste
reactie op de boeken van Wolkers was in die tijd: dat komt
nooit mijn huis binnen. Door er over te praten kwamen we er
anders tegenover te staan. Pater Adriaansen heeft ons geleerd
dat het geen rotzooi is wat Wolkers schrijft. Daar zitten hele
mooie dingen tussen.’
Diana Wiewel-Bos XasPortnoy’s Complaint en vond het tot haar
verbazing een schitterend boek. ‘Toen dacht ik: we zijn toch
ergens naartoe gegroeid. Misschien kwam het, doordat ik de
Engelse tekst las. Dat komt minder grof over dan een Neder
landse vertaling. Een mens is niet meer zo snel geschokt als
twintig jaar geleden. En als je De Aanslag van Harry Mulisch

KOK
Dr. C. Rijnsdorp
LAATSTE
GEDACHTEN
Geschreven in de laatste
jaren van zijn leven. De
literator Rijnsdorp liet
hiermee een bijzonder
aangrijpend dagboek na.
gebonden ƒ 24,—
142 pagina’s
ISBN 90 242 2704 6

kerkgeschiedenis,
voorafgaand aan de grote
kerkhervorming. Een
ongemeen boeiend boek over
Jan Hus en zijn strijd in
Bohemen.
paperback ƒ 25,—,
170 pagina’s
ISBN 90 242 2412 8
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Sybe Bakker
ÉLIBERIS OF HET
ENE SPOOR
Dit opmerkelijk debuut wordt
in de pers geprezen als een
literair meesterwerkje.
paperback ƒ 12,90,
80 pagina’s
ISBN 90 242 2392 x
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Alfred C. Bronswijk
HERVORMERS,
KETTERS EN
REVOLUTIONAI
REN
Jan Hus en de Tsjechische
kerkreformatie. Een
onbekend stuk
□

LEMNISCAAT
aangrijpend boek dat een
scherpe analyse geeft van de
actuele situatie waarin mens
en maatschappij vandaag
verkeren.
paperback ƒ 12,90, 2e druk,
112 pagina’s
ISBN 90 242 2302 4
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Grimm
| SPROOKJES

De enige volledige uitgave
van de sprookjes van Grimm,
met vele kleuren- en
zwart/wit illustraties van o.a.
Lidia Postma.
De grote Grimm behoort in
elk gezin!
geb., 504 b lz .,/39,50
ISBN 90 606 9381 7

Mr. G A. Wagner
BESCHOUWINGEN
VAN EEN
ONDERNEMER
De president-commissaris van
Koninklijke/Shell en
voorzitter van de commissieWagner geeft zijn visie op de
hedendaagse onderneming.
Met een voorwoord van
Prof.Dr. J. Pen
paperback ƒ 24,90,
202 pagina’s
ISBN 90 242 0190 x

J.F. W. Kok
WAT IS ER TOCH
MET MIJN KIND?
Speciaal voor ouders schreef
prof.dr. Kok dit heldere
boek, waarin hij aan de hand
van vele voorbeelden ouders
inzicht wil geven in situaties
waarin er moeilijkheden met
een kind zijn.
pb. 144 blz., ƒ 21,50
ISBN 90 606 9448 1

Prof.Dr. B. Goudzwaard
GENOODZAAKT
GOED TE WEZEN
Christelijke hoop in eert
bezeten wereld Een

B. Lievegoed
DE LEVENSLOOP
VAN DE MENS
Een blijvend actueel boek
over ontwikkeling en

□

□

□

m

□

ontwikkelingsmogelijkheden
in verschillende levensfasen.
pb. 204 blz., ƒ 28,00
ISBN 90 606 9300 0
A. Teeuwisse
BEELDHOUWTECH
NIEKEN
Een praktijkboek voor
creatieve mensen. Zelf
boetseren, bakken, gieten,
beeldhouwen. Met een
beschrijving van materialen,
gereedschappen en
methoden.
geb. 112 blz., ƒ33,50
ISBN 90 606 9159 8
□

Haflmann
SCHILDERKUNST
IN DE 20E EEUW
De ontwikkeling van de
schilderkunst vanaf de
impressionisten aan de hand
van 1000 afbeeldingen uit het
werk van 270 belangrijke
schilders.
pb. 417 blz., ƒ 36,50
ISBN 90 606 9026 5
□
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leest, dan zie je dat hij in vergelijking niet vroeger een paar
stapjes heeft teruggedaan.’
‘De boeken van Herman Heijermans stonden bij ons in een
hoekje van de kast verborgen, want ze kwamen voor op de in
dex. Als goed katholiek kon je het eigenlijk niet maken ze toch
in je bezit te hebben,’ lacht Jeanne Habers-Verdek Toen haai
man overleed bleef ze met drie jonge dochters achter: ‘Ik
besprak vroeger alles met mijn kinderen. Ik wist precies welke
boeken ze lazen, ik probeerde met m ’n tijd mee te gaan. Op
de moderne schrijvers rustte in ons gezin geen taboe; in prin
cipe was alles bespreekbaar. Misschien is dat wel een kenmerk
van een vaderloos gezin: er is meer openheid, je bent als vrou
wen onder elkaar.’
De leeskring is het leukste van het hele vrouwengilde, zegt ze.
Toneelstukjes opvoeren met de kerst komt haar nogal oubollig
voor, m aar praten over literatuur is iets anders, daar kun je
alleen maar wijzer van worden. ‘Het is een vaste kern. De
meeste van die vrouwen kennen elkaar al tientallen jaren. Als
er iemand is waarvan je zegt, hee, die heb ik hier niet eerder
gezien, dan is die de volgende keer meestal weer verdwenen.
De één doet vaker een mond open op zo’n ochtend dan de an
der. De laatste keer zei een vrouw naast me, dat ze dat van
Hermans geen mooi boek vond. Ze zei het zachtjes, ik was de
enige die het kon verstaan. Toe dan, zei ik tegen d ’r, toe dan,
zeg het maar in de groep. M aar ze durfde niet. Vroeger wa
ren er nog wel eens oudere dames, die heerlijk tegen een be
paalde schrijver konden fulmineren van dat is smerig en dit
en dat, m aar dat is er de laatste tijd niet meer bij. Toen ik
mijn dochters vertelde, dat we De donkere kamer van Damokles
hadden behandeld, wist ze zich uit haar schooljaren alleen
maar te herinneren dat het een spannend boek was. Ik zeg:
kind, het is veel méér dan een oorlogsroman, er zit een filoso
fie achter, een visie op de wereld. Dat was haar helemaal ont
gaan . ’

‘Tot vier uur ’s
nachts ben ik
met de man
door gezakt9

MAUMRGE

I
let leven bezuiden de
Moerdijk, dat is pas leven. Dat bourgondische. Lekker eten.
Een goed gesprek bij een stevig glas. Waartoe zou Ad Akkermans, directeur van Alma Parketvloeren BV te Breda, zich
op zijn 57e jaar nog bovenmatig inspannen? Geld maakt niet
gelukkig — nee, het leven! Een mooi schilderij is in staat hem
te ontroeren. Een prachtig boek mag hij graag lezen. Hij ver
slindt er gemiddeld twee per week en dat zijn beslist geen keu
kenmeidenromans. Als zakenman moet hij selectief te werk
gaan. Een slecht boek is zonde van zijn tijd.
‘Ik ben nu bezig aan Alle Vlees van Jacq. Firmin Vogelaar,'
zegt Akkermans, ‘en dat verdeel ik over een week of zes. Vo
gelaar m oetje fragmentarisch op je af laten komen. Het is niet
eenvoudig wat de man schrijft, maar wat makkelijk pruimt
blijkt vaak achteraf niet zo best te zijn. Wat dacht je trouwens
van Gerrit Krol? Daar kun je ook je happie aan op. Ik haal
niets uit de bibliotheek. Als een boek niet waard is om gekocht
te worden, is het ook niet de moeite waard om te worden gele
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‘N obelprijs; erkenning voor totale
Z uidam erikaanse lite ra tu u r’(G abriel Garcfa M arquez)

ME ULENHOFF
José Maria Arguedas
Peruaans romanschrijver,
antropoloog, en dichter
beschrijft de conflicten van
het Peruaanse leven tussen de
rassen, culturen en
klassen: de blanke bovenlaag
en de onderdrukte Indios.
DE DIEPE
RIVIEREN

□

Roman, 276 blz., ƒ 38,50
DIAMANTEN EN
VUURSTENEN

□

Verhalen, 172 blz., ƒ 29,90
Miguel Angel Asturias
Asturias (Guatemala) ontving
in 1967 de Nobelprijs voor
zijn ‘kleurrijk literair oeuvre,
verworteld in de volksaard
van zijn land en de Indiaanse
tradities’.
|

j MULATA

Een wereld van afgoderij en
tovenarij waarin droom en
werkelijkheid minstens even
belangrijk zijn.
Roman, 408 blz., ƒ 38,75
Julia Corlazar
‘Een geniaal schrijver met
een angstaanjagende fantasie’
— New York Times Rook
Review
□

BOEK VOOR
MANUEL

Kranteknipsels over
martelingen confronteren de
hoofdpersonen met
zelfgenoegzaamheid en
hypocrisie.
Roman, 396 blz., ƒ 39,50
□

DE MIEREN
MOORDENAAR

RAYUELA: EEN
HINKELSPEL

□

Een sensationeel literair
gebeuren vergelijkbaar met
Honderd jaar eenzaamheid van
Marquez, Ullyses van Joyce
en Het groene huis van Vargas
Llosa
Roman, 528 blz., pap.

|

j OCTAËDER

Acht ‘fantastische’ verhalen
over de ontkenning van het
grootste zoniet enig raadsel
‘de werkelijkheid’.
Verhalen, 154 blz., / 25,75

□

□

□

□

|

□

HONDERD JAAR
EENZAAMHEID

Roman, 428 blz., ƒ 34,50,
geb. / 5 5 ,□

DE KOLONEL
KRIJGT NOOIT POST

Novelle, 104 blz., geb.
ƒ 16,50
□

j

KRONIEK VAN EEN
AANGEKONDIGDF,
DOOD

Roman, 116 blz., / 19,50,
geb., ƒ 34,25

| ZONNESTEEN

Juan Rulfo
□

DÉ VLAKTE IN
VLAMMEN

Vijftien verhalen over h( i
leven van de Indiaanse
boeren in het westen van
Mexico.
160 blz., ƒ 28,75
Ernesto Sahato
□

OVER HELDEN EN
GRAVEN

De bewogen geschiedenis van
Argentinië, een klaagzang op
de metropool Buenos Aires,
broeinest van corruptie en
tochtige wijkplaats voor
immigranten.
Roman, 488 blz., ƒ 49,50

DE STAD EN DE
HONDEN

Orgieën, uitspattingen en
terreur over hun zwakkere
‘maten’ moeten van de
garnizoenscadetten ‘echte
mannen’ maken.
358 blz., ƒ29,—
|

| PANTALEÓN

Pantaleón, jong Peruaans
officier moet in de jungle
heimelijk een bordeel
organiseren. Zijn kuise,
strenge vrouw weet van
niets...
268 blz., ƒ 38,75
□

Liefdesgedicht, surrealistische
prozagedichten en essays.
176 biz., ƒ 27,—

DE HERFST VAN
DE PATRIARCH

Roman, 252 blz., / 31,—

□

| DE WERF

Octavio Paz

AFVAL EN DORRE
BLADEREN

Verhalen, 144 blz., ƒ 22,75

DE DERDE OEVER
VAN DE RIVIER

Symbolisch epos over
Uruguay: als een
wonderbaar! ijke
bekentenisroman. Een
verlaten scheepswerf waar
ijzer en mensenlevens
wegroesten.
Cervantesprijs 1980.
192 blz., ƒ 32,75

| HET GROENE HUIS

Een van de grootste boeken
uit de wereldliteratuur. Staat
op één lijn met Honderdjaar
eenzaamheid van Marquez en
Rayuela van Cortazar.
Roman, 432 blz., f 45,—

Juan Carlns Onelli

Gesprekken met Plinio
Mendoza. Een reeks
interviews die te zamen een
autobiografie opleveren.
148 blz., geïll., ƒ 24,50

j ERÉNDIRA

|

Verhalen over waanzin en
mysterie.
184 blz., ƒ 29,75

DE GEUR VAN
GUAVE

|

VERHAAL VAN EEN
SCHIPBREUKELING

Joao Guimardes Rosa

| HET KWADE UUR

Roman, 148 blz., geb.,
ƒ 19,50

Mario Vargas Llosa
Geweld als basis voor alle
menselijke relaties. Het
hoofdthema van het werk van
de Peruaanse schrijver Llosa.

Reportage, 128 blz., ƒ 21,75
Haal de gratis
publiekscatalogus — waarin
opgenomen de Nobelprijsrede
van Marquez — in de
boekhandel.

Eenmalige goedkope pocket
editie.
Roman, 176 blz., / 12,50

□

DE UITVAART VAN
MAMA GRANDE

Verhalen, 152 blz., ƒ 21,50

Gabriel Garcia Marquez
In 1982 werd de Columbiaan
Marquez met de Nobelprijs
voor literatuur bekroond
‘voor zijn romans en
verhalen, waarin fantasie en
realisme zijn gecombineerd
tot een wereld van de
verbeelding (en) die het leven
en de conflicten van een
continent weerspiegelen’.

□

Bizarre en aangrijpende
verhalen die de lezer
gefascineerd en tegelijkertijd
walgend van weerzin een blik
laten werpen in de hel van
Trevisan.
140 blz., ƒ 25,75

TOEN IK NOG
GELUKKIG WAS EN
ONGEDOCUMEN
TEERD

Reportage, 144 blz., / 28,75

Het denken als onrust,
opwinding en
ontwrichting. Roman^ 250
blz., ƒ 32,50

□

Fama's, esperanza’s en
cronopio’s: de vreemde
werkelijkheid van deze
diertjes als het verhelderende
model van onze ‘echte’
wereld.
Verhalen, 162 blz., geb.
ƒ 20,25

ƒ 21,—

j 62-BOUWDOOS

j

I___ I VIJFVLEUGELIGE
VOGEL

Verhalen, 118 blz., geb.,

ƒ 39,50, geb., ƒ 54,75
j

Dalton Trevisan

OGEN VAN EEN
BLAUWE HOND

□

DE JONGE HONDEN
VAN MIRAFLORES

Piemeltje Cuellar zal nooit
een echte man worden. In
zes etappes wordt dit onver
mogen schrijnend duidelijk.
174 blz., geb., ƒ 22,50
□

TANTE JULIA EN
MENEER DE
SCHRIJVER

De radio brengt zes
sensationele melodrama’s per
dag; de schrijver z’n
aspiraties gaan verder hij
wordt verliefd op z’n tante en
de werkelijkheid overtreft de
spectaculairste soap-opera.
420 b lz ..,/39.50
UITGAVEN VAN
MEULENHOFF
AMSTERDAM

J\ A

Uvl

Het werk van moderne schrijvers ging hij de laatste jaren
steeds meer waarderen. Misschien dat Vlamingen als Felix
Timmermans, Hugo Claus — ‘afgezien van zijn slippertje
met die magere tante’ — en Louis Paul Boon heter aansluiten
bij zijn ‘leefwereld’, het staat vast, dat hij van de ‘m odernen’
en de ‘experimentelen’ meer leert: ‘Ik heb geen kinderen en
dan raak je op een leeftijd, d a tje maatschappelijk geïsoleerd
dreigt te raken. De behoefte om je te oriënteren op schrijvers
die helemaal van deze tijd zijn, wordt steeds sterker. Daar lees
je dingen, die je zelf niet meemaakt. Als je een dochter van
achttien hebt, dan beleef je mischien dingen waarvan je zegt:
potverdikkeme, hoe is het mogelijk, dat zulke dingen vandaag
de dag gebeuren. M aar zo’n dochter heb ik niet, dus lees ik.
Het is ergens ook een vorm van nieuwsgierigheid. J e wilt we
ten, wat zich afspeelt. Een kerel, die midden in de moderne
tijd staat en nog kan schrijven ook, dat is altijd meegenomen.’
Nee, hij heeft de contemporaine letteren nooit als schokkend
ondergaan: ‘Ik ben katholiek, maar dat wil niet zeggen dat ik
niet weet waar Abraham de mosterd haalt. Wat dacht je. Ik
zat op m ’n 21e ja a r als soldaat in Indonesië. Daar moest je de
meiden bij wijze van spreken uit je bed schoppen. Ach wel
nee, ook die homoseksuele passages bij Gerard Reve hebben
me nooit iets gedaan, Ik ben in kloosterscholen opgevoed.
Daar had je een heel stel viezerikken bij elkaar zitten. Ik ben
door mijn eigen biechtvader aangevallen. Moest ik bij hem
thuis komen biechten en toen heeft-ie me geprobeerd te ver
leiden, nou, so what? Ik begrijp niet, dat sommige schrijvers
daar meer van proberen te maken dan het is. Van Hermans
kocht ik Een wonderkind of een total loss. Ik dacht, nu heb ik ein
delijk eens een schoon boekske in handen. Een boekske dat
niet smerig is. Laten ze nu na veertig bladzijden wéér in bed
liggen! Ik dacht, nu even wat anders lezen, even ademhalen
en verdomme nog an toe, daar beginnen ze wéér. M aar ik
vind het een grandioze schrijver hoor, Hermans. Een opvol
ger van Vestdijk, lijkt m e.’
De directeur van het parketvloerenbedrijf is een bekende ver
schijning op de literaire avonden in auberge De Arent, het
meest exquise restaurant van Breda en omstreken. Elke
maand neemt daar een schrijver plaats in het comfortabele
pluche rond de open haard, leest voor uit eigen werk en
beantwoordt vragen uit de selecte kring van werkelijk geïnte
resseerden. Voor de organisatie van de bijeenkomsten werden
twee leraren Nederlands aangezocht, waarvan er één de pech
heeft dat hij les geeft aan de avondschool, zodat hij de bijeen
komsten die hij hielp voorbereiden zelden kan meemaken.
Wim Mahieu, de onfortuinlijke docent, vindt het jammer dat
De Arent niet vlug een breed publiek zal trekken: ‘Het is
waarschijnlijk de duurste tent van Breda. Als ik leerlingen
aanraad, eens zo’n literaire avond te bezoeken, dan sputteren
ze dat het zo’n elitaire gelegenheid is. Onzin. Het is nog nooit
voorgekomen dat iemand daar bij de deur van De Arent werd
tegengehouden. Iedereen kan erheen, maar probeer ze dat
maar eens aan hun verstand te brengen. Ze blijven het elitair
vinden.’ Concurrentie wordt ondervonden van café De
Vrachtwagen, waar Cees Buddingh’ kortelings honderden
toeschouwers trok. Hij had een jazzorkest meegenomen, de
tent stond volledig op z’n kop. Eerder was Buddingh’ in de
auberge geweest. Twintig mensen, meer publiek was er niet.
M aar de avond had sti jl en standing — er heerste een andere
sfeer dan in café De Vrachtwagen.
Het is zeer warm in de auberge, m aar twee oudere dames op 2
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Na afloop in de trein doet Leon de Winter wat lacherig. Hij

NIJGH & VAN DITMAR
F. Bordewijk
VERZAMELD WERK
IN ELF DELEN
Alle romans, novellen en
verhalen, toneelwerken,
essays en kritisch proza in
één editie. Bij intekening
ontvangt u het boekje Over
F. Bordewijk ten geschenke.
bij intekening ƒ 65.00 per
deel
vanaf juni ƒ 75,00 per deel
□

j

Pierre H. Dubois
j NAJAAR

Een uitstekende roman van
Dubois, die voornamelijk
bekend is door zijn kritisch
en essayistisch werk en zijn
biografie van Emants.
120 blz., ƒ 23,50
ISBN 90 236 5545 1
Peter Hartling
HUBERT
OF DE TERUGKEER
NAAR CASABLANCA
Een man die van zijn vader
een held moest worden,
□
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ontsnapt aan de wereld door
zich te vereenzelvigen met
Humphrey Bogart, Vertaald
uit het Duits.
280 b lz .,/39,50
ISBN 90 236 5517 6
Klinkhamer
GEHOORZAAM
ALS EEN HOND
Tweeëntwintig episoden uit
het leven van een
huursoldaat. De tragiek en de
humor maken dit debuut tot
een schokkend en
aangrijpend geheel.
200 blz., ca. ƒ 24,90
ISBN 90 236 5535 4
□

J. Slauerhoff
STUDENTAUTEUR
In deze bundel is het vroegste
werk van Slauerhoff uit
studententijdschriften en
-jaarboeken bijeengebracht
90 blz., ing. ca. ƒ 24.90
ISBN 90 236 5551 6
□

Veertien dagen later zet Ad Akkertnans van Alma Parketvloe
ren BV aan zijn stamtafel in auberge De Arent een bourgondisch glas aan de lippen. ‘Met Willem Brakman hadden we
het zo versierd, dat hij hier bleef slapen,’ vertelt hij. ‘Tot vier
uur ’s nachts ben ik met die man doorgezakt. Brakman bleel
behoorlijk helder, terwijl we toch flink wat achter onze kiezen
hadden. Commercieel zijn die avonden natuurlijk een Hop.
Toen met Brakman heb ik twee flessen champagne laten aan
rukken, maar bij de derde lies zei Jan Stevens: deze is voor
mijn rekening. Hup, daar ging-ie weer! Kon hij er nog niks
aan verdienen, dat bewijst dat die vent er wat van méént Het
is geen kastelein die de mensen consequent zit uit te kleden,
hij wil echt wat voor de literatuur doen. Ik vind het interes-

n
Foto: H ans van den Bogaard

kreeg een LP met muziek van Vivaldi cadeau, geperst in op
dracht van de auberge, compleet met hoestekst van niemand
minder dan Willem Duys. De eigenaar van de zaak bood de
schrijver ruimhartig aan dat hij, als hij in de buurt van Breda
is, voortaan gerust gratis kan komen overnachten ol dineren
bij De Arent. En de auteur had zijn jas al aan toen te zijner
ere nog vlug even een exclusieve likeur werd ontkurkt. Een
treffend citaat uit zijn werk zal in sierlijke krulletters op een
paneel naast de open haard worden aangebracht. In de auber
ge weten ze tenminste hoe het hóórt, een ontvangst met zoveel
égards maakt Leon de Winter zelden mee. Hij zegt: ‘De beste
avonden zijn natuurlijk die, waar ze me de kans geven hele
maal op dreef te raken. Waar ik als een Andre Hazes drui
pend van het zweet en happend naar adem na afloop het podi
um verlaat. Nee, dat had ik vanavond niet. De sfeer was er
niet naar.’

KV

r
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Foto: Willem D iepraam

wier schouders een prijzige bontstola rust ondervinden daar
niet de minste hinder van. Zestien belangstelllenden, ge
dempt met elkaar converserend, wachten op wat komen gaat.
Het is Jan Stevens, de grote baas van De Arent, die in eigen
persoon een woord van welkom richt tot de jonge schtijvei
van vanavond, de heer Leon de Winter uit Amsterdam . On
der applaus dribbelt Stevens naar de gang om twee tellen later
met een witte leunstoel terug te keren: de speciale sclnijversstoel. Die wordt bij dit soort gelegenheden altijd triomlantelijk, als grote verrassing, tevoorschijn getoverd. De Winter
lacht verlegen. ‘Eerlijk gezegd had ik er een met slingers ver
wacht,’ mompelt hij. De beschikbare helft van het organise
rende duo werpt zich op als interviewer van de schrijver, die
zegt dat schrijven construeren is. Reeds op jonge leeftijd
mocht hij graag met lucifersdoosjes en bouwplaten knutselen,
zijn tegenwoordige materiaal is de taal. ‘Zouden wij als bewijs
daarvan iets van je werk mogen beluisteren? vraagt de inlei
der bescheiden. De Winter leest voor. Na de pauze mag de
zaal vragen stellen, maar graag zo beknopt mogelijk: 'Wc
moeten het helaas comprimeren, de heer De Winter moet de
trein van kwart over tien halen.’
Een dame uit het publiek heeft Place de la Bastille gelezen. Ze
vond het een verwarrend boek: ‘Al die flash backs, je werd er
daas van. Dan ging het weer over de vrouw van de hoofdper
soon, dan weer over een vriendin, je moest je hoofd er echt bij
hebben.’ Haar buurman meent de strekking van het werk be
ter te hebben verstaan: ‘Dat boek is toch in feite één grote
vraag naar de zin van het leven?’

1. Uob den Uyl in het Muzisch café tc Enschede. 2. Het Katholiek Vrouwen Gilde in het Vincentiushuis te Amsterdam. 3 . James Holmes in Café
De Overheid, Rotterdam. 4. Nicolaas Matsier en Rob Schouten in De Rustende Jager in Bergen.

OMNIBOEK

NIJGH & VAN DITMAR
Jan van der Veel
I I EEN
I__ I ROEMLOOS EINDE
Deze roman speelt zich af
rond 1650 in Holland en
Ierland. De hoofdpersoon is
aan zijn bindingen ontvlucht,
maar zijn vrijheid blijkt een
illusie.
117 blz., / 21,50
ISBN 90 236 5528 1
j

Aya Zikken
j HUT 277

Haar eerste reis naar Israël
maakte Aya Zikken per boot.
Haar hut, nummer 277,
deelde ze met vijf andere
vrouwen, die hun verhalen
over Israël vertelden. Derde
druk.
154 blz., ƒ24,90
ISBN 90 236 5533 8
Maya de Vries (samenst )
MET POLEN
IN HET HART
Vijf verhalen. In elk verhaal
wordt een andere levenssfeer
□

geschilderd; toch zijn zij alle
vijf onvervreemdbaar Pools.
143 blz., ƒ 24,90
ISBN 90 236 5518 4
J. Greshoff
VERZAMELDE
GEDICHTEN
1907-1967
Alle facetten van de
wisselende persoonlijkheid
van GreshofT komen hier tot
gelding: nu eens teder,
romantisch, lyrisch, dan weer
cynisch, ironisch of nuchter.
372 blz., geb. ƒ 52,25
ISBN 90 236 7452 9
□

Margaretha Ferguson
MAANLICHT
EN MIDDAGZON
Het eerste deel van deze
roman, ‘Maanlicht’, speelt in
Nederland. In het tweede
deel, ‘Middagzon’, wordt de
sfeer van het vooroorlogse
Indië opgeroepen. Tweede
druk.
195 blz., ƒ 29,50
ISBN 90 236 5534 6
□

Volledige uitgave van alle
nummers verschenen van 11
april 1941-28 september
1943. Ingeleid door de
samensteller Dick Houwaart en
met een bijlage van Abel J.
Herzberg onder de titel:
EEN
ANDERE VISIE
gebonden in 2 delen
f 189,50, 1360 pagina’s
ISBN 90 620 7283 6
□

Dick Houwaart
VERDUISTERDE
BEVRIJDING
De auteur vertelt over zijn
na-oorlogse gang door het
christendom en over zijn
angsten voor nieuwe
jodenvervolgingen. Hij rekent
af met zijn oorlogs-christenzijn om weer helemaal in liet
joodse tehuis op te gaan.
paperback ƒ 12.90
76 pagina’s
ISBN 90 620 7254 2
□

OMNIBOEK
Henk van Zuiden
(samensteller)
BERICHT VOOR DE
KALME
WANDELAAR
Proza en poezie over mens,
dier en milieu van o.a.: Simon
Carmiggell, Jules de Corte,
Mensje van Keulen, Yvonne
Keuls, Mischa de Vreede en Leo
Vroman, geïllustreerd,
paperback ƒ 13,50
76 pagina’s
ISBN 90 620 7026 4

Jan Vegter
UIT DE BOOM
KIJKEN
en andere verhalen
De schrijver signaleert,
noteert en reproduceert met
gevoel voor humor. Een
bundel verhalen, die boeit,
ontroert en laat ontdekken
paperback ƒ 21,90
200 pagina’s
ISBN 90 620 7014 0
□

□

Kami Wojtyla
ALS IK
VADERLAND
ZEG
Gedichten en gedachten van
de huidige Paus JohannesPaulus II. Zijn religieuze,
maatschappelijke en politieke
denkbeelden zijn boeiend en
verrassend, geïllustreerd.
gebonden ƒ 19,90
114 pagina’s
ISBN 90 620 7015 9
□

Gerry Laulenschlager
OPRUIMING
en andere verhalen
Simon Carmiggell over de
schrijfster: ‘Zij weet een
wonderbaarlijke spanning in
die verhalen te drijven. Zij
schrijft erg goed...’
paperback ƒ 19,90
164 pagina’s
ISBN 90 620 7046 9
□

Max Arah
IN GEEN
2000 JAAR
Verhalen met een joods
accent. Fijnzinnig en van een

bijzondere schoonheid. Met
treffende illustraties van de
auteur.
gebonden ƒ 27,25
160 pagina’s
ISBN 90 620 7011 6
Augusta Lampe
DADEN ONDER DF,
ZON
Vrouwenverhalen uit het
Jappenkamp. Ontroerend en
aangrijpend uit eigen
ervaring geschreven.
paperback ƒ 25,—
170 pagina’s
ISBN 90 620 7157 0
□

□

<Q
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DE PROM
Gerard Reve
IN
GESPREK
Wat Gerard Reve werkelijk
zei. Een door Reve
geautoriseerde reeks
interviews uit enkele
decennia. Met bibliografie en
register van Archief Reve I
en II.
paperback ƒ 29,50
256 pagina’s
ISBN 90 263 2516 9
□

Noud Rips

II___I|D
E
BAROKJAGER
Romandebuut. Een
werkeloze onderwijzer duikt
in het verleden in zijn
speurtocht naar Vivaldi en
verdrinkt bijna in het heden.
paperback ƒ 22,50
176 pagina’s
ISBN 90 263 2527 4
Annie van den Oever
DAME
IN BROEKPAK
Geprezen en bekroonde
verhalenbundel. Prachtig
debuut.
paperback ƒ 19,50
158 pagina’s
ISBN 90 263 2503 7
□

Gerrit Jan Zwier
NAAMLOZE
ANGST
Veel geprezen realistische
roman. Op zoek naar onze
afstamming: de Borneomens.
paperback ƒ 19,50
128 pagina’s
ISBN 90 263 2520 7
□

Hans Düttini!
ARCHIEF
DE VIJFTIGERS
Een uniek overzicht en
naslagwerk, d.m.v.
interviews met Hans
Andreus, Remco Campert,
Hugo Claus, Jan Elburg, Jan
Hanlo.
paperback ƒ 27,50
184 pagina’s
ISBN 90 263 2519 3
□

Maurits Mak
HET
HAARLINT
Twaalf verhalen, juweeltjes
van een strijdbaar leven.
paperback ƒ 22,50
158 pagina’s
ISBN 90 263 2521 5
□

Jouke Mulder
WAT IK
KUSTE
Weerbarstige poëzie over de
jaren vijftig, zestig, zeventig,
tachtig. Alcohol, scheiding,
therapie, Trino Flothuis.
Debuut.
paperback ƒ 15,—
64 pagina’s
ISBN'90 263 2529 0
□

Daan Zonderland
REDELOZE
RIJMEN
Verzamelbundel van de
meester van het ‘light verse’
Inleiding Kees Fens.
paperback ƒ 19,50
142 pagina’s
ISBN 90 263 2517 7
□

Bouke Jagt
IJZEREN
CHRYSANT
Aangrijpende roman over
Nederlanders in en om een
Jappenkamp. Aanklacht en
spanning.
paperback ƒ 22,50
200 pagina’s
ISBN 90 263 2507 x
□

Jan Willem Hnfslra
HEMELSE
MODDER
Grootse roman van ‘de
Couperus van Amsterdam’.
Weer eens een echt leesboek.
paperback ƒ 27,50
252 pagina’s
ISBN 90 263 2514 2
□
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Proni

sant om de maker van een boek dat mij aanspreekt te leren
kennen. Dat contact met die vent, waar komt het vandaan
wat-ie schrijft. Zo’n Brakman zegt eerlijk: elk boek schrijf ik
vijf keer, op het laatst ken ik het uit mijn kop. Eerst in een
goedkoop schriftje, daarna in een duurder schriftje en zo ver
der. Vijf keer! En allemaal met de hand. Kijk, een kerel die zo
te werk gaat en dan nog talent heeft ook, dat kan niet anders
of dat moet de moeite waard zijn. Ik merk aan veel schrijvers
dat ze het nogal een saaie boel vinden in De Arent. Een beetje
een opgeprikte toestand. Daar gaat zo’n schrijver zich onge
lukkig door voelen, dus dan probeer ik wat dwars te liggen en
wat grapjasserij uit te halen. Ik ben bijvoorbeeld zo dool als
een kwartel, dat heb ik overgehouden aan de oorlog in Indo
nesië. Op die avonden roep ik soms, als het wat al te gezapig
is, hee, doe me een lol, praat eens wat harder, ik ben stok
doof. Kijk, dan heb je al iets. Het is misschien niet zo’n hoog
dravende opmerking, maar het helpt toch. Dan zie je de man
loskomen. Bij Brakman kon ik het niet doorbreken, althans
op het moment zelf lukte het me niet. Bij andere schrijvers
heb ik het steeds voor elkaar gekregen. Ik ga er voor de schrij
ver naar toe, niet voor het gezelschap. Want als je nou van eli
tair spreekt, dan is het daar wel. Als ik lol wil hebben, trap ik
’m zelf.’

‘Zeg Leon, hoe
deboekhandel
ervaar je dat
nou, dat voorlezen
uit eigen werk?’
Vanachter het kasre
gister van zijn Eerste Bergensche Boekhandel kijkt Michael Valeton uit over de dorpsbrink, het meest passende panorama dat
hij zich kon wensen. Op het pleintje rust de blik van de in
brons gegoten sculptuur van A. Roland Holst. Vijftien jaar
geleden, nadat Valeton de voorraad vlakgommetjes en school
schriften uit zijn zaak verwijderd had omdat hij zich voortaan
uitsluitend aan de verkoop van kwaliteitslectuur wilde wijden,
organiseerde hij zijn eerste literaire avonden. ‘Dat liep een
tijdlang storm,’ vertelt hij, ‘totdat daar van de ene op de an
dere dag de klad in kwam. Wegens gebrek aan publieke be
langstelling ben ik er toen mee gestopt. Vorig jaar heb ik de
stemming opnieuw gepeild. Driehonderd reacties! Ik ben als
de bliksem weer avonden met schrijvers en dichters gaan or
ganiseren.’
Ook elders beijveren boekhandelaren zich in het leveren van
een bijdrage aan de spreiding van kunst en cultuur. Boekhan
del Michon te Enschede laat auteurs in een af te schermen
deel van zijn winkel voordragen en lanceerde, ter stimulering
van het geschreven woord over de Twentse regio, een Kabouter
van het Otw/cn-prijs. Guldemonds Boekwinkel in Raalte belegt
regelmatig schrijversavonden in boerderij De Strump aan de
Deventerweg. Boekhandel De Mandarijn in Gorkum nodigt
dichters uit om hun verzen te declameren. Boekhandel Het
Open Bock op Texel overhandigt bij aankoop van krant of
tijdschrift een gestencild verhaal van een gerenommeerd
schrijver. Het zijn extraatjes, die de verstandhouding met de
consument ten goede moeten komen.
In Bergen zocht Valeton het in ‘verrassingsavonden’, waarbij
tot het laatste moment in het ongewisse blijft, welke auteurs
acte de présence zullen geven. Aan het begin van het seizoen

kan de liefhebber zich tegen betaling van veertig gulden ver
zekeren van zes onderhoudende bijeenkomsten in caférestaurant De Rustende Jager In de dagen die aan zo’n avond
voorafgaan gonst het dorp van de geruchten. Alleen Michael
Valeton weet welke drie auteurs op het toneel verschijnen.
Hun namen koestert hij tot het begin van de bijeenkomst als
het best bewaarde geheim van Bergen. Blijkbaar prikkelt dat
de nieuwsgierigheid: de bijna tweehonderd zitplaatsen in De
RustendeJager zijn onvermijdelijk tot de laatste stoel bezet. De
boekverkoper kan tevreden zijn, al vindt hij de gemiddelde
leeftijd van de bezoekers een beetje aan de hoge kant: ‘Het
gros is boven de vijftig; aan enige vergrijzing valt niet te ont
komen in dit dorp.’
Kelners en serveermeisjes draven af en aan met volle dienbla
den. Om kwart over acht geeft Valeton, voor de gelegenheid
gekleed in een deftig grijs kostuum, drie tikjes op de micro
foon. Hij heeft het genoegen de aandacht te vestigen op... De
schrijver Nicolaas Matsier! De schrijver Leon de Winter! En
de dichter Rob Schouten! Steeds nadat één van de drie au
teurs zijn volzinnen over het gehoor heeft uitgestort wordt
royaal pauze genomen. Tussen de bedrijven door voorzien de
sprekers aangeschafte exemplaren van hun werk van handte
kening en opdracht. Een man klopt Leon de Winter amicaal
op de schouder: ‘Zeg Leon, hoe ervaar je dat nou, dat voorle
zen uit eigen werk?’ Het samenzijn wordt ruimschoots vóór
de klok van tien besloten. Rob Schouten krijgt het laatste
woord: ‘Het gedicht dat nu volgt heb ik gisteravond geschre
ven. Dit is dus een soort wereldpremière.’
Piet Hein Laóut, 29 jaar, werkte als camera-assistent/belichter voor de VPRO-televisie. Sinds kort is hij zelfstandig ci
neast. Hij woont in Bergen en is een trouw bezoeker van de
plaatselijke voorleesavonden. ‘De schrijvers, die ik daar tot
dusver hoorde gaven mij niet het idee, dat ik ter plekke een
boek van ze moest kopen,’ zegt hij. Eigenlijk leest hij weinig
literatuur, als hij een boek ter hand neemt heeft dat meestal
met zijn werk te maken. Communicatie — daar is hij in geïn
teresseerd. Daarom gaat hij ook naar De RustendeJager. ‘Taal is
communicatie, dat staat voor mij als een paal boven water.
Hoe gaat een schrijver met zijn eigen woorden om? Hoe
spreekt hij ze uit? Dat vind ik boeiend, om daarvan te genie
ten hoef ik heus die boeken niet te lezen.’
Af en toe krabbelt hij iets op papier, zo’n avond. Een zin die
hem raakt. Een gedachte die hem bij het aanhoren van de de
clamatie te binnen schiet. Hij grijpt een corespondentiekaart
van zijn werktafel: ‘Hier, dit is iets dat ik de vorige keer op
schreef toen Elly de Waard voorlas: lijnen, vaten van communica
tie. Op dat moment doet me dat iets, zo’n zin. Dat is dan iets
waarvan ik denk, hee, even noteren. Elly de Waard las een
gedicht over de dood van haar vader. Door haar persoonlijke
betrokkenheid bij het onderwerp kwam er een dimensie bij, er
gebeurde iets, even een vonk die oversloeg op het publiek.
Daarna las ze een ander gedicht en toen was het weer hele
maal weg. Alsof er een zekere leegte ontstond, een zeepbel die
uit elkaar spatte. Kijk, dat noem ik communicatie. Daar ben
ik gevoelig voor.’
Mevrouw Delver is aangesloten bij de informele leesporte
feuille Onder Ons, die sinds dertig jaar in het kunstenaarsdorp
Bergen circuleert. Het stelt haar in staat, voor weinig geld
kennis te nemen van onder meer De Gids, Bzzlletin en De Revi
sor. Zo blijft ze op de hoogte en daar gaat het om. Daarom be
zoeken zij en haar man ook de literaire avonden. ‘Niet dat ik
alles even geweldig vind,’ zegt ze. ‘Laatst hadden we hier Ju
les Deelder, die vent met die plukharen. Ik kan niet zeggen,

QUERIDO
Inez van Dullemen
EEN ZWARTE
HAND OP MIJN
BORST
reisverhalen
160 bladzijden, paperback
/ 27,50
ISBN 90 214 6053 X

Altijd actueel
Battus
OPPERLANDSE
TAAL- EN
LETTERKUNDE
nasla(g)werk, vierde druk
208 bladzijden, gebonden
f 83,25
ISBN 90 214 5132 8

□

□

Benvenuto Cellini
HET LEVEN VAN
BENVENUTO
CELLINI
autobiografie, tweede,
uitgebreide druk
620 bladzijden, gebonden,
geïllustreerd f 59,—
ISBN 90 214 5700 8

Hellema
ENIGE REIZEN
DIENDEN NIET
TER ZAKE
verhalen
220 bladzijden, paperback
f 35,—
ISBN 90 214 6560 4
□

□

j

Franz Kafka
| VERZAMELD WERK

vijfde druk
996 bladzijden, gebonden
f 54,25
ISBN 90 214 1322 1

HERDRUKT!
Gerrit Krol
DE MAN ACH TER
HET RAAM
roman, derde druk
120 bladzijden, paperback
ƒ 2 5 ,ISBN 90 214 7182 5
□

HERDRUKT!
Doeschka Meijsing
UTOPIA OF DE
GESCHIEDENISSEN
VAN THOMAS
roman, tweede druk
112 bladzijden, paperbac k
f 22,50
ISBN 90 214 7504 9

HERDRUKT!
Red: Willem van Toorn
QUERIDO’S
LETTERKUNDIGE
REISGIDS VAN
NEDERLAND
tweede, verbeterde druk
620 bladzijden, gebonden,
geïllustreerd ƒ 59,50
ISBN 90 214 7878 1

□

□

HERDRUKT!
Theun de Vries
| jKETTERS
geschiedenis, tweede druk
704 bladzijden, gebonden,
geïllustreerd f 89,—
ISBN 90 214 8656 3

HERDRUKT!
K. Schippers
j | BEWEEGREDENEN
roman, tweede druk
264 bladzijden, paperback
f 39,—
ISBN 90 214 8084 0

HERDRUKT!
Kees Verheul
Theun de Vries
EEN JONGEN MET
j | MARX
VIER BENEN
roman, tweede druk
De politieke emigratie.
Een voorpost in Londen/1essay 176 bladzijden, paperback
ƒ29,50
144 bladzijden, paperback
ISBN 90 214 8516 8
ƒ 27,50
ISBN 90 214 8659 8
□

NIEUW
F. van den Bosch
IN EEN PLOOI VAN
DE TIJD
verhalen
112 bladzijden, paperback
f 22,50
ISBN 90 214 5378 9
□

SASSENHEIM

SIRIUS
EN SIDERIUS
Ecknath Easwaran

Samuel Ram

□

‘HET BEGIN VAN
DE ONDERGANG’

Een roman over een
intelligent arbeiderskind in de
tweede wereldoorlog, gezien
door de ogen van het kind.
Boeiend, realistisch.
S.J. Redmeijer

□

‘GEDRAGSPROBLEMEN

Is de opvoeder ook een
probleem?
Opvoedingsproblenten
beschouwd van uit het
gezichtspunt dat opvoeder en
opvoeding samen een
probleem vormen.
S.J. Redmeijer

□

OEDIPUS,
BEGEERTE,
VRIJHEID OF
TOTALE MENS’

Een beschrijving van de
worsteling om volledig mens
te zijn.

|

|GANDHI

Actueel. Lees nu het verhaal
van zijn geweldloze strijd.
Film zien, boek lezen!
Gei'llustreerd.
Fraai gebonden / 32,50
192 pagina’s, groot formaat
ISBN 90 6441 047 X
Laurel Robertson

□

GROOT
VEGETARISCH
KOOKBOEK

Handboek voor gezonde
voeding met een uitgebreide
voedingsleer. Gandhi was een
fervent vegetarier. Met veel
illustraties.
Fraai gebonden / 49,50
496 pagina’s, groot formaat
ISBN 90 644 1034 8

□

BHAGAVAD GITA
Het lied des Heren

Uit het Sanskriet vertaald
door Swami Prabhavananda
en Christopher Isherwood.
paperback /19,50, 142 pagina’s
ISBN 90 644 1014 3

TERRA

SWETS

□

F.J. Both

G. Kohnstamm e.a.

G. Rothuizen

Ralph Hardy/Peter Wright

NIEUWE STREEFLIJST WOORDEN
SC HAT VOOR
6-JARIGEN

ENGELAND IS EEN
DORP

HET
WEER

gebrocheerd, / 20,25
120 pagina’s
ISBN 90 265 0404 7
J. de Wit

PSYCHOLOGEN
OVER HET KIND 7

Hoofdstukken over o.a.
hyperaktiviteit, sociale
cognitie, creatief denken.
gebrocheerd, / 46,80
212 pagina’s
ISBN 90 265 0447 0
I. van Berckelear-Unnes e.a.

□
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TIME LIFE

OP SCHOOL NIET
MEE KUNNEN KOMEN... EN DAN?

Een psycholoog geeft raad
over kinderen met
leermoeilijkheden.

□

dat zijn poezie me aansprak, maar ik wil er wel kennis van nemen. Het is iets van deze tijd. Je bent benieuwd, wat ze nu eigenlijk willen. Dat voorlezen is niet tneer dan een kennismaking. Een introductie op hun werk. Als het je aanspreekt gaje
vender lezen. Ik heb dat heel sterk gehad met Hella Haasse.
Nadat ik haar had horen voorlezen uit eigen werk ben ik echt
een bewonderaarster van haar geworden. Voordat F.L.
Bastet in Bergen kwam spreken, had ik nog nooit van de man
gehoord. Maar door de manier waarop hij het bracht, die
avond, werd ik zo enthousiast, dat ik tneteen twee poeziebundels van hem heb gekocht. Het met elkaar naar een schrijver
luisteren schept bovendien een band.’
Dochter Jeanine valt haar moeder in de rede: ‘Ja, maar het is
wel elitair! Een timmerman kom je er bijvoorbeeld niet
tegen.’
Elke bijeenkomst trekt nu eenmaal z’n eigen publiek, zegt
mevrouw Delver. ‘Zo heb je hier in het dorp bijvoorbeeld de
avonden van Schuil; dat is een leraar aan de MAVO-school,
die over allerlei landen en volken spreekt. Dat trekt mensen
uit de middenstand.’
Meneer Delver is blind. Binds zijn vervroegd pensioen maakt
hij zieh verdienstelijk als bestuurslid van diverse blindenorganisaties. Hij zegt: ‘Op onze leeftijd krijg je last van een kloof
tussen wat je vroeger mooi vond en wat er nieuw op de markt
verschijnt. Wij stappen niet makkelijk op nieuwe dichters
over. Nijhoff, Slauerhoff, Marsman, dat zijn de mannen waar
wij mee zijn opgevoed. Je stelt je makkelijker open voor mo
dern proza dan voor nieuwe dichters.’
Zijn vrouw: ‘Je hebt dichters die aansluiten bij wat iedereen
in onze jeugd geweldig vond. Een F.L. Bastet bijvoorbeeld en

□

Een boek dat ook zijn nut
kan bewijzen bij onderwijs
aan anders-taligen.
gebrocheerd, / 35,50
240 pagina’s
ISBN 90 265 0357 1
R. Diekslra e.a.

□

RATIONEEL-EMOTIEVE EDUCATIE

Een trainingsprogramma, ook
bruikbaar in klassen en
groepsverband.
gebrocheerd, / 28,50
156 pagina’s
ISBN 90 265 0441 1

AUTOTISME IN
ONTWIKKELING

Een boek over aspekten van
autisme, diagnostiek en
begeleiding.
gebrocheerd, / 36,75
160 pagina’s
ISBN 90 265 0435 7

□

Een aantal — met fraaie
foto’s verluchte — speels
literaire impressies
gebonden / 39,— 244 pagina’s
ISBN 90 625 5091 6
Jan J. van Herpen

□

Een beeld van het
Nederlands letterkundig leven
tussen 1928 en 1957
radiorecensies door dr. P.H.
Ritter jr.
gebonden in linnen band
/ 39,— 314 pagina’s
ISBN 90 625 5110 6
G. Puchinger

□

sz

Swets Publishing Service,
Heereweg 347b. 2161 CA Lisse

AL WAT IN
BOEKEN STEEKT

ONTMOETINGEN
MET LITERATOREN

In deze bundel wordt grondig
aandacht besteed aan vele
dichters en prozaschrijvers.
gebonden in linnen band
/ 45,
614 pagina’s
ISBN 90 625 5107 6

□

Een boek over weerkundige
verschijnselen,
weersvoorspelling en klimaat.
Voorwoord van Armand
Pien.
gebonden met stofomslag,
224 pagina’s gei'llustreerd,
/ 69,90
ISBN 90 704 8502 8
Eric Dujfey

□

NATUURPARKEN
EN
RESERVATEN IN
EUROPA

Een gids waarin de wild- en
natuurreservaten van 18
landen in Europa worden
beschreven. Voorwoord van
Prins Bernhard.
gebonden met stofomslag,
288 pagina’s schitterende
foto’s, / 74,50
ISBN 90 704 8505 2

ZuitSanx

een Ida Gerhardt, maar een Deelder met z’n plakharen valt
daarbuiten.’
Hij: ‘Mijn vrouw kwam thuis met een gedichtenbundel van
Lucebert, waar een grammofoonplaatje bij zat waarop je hem
hoort voorlezen. Nou, dat vond ik geen succes. Dat is het verschil tussen mijn vrouw en mij. Zij stapt argeloos de boekwinkel binnen en komt altijd wel met iets terug. Ik zal niet zo
gauw iets aanschaffen dat ik niet van plan was om te kopen.’
Mevrouw Delver: ‘Ik vond dit juist wel leuk. We hebben toch
ook een plaatje waarop Roland Holst voordraagt uit eigen
werk? Toen dacht ik, dit zal hij ook vast enig vinden.’
Haar man: ‘Ja, Roland Holst! Daar noem je iemand!’

VEEN
William Boyd

□

GEWOON EEN
BESTE KEREL

Een Engelsman in hartje
Afrika. De diplomaat als
anti-held. Het beste Engelse
debuut sedert jaren.
paperback / 27,50
ISBN 90 204 0837 2

‘Ik belde Bert
Schierbeek, die
zei, meid, ik kom
onmiddellijk.’

□

HET
KONGRES

Naastenliefdebommen en
drugs. De mens schept zich
een utopia. Een s.f. roman
van waarlijk literair niveau.

g___

L^ob den Uyl, hartelijk
welkom in mijn program.’
Een lange, magere man knikt. De hoogblonde dame naast
hem zal nu een paar vragen stellen.
‘Zeg Bob, je bent toch geen familie van Joop den Uyl, he?’
‘Nee, maar Joop den Uyl is wel familie van mij.’
Een gezonde lachsalvo golft door de zaal.
‘Zeg Bob, vind je het leuk om hier op te treden?’
‘Het is altijd mijn grootste verlangen geweest.’

paperback / 19,50
ISBN 90 204 0994 8
John Kennedy Toole

□

EEN
SAMENZWERING
VAN IDIOTEN

Ignatius Reilly tegen de rest
van de wereld. Pulitzerprijs
voor literatuur 1981.
paperback/ 32,50
ISBN 90 204 0351 6
Kingsley Amis

□

j

|LONDEN

Hebt u zich ooit wel eens
afgevraagd hoe het uniform
van bolhoed en opgerolde
paraplu eigenlijk is ontstaan?
Of waarom men in de
zestiger jaren sprak van
‘swinging’ Londen? Maak
kennis met de verhalen over
deze stad, waarvan sommige
zelfs de Londenaren
onbekend zijn.
gebonden met stofomslag,
200 pagina’s, schitterende
foto’s, / 47,50

paperback / 24,50
ISBN 90 204 0201 3
LIFE GAAT NAAR
DE FILM
In dit spectaculaire boek
komen de films weer
sprankelend tot leven: de
sterren, de regisseurs, de
publiciteit er omheen, de
studio’s, de decors, de
party’s... alle schoonheid,
waanzin en fantasie van
Hollywood zoals het eens is
geweest.
gebonden, formaat 26 x 33
cm, 304 pagina’s, honderden
foto’s in kleur en zwart/wit,
/ 69,90

□

Champ Clark
Peter Wood

n°E
I---- 1 ANTILLEN
Deze zonovergoten archipel,
de wouden van Dominica en
het dorre eilandje Aves, heeft
de mens reeds eeuwen
geboeid.
gebonden met stofomslag,
184 pagina’s gei'llustreerd,
/ 39,95
ISBN 90 618 2077 4

WIE NIET
WEG IS...

U K. onder U.S.S.R. Een
briljante komedie

TIME LIFE

□

OVERSTROMINGEN

De geschiedenis van de mens
in zijn eeuwig gevecht tegen
de vermetigingskracht van
het water.
gebonden, 176 pagina’s,
gei'llustreerd,/ 42,00
ISBN 90 618 2483 4

[TIME]

LIFE

BOEKEN

□

Portret van een benepen
vrouwenziel. Een
aangrijpende roman.
paperback / 12,50
ISBN 90 204 5347 5
Fjodor Dostojewski

Stanislaw Lem

HET
MUZISCH-SPEKTAKEL

Marcellus Emants

JUFFROUW
LINA

William Styron

□

SOPHIE’S
KEUZE

Styron’s meesterlijke roman.
Nu overtuigend verfilmd.
gebonden / 34,50
ISBN 90 204 0336 2
paperback / 27,50
ISBN 90 204 0337 0
F. Scott Fitzgerald

□

TEDER IS
DE NACHT

Scott Fitzgerald, Hemingway
en Dos Passos in Parijs. De
‘lost generation’ van
binnenuit.
paperback / 27,50
ISBN 90 204 882 8
Aletrino, Couperus,
Emants e.a.

□

VERHALEN
UIT DE 19e EEUW
1870-1900

DE DROOM,
WITTE NACHTEN,
DE
ZACHTMOEDIGE
Drie van Dostojewski’s
bekendste verhalen. Een
uitstekend beeld van zijn
scheppend vermogen.

□

paperback / 15,—
ISBN 90 204 5331 9
Honore de Balzac

□

VADER
GORIOT

Een van de meest
overtuigende werken van de
vader van de Franse
realistische roman.
paperback / 17,50
ISBN 90 204 5397 1
Guy de Maupassant

HET RENDEZ VOUS
EN ANDERE
VERHALEN
38 van De Maupassants beste
verhalen.

□

paperback / 15,—
ISBN 90 204 5397 1
Leo N. Tolstoj

6 BEROEMDE
VERHALEN
Meester en knecht, De jonge
tsaar, Polikoesjka, De
gevangene in de Kaukasus,
Sebastopol, De dood van
Ivan Iljitsj.
Een prachtige bundel.
paperback / 17,50
ISBN 90 204 5505 2

□

Gerard Reve

□

BRIEVEN
AAN SIMON C.
1971-1975

De voor een deel nooit eerder
gepubliceerde brieven aan
Carmiggelt. Een prachtboek.
gebonden / 42,50
ISBN 90 204 0324 9
paperback / 29,50
ISBN 90 204 0163 7

De apotheose van het
realisme. Een literair tijdsbeeld.
paperback/ 15,—
| ISBN 90 204 5284 3

61

VEEN
Beb Vuyk
REIS NAAR HET
‘VADERLAND’
IN DE VERTE’
Terug naar Indonesië. Een
fascinerend reisverslag.
paperback ƒ 17,50
ISBN 90 204 3511 6
□

Louis Couperus
AAN DE WEG
DER VREUGDE
Het ontroerende verhaal van
een geheimzinnige liefde.
Couperus’ mooiste novelle?
gebonden met fraai
stofomslag ƒ 27,50
ISBN 90 204 0178 5
□

Janwillem van de
Wetering
FRIS
EN VROLIJK
of hoe een nootje te
kraken
Een zakenman, een op seks
beluste rat en een schandalig
knaapje.
Het verhaal van een
surrealistische Odyssee (en
extra: de zwoele borsten van
Anne).
paperback met flappen
ƒ18,90
geïllustreerd
ISBN 90 204 1244 2
□

Klikspaan
STUDENTEN
TYPEN
Drank, spel, vrouwen en
‘wuftheid’. Klikspaans
beroemde studentenopvoedboek.
gebonden ƒ 45,—
ISBN 90 204 0278 6
Max Dendermonde
UIT MEXICO
BEN IK GEVLUCHT
MEVROUW,
GEVLUCHT!
Wat moet een Nederlander
nu in de Mexicaanse
wildernis? Een
hartstochtelijke novelle.
pap^£berback ƒ 18,50
ISBN 90 204 0250 1
□

□

Fjodor Dostojewski
HERINNERINGEN
UIT HET
ONDERGRONDSE
De sleutel tot Dostojewski’s
grote werken Schuld en Boete
en de Idioot. De mens
genadeloos ontleed.
paperback ƒ 15,—
ISBN 90 204 5320 3
□

28

M.J. Lermonlov
EEN HELD VAN
ONZE TIJD
Het verhaal van de cynische
officier Petsjórin. De eerste
psychologische roman van de
Russische letterkunde.
paperback ƒ 17,50
ISBN 90 204 0478 4
□

Conrad Ferdinand Meyer
HET AMULET ÉN
ANDERE
VERHALEN
Vier uiterst knappe en
wonderlijk modern
aandoende verhalen van de
grote Zwitser.
paperback ƒ 15,—
ISBN 90 204 5436 6
□

Aart van der Leeuw
DE KLEINE
RUDOLF
Een episode uit het leven van
een gebochelde kantoorklerk,
die leeft tussen droom en
werkelijkheid. Een
aangrijpend boek.
paperback ƒ 12,50
IDBN 90 204 5406 4
□

j

Een tweede lachsalvo, minder krachtig dan de eerste.
‘Bob, je gaat wat voorlezen uit eigen werk. Een stukje proza.
Heb je ook poëzie geschreven?’
‘Ja, heel lang geleden, maar daarvan zal ik nu maar niets
voordragen; vergeleken met de dichters die we vanavond heb
ben gehoord valt mijn werk in het niet.’
Een derde lachsalvo blijft uit.
De volgende dag brengt de Twentse Courant een opgetogen ver
slag van de avond. De krant schrijft dat Bob den Uyl in de
roos schoot door uit zijn bundel Een zwervend bestaan voor te le
zen: ‘Er waren enkele bezoekers die terecht niet meer bijkwa
men van het lachen.’
Het Muzisch Café, de tweemaandelijkse bonte avond van
Jeanne Rol, is in Enschede en omgeving een begrip. ‘Als
dichter in deze stad heb je het pas gemaakt als je in de show
van Jeanne bent opgetreden,’ zegt een dichter. Hij verkeert
op goede voet met de organisatrice. ‘Dit is werkelijk de cul
tuur onder het volk brengen,’ zegt Cees Smal, burgemeester
van het naburige Tubbergen. Hij schrijft gedichten en is een
trouw bezoeker van het Muzisch Café. ‘Hier houden de men
sen van, dit heeft niets elitairs, het is herkenbaar, het heeft iets
bourgondisch, een beetje Brabants. Mensen die het Muzisch
Café van Jeanne Rol bezoeken zijn gezellige mensen.’ Het is
uniek, uniek, iedereen zegt het. Een Muzisch Café dat een paar
honderd mensen trekt, waar jonge debutanten een zelfde kans
krijgen als de grote namen uit de literatuur, zoiets vind je ver
der nergens in Nederland. Het succes slaat nu over naar an
dere gemeenten. Jeanne Rol treedt met haar Muzisch Café op
in Haaksbergen, Nijverdal en Tubbergen. Andere verzoeken
wimpelde ze af, ze heeft de handen voorlopig vol. Tenzij de

O’Henry
| VERHALEN

Vijfentwintig verhalen van de
meester van de uitstekende
typeringen, de onverwachte
wendingen en de bijtende
humor.
paperback ƒ 15,—
ISBN 90 204 5369 6

Leo Tolsloi
WAAR LIEFDE IS,
DAAR IS OOK GOD
Vijf volksverhalen, die
gebaseerd zijn op
bijbelteksten. De vertellingen
zijn van een diepe,
indringende thematiek.
gebonden ƒ 19,90
88 pagina’s
ISBN 90 297 0541 8
□

Marinus A. den Brabei
RUIMTE VÓÓR
VREUGDE
Het werk van deze begaafde
dichter blinkt uit in eenvoud
en trefzekerheid. Authentieke
geloofspoëzie van een grote
directheid.
paperback ƒ 10,90
52 pagina’s
ISBN 90 297 0519 1
□

Dr. F. de Graajj
SPINOZA EN DE
CRISIS VAN DE
WESTERSE
CULTUUR
'Het zou wel mogelijk

kunnen zijn, dat Spinoza’s
boodschap nu de crisis der
westerse cultuur met de
eeuwen steeds erger is
geworden, beter dan ooit te
voren verstaan kan worden.’
gebonden ƒ 35,90
198 pagina’s
ISBN 90 297 0507 8
|

Dr. F. de Graajj
j NIETZSCHÉ

‘Het schijnt, dat Nietzsche de
voorsmaak van een visioen
heeft gehad, en nooit het
visioen zelf, maar een
verschrikkelijke begeerte
ernaar is in zijn ziel
achtergebleven. ’
gebonden ƒ 49,90
316 pagina’s
ISBN 90 297 0556 6

□

JNV

Isaac Bashevis Singer
EEN HEERLIJKE
DAG
Singer beschrijft zijn jeugd in
Warschau. Een ontroerend
document van het
vooroorlogse Pools-joodse
leven. Met schitterende foto’s
van Roman Vishniac.
paperback ƒ21,50
126 pagina’s
ISBN 90 284 1455 X
□

B. de Spinoza
KORTE
GESCHRIFTEN
Een belangrijke bijdrage tot
begrip van Spinoza’s
denkbeeld.
gebonden ƒ 57,50
536 pagina’s
ISBN 90 284 1464 9
□

Dante

rI___Iid
e
GODDELIJKE

JNV

| LINDA

Op haar dertiende liep ze
van huis weg; op haar
vijftiende werd ze
krankzinnig verklaard.
paperback ƒ 17,90
144 pagina’s
ISBN 90 230 0502 3
j

Max von der Grün
jLATE LIEFDE

De enige Nederlandse
vertaling! Prachtig uitgevoerd
en voorzien van verklarende
noten.
gebonden ƒ 49,50
542 pagina’s
ISBN 90 284 1466 5

Dick Houwaart
(samensteller)
| MIJN JODENDOM

Auteurs: Mau Kopuit, Gerrit
Philip Mok, Runny Najtaniel,
Bea Pulak-Biet, Awraham
Soetendorp, Ed van Thijn e.a.
Hun visie op het jodendom
en hoe zij persoonlijk hun
jood-zijn ervaren.
2e druk, paperback ƒ24,90
176 pagina’s
ISBN 90 297 0654 6

|

J. W. von Goethe
|~ J FAUST 1 EN 2

Mau Kopuit
(samensteller)
| MIJN ISRAËL

Zestien essays van: Harry van
den Bergh, Abel J. Herzberg,
Hans Knoop, Siegfried van
Praag, Manuel van Loggern e.a.
Met Nederland als hun
vaderland, voelen zij zich
verbonden met Israël als hun
ver moederland.
paperback ƒ 25,—
200 pagina’s
ISBN 90 297 0722 4

j

Bertolt Brecht
VERTELLINGEN
OVER MENEER K
Een verzameling korte
verhalen met als hoofdfiguur
de schrijver zelf. Schitterend
proza met een agressieve
sociale kritiek.
paperback ƒ 19,50
112 pagina’s
ISBN 90 284 1474 6

Een ongewoon liefdesverhaal.
Twee bejaarde mensen
trotseren de vooroordelen en
kritiek waaraan hun liefde
blootstaat.
paperback ƒ 24,50
160 pagina’s
ISBN 90 284 1471 1

Vanachter haar microfoon op het podium geeft Jeanne Rol te
kennen dat de café-functie van deze avond niet te letterlijk
mag worden opgevat. Ze richt een vermanend woord tot de
pompbediende achter de tapkast: ‘Nu we met proza beginnen
wordt er niet meer geschonken; ik dacht dat we dat toch dui
delijk hadden afgesproken, Roel.’ Een woord van waardering
is er daarentegen voor het plaatselijke politiekorps. Het Mu
zisch Café kon, nu de stadsschouwburg tijdelijk is gesloten,
terecht in Hermantap, het dranklokaal van het politiepersoneel.
Dat verklaart waarom het Politiemannenkoor zingt, vandaar
dat ook het Politiecombo speelt. Een ingelijst rijm, tegen het
behang herinnert aan de eigenlijke bestemming van de socië
teit:

|

BECHT

j

VOORHOEVE

VOORHOEVE

WERELD
BIBLIOTHEEK
□

Herman Melville
j BILLY BUDD

Het probleem van de strijd
tussen goed en kwaad op
meesterlijke wijze belicht.
paperback ƒ 12,50
ISBN 90 204 5432 3
j

televisie haar zou benaderen voor de presentatie van een
soortgelijk programma. Dan zou ze geen nee zeggen. Ze
droomt er wel eens van, een eigen t.v.-uitzending.
Een pianist speelt een wals van Chopin. Een vormingswerker
leest gedichten. Een journalist van een lokaal huis-aan-huisblad debiteert cursiefjes (‘een moedeloze man met een druipsnor kwam naast me zitten in het café’) en het Enschedees Poli
tiemannenkoor zingt een medley van populaire melodieën.
Dan is er nog het combo der Gemeentepolitie met een pot
pourri, een leraar Engels die verzen reciteert en, als klap op
de vuurpijl voor en na de pauze, Bob den Uyl. Er zit vaart in.
Het is afwisselend. De sprekers krijgen vijf minuten de man,
behalve Bob den Uyl voor wie het dubbele geldt. Hij komt uit
het westen en het was een hele toer om Enschede te bereiken.
Een stroomstoring legde het treinverkeer lam, Den Uyl was
vijf uur onderweg.

KOMEDIE
Het grote gedicht in een
uitstekende vertaling met
verklarende noten.
paperback ƒ 34,—,
596 pagina’s
ISBN 90 284 0032 X

j LINDA

Het authentieke relaas van
een ter beschikking gestelde.
paperback ƒ 17,90
144 pagina’s
ISBN 90 230 0502 3
|

j LINDA

Een felle aanklacht tegen de
onmenselijke praktijken
waaraan een jong meisje
‘voor haar bestwil’ werd
blootgesteld.
paperback ƒ 17,90
144 pagina’s
ISBN 90 230 0502 3
j

j LINDA

Het bange vermoeden bestaat
dat vele van de hier
beschreven voorvallen nog
steeds plaatsvinden.
paperback ƒ 17,90
144 pagina’s
ISBN 90 230 0502 3
j

| LINDA

Na een ongelooflijke tocht
van 4 jaar door psychiatrische
inrichtingen en gevangenissen
komt ze op haar twintigste
vrij.
paperback ƒ 17,90
144 pagina’s
ISBN 90 230 0502 3
j

| LINDA

Het doel van de schrijfster is
om het ‘falende systeem’ van
onze geestelijke
gezondheidszorg en ons
justitiële apparaat aan de
kaak te stellen.
paperback ƒ 17,90
144 pagina’s
ISBN 90 230 0502 3

29

WERELDVENSTER
Slrahs Haviaras

Upton Sinclair
|

| DE JUNGLE

Dejungle, Upton Sinclair*
beste werk, geeft een
indringend beeld van het
leven van de Litouwse
emigrant Jurgis Rudkus in
het Chicago van het begin
van deze eeuw. Het boek
verscheen in 1906 en werd
een bestseller in maar liefst
zeventien talen.
392 pag., ca. ƒ 34,50
ISBN 90 293 9597 4
Guy Croussy

WANNEER DE
BOOM ZINGT

Net als in De geverfde vogel van
Jerzy Kosinski is de
hoofdpersoon in deze
autobiografische roman een
kind dat probeert de Tweede
Werldoorlog te overleven. Als
een rode draad kan de lezer
de geestelijke triomf volgen
van de opgroeiende jongen
op de troosteloze wrede
wereld die hem omringt.
152 pag., ca. ƒ 29,50
ISBN 90 293 9766 7
Klaus Mann

I___ I KAALGESCHOREN
VROUW

j

De kaalgeschoren vrouw speelt
zich af in 1944 ergens op het
Franse platteland.
Hoofdpersoon is de kleine
Manuel. Op school is hij er
getuige van hoe enkele niet
bepaald hoogstaande
‘verzetshelden’ een vrouw die
wordt verdacht van
collaboratie, kaalscheren.
Later komen we erachter dat
die vrouw de moeder van
Manuel is en dat ze
onschuldig is.
144 pag., ca. ƒ27,50
ISBN 90 293 9761 6

Mefisto, het beroemde verhaal
van Klaus Mann, beschrijft
de carrière van een grote
theaterpersoonlijkheid in de
jaren twintig en dertig in
Duitsland. Van provinciale
grootheid in Hamburg zien
we Hendrik Höfgen
opklimmen tot een gevierd
artistiek leider van het theater
in de toenmalige kunstzinnige
metropool Berlijn.
326 pag. ƒ 29,50
ISBN 90 293 9400 5

Marianne Herzag
□

VERLIES JE
HONGER NIET

Twee jaar, van 1971 tot
1973, zat Marianne Herzog
in preventieve hechtenis,
verdacht van banden met de
RAF. Veertien maanden
daarvan was ze geïsoleerd.
Jaren daarna kon ze er pas
over vertellen. Ze vertelt
eenvoudig en direct wat
eigenlijk niemand zich kan
voorstellen: leven in
gevangenschap, isolering,
ontwenning van mensen.
280 pag., ca. ƒ 29,50
ISBN 90 293 9760 8
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□

m

□

j MEFISTO

DE BERGEN, DE
VOGELS EN
SANDINO

Een boeiend overzicht van de
Nicaraguaanse cultuur, met
prozafragmenten van
bekende auteurs zoals Tomas
Borge, Omar Cabezas,
Ernesto Cardenal en Sergio
Ramtrez, maar vooral met
gedichten, want Nicaragua is
bovenal een land van
dichters. Dit boek toont dat
er, ondanks de problemen
waarmee het land te kampen
heeft, op cultureel gebied veel
gepresteerd wordt.
120 pag., ca. ƒ 9,90
ISBN 90 293 9401 3

HET WERELDVENSTER

Zelfs oom agent drinkt wel eens graag
Een heel klein stukje in zijn kraag
Vlug gaat hij stiekem dan op stap
En drinkt er twee bij Hermantap.
Er moesten nog kaarsen geregeld worden, want kaarsen op ta
fel, dat geeft sfeer. De uren voor het begin van de grote avond
geven altijd de meeste drukte. Dan loopt het hoold van Jeanne Rol om, maar gelukkig is daar Jan, haar man, haar steun
en toeverlaat. Jan denkt aan alles. Jeanne is nogal chaotisch,
Jan juist erg precies.
‘In het begin zag Jan het helemaal niet zitten dat ik met dat
Muzisch Café begon,’ zegt Jeanne. ‘Jan zei: dat lukt nooit,
hier in Enschede, de mentaliteit van de bevolking is er niet
naar. Het was een heel waagstuk, op mijn leeftijd. Ik ben nu
52, ik doe dit nu vier jaar en het loopt als een trein. Geen en
kele ervaring had ik en toch loopt het. ’
Jan: ‘Ik ben een echte Twent. Zij komt uit Haarlem, ze is extroverter van nature. Ik stel me altijd alwachtend op.’
Jeanne: ‘Schrijvers hier naartoe krijgen is geen enkel pro
bleem. Ik belde Bert Schierbeek, die zei, meid, ik kom onmid
dellijk. Ik zeg nog, ik kan je geen rooie cent betalen, maar dat
maakte niet uit. Hij vond het schitterend. Een zeefdruk van
Jan, dat was het enige dat we de schrijvers in het begin kon
den bieden. Nu krijgen we subsidie.’
Jan: ‘We hebben Vinkenoog gehad, ’s Middags stond hij
voor een zaaltje met veertig man publiek in Amsterdam, ’s
avonds trad hij hier in Enschede op voor een stampvol huis.’
Jeanne: ‘Het is ongelooflijk wie hier allemaal zijn geweest.
We hebben Habakuk gehad, Frank Koenegracht, Marga
Minco, Mischa de Vreede, Maurits Mok, Willem Wilmink
— en dan vergeet ik nog een hele rits namen. Schrijvers ver
tellen het aan elkaar door. Ik heb eens bij Bert Schierbeek ont
beten, ik was toevallig in Amsterdam. Toen stapte daar een
dichter binnen en het eerste dat Schierbeek tegen die man zei
was: zeg, dit is Jeanne Rol van het Muzisch Café in Ensche
de, je moet zien dat je daar een keer kunt optreden. Zo werkt
dat door, totdat je op een gegeven ogenblik werkelijk heel
goed materiaal in handen hebt.’
Haar man: ‘Het is wel eens voorgekomen, namen noem ik
niet, dat er een gastdichter werd uitgenodigd waarvan je je af
vroeg: jonge, jonge waar ben je nou in vredesnaam mee be
zig?’
Zij: ‘D atje zei: het begint ’s avonds om acht uur en dat dan
zo iemand ijskoud antwoordde: nee, ik kom pas om hall ne
gen, zoveel betalen jullie niet.’
Hij: ‘Dat neerbuigende. En dan werden er dingen voorgele
zen waarvan je meteen aanvoelde: dit heeft niks met litera
tuur te maken. Die zwetst maar wat.’
Zij: ‘Zulke schrijvers krijgen direct een kruisje in mijn boek.
Die vraag ik niet voor een tweede keer.’
Het aardige van het Muzisch Café is dat onbekend talent een
kans krijgt, zegt Jeanne Rol. Stapels gedichten krijgt ze toe
gestuurd. Allemaal mensen die in haar programma willen.
Haar eigen schrijverij is er door in het gedrang gekomen.
‘Dat vind ik wel jammer. Als ik vroeger over straat liep zeiden
de mensen: daar gaat Jeanne Rol, de dichteres. Nu is het:
daar gaat Jeanne Rol, je weet wel, van het Muzisch Café. Dat
ik nog steeds gedichten schrijf, wordt vergeten.’ Toen ze vier
jaar geleden begon, was Enschede in cultureel opzicht een
woestijn, zegt ze.
Ze zegt: ‘Het was een woestijn, maar ook daar kunnen bloe
men bloeien, snap je .’

In het gedrang van de menigte staat Bob den Uyl, lichtelijk
versuft. Het is pauze. De laatste keer dat de schrijver in En
schede was, moest hij in een plaatselijke winkel zijn nieuwe
boek signeren. Een vergeefse onderneming. Er werd geen
boek verkocht. 1 oen niet. Nu wel. Cultuur onder het volk
brengen loont altijd.

WOL TERS-NOORDHOFF
(excl. verzend- en
admin.kosten)
ISBN 90 650 09450 5
Een gezamenlijke uitgave van
Wolters-Noordhoff en
Samsom.
J A van Kanenark

RUDIE KAGIE
Adressen van literaire genootschappen, sociëteiten en café’s zijn te vinden in Aarts’ Letterkundige Almanak 1983.

□

Th.P. van Baaren
□

De wereld der religies uiterst
leesbaar beschreven in een
prachtige uitgave.
gebonden, geïll., 279 p.,
ƒ 53,75
ISBN 90 010 4731 9

OVER ONDERWIJS
GESPROKEN

Opstellen over onderwijs en
onderwijsbeleid
Een verrassende, concrete
visie op actuele
ontwikkelingen in het
onderwijs van Van
Kemenade als kamerlid, als
hoogleraar en als minister.
Een ‘must’ voor allen die bij
het onderwijs betrokken zijn.
ing. ca 224 p., ca ƒ 26,00
ISBN 90 014 6666 4
verschijnt april 1983

t

J. Verrps
□

Nicolaas Matsier, een lezeres en Rob Schouten in De Rustende Jager
in Bergen.

WOL TERS-NOORDHOFF

□

J. C. Everwijn- Van
Hoorn
□

LUISTER NAAR
WAT IK JE VERTEL

Hulpvraag en hulpverlening
bij kinderen met stoornissen
in de ontwikkeling van de
expressieve taal.
Een nuttig hulpmiddel voor
allen die werken met
kinderen die op een of andere
manier zijn gestoord in de
uiting van hun taal.
Orthovisies 17, ing. 135 p.,
ƒ 28,00
ISBN 90 016 7426 7
Redactie Hugo Brems,
Tom van Deel, Ad
Zuiderent
□

KRITISCH
LEXICON VAN
DE NEDERLANDSE
LITERATUUR
NA 1945

Een veelzijdig, blijvend
actueel, losbandig ‘groeiboek’
met per auteur
— een biografie
— een kritische beschouwing
— een primaire — en

secundaire biografie
Hoofdwerk ƒ 110,00 (1016 p.)
abonnement 1983 (3
aanvullingen a 96 p.) ƒ 57,25
(excl. verzend- en admin.
kosten)
ISBN 90 650 0390 8
Een gezamenlijke uitgave van
Wolters-Noordhoff en
Samsom.
Redactie Herman
Verschuren, Jacques Vos,
Anne de Vries, Marleen
Wijma
□

LEXICON VAN DE
JEUGDLITERA
TUUR

Een geïllustreerd losbladig
naslagwerk
encyclopedisch van opzei
met informatie over auteurs;
illustratoren; en algemene
onderwerpen uit de
jeugdliteratuur
blijvend up-to-date door
regelmatige aanvullingen en
vernieuwingen
Hoofdwerk ƒ 65,—
abonnement 1983 (3
aanvullingen) ƒ 68,—

DENKEN EN DOEN

BIJ

EXPERIMENTEEL
ONDERZOEK

Een praktische en
theoretische inleiding op hel
zelf doen van experimenten
bij grote en kleine groepen.
ing. 103 p., ƒ 24,75
ISBN 90 019 1308 3
Ton Elias
□

DERTIG JAAR
ONDERWIJS —
ZWART OP WIT

Dertig jaar
onderwijsgeschiedenis,
geschreven door de eerste en
de beste onderwijsjournalist
in Nederland.
geïll., 328 p., ƒ 37,00
ISBN 90 012 9090 6
J. Huizinga
□

K. Hastrup

RONDGANG DOOR
DE SOCIALE
GEOGRAFIE

Een voor een breed publiek
geschreven introductie in de
aardrijkskunde.
ing. 216 p., ƒ 46,50
ISBN 90 017 0491 3
G. van Vliet

HERFSTTIJ DER
MIDDELEEUWEN

Een standaardwerk van
buitengewone betekenis op
literair en historisch terrein.
in linnen gebonden, geïll.,
398 p., ƒ 82,50
ISBN 90 014 0907 5

EN BOVEN DE
POLDER DE
HEMEL

Een antropologische studie
van een Nederlands dorp
1850-1971
Een kijkje in het leven van
Nederlandse plattelanders,
van wie er zoveel zijn maai
over wie nog zo weinig
geschreven is.
ing., 302 p., ƒ 37,00
ISBN 90 019 0780 6

Ben de Pater, Marjanne
Sint
□

DOOLHOF DER
GODEN

□

BASISBOEK
CULTURELE
ANTROPOLOGIE

Een levendig en toegankelijk
overzicht van de culturele
antropologie voorzien van
veel voorbeelden en
illustraties.
ing. geïll., ca 352 p., ca
ƒ 52,50
ISBN 90 013 7410 7
verschijnt juni 1983
J. van Weelden e.a.
□

ONVOLTOOID
OF ONBEGONNEN?

Antropologische
beschouwingen over kinderen
die hulp vragen
Door de antropologische
invalshoek is deze uitgave
een doorbraak in de
literatuur op het gebied van
de orthopedagogiek.
Deel 1: Antropologische
uitgangspunten.
ing., 260 p., ƒ 42,50
ISBN 90 019 3910 4
Deel 2: Praktijkverkenningen
ing. 262 p., ƒ 42,50
ISBN 90 019 3911 2
verschijnt april 1983
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GRATIS

bij aankoop
van f 24,50
aan boeken

alleen tijdens de boekenweek

i
CabaUero Filter.
Sm aak voor twee.

Zantaarrv

TIME

Hebt u zich ooit wel eens afge
vraagd hoe het uniform van bol
hoed en opgerolde paraplu eigen
lijk is ontstaan? Of waarom men
in de zestiger jaren sprak van
‘swinging’ Londen? Maak kennis
met de verhalen over deze stad,
waarvan sommige zelfs de Londenaren onbekend zijn.

LIFE
LIFE GAAT NAAR DE FILM
In dit spectaculaire boek komen
de films weer sprankelend tot le
ven: de sterren, de regisseurs, de
publiciteit
er omheen, de
studio’s, de decors, de party’s...
alle schoonheid, waanzin en fan
tasie van Hollywood zoals het
eens is geweest.

Gebonden met stofomslag, 200
pagina’s, schitterende foto’s,
ƒ47,50

TUINAANLEG

. ]

Gebonden, formaat 26 x 33 cm,
304 pagina’s, honderden foto’s in
kleur en zwart/wit, ƒ 69,90

Planten maken een tuin, maar de
schoonheid en bruikbaarheid van
elke tuin worden verhoogd door
goed ontworpen met aandacht ge
plaatste constructies. Behalve
nuttige schema’s en tekeningen
treft u vele behulpzame ideeën
aan in de met kleurenfoto’s ver
luchte beschrijvingen.

BIKE RIDERS, DE WERELD
VAN DE SNELLE MACHINES
De opwindende wereld van motorsportbeoefenaars en motorfans, wordt in al haar veelzijdig
heid, dynamiek en vrijheid gepre
senteerd in dit fascinerende foto
boek met 260 briljante foto’s
waarvan 170 in kleur met 13
tekstbijdragen.

kl'.ÈÈ

m

Gebonden met stofomslag, 224
pagina’s, ƒ 52,50

OVERWINNING IN EUROPA
Aan de hand van ooggetuigeverslagen en geïllustreerd met
tientallen nog nooit eerder gepu
bliceerde fo to 's, wordt een in
dringend beeld gegeven van de
laatste dagen van het Derde Rijk.

Gebonden met stofomslag, 208
pagina’s, ƒ44,50

Ambtenaar en alleskunner

LONDEN

Gebonden met stofomslag, 159
pagina’s, ƒ 39,95

PHOTOGRAPHY YEAR 82/’83
Nieuwe camera’s, films, nieuwe
trends in de fotografie en appara
tuur worden door middel van vele
foto’s getoond, alsmede een
schitterende
verzameling
naaktstudies van de Japanse foto
graaf Masato Sudo.

Gebonden, 256 pagina’s, geïl
lustreerd, ƒ 44,50

DE WONDERLIJKE WERELD
VAN DE BERGEN
Bergen behoren tot de meest
overheersende kenmerken van het
landschap. Soms zijn ze majestu
eus, dan weer dreigend, vaak uit
dagend. Zelfs in de meest onher
bergzame streken leven mensen
van de veeteelt en van de moei
zaam gewonnen gewassen.

Gebonden, 93 pagina’s
lustreerd, ƒ21,—

geïl

Een biografie over Constanten Huygens in dienst van Oranje
Constantijn Huygens
(1596-1687)
Een christelijk-humanistisch
bourgeois-gentilhomme in
dienst van het Oranjehuis
door H.A. Hofman
Uitgever: Hes Uitgevers, 363
p., ƒ 65,—

Aad Nuis
Zijn vader kon boeiende verha
len vertellen over zijn avontu
ren in dienst van Willem de
Zwijger, zoals die keer dat hij
op het juiste moment een gijze
laar moest ontvoeren uit de
Spaanse ambassade in Londen.
Zijn zoon werd wereldberoemd
als natuurkundige. Hij hoefde
niet naar school, maar werd
thuis in een sfeer van grote har
telijkheid opgeleid tot een alles
kunner volgens het model van
de Renaissance. Hij bespeelde
vele instrumenten en compo
neerde honderden muziekstuk
ken, waarvan er een klein aantal
nog steeds op de plaat te be
luisteren is. Behalve in aller
lei boekengeleerdheid kreeg hij
les in tekenen en schoonschrij
ven, schaatsen en hardlopen en
zelfs, tot ongenoegen van de do
minee, in dansen en toneelspe
len, want zijn vader wist dat je
als diplomaat de zwier van een
hoveling nodig had. Hij hield
van paarden en niet van de
jacht. Al jong schreef hij ge
dichten in het Latijn en het
Frans, als het moest ook in het
Engels, Italiaans, Spaans of
Grieks, maar toch vooral in het
Nederlands, zijn moedertaal
waarin hij met een handvol van
zijn beste gedichten de eeuwen
zou trotseren.
In Londen, aan het hof van James
Ij ontmoette hij Bacon en Donne,
en vertaalde gedichten van de
laatste. Bijna een halve eeuw later
vertoefde hij aan het hof van de
Zonnekoning toen Molière er
triomfen vierde en Racine debu
teerde; hij debatteerde er met Corneille over de verskunst, en kreeg
ondertussen met stug onderhande
len de Franse bezetting weg uit het
Prinsdom Orange. Hij bewonderde
en beschermde Descartes. Hij was

—

Constantijn Huygens in 1627, ge
schilderd door Thomas de Keyzer

de ziel van de Muiderkring. Hij
hielp Rembrandt aan opdrachten
en kreeg als dank de Blindmaking
van Simson cadeau, dat hij overi
gens een beetje te gruwelijk vond
om in zijn huis op te hangen. Dat
huis en nog een tweede, buiten Den
Haag, had hij zelf gebouwd; de
Hollandse bouwkunst kreeg er een
vernieuwende impuls door. Hij
trok mee met de veldtochten van
Frederik Hendrik, waarbij hij zich
vooral verdienstelijk maakte als ge
wiekst ontcijferaar van Spaans ge
heimschrift. Als dienaar van het
Oranjehuis — secretaris, raadsheer,
rekenmeester en persoonlijk afge
zant van drie stadhouders en een
douarière — speelde hij levenslang
zijn bescheiden rol achter de scher
men van de Europese machtsver
houdingen. En levenslang was in
zijn geval heel lang: hij werd over
de negentig, en bleef tot aan zijn
dood aan de slag.
Voeg daarbij dat door hem zelf en

anderen een overstelpende hoeveel
heid schriftelijke sporen van zijn
bestaan is achtergelaten, en het is
duidelijk dat Constantijn Huygens
godenvoer voor biografen is. Wie
een beeld wil schilderen van de ze
ventiende eeuw in de Republiek en
daarbuiten en daarin de samenhang
wil tonen van politieke, sociale en
culturele aspecten, kan nauwelijks
een beter uitgangspunt vinden dan
het leven van deze veelzijdige, be
reisde en bovendien nog sympa
thieke mijnheer. Hadden wij iets
van de Angelsaksische traditie in
dit opzicht, we zouden in driehon
derd jaar toch zeker enkele tiental
len uitvoerige levensbeschrijvingen
van hem hebben geproduceerd,
Waaronder minstens twee definitie
ve.

Onderbelicht
Maar ja, het is bekend, zo’n traditie
hebben we niet. Er bestaat geen
alomvattende
biografie
van
Constantijn Huygens, laat staan
een definitieve. En tenzij een jong
Amerikaans geleerde op dit mo

ment aan het worstelen is met het
Nederlands van zijn vroege verzen,
dat zelfs zijn eigen broer indertijd
soms al even onbegrijpelijk vond
als was het Indisch, Turks of Fries,
dan zal het er voorlopig niet van ko
men ook.
Waarmee ik niet beweren wil dat er
in Nederland niets over Huygens is
geschreven. Integendeel: vanaf de
studies en tekstuitgaven van Jorissen en Worp in de vorige en het be
gin van deze eeuw tot aan De groot
meester van woord- en snarenspel van
J. Smit uit 1980 is er veel ver
dienstelijks verricht op dit gebied.
Maar het is allemaal Nederlands
degelijk en bescheiden, in geen ge
val verder springend dan de
polsstok van de betreffende geleer
de lang is; de uitdaging die juist van
Huygens’ veelzijdigheid uitgaat,
wordt voor zover ik weet in al die
zorgvuldige deelstudies niet werke
lijk aangenomen. Typerend is de
opmerking in het boek van Smit dat
de echte Huygensbiografie alleen
geschreven zal kunnen worden
door iemand van zeventig die sinds
zijn dertigste zijn leven aan Huy
gens heeft gewijd.
Wie het kloeke boek van H.A. Hof
man in handen neemt en op de kaft
boven het portret van de dichter de
trotse titel Constantijn Huygens
(1596-1687) ziet staan, voelt mis
schien even de wilde hoop vlam
men dat die zeventigjarige inmid
dels is opgestaan. De titelpagina
met de ondertitel Een christelijkhumanistisch bourgeois-gentilhomme
in dienst van het Oranjehuis tempert
die hoop al aanzienlijk; het voor
woord (‘Bovenal dank ik God, Die
mij al die jaren van zware arbeid,
waarin school, studie en neven
werkzaamheden
gecombineerd
moesten worden, de gezondheid en
krachten daartoe schonk’) doet haar
nog even opleven, maar de inlei
ding slaat haar de bodem in. Hof
man is pas vijfendertig, en verklaart
uiteindelijk het geduld te missen
om de door Smit uitgestippelde
loopbaan tot het eind te volgen.
Ook hij heeft zich in zijn boek be
perkt, en wel tot Huygens als amb
tenaar.
Dat is, als er toch beperkt moet
worden, zo gek nog niet. Juist Huy
gens’ bemoeiingen als dienaar van
de Oranjes met de politiek van zijn
tijd zijn nogal onderbelicht geble
ven door de nijvere neerlandici die
zich tot dusver in hoofdzaak met
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BOEKHANDELS
Amsterdam

+ natura
Leliegracht 44 Tel. 020-236186
Groot assortiment boeken over bouwkunst
(met nevengebieden), tuin- en kruidenboe
ken en natuurgidsen (vogels, insecten, pad
destoelen, enz. enz.).

Haarlem

a r c h it e c t u r a

Amsterdam Avant Garde
De Boekhandel van Oud-Zuid

|Los
Boekhandel

Delft

bo ekhandel

Tussenm eer 46 Osdorp
tel. 020-193168

Amsterdam ‘Victorie’
Boekhandel Favié B.V.

Dordrecht

Rijnstraat 61 — Telefoon 020-449386
Het adres voor VN-lezers
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Dordrecht

K o n in g in n e w e g 229,1075 C S A m ste rd a m , tel. 0 2 0 -7 2 0 8 7 7

TEN HAVE STANDAARDBOEKHANDEL
(D E H O O F D S T A D B O E K H A N D E L )

boekhandel
V O S EN V A N DER LEER
winkelcentrum crabbehof
winkelcentrum sterrenbrug, dordrecht
tel. 078-173797 (voor beide zaken)
twee zaken met een gevarieerd en modern
assortiment
BOEKEN te koop gevraagd, zowel moderne
als antiquarische, wij komen bij u thuis, door
geheel Nederland. Contante betaling. Direc
te ophaal. Antiquariaat ‘OUD-DORDRECHT’,
Wijnstraat 37, tel. (078) 13 00 58 vanaf 13.00
tot 23.00 uur.

A m s te rd a m

Voor een goed advies
B o e k h a n d e l K .H . V e e n s tr a

Utrechtsestraat 18A. Tel. 020-23 43 29

Amersfoort

«
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stumpel

boek en kantoor

Laren

JACQUES BAAS

Naarderstraat 9 — Telefoon 02153-82312

G r o t e O o rd 1 5
(J a n s s t r a a t ) 6 8 1 1 G A
A rn h a m
ta l. 0 8 5 - 4 2 4 9 3 8 .

H U M A N BOEKEN
Bergen
B e z o e k h e t p o ë tis c h e

Enkhuizen

B e rg e n w a a r
h e t p ro z a b ij o n s is te v in d e n .

Eerste Bergensche Boekhandel
A rn h e m

boekhandel
v a n ^ ^ tJ /a s trig t bv
Een 'kleine' boekhandel
met een breed assortiment!
Ketelstraat 38 Arnhem (0 8 5 )4 2 3 0 6 0

Voor alle boeken
Breda
Ginnekenweg 40
076-145670

kreynsöv

^

J

P ro fe s s io n a l books you d
d(o n ’t fin d els e w h e re
Breestraat 47
Leiden
Oude Gracht 184 - Utrecht
Molenstraat 20a - Den Haag

IIIOOY

UW BUITENLANDSE WETENSCHAPPELIJKE BOEKHANDEL

IP

BOEKHANDEL PAAGMAN

's-Gravenhage: Fred. Hendriklaan 217b tel. 070 543700
Delft: Papsouwselaan 236 tel. 015-611668
Leidschendam: Kamperfoelie 12
winkelcentrum Leidsenhage tel. 070-271202
Rijswijk: H. Ravesteijnplein 42 t/o Stadhuis tel. 070-984050

centrumboekhandel
veemarktstraat 70-72
tel 076 - 149700
4811 ZJ breda

boekverkopers aan de stadhuisbrug tel 030-313804

Utrecht

Bergum
Maastricht

Utrecht

veldeke

algemene
boekhandel
kleine staat
maastricht

Een bloemlezing uit de literatuur over de watersnood.
Samenstelling: Ad Zuiderbent met bijdragen van 31
auteurs.
Een uitgave van Uitgeverij Kwadraat Vianen i.s.m.
F an o y boeken

Nieuwe Brug 26-28
Middelburg tel: 01180-12114
A n tiq u a ria a t A lfa
v. Welderenstraat 17, tel. 080-231564
Oude en zeldzame boeken, Middeleeuwen,
catalogi op aanvraag.

B o ek h an d el van d er G a lie
C h oorstraat 24-26 tel. 030-312182
Algem ene Boekhandel met als spe cia lisa
tie Bridge- en Schaakboeken.

Inlichtingen over adverteren
in deze rubriek
Liane Meyer tel. 020-471779

NIEUW ESTAD 90, BILGAARDPASSAGE 55,
TEL. 058-129648
SCHOOLSTRAAT 46, TEL. 05116-3737

1 februari 1953

Nijmegen

E R V E N J . B ijle v e ld
J a n s k e rk h o f7
t e le f o o n 0 3 0 -3 10 80 0
L ite r a ir e e n A lg e m e n e B o e k h a n d e l
H e t G o e d e K in d e r b o e k

van der Spelde

b o e k h a n d e l c u r s ie f

Westerstraat 19
tel. 02280-18570
véél nederlandse literatuur, regionalia, ma
ritieme en kinderboeken. B oekhandel cur
s ie f de randstadboekhandel in westfrie sla n d !

sludentenboekhandel
prof verberneiaan 20
tel. 013 - 682991
5037 AE tilburg

broese kemink bv lirechl

Leeuwarden BOEKHANDEL

am sterdam sew eg 12
telefoon 08380-15213

%

boekhandel gianotten b.v.
centrumboekhandel
heuvelpoort 359
•el 013 - 682991
5038 DW tilburg

HOORN / HEERHUGOWAARD / ENKHUIZEN

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

BINNEN- EN BU ITENLAN DSE
LITERATUUR K U N S T POEZIE
F E M IN IS M E KINDERBOEKEN

zelfs een (uitgelezen)
publiek kan terecht bij
B O EK H A N D EL VAN SETTEN
B entinckplein 10-13 tel. 010-665444

Leeuwenstraat 42, Hilversum tel. 035-47236

De Larense
Boekhandel
Judi Kluvers

TRAAY 4C - 3971 G N DRIEBERGEN
Telefoon 0 3 4 3 8 - 1 8 5 7 1 - Postrekening 5 3 6 4 9 2
Rabobank Driebergen 3 7 .5 2 .6 3 .5 4 3

.

de algemene boekhandel
leusderweg 184 amersfoort
tel. (033) 1 49 35
volop literatuur kunstboeken
encyclopedieën

eig e n tijd s — gespecialiseerd — het betere
boek — w ij lezen zelf

BOEKHANDEL v/h WOUT VUYK

Kalverstraat 108 Amsterdam Tel. 020-249848-267755

ASSORTIMENTSBOEKHANDEL
SPECIALITEITEN: SCHAKEN SPAANS THEOLOGIE

Rotterdam

K e rk s tra a t 27. T el. 0 7 3 -130012*
’s -H erto g en b o sch

Hilversum

Compleet in literatuur, algemene
en studieboeken.
D O E T M E E R M E T LIT E R A T U U R
MEENT 80 - ROTTERDAM
tel: studieboeken: 115546
alg. boeken: 132070

donner
boeken

BoManiïelAÏÏr.Hmm B.V

de beng el

s p e cia lite it: lite ra tu u r en kunst. Aparte afde
ling m odern an tiqu aria at. V oorstraat 283285. Tel. 14 44 60

B o e ke n , tijd s c h r ifte n , h a n d a rb e id a rtik e le n

w illa reinke
ook voor kinderboeken

Voorstraat 14, postbus 278, telefoon 14 40 42
Winkelcentrum In de Hoven, telefoon 61 14 08
Winkelcentrum In de Veste, telefoon 13 41 81

Dordrecht

----

Boekhandel de Wit
Breedstraat 29, Purmerend
Tel. 02990-25508

internationale boekhandel

B O E K H A N D E L - K A N TO O R B O E K H A N D E L K A N TO O R M A C H IN ES - K A N TO O R M E U B E LE N

G erard D o u s traa t 254, T e le fo o n 716286
(vlakbij A lb. C u y p m a rk t en N ed. Bank)
G één m o d el b o ekh an d el
w el een h e le g o eie!

Amsterdam Boekhandel E. Brouwer

OP ONZE RESTANTENAFDELING V IN D T U
IEDEREWEEK NIEUW E BOEKENKOOPJES
Nassaulaan 33 Telefoon: 14239-17678 B U S S U M

B oekh an del B erghuis
voor het lite ra ire boek.
O u d e E b b in g e s tra a t 59, 9712 H D
G ron ing en .
T e le fo o n (050) 12 57 20.
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zijn leven en werk hebben be
moeid. Helaas vertoont het boek
van Hofman naast weloverwogen
beperkingen ook onbedoelde te
kortkomingen. Ik weet niet wat de
vakgeleerden ervan zeggen voor
wie dit proefschrift oorspronkelijk
was bedoeld, maar ik kan er wel iets
over opmerken namens de geïnte
resseerde leek tot wie de handelsuit
gave ervan zich richt.
In de eerste plaats is Hofman geen
begenadigd stilist. Zinnetjes als
‘Ook hier bewees de microscoop
goede diensten en beschreef hij zelf
enige lichaamsorganen’ (bl. 208) of
‘Het Nederlands heeft zij nooit we
ten te beheersen’ (bl. 253) misstaan
een beetje in een boek over een van
de grootste taalvirtuozen in het Ne
derlands. Wel werpen ze enig licht
op de vraag waarom in het voor
woord ook de oud-directeur van de
middelbare school van de auteur
wordt bedankt omdat hij ‘het gehe
le manuscript heeft nagezien op
zijn taalkundige merites’. Dat de re
visie van die grijze leermeester niet
tot in alle details is geslaagd, kan te
maken hebben met diens eveneens
vermelde hoge leeftijd.
S te rk a a n g e z e t

Erger is —en ook hier heeft de om
gang met Huygens blijkbaar onvol

doende effect gehad — dat de au
teur de grootste moeite heeft met
het ordelijk rangschikken van zijn
materiaal. Elk van de vier hoofd
stukken eindigt met een samenvat
ting, maar alleen de eerste draagt
die naam met recht. De latere zijn
rommellaatjes vol ondoorzichtige
gevolgtrekkingen en geheel nieuwe
feitjes en anekdoten. Het gehannes
met de honderden voetnoten waar
mee zoveel dissertatieschrijvers in
de knoei komen, neemt hier impo
sante vormen aan. De ijverig heenen weerbladerende lezer vindt zoals
gewoonlijk in vier van de vijf geval
len simpele bronvermeldingen aan
het eind van het hoofdstuk, maar in
het vijfde geval vaak een opmerking
van wezenlijk belang voor de draad
van het betoog, zodat overslaan
streng wordt gestraft. In de hoofd
tekst staan daarentegen soms heel
grillige terzijdes die makkelijk in
een noot zouden kunnen, of hele
maal weg. Systeem heb ik er niet in
gevonden. Met volstrekte moede
loosheid wordt de volhardende le
zer bedreigd als hij, zoals in de
tweehonderdvierenzestigste noot
bij het derde hoofdstuk, stoot op
een loze aanmoediging als ‘zie vol
gende paragraaf.
Door zijn chaotische verteltrant
ziet Hofman nauwelijks kans de di

H e n k R o m ijn M

eijer

Mijn naam is Garrigue
Na zijn studie vestigt Garrigue zich als arts in zijn geboortedorp. De relatie tot
z'n ouders wordt er niet beter op. De moeder leidt een losbandig leven, de
vader is een hard werkende gierige driftige man die zijn vrouw nog meer haat
dan zij hem. De schulden gemaakt om z'n zoon te laten studeren worden nog
aanzienlijk vergroot door de voortdurende processen tegen zijn dorps
genoten en zelfs tegen zijn naaste familie. In 1874 sterft vader Garrigue en
dadelijk breekt de dorpsroddel los. De lijkschouwing wijst uit dat het lichaam
een dodelijke hoeveelheid arsenicum bevat. Moord? of de zelfmoord waar
hij zo vaak mee dreigde? De verhoren verkleinen de vraag naar een
eenvoudig antwoord alleen maar. Als de rechter uiteindelijk zijn dubieuze
uitspraak doet, hebben de personages zich in al hun trieste kwaardaardigheid
voor de lezer onthuld.
Mijn naam is Garrigue. een (op getuigenverklaringen gebaseerde) morbide
spannende karakterroman en een indringende thriller over benauwende
kleinburgerlijkheid.
• Het boek is een reconstructie van een gifmoord uit 1874, maar meer nog
een roman over vergiftigde verhoudingen. ( ) Het is niet alleen een
hoogtepunt in zijn werk, voor mij is het ook de verrassing van het seizoen.
Aad Nuis in Intermagazine.
• Een geslaagde karakteranalyse van allang gestorven mensen.
- Tom van Deel in Trouw.
Van Henk Romijn Meijer verschenen eerder de verhalenbundels Bon voltage.
Napoléon en Stampende mussen.
300 blz., f 34,50. In de boekhandel verkrijgbaar.
MEULENHOFF AMSTERDAM
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plomatieke onderhandelingen en de
intriges waarbij Huygens van tijd
tot tijd betrokken raakt zo weer te
geven dat er een touw aan vast te
knopen is. Evenmin lukt het de au
teur in een paar grote, heldere lij
nen het politieke decor te schetsen
waartegen Huygens zijn rol speelt.
Daardoor verliest hij bij zijn lezers
het vertrouwen waarop hij door
zijn vakkennis misschien recht zou
hebben. Iemand die goed schrijft,
geloof je eerder op zijn woord. Dat
is onrechtvaardig, maar wel waar.
Nu heb ik niet de indruk dat Hof
man een groot beroep doet op het
vertrouwen van zijn lezers. Zijn
beeld van Huygens haalt bepaalde
bijzonderheden uit de schaduw,
maar is niet revolutionair in de
hoofdlijnen. Dat de dichter door
zijn Zuidnederlandse afkomst in
zijn ambtelijke loopbaan min of
meer op de Oranjes was aangewe
zen, was bekend, evenals de betrek
kelijke spanning in zijn leven tus
sen burgerlijke origine en aristo
cratische allure, al lijkt die span
ning me hier nogal sterk aangezet.
Ook de suggestie van de auteur dat
Huygens door de Oranjes op zijn
kop werd gezeten en in latere jaren
voornamelijk stank voor dank
kreeg, lijkt me enigszins in tegen
spraak met de feiten die in het boek
zelf worden aangedragen. Tenslotte
blijkt daaruit dat Huygens van een
niet onbemiddeld en na zijn huwe
lijk zelfs tamelijk rijk man, gedu
rende zijn jaren van trouwe dienst
uitgroeit tot een van de meest puissante rijkaards van de rijke Repu
bliek, in de weerwil van de tegen
slag van het stadhouderloze tijd
perk. Een geheel onschuldig lam
zal hij derhalve niet geweest zijn,
maar dit terzijde. Dat Willem III
hem tot zijn negentigste in zijn
dienst hield, kan op zich zelf al als
een bijzonder eerbewijs worden ge
zien.
L ieve b r o e r

Hofmans uiteenzetting over de filo
sofische en religieuze opvattingen
van Huygens lijkt me nauwkeurig
en zorgvuldig, hoewel ik me af
vraag of de held in dit opzicht niet
een tikje te zwaartillend wordt
voorgesteld. Tenslotte voer hij in
godsdienstige zaken een nuchtere
middenkoers zonder gezeur; zijn
waardering voor zulke uiteenlopen
de denkers als Bacon, Descartes en
zijn eigen zoon Christiaan lijkt eer
der voort te komen uit de be
langstelling van de intelligente di
lettant met een neus voor uitzon
derlijk talent dan uit eigen filosofi
sche diepgang. Anderzijds ben ik
niet helemaal overtuigd geraakt dat
Huygens als politicus zo weinig ei

gen inbreng heeft gehad als Hof
man wil doen geloven.
Ondanks mijn geïrriteerdheid heb
ik Hofmans boek geboeid gelezen.
Voor een deel komt dat doordat zijn
tekortkomingen als schrijver meer
de oppervlakte dan de kern betref
fen, voor een nog groter deel ligt
het aan iets anders: de fascinerende
persoonlijkheid van Constantijn
Huygens blijft door alle kieren
schijnen van deze onbeholpen hom
mage. Losse, door het boek ver
spreide gegevens houden de aan
dacht vast en zetten aan het denken
over die merkwaardige man, meer
misschien dan wanneer ze door een
bedrevener auteur in het gareel wa
ren gebracht van een dwingender
betoog.
Een voorbeeld. Hoe kwam Huy
gens de spitsvondige in zijn beste
gedichten aan die wonderlijke
warmte in zijn toon? Hoe kwam de
zwierige hoveling en man van de
wereld aan de woorden van ‘Mouring die de vrije schepen’, van ‘Of
droom'ik, en is ’t nacht, of is mijn
Sterr’ verdwenen’, van ‘Noch eens
September’ of van ‘Wij woelen sonder end’? Dat het te maken heeft
met wat hij van huis uit had meege
kregen, blijkt uit fragmenten van
brieven van zijn moeder. Of uit de
brief van zijn vader, die hij kreeg
toen hij als jongmaatje bij het ge
zantschap te Londen, aan melan
cholie ten prooi, ook nog eens ge
troffen was door het verlies van
tweehonderd aan hem door derden
in bewaring gegeven goudstukken,
en daarover in wanhoop naar huis
had geschreven. De oude heer rea
geerde onmiddellijk:
‘Lieve Broer, Ik kan haast niet zeg
gen hoe verbaasd ik heb gestaan
van je brieven vooral die aan je
broer, niet om het feit op zichzelf,
maar omdat je het je zo aantrekt,
iets waar een ander niet zoveel
drukte om zou maken, en ik trou
wens ook niet (...) Waarom zit je er
zo over in de put? (...) Het feit is
niet waard dat je nobele geest er een
halve zucht om laten zou. Ik wil het
verlies best uit mijn eigen middelen
vergoeden. Ik vraag je dus, nee ik
draag je op, nee ik bezweer je er
niet over in te zitten, jezelf niet lan
ger te kwellen (...) Ik verwacht be
richt van je waarin je me voor zeker
laat weten dat je opgehouden bent
zo zonder reden bedroefd te zijn.
Adieu, adieu, lieve Broer, adieu.
Den Haag, in haast, 30 december
1622.’
De brief is in het Frans, alleen dat
‘lieff Bruer’ is in het Nederlands.
Nooit geweten dat de gewoonte een
jongere zoon in intieme familiekring Broertje te noemen, al zou
oud is.
1
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NNNF FNNDDN NEEN
Sinds meer dan 100 jaar is van Dale een begrip:
het meest uitgebreide woordenboek der Nederlandse Taal.
De uitgever van van Dale zal in de periode vooijaar 1983 tot najaar 1985 een serie vreemd
talige woordenboeken op de markt brengen: FN - NF, EN - NE, DN - ND en een in systeem
bouw aansluitend nieuw Nederlands woordenboek NN. Het eerste deel (Frans-Nederlands)
is zojuist verschenen!
De meeste uitgebreide en tegelijk de meest overzichtelijke woordenboeken voor algemeen
gebruik, per deel 1.600 a 1.700 blz., de hele serie 7 delen samen bij voorintekening f700,(in gedeelten, per verschenen deel, te voldoen).
U kunt nü reeds een informatie-folder ontvangen: maak gebruik van de bestelbon.

Grote Van Daie, zijn er nu
ook vreemdtalige Van Dale’s
(Frans, Duits, Engels), elk
ruim 1.600 pagina’s.
Ze hebben een nieuwe
en praktische indeling
die zorgvuldig getest is. Extra
gegevens over stijlniveaus
helpen bij de vertaling. Kom
ze bekijken. Kom intekenen.
Of haal de folder.

AMSTERDAM
Schcltema Holkema Vermeulen
Spui 10
Tel. 085 26.72.12

ARNHEM
De Gelderse Boekhandel
Koningstraat 3 1
Tel. 085 45.23.45

BREDA
Boekhandel Gianottcn
Veemarktstraat 70-72
Tel. 076 14.97.00

DEVENTER
In onze winkels kunt U behalve deze folder ook nog méér informatie en een persoonlijk advies
ontvangen en het rijk gedocumenteerd proefdeel en het reeds verschenen deel FN komen inzien.
Graag nodigen wij U ook uit tot een nadere afspraak om nu al het beste vakboekennieuws van
1983 en detail te vernemen.
U zult even enthousiast raken over dit nieuwe projekt als wij intussen al zijn!

INTEKENBON/BESTELBON
voor gratis informatie en documentatie: in ongefrankeerde enveloppe te zenden aan:
ANTWOORDNUMMER 980, 1000 PA AMSTERDAM.
□
□

noteer mij voor de zeven vreemde van Dale's. de gehele serie,
bij voor intekening f 700,zend mij vrijblijvend meer informatie

Bockhandel Praamstra
Lange Bissehopstraat 41
Tel. 05700 1.20.25

"s-GRAVENHAGE
Verwijs & Stam
Prinsessegracht 2
Tel. 070 46.80.44/63.97.18

NIJM EGEN
Dekker v.d. Vegt
Plein 1944 no. 129
Tel. 080- 22.10.10

ROTTERDAM
Wetenschappelijke Bockhandel
Korte Hoogstraat 11
Tel. 010- 33.26.88

Naam: ..........................................................................................................................

TILBURG

Adres: ............................................................................

Boekhandel Gianottcn
Heuvelpoort 359
Tel. 013 - 68.29.91

Postcode: ..........................................
Datum:

..........................................

Woonplaats:
Handtekening:

UTRECHT
Brocse-Kemink
Stadhuisbrug 5
Tel. 030 31.38.04

Het beste vakboekennieuws van 1983 nü al bij de specialiseerde vakboekhandel!
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Vakmanschap is Meesterschap
S o m m i g e v o o r w e r p e n k r i j g e n in e e n s v e e l m e e r g e v o e l s w a a r d e a ls w e w e t e n w a t e r a c h t e r s te e k t . O f, i n h e t g e v a l v a n
t o n e e l k l e d i n g , w i e e r i n s ta k . Z o s p e e ld e i n d i e m o o i e c r è m e v e l o u r s j a s e e n s d e b e r o e m d e a c t e u r E d u a r d V e r k a d e . E n d e g r o e n e
s c h o e n e n m e t g lit t e r h a k k e n s ie rd e n eens d e v o e te n v a n de o n v e r g e te lijk e J o s e p h in e B a ker. Z o h e b b e n a lle v o o r w e r p e n
o p d e z e f o t o h u n e ig e n v e r h a a l , h u n e ig e n h i s t o r i e . O o k d a t g la s G r o l s c h . W a n t a l m e e r d a n S 00 j a a r b r o u w t G r o l s c h
h a a r b i e r o p n a t u u r l i j k e e n a m b a c h t e l i j k e w ij z e . E n d a t p r o e f j e .
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PUUR GELUID IS EEN KWESTIE VAN STILTE.
Geen krasje, geen stofje, geen pitje en zelfs
geen ruis meer van 'n naald in 'n groefI Zuivere stilte
met daarin puur geluid. Dat is de grote doorbraak in
de geschiedenis van het geluid, waaraan Philips ruim
tien jaar werkte en de naam Compact Discgaf.
Wat meteen opvalt is, dat de naald van de spe
ler vervangen is door een laserstraal die de disc aftast.
Licht krast niet en veroorzaakt geen slijtage. Boven
dien ligt de muziek bij Compact Disc niet langer open
en bloot in groeven, maar veilig opgeborgen in kleine
kuiltjes achter een harde, transparante laag. Daardoor
klinkt een duizendmaal gedraaide disc nog even bril
jant als een gloednieuwe. Onaantastbaar geluid dus!
De kleine disc meet maar 12 cm doorsnee en kan een
vol uur ononderbroken muziek bevatten.
Op Compact Disc verschenen reeds
honderden muziektitels, van Bach tot BZN en

van Rachmaninow tot Roxy Music Laat u de Philips
Compact Disc speler CD 100 o f CD 200 demonstreren
bij een Philips HiFi dealer. Ervaar het pure geluid in de
pure stilte. De bruto-adviesprijs voor beide apparaten
is f 1.995,-. U kunt de Compact Disc spelers zonder
extra voorziening op uw HiFi installatie aansluiten.
W ilt u meer informatie, vraag dan de
Compact Disc brochure aan bij: Philips Nederland,
afdeling Audio VB 11/35, Antwoordnummer 500,
5600 VB Eindhoven.

PHILIPS COMPACT DISC.
PUUR ONAANTASTBAAR GELUID.

P H IL IPS

PHILIPS

De ziekte van Kraus
De autobiografie van een bibliofiele miljonair
Die Saga von den kostbaren
Büchern
door H.P. Kraus
Uitgever: SV international
Schweizer Verlaghaus, Zürich,
446 p., ƒ60,—

Boudewijn Biich
Bibliofielen zijn zieke mensen.
Om de een of andere duistere
reden zijn het zonder uitzonde
ring mannen. Een voorbeeld
van zo’n zieke man is André Di
nar. Deze publiceerde Fortune
des livres. In dit boekje staat het
hoofdstuk ‘Bibliophilie et Bibliophiles’. Schrijver tracht in
dit boekje een typologie te ge
ven van de onderscheidene
soorten bibliofielen. En er zijn
wat soorten! Volgens de auteur
heb je ‘de chique huisjasjesbibliofiel’, ‘de maniak’, ‘de goed
ingelichte bibliofiel’ (die een
terreur betekent voor uitgevers,
veilinghouders en andere bi
bliofielen), ‘de gulzigaard’, ‘de
koninklijke bibliofiel’ enzo
voorts. Waartoe ik zelf behoor,
weet ik niet doch het boekje van
Dinar bezit ik, ten eerste omdat
ik het zou én moest hebben en
ten tweede omdat op het omslag
als uitgever (‘Mercure de France, 1943’ staat en op de titelpa
gina een andere uitgever (Editions Natal) met het jaartal 1939.
Dat soort zaken brengt mij in
hoge staat van opwinding en
ongetwijfeld ook mijn oudere
medelijder H.P. Kraus.
H.P. Kraus lijkt mij een treffend
voorbeeld van alles. Hij is alle soor
ten bibliofielen door elkaar. Hij is
puissant rijk, hij heeft alles, hij kan
alles krijgen en is verschrikkelijk
ziek. Kortom: een bibliofiel naar
mijn hart. Toch zou Kraus dat nie
mendalletje Fortune des livres met
een neerbuigende glans over het ge
laat in een hoek werpen. Want
Kraus koopt, verzamelt en ver
koopt slechts topstukken.
Deze op 12 oktober 1907 geboren
baby zou uitgroeien tot de grootste
boekkoper/-verkoper aller tijden.
Zijn gedenkschriften verschenen in
de Engelse taal onder de titel A rare
book saga te New York in 1978. Nu
is er een Duitse editie: Die Saga von
74
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verschrikkelijk veel van honden en
kinderen hield. Doch de zojuist ge
schreven zin zou Kraus niet schrij
ven. Kraus is al weer aangeland in
Amerika. De berooide boekenfanaat kent slechts heroïek. Op 12 ok
tober — op Columbus-Dag (de ont
dekkingsreiziger ontdekte op die
dag in 1492 Amerika; bij toeval
werd Kraus precies 415 jaar later
geboren) — betrad de vluchteling
het Amerikaanse vasteland. Toeval
lig (?) had Kraus uit zijn bezit in
Oostenrijk ‘een exemplaar van de
zeldzame brief van Columbus uit
1494 in de uitgave van Vernardus’
(blz. 95) kunnen meenemen. Hij
kwam —bij toeval —enkele journa
listen tegen die hij dit gedenkwaar
dige feit vertelde en besloot op de
zelfde avond van zijn aankomst in
het veilige Amerika een antiqua
riaat te openen in New York.

Toeval, geluk

den kostbaren Büchern. Tot mijn
schande moet ik bekennen (ik ben
blijkbaar een operette-bibliofiel) dat
ik eerst de Duitse editie las en daar
na pas de Amerikaanse. De Duitse
editie is enigszins uitgebreider, van
meer foto’s voorzien en vooral meer
Kraus — dus Duitstalig. Het dra
matische van de in 1939 naar
Amerika gevluchte jood (hij bracht
daarvoor ruim een jaar door in
Dachau en Buchenwald) is dat hij
weliswaar zegt dat hij Amerikaan is
geworden, maar ondanks dat voort
durend in Europa verblijft, koopt
en verhandelt. Kort geschreven:
Gutenberg was een Europeaan en
kón geen Noordamerikaanse Indi
aan zijn.
Van krantenverkoper tot miljonair
— dat genoegen heeft Kraus twee
maal mogen smaken. In Wenen be
zat hij een boekhandel annex anti
quariaat; door het eerder genoemde
tijdsgewricht moest hij dat opgeven

H .P. Kraus

en werd opgesloten in een concen
tratiekamp. Dat Kraus via Zweden
naar Amerika kon uitwijken, vindt
ongetwijfeld zijn verklaring in zijn
bekendheid met de ‘Reichsjugendfïihrer’, Baldur von Schirach. Op
bladzijde 78 van zijn gedenkschrif
ten schrijft Kraus die verbazing
wekkende regels: ‘Von Schirachs
vrouw Henriette was een van onze
beste klanten en hield zich bezig
met de opbouw van een belangrijke
verzameling Duitse literatuur van
de vijftiende en zestiende eeuw. Zij
was de dochter van Hitlers officiële
fotograaf Hoffmann (bij wie Eva
Braun in dienst was, BB) en kon
over genoeg geld beschikken om
zelfs zeer kostbare incunabelen te
kunnen kopen. (...) Schirach zelf
was ook bibliofiel; hij verzamelde
boeken over bijen.’
Het is het verhaal van Hitler die zo

Het zojuist geschetste is kenmer
kend voor Kraus: toeval, geluk en
bijkans extreme vormen van een ta
lent het noodlot te ontkomen. De
lezer is geneigd Kraus’ memoires
als ongeloofwaardig van zich af te
werpen, alsof het een remake van
Karl von Münchhausen zou zijn.
Niets is echter minder waar: Kraus
leeft nog steeds, zijn catalogi en bi
bliografieën zijn baanbrekend en te
vens onbetaalbaar (de aanbiedingscatalogi van Kraus hebben een
waarde op zich). Kraus staat in een
mooie traditie: die van de antiquaar/bibliograaf. Hij laat met ze
kere regelmaat bibliografieën ver
schijnen die hij samen met zijn we
tenschappelijke staf samenstelt.
Ook hier echter komt de puissante
rijkdom van Kraus om de hoek kij
ken. Schreef Vicomte de Spoelberch de Lovenjoul zijn Baudelaire-bibliografie in zijn eentje (in Les
Lundis d’un chercheur, Parijs 1894),
Kraus blijkt, na lezing van zijn Sa
ga, een hele staf gepromoveerde he
ren in dienst te hebben.
Kraus’ carrière in Amerika verliep
voorspoedig. Hij trof een meisje
met een rijke vader die wel wat geld
wilde fourneren. In hoofdstuk 15
verhaalt de antiquaar van enkele
‘Misserfolgen’. In 1949 besloot hij
de Dode Zee-rollen niet te kopen
‘omdat ik met zulk materiaal onbe
kend was en geen idee had wat ze
zouden kunnen opbrengen’. Een
Latijnse bijbeltekst uit de vijfde
eeuw — een ongelooflijke handels-

unicum — ging zijn neus voorbij
omdat de paus lucht kreeg van de
verkoop en de tekst als ‘kerkelijk ei
gendom’ naar Rome liet transporte
ren. Kraus vindt een manuscript
met de handtekening van Willem
de Veroveraar. Hij kan het kopen
voor de belachelijke prijs van acht
honderd pond. Alles is in orde; tot
dat het British Museum ontdekt
dat ze nog geen handtekening van
Willem de Veroveraar hebben...
een uitvoervergunning wordt der
halve niet afgegeven. Kraus schrijft
dat hij in somberheid vervalt maar
het onvoorstelbare gebeurt: vier
jaar later verkrijgt hij tóch een sig
natuur van Willem de Veroveraar.
Hij verkoopt haar door aan ‘de koning van de bibliofielen van de
twintigste eeuw: Dr. Martin Bodmer 1899-1970’.
Hoofdstuk 37 gaat over deze ‘verza
melaar par excellence’. Het is bij
zonder aardig en stelt de rijkdom
van Kraus een beetje in een ander
daglicht. Bodmer was nóg rijker
dan Kraus: ‘Bodmer wees nooit een
aanbod tot koop af. Ook wanneer
het ongewoon was of eigenlijk niet
thuishoorde in zijn verzameling.’
Bodmer schrok nooit terug, ook
niet wanneer iets twee miljoen gul
den kostte. Bodmer liet 150.000
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W ERELDSELLERS:
Deens humoristisch schrijver
Baas in moeders buik....... .ƒ14,90
Hallo Mama, Hallo Papa,
Hallo A llem aal.................. .ƒ14,90
Kijk eens M am a..................ƒ14,90
Mama is de liefste
van de hele wereld...............ƒ14,90
De kunst een goede
Patiënt te zijn ..................... .ƒ14,90
De kunst jong te b lij v e n ../14,90
Dit zijn de Scandinaviërs ..ƒ 14,90

Verkrijgbaar in elke
boekhandel

Uitgeverij
Tiebosch B .V .
Amsterdam

stukken na die hij aan de stad Genève schonk. De waarde van de Martin-Bodmer-Stiftung is letterlijk on
schatbaar. Het verhaal over Bod
mer is niet het enige over grote ver
zamelaars. Kraus kent namelijk alle
verzamelaars; hij wacht weken in
bananenrepublieken in ZuidAmerika om een verzamelaar te
kunnen spreken die wel iets wil ver
kopen. Hij legt de hand op (een ge
deelte, uiteraard) van de Rothschild-collectie en goochelt in zijn
memoires voortdurend met bezit
ters van Gutenberg-bijbels en eige
naren van Shakespeare-folianten.
Men krijgt de idee dat Kraus alles
kan krijgen en zo is het ook: tegen
een habbekrats koopt hij (samen
met ‘de Hollandse handelaar Nijhoff alle doubletten van de biblio
theek van de Haarlemse Teylerstichting op. Men heeft over deze
onverstandige verkoop indertijd
weinig vernomen in Nederlandse
kranten. Kraus heeft zich er inmid
dels zeer door verrijkt. Zowel door
directe verkoop als door reprints.
Want dat is nog een andere kant
van Kraus: zijn reprint-bedrijf.
Kraus is de eerste die erachterkwam dat het herdrukken van zeld
zame boeken en tijdschriften wel
eens heel veel geld zou kunnen op
brengen.
Een zwak van de antiquaar is echter
zijn sentimentele weekhartigheid.
Hij schenkt af en toe wat aan
Amerikaanse bibliotheken en be
schrijft zo’n schenking als een daad
van vaderlandslievendheid, terwijl
de bedoelingen van Kraus duidelijk
zijn: het verwerven van een eredoc
toraat. Zijn aankoop op 5 juli 1976
van ‘het duurste manuscript aller
tijden’ (ruim twee miljoen gulden,
het haalde alle kranten) wordt be
schreven op een fondant-toon. De
koper veinst dat de aandrang van
zijn zoontje de doorslag tot de koop
werd! Het een na laatste hoofdstuk
met de gruwelijke titel ‘Vielen
Dank, Onkel Sam’, het schaamte
loos afdrukken van krantestukjes
als ‘Vespucci MS Given to U.S. Library (by H.P. Kraus)’ en dergelij
ke, maakt de schrijver tot een erger
lijke ijdeltuit. De flaptekst: ‘In alle
memoires ligt ijdelheid en wat dat
betreft zijn deze geen uitzonde
ring’, maakt zo iets dubbel-irritant.
Dat laatste neemt niet weg dat deze
Oostenrijkse intellectueel annex
Amerikaanse geldmagnaat het
spannendste boek schreef over een
uitermate saai onderwerp dat ik in
jaren heb gelezen. Saga is een Schit
terend voorbeeld van hoe een bibliofilicon moet zijn.
■

A c a d e m ie e n
F o ru m
O ver H o g er O n d erw ijs en
w eten sch ap

D e z o rg e lijk e
s ta a t van
h e t o n b e w u s te
J. van H eerd en

A. D. de G root
Het Hoger Onderwijs en de weten
schap staan heden ten dage op
nieuw in het zoeklicht, niet in de
laatste plaats vanwege het ver
meende verval van de universi
taire wereld. Hoe kunnen wij het
onderwijs structureel verbeteren
en de wetenschap kwalitatief be
vorderen?
ƒ 39,50

Een beroep op het onbewuste bij
de verklaring van menselijk gedrag
lijkt onvermijdelijk. Dat geldt niet
alleen voor waan en neurose,
maar ook bij alledaagse beslissin
gen en opmerkelijke vermogens.
Hoe aannemelijk en verantwoord
is de uitspraak dat ons leven be
heerst wordt door onbewuste pro
cessen?
ƒ 24,50

J. T. B aren d reg t

K ie rk e g a a rd

D e z ie le n m a rk t

D en ken en zijn

Nagelaten essays van Johan
Barendregt (1924-1982) over het
medische model en zijn critici,
eenvoudige en luxueuze zielen,
de waarde van psychotherapie,
fobieën en verwante angsten, en
de zin van het leven na de dood
f 27,50
186 blz.,

In Boom klassiek deel 37 twee
teksten van de revolutionaire
Deense denker over de mens als
individu en zijn existentie in de
verzorgingsstaat avant la lettre. De
mens moet zichzelf leren kennen
door wat hij meemaakt, door de
alledaagse problemen die hem
gesteld worden.
ƒ 28,50 I

Jan van Eijck

F o u c a u lt
Filo so fie:
e e n in leid in g
Een algemene, systematische
inleiding tot de wijsbegeerte, op
elementair niveau, voor een
breed publiek zonder voorkennis
van het vak; optimaal toegankelijk
door de heldere presentatie,
waarin jargon is vermeden, verle
vendigd door actuele voorbeel
den. 240 blz',
ƒ 29,50

Louis Boon

G e s c h ie d e n is
van d e
p s y c h o lo g ie
Klassieke kwesties, zoals de re
latie tussen lichaam en geest, het
probleem van erfelijkheid en om
geving, de veranderbaarheid van
de menselijke natuur, vormen de
leidraad voor dit historisch over
zicht. 220 blz.,
ƒ 29,50

G eschiedenis van de
w aanzin
Derde druk van dit klassieke boek
over de rede versus de on-rede,
de waanzin, alles wat de draak
steekt met de rede De mensen
zijn gek, zei Pascal al, niet gek-zijn
is een manier van gek-zijn f 41.50 I

M e ta fy s ic a
C. A. van P eu rsen en
E. J. P etersm a (redactie)
Aan de hand van denkers als
Aristoteles, Kant, Bergson, Carnap, Popper en Bloch worden de
uiteenlopende opvattingen over
,,metafysica' en de inhoud van dat
begrip door de eeuwen heen be
licht.
f 31 _

H o m o seksualiteit
in N ederlan d

R u s s ell

Studie van een
em ancipatiebew eging

H et AB C van de
relativiteit

Rob Tielm an

,,Een boek dat door iedereen ge
lezen moet worden, die wat meer
van de relativiteitstheorie af wil
weten, zonder kennis te willen
nemen van de bijbehorende wis
kunde" Boom klassiek 2
ƒ 29,50

Over aard en omvang van maat
schappelijke achters- rlling van
homoseksuele mannen en vrou
wen in de loop der eeuwen, en
over het verzet tegen die achter
stelling vooral in deze eeuw Geïl
lustreerd.
ƒ 47,-

In de boekhandel en bij uitgeverij Boom. postbus 58. 7940 AB Meppel
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Vogels van diverse pluimage
Hoe reageerde Nederland op Freud?
tegengestelde onderstromen in de
westerse cultuur, de rationalistische
onderstroom met een sterke nadruk
op een niet aan de persoon gebon
den wijze van kennisverwerving en
de romantische onderstroom, waar
in de persoonlijk doorleefde erva
ring en intuïtie een grote rol spelen.
Deze twee onderstromen in het
westerse denken zijn voor Bulhof
een belangrijk middel om de talloze
reacties op Freud in Nederland te
groeperen. Zo noemt ze Frederik
van Eeden en Van Renterghem, be
langrijke pioniers in de Nederland
se psychiatrie, twee typische verte
genwoordigers van de romantische
richting. Terecht wijdt Bulhof nog
al wat aandacht aan hen. Van Ee
den zeker is een boeiende persoon
lijkheid, een vat vol tegenstrijdighe
den, soms vreselijk irritant en hy
pocriet, soms innemend en eerlijk,
soms inventief in zijn denken, soms
hopeloos verstard. Voor Van Eeden
was wetenschap in de eerste plaats
een mogelijkheid van zelfheiliging
en onderzoek naar occulte ver
schijnselen. Van de tekortkomin
gen van de positivistische weten
schap was hij goed doordrongen.
Zijn literair werk, Van de koele me
ren des doods onder andere, is een
demonstratie van die overtuiging.

Freud en Nederland.
De interpretatie en invloed
van zijn ideeën
door Ilse Bulhof
Uitgever: Ambo, ƒ 49,75
Jan Fontijn

I

Er bestaat een hardnekkige my
the dat de psychoanalyse in de
eerste tijd van haar ontstaan op
grote weerstanden stuitte.
Freud zelf heeft zijn best ge
daan om die mythe in stand te
houden. Toen hij tijdens de
Eerste Wereldoorlog zijn be
roemde ‘Vorlesungen’ hield,
raadde hij degene die zijn leven
wilde wijden aan de psychoana
lyse, dit ten sterkste af. ‘Zoals
de zaken nu staan,’ aldus
Freud, ‘kan hij er zeker van zijn
dat een dergelijke beroepskeus
hem tijdens zijn studiën aan de
universiteit vele moeilijkheden
zal baren, en als hij als genees
heer in de praktijk komt, zal hij
ondervinden dat de maatschap
pij zijn streven niet begrijpt,
dat ze hem niet vertrouwt, hem
vijandig is en dat ze al de boze
geesten, die in haar binnenste
op de loer liggen, op hem zal
loslaten.’
Ik heb de indruk dat Freud behoor
lijk overdrijft. In ieder geval gaat de
beeldvorming van de arme psycho
analyticus belaagd door vijanden
voor Nederland niet op. Over de
wijze waarop Freud in Nederland
werd ontvangen, worden we uitste
kend geïnformeerd in de boeiende,
informatieve en leesbare studie van
de historica Ilse Bulhof. Ze laat
zien dat Freuds leer hier tot onge
veer 1920 vooral in medische krin
gen bekend was en zonder al te veel
weerstanden ook een plaats ver
wierf in de universitaire wereld.
Omstreeks 1920 bereikte de popu
lariteit van de psychoanalyse een
hoogtepunt. Niet alleen psychiaters
en artsen lezen dan Freud, maar
ook leken. Ik heb me verbaasd over
de bontheid van de Freud-receptie:
wereldhervormers,
schrijvers,
schilders, anarchisten, socialisten,
pacifisten, spiritisten, hegelianen,
bollandisten, conservatieven, libe
ralen zij allen probeerden Freud
voor hun karretje te spannen.
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L /n

26 MAART 1983

Krankzinnigheid
Iedereen kon wel iets van zijn ga
ding vinden in Freuds theorieën.
Dat de een op grond van zijn leer
meende de maatschappij te kunnen
verbeteren en dat een ander via
Freud tot een somber cultuurpessi
misme verviel en dat weer een an
der hem gebruikte in zijn strijd te
gen oorlog en fascisme, zou, zo lijkt
het, kunnen komen door de veel
omvattendheid van zijn ideeën en
rijkdom ervan. Er is geen aspect
van de cultuur te noemen of Freud
heeft er wel iets over geschreven.

Verbieden
Maar dat zoveel mensen hem kon
den gebruiken voor hun doelein
den, kan natuurlijk ook minder po
sitief gewaardeerd worden. Je kan
van Freuds leer geheel in navolging
van Popper zeggen dat deze te wei
nig verbiedt. Er is geen menselijk
gedrag denkbaar dat in strijd zou
zijn met Freuds theorieën. Het be
grippenapparaat en theoretisch ka
der laat nog wel eens te wensen
over. Voeg daarbij het enorme ge-

Freud

bied dat hij bestrijkt en je kunt je
voorstellen dat Freud door vogels
van diverse pluimage gebruikt is.
Ilse Bulhof erkent dat het, gezien
de vele in zijn werk verborgen am
bivalenties, niet altijd gemakkelijk
te begrijpen is wat hij eigenlijk
heeft gezegd. Overigens is ze zeer te
spreken over Freud en ze steekt
haar bewondering niet onder stoe
len of banken. Freud fascineert
haar zo door het diepe meegevoel
met het lijden van zijn patiënten,
door de toon van voorname resigna
tie, die uit zijn werk opklinkt, door
zijn stijl en door het ondogmatische
karakter van Freuds denken. Ik
denk dat zeker wat betreft het
laatste heel wat af te dingen is. Het
is verder al te bekend hoe verbit
terd hij kon reageren op kritiek op
zijn theorie.
Voor Ilse Bulhof is Freud zo uniek,
omdat zijn psychoanalyse een ge
niaal compromis is van twee elkaar

De seksueel gefrustreerde Van
Eeden moest aanvankelijk niets we
ten van Freud, een ‘cynische, ploer
tige geest’, die zich absoluut niet
bekommert om fijnere en hogere
gevoelens. Later is hij wat milder
gestemd.
Het knappe van Bulhof is dat ze in
staat is om in een beperkt aantal
bladzijden iemands wereldbeschou
wing en wetenschapsopvatting on
der woorden te brengen en de wijze
waarop hij op Freuds ideeën rea
geert. Het tweede deel van haar stu
die is daar een goed voorbeeld van.
Daarin beschrijft ze hoe drie voor
aanstaande psychiaters, de liberaal
Jelgersma, de protestant Bouman
en de begaafde en excentrieke Au
gust Starcke, Freud verwerken.
Vooral het hoofdstuk over de
laatste is een boeiend portret ge
worden van een man voor wie
Freud in de eerste plaats een ontmaskeraar was van de huichelach
tigheid van de zogenaamde be
schaafde maatschappij. Starcke was
uitermate pessimistisch over de
vooruitgang; de psychoanalyse zou

de maatschappij enigszins kunnen
genezen. Revolutionair waren zijn
opvattingen over krankzinnigheid.
Jaren voor Laing, Foucault en Foudraine poneert Starcke de stelling
dat krankzinnigheid een etiket is
dat normalen een groep mensen op
plakken. De krankzinnige staat vol
gens hem buiten het bereik van het
normale woordverkeer en verstoort
zodoende het naïeve vertrouwen in
de macht van het woord. De krank
zinnige boezemt angst in omdat de
normale mens open en bloot gecon
fronteerd wordt met de angstwek
kende kracht van het onbewuste.
Origineel is ook Starckes poging
om via de analyse van het gedrag
van mieren tot nieuwe inzichten te
komen van het sociale gedrag van
mensen. In de kelder van zijn
ambtswoning had hij een mierenko
lonie, die hij dagelijks observeerde.

Ter Braak
Op 5 mei 1936 schreef Ter Braak
in Het Vaderland een artikel ‘Freud
en zijn invloed’. Evenals in het
hoofdstuk in Politicus zonder partij
over Freud gaat hij ook dit keer te
keer tegen het ‘freudisme’, een
goedkope interpretatie van de leer
van Freud die tot uiting komt door
de modieuze wijze waarmee men
sen met termen uit de psycho
analyse goochelen en elkaar daar
mee om de oren slaan. Zo’n opmer
king van Ter Braak is veelzeggend;
het geeft aan dat de psychoanalyse
doorgedrongen is tot een breed pu
bliek en gemeengoed is geworden.
Die grotere populariteit begint al
op het einde van de Eerste Wereld
oorlog, wanneer een aantal werken
van Freud vertaald worden en wan
neer de schrijver Nico van Suchtelen zijn bestseller Uit de diepten der
ziel (1917) publiceert, waarin de
psychoanalyse voor leken wordt
vertaald. Het jaar 1917 is ook in
een ander opzicht belangrijk omdat
toen de Nederlandse Vereniging
voor psychoanalyse werd opge
richt. Jammer genoeg behandelt
Bulhof vrij beknopt de geschiede
nis van deze vereniging. Wel geeft
ze aan dat het vfoegere elan van

haar leden in de loop der jaren ver
dwijnt en dat er een verburgerlij
king van de psychoanalyse op
treedt. Van een bijeenkomst van
psychoanalytici, waarop een film
werd vertoond, geeft Ter Braak een
amusant verslag in Politicus zonder
partij-, het banale ‘freudisme’ tiert
daar welig. Deze verwerking van
Freud stelt hij tegenover die van
schrijvers als Thomas Mann en
Vestdijk, die geen epigoon zijn
maar op intelligente en kritische
wijze Freud lezen en verwerken.
Volgens Ter Braak is de voor
naamste invloed van Freud niet
vast te leggen; de zelfstandige per
soonlijkheden hebben geen behoef
te met hun kennis van Freud te
koop te lopen maar hebben haar
verwerkt en opgenomen in hun we
reldbeschouwing. Die constatering
van Ter Braak lijkt me juist. Ik
denk dat die opmerking tevens de
grenzen aangeeft van Bulhofs stu
die, die immers alleen hen die ex
pliciete uitspraken doen over Freud
opneemt.
Ter Braak stond ambivalent ten op
zichte van Freud. Bulhof sugge
reert iets te veel dat hij Freud af
wees. Weliswaar wees hij Freuds
heilig geloof in wetenschap af en
diens overtuiging over wat gezond
en ongezond was, maar hij erkende
Freuds genialiteit. En dat laatste
zegt toch wel iets! Bij de dood van
Freud spreekt Ter Braak zijn grote
bewondering uit over Freud.
Het deel van Bulhofs studie dat
over de invloed van Freud op de
schrijvers in de jaren dertig han
delt, is niet het beste deel. De door
psychiaters veel gelezen roman van
Maurits Dekker Waarom ik niet
krankzinnig ben... vergeet ze en
Vestdijk, de psycholoog bij uitstek,
komt er wat bekaaid af.
Het interessante van Bulhofs studie
is dat deze zich op de grens beweegt
van ideeëngeschiedenis, sociale ge
schiedenis en wetenschapsgeschie
denis. Ze laat overtuigend zien hoe
de Freud-receptie op een bepaald
moment sterk afhangt van de stand
van wetenschap en persoonlijke, so
ciale en culturele factoren. Er is op
het gebied van deze receptie nog
heel wat te doen. Het zou bij voor
beeld nuttig zijn om de receptie van
Freud in Nederland te vergelijken
met andere landen. Wie ging voor
de oorlog in analyse en wat waren
de symptomen van de patiënt? Is
uit niet-publieke bronnen, bij voor
beeld uit dagboeken, corresponden
ties of interviews geen belangwek
kende informatie te halen? Freud en
Nederland lijkt me een goede basis
om op voort te bouwen.
■
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Nieuwe import
Jeffrey Archer

The Prodigal Daughter;
the international bestseller now in paperback
Coronetf 15,00
BerylBainbridge

A Weekend with Claude;
her first published novel, now radically revised and
rewritten
Fontanaf 10,50
Marshall Berman

AU That Is Solid Melts Dito Air;
the experience of modemity
Touchstone f23,80
André Brink

A Chain of Voices;
a triumph of storytelling
Fontanaf 17,60
John le Carré

The I<ittle Drummer Girl;
his new novel
Alfred A. Knopf f 47,00 (Gebonden)
Eknath Easwaran

Gandhi the Man ,
a sensitive and deeply iüuminating memoir
Nilgiri Press f2 6 ,9 5

Louis Fischer (Editor)

The Essential Gandhi;
a basic collection of Gandhi’s own writings on his life,
work, and ideas
Vintage f 18,30

FrederickForsyth

No Comebacks;
collected short stories
First time in paperback
Corgi f 12,20
Robert Scheer

With Enough Shovels:
Reagan, Bush and Nuclear War
Random House f 48,45 (Gebonden)
Jill Tweedie (Introduction)

Letters from a Fainthearted Feminist;
the more human face of feminism
Picador f 13,50
Importeur

vanfitmar
Vraag uw boekverkoper

Prijswijzigingen voorbehouden

Amsterdam

HET
FAVORIETE
PERSONAGE
Miaula
door
Judith Herzberg
Favoriet betekent lievelings en lievelings hoort
bij de kindertijd. Wat is je lievelingspop lieve
lingsliedje lievelingstrui. Wat vindt je viezer
pies of poep en wat vind je enger verdrinken of
verbranden. Wie vind je liever je vader of je
moeder en wat is je lievelingskleur. Vandaar dat
me alleen personages uit niet zelf gelezen, maar
voorgelezen boeken invallen, gehoorde boeken
met plaatjes.
‘Klein Jantje (bijvoorbeeld) kwam in modder
land waar zich geen kind gewassen had. Foei!
riep hij uit en in de nacht heeft hij een heel goed
plan bedacht.’ Dit kan in m’n geheugen sinds
m’n ± vijfde jaar wel wat verbasterd zijn, en ik
zou er wat voor geven dat boek weer eens echt
in handen te hebben, zodat ik eindelijk waar kon
laten worden wat al die jaren niet weg wilde:
‘Als hen hun moeder eten gaf/dan likten zij de
bordjes af. Als kleine varkens aten zij/het plaatje
toont het aan hierbij.’ Zo raakt er veel opwin
dends en moois opeens weg.
Een ander boek dat in m’n hoofd bleef hangen
was Miaula en de Tweelingen, bewerkt door
Nienke van Hichtum met tekeningen van Susan
B. Pearse. Klein Jantje was wel een held, maar
vooral op het gebied van de hygiëne, iets wat de
fantasie prikkelde, maar Miaula was een echte
heldin in het groot. Zij redt de hele familie uit
een brandend huis. Maar ook is ze een tijd
spoorloos verdwenen. Voor ze weer terugkomt
en de tweelingen zeggen ‘Tijt, Miaula is terug
en ze heeft een heleboel teine tindertjes meege
bracht’, is ze echt’weg. Tenminste dat dachten
we. We dachten dat ze nooit meer terug zou ko
men. De tweelingen waren helemaal mager en
bleek van een hele week huilen. De moeder zei
dat ze wel een nieuwe poes zou gaan kopen. Dat
was het eerste voorbeeld van de domheid van
grote mensen en één van de ergste. Ik kan niet
nagaan of door de reeks verliezen de onzinnig
heid van die vervangings-oplossing zo in m’n
geheugen gegrift is, of dat er een soort voorge
voel, toen al, ontstond. ‘Ik wil geen nieuwe
poes’, met dat antwoord viel ik samen. Het
bestond uit trouw, verdriet en een grote wan
hoop vanwege het onbegrip.
Nee geen voorgevoel, geen hindsight ook, wat
een onzin. Een heel goed boek dat het gevoel
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van een vierjarige, voor een andere vierjarige
verwoordde.
Veel later gaf een lievelingsvriendin me haar ei
gen oude exemplaar van Miaula en de Tweelin
gen. Bij boeken kan dat, vervangen. Hoewel een
nieuwe uitgave nooit dat effect had gehad.

Stein
door
Toon Tellegen
Op een ochtend, in het binnenland van Celebes,
in de tweede helft van de negentiende eeuw,
rijdt een man door de wildernis. Hij is koop
man, avonturier, veteraan van revoluties, advi
seur van de sultan en verzamelaar van torren en
vlinders.
Hij is ontboden naar de residentie van de sultan.
Plotseling wordt van vier kanten op hem ge
schoten. Wat een ongeduld, denkt hij, als zij
nog tien seconden hadden gewacht... Hij laat
zich langs de flank van het paard vallen, alsof hij
getroffen is, hangt in de teugels en ziet tussen de
manen door vier mannen voorzichtig naderbij
komen, geweren in de aanslag.
Met zijn rechterhand richt hij, heel langzaam,
langs de nek van het paard, zijn revolver op hen.
Maar dan begint hij plotseling hevig te beven.
Zijn hart bonst in zijn keel. Uit zijn ooghoeken
ziet hij, vlak naast zich, op een struik, in het
zonlicht, een vlinder. Is dit mogelijk? denkt hij.
Hij ziet de vlinder waarvan hij heeft gedroomd,
en vaker nog heeft wakker gelegen, de grote
bronskleurige vlinder met de saffraangele stip
pen, waarvan slechts één exemplaar ooit is ge
vangen, en waarover hij zo vaak met zijn leer
meester in de entomologie heeft gesproken.
En terwijl hij met zijn rechterhand de vier man
nen neerschiet vangt hij met zijn linkerhand, in
zijn vilten hoed, de vlinder. ‘On that day I had
nothing to desire,’ vertelt hij later.
Zo herinnerde ik mij Stein, uit Lordjim van Joseph Conrad. Nu ik het boek opnieuw lees zie ik
dat de Stein van Conrad eerst drie mannen neer
legt en vier anderen op de vlucht jaagt, en dan
pas de schaduw van de vlinder over het voor
hoofd van één van hen, die nog een stuiptrek
king maakt, ziet glijden.
De Stein in mijn herinnering is mijn favoriete
personage. Het boek om hem heen is vervaagd
en zijn beschrijving door Conrad klopt niet
meer. Hij rijdt door een eigenaardig binnen

land, laat anderen achter zich — Molina, Flem
Snopes en zijn neef Mink, de Consul, Julia
Martin, Isaak Babel, Johan Nagel en de duivel
op de divan van Ivan Karamazov. In het struik
gewas wachten zijn vijanden, hij rijdt hen arge
loos tegemoet. Een vlinder zit op een tak, tussen
donkerrode bloemen, in het zonlicht, en laat
zich maar op één nog onbekend moment be
schrijven.

Bedelmeisje

Van vrijheid langs de wegen.
Ik ging de winden tegen
Als een verwachte bruid.
Wonderlijk, mijn favoriete personages zijn
vrouwen. Ze komen allen van buiten de grote
stad en hebben zich een plaats veroverd aan
gindse zijde van milieu, klasse, moraal. Ont
heemd, ongebonden, onverantwoordelijk. Dat
spreekt mij kennelijk aan.

" ™ D e Generaalse

door
Jan Siebelink
Ik hou van je, Thérèse Desqueroux. Om je
prachtige voorhoofd natuurlijk en om je iets te
grote handen. Om je wanhopige strijd tegen de
verstikkende sfeer van dorp en familie. Ik hou
vooral van je droeve, peinzende, boosaardige
blik. Ze zeggen dat je een onbegrijpelijk
monster bent. Immers, je hebt je niet aan de ob
sessionele verloking weten te onttrekken: Je be
vrijden door een onberispelijke moord op Bernard, je echtgenoot. Ik begrijp je, Thérèse... Je
krijgt je vrijheid. Je weet alleen niet wat je er
mee aan moet. In de laatste zin van het boek laat
de schrijver je alleen achter, op dat trottoir in
Parijs... Ik heb je nooit durven aanspreken. Je
bent zo ontoegankelijk, zo onbereikbaar, zo klas
siek.
Bedankt, Fran^ois Mauriac.
Nee, dan Adrienne Mesurat. Zij is mijn vrien
din. Met haar ben ik heel vertrouwelijk. Net als
Thérèse woont zij in een klein provincieplaats
je. Ook hier monotonie, grenzeloze verveling, ti
rannieke familie. Op een dag passeert dokter
Maurecourt haar in zijn rijtuig. Een nieuwsgie
rige blik van de dokter, een oudachtige man met
slechte tint. Een doordringende blik van
Adrienne. Meer niet. Allesomverwerpende ont
moeting. Ze vat een grote passie voor hem op en
in haar verbeelding krijgt de dokter de allure
van een man van ‘elders’. (Wat ken ik dat goed!
Het kleine dat kolossaal wordt...) De blik van de
dokter wordt een obsessie voor Adrienne en tast
tenslotte haar verstand aan. Het einde van dat
alles is moord en gekte.
Bedankt, Julien Green.
Echt verliefd ben ik op het bedelmeisje. Ze is
arm, heeft geen naam en scharrelt haar kost op
aan de poorten van paleizen. De koning merkt
haar op, toont haar zijn rijkdom en zijn liefde en
zet haar op zijn troon. Het meisje weet niet wat
haar overkomt. Een koning geknield aan haar
voeten. Verbazing ligt op haar gezicht te lezen.
De verbazing houdt angst en onrust in. Angst
en onrust om verlies van onafhankelijkheid. Ze
ontdoet zich van de koning en breekt uit... In de
middeleeuwen kende iedereen haar. Daarna is
ze lange tijd vergeten.
Bedankt, Swinburne, Tennyson, Gracq, BurneJones en vooral J.C. Bloem, die zijn gedicht
‘Koning Cophetua en het bedelmeisje’ zo ein
digt:
In mist en morgenkilte
Sloop ik het zijpoortje uit.
Er woei een frisse zilte
Er werd een vogel luid,
Er lag een wijde zegen

door
Dirkje Ruik
Het was een generaalsdochter —hoe kan ik het
anders schrijven —die zo tegen mijn tiende jaar
mijn kinderziel bezette.
Ze kwam regelrecht uit zes in zwaar karton ge
bonden deeltjes aanlopen en drukte haar stem
peltje op mijn linkerbovenarm, waar vrouwen,
geboren voor 1929 het merkteken van de koe
pok dragen.
Natuurlijk waren er wel meer literaire helden en
heldinnen die ik bewonderde op deze leeftijd,
want ik las me stuk, maar ze bleven toch meer
steken in het plaatje, ik aapte ze soms na, maar
van identificatie was geen sprake.
De generaalsdochter echter, ik schreef het reeds,
drukte haar stempeltje op mij, zij kreeg er deel
aan dat ik uitgroeide tot een romantisch, onbe
trouwbaar, humeurig trots oud wijf, een dwaal
lichtje, een afgescheiden vrouw.
Wie was de schepper van mijn onvergetelijke
Oost-Pruisische? Ze werd in 1913 ontworpen
door de schrijver Walter Bloem. Wat zij aan
schoonheid kreeg, miste de auteur geheel. Een
jaar of wat geleden kwam ik een foto van hem te
gen in een oude letterkunde-geschiedenis: ‘Das
goldene Buch der Literatur’. Het bleek een
aardslelijke Wilhelmiaanse blaaspoep te zijn
met puilogen, egelhaar, een poging tot een kei
zerlijke puntsnor. Het prototype van de onder
daan.
Hij was het die de zes rammelende deeltjes oor
logsgeschiedenis 1870/71 schreef, doorspekt van
Duitse bloed-en-bodem eer, waarin mijn heldin
toch zo fraai figureerde.
Zes delen, twee onder de titel ‘Het ijzeren jaar’,
twee ‘Volk tegen volk’ genoemd, en twee die de
naam ‘Smeden der toekomst’ op het kaft droe
gen: Nederlandse uitgave, ‘De Haan’s groene
boeken’. Ze waren inderdaad mosgroen de kaf
ten.
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door
Kees Stip
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De Generaalse

Het zesdelige drama begint in de badplaats Ems
ten tijde van de beruchte Emser depêche. Wie
niet weet wat de depêche te betekenen heeft
moet de geschiedenis van de Frans-Duitse oor
log er nog maar eens op nalezen, ik ken de bloe
derige historie uit mijn hoofd.
Iedereen is aanwezig: Vorst Bismarck, de Pruissische koning, de Franse gezant Benedetti; maar
ook een oude cavallerie-generaal a la Bücher,
met zijn beeldschone jonge dochter; en haar
neef luitenant George von Barkonow, hoe Baltisch, aan wie mijn heldin beloofd was.
In het gevolg van de Franse gezant bevindt zich
nog graaf de Pergeval, militair attaché, galant of
ficier, een vrouwenjager bij uitnemendheid.
Ondanks de naderende oorlog vergeet de gene
raalsdochter haar neef en wordt smoorverliefd
op de Perfeval; ze valt voor zijn verleidings
kunsten ’s avonds achter een rozenhaag.
Het moest iets geweldigs zijn, begreep ik toen ik
deze passage las, heerlijk verleid worden achter
een rozenhaag bij avond, weerloos in de armen
van een onstuimige Franse graaf, jawel al op
mijn tiende jaar deugde ik niet.
Mijn moeder was trouwens ook dol op de passa
ge.
Ik wil nu kort zijn.
De generaalsdochter bekent haar liefde voor de
Perijeval aan haar vader. Hij slaat haar in het ge
zicht, noemt haar een hoer en verstoot haar.
Neef von Barkonow vergeeft haar in stilte en
blijft hopen. De Oorlog breekt uit, iedereen ver
trekt haastig naar het front, mijn heldin als ver
pleegster in een veldlazaret. Tijdens het beleg
van Straatsburg ontmoet ze de Per^eval op
nieuw: hij wordt zwaar gewond haar lazaret bin
nen gedragen. Voor hij de kraaienmars blaast
trouwen ze in het geheim. Dan volgen er vier
delen krijgsgeschiedenis, hoogst spannend be
schreven. In het laatste deel, het behandelt o.a.
de veldslagen aan de Loire, wordt Von Barko
now eveneens oorlogsslachtoffer. Ook hij komt
in haar veldhospitaal terecht.
Stervend vraagt hij haar ten huwelijk. Ze be
looft hem eeuwige trouw en hij verlaat de we
reld in haar armen, een glimlach om de lippen.
De emoties van deze generaalsdochter, haar on
zinnige romantische waarheid, schoonheid, haar
koppigheid, ik heb ze nooit vergeten, ze werden
me een klein maar lichtend voorbeeld. Waarin
schuilt de grootheid van een vrouw: ze kan ver
leid worden door een Franse graaf en zelfs geluk
schenken met een leugen!

Dat Peer Gynt een goeie jongen is gelooft alleen
zijn oude moeder Aase. En zelfs haar maakt hij
het moeilijk door bij de eerste de beste bruiloft
de bruid te roven. Maar het goed is dan al ge
schiedt: hij heeft Solvejg ontmoet. Haar kerk
boek en haar schortje maken hem rein. Niet
voor lang, want na het verstoten van de bruid
roert hij zich al weer tussen de trollen en de
troelen. Even dreigt een ontijdig gelukkig einde
als Solvejg haar hut in het bos klaar heeft, maar
de spoken van een rijk vtrleden drijven Peer
naar een nog rijkere toekomst. Als voormalig

slavenhandelaar zien we hem op middelbare
leeftijd omstuwd door andere profiteurs langs
de kusten van Afrika dwalen, gereed om overal
waar strijd is de winnende zijde met zijn geld te
steunen. Zo hoopt hij keizer te worden. Maar
als zijn plannen mislukken en zijn aardse toe
komst achter hem ligt begint hij aan een andere
te denken. Het is waar, zijn eigen slaven heeft
hij mooi vetgemest, en zijn export van afgods
beelden heeft hij geneutraliseerd door als tegen
gif priesters te sturen, of omgekeerd. Honderd
jaar hel wil hij als boete wel uitzitten. Maar de
duivel maakt hem duidelijk dat je daarvoor echt
slecht moet zijn. Dan maar hemelwaarts, maar
lieve hemel, daar is de knopengieter al, die zijn
slappe ziel zal omsmelten, tenzij hij kan bewij
zen ooit ergens zichzelf te zijn geweest. Die
plaats is niet ver af: het is het hart van Solvejg,
die als vanouds uit haar hut komt met haar kerk
boek, en de stok die zij draagt is werkelijk alleen
om op te steunen. Goed of slecht, mijn Peer! Op
dat moment is het niet Peer, maar ben ik het die
op zijn knieën valt en mijn vreugdetranen af
droog aan de smartlap van haar schortje. Goed
of gek, mijn Solvejg.

Settembrini
door
Alfred Kossmann
Settembrini. Toen ik op m’n twintigste voor het
eerst Der Zauberberg las, zag ik hem komen aan
wandelen, een sierlijke, donkere, slecht geklede
meneer en ‘mit gekreuzten Füssen, auf seinen
Stock gestützt, in anmutiger Haltung’ bleef hij
voor Hans Castrop staan, en voor mij. De
‘draaiorgelman’, Italiaans van elegantie en
welsprekendheid en hoogdravendheid, de politi
serende humanist, de profeet van vooruitgang,
de onvermoeibare paedagoog, de tragi-komische
idealist. Een man van mooie redeneringen in
mooie woorden. Een dwaas, maar zo integer en
zo charmant.
In de veertig jaar sindsdien heb ik mijn sympa
thie voor hem niet verloochend. Het deed me
genoegen om te lezen dat Thomas Mann hem
bedoeld had als caricatuur van zijn broer Heinrich, de Zivilisationsliterat met wie hij erbarme
lijk ruzie had. Uit broederhaat een zo autonoom
romanpersonage creëren!
Mr Sammler (van Mr Sammler’s Planet). Zo’n
vijfendertig jaar nadat ik met Settembrini had
kennis gemaakt kruiste ik de weg van Saul Bellows mopperaar. ‘I regret it when things become so stupid, that’s true.’ In de wereld, in New
York, in de familie van Mr Sammler is waanzin
aan de macht. De oude halfblinde literaat ziet,
oordeelt, veroordeelt en blijft een man van rede
lijk humanisme, zelfs van liefde en geloof. Een
heel wat ervarener man dan Settembrini. Nadat
hij een roman lang mij had beziggehouden ging
ik door zijn ogen kijken. De wereld zag er an
ders uit, veel gekker nog, maar amusanter.
Literaten die twee. Laat ik sluiten met collegiale
sympathie voor Phernazes, in het gedicht Darius van K.P. Kavafis tot leven gebracht. Een
klungelige dichter, neem ik aan, met een be
rispelijk karakter. Maar in gevaarlijke omstan
digheden ervaart hij dat de dichterlijke fantasie
blijft gaan en keren.
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Natuur

Ierland heeft zo’n rijke, afwisselen
de natuur dat de liefhebber hier als
nergens in Europa heerlijk tot rust
kan komen. Want al ver voordat wij
ons in onze contreien bewust wer
den van het begrip “ecologie” wist
de Ier al wat hij in de natuur kon
doen en laten. Daar is hij dan ook
niet weinig trots op. Trouwens, be
denk eens hoe het zal zijn te gaan
over wegen waar nog nooit een op
stopping heeft plaatsgevonden...
ongelooflijk maar waar!
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Zuivere lucht en een pittig klimaat:
uit Ierland kom je altijd terug met
een gezond kleurtje op de wangen.
Bovendien is een lerland-vakantie
een ideale gelegenheid om weer
eens wat aan sport te doen: golf,
vissen, paardrijden, fietsen, dui
ken, wandelen... Er weer even be
wust van worden dat je een stukje
van de natuur bent. Want de kreet
“vrijheid, blijheid” had in Ierland
uitgevonden kunnen zijn.
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Zalm

In de ban van Ierland.

Is het door het zuivere Ierse rivier
water dat de zalmen er zo levendig
zijn? Je zou het in ieder geval wel
zeggen als je ze bij honderden
tegelijk stroomopwaarts ziet
zwemmen. Onvergetelijk! En proef
vooral ook eens: gepocheerd of
gerookt, Ierse zalm is een culinaire
belevenis. In de traditie van de Ier
se keuken, die zo dicht bij de na
tuur staat.

Vervoer
A er Lingus
Ierland met Aer Lingus: Da’s pas
vakantie
Niemand kent Ierland beter dan
Aer Lingus, lerland’s Nationale
Luchtvaartmaatschappij. Wij zijn
de enige die een dienstregeling
onderhouden tussen Schiphol en
Ierland, en doen dit al meer dan 35
jaar. Wij vliegen dagelijks recht
streeks naar Dublin, Cork en Shannon. In slechts 90 minuten brengen
wij U naar een andere “levenswij
ze”. Wanneer LI aankomt bent U
uitgerust en ontspannen om aan
uwvakantie te beginnen.

rm

i

I.C .L.
Waarom de reis per eigen wagen
met Irish Continental Line?
Omdat de Ierse scheepvaartmaat
schappij het hele jaar tussen het
vasteland en Ierland vaart, zonder
tussenstop • omdat het de beste
manier is om Ierland te ontdekken
• gratis vervoer van de wagen, in
dien begeleid door 4 volwassenen,
10 maanden per jaar • (J vertrekt
van uw woonplaats met zoveel
reisgoed als u wenst • vertrek van
uit Le Havre of Cherbourg naar
Rosslare en vanuit Le Havre naar
£ ï ± ____________________

In zo'n echte Ierse pub ben je nooit een “vreemdeling".
Vanaf je eerste glas donker bier, vanaf de eerste geamuseerde
knipoog begrijp je wat misschien wel de mooiste eigenschap van de
leren is: hun vrijwel onbegrensd gevoel voor kameraadschap.
Laat u door Ierland betoveren.
Slechts 90 minuten vliegen
^ le u iu iid
of minder dan een dag varen.

«rc t« « m i
3

Ja, ik wil een voorproefje
van de Ierse magie.
Stuur me gratis
dokumentatie en prijslijst.

Naam

B0 KMA

Adres

Iers toeristenbureau
Leidseslraat 32
1017 PB A m sterdam fc* «20)2293.20

Ierland

• I VU U t ]U11r*MTl '*91W11II IH VA I w * LIJ I [« [• m va • 1w

-

• i i

5 Uurtjes rijden naar de Oostzee, daar begint uw vakantie aan boord van een
luxueuze fenyboot. U speelt roulette, pakt een bonel in de bar en gaat uitgebreid
dineren, ’s Avonds de ’kooi5in en de volgende dag bent u er al. Waar?
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Voor Bruce Chatwin is het platteland de w eg naar de hemel
On the Black Hill
door Bruce Chatwin
Uitgever: Jonathan Cape,
249 p., ƒ39,40
Importeur: Keesing
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Ontsnappen uit de wereld
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Wie zegt dat Finland ver is? ’t Hangt er maar vanafwelke r- ■
route u kiest. Dwars door Zweden naar boven en via
Lapland weer zakken naar Helsinki? Héél avontuurlijk,
Stuurt u mij een uitgebreide brochure over Finland als
maar wel een behoorlijk eind rijden.
vakantieland.
Zoals gezegd het kan ook anders: via Duitsland en
Naam.__ ____________________________
daar aan boord stappen van de snelste fenyboot ter
Adres
wereld. Dit drijvende hotel brengt u in 22 uur naar het
land van de 62.000 meren. Maar de snelste manier om
Postcode
Plaats
in Finland te komen is vanuit Amsterdam met Finnair.
Bon in gesloten en gefrankeerde envelop zenden aan
Fins Nationaal Verkeersbureau, Stadhouderskade 69,
2 of 3x per dag vliegt deze maatschappij u rechtstreeks
1072 AD Amsterdam.
naar Helsinki. Vliegtijd: ± 3 uur. Waar eventueel een
huurauto voor u klaar kan staan. Rijden, vliegen, varen,
sporen of combinaties daarvan ... u kunt uw reis naar
Finland net zo lang of kort maken als u wilt.
U 1 2 -v n -3

Fins NationaalJ_
l lVerkeersbureau
i

Met zijn derde boek bevestigt
Bruce Chatwin zijn reputatie
van verrassend schrijver die
niet onder één noemer valt te
vangen. Zijn eerste, In Patagonia, was een verfrissend origi
neel reisboek; laconiek, spits,
vol wetenswaardigheden, anek
dotes en waarnemingen. Zijn
tweede, The Viceroy o f Ouidah,
was een heerlijk decadente visie
op een tot op het bot exotisch
Afrika, een mengeling van ge
schiedenis, reisbelevenissen en
fictie. In On the Black Hill richt
Chatwin zijn scherpe oog en ge
voelige neus voor kleurrijke de
tails op een eigenaardig hoekje
van het Verenigd Koninkrijk,
het heuvelachtige boerengraaf
schap Radnor op de grens van
Wales en Engeland, en het le
ven van tweelingbroers die daar
een boerderij hebben.
Chatwin schrijft altijd vanuit ken
merkende, waarneembare details,
die hij naast elkaar, meestal in korte
zinnen en alinea’s, in een mozaïëkvorm legt. Zo zien we nu, in plaats
van ara’s en papaja’s, het rijke
mengsel van fetisjisme en Brazili
aans katholicisme, en de ‘vague
smell of guavas and stale urine’ van
de Slavenkust, vossen en kraaien,
methodisme, het woeste Welse
weer en een overvolle boerenkeu
ken met ‘a pair of Staffordshire spa
niëls, five brass candlesticks, a shipin-a-bottle and a tea caddy painted
vnth a Chinese lady (...) A flitch of
bacon was rammed into a rack in the
'afIers.' Iedereen kan het vreemde
en magische ervaren zonder naar
het ‘uiteinde van de aarde’ te hoe
ven gaan: de ontsnappingsroute is
er voor wie hem weet te vinden.
Ontsnappen is het juiste woord.
Het is een roman (of iiever, romance) over ontsnappen, over de we
reld uit de weg gaan. De levensge
schiedenis van Benjamin en Lewis
Jones is in de eerste plaats een stu
die in ‘tweelingschap’, een gegeven

h

dat als een op zich interessant ver
schijnsel wordt behandeld; daar
naast vertelt ze over de bedeesdheid
waarmee de tweeling in het leven
staat, over hun naïeve maar schran
dere angst voor alles wat buiten
hun terrein ligt, over de manier
waarop ze al het avontuurlijke en
de gevaren van onafhankelijkheid
opofferen aan het pure van hun ver
bonden zielen, of ziel.

Tweelingschap
Als ze nog klein zijn, merken ze dat
Lewis, de sterkste van de twee, de
pijn voelt als Benjamin door een
wesp wordt gestoken. Ze zijn ja
loers op hun jongere zusje en weten
haar uit hun leven te bannen. Zelfs
hun poppen mogen niet tussen hen
beiden komen, die offeren ze liever
aan water en vuur. Op hun oude
dag leven ze voor de nagedachtenis
aan hun moeder en slapen samen in
haar bed. Ze verdelen alle huishou
delijke klusjes instinctief en ruziën
zonder een woord te hoeven zeg
gen. De virielere Lewis doet enkele
mislukte pogingen seksueel onaf
hankelijk te worden, maar van har
te gaat het niet en hij keert dan ook
terug naar het moederlijk bed en

Bruce Chatwin, tekening
David Levine

naar een jongensboeken-cliché als
‘ten magnificent minutes' moet grij
pen.
On the Black Hill is tot dusver
Chatwins meest openlijk romanti
sche boek. De boerderij van de
broers geeft hij de naam The Vision;
hun moeder heet Mary; een goed
hartige hippie Theo. The Vision
dankt zijn naam aan een bovenna
tuurlijke verschijning: ‘In 1737 an
ailing girl called Alice Morgan saw
the Virgin hovering over a patch of
rhubarb, and ran back to the kitchen,
cured.’ Er doen nog steeds vage ge
ruchten de ronde over begraven
reuzen, en iemands grootvader
heeft er zelfs elfjes gezien. Sommi
ge mensen uit de omgeving zijn
halve heiligen, dwazen die een tik
hebben gekregen van het machtige
numen.
Bruce Chatwin schrijft opzettelijk
en uitdagend ouderwets, en dat is
een belangrijk element van zijn ori
ginaliteit. Hij schuwt al wat mo
dieus, modern of grootsteeds is en
durft een zin aan als 'Them do say
as she’s a witch’, of deze twee korte
alinea’s:
‘She gave a strangled cry and rushed
into the night. ’
‘That was the summer when the hay
rotted and the sheep went unshorn. ’

Piasserig melodrama
zijn vrouwelijke wederhelft Benja
min.
Tegen het eind van het boek stap
pen de broers voor het eerst van
hun leven in een vliegtuig — een
cadeautje voor hun tachtigste ver
jaardag. Lewis, die altijd al gek op
vliegtuigen was (en knipsels over
vliegrampen verzamelt) mag tien
minuten achter de knuppel zitten
en 'all thefrustrations of his cramped
and frugal life now counted for nothing, becausefor ten magnificent minutes he had done what he wanted to
do’. Chatwin beschrijft dit hoogte
punt virtuoos, maar ik moet toege
ven dat ik het niet overtuigend
vind. Hoe moeten we die vlucht
zien? Maken tien minuten extase de
frustraties van een heel leven goed?
Of moeten we deze laatste vlucht
als metafoor van hun hele leven
zien, en als een fantasiebeeld van de
hemel? Hoe dan ook, ik geloof er
niet in en ik vermoed dat Chatwin
er ook niet in gelooft, al doet hij
zijn best om zich zelf te overtuigen.
Het is een verdacht teken als een
schrijver met zo’n taalbeheersing

Met andere woorden, Chatwin
schrijft alsof de moderne roman
niet bestaat. Die aanpak geeft hem
aan de ene kant toegang tot de laag
fabels en romantiek die ongetwij
feld onder de roman schuilgaat,
maar het brengt hem helaas ook vrij
vaak tot onbedoelde absurditeiten
en clichés. Patagonia en Dahomey
brachten hun eigen rijke retoriek,
maar het zoeken naar romantiek

e
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dichter bij huis, levert soms slechts
een herkenbaar soort piasserig me
lodrama op.
Ook de overdaad aan aanwijzingen
die de lezer moet duidelijk maken
wat het boek betekent, is ouder
wets. In het huis van de tweeling
kijk je vanuit het ene raam op En
geland en vanuit het andere op de
Welse heuvels, en ‘The border of
Radnor and Hereford was said to run
right through the middle of the staircase’. In de door de prent ‘Het Bre
de en het Smalle Pad’ —die ze van
dominee Gomer Davies hebben ge
kregen —gevoede fantasie van Ben
jamin was ‘the road to Heil (...) the
rood to England, whereas the road to
Heaven led to the Radnor Hills.' Een
standpunt dat Chatwin schijnt te
delen. De Engelse landadel en de
middle-class indringers uit de En
gelse steden zijn de boeven van zijn
verhaal. De Eerste Wereldoorlog is
de grote uitvinding van de adel en
de Engelsen. Tot de sterkste scènes
van het boek behoren die waarin de
tweeling om hun pacifisme gemar
teld en vervolgd worden. De Twee
de Wereldoorlog daarentegen ‘washed over them without disturbing
their solitudedeze keer hebben de
broers, door de herinnering aan
hun pas overleden moeder vere
nigd, niets meer te maken met die

unieboek/elsevier
toptien
De meest verkochte boeken in februari
1

John Irving

2

Agathon
Toon Hermans

3

Elsevier
Rinnes Rijke

4

Van Holkema 4 Warendorf
Hammond Innes

5

Elsevier
Hans Vandersmissen

6

Heinz G Konsalik

7

De Boekerij
Etty Hillesum

De wereld volgens Garp
2 4 .5 0

De danstent in de wel
15.90

Niet de schuld, wel de straf
Sterven in Napels
Maritiem - Nederlanders
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9
10

15.90
2950

De dans van de zwaan
2490

Het verstoorde leven
2 4 .5 0

De Haan

8

27.50

Tien jaren te kijk
Stichtina De Zilveren Camera
Tomas Ross

2 4 .50

Van koninklijke bloede
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Wim Kros

Verzamelen, drogen en
verwerken Elsevier

21.50
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Bij elke boekhandel
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nare droom, geschiedenis.
Het Radnor van Chatwin is my
thisch en magisch, maar bepaald
geen hof van Eden. Aan moord en
natuurrampen is er geen gebrek.
De personages lijken, evenals het
voortijlende lyrische verhaal, aan
de seizoenen en de natuur te zijn
overgeleverd: ze bevriezen, sterven
van de honger of takelen af. Meg,
de buurvrouw van de tweeling, is
nog onzakelijker dan zij. De broers
weigeren hun dieren te slachten; zij
laat de drek in de stal ophopen tot
er een laag van anderhalve meter
ligt. De goeiige hippie Theo helpt
haar de zaak uit te mesten en ver
dwijnt dan weer. Chatwins Radnor
is de hemel niet, slechts de weg die
tot de hemel leidt. In zijn sprookje
overleeft het natuurlijke leven zelfs
bedreigingen van buiten af als de
rekrutering, de belastinginspecteur,
een geslepen antiekhandelaar en
een gin-drinkende vamp met vuur
rode lippen die alleen in het verhaal
opduikt
om
Lewis
zijn
long-preserv’d virginity te ontne
men, een gebeurtenis die zo laat
komt dat het voor alle betrokkenen
een anticlimax wordt.

Magie en kracht
De werkelijke magie en kracht van
het boek ligt, als altijd, in Chatwins
lyrische visie op de zinlijke wereld.
Zijn proza zweeft vaak op het rand
je van overrijp: ‘She watched a
kestrel quivering under a curdled
sky.’ Huizen en meubilair worden
als onderdeel van de welvoorziene
natuur gretig beschreven: ‘On one
wall of the drawing-room hung a
moth-eaten tapestry, of Tobit; on
another, a vast canvas ofNoah ’s Ark
and Mount Ararat, its treacly surface bubbling with welts of bitumen (...)
Potted pelargoniums shed their yellowing leaves over the piles of pamphlets and Country Lifes (...) demijnohns of home-made wine were busy
fermenting under the console, while,
dotted here and there over the carpet,
were the urine stains of generations of
incontinent pugs. ’
Als je zo’n woordenfeest krijgt aan
geboden, is het misschien ondank
baar om te klagen. Maar ik verzet
me tegen de boodschap van Chat
win dat, aangezien het leven een
zoeken naar de eeuwige waarheid
is, het ware leven op het platteland
kan worden gevonden, en dat men,
door de wereld en de helse, onechte
stad de rug toe te keren, grote kans
heeft de juiste weg te vinden. Een
ander tilt daar misschien niet zo
zwaar aan; wellicht vind ik omdat
ik te lang in de stad, ver van de heu
vels waar ik geboren ben, heb ge
woond, deze kijk op het leven onge
loofwaardig en sentimenteel.
■
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Het beste, mooiste en nieuwste
Een biografie over de oprichter van Vogue, Condé Nast
The Man Who Was Vogue
The Life and Times of Condé
Nast door Caroline Seebohm
Uitgever: Weidenfeld & Nicolson, 390 p., ƒ 67,40

*

Lodewijk Brunt

Mit zehn von 33 Büchern stellen wir Ihnen das WeiGe Programm
vor, ein Programm, das einmal nicht den Neuerscheinungen verpflichtet ist, sondern Büchern, die sich bewahrt haben, die dem literarischen Gedachtnis dienen, ohne das eine Literatur verkümmert.
Martin Walser
Gesammelte Geschichten
»Ein solider Erzahler weifi genau
zu beobachten - Walser verstekt
es, seine Figuren zu ertappen. Das
macht seinefunkelnde Prosa so
ungemütlich.* UrsJenny

328 Seiten. f28,20
Wolfgang Koeppen
Die Mauer schwankt
k .. und wenn es gar Wolfgang
Koeppen ist, der sich zu sprechen
entschlieflt, gerat die deutsche
Literatur selbst in Bewegung. •
Peter Demetz

300 Seiten. f 31,Peter Weiss
Die Asthetik des Widerstands
»Ein Roman völlig aujlerbalb der
neueren Konvention, ein Roman
gegen den Zeitgeist. In meinen
Augen: ein aufierordentlicher
Roman.«Heinrich Vormweg

960 Seiten. f 33,50
Max Frisch
Die Tagebücher
»Erpraktiziert Moral ohne
Predigt und Zeitkritik ohne Pro
paganda ... So wurde erzum
Klassiker unter den schreibenden
Zeitgenossen deutscher Sprache. «
Marcel Reich-Ranicki

824 Seiten. f 33,50
Thomas Bernhard
Die Stücke
»Was mich immer wieder bei
ihm fasziniert, ist die Musikalitat
der Sprache in Rhythmus und
Tonart." Carl Zuckmayer

1072 Seiten. f 37,50
Adolf Muschg
Ausgewahlte Erzahlungen
*>... kleine Meisterwerke und
dem Besten zur Seite zu stellen,
was in den letzten zwanzig Jahren
an deutscher Prosa geschrieben
wurde.«Martin Gregor-Dellin

400 Seiten. f 28,20

Waker Benjamin.
Gerschom Scholem
Briefwechsel
••Das Erstaunliche an diesem
Briefwechsel ist... das nie erlahmende Interesse an der geistigen
Existenz des anderen. <
<
Giinter Blocker

328 Seiten. f 28,20
Odön von Horvath
Die Romane
••Diese Romane, die den Stempel
wahrer Dichtung tragen und
Meisterwerke ihrer Art sind,
stellen eines der wichtigsten deutschen Dokumente des Zeitalters
dar.«Stefan Zweig

376 Seiten. f 28,20
Wolfgang Hildesheimer
Lieblose Legenden

Bij het schrijven van The Great
Gatsby zou Scott Fitzgerald wel
eens inspiratie geput kunnen
hebben uit de enkele keer dat
hij bij de uitgeversgigant Condé
Nast te gast is geweest. Diens
feesten waren in de jaren twin
tig en dertig beroemd bij de
beau monde van de Amerikaanse
Oostkust. Ze werden minstens
twee keer per maand gehouden
in het dertig kamers tellende
appartement van Nast aan de
Park Avenue te New York. Ie
dereen die iets betekende,
kwam daar, en als je er geweest
was, betekende je iets. ‘De
feesten van Condé N ast,’ zo

M A R JA N
BI K k

••Dialcktik ist hier gelungen: das
Tragische hebt sich im Komischen
auf verwandelt sich heiter. Das
Komische lost sich im Tragischen
auf geht sinnvoll hinüber. Ecce
poeta.« Walterjens

180 Seiten. f28,20
Ruth Andreas-Friedrich
Der Schattenmann
Dieses Buch will kein Kunstwerk
sein. Dieses Buch ist Wahrheit. Als am 10. November 1938 die
Synagogen brannten, entstand in
mir der Entschlufi, es zu
schreiben.

292 Seiten. f 28,20
Sonderpreise für die Bücher des
Weifien Programms im lahr
1983. In Ihrer Buchhandlung.
Prospekte durch:
Suhrkamp Verlag, Suhrkamp
Haus, D-6000 Frankfurt 1

al gelezen?
Liefde en Haat
(2e druk)........................ƒ17,50
Nooit meer slank
(2e druk).......................ƒ 1 6 ,5 0
Berends Binnenwereld ƒ 14,90
Bezuinigingskookboek
(4e druk).......................ƒ 1 7 ,5 0
(Met Jeroen Krabbé)

Verkrijgbaar in elke
boekhandel
Im porteur Nilsson & Lamm bv

Suhrkamp

é

Uitgeverij
Tiebosch B.V.
Amsterdam

'f
Foto van Edward Steichen,
Vogue, juni 1925

Condé Nast in het midden van de
jaren twintig

gevraagd? Een secretaresse die hier
de verantwoordelijkheid voor
droeg, zei: ‘Ik wist alles. Over ko
mende echtscheidingen had ik al
eerder gehoord dan het echtpaar
zelf.’
Net als Jay Gatsby hield de gast Condé Nast was een professioneel
heer zich het liefst afzijdig van het gastheer, letterlijk, want zijn
feestgedruis. Hij zat in een ander feesten en de mensen die er kwa
deel van zijn huis te kaarten of liep men, vormden tegelijkertijd de ko
wat verloren rond, controlerend of pij voor de bladen die hij uitgaf:
alles naar wens geregeld was. Hij Vanity Fair, House & Garden, en
voelde zich in grote gezelschappen Vogue. ‘De feesten waren in zekere
slecht op zijn gemak; het kostte zin tableaux vivants, de tijdschrif
hem de grootste moeite om namen ten tot leven gebracht, met Nast als
te onthouden, zelfs van mensen die de alwetende, alomtegenwoordige
hij goed kende. Hij had een ver uitgever,’ zegt Caroline Seebohm,
trouweling in de buurt die hem de auteur van de biografie van
moest souffleren als hij zijn gasten Nast. Vooral Vogue was zijn troetel
begroette. Wél hield hij een nauw kind, hij werd er in 1909 eigenaar
keurige boekhouding bij van iedere van en begon er zijn loopbaan als
gelegenheid: het aantal genodigden, zelfstandige uitgever mee. In Vogue
het percentage afzeggingen en de kwamen zijn opvattingen over het
vermoedeljke redenen daarvoor, maken van een blad, het werven
het menu, de geconsumeerde dran van adverteerders en een speciale
ken, de rekeningen van de leveran lezerskring, maar ook zijn persoon
ciers en het bedienend personeel, lijke levenshouding, het meest tot
de tafelwijnen, sigaren, bloemen en hun recht.
uitnodigingen. Alles uitgerekend in Het ging hem erom, van Vogue een
‘klassepublikatie’ te maken. Hier
totaal en per persoon.
mee bedoelde hij een tijdschrift dat
Zijn gasten zelf waren onderge gericht was op een lezerspubliek
bracht in een uitvoerig documenta dat zich zodanig van de rest van de
tiesysteem. Groep A bestond uit de bevolking onderscheidde, dat je het
‘welgestelden’, groep B uit ‘ar een afzonderlijke ‘klasse’ kon noe
tiesten en kunstenaars’ en groep C men. Zo’n onderscheidend ken
uit ‘beroemdheden’; daarnaast wer merk kon in principe van alles zijn:
den rubrieken bijgehouden als godsdienst, beroep, woonplaats of
‘vreemdeling’, ‘ongehuwd’ en een bepaalde belangstelling. Met
‘echtparen’. Met grote zorgvuldig een klassepublikatie zou je niet al
heid werd ervoor gezorgd dat het leen alle leden van een klasse moe
systeem up to date bleef: is meneer ten bereiken, maar ook de leden
Du Pont nog steeds getrouwd? Wie van andere klassen rigoureus moe
is de nieuwe dame van Gary Grant? ten uitsluiten. Een hoge oplage was
Kan Esther Williams wel worden dus minder van belang dan het be
heeft Scott Fitzgerald ooit opge
merkt, ‘konden wedijveren met
de fabelachtige bah die in het
laatste decennium van de vorige
eeuw werden gehouden. ’

reiken van de juiste mensen. Voor
adverteerders een ideale situatie. In
het geval van de bladen van Condé
Nast kon er geen twijfel over
bestaan wat het ideale publiek was:
mensen met geld, véél geld. Op ie
dere pagina van Vogue was te zien,
dat de rijken wel degelijk anders
zijn dan jij en ik, met eigen gedra
gingen, manieren, gewoonten,
voorkeuren op het gebied van kle
ding, woninginrichting en comfort.
Het was een succesformule, Vogue
kon de hoogste advertentietarieven
bedingen. Op de top van zijn car
rière, vlak voor de beurskrach van
1929, was Nast vele malen miljo
nair.

Details
De eerste decennia na de eeuwwis
seling zijn in de Verenigde Staten
wel een ‘bonanza periode’ ge
noemd. In de industrie werden for
tuinen verdiend. Er ontstond een
nieuwe elite, waarin rijkdom net zo
belangrijk was als afkomst en mi
lieu. Steeds meer mensen kregen
vrije tijd en begonnen deze te beste
den aan de ontplooiing van hun
persoonlijke leven. Voor de nieuwe
rijken vormde dit een probleem: op
welke stijl moesten ze zich richten?
Velen namen de Europese aristo
cratie als hun grote voorbeeld. See
bohm schrijft: ‘Terwijl grote ty
coons als Carnegie, Frick en Mor
gan kunstwerken begonnen te ver
zamelen als uitdrukking van hun
rijkdom, leerden hun echtgenoten
hoe ze zich tot iemand van ko
ninklijken bloede moesten wenden
tijdens een receptie, hoe ze een tafel
moesten schikken met Engels
bestek uit de achttiende eeuw en
een servies van Sèvres-porselein, en
hoe ze zich moesten kleden voor
een tuinfeest in Newport. Het
beeld van de modieuze dame ont
stond — de ontwikkelde, mondaine
vrouw die wist hoe ze een geestig
gesprek moest voeren, hoe ze met
haar personeel moest omgaan en
hoe ze met de mode kon blijven
meegaan.’
Aan het streven naar dit ideaal
heeft Nast met zijn bladen een
unieke bijdrage geleverd. Hij toon
de de Amerikaanse rijken hoe ze
hun geld konden spenderen aan de
verfraaiing van hun bestaan. Het
publiek waar hij zich op richtte,
mag oppervlakkig en frivool zijn
geweest, hij leerde wél oog te heb
ben voor smaak en elegantie. Nast
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GottmerReisgidsen
Goed, betrouwbaar en actueel!

I. (loiiiiim us
portret van conti
portret van corsica

Haal nu bij uw boekhandel een gratis
deelnameformulier - opgenomen in
de Gottmer Reisgidsengids 1983 - en
win een vakantie van twee weken voor
twee personen naar Kreta of een van
de andere prijzen (weekends naar
Parijs, Wenen of Brussel).

J- dominicus

portret \an denemarien

Dominicus Reisgidsen

I- dominions

, dominicus 35 gidsen naar landen
en/of streken
Een Dominicus is een
begrip!
f21,90
per deel.
portret
van

porirci ' *4ndonloK ae/autm iuv irdtcht

Portret 'a n cgvpu
J- dominicus
portret van Finland

e

t

j. d o m i n i c u s

portret van uriekenlaml

j. dominicus

portret van Ierland

j. dominicus

«P reis naar indoncsië

J- dominicus

Zie Amerika Nu / Zie Canada Nu

/

portret van israd

OtAJvanZulen

portret van jmuoslav it

pnnril van dï kanaaleilanden
P°r*fcl van krela

]• dominicus

K V

f

Wj

i- d o m t n t c

portret \ an majorca/ihi/a

j- d o m i n i c u s

Reisbalans

portret van malta
I- dominicus
Portret van m arokko

J- dominicus

°P rcK door mexico en .......
---- ------ ---- ^ « e nguatemala

r/

P°rIret *an normandië hretuene

deEifel

WJ

portret van noonveeen

[dom inicus

portret van Oostenrijk
j. dominicus

portret van provenee/rivièra

Koen Aartsma
Kritisch, praktisch en
prijsbewust
Als eerste delen:
de Eifel, Sauerland en
Bretagne
f 18,50 per deel.

?• dominicus

portret van portugal
portret van mdos

j. dominicus

portret van sicilië
j- dominicus
portret van spanp
portret van sri lanka
~ ■- - - - r — ii
op reis door thailand

portret van tnnesië

j. dominicus

7

.

__ _ _ 9

Voor vakantiegangers in
eigen land is er de
Met het oog
schitterende, rijk
op onderweg
geïllustreerde gids met alle
monumenten van Nederland:

7

j. dominicus

I

op reis door lurkije

P»rtre» van wenen en omscvinR
portret van /weden

J

j. d o m i n i c u s
j domink

j. dominicus

P<*>w 'an Zwitserland

uitgeverij j.h .go ttm er-H aarlem

m

MEULENHOFF
AMSTERDAM

in de
boekhandel
verkrijgbaar

TWEEMAAL MARQUEZ
Een eenmalige goedkope pocket-editie van de roman Het kwade uur,
176 blz., f 12,50, vertaling Jean A. Schalekamp; en een autobiografie
De geur van guave: een reeks interviews van Plinio Mendoza met de
Nobelprijswinnaar Mórquez, die te zamen een autobiografie
opleveren die even meeslepend is als zijn romans. 148 blz., geïll.
24,50. Vertaling Marjolein Sabarte Belacortu,_____________________

Hjalmar Söderberg

De jeugd van Martin Birck. Martin Birck, verwend enig kind van
welgestelde ouders brengt zijn kinderjaren contactarm door in de
afgeslotenheid van z'n ouderlijk huis en raakt diep gekwetst als hij in
aanraking komt met de rauwheid van de buitenwereld.
Vertaling Rolandt Tweehuysen. 128 blz., f 24,50

ANDRE BRINK

Houd-den-Bek. Zuid-Afrika, slavernij en verzet. André Brink laat het
drama zich voltrekken met het meedogenloze tempo van de meester
verteller. Met de onverbiddelijkheid van een Griekse tragedie
beweegt de roman zich naar een climax. Vertaling David van het
Reve. 428 blz., f 39,50

Acht vrouwen

De vrouw en haar lot - zich schikken in huwelijk en ondergeschiktheid
staan centraal in deze bundel van vijf literaire grootheden: Poesjkin,
Toergenjev, Leskov, Dostojevski en Tsjechov in de schitterende
vertaling van Aleida G. Schot. 264 blz., f 29,50

j- dominicus

portret van madeira

WW

Dr. A.J. van Zuilen
7 gidsen voor de USA
2 gidsen voor Canada
Vanaf f 19,50 per deel.

voor de
boekenweek
verschenen

4

Atlas van
m o n u m en ten
in N ed erland

Met het oog op onderweg,
door Noortje de Roy van
Zuydewijn.
Slechts f24,90.

Gottmer Reisgidsen zijn verkrijgbaar bij:
uw boekhandel, uw warenhuis en de
ANWB- kantoren.

EERSTE LIEFDE
Eerste liefde. Zeventien nieuwe Nederlandse verhalen. Een bijzondere
themabundel over 'eerste liefde' met verhalen van o.a. Huub
Beurskens, Herman Pieter de Boer, J.B. Charles, Albert Donk, Kester
Ereriks, Joyce & Co., Frans Kellendonk, Hannes Meinkema, Monika van
Paemel, Theun de Vries, Wim de Vries. 234 blz., pocket, f 17,50

Marilyn French
Het bloedend hart. De populaire roman over de onmacht van het
huwelijk en de kracht van de liefde. Ruim vierhonderd pagina's
tellende roman in een eenmalige pocket-editie voor slechts f 14,90.
Vertaling Molly van Gelder

G ü n te r Grass

De bot. Tot 30 april voor f 34,50
Tweede druk van de grote roman van Grass waarin hij zijn visie geeft
op de verhouding man-vrouw, de emancipatie van de vrouw, de rol
van de man in de geschiedenis: een historie van de mensheid. De bot
barstensvol verhalen, sprookjes, gedichten en recepten, grappen en
grollen, woordspelingen en behartenswaardige gedachten. 624 blz.,
f 34,50 na 30 april f 39,50. Vertaling Peter Kaaij.

Anton Brand

Palmslag. Verrassende novellenbundel van een veelbelovend

schrijver waarin het thema van homo-erotische relaties centraal staat.
176 blz., f27,50

MEULENHOFF AMSTERDAM
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tenschappelijke distantie’ die daar
voor nodig is, weinig te merken.
Vooral toen tegen het einde van de
Eerste Wereldoorlog een Engelse
en Franse editie van Vogue het licht
zagen, was Nast een internationale
beroemdheid geworden. En zo ge
droeg hij zich. Ieder jaar ging hij
scheep op een luxe oceaanstomer
om zijn buitenlandse vestigingen
met een werkbezoek te vereren. De
manier waarop dit ging, doet nog
het meest denken aan inspectie
tochten van oosterse potentaten
door feodale rijken. In zijn bagage
bevonden zich vele hutkoffers voor
zijn gerenommeerde garderobe en
de peperdure relatiegeschenken die
hij voor iedereen meebracht. In
Londen en Parijs werden grandioze
feesten georganiseerd in de duurste
hotels en uiteraard werd alles ge
boekstaafd door de redacties van al
le Vogue-edities.
Na 1929 stort dit rijk ineen. Nasts
hele onderneming komt onder toe
zicht van bankiers te staan, die wei
nig begrip kunnen opbrengen voor
de extravagante manier waarop de
uitgever zijn tijdschriften wil blij
ven uitbrengen, ondanks alle finan
ciële tekorten en de inkrimping van
zowel het lezersbestand als het aan
bod van advertenties. Als Nast in
1941 overlijdt, laat hij een finan
ciële puinhoop na. Het is wat
vreemd dat zijn biografe hem des
ondanks de hemel in blijft prijzen
en deze mislukking wijt aan alles en
iedereen behalve aan hem zelf
Maar ja, het boek is schitterend uit
gegeven en geïllustreerd, dus een
kniesoor die daar op let.
In de huidige formule van Vogue is
de erfenis van Nast duidelijk aan
wijsbaar. Hoewel het aantal buiten
landse edities inmiddels flink is uit
gebreid, kenmerkt de Amerikaanse
uitgave zich nog steeds door de
hang naar smaak en elegantie en de
oriëntatie op Parijs als centrum van
alles wat chique is.
Vogue vertegenwoordigt blijkbaar
een snob-appeal dat is blijven
Grandioze feesten
bestaan, terwijl de klasse waar Nast
Nast was afkomstig uit een nogal zich op richtte als zodanig verdwe
provincialistisch milieu. Door zijn nen is. De filosofie van de Voguehuwelijk met Clarisse Coudert — stijl is vermoedelijk nooit beter on
in Vogue wel eens beschreven als der woorden gebracht dan door Ed‘slank, minzaam, en verschrikkelijk na Chase, in de tijd van Nast decen
chique’ — kwam hij in de hogere nia lang hoofdredactrice van het
kringen terecht. Zijn biografe blad. Een medewerkster deed een
meent, dat het juist door deze ach mislukte zelfmoordpoging door
tergrond te verklaren is dat Nast zo zich onder een trein van de onder
goed kon aanvoelen waar de lezers grondse te storten. Toen ze na lan
van zijn bladen behoefte aan had ge tijd weer op de redactieburelen
den. Ze zegt dat hij door zijn posi verscheen, sprak mevrouw Chase
tie als ‘buitenstaander’ in staat was haar bestraffend toe: ‘Wij van Vo
de nieuwe rijken te bestuderen zo gue gooien ons nu eenmaal niet on
als een antropoloog dat zou doen. der treinen, lieve schat. Als het nou
Misschien is dat wel zo, maar in echt niet anders kan, dan slikken
■
Nasts latere leven is van enige ‘we we slaappillen.’
zei zelf: ‘Vogue is de technisch advi
seur van de modegevoelige vrouw
op het gebied van haar kleding en
haar persoonlijke schoonheid.’ Het
lijkt een simpele doelstelling, maar
om dit te bereiken, was het beste
nog niet goed genoeg. Vogue werd
gedrukt op het beste papier, vol
gens de nieuwste inzichten op het
gebied van de druktechniek en de
lay-out, en had de beste tekenaars
en fotografen in dienst. Ieder num
mer werd door Nast persoonlijk tot
in de kleinste details vooraf gecon
troleerd en als hem iets niet beviel,
kon de redactie rekenen op lange
memo’s, waarin op bijtende toon
haar onvermogen aan de kaak werd
gesteld. Toen er een modefoto in
het blad was afgedrukt, waarvan de
achtergrond hem niet beviel,
schreef hij bij voorbeeld: ‘De keuze
van achtergronden dient met oordeel
kundigheid en smaak te gebeuren, er
is een schildersoog nodig voor de com
positie en vóór alles het besef dat het
er in de eerste plaats om moet gaan
dat de foto het kledingstuk precies
laat uitkomen en dat de speciale ken
merken of het specifieke gebruik naar
voren worden gehaald. Ik begin zo
langzamerhand te denken, dat we een
censor moeten aanstellen wiens enige
taak het is om bij alle opnamen de
achtergronden te ontdoen van elemen
ten — meubilair, versierselen, decora
tie en architectonische onderdelen —
die storend en onnodig zijn.’ En of
schoon bepaald niet de slechtste
journalisten werden aangenomen,
vond hij het nodig om onophoude
lijk te preken over het belang van
leesbaar schrijven. Afzonderlijke
artikelen werden ten voorbeeld
gesteld: ‘Dit artikel bevat waarne
mingen en feiten die ik bijzonder
graag wilde lezen, maar ondanks deze
oprechte belangsteling kon ik er niet
doorheen komen. Zonder enige af
breuk te doen aan het belang van het
onderwerp, had het manuscript met
dertig procent kunnen worden inge
kort; misschien zelfs met de helft. ’
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PHILIPS VIDEO-2000.VOOR BINNEN. VOOR BUITEN

Leven om de tijd door te komen
Salvatore Satta’s geschiedenis van het Sardijnse platteland
De dag des oordeels
door Salvatore Satta
Vertaling: Frida De
Matteis-Vogel
Uitgever: Meulenhoff, ƒ 42,50

9

Cok van der Voort
Als Salvatore Satta in 1975
sterft, betekent dat voor de bui
tenwereld in de eerste plaats het
heengaan van een beroemd
rechtsgeleerde, wiens juridische
studies en essays internationale
bekendheid genoten, en die ja
renlang burgerlijk procesrecht
had gedoceerd aan de universiteit van Rome. Dat hij ook op
literair gebied zeer veel te bete
kenen had, wist niemand, zelfs
zijn naaste verwanten niet.
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VR2220
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Opnemen en weergeven Eigen opnamen of
voorbespeelde cassettes. Achteruit afspelen of versneld
vooruit. Stilstaand beeld. Makkelijk opzoeken van video
fragmenten met Picture Search. Makkelijk programmeren
om op te nemen wanneer u niet thuis bent
Mogelijkheid voor beeldmontage en audiodubbing. Meer speelduur voor uw geld, dankzij omkeerbare
cassettes met een maximale speelduur van acht uur! Dat
zijn enkele mogelijkheden van Philips Video-2000.

Maar er is méér. U kunt het recorderdeck loskoppe
len, om uw schouder hangen en... wegwezen! Deinschuifbare accu zorgt voor de energie: pak de camera en videofilmen maar!Uziet 't... Met Philips Video-2000kuntualle
kanten uit. Pure toptechniek Voor 'n interessante prijs.
Uw Philips dealer vertelt u daargraag meer over...
Afgebeelde video apparatuur: de VR 2120 (tuner/timer),
bmto adviesprijs f 645,-;de VR 2220(het videorecorderdeck), bmto adviespnjs f 1.945,-.
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Pas na zijn dood ontdekt men het
helaas onvoltooide manuscript van
De dag des oordeels, waaraan Satta
de laatste jaren van zijn leven had
gewerkt, zonder de bedoeling het
ooit te publiceren. Gelukkig is dat
wel gebeurd, en gelukkig bestaat er
nu ook een Nederlandse vertaling,
een heel mooie vertaling trouwens,
waarin alle elementen van het origi
neel volledig tot hun recht komen:
de strakke stijl, de beheerste emo
ties en de verscholen ironie van de
verteller, maar vooral de beeldende
kracht die zo sterk is in dit boek,
dat je als lezer meer met je ogen
dan met je oren ervaart.
De dag des oordeels draagt weliswaar
de naam roman, maar is in wezen
veeleer een reeks herinneringen aan
mensen, situaties, riten en mythen
van de Sardijnse maatschappij op
het breukvlak van oud en nieuw
rond de eeuwwisseling. Prototype
van deze archaïsche, verstarde sa
menleving die zich, uit minachting
maar vooral ook uit angst voor de
‘wijde wereld’, net als een egel
steeds meer in zich zelf sluit, is
Don Sebastiano Sanna Carboni,
een welgesteld notaris en hereboer,
die met zijn vrouw, Donna VincenZa>en zeven zonen een statig huis
bewoont in het stadje Nuoro. Don
Sebastiano bezit autoriteit en de
emge reden daarvoor is zijn rijk
dom (net zoals de goedertierenheid
van een ‘zieleherder’ uitsluitend
wordt afgemeten aan geld), dit in
tegenstelling tot de overige bewo
ners van de streek, herders en boe-

S alv ato re S a tta

ren die straatarm zijn. Toch wordt
deze situatie niet als onrechtvaardig
gevoeld, omdat Don Sebastiano rijk
is geworden ‘met zijn eigen han
den’ en de boeren weliswaar arm
zijn maar dat niet merken, aange
zien ze nooit rijkdom hebben ge
kend. Wat Don Sebastiano echter
gemeen heeft met alle anderen sardijnen, rijk of arm, is de sterke
hang naar traditie: alles moet blij
ven zoals het is, gewoon omdat het
altijd zo geweest is; het heden
bestaat louter en alleen uit het ver
leden en het verleden is de enige
leidraad voor de toekomst.
Het hele leven is een ritueel, of het
nu gaat om broodbakken, wijn ma
ken, de klokken luiden of aktes
opstellen, zoals Don Sebastiano
plichtmatig doet, omdat hij het al
tijd gedaan heeft, ook al betreft het
‘contracten die de heren van het
vasteland afsloten om de bossen te
mogen omhakken en het eiland te
mogen verwoesten’.
De mensen, en vooral de vrouwen,
leven slechts ‘omdat er plaats is’,
omdat ze de tijd tussen geboorte en
dood moeten doorkomen; aangrij
pend en tegelijkertijd benauwend is
dan ook de sfeer die wordt opgeroe
pen in het huis van vier ongetrouw
de zusters, die elke dag op hetzelfde
uur bezoek ontvangen van andere
ongetrouwde vrouwen uit de buurt:
‘Daar zaten ze dan, onbeweeglijk ter
wijl het in de kamer langzaamaan
donker werd omdat er bespaard werd
op het licht, tot ze tenslotte niet meer
dan schaduwen waren, stomme getui
gen van een wachten op iets dat niet
kwam;’ ten slotte gingen ze ‘de een
na de ander weg, om dezelfde reden
als waarom ze gekomen waren: ze
hadden twee uur van hun leven gesle
ten en anderen geholpen die te slijten. ’

Hoe sterk de traditie ook is gewor
teld, toch blijkt het ‘nieuwe’ niet
helemaal geweerd te kunnen wor
den uit deze gesloten wereld: soms
trouwt er een Sardijn met een
‘vastelandse’, en ook vastelandse
voorzieningen, als waterleiding en
elektrische straatverlichting, doen
schuchter hun intrede, hoewel de
echte Nuorezen ‘dat water dat door
buizen loopt’ blijven wantrouwen
en niet veel op hebben met ‘die
kaarsen die op hun kop kunnen bran
den'. Maar de belangrijkste, en vol
gens vele Nuorezen, de meest ver
derfelijke broedplaats van nieuwe
denkbeelden, is het dorpscafé, waar
studenten breeduit de socialistische
krant Avanti zitten te lezen en
‘spreken over een zekere Marx,
over revolutie, over socialisme...’
ideeën die loze ideeën gebleven
zouden zijn, als meester Bellisai,
een nietszeggend maar ambitieus
onderwijzertje, ze niet ‘in het Nuorees had vertaald’: hij zet een ver
kiezingscampagne op touw en zijn
gloedvolle redevoering tot het volk
van Nuoro, waarin hij belooft de
boeren te bevrijden uit hun slaver
nij, wordt ontvangen met een luid
gejuich, niet alleen van de boeren
echter: ‘het waren de zoons van
Don Sebastiano, Don Pasqualino
en de andere burgers van Nuoro,
die stormachtig juichten voor de
tribuun.’ Voor Don Sebastiano is
de gedachte dat de nieuwe ideeën
een wig hebben gedreven in het
bolwerk van zijn eigen gezin, een
hevige schok, maar Donna Vincenza, die veel intelligenter is dan haar
man, ziet het gedrag van haar zoons
juist als teken van zwakheid: net als
de boeren, die enige dagen later
even onstuimig juichen voor de te
genstander van meester Bellisai,
omdat ook hij zulke prachtige ge
luiden liet horen uit zijn keel, zul
len ook haar zoons met alle winden
meewaaien en niet opgewassen zijn
tegen de wereld. Dat haar bange
vermoedens bewaarheid worden
blijkt vooral uit het schrijnende —
maar prachtig beschreven — ver
haal van zoon Ludovico, die welis
waar een advocatenkantoor opent
maar zo’n angst heeft voor het le
ven, dat hij nooit iets doet: ‘Dat
was zijn roeping: altijd wachten met
beginnen, buiten de werkelijkheid blij
ven...’
De enige figuur die wel iets onder
neemt is Pietro Catte: zich rijk
wanend door een armzalig erfenis

je, wil hij ‘beter brood eten dan van
graan gemaakt wordt’, en dus trekt
hij naar het magische Milaan waar
hem echter binnen een paar dagen
zijn hele fortuin afhandig wordt ge
maakt. Berooid keert hij terug naar
Nuoro, waar hij de verloochening
van zijn afkomst moet bekopen met
de dood: gedreven door de duivel
zelve verhangt hij zich aan een eik;
een gruwelijke ervaring die voort
leeft bij alle Nuorezen als een soort
visioen, als de Dag des Oordeels.

Onmenselijk
Toch heeft de titel van het boek
niet in de eerste plaats betrekking
op het religieus-ethische aspect van
het Laatste Oordeel als wereldge
richt; een dergelijk oordeel is door
de jurist Satta eens omschreven als
‘onmenselijk, tegenmenselijk zelfs’
en een van zijn lievelingsschrijvers,
Pirandello, wekt juist zijn bewon
dering door het feit dat ‘geen van
diens personages ooit helemaal on
gelijk heeft, dat het absolute onge
lijk er niet bestaat’.
De Dag des Oordeels is vooral een
literaire metafoor van het schrijver
schap, die trouwens ook weer over
eenkomsten vertoont met de poëti
ca van Pirandello: personages die
zich aandienen, zich zelfs opdrin
gen aan de schrijver, terwijl deze
laatste beseft dat een beschreven
personage — losgerukt uit de
‘voortgaande stroom van het leven’
— nooit meer kan zijn dan een
stilstaand portret, een wassen
beeld, dat — zo zegt Pirandello —
‘is vastgenageld aan slechts één mo
ment van zijn bestaan’, en daarmee
onderworpen wordt aan een zeer
eenzijdig en onvolledig oordeel:
'Net als in een van die absurde pro
cessies in het paradijs van Dante pa
raderen hier in eindeloze rijen, maar
zonder koren of kandelaars, de men
sen die ik gekend heb. Allemaal wen
den ze zich tot mij, allemaal willen ze
de last van hun leven in mijn handen
leggen, de geschiedenis zonder geschie
denis van hun geweest zijn, smekende
of toornige woorden fluiten met de
wind door de bosjes tijm. Een ijzeren
krans schommelt op een vergaan
kruis. En nu ik hier aan hun leven
denk omdat ik over hun leven schrijf,
voelen ze me misschien als een bela
chelijke God, die hen bijeengeroepen
heeft op de dag des oordeels om hen
voor eeuwig van hun gedachtenis te
bevrijden. ’
■
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Ieme van der Poel
In zijn werk karakteriseerde
Stendhal de inwoners van de
Dauphiné als ‘gewiekst en uit
getekend’. Deze typering gaat
beslist niet op voor het huidige
bestuur van de stad Grenoble
(hoofdstad van de Dauphiné en
geboorteplaats van Stendhal),
dat voor de viering van het
tweehonderdste geboortejaar
van de schrijver kosten noch
moeite heeft gespaard. Het pro
gramma omvat tientallen mani
festaties, van lezingen en thea
ter tot een opvoering van de
opera l’Italienne a Alger, van
Stendhals lievelingscomponist
Rossini.
Initiatiefnemer van deze groot
scheepse culturele manifestatie was
de socialistische burgemeester van
Grenoble, Hubert Dubedout, aan
wiens achttien jaar durende be
wind, bij de recente gemeenteraads
verkiezingen zeer onverwacht een
einde kwam.
Stendhal bracht zijn kinderjaren
door in het huis van zijn grootvader
van moederskant, Henri Gagnon.
Ter ere van het ‘bicentenaire’ kreeg
het huis een opknapbeurt. Het is
leeg en het ruikt er naar verf, waar
door de bezoeker zich eerder een1
potentiële huurder waant, dan een
literaire pelgrim. Uit een soort
plichtsbesef drentelen we de ka
mers door en werpen en passant
een blik op het beroemde ‘terrasmet-de-bloemen’, dat Stendhal in
zijn autobiografie Hernry Brulard
(1836) beschrijft. Het terras biedt
uitzicht op de Jardin de ville, een
aardig stadspark, waar in Stendhals

Stendhal, getekend door Alexan
der Dubuisson

tijd de chic van Grenoble paradeer
de. Daar kwam hij op een dag zijn
eerste grote liefde tegen, de actrice
Virginie Kubly, die hij in stilte aan
bad. In Henry Brulard maakte hij
een kleine situatieschets van deze
ontmoeting: ‘Ik stond in H en zag
haar bij K.’ Virginie Kubly was de
eerste van de vele vrouwen die
Stendhal in de loop van zijn leven
zonder al te veel succes beminde.
Zijn liefde voor haar betekende te
vens het begin van zijn grootste
hartstocht, de muziek.
In de Jardin de ville ligt het Stendhalmuseum, dat gevestigd is in het
voormalige stadhuis van Grenoble.
De tentoonstelling Stendhal, Greno
ble en het departement Isère tijdens de
Revolutie en het Keizerrijk is, on
danks de weinig pakkende titel,
zeer de moeite waard.

Ambivalent
Stendhals houding ten opzichte van
zijn geboortestreek was nogal ambi
valent. In Henry Brulard laat hij
zich weinig vleiend uit over de
boerse Dauphinois, bij wie hij niets
terugvindt van het esprit en de trots
die hij zozeer bij de Italianen be
wonderde. Hij haat Grenoble en
werpt zich vol vuur op de wiskun
destudie, die hij in de eerste plaats
als een middel ziet om de provincie
te ontvluchten.
In het Musée Stendhal hangen de
portretten van verschillende perso
nen met wie de jonge Henri Beyle
tijdens zijn schooltijd in Grenoble
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reis in het leven in de Franse pro
vincie verdiept. Het boek was be
doeld als reisgids, maar miste de or
de (en daardoor ook de saaiheid) die
een dergelijk werk doorgaans karak
teriseert. De meeste van Stendhals
critici vonden het maar een romme
lig geheel. De auteur bewandelde te
veel zijpaden naar hun zin en be
paalde zich bij de beschrijvingen
zeker niet alleen tot fraaie verge
zichten en snel stromende rivieren.
Net als in de romans van Stendhal
zijn liefde en politiek in dit (fictie
ve) dagboek nauw verweven. De
handelsreiziger laat zich even ge
makkelijk meeslepen door zijn poli
tieke overtuigingen als door zijn en
thousiasme voor alle bekoorlijke da
mes die hij op zijn weg ontmoet.
Zijn liefde voor de Dauphiné gaat
zo ver, dat hij zijn geboortestreek
zelfs boven Italië verkiest:
‘Nergens zag ik schoner landschap
pen, behalve in Lombardije, in de om
geving van de meren (...) Maar in die
contreien word je voortdurend lastig
gevallen door de politie van Monsieur
de Mettemich, terwijl je in drieënvijf
tig uur van Parijs naar Montbonnol
reist, zonder je paspoort te hoeven la
ten zien. ’
De tentoonstelling eindigt in 1815
met een gekleurde prent van de in
tocht van Napoleon in Grenoble.
Het volk van Grenoble breekt de
stadspoorten open om de keizer
binnen te laten en legt de grote
houten deuren aan de voeten van de
keizer, die, in de klassieke houding
met de hand op het hart, toekijkt
vanaf een balkon. Het is opmerke
lijk dat Stendhal, de eeuwige spot
ter, niet terugschrikt voor eenzelfde
sentimentaliteit, wanneer Napoleon
ter sprake komt. Hij was volledig in
zijn ban en schildert hem af als de
verpersoonlijking van het goede.
Napoleons intocht in Grenoble was
Stadspoorten
de laatste triomf van de keizer,
Zowel in Henry Brulard als in zijn waarvan Stendhal persoonlijk ge
Mémoires d’un touriste (1838) tuige was. De val van de keizer be
besteedt hij veel aandacht aan de tekende het einde van zijn diploma
gebeurtenissen in Vizille, waar in tieke loopbaan en hij werd schrij
1788 de Staten van de Dauphiné ver, tegen wil en dank. Hij woont
bijeenkwamen. De hervormingsei- afwisselend in Parijs en in Italië en
sen die door deze vergadering wer schrijft alleen nog maar over Gre
den opgesteld, vormden de eerste noble, dat hij in de laatste jaren van
aanzet tot de Revolutie. Stendhals zijn leven zelden meer bezoekt. ®
grootvader, Henri Gagnon, bevond
Van Hel leven van Henry Brulard
zich onder de aanwezigen.
In Mémoires d’un touriste creëerde door Stendhal, vertaald door C.N.
Stendhal het personage M.L., een Lijsen, verscheen onlangs een nieuwe
vertegenwoordiger van de ijzerin- goedkope editie als Prisma Klassiek,
dustrie, die zich tijdens een zaken f 19,90

te maken kreeg. Zo is er zijn bemin
nelijke grootvader Gagnon, ‘met
zijn gepoederde pruik met drie rijen
krullen, omdat hij doctor in de genees
kunst was en bij de dames in de
mode...’ En natuurlijk de afschuw
wekkende huisonderwijzer pastoor
Raillane en Stendhals latere teken
leraar Louis-Joseph Jay, wiens di
dactische gaven hij hoger aansloeg
dan zijn talent als schilder. Het on
derwijs in de Franse letteren werd
verzorgd door Dubois-Fontanelle,
die, hoewel Stendhal een nogal ka
rikaturale beschrijving van hem
geeft, op een zekere literaire roem
kon bogen. Bij de opvoering van
één van zijn toneelstukken brachten
de leerlingen van de Ecole Centrale
hem een eerbetoon op rijm, dat al
dus begon:
‘Beminnelijk en begenadigd auteur,
van wie het schitterend genie
De schone kunsten tot eer strekt en de
filosofie. ’
De vrienden van school (Crozet,
Félix Faure) spreken minder tot de
verbeelding dan de leraren. De por
tretten tonen keurige, bejaarde he
ren, die de schoolbanken reeds lang
zijn ontgroeid.
Hoewel Stendhal in Henry Brulard
niet nalaat om de slechte eigen
schappen van de bewoners van de
Dauphiné te benadrukken, bewon
dert hij hun aangeboren hang naar
onafhankelijkheid. Tot in de
zestiende eeuw behield deze pro
vincie (erfgoed van de kroonprins,
de dauphin) een zekere mate van
zelfstandigheid. Hieruit verklaart
Stendhal de afkeer van zijn streek
genoten voor het centrale gezag in
Parijs en hun hartstocht voor poli
tieke zaken. Het zijn republikeinen
in hart en nieren, zoals Stendhal
zelf, die later een fervent aanhanger
van Napoleon was.

Tekening Joost Veerkamp
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De heer Termorshuizen had een buitenhuisje
waarin hij zich af en toe terugtrok om er toe te
geven aan zijn passie zonder weerga en zonder
weerwoord. Tegen zijn vrouw zei hij, als het
weer zover was, dat hij op bezoek moest bij een
interessante cliënt met wie hij na afloop van het
oriënterende beleggingsgesprek in een restau
rant zou gaan eten. Het werd vast laat. Me
vrouw Termorshuizen zag wel in dat een goede
cliënt haar man, na een belastingontduikingsadvies, wel een maaltijd moest aanbieden om die
vervolgens van de belasting te kunnen aftrek
ken, anders was het geen goede cliënt.
Een hele dag trok Termorshuizen uit voor zijn
verblijf in het huisje buiten. Meteen na aan
komst haalde hij het lijk van de dag uit de vries
kist. Voordat het een beetje ontdooid zou zijn
was het immers al avond geworden. Dan had je
nog maar een paar uur over voor de pret. Hij
kon het ontdooide lijk nog wel twee of drie keer
opnieuw invriezen, maar daardoor werd het er
niet beter op. De geur van ontbinding werd wel
steeds aangenamer maar, hoe moest hij het uit
drukken, de plasticiteit raakte ergens zoek. De
substantie bood geen verzet meer, dat was het.
De morgen en de middag bracht Termorshui
zen door met het kijken naar het lijk. Af en toe
drukte hij erop om te zien of er al putjes in het
vlees achterbleven. Hij was tot de schemering
volmaakt gelukkig met deze bescheiden genoe
gens, want het kwam maar een paar keer per
laar voor dat hij een lijk ter beschikking had.
Dat werd hem toegestopt door een arts die in de
buurt van zijn tussen het lover en de haagdoorn

25

verscholen onderkomen woonde en die hij door
een op zijn maat toegesneden beleggingsadvies
voor eeuwig aan zich had verplicht. De arts, die
een sleutel van het huis bezat, smokkelde er zelf
het lijk naar binnen, wat nu ook weer niet zó ris
kant was omdat het er meer op een idyllisch
pannekoekenhuis met een rokende oven leek
dan op een morgue met een elektrische sarco
faag.
Uit dank stuurde Termorshuizen dan een bos
bloemen naar de vrouw van de arts, die in het
complot zat. Ook had hij haar eens een beleggingsfaciliteit die nog in het experimentele sta
dium verkeerde laten bezorgen: een bontmantel
die je aan twee kanten kon dragen. Zodra je
vreesde dat de rechercheurs van belasting je te
dicht op de hielen zaten, keerde je hem bin
nenstebuiten. Dan zag hij er ineens heel
gewoontjes uit.
Het was tijdens zo’n middag dat hij ingespan
nen naar een ontbloot lichaam, ditmaal van het
mannelijk geslacht, zat te turen dat Termorshui
zen opnieuw een briljante ingeving kreeg. Het
gebeurde toen hij starend wegmijmerde boven
de balzak van het lijk.
De volgende dag was er al een smaakvolle, maar
discrete folder ontworpen. Termorshuizen deed
daarin een wel héél lucratief voorstel om zwart
geld om te zetten in zaad.
(wordt vervolgd)
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HET LEVEN EEN KERSTBOOM
De Amsterdamse gemeenteraad
schijnt zich te hebben vastgelegd
op het beginsel van de zogenaamde
‘positieve discriminatie’ met het
oog op de komende burgemeesters
benoeming. Mochten zich twee
kandidaten van verschillend ge
slacht melden, maar met overigens
dezelfde kwaliteiten, dan zal de
vrouw worden benoemd. Zo op het
oog lijkt dat een onrechtvaardige
gang van zaken. Want, gesteld dat
je inderdaad twee volkomen gelijk
waardige kandidaten zou hebben, is
het dan niet eerlijker om te loten?
Een getal onder de tien, bij voor
beeld. Het moet in ieder geval be
vredigender zijn voor de betrokken
kandidaten zélf. Zeker de uiteinde
lijke overwinnaar. Zouden Ien Dales of Annemarie Grewel het leuk
vinden als zij uitverkoren werden
en als dan iedereen wist, dat dit al
léén was toe te schrijven aan hun
geslacht? Persoonlijk zou ik het
geen veelbelovende start vinden,
denk ik. Ik zou bang zijn dat het ge
zag, dat je schijnbaar voor zo’n
functie in huis moet hebben, bij
voorbaat ondermijnd was. Want zo
werkt dat toch? Psychologisch ten
minste. Maar ja, positieve discrimi
natie wordt tegenwoordig geëist
door de vrouwenbeweging. Dan
heb je eerbiedig te zwijgen.
Wat gaat optreden is een variant op
wat je het coloris causa-tffect zou
kunnen noemen. Dit heeft zich de
afgelopen decennia dikwijls voorge
daan in de Verenigde Staten. Zoals
bekend werd daar in 1964 de Civil
Rights Act van kracht. Hoofdstuk
VII van deze wet verbiedt discrimi
natie van minderheden bij het aan
stellen van personeel en in een aan
tal artikelen wordt een voorkeurs
behandeling van dergelijke groepen
verplicht gesteld. Met name voor
bedrijven en instellingen die zaken
doen met de federale overheid. Via
een speciale commissie wordt er op
toegezien, dat ondernemers die zich
niet aan de bepalingen houden, de
gevolgen daarvan rechtstreeks in
hun portefeuille voelen. De wet is
al diverse keren aangevochten door
blanken, die zich ten onrechte ge
passeerd voelden door minder ge
kwalificeerde zwarten. Ik herinner
me nog vaag een spectaculair pro
ces, dat de heer Backe voerde tegen
de overheid. Wat de juiste toe
dracht was weet ik niet meer, maar
ik zie nog voor me dat sommige
kranten en tijdschriften er tijden
lang vól van stonden. Veel Ameri
kanen die worden geconfronteerd
92
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Positieve
discrim inatie

L od ew ijk Brunt

met een incompetente zwarte func
tionaris, nemen als vanzelfsprekend
aan, dat deze persoon zijn baantje
wel via druk van de federale autori
teiten gekregen zal hebben. Niet
vanwege zijn capaciteiten maar
vanwege zijn kleur: coloris causa.
Zoals de term al doet vermoeden, is
dit verschijnsel niet onbekend in
academische kringen. Sommige
universitaire instituten met een
hoog prestige zouden al jarenlang
voor de vorm wat zwarte studenten
toelaten, om op die manier extra
fondsen in de wacht te slepen. Ze
melden dan trots op hun briefpa
pier, dat ze een universiteit zijn
waar ‘gelijke kansen’ worden na
gestreefd. Bij veel blanke studenten
bestaat het vermoeden, dat zulke
'token blacks’ hun graden halen
zonder zich al te bovenmatig in te
spannen. De indruk die achterblijft
is, dat zwarten over het algeméén
niet bijster intelligent zijn. Waarom
zouden ze anders voorgetrokken
moeten worden? Iets overeen
komstigs is aan de hand met sport
lieden, die een beurs krijgen zonder
dat hun intellectuele prestaties
daartoe aanleiding geven. Integen
deel, ze worden uitsluitend binnen
gehaald om het basketballteam te
versterken of het voetbalelftal. De
overtuiging dat sportlieden olie
dom zijn, is onder intellectuelen
wijd verbreid.
Een wet, die uitdrukkelijk bedoeld
is om een einde te maken aan discri
minatie op grond van ras of etnici
teit, zou dus als onbedoeld nevenef
fect hebben, dat zulke discriminatie
op de lange termijn juist bevorderd
wordt!
Dat is een van de redenen waarom
de Amerikaanse econoom Thomas
Sowell al jarenlang bezig is met een

kruistocht tegen iedere overheids
bemoeienis in deze. Hij vindt maat
regelen als positieve discriminatie
niet alleen onnodig, maar zelfs
schadelijk. In de boeken Ethnic
America en Markets and Minorities
heeft hij deze gedachten uitge
werkt. Overheersend in zijn visie is
de overtuiging, dat etnische groe
pen het beste voor zich zelf kunnen
zorgen. Een sympathiek standpunt,
dat bovendien door de feiten
gesteund wordt. Want uit histo
risch onderzoek naar de manier
waarop de vele verschillende immi
grantengroeperingen in de Verenig
de Staten zich hebben ontwikkeld,
zou dit zonneklaar blijken. Sowell
heeft onder meer de volgende stel
lingen uit deze studie afgeleid:
1. Gedurende de gehele Ameri
kaanse geschiedenis heeft discrimi
natie op grond van ras en etniciteit
bestaan, maar de slachtoffers van
deze praktijken zijn er vandaag de
dag vaak beter aan toe dan hun on
derdrukkers van gisteren.
2. In een vrije economie is het kost
baar om discriminatie toe te passen
op minderheden. Daarom zal dis
criminatie verdwijnen, zodra de
overheid er zich niet meer mee be
moeit.
Sowell is een doorn in het oog van
heel wat vooruitstrevende Ameri
kaanse intellectuelen. Het feit dat
hij zélf zwart is, zou daar wel iets
mee te maken kunnen hebben. De
gangbare trucs om dergelijke
dwarsliggers verdacht te maken en
buiten de orde te verklaren zijn op
hem moeilijk toe te passen. Wil je
hem effectief bestrijden, dan zul je
met goede argumenten moeten ko
men. Dat is wat de linkse socioloog
Christopher Jencks, bekend van
zijn werk over sociale ongelijkheid,

heeft trachten te doen in twee afle
veringen van The New York Review
of Books (3 en 17 maart).
Het zijn stukken waar de vonken
van af spatten, maar wat me opvalt
is dat Jencks zijn opponent op een
aantal belangrijke punten gelijk
moet geven, ook al draagt hij daar
soms andere gronden voor aan dan
Sowell zelf. Het belangrijkste punt
van verschil tussen beiden is de be
oordeling van de zwarte bevol
kingsgroep. Jencks laat zien dat be
paalde groepen van zwarten (acade
misch gevormden en vrouwen) wel
degelijk geholpen zijn door de wet
geving van 1964. Hij is lang niet zo
optimistisch over de mogelijkheden
van de zwarte bevolking als geheel
om het op eigen kracht te redden
als Sowell, en schrijft dit toe aan de
aard van de discriminatie die op
zwarten wordt toegepast. Deze is
namelijk altijd veel omvangrijker
en systematischer geweest dan de
incidentele vormen waar joden,
Ieren, Japanners, Italianen en ande
re groepen het slachtoffer van wer
den toen ze zich in Amerika vestig
den.
De regering Reagan is inmiddels in
sneltreinvaart bezig geweest met de
ontmanteling van de Civil Rights
Act. De eisen die aan ondernemers
worden gesteld zijn minder strin
gent en de toezichthoudende com
missie is beroofd van haar fondsen,
zodat een doelmatig onderzoek van
klachten ernstig in gevaar komt.
Thomas Sowell wrijft zich onge
twijfeld in de handen, want dit ver
loopt volgens zijn scenario. Jencks
is gereserveerd. Wat is er op tegen,
zo vraagt hij zich af, dat zwarten tij
delijk profiteren van steuntjes in de
rug? De hele samenleving bestaat
uit groepen die op de een of andere
manier door overheidsmaatregelen
worden bevoorrecht. Daar zit wat
in. Maar in de laatste woorden van
zijn uiteenzetting klinkt twijfel
door, en het lijkt me dat de Neder
landse vrouwenbeweging daar even
bij stil zou kunnen staan, vóór ze
zich vastklampt aan de voorkeurs
behandeling op basis van geslacht,
waar het voorontwerp Wet Gelijke
Behandeling (ingediend door
Kraaijeveld en De Ruiter) in voor
ziet. Jencks heeft onmiskenbaar het
coloris cau.M-effect voor ogen als hij
zegt: de voordelen op korte termijn,
voor zover deze voortvloeien uit
positieve discriminatie, zouden op
den duur wel eens méér kunnen
gaan kosten dan ze in eerste instan
tie hebben opgeleverd.
®
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HUGHJANS
Macadam
notensaus
Noten in de saus
en in de pan
170 g boter
Va kop gepelde, gesneden
macadamnoten
4 eetl. gehakte verse lavas
of peterselie
zout & peper
citroensap

Smelt de boter in een dikhuidige
koeke- of sauspan en sauteer de in
plakjes of stukjes gesneden noten
hierin, geregeld omscheppend op
laag vuur tot ze goudbruin zijn ge
worden. Roer de gehakte lavas of
peterselie erbij en maak het naar
smaak af met wat zout, peper en
een paar druppels citroensap. Een
leuke saus voor gestoomde bloem
kool, brocoli of spèrziebonen, ge
bakken visfilets of gesauteerde kuikenborsten.

Walnotensaus
1 kop stukken walnoot
'A kop aangedrukt, grof
gesneden selderiegroen
1 snee wittebrood zonder
korst, geweekt in 2 eetl.
melk en uitgedrukt
3 eetl. zachte boter
1 teen knoflook u.d.kn.
*A theel. zout
Va theel. cayennepeper
‘A kop olijfolie
zout en peper
Draai de stukken walnoot, het sel
deriegroen, uitgedrukt brood, zach
te boter, knoflookpulp, zout en cayenne door de blender of andere
keukenhulp tot een gladde zalf.
Voeg dan met de machine draaiend,
eerst druppelsgewijs en dan in een
straaltje de olijfolie toe. Doe de
saus over in een kom en kruid haar
naar eigen smaak met zout en pe
per.
Een lekkere saus voor bijtgare lintmacaroni of spaghetti en bij
gestoomde groenten.

Kerrie-cashews
1 theel. zout
1 theel. Madras kerrie
Va theel. komijnpoeder
2 koppen rauwe cashewnoten,
grof gehakt
2 eetl. grof gehakte ui
3 eetl. geklaarde boter
Meng zout, Madras kerrie en ko
mijnpoeder in een kommetje. Sau
teer de gehakte cashews en ui, in
een koekepan met hete geklaarde
94
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De vernieuwde belangstelling voor noten heeft
indertijd tot de populariteit geleid van winkels
gespecialiseerd in de verkoop van allerlei notensoorten
en produkten daarvan en tot notenbars. Behalve als
borrelsnoep o f tussendoor- en naknabbel kunnen noten
ook goed bij het koken gebruikt worden. De eiwit- en
vetrijke eenzadige vruchten vorm en een voedzame
aanvulling van het dagelijks dieet en een variatie ten
opzichte van vis- o f vlees.
Er zijn nogal wat soorten en ze zijn allem aal geschikt
om in de keuken te gebruiken: am andelen,
beukenoten, bombay- o f cashewnoten, hazelnoten,
kastanjes, kem irinoten, kokosnoten, macadam noten,
okkernoten, paranoten, pecans, pistachenoten en
pijnboompitten. En dan is er nog een
peulvruchtensoort die we tot de noten rekenen: de
aardnoot, apenoot, arachidenoot, olienoot ofte wel de
pinda.
Ik begin m et een sim pele saus m et gepelde ongezouten
o f gezouten (de keus is aan u) macadam noten. Ze
worden hier ook wel eens knoflooknoten genoemd
omdat ze ook licht bestrooid m et knoflookzout
verkocht worden. Oorspronkelijk komen ze uit
Australië en ze worden tegenwoordig veel in Hawaii
verbouwd.
boter, al roerend op matig vuur, tot
de noten goudbruin zijn geworden.
Roer de gemengde kruidenpoeder
erbij en sauteer, steeds roerend,
nog 2 minuten door. Laat het op

keukenpapier zonodig wat uitlek
ken.
Geef de kerrie-cashews over gebak
ken mosselen, stukjes vis of gebak
ken lamsvlees.

JAAPVEGTER
C O P Y R IG H T

Kipblokjes met
amandel
Voor marinade:
2 eiwitten, losgeklopt
6 eetl. medium-dry sherry
2 eetl. maïzena
2 eetl. dunne sojasaus
'A theel. suiker
1/8 theel. anijspoeder
verder:
7 ons ontbeende kippeborst,
in blokken van 3 cm
1‘A kop fijngehakte geblan
cheerde amandelen
2 eetl. maïzena
frituurolie
zout & peper
Meng eiwitten, sherry, 2 eetlepels
maïzena, sojasaus, suiker en
anijspoeder in een kom. Marineer
de kipblokjes ongeveer Va uur hier
in.
Meng de fijngehakte amandelen en
2 eetlepels maïzena in een schaal of
diep bord en rol de kipblokjes er
door, zodat ze geheel bekleed zijn
met dit mengsel. Frituur ze, in ge
deeltes, steeds in 3 minuten goud
bruin, met de olie op 375° F,
191° C. Laat ze uitlekken op keu
kenpapier en bestrooi ze dan met
zout en peper naar smaak.
Geef ze bij gebakken mi of gebak
ken rijst.
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Meng boter, roomkaas, blauwe
kaas, bieslook, cognac, mosterdpoe
der en zout en peper naar smaak,
zorgvuldig in een kom en zet het
mengsel ’A uur in de koelkast om
wat op te stijven.
Doe de fijngehakte pecans in een
schaal of diep bord. Bekleed de olij
ven met het kaasmengsel en rol ze
dan door de gehakte noten. Doe de
beklede olijven op een platte schaal
en laat ze afgedekt nog ‘A uur in de
koelkast staan. Geef ze bij de bor
rel.
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Olijven met
pecans
4 eetl. boter
120 g zachte witte roomkaas
120 g jonge blauwe kaas
2 eetl. gehakte bieslook
1 dessertl. cognac
Va theel. mosterdpoeder
zout & peper
1 kop pecannoten, licht ge
roosterd en fijngehakt
24 kleine groene olijven, ont
pit en droog gedept
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Vrij Nederland — Boekenbijlage 23 april 1983
Bij de uitreiking van de Van der
Hoogtprijs 1982 half januari j.1.
aan Kester Freriks voor zijn roman
Hölderlins toren hield de schrijver
een kort dankwoord dat hij een titel
gaf met een mild-polemische strek
king: ‘De troost van de traditie’,
een variatie op een uitspraak van
Willem Brakman in een interview
met Tom van Deel waarin hij het
had over ‘De troost van de vorm’.
De uitspraak van Brakman werd
een formule waarmee de aandacht
voor de vorm in de hedendaagse li
teratuur kon worden samengevat.
Kester Freriks, wiens dankwoord is
afgedrukt
in
HOLLANDS
MAANDBLAD van maart, heeft
zich in zijn bekroonde roman ge
noeg om de vorm bekommerd om
zich geen scherpe aanval op de
vormaanbidders te kunnen veroor
loven, maar toch houdt hij met
zachte hand een pleidooi voor het
verwerken van de traditie in de lite
ratuur: ‘Als een boek de liefde tot
thema heeft zijn ars amatoria, de
kunst van het liefhebben van Ovidius en Rood en zwart van Stendhal
— om slechts twee titels te noemen
— glansrijk materiaal dat de erva
ringen uit het eigen leven in
perspectief
plaatst...
Marcel
Prousts romancyclus Op zoek naar
de verloren tijd is een onmiskenbare
gids bij het schrijven over de ver
gankelijkheid en de kracht van de
herinnering.’ Hoewel Freriks juist
wil zeggen dat deze literaire traditie
inspirerend zou kunnen zijn, heeft
zijn dankwoord een tegengesteld ef
fect: dat de literatuur uit andere tij
den en landen voor een schrijver
een katalysator kan zijn is begrijpe
lijk, in die zin is literatuur ook het
opdoen van ervaringen, maar het zo

rechtstreeks voortzetten of ontle
nen van thema’s sluit orginaliteit
uit, of men zou James Joyce moeten
zijn. Klassicistische tendenzen zijn
in de huidige literatuur niet afwe
zig, maar Freriks gaat wel erg mak
kelijk in het opgemaakte bed naast
Hölderlin, Proust, Tjechow liggen.
Plaats is daar altijd wel en de heren
zijn heer genoeg om wat op te
schikken voor een groot talent.
Toch zal men dan toch altijd eerst
de reus zien, en dan Klein Duimp
je. Hölderlin behoort tot de meest
vertaalde dichters in de tijdschrif
ten. In NEW FOUND LAND 7
staan een aantal aardige bijdragen
— het stuk van Jaap T. Harskamp
over Emants en een door Kees van
Kooten vertaald verhaal van S.J.
Perelman. De andere bijdragen zijn
goed voor matte waardering. Dat er
niet al te veel leven zit in NEW
FOUND LAND is af te lezen aan
de rubriek voor polemische bijdra
gen Mainzer Beobachter, waarin
men alles schijnt op te nemen dat
meer dan één polemisch bedoeld
uitroepteken of de afschuwklanken
‘Brrr’ bevat. Kees Helsloot maakt
zich kwaad over de recensies van
Jaap Goedegebuure en ondergete
kende over Geyerstein’s dynamiek
van Willem Frederik Hermans, een
novelle die door Goedegebuure en
mij — na uitvoerig en diepgaand
overleg met elkaar natuurlijk, zoals
Helsloot met een gave voor sug
gestieve roddel terecht opmerkt —
gezien werd als een kritiek op zijn
critici. Helsloot denkt daar heel an
ders over en betrekt bij zijn inter
pretatie een essay van Hermans in
het boek De schilderkunst in een kri
tiek stadium van Carel Willink. Dat
is heel interessant, maar een enigs

zins plausibele interpretatie is niet
het gevolg, want Helsloot laat alles
weg wat zijn exegese zou kunnen
verstoren. Het kenmerkende van
Hermans’ novelle is juist dat hij te
genstrijdige facetten heeft. In de
zelfde rubriek staat een bijdrage
van Rupert van der Linden over
het lot dat zijn boek Café de la Paix
— tekeningen met teksten van
H.J.A. Hofland — trof. Mededogen
en verlammende lankmoedigheid
moet de redactie bevangen hebben
bij de beoordeling van deze bijdra
ge, die eindigt met de zinnen: ‘Ik
volgde de raad op die Remco me eens
gegeven had, om te gaan schrijven,
exact over wat ik meemaak en waar
neem. Een raad waar ik hem dank
baar voor ben, te meer nu wij onlangs
aan de flipperkast van de Kring weer
nader tot elkaar zijn gekomen.’ Het
is heel mooi dat Remco en Rupert
weer nader tot elkaar zijn gekomen
en het is exact wat ik ook wilde we
ten — het idee dat het me onthou
den zou zijn! In de geest van zijn
mooie prozaelegie over een vroeggestorven jongen Een kleine blonde
dood (uitgegeven bij Guus Bauer)
publiceert Boudewijn Büch foto’s
van Klaas Koppe gemaakt van kindergraven in Nederland in MAAT
STAF 1983/2. De dood, waar Büch
tegen is, wordt in de tekst bij deze
foto’s echter een merkwaardig
speelgoed, iets als een negentiende
eeuwse kermisattractie. Het tweede
nummer van het Vlaamse tijd
schrift voor theater ETCETERA
is, precies als het eerste, weer uit
erst lezenswaardig. De in Neder
land helemaal niet en in België nau
welijks bekende Duitse regisseur
Jürgen Gosch wordt in een nauw
keurig artikel van Sigrid Vinks

voorgesteld aan de hand van de de
cors, kostuums, acteerstijl en regiemethode die hij gebruikt. Gosch re
gisseerde Hamlet, Woyzeck, Menschenfeind en Nachtasyl en liet daar
voor decors maken die de bewe
gingsvrijheid van de acteurs perma
nent belemmeren, een manier, vol
gens Sigrid Vinks, ‘om de pijn van
zijn’ (uitdrukking afkomstig uit een
lied van Kamagurka) lijflijk uit te
drukken. Uitvoerig is ETCETE
RA over de Goethe-opvoeringen
van Jan Decorte (Torquato Tasso)
en Herman Gilis (Clavigo). Klaas
Tindemans schrijft dat Decorte te
werk gaat als een abstract beeldend
kunstenaar: ‘hij fixeert zijn perso
nages met één penseelstreek (een
bedrijf) en laat de toeschouwer toe
op zoek te gaan naar de dieptestruc
tuur die zich geleidelijk openbaart.’
Gilis daarentegen doet aan overinterpretatie en wordt daardoor als
regisseur even besluiteloos als zijn
hoofdpersonage. De volledige tekst
van Heiner Müllers stuk De op
dracht is in dit nummer afgedrukt
en gaat vergezeld van stukken over
Die deutsche Welle met bijdragen
over Kroets, Handke en Müller. Johan Thielemans probeert de vraag
te beantwoorden wat Het Postmo
derne Theater is en levert suggesties
aan de hand van het werk van zulke
verschillende groepen en regisseurs
als The Wooster Group, I Carrozone, Bob Wilson, Frans Marijnen,
Pina Bausch, Jan Decorte. Ken
merkend voor het post-moderne
zou zijn: het opwekken van een ra
dicale twijfel.
CP

Total Design
is een associatie van grafische vorm gevers, opgericht door Wim
Crouwel. Het bureau bestaat twintig jaar en maakte in sam en
werking m et Kees Broos een boek over het werk dat gezichtsbe
palend is geweest voor veel drukwerk. Niet iedereen houdt van
dat gezicht. Piet Schreuders bij voorbeeld/pag. 6

De Nieuwe Kunst
T otal D esign, p a g in a 6

Hellema

F.B. Hotz
publiceerde zijn vierde bundel verhalen ‘Duistere jaren’. De
verschillende soorten verhalen uit vorige bundels zijn hierin
weer vertegenwoordigd. Carel Peeters/pag. 4

Bert Schierbeek
Sylvia T ow nsend W arn e r, pag. 16

Enige reizen deden niet terzake door Hellema (Querido) Een tweede bundel verhalen over
de oorlog en de wereld van de zaken.

J.J. Oversteegen

Karl Marx
stierf honderd jaar geleden. Niet in de gedachten van socia
listen, van sociaal-dem ocraten tot com m unisten. En niet in de
gedachten van Bart Trom p. Aad Nuis/pag. 22

Christa Wolf
brengt in haar nieuwe roman ‘Kassandra’ de klassieke zieneres
in een positie waardoor ‘het vrouwelijk bewustzijn’ geconfron
teerd wordt m et oorlog. Gerda Meijerink/pag. 26
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C h rista Wolf, p agina 26

Bert S chierbeek, p agina 10

Leonid Breznjev
was nog niet dood o f de plot voor een spannende thriller was al
voor handen. Hij is een van de hoofdpersonen uit de nieuwe de
tectives die worden besproken door R. Ferdinandusse/pag. 22

En verder

Letters door Sylvia Townsend Warner (Chatto
& Windus/Keesing) Brieven van een van de
meest gewaardeerde medewerksters van de New
Yorker.

De nucleaire hersenschim door George F.
Kennan (Veen) Beschouwingen over de bewape
ningswedloop van de voormalig ambassadeur in
de Sovjetunie.

heeft zich zelf in zijn boek ‘Binnenwerk’ overtroffen. Zijn werk
wijze is anders dan vroeger en dat brengt hem ver. Rein
Bloem /pag. 10

heeft in een boek m et de titel ‘De novem bristen van M erlyn’
zijn essays uit dat tijdschrift — dat van 1962 tot 1966 verscheen
— verzam eld. Omdat hijzelf niet terugkijkt doet Jacques Kruit
h of het/pag. 32

Binnenwerk door Bert Schierbeek (De Bezige
Bij) Een boek waarin de schrijver met nietassociatief proza een vernieuwing in zijn werk
veroorzaakt.

A

F .B . H otz, p ag in a 4

heeft met zijn nieuwe boek ‘Enige reizen dienden niet terzake’
het netwerk van zijn eerste bundel uitgebreid. Over de gevolgen
van de oorlog, veelal in het groot-industriële m ilieu. Frans de
Rover/pag. 9

a n u a L iï
Theo van Doesburg 1883-1931 door Evert
van Straaten. (Staatsuitgeverij) Een rijk geïl
lustreerd boek over de pionier van De Stijl.

in Nederland heette elders Art Nouveau en Art D éco. Er ver
scheen een boek waarin voor het eerst het Nederlandse aandeel
in deze internationale beweging bij elkaar is gebracht. Frans
Boenders/pag. 35

Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie
heeft uitgekozen als de interessantste van de afgelo
pen periode.

Heil,erna, pagina 9

Ed Schilders over Jane en Paul Bowles/pag. 37
Cyrille Offermans over Raster en ‘gestoorde teksten’/pag. 14
Maarten ’t Hart over Anna Achmatova/pag. 25
Nienke Begem ann over Sylvia Townsend W am er/pag. 16
Bastiaan Bom m eljé over heksen/pag. 40
Siegfried Woldhek tekent Bert Schierbeek/pag. 10
Door het nummer: tekeningen van Willem van M alsen uit het
binnenkort bij De Harmonie verschijnende boek ‘De paleizen
van het geheugen’, m et tekst van Gerrit Komrij.
Teringstein/pag. 46; Yrrah/pag. 45; Het leven een
kerstboom/pag. 44; Jaap Vegter/pag. 47. Dit keer geen Hugh
Jans.
Redactie: Carel Peeters & Doeschka Meijsing
Omslag: Tom Blits

A rt N ouveau, pagina 35
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Nolens volens - Luctor et emergo
F.B. Hotz’ vierde bundel verhalen: ‘Duistere ja re n ’
Duistere jaren
verhalen
door F.B. Hotz
Uitgever: De Arbeiderspers
214 p., geb. ƒ36,50, paperback
ƒ26,50

Carel Peeters
E r zijn tw ee soorten verhalen in
het w erk van F.B . H otz die mij
karakteristiek voor hem lijken.
De ene soort behoort tot de ca
tegorie w aarop de latijnse u it
drukking nolens volens van toe
passing is: daarin w ordt het le
ven tegen wil en dank, o f m en
wil o f niet, geleefd. D e andere
soort behoort tot de categorie
w aarvoor luctor et emergo de
m eest geschikte uitdrukking is:
daarin w ordt tegen de verdruk
king van crisis en ellende in
vasthoudend
geleefd,
ge
w orsteld en bovengekom en. E r
is nog een derde soort verhalen,
dat zijn de homo ludens-vcrhalen.
D ie gaan m eestal over het m usi
ceren, ‘het spelen’, in een band.
Een nolens volens-verhaal gaat bij
Hotz meestal over een oudere man,
soms wel zeventig, die nog wel
bestaat, maar wat hij nou nog pre
cies met zijn leven moet aanvangen
is hem niet meer duidelijk. Hij is
heel verstandig, maar een beetje
doorgedacht; hij ziet de vergeefs
heid van alles te snel in. Hij is ook
enigszins murw, omdat hij het le
ven alleen al volgehouden heeft,
niet zelden met een vrouw die niet
tegen hem praatte, maar op hem in
vitte. De collectie Hera’s in de ver
halen van Hotz is een angstaanja
gend gezelschap dat men zich niet
in groepsverband moet voorstellen.
(Het is mogelijk dat Maarten ’t
Hart aan de verhalen van Hotz
denkt als hij zich een voorstelling
moet maken van de vrouw als helle
veeg).
Er zijn verschillende gradaties en
variaties van dit soort verhalen mo
gelijk maar het model is ‘Op een ei
land’ in Proefspel, dat begint met
een droom. Een oude man bevindt
zich op een strand omdat hij aan
gespoeld is na een scheepsramp.
Hij is daar onder meer met een
meisje voor wie hij als een plaats
vervangende geliefde fungeert. Hij
wordt ook aan de kant gedaan zodra

4

L / n

23 A P R IL 1983

er een échte man aanspoelt. Deze
schrijnende droom hangt als de zon
achter de wolken in dit verhaal om
dat hij toch iets moois voorstelt,
maar het verhaal zelf is van het
soort: ‘hij zette zich achter z’n tafel
bij het raam en deed niets.’ Toch
wordt hij op dat moment heel ge
lukkig, ‘hij liet een groot gevoel ko
ninklijk langzaam in zich oprijzen.’
Dat kan opkomen omdat hij alleen
is, al geruime tijd verlost van zijn
vrouw (van het soort dat hem hielp
als hij zijn zin niet direct afmaakte):
‘H ij was alleen, maar dan als een
Ceasar. Geen vrouw die oplettend,
nerveus, beducht en nog net aan
vriendelijk in z ’n ogen staarde en
daar God weet wat mee bedoelde.’
Zulke sensaties duren niet lang. Hij
slijt zijn dagen ('Wat viel er eigenlijk
nog te genieten? Lezen? Dat was ver
lopen tot bladeren’).

Het leven geleefd
Luctor et emergo-verhalen zijn
‘Drijvende mijnen’ in Ernstvuur
werk en ‘Weltevreden’ in Hotz’
nieuwe, nu vierde, bundel Duistere
jaren. Deze verhalen gaan niet over
F .B . Hotz, foto Eddy de Jongh

mannen, oud of middelbaar, die
hun leven doorbrengen in huurka
mers, maar allebei over Annetje die
zich later ontpopt tot An. ‘Drijven
de mijnen’ is een verhaal over de
verborgen energie van een meisje
dat geteisterd wordt door dood in
haar familie; de een na de ander
gaat dood, waarna ze in huis komt
bij een oom en tante, gezegend met
een stel hatelijke kinderen en een
textielwinkel. Hotz vertelt dit ver
haal met een staccato-achtige sober
heid, maar hij staat achter Annetje,
later achter An, en ze gaat niet ten
onder aan de stiefmoederlijke lief
deloosheid en het opdringerige ge
sar van haar neven en nicht. Ze
komt op de kweekschool en krijgt
kennis aan een vriendelijke jonge
man. Aan het slot vaart ze naar Indië, waar de jongeman een ‘betrek
king’ heeft en waar ze na enige tijd
zal trouwen.
In ‘Weltevreden’ zien we haar in
Indië, werkend als gouvernante
met een wervelende doortastend
heid. Ook na het huwelijk blijft dat
zo, maar Hotz heeft al in ‘Drijven
de mijnen’ enig gif gestrooid en dat
komt boven: de vriendelijke jonge
man is wel eens wat uithuizig en er

zijn fluisteringen betreffende over
spel. Het wordt door An gedragen,
maar het verhaal eindigt helaas, he
laas, toch in mineur in Leiden waar
de jongeman na ontslag in Indië in
een sigarenzaak moet gaan werken.
Maar An is er en relativeert de ver
halen waarin het leven al geleefd is
en dat hoogstens nog wel eens wil
opflakkeren door een herinnering.
Er zit veel wijsheid in de verhalen
van Hotz, maar het is wijsheid die
door de personages niet aangewend
wordt. Het is als met de vele, ontel
bare verzoekingen die de mannen
bij Hotz hebben te doorstaan: ze
houden van vrouwen en meisjes, ze
denken er aan, ze fantaseren er
over, strelen of knijpen wel eens
half heimelijk in een bovenarm,
maar tot werkelijke actie gaan ze
niet over. Er zit een pijnlijke kloof
tussen het genoegen van het zien en
het genot van de werkelijkheid. Een
verhaal in Duistere jaren dat niet
over dit soort verlangens gaat, ‘Sep
tember’, is typerend over de
geestesgesteldheid van de meeste
mannen in Hotz’ verhalen. In dat
verhaal gaat een man een dagje met
zijn niet bij hem wonende vriendin
in zijn auto erop uit. Op elke plaats
waar ze komen tast de man met zijn
geest de atmosfeer af: is het hier
goed? Het is nergens goed. Ze rij
den op die dag half Nederland en
een deel van Duitsland door, maar
nergens bevalt het hem echt. Hij
hunkert als een ten dode opgeschrevene naar een straal zon; hij is ie
mand die op eieren loopt, pas vijf
tig jaar, en gedraagt zich als iemand
van negentig. Het is een buitenge
woon somber verhaal, over een
man die nog steeds niet kan aarden
op de wereld.
Duistere jaren bevat één verhaal uit

het homo ludens-genre: ‘De leer
kracht’. Deze verhalen over musici
van een jazz-band behoren eigenlijk
niet tot deze wereld. De heren ge
dragen zich als schooljongens, pra
ten in het luchtledige over van alles
en nog wat omdat ze er toch niets
meer mee hoeven doen. In een van
de verhalen staat: ‘Ze spraken nog
over anarchisme, een mooie leer
voor een groot muzikanteneiland.’
Dat is het, de heren spelen op hun
instrument en op het leven en dat
past in uitspraken in andere verha
len waarin het heet dat mannen met
het leven spelen en dat vrouwen
pas écht leven, ‘hun ijzeren plan ge
doogt geen namaak. Alleen vrou
wen bestaan.’ Vrouwen zijn de vij
anden van dit spelende bestaan, ze
knellen het af. In ‘De leerkracht’
gaat het minder om de muziek dan
om een meisje dat van de hoofdper
soon fluitles krijgt. Zonder dat hij
door wilde verzoekingen wordt ge
kweld raakt hij toch door haar in
moeilijkheden.

Documentair k a ra k ter
Veel verhalen van Hotz hebben een
enigszins documentair karakter; er
worden veel werkelijk bestaan heb
bende mensen, gebeurtenissen, au
to’s en voorwerpen in genoemd.
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Het titelverhaal speelt zich af rond
het jaar 1932, een jaartal dat voor
Hotz cruciaal moet zijn geweest.
De onderwijzer die zonder werk
komt te zitten maakt kennis met
een chemicus en zijn gezin en is zo
blij met deze kennissen dat hij zich
nolens volens begeeft in de kring
van een aantal verontruste burgers
die iets willen doen aan de crisis, in
de cultuur en in de politiek. M in
der onwillig is zijn verhouding tot
het gezin zelf. De verontruste bur
gers komen ongeregeld bij elkaar en
zijn dan bezig een program op te
stellen voor wat de Bond van Ver
ontrusten moet gaan heten. De Bond
wordt door anderen gezien als een
fascistisch angehauchte cel, maar
daar is de hoofdpersoon zich niet
van bewust. Het verhaal heeft soms
onnodige intermezzo’s die com
mentaar leveren vanuit 1982, maar
het roept de sfeer die toen moet
hebben geheerst goed op. De
hoofdpersoon begint zich te erge
ren aan zijn aanhankelijkheid ten
opzichte van de chemicus en ont
trekt zich op tijd aan de Bond. Hotz
is een schrijver die goed kan be
schrijven ‘hoe dingen kunnen lo
pen’. Deze werkeloze onderwijzer
raakt verzeild bij de Bond.
Onlangs verscheen bij Uitgeverij
Bzztöh ook een bundel met be
schouwingen en interviews over
het werk van Hotz onder redactie
van Jan Brokken. De negen verha
len in Duistere jaren brengen geen
nieuwe ontwikkeling in zijn werk
zodat die beschouwingen van toe
passing blijven. Het zijn voorname
lijk recensies van zijn bundels ver
halen. Een van de weinige essays
die het wat ruimer aanpakken is
van Alfred Kerckhoffs, getiteld
‘Tussen decadentisme en dilettan
tisme’. De vraagstelling, of Hotz
werk tot het decadentisme of het di
lettantisme behoort, is wat wonder
lijk, maar de uitwerking stoort zich
daar nauwelijks aan en brengt veel
aan het licht. In een noot echter be
dankt de schrijver ‘Ad Figlarek,
voorzitter van de Bredase vereni
ging van neo-decadenten, die dit ar
tikel kritisch heeft doorgelezen.’
Dat is wel een domper, Hotz en een
Bredase vereniging voor neodecadenten... Men stelt zich daar
van alles bij voor.
■

NATUURLI JK, IN
P E N G U I N BQQKS
NON-FICTION
John Mortimer

CLINGING TO THE
WRECKAGE, A Part of Life.

The unforgettable, bestselling autobiography of the playwright. novelist and
lawyer, who adapted Waugh’s Brideshead
Revisited for tv. "Exceptionally touching
and funny”. The Times, f 13,50

,

JOHN

mortimer
Llm gingtothe

Wreckage

Richard Hammer

THE VATICAN CONNECTION

The explosive exposé of a billion-dollar
counterfeit stock deal between the Mafia
and the Church. f 13,50
Jonathan D. Spence

THE GATE OF HEAVENLY
PEACE

The Chinese and their Revolution 18951980.
The Chinese revolution shown through the
eyes of its most articulate participants:
writers, historians, philosophers and insurrectionists. "A milestone in Western studies
of China." John K. Fairbank. f 27,Evetyn Waugh

A LITTLE LEARNING

The early years of Waugh’s life are preserved in literary amber in this, his first and
only volume of autobiography. t 16,25
Patrick White

FLAWS IN THE GLASS

A Self-portrait
A fierce look info the mirror, examinina with
cold scrutiny the varieqated life of the
Australian Nobel Prizewinner. t 16,25

THE PENGUIN BOOK OF
HOMOSEXUAL VERSE

Edited by Stephen Coote
A unique anthology ranging from the great
names of Antiquity, through the Renais
sance and the 19th century to modern-day
feminist poets, t 24,25
André Kertesz

ON READING

A celebration of readers and reading - fleeting moments captured by a magie camera
in over sixty black and white prints, f 16,25

GRANTA 7

Best of Young British Novelists
A special issue of the Cambridge Literary
Magazine offering samplings from the work
of twenty young British writers, including
such famous names as McEwan, Rushdie
and Martin Amis, and neweomers just starting to establish their reputations. f 21,75
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Taaltje, stijltje, kunstje
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Archeologie

De eerste twintig jaar van Total Design
Ontwerp: Total Design
door Kees Broos
Uitgever: Reflex,
96 p-, ƒ 35,-—
Vanaf 30 april is in Museum
De Beyerd in Breda een ten
toonstelling te zien gewijd aan
Total Design. Het boek kost
daar ƒ30,—

Piet Schreuders
Er zijn mensen die zich ergeren
aan het onhandige telefoon
boek; er zijn mensen die de fol
ders van het Holland Festival
niet kunnen lezen; er zijn men
sen die geen museum meer be
zoeken vanwege de smakeloze
tentoonstellingsinrichting en af
fiches; het interieur van banken
en postkantoren brengt sommi
ge mensen tot razernij.
Grote en kleine ergernissen, waar
van er zo veel zijn in een mensenle
ven. Als je kunt, ga je ze uit de weg.
Maar wat moet iemand doen voor
wie schoonheid, harmonie en stijl
nog iets betekenen en daarbij toe
vallig in Nederland woont? Emi
greren, of steeds maar de andere
kant op kijken?
De vormgeving van alles om ons
heen (meubels, kranten, huizen,
boeken, affiches, handelsmerken)
staat ter discussie. Een paar jaar ge
leden ontrolde zich een verwoede,
zij het wat vage pennestrijd onder
weekbladcolumnisten over ‘de
nieuwe lelijkheid’ van ongewenste
zaken als de nieuwe cijferzegels, de
kantoorpanden van Van Gooi en
het nieuwe telefoonboek. Prettige
onderwerpen, want het waren dui
delijk afgeperkte eenheden, waarte
gen, zij het dan vergeefs, een
geïnspireerde strijd kon worden ge
voerd. Maar in de werkelijke we
reld ging alles gewoon door. Het
slechtst denkbare ontwerp voor een
Amsterdams
stadhuis/muziektheater werd gebouwd, de koningin
kreeg het lelijkst denkbare staatsie
portret en het landhuis Kareol ging
tegen de grond.
Waren het uitwassen van de ver
nieuwingsdrang die in iedere cul
tuur moet bestaan, wil deze niet
doodbloeden, of was er iets wezen
lijk mis met de cultuur zelf?
Ik heb zoeven het boek Ontwerp:

6

Total Design gelezen en heb oog in
oog gestaan met het grote niets. In
dit boek, waarin met veel plaatjes en
een beetje tekst een overzicht wordt
gegeven van twintig jaar Neder
landse ontwerpen, is te zien wat er
gebeurt als een absurd idee gelan
ceerd wordt, in de mode raakt, her
en der wordt overgenomen en uit
eindelijk tot instituut verheven. In
het boek worden we pijnlijk gecon
fronteerd met de wijze waarop een
belangrijk deel van de overheid, het
bedrijfsleven en vooral ook onze
culturele bolwerken zich in de lu
ren hebben laten leggen door de
verkooppraatjes van een clubje
hardwerkende ‘vormgevers’.
Dat clubje bestaat behalve uit Wim
Crouwel — die het meest naar bui
ten treedt in interviews en discus
sies — uit Benno Wissing, Ben Bos,
Jolijn van de Wouw, Daphne Duijvelshoff, Wim van der Weerd, Jurriaan Schrofer, Jelle van der Toorn
Vrijthoff en Paul Mijksenaar. (Dat
ook Anthon Beeke van 1977 tot, ik
meen, 1981 van de TD-directie
deel uitmaakte, wordt niet vermeld,
al valt zijn naam meermalen in de
illustratiebijschriften). Behalve de
genoemde ontwerpers is er een gro
te groep die voor korte o f langere
perioden aan het bureau verbonden
zijn geweest; achter in het boek
worden in totaal 147 namen ge
noemd. In 1968 liep het aantal me
dewerkers tegen de zestig, tegen
woordig bestaat het bureau uit
tweeëndertig man (m/v).
In 1963 zetten Wim Crouwel, Friso Kramer en Benno Wissing het
bedrijf ‘TD Associatie voor Total
Design’ op, zakelijk ter zijde gestaan
door Dick en Paul Schwartz. De
doelstelling werd als volgt omschre
ven: ‘Het ontwikkelen en uitwerken
van ideeën betreffende vormgeving op
alle gebieden, teneinde waar mogelijk
een eenheid van gedachten (“total de
sign”) hierin tot stand te brengen.’
De stijl van de frasen waarmee ToWim Crouwel

tal Design — T D voor vrienden —
haar arbeid voortdurend zou bege
leiden was daarbij in eerste aanzet
al vastgelegd. Het woord ‘ontwik
kelen’ was na die eerste beginsel
verklaring niet meer weg te bran
den: vignetten, affiches, bewegwijzeringsystemen en boekomslagen
worden sindsdien door T D niet be
dacht, getekend, ontworpen, uitge
kakt of uitgebraakt, zij worden ont
wikkeld. Ijverig wordt er gevisuali
seerd, door multidisciplinaire teams,
met fijnmazige werkmethoden.
Hoe wordt in TD-taal de taak van
het eigen bedrijf geformuleerd?
‘Het omgaan met tekst en beeld, met
object en ruimte... processen visualise
ren... bedoelingen verbeelden... ruim
telijke situaties ontwikkelen... struc
tuur brengen in visueel materiaal.’
Hoe lachwekkend ook, dit gekweb
bel heeft een overdonderend succes
gehad. Het blijkt maar al te goed te
passen bij de mentaliteit van be
drijfsleidingen en bij de kool-engeit-sparende taaltjes van kunstambtenaren. De TD-taal zorgt voor
een papieren rookgordijn dat
prachtig aansluit bij de cultuur van
stencils, nota’s, notities, verkennin
gen en voorlopige inventarisaties
zoals die in de jaren zestig ont
stond, en die nog steeds stand
houdt.
Ik heb Wim Crouwel een paar keer
ontmoet en in het openbaar horen
spreken. Een sympathieke, intelli
gente, geestige man, die goed for
muleert en meeslepend kan vertel
len over zijn werk en dat van ande
ren. Het is me dikwijls overkomen
dat de uitspraken waarmee hij dat
werk toelicht of verdedigt, me bui
tengewoon zinnig leken. Misschien
komt dat doordat Crouwels be
schouwingen, hoe wetenschappe
lijk ze ook klinken, eigenlijk nooit
wetenschappelijk kunnen zijn om
dat ze nooit mogelijkheden uitslui
ten, maar alleen algemeenheden
aangeven. ‘Het is veel belangrijker, ’
schreef Crouwel bij voorbeeld in
1974, 'om alledaags drukwerk zoals
overheidsformulieren, telefoongidsen,
leerboeken, dienstregelingen, informa
tiekranten, pamfletten enz. door een
ontwerper te laten verzorgen. ’ Daar
valt weinig tegenin te brengen, al is
de vraag of die ontwerper dan in al
le gevallen W. Crouwel moet he
ten. ‘J e moet als bemiddelaar niet
trachten de boodschap beter over te
brengen dan degene die de boodschap
I uitzendt. Ik zeg het met nadruk: een

boek wordt nooit beter door de typo
grafie. ’ Is dit soms een vrijbrief om
voortaan boeken slechter te maken
door de typografie?
Behalve het taaltje, heeft ook de vi
suele stijl van TD zich van haar
succes verzekerd. ‘We lieten,’ ver
telt Benno Wissing terwijl hij te
rugblikt op de historie van zijn bu
reau, ‘alle grafische produkten in
hetzelfde lettertype zetten met zgn.
Engelse regelval en nauwe woordspatie.’ De catalogus schrijft: ‘Bij
de bestaande lettertypen is er een se
lect aantal waarmee het bureau wil
werken. ’ Zo is er ook een beperking
op andere grafische terreinen: men
wil liever met foto’s werken dan
met tekeningen, en voorts zien we
veel vergrote rasterpunten, dunne
lijnen, hard afgedrukte foto’s, uit
streepjes opgebouwde illustraties.
In een enkel geval moet zo’n bere
deneerde werkwijze tot een stijlvol
resultaat leiden en dat gebeurt dan
ook, maar meestal zien de produk
ten er ‘bedacht’ en armzalig uit. De
gedachtenkronkel die opvalt in alle
theoretische verhandelingen van
T D is dat de vormgeving ‘de bood
schap’ nooit in de weg mag staan en
daarom neutraal, zich zelf wegcijfe
rend moet zijn... en dus, voegt men
er zwijgend aan toe, gebruiken wij
de Univers medium, Engelse regel
val, nauwe woordspatie enzovoorts.
Wie zegt dat deze grafische oplos
sing niet door veel mensen als lelijk,
dus als storend voor de boodschap,
wordt ervaren?
Hoeveel wetenschappelijke verhan
delingen, leesbaarheidstests, inter
views, onderzoeken en nota’s men
bij T D ook over deze kwestie laat
circuleren, nooit zal ik erdoor wor
den overtuigd van de noodzaak van
juist déze stijl. Deze nieuwe esthe
tiek (die met strikt niet-esthetische
eisen wordt binnengehaald) is aanmatigender en tyrannieker dan die
van alle voorgaande stijlperioden,
de Jugendstil inbegrepen. Het ‘total
design’ van T D is net zo extreem>
esoterisch, hobbyistisch en sfeerbe
palend als Jugendstil. Hoe heftig
Wim Crouwel het ook ontkent, TD
brengt een stijl als iedere andere. Ik
zou het zelfs eerder een stijltje wil
len noemen. Een voorbeeld: bij het
ontwerpen van gemeentewapens (in
TD-taal: ‘beeldmerken die deel uit
maken van het identiteitsprogramma
van een gemeente’) koos men in het
geval van Capelle aan den IJssel

Amsterdams
Historisch Museum

telefoonapparatuur
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• Lezen en schrijven
0 verandert
• werkelijk het bestaan
• van d e mens...
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amsterdam
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Nederland
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A Langwerpig aflïche uit de reeks voor het Amster
dams Historisch Museum, ontwerp Jolijn van de
Wouw, 1979. De lange, smalle vorm zou de ‘herken
baarheid’ verhogen; intussen zijn de afbeeldingen van
archeologische vondsten zonder enig gevoel voor sfeer
binnen een ‘grid’ gedrongen.
B Dubbele pagina uit de Spectrum Encyclopedie,
uitgave Het Spectrum, Utrecht 1974. Een vast stra
mien ‘controleert de relatie tussen tekst en
illustraties*, wat dat ook moge betekenen.
C Huisstijl van Randstad uitzendbureau, ‘ontwik
keld’ door het ‘team ’ van Ben Bos. ‘Opgave was steeds
het image helder en pregnant te houden binnen een
zeer wisselvallige stedelijke omgeving,’ zo wordt een
en ander toegelicht.
D In samenwerking met de Haagse ‘bureaus’ Tel
Design en Studio Dunbar ‘ontwikkelde’ TD de totale
bedrijfsstiji voor de PTT. Het telefoonboek is daarvan
het meest bekend én controversieel. Ontwerp: Jolijn
van de Wouw, Bram Engelse, Wim Crouwel en een
‘multidisciplinair team van PTT’.
E Vast affiche voor het Stedelijk Museum Amster
dam, ontwerp Wim Crouwel. Uitzonderingen daarge
laten, zijn sedert 1983 alle SM-catalogi en -affiches af
komstig van TD Associatie voor Total Design bv.
F Uit de serie ‘Het nieuwe bouwen’, 1982 (affiches
en catalogi)
G Twee zomerzegels, ontworpen door Daphne Duljvclshoff: ‘de horizontale lijnen maken de zegels tot een
serie,’ aldus het ontwerpbureau.
p$
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De helden zijn moe
Hellema’s w et van de souvereiniteit van het slachtoffer
v a n een v ijfta l ( v ijf fra g m e n te n ) dat

Beeldmerk gemeente Capelle aan den
IJssel. De ontwerpers zelf spreken hier
bij van een ‘ speels beeldelement’ .

Logo voor kruideniersbedrijf De Gruyter, ontworpen door Ben Bos, 1971

iUI III
HAAGS GEMEENTEMUSEUM ' 30-8 TM 16-111975

Rijk

sm u seu m

k r ö l ie r

m ü l ie r

OTTERLO 94-8 TM 26-10 1975

Een van de weinige keren dat Crouwel zich zelf het gebruik van buitenissige letterty
pen permitteerde was voor de afïicheserie ‘ Nederlandse architectuur' in 1975.

Enige reizen dienden niet ter
zake
Verhalen
door Hellema
Uitgever: Querido, 220 p .,

Deze ‘logo’ s’ ontwikkelde het bureau
TD Associatie voor Total Design BV
voor zich zelf (boven, 1962) en voor het
Stedelijk Museum, Amsterdam (onder)

Na de postzegels en het telefoonboek een
logische volgende stap: telefoonboek en
postzegel in één. (Postzegel 100 jaar Te
lefonie, 1982)

ƒ 3 5 , - _____________________________

d an lo u te r self-promotion? D e tekst

w ild e ty p o g ra fie .

Frans de Rover

is w elisw aar van K e e s B r o o s , m aar

Ontwerp: T otal Design geeft m et
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steed s o n o n tk o o m b a a rd e r. E e n re

h a lin g v a n d e l a a t s t e w o o r d e n

dat de O o std u itsers o v erig e n s k o n 

g e n b u i d ie n o o it m e e r o p h o u d t.

van H a n s F r a n k : ‘D u iz e n d

to c h

g e b e u rt,

steed s

m eer,

ja 

d en g ev en d a n k z ij in fo rm a tie van

g e n , dat kan je w el z ie n . T e r w ijl

re n z u l l e n v o o r b i jg a a n e n n o g

H e lle m a , b e sc h re v e n in h et v erh a a l

H o m a n tek st e n fo to ’s recht m o n 

zal d e s c h u l d v a n D u i t s l a n d n i e t

te e rd e , p la a tste L ie s h o u t de k o lo m 

z ijn u i t g e w i s t . ’ L a n g z a m e d a n s

m en schuin n aar rechts e n plakte

w as e e n o o k l i t e r a i r i n d r u k w e k 

■

V a n d er T o o r n V r ijt h o f f h et m a te 

k en d v e r s l a g v a n d ie o n u i t w i s 

riaal schuin de andere k a n t op. E e n

b a a r h e id ,

o rig in e e l a lle g a a rtje is h e t re su lta a t,

b e u l.

voor

s la c h to ffe r

‘T e r u g k e e r

én

w aarb ij d e lez er als v a n z e lf k o m t to t

E n ig e reizen d ien d en
niet ter z a k e w o r d t d e z e t h e m a 

v rag en als ‘H o e w erk t een v o rm g e 

tie k v e r d e r u i t g e b o u w d .
H et eerste v erh a a l, m et d e voor

D e h o o fd te k st is v an de h an d van

p itje gezet e n rea g eert a lle e n n og op

K e e s B r o o s , een e rv a re n ca ta lo g u s

H ellem a’s w erk b ijn a p ro g ra m m a ti

ie ts als d e le tte r C v o rm e n . E e n

fo rm u le s.

de

s e n s c h rijv e r, d ie h ie r e c h te r n iet

sche tite l ‘N e tw e r k ’, s lu it, ev en als

zw ak id ee m is sc h ie n , m a a r h et kan

g e sty le e rd e

u itz e n d b u rea u

b lijk t g eeft v an en ig e w e z e n lijk e b e 

het laatste v e rh a a l, d ire c t aan b ij

goed

la n g ste llin g v o o r z ijn o n d erw erp .

‘H et an d ere e in d van de l i jn ’ u it

Z ijn te k st v an g t aan m et de fo u te

Langzame dans. D e d rie v erh alen

aan p ak o m d e h o e k k ijk e n : dit doet
men niet. D e v is je s z ijn w egg esty -

R a n d sta d , h ij hoort a lle e n n o g : ‘het
image, helder en pregnant binnen een
zeer wisselvallige stedelijke om 
geving’. H ij ziet n ie t m e e r de d o d e

leerd to t d e m e e st w ez en lo z e v o r

l ijk sa a ie a ffich e s v an h e t S te d e lijk

een v e stig in g van h e t u itz e n d b u 

m e n die o n d e r d e g eg ev en o m s ta n 

d aar h e b ik h et n ie t o v er, d at is zo

M u s e u m , h ij hoort s le c h ts: ‘Binnen
een bewust beperkt arsen aal aan gra
fische middelen kan een steeds weer
verrassend beeld geschapen worden. ’

te r.

o u d als h e t o n tw e rp e n z e lf, m aar

N e e , je k im t w el zeg g en d at ik h e le 

k u n stlu iz e n p ro z a — h e t is de iro n i

m o et e r lelijk gesty leerd

m aal n ie t zo g e ste ld b e n op h et

sch e v e rd ie n ste v an de T D ’s ty p o 

w o rd en ? N o g een v o o rb e eld : als ie 

w e rk v an T D , v o o ra l n iet n u ik n og

g ra fie , dat h e t o n d u b b e lz in n ig als

m an d e r z in in h e e ft o m de G van

een s in é é n klap ken n is h e b ku n n en

zod an ig w o rd t o n tm a sk erd — m et:

D e G r u y te r g e h ee l o p te b o u w en

n e m en v an h u n p ro d u k tie . M a a r

u it g e o m etrisch e v o rm e n , m o et h ij

h o e iem a n d s w erk o o k is , als h ij

v o o ral

z ic h tw in tig ja a r aan de to p van de

‘H et boek is te beschouwen als een
voorlopige inventarisatie, want het
bureau is ook nu in vol bedrijf en eer
der geneigd n aar de toekomst te kijken
dan a l te lang bij het verleden stil te
staan. ’ E e n z in d ie zo u it e e n d oor

u itg ev o erd

w o rd en .

H ie r

k o m t e c h te r d e m e rk w a a rd ig e T D -

d ig h ed en ‘o n tw ik k e ld ’ h a d d en k u n 
n e n w o rd en . W a a ro m ? S ty le rin g ,

w aaro m

z ijn

ga n g

gaan,

m aar

w aaro m k iest h ij u it alle d en k b a re

o n tw e rp w ere ld

kan

h an d h av en ,

m o g e lijk h e d e n d e v isu eel m e e st a f

v e rd ie n t h i j, al w as h e t m aar v a n 

sto te n d e , n a m e lijk h e t v ig n e t dan

w ege de c u rio s ite it, een goed e o v er-

c o n str u c tie ‘W a n d e le n d ( ...) lan gs
de fleu rig

in g e ric h te

etalag e van

reau R a n d s ta d , p asseert h e m h e t r o 

H ij

b e slu it

B e n B o s in 1 9 7 1 m aak te?

z ich tsc a ta lo g u s, m et e e n g o ed e, k r i

TD

W a a ro m ? V e rm o e d e lijk o m d a t e r al

tisc h e te k st d ie erg en s o v er gaat,

zo u k u n n e n

z ijn

ja re n g e le d e n , v o o r de ‘n ieu w e le-

een g o ed e v e ra n tw o o rd in g van de

d oor

lijk h e id ’-d iscu ssies, b ij o v erh e id en

a fb e e ld in g e n , een b r o n n e n lijs t, een

h et C e n tr u m v o o r b e e ld e n d e k u n st

p u b lie k e e n g re n s is o v ersc h re d e n .

b ru ik b a re

D e B e y e rd , S o n ja H e rst B A , op

De

een

b ib lio g ra fie ,

ev en tu eel

een

a b o m in a b e le w ijze in h et E n g e ls

sm aak m o est aan h e t b e g in van de

g o ed e v o rm g e v in g . M a a r de lezer

v ertaald (ik kan e r o o k n iets aan

ja re n zev en tig e e n k ritisc h e w aarde

raad t h e t a l, z o ’n b o e k is Ontwerp:

d o en , ik h ad graag n og erg en s iets

h e b b e n b e r e ik t; de m e n s, n ie t m eer

T otal Design n ie t. H e t h e e ft h et fo r 

aard igs

in staat o m steed s m aar w eer ag res

m aat van een la n g sp eelp la a t en het

s c h r ifte n z itte n v o l fo u te n e n o n 

s i e f te re a g eren o p ied ere a an slag op

u ite rlijk

d u id e lijk h e d e n

z ijn

m aar h e t is g een v an b e id e . Is het

e sth e tis c h

8 L/Tl

o n g e in

en

w an

g ev o el, h e e ft z ijn
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re g is te r...

v an

en

een

n a tu u rlijk

k u n stca ta lo g u s,

d en u itsp re e k t, a c c e n tu e e rt een b e 

betrokken w aren . H e lle m a w as een

la n g r ijk v e rsc h il tu ssen d eze b u n d e l

van die a g e n te n ; d o or v erra a d liep

e n de v o rig e : w aar to e n een ritu e le

in z ijn c o m m e n ta a r op de le v e n s

naar

hij in B ru s se l in d e D u its e val m et

d an s tu ssen g etek en d e g e n era tie g e 

lo o p v an h et m e is je S y lv ia , de d o c h 

z e lfsta n d ig te o p e re re n .

alle g ev olgen v a n d ie n , d e a g en t aan

n o te n — s la c h to ffe r en b e u le n —

te r v an een n aar Z u id -A m erik a g e 

wie h ij

u itg ev o erd w e rd , h e eft n u een c o n 

la n g e re v erh aal aan k an m et een u it-

‘Gefrusteerd door de bizarre logica van
het onafw endbare dat zijn eigen
kruislijnen uitzet langs de meetlat
van de tijd, zocht ze een schuldige aan
te wijzen voor wat ze als een m isluk
king beschouwde. H et is h a a r niet ge
lukt — niet met w at z ij wist. M et
h a a r fotografisch geheugen h a d ze
beelden vastgelegd zonder de verban
den na te trekken, w aardoor onbelich
te plekken ontstonden die p a s later
zijn ingevuld. ’ D o o r H e lle m a , m o et

g esp o n n en in trig e d ie v o l sp an n in g

eraan to e g e v o eg d , d ie z ic h in die in 

reld

b lijf t . O n d e rlin g b lijk e n de v e rh a 

v u llin g e e n m e e ste r to o n t, e n e rz ijd s

d rijfsle v e n w aar b e g rip p e n als in ti

met een h e ftig e re a c tie h e t b o e k

le n

d o or alle rle i d w arsv erb an d en

d o or de zo rg v u ld ig e d o se rin g van

m id a tie , ch a n ta g e en o m k o p e rij n u

‘vergeving, absolutie, dekt
het kw aad toe, m aar er zijn graven
die open moeten blijven en ten hem el
stinken!’

zod an ig sam en te h an g en (een n e t

in fo rm a tie , an d e rz ijd s d o o r de s i

een m a a l een w at a n d ere g e v o e ls

w e rk te v o rm e n ) dat de b u n d e l z ich

tu e rin g v an z ijn v erh a len in de w e 

w aard e h e b b e n d an in de rest van

laat lezen als e e n ro m a n . E e n fra g 

reld

m e n ta risc h e ro m a n , g e stru c tu re erd

g o u d ’.

tra n sa c tie s in Z u id -A m erik a g a a t,

o p de w ijz e d ie de v e rte lle r aan g eeft

H e t v erh aal ‘S y lv ia ’ is h e t eerste
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Harold Robbins
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Elsevier
Rien Poortvliet

g ezeg d );

de

en

illu s tra tie b ij-

b ib lio g ra fie

is

n ag en o eg o n b ru ik b a a r d o o r de g e 

De schijnheiligen
29,90

Braaf

49.50

Van Holkem a en Warendort

3
4
5
6
7

Gerard Reve

De vierde man

Manteau
Hans Vandersm lssen

17,90

De Boer M aritiem

29,50

Mat itiem- Nederlanders en de zee
Elseviers basis natuurgids

2950

Aqathon
Herm an P ieter de Boer

24,50

De wereld volgens Garp

De divanpop

8

Manteau
Erica Jong

_2750

9

V illa
W im Kros

Heksen

Verzamelen, drogen en verwerken
Elsevier

10

Corrie Hafkamp

Pinkeltje prentenboeken

Van Holkema en Warendort

sn ap p in g srou te v oor v lu c h te lin g e n

in h et v e rz a m e le n van e c o n o m isc h e

van N o o rd - n aar Z u id -E u ro p a en

g e g e v e n s, s p e cia lise e rt z ich in e c o 

‘z ijn ’

v lu c h te lin g

m o est

overdragen w erd te r p lek k e n e e rg e 

fro n ta tie p laats tu ssen H e lle m a en

schoten. H e t laatste v e rh a a l b ev at

d e tw eed e g e n era tie : d e k in d eren

de o n tm o e tin g o p d e p laats d es on -

v an

2990

per ideeltje
5,90

Bij elke boekhandel

d ad ers

en

sla c h to ffe rs.

De

heils tu ssen H e lle m a e n D a n ie lle ,

sch u ld v a n D u itsla n d is o n u itw is

de d o ch ter van de v e rm o o rd e agen t.

b a a r.

Een g esp rek o v er sch u ld en v e rg e 

Elsevier
John Irving

14,90

‘s ta fm e d e w e rk ste r’ van

een

h o ev eelh eid

het n etw erk van ag en ten d ie d a a rb ij

De meest verkochte boeken in maart

risic o lo z e

B r o o s ’ stu k is

in

brengen de lijn in kaart v an de o n t

v o rm g e v e n ja a rv e rsla g g e lich t
z ijn .

O o s t- B e r lijn ’

unieboek/elsevier
toptien

de b e ste lw a g e n tje v an d e S n e lp o s t’
e n v e rd e ro p w o rd t h e t n ie t v eel b e 

u it

Langzam e dans): ‘Zag ze niet in dat
deze mannen schuldig waren, zonder
uitzondering, ook a l waren hun p er
soonlijke wandaden misschien gering.
En wist ze niet dat de Duitse D em o
cratische Republiek, natuurlijk sa
men met h a a r Russische vrienden, het
enige land ter wereld was dat vast
besloten was zulke dingen nooit weer
te laten gebeuren? Zou het voor een
jonge vrouw als Sylvia niet een
prachtige ta a k zijn om iets goed te
m aken van h a a r vaders schuld en
zich in te zetten in de strijd voor vrede
en vrijheid?’ Z e k r ijg t e e n tra in in g

In

o o rd ele n d v e rm o g en o p een zach t
m eer

e n b ij stu k je s e n b e e tje s

k r ijg t d e g e sch ie d e n is v an de o o rlo g

m i jn b e s p r e k i n g v a n H e l l e m a ’s

riz o n ta a l g e sp ie g e ld , d ie sa m en zo

van

le e ftijd

d en . M a a r e r z ijn g ra v en d ie o p e n 

‘H o u d t h e t d a n n o o i t o p ? ’ M e t
d ie v r a a g

v o o r een v ig n e t m et tw ee v is je s, h o 

r

tw in tig ja rig e

te v e rm o e d en v an h a a r v ad ers v e rle 

v e r? ’

H ij ziet n iet

op

n aa r E u ro p a z o n d er o o k m aar iets

ving. H e lle m a fo rm u le e rt ‘d e w et

Grondtoon

van de s o u v e re in ite it van h et s la c h t

D e g ro n d to o n v an b eid e b u n d els

offer’ (en d aarm ee v a n de o n d e r

m ag d ezelfd e z ijn , in de u itw erk in g

w orpenheid v a n de d ad er): ‘A lleen
het slachtoffer zal, als een d a a d van
rechtvaardigheid, vergeving schenken
nadat de dader de schade heeft her
steld.’ E n dan is h e t D a n ie lle die

v an z ijn n ieu w e v e rh a le n to o n t H e l

besluit:

Dat ju ist D a n ie lle d eze zw are w o o r

lem a z ich een s c h r ijv e r d ie o o k h et

Hellema, foto Chris van Houts

n o m is c h e sp io n a g e e n w o rd t v a n 
w ege haar k e n n is v an h et S p aan s

v lu c h te

van

o o rlo g sm isd a d ig er:

‘z a k en lied en

e e r lijk

als

Z u id -A m erik a

g e stu u rd

om

Internationaal
bedrijfsleven
D a a rm e e lijk t een a n o n ie m e v e rte l
ler (H e lle m a treed t n ie t ‘z ic h tb a a r’
o f o n d e r eig en n aam o p ) h e t v erh aal
te h e b b e n o p g e te k en d : ‘A d em lo o s,
in

een

sto rtv lo ed

v an

w o o rd en ,

h eeft ze h et rela a s v a n h aar lev en
g e d a a n .’ E e n v erh a a l o v e r h e t d o o r
w erk en v an de sch u ld in de tw eed e
g e n era tie . In de v o lg e n d e v erh a len
is H e lle m a w eer de h o o fd p e rso o n ;
h ij v o ert d e lez er b in n e n in de w e
v an

h et

in te rn a tio n a le

be

de w ereld . Z ek er w a n n eer h et om
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Pegasus in de pas gebracht
Bert Schierbeek stemt de stemmen van vrienden
Binnenwerk
door Bert Schierbeek
Uitgever: De Bezige Bij,
160 p., ƒ24,50

Rein Bloem
E r is een gedicht van L ucebert,
H et materiaal van de dichter,
w aarin de poëzie w ordt voor
gesteld als een soort con tin u be
drijf, dat alle vorm en van de
w erkelijkheid stopt in de sm elt
ovens van de verbeelding. Dat
gedicht m aakt m et w oorden als
alle, steeds, ooit, elke, vroeger, la
ter, moederschoot, graf, een
alom vattende indruk en het is
daarom niet voor niets opgedra
gen aan B ert Schierbeek, de
prozadichter die m eer dan wie
ook m ateriaal van allerlei aard
in zijn w erk doet.
Dat is Schierbeeks kracht en tegelij
kertijd zijn probleem: hoe de stort
vloed aan gegevens in te dammen,
de alle kanten heen galopperende
Pegasus te breidelen, de ‘os van
mijn verbeelding’ (Lucebert), waar
van het bloed ook kruipt waar het
niet gaan kan, voor ontbinding te
behoeden. Ik denk dat zulks Schier
beek pas helemaal gelukt is in Weer
werk (1977), het eerste deel van een
cyclus, die met Betrekkingen (1979)
en Binnenwerk (1982) vorm zou
krijgen.
Weerwerk, waarin de legio mogelij
ke betekenissen van de titel helder
en systematisch worden uitge
werkt, heeft de basisstructuur van
een gesprek tussen Schierbeek zelf
en een natuurmens, de boer Marcel
die beschikt over een hoogst op
merkelijke, als vanzelfsprekende le
venswijsheid. Die dialoog fungeert
als bindmiddel tussen zeer ongelijk
soortige informaties, die op deze
manier werken als communiceren
de vaten. Betrekkingen ontbeert
zo’n grondtoon, de titel geeft al aan
waar het naar toe gaat: alles wordt
op alles betrokken en dat procédé
laboreert aan enige willekeur.
Maar in Binnenwerk heeft Schier
beek zich werkelijk overtroffen, hij
heeft Pegasus in de pas gebracht.
Hoe welbewust dat is nagestreefd,
blijkt uit een passage op bladzijde
34/35 waarin hij in helder, nietassociatief proza (daarin is dat frag
ment de uitzondering die de poëti

10

L / n

23 APRIL 1983

sche regel van het boek bevestigt)
uitlegt wat het wezenlijke verschil
is tussen zijn werkwijze van vroe
ger en die van nu:

Boeddha
‘...was ik geboeid door het boeddhisme
de eerste zin van Boeddha 's leer “Alle
met zintuigen begaafde wezens
lijden ” zo zit ik hier meer dan veertig
jaar en heb mij verkruimeld over alles
wat zintuigen heeft d.w.z. over alle
verschijningsvormen daarvan de
mensen de dieren de planten de wind
het licht en de duisternis en bouwde
verwantschappen op die mijn ziel
meer en meer zijn gaan bevolken
d.w.z. met medewerking van mijn
lichaam en ik ben vol geraakt en mij
zelf kwijtgeraakt dacht ik tot ik
merkte dat met alles in en om mij en
dat verenigd ik toch altijd weer zat

als ik zat en ik veel met mijzelf zat en
tot de ontdekking kwam dat de een
wording en de extase die daarmee ge
paard gaat mij niet uit mijzelf hief
integendeel mij mijn zelf meer en
meer duidelijk maakte zelfs begrensde
binnen het onbegrensde dat ik omhels
de zoals ik vroeger zou hebben gedaan
met een vrouw en ik merkte dat er
niets werd opgelost dat ik nog steeds
zit en dat wel te midden van miljoe
nen die honger hebben en uit hoofde
daarvan ook zitten... ’
De ellende van anderen als een be
perking van het onbegrensde,
machteloos mede-lijden als een
noodzakelijk, persoonlijk verweer.
Onmiddellijk op de hierboven geci
teerde schuldbekentenis volgt één
van de varianten op de titel, die als
een refrein door het boek speelt:
denk ik: blaffen geblazen

Bert Schierbeek, tekening van Siegfried Woldhek

wat binnen werkt en niet
naar buiten treedt
blijft onvertaald
Je kan met wat in de buitenwereld
aan hondse ellende plaatsvindt niet
blijven zitten, je moet er van
binnenuit op reageren, in alle be
perking het antwoord niet schuldig
blijven.
De eerste gebeurtenis die om zo’n
reactie vraagt is de dood van de va
der, die op hoge leeftijd sterft in het
ABC (Algemeen Bejaarden Cen
trum). Veertig jaar lang heeft deze
onafhankelijke, rechtzinnige kin
dervriend als onderwijzer lesgege
ven in het abc, het werktuig van
zijn schrijvende zoon, die uit Ame
rika naar hem toe reizend beseft dat
de onbegrensde mogelijkheden van
de taal uitmonden in het bejaarden
centrum.
Blijken het motto van het boek, Les
chemins perdus mènent tous a la mémoire uit de Heraclitorismes van
Marcel Marien, produceert Schier
beeks Franse buurman nog steeds
een stroom van sappige levenswijs
heden, maar in Binnenwerk is de
boer toch niet de belangrijkste aan
gever. Als zodanig functioneert de
vader, wiens beeld voortdurend op
duikt in de volgende stroom van
menselijke lotgevallen. Hij is de
verbindingsman in de stoet van
Groningse en Amerikaanse doden,
waarmee de schrijver zitten blijft.
Na de vader lijkt mij de beeldhouwe Harry Bertoia, die bij monde
van zijn weduwe, geïnterviewd
door Tom Johnson van Village Voice, tot leven komt als de maker van
de sonambients (ruisende rietstaven
van ijzer) het sprekendste voor
beeld:
alles is hier
maar niet gescheiden
het is één groot veld
verleden en heden
verzameld in het geluid
van een gong
onder de grond
I have the feeling that I am in a
very sacred place, zegt Tom John
son daarvan.
Een andere, ditmaal levende
woordvoerder is de beiaardier van
de campus in Ann Arbor, luiste
rend naar de onwaarschijnlijk®
naam van Percival Price. Van hem
komt de belangrijkste variant op de
correspondentie tussen buiten eo
binnen:
een klok is een afgeknotte kegel
hol van binnen

De helden zijn moe

daarom geeft ie geluid
als je er op slaat
je kunt er van buiten a f op slaan
of van binnen uit met een klepel

Echo’s
Zo worden over een afstand van
dertig bladzijden de levende beiaar
dier en de dode beeldhouwer door
Schierbeek verbonden. Het boek zit
vol met die echo’s en corresponden
ties, niet in het minst door het op
nemen van brieven die in Amerika,
Iowa City, dankbaar ontvangen
worden. Ook vrienden die langsko
men zijn van harte welkom. De op
merkelijkste daarvan is de Balinese
dichter Frans Nadjira, ontmoet op
de campus, later opgezocht op zijn
paradijselijk eiland. Nadjira wei
gert in Amerika Engels te leren of
zich in het sociale verkeer te stor
ten, omdat hij zich zelf wil blijven.
Voor Schierbeek vertolkt hij de
stem van vroeger, het verleden van
de onbegrensde, natuurlijke moge
lijkheden. Hij heeft daar nog steeds
het grootste respect voor, maar het
is een tegenstem geworden, contra
punt van de begrenzing die het the
ma is van Binnenwerk.
Daarin weert Schierbeek zich als
nooit tevoren. Het is verbazingwek
kend en aangrijpend om te volgen
hoe hij de talrijke stemmen op el
kaar afstemt en tegen elkaar af
grenst. Alsof het vanzelf gaat, zo
zonder haperingen wordt het spel
gespeeld. De inzet daarvan is een
kwestie van menselijke tragiek in
het gamma van dood, geweld, hon
ger en armoede. Dat zijn grote,
zwaarwegende
gegevens.
Het
meesterlijke is, dat Schierbeek die
bij wijze van spreken klein krijgt.
De herinnering waarmee het boek
besluit is die van Cathrien Haaijer
uit Zuidbroek, één van de cor
respondentievrienden die in haar
brief schrijft hoe haar man Jelle
Krans is overleden. Die herinne
ring — voortkomend uit zo’n verlo
ren weg van Marcel Mariens motto
— gaat over Cathrien die met de
dochter van ‘een van onze arbei
ders’ naar school loopt; zij eet een
aPpel, haar vriendinnetje Jeltje
vraagt of zij het klokkenhuis mag
hebben. Dat klokkenhuis, teken
van honger, is de weerklank van de
klok van Price en de gong van Ber
toia. Nog eens worden dood en le
ven bijna speels met elkaar verbon
den. Ook het refrein klinkt voor de
taatste maal:
20 dringt buiten
net kracht naar binnen
en keert je binnenste
buiten
Dat is een slotakkoord waar op
Schierbeek trots kan zijn.
■
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waar Europese industrieën tegen el
kaar worden uitgespeeld of juister:
zich zelf tegen elkaar uitspelen.
Met veel gevoel voor ironie be
schrijft Hellema de stoelendans van
de industriële mafia, maar uiteinde
lijk zit hij met het contract voor de
bouw van een fabriek op de vliegtuigstoel retour Nederland. Onder
de dubbelzinnige titel ‘Het laatste
bedrijf volgt dan een komisch to
neelspel van een handvol directeu
ren en een regeringscommissaris
om het behoud van (vooral de eigen
financiële posities in een vrijwel
failliete bedrijfstak. De bevindin
gen van een parlementaire enquête
commissie kunnen geen pregnanter
beeld opleveren van het geschuif en
gehannes met de grote poet en de
verantwoordelijkheid daarvoor tus
sen directies, gedelegeerden, mi
nisteries. Hellema toont iets te veel
eigen onderzoeksinitiatief, zijn con
tract voor de bouw van de fabriek
wordt geannuleerd, dit bedrijf was
zijn laatste bedrijf. Maar de sluwe
directeur van de opgeheven afde
ling ‘Consultancy International’
heeft de technische specificaties voor
de fabriek in zijn hoofd en als free

lancer vliegt hij terug naar ZuidAmerika. Nu begint werkelijk het
laatste bedrijf van deze geschiede
nis: ‘Italiaans voor beginners’, het
langste verhaal van de bundel, en
het beste.

Spanning
‘Toen ik voor de tweede keer van mijn
leven landde op Aeropuerto Jorge
Chavez, het internationale vliegveld
van Lima, Peru, was ik meer dan
ooit een eenzame wolf.' Maar één
met tanden; de figuur Hellema zo
als die in dit verhaal wordt inge
vuld, lijkt een cumulatie van de
‘Hellema’s’ uit alle voorgaande ver
halen: een zakenman, gepokt en ge
mazeld in een pokerspel waarin
zeggen zilver is en zwijgen goud,
balancerend op de grenzen van het
oirbare, handelend vanuit een diep
geworteld cynisme vooral. Voor
een hoge dollarprijs weet hij zijn
kennis voor het fabrieksontwerp te
verkopen aan Italianen die hij eer
der te slim af was. Maar de uitwer
king van het cijfermateriaal kost
tijd;
zij
voegen
hem
een
secretaresse-bewaakster toe: Sylvia
Oberon. Plotseling krijgt een zo
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maar spannend verhaal een diepe
onderstroom die het nóg spannen
der maakt. Onnavolgbaar, in een
droge, heldere stijl, weet Hellema
de detective-achtige sfeer op te roe
pen van een situatie waarin de een
de ander wantrouwig beloert en be
waakt. Het gedwongen samen
zijn van Hellema en Sylvia laat haar
niet onberoerd: juist de afstand die
hij, soms zich zelf forcerend, tot
haar bewaart, maakt dat ze verliefd
op hem wordt. Zij smeekt hem bij
na haar mee te nemen naar Europa;
hij weigert en wijst haar af. Mis
schien dat het op zo’n moment ge
beurd is: ‘Ademloos, in een stort
vloed van woorden, heeft ze het re
laas van haar leven gedaan.’
Inducerend-deducerend heeft hij
haar echter al ontmaskerd als een
spionne voor een derde partij. Door
een list zet hij haar — en haar Oostberlijnse opdrachtgevers — buiten
spel. Exit Sylvia. Voorgoed dit
maal. Hellema overwint. Over
wint? De Tweede Wereldoorlog
kent geen overwinnaars die het mo
reel recht hebben zich als zodanig
te manifesteren. Het is een oorlog
die slechts slachtoffers gemaakt
heeft. ‘Van dit verleden worden de
sporen onderhuids gedragen. Wie er
deel aan had, is pas herkenbaar als
hij zich kenbaar heeft gemaakt. ’
In Hellema’s verhalen maken de
personages, allen op een of andere
manier verbonden door het onder
huids netwerk van een onuitwis
baar verleden, zich kenbaar. Zij
worden daartoe gedwongen door
een soms bijna meedogenloos ont
maskerende Hellema. Hellema
heeft daartoe het recht; de vrouw
Danielle spreekt hem aan met: ‘Jij
bent een levend slachtoffer, terug
gekomen van de achterkant van de
hel.’ Volgens de wet van de soeve
reiniteit van het slachtoffer mag
Hellema beslissen over de wijze
van afrekening. Hij deelt zich daar
bij ogenschijnlijk een heldenrol toe.
Ogenschijnijk. In het ontroerend
gesprek met Danielle waarmee het
boek besluit, merkt hij ironisch op:
‘De helden zijn moe.’ Onder het
verslag van alle zakelijke en amou
reuze bravoure blijft vooral die uit
spraak meeklinken. Daarin ligt de
kracht van Hellema’s schrijver
schap.
■
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CASSETTE-LES(1).
Bij de juiste cassette-keuze, moet u even op ’t volgende letten. Het is van vitaal belang, dat én de kwaliteit van

de tape zelf én die van de behuizing aan de allerstrengste eisen voldoen. Bij een cassette, waar Maxell op staat, is dat gegaran
deerd het geval. Via de unieke High Epitaxial techniek (tape) en de nieuwe, al even unieke Phase Accuracy techniek (behuizing).

H I 1’rYINhNBURG, BO EK BIN D ER TE AMSTERDAM

Vakmanschap is Meesterschap
Terwijl de beste tape loopt, moet de beste behuizing volstre
Zo zit dat bij Maxell. Wilt u gedetailleerde informatie, schrijf naar Maxell (Nederlands) BV., Postbus 71304,1008 BH Amsterdam.

maxell
AU D I O / V I D E O

ZO MOEILIJK IS T NIET OM DE BESTE CASSETTE TE KIEZEN.

Het ambacht van de boekbinder houdt veel meer in dan het bundelen
van bladen en het decoreren van lederen of perkamenten banden met bladgoud.
Zijn belangrijkste verdienste is, dat werken van historische en literaire
waarde door zijn vakmanschap de eeuwen trotseren - en daardoor behouden
blijven voor de generaties die nog volgen. Zoals ook het vakmanschap van
Grolsch reeds vele generaties stand houdt. Want al meer dan 300 jaar
brouwt Grolsch haar bier op natuurlijke wijze. En dat proef je.

In de ban van de waanzin
Indrukwekkende documentaire van ‘gestoorde teksten’
Raster 24/1983
Tijdschrift in boekvorm
Gestoorde teksten
Eindredactie van dit nummer:
J.F. Vogelaar
Uitgever: De Bezige Bij,
326 p., ƒ29,50

Cyrille Offermans
W aanzin en m oderne kunst zijn
in de volksm ond haast één pot
nat. Evenals de geestelijk
gestoorde drukt m enig kunste
naar zich im m ers u it in een
soort geheim taal, slechts toe
gankelijk voor geschifte soort
en lotgenoten. H et verschil is
hoogstens dat de een niet beter
w eet, terw ijl de ander dat met
opzet doet — gek zijn ze allebei.
Slechts w einigen hebben oog en
oor voor het verdriet en de woe
de, de kennis en de kritiek die
in abnorm ale uitdrukking aan
de oppervlakte kom en; ‘m iniem
is h et aantal geaarde m ensen dat
w erkelijk bereid is geloof te
schenken’, schreef een anonie
m e broeder in ’t kwaad.
In het buitenland ligt dat een beetje
anders. In Frankrijk en Duitsland
bestaat er al meer dan een halve
eeuw een niet primair klinische be
langstelling voor het creatieve werk
van geestelijk gestoorden, zowel
van de kant van de kunstenaars als
van de kant van de psychiatrie. De
surrealisten staken hun sympathie
voor dat werk niet onder stoelen of
banken, psychiaters begonnen het
te verzamelen. Pioniersarbeid werd
verricht door Hans Prinzhorn, een
psychiater uit Heidelberg, die om
streeks 1920 zo’n zesduizend teke
ningen, schilderijen, sculpturen en
bewerkte voorwerpen van geïnter
neerden bij elkaar bracht. Prinz
horn was ook een van de eersten die
aan die uitingen artistieke waarde
toekende. Iets soortgelijks deed
Alexander Mette in 1928 voor de
schriftelijke uitingen van de schizo
freen in Über Beziehungen zwischen
Spracheigentümlichkeiten schizophrener und dichterischer Produktion.
In de jaren dertig werd het werk
van de psychiatrische patiënt en de
experimenterende kunstenaar min
der genuanceerd met elkaar in ver
band gebracht, de nazi’s gooiden
het op één hoop. Om het te ver
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branden. Dat er met die altijd voor
gezond gehouden opvattingen ook
iets niet helemaal in de haak was,
kon na de miljoenenmoord moeilijk
nog ontkend worden: de werkelijke
waanzin bleek zich in het hart van
de redelijkheid te hebben ge
nesteld. Vandaar dat de explosies
van creativiteit direct na de oorlog
ook tot een herwaardering van de
waanzin leidden, zij het andermaal
bij bedroevend weinigen. Antonin
Artaud, die zelf negen jaar in een
inrichting had gezeten, publiceerde
in 1947 een boek over Van Gogh
met de veelzeggende titel Van
Gogh, le suicidé de la societé (zelf
moordenaar door de maatschappij).
Jean Dubuffet verzamelde schilde
rijen van gestoorden en liet er zich
in zijn eigen werk door inspireren.
Naar analogie van de term ‘art
brut’, waarmee Dubuffet zijn werk
buiten het domein van de gevestig
de kunst wilde situeren, zou Michel
Thévoz later spreken van ‘écrits
brut’ ter typering van pathologi
sche geschriften. Maar dan zijn we
al aangeland in de tijd waarin de
boeken van Bataille, Foucault, Derrida, Deleuze en Guattari de ge
makzuchtige tweedeling redelijkheid-waanzin tot in de fundamen
ten hebben ondergraven.
Eindelijk is er nu ook in ons land
een boek verschenen met gestoorde
teksten. Dat boek, vermomd als een
aflevering van het tijdschrift
Raster, is samengesteld door J.F.
Vogelaar, de aangewezen persoon
voor dit werk. Vogelaars belang
rijkste boeken, Raadsels van het
rund en Alle vlees, zijn immers on
der meer pogingen de geschiedenis
van de waanzin met literaire midde
len in kaart te brengen: hij eist er
recht van spreken op voor alles wat
er ooit uit naam van het gezonde
verstand werd weggesneden en on
derdrukt. Daarnaast schreef Voge
laar over geestverwanten als Heinrich Anton Müller, Robert Walser,
Roussel en Joyce. Laat ik het maar
meteen zeggen: dit boek is niet al
leen een uitstekende theoretische
introductie in het verschijnsel
gestoorde tekst, het bevat ook een
verzameling ‘gevallen’ van allerlei
aard en origine die althans mij,
zacht gezegd, niet onberoerd heb
ben gelaten.

Dossier
In een inleiding zet Vogelaar uiteen
op grond waarvan hij gekozen heeft

berg en Einstein. Eenmaal onder de
noemers ‘kunst’ en ‘waanzin’ van
daan gehaald, blijkt pas hoe frap
pant in sommige gevallen de over
eenkomsten in taalbewerking zijn.
Alleen achter in het dossier zijn de
namen van de auteurs opgenomen,
zodat iedereen kan controleren of
hij niet een aantal van de belang
rijkste schrijvers van de eeuw voor
gek heeft versleten. In dat geval zou
blijken dat het inderdaad in hoge
mate ‘van de verwachtingen van de
lezer afhangt of een tekst voor pa
thologisch wordt aangezien of niet’,
wat mogelijk tot een bijstelling van
die verwachtingen aanleiding kan
geven.
Gestoorde teksten bevat essays of de
len uit grotere studies van auteurs
als Thévoz, Foucault, Pierssens,
Delacampagne en Paul Moyaert.
De bijdrage van die laatste, ‘Een
betekenisproduktie zonder geschie
denis’, vind ik een van de leer
zaamste. Moyaert zet zijn opvattin
gen af tegen die van Lacan, die in
het ‘schizofreen discours’ net als in
de droom een in zich zelf besloten
spel van woorden (‘betekenaars’)
ziet, een spel dat niet meer op de
een of andere manier is verbonden
met de feitelijke ‘lotgevallen van
het seksuele lichaam’. In plaats van
Lacan volgt Moyaert (nogal verras-

voor de term ‘gestoorde teksten’:
‘Ondanks het risico dat de benaming
voor sommige oren een ongunstige bij
klank kan hebben, heeft de term
“gestoorde teksten” het voordeel dat
allerlei (voorbarige, kwalificerende)
tweedelingen en tegenstellingen verme
den kunnen worden. In het midden
blijft of het om literaire of nietliteraire teksten gaat. Bovendien
wordt niet bij voorbaat een uitspraak
gedaan over de vraag of het teksten
zijn die van buitenaf gestoord zijn (in
de mogelijkheid om aan de communi
catie deel te nemen of in de mogelijk
heid eigenzinnige mededelingen te
doen die niet met de gangbare communicatieregels stroken) of van binnen
uit, ongewild door ziekte, spraak- of
andere stoornis, of opzettelijk als sto
rend bedoeld, als reactie op en afweer
of versterking van communicatie
stoornissen, taal-, denk- en gedragsre
gulering o f andere druk van buitenaf.
Over bewuste bedoelingen op dit vlak
is nagenoeg niets bekend. ’
Dat het goed is voorbarige tweede
lingen te vermijden wordt vooral
duidelijk in het ‘Dossier’, een afde
ling in het boek waarin tussen brie
ven en andere geschriften uit in
richtingen literaire fragmenten
staan van Arp, Beckett, Joyce, Rosa
(uit De derde oever van de rivier, een
fenomenaal boek), Weiss, Strind-
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De suggestie van betekenisrijkdom
die er van het schizofrene ‘discours’
uitgaat, blijkt dan ook bedrog. In
feite is er ondanks al die speelse
klankassociaties en vindingrijke
woordcombinaties sprake van ‘een
enorme semantische armoede’. Op
het niveau van de onmiddellijke,
ongereflecteerde waarneming (en
dat is dat van de schizofreen) vallen
namelijk alle verschillen weg, zodat
bij voorbeeld alle lichaamsopenin
gen, ongeacht o f het nu gaat om
huidporiën, neusgaten, anus, mond
of vagina, worden gereduceerd tot
één ononderscheiden gat. Verschil
len kunnen alleen in een voortdu
rende wisselwerking tussen de
woorden en de dingen worden
waargenomen en tot uitdrukking
gebracht; onmogelijk wordt dat als
men die wisselwerking stopzet, elke
afstand opheft en zich hermetisch
barricadeert in zijn privé-taal. De
fascinatie die er niettemin van het
schizofrene spreken uitgaat, ver
klaart Moyaert door de ‘ondraaglij
ke ironie’ die er van dat in zich zelf
circulerende spreken uitgaat: het
ondermijnt al onze laatste zekerhe
den over leven en dood en brengt
ze terug tot wat ze uiteindelijk zijn,
een spel van betekenaars zonder
grond’. Alle hiërarchieën, classifi
caties, spreek- en denkgewoonten
verliezen hun vanzelfsprekendheid
en hun normatieve kracht zodra ze
worden opgenomen in de taal van
■emand die daar niks van begrijpt
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send gezien allerlei modes) Freud,
die altijd een duidelijk onderscheid
heeft gemaakt tussen de droom en
de taaluitingen van de schizofreen.
De vrije woordassociaties in de
droom, aldus Moyaert, worden
‘niet enkel geschraagd door formele
klankassociaties maar ook voort
gestuwd door het opduiken van al
lerhande beelden, fantasma’s en
scènes uit het verleden’, terwijl die
verbinding met de persoonlijke ge
schiedenis in de taaluiting van de
schizofreen verbroken is. Die taal
sluit nergens meer bij aan, ‘de schi
zofreen leeft in een wereld van woor
den die hij in zijn inflatoire almacht
vrij, als dingen, kan manipuleren’.
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en alle afspraken, want dat blijken
het dan te zijn, zonder respect ne
geert. Dit schreef Artaud aan de ge
neesheren van de gekkenhuizen:
‘Mijne heren, De wetten en de ge
woonte verlenen u het recht de geest te
meten. Deze geduchte soevereine
rechtsmacht oefent u naar eigen goed
dunken uit. Laat ons lachen.' Die
lach heeft een heilzamer effect dan
elektroshock, isoleercel en psycho
farmaca bij elkaar.
De opvattingen van Moyaert kun
nen aan de hand van sommige ge
stoorde teksten zonder veel moeite
worden geverifieerd, maar allerlei
grensgevallen — en dat zijn de boei
endste — worden er niet vol door
geraakt. Daar gaat het om teksten
van mensen die met de schizofreen
de respectloosheid delen voor die
ene ‘normale’ taal, omdat ze weten
hoe willekeurig beperkend die taal
is, hoeveel combinatiemogelijkhe
den en nuanceringen erdoor wor
den uitgesloten. Het interessantste
niet-literaire voorbeeld van zo’n
taalgek in dit boek is zonder twijfel
Ir. P. Kuperus, zich noemend
PyQuRus. Die heeft binnen het
‘normale’ Nederlands een geheel ei
gen taal en denksysteem ontwik
keld waarin de armoede en de te
kortkomingen van die normale taal
op even inventieve als subversieve
wijze worden gedemonstreerd.
Sommige mensen, zegt Kuperus,
vinden 'dat als er dingen zijn die je
niet kan zeggen: “Hou je dan stil”.
VerSCHRIKkelijk, want dit zijn
juist wezenlijke dingen waar je hele
BeSPIEGELingen over kan hou
den’. Zelf laat Kuperus zien tot
welke inzichten iemand in staat is
als hij zich niet door spreek-, taal-of
schrijfconventies laat inpakken en
allereerst op zijn eigen gevoelens en
waarnemingen vertrouwt. Wie ook
maar een stukje in Kuperus’ denk
wereld is doorgedrongen, is voor
goed verloren voor elk geloof.
De indrukwekkendste literaire
teksten in dit boek vind ik die van
Henri Michaux, getiteld ‘In de ver
nieling’. Het betreft teksten bij
schilderijen van gestoorden. Ener
zijds bevestigen die dat in het schi
zofrene universum alles is gelijkge
schakeld, maar anderzijds brengen
ze met een uiterste aan literaire ge
differentieerdheid aan het licht hoe
veel pijn, vernedering, angst en
hunkering naar liefde er in die on
gedifferentieerde beelden schuil
gaan. Michaux laat zien wat litera
tuur vermag: het onuitsprekelijke
onder woorden brengen. Tegen
over al die gek gemaakten een daad
van eenvoudige solidariteit.
■

Originaliteit,
humor, mysterie
en erotiek...
D e verhalen van meesterverteller Herman Pieter
de Boer met illustraties van P at Andrea.
Verzamel die mooie serie.

Het damesorkest (iode druk)
De kellnerin (8ste druk)
De vrouw in het maanlicht (9de druk)
Het herenhotel (8ste druk)
De nymfentrein (4de druk)
De divanpop

(3de druk)

Nederlands Gebarenboekje (6de druk)
Nieuw Nederlands Gebarenboekje Medruk)
Waanzin en moederliefde
(5de druk)

14.90 per stuk
Samen met
Betty van Garrel:
Zalig zijn de schelen
(}de druk)

16.90
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Iemand die zich goed voelde in het leven
Brieven van een opm erkelijke vrouw: Sylvia Townsend W arner
Sylvia T ow nsen d W arn er
Letters
E dited bij W illiam M axw ell
U itgever: C hatto & W in du s,
311 p ., ƒ 74,10
Im p orteu r: Keesing

Nienke Begemann
E r is een groot verschil tussen
de kennism aking m et een
schrijver die al dood is en wiens
w erk is afgerond, en het ontdek
ken van een d ebuut en het vol
gen van een carrière van een
tijdgenoot die gem aakt w ordt
terw ijl h et w erk w ordt gelezen.
D e vreugde van het ontdekken
van contem poraine schrijvers is
vaak verm engd m et tw ijfel, m et
zorgen om de goede afloop, en
onzekerheid o f je eigen bijdrage
als lezer aan het uiteindelijke lot
van het nieuw e w erk m eew erkt.
D e eerste soort kennism aking is
een veel m inder zorgw ekkend
genoegen en schaft onverm eng
de vreugde — een gevoel dat de
w ereld rijker is dan je dacht, dat
er m eer te beleven valt dan je
had gezien.
Van Sylvia Townsend Warner ken
de ik alleen de naam, totdat ik dit
boek met brieven onder ogen kreeg.
Maar een paar weken lezen — ro
mans, korte verhalen, een prachtige
biografie van T .H . White, lang niet
alles wat ze heeft geschreven — wa
ren voor mij in ieder geval genoeg
om een gevoel van bekendheid en
vriendschap en grote waardering
voor haar werk op te vatten.
Sylvia Townsend Warner (18931978) hoort niet tot de canon van
belangrijke schrijvers van de twin
tigste eeuw, een instituut dat vooral
gemaakt en in stand gehouden
wordt door de officiële literatuur bewaarders van deze tijd. In zo’n
gigantisch taalgebied als het Angel
saksische is het natuurlijk niet zo
moeilijk om niet op de lijst van de
twintig ‘belangrijkste’ schrijvers
voor te komen, maar het is wel ver
wonderlijk om te merken hoe wei
nig een professioneel schrijfster als
Sylvia Townsend Warner om de ac
colades van het publiek of de kri
tiek gaf, en hoe ze heel andere
schoonheden nastreefde dan de sti
listische vernieuwingen die haar
ambitieuzere tijdgenoten bezighiel
den. In 1950 schreef ze aan William
16
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Maxwell, vriend en editor van de
New Yorker, en samensteller van
dit boek met brieven:
‘Ik heb nog nooit een lovende bespre
king gehad waardoor ik niet kruipend
en zachtjes jankend in een donker
hoekje op m ’n knieën werd gedreven
om te bidden dat de Hoorn zou klin
ken en de wormen me diezelfde nacht
nog zouden komen bezoeken. Maar de
hoorn doet het niet, en de wormen ko
men niet, en op de een of andere ma
nier krijg je je natuurlijke capaciteit
om te vergeten terug, en ga je door
met schrijven’.
Misschien kwam het doordat ze be
gon te schrijven toen ze al een halve
carrière in de muziek achter zich
had, die haar blik wijder had ge
maakt dan die van haar meeste con
frères. Misschien was het ook een
kwestie van een andere zelfverze
kerdheid: ze beschouwde zich zelf
als een gezegend mens, want ze
leefde zesenveertig jaar lang samen
met haar geadoreerde vriendin Valentine Ackland, schrijfster en dich
teres, en de enige vrouw in Dorset
die in die tijd broeken droeg.
Tussen 1936 en haar dood schreef
Sylvia Townsend Warner 144 korte
verhalen voor de New Yorker, die
werden verzameld in negen bun
dels, zeven romans, vijf bundels ge
dichten, en een biografie. Ze stierf
in 1978, vierentachtig jaar oud, in
het huis aan de rivier de Frome in
Dorset, waar ze zo lang met Valentine en alleen had gewoond.

Huls aan de rivier
Sylvia Townsend Warner was de
enige dochter van een House
Master van Harrow, de beroemde
public school. Net als Virginia
Woolf werd ze thuis opgevoed en
onderwezen, en had ze vrije toe
gang tot de bibliotheek van haar va
der. Toen ze tien jaar was, kende ze
Thackeray’s Vanity Fair al — ze
was het aan het herlezen toen ze
stierf. Omdat ze zeer muzikaal was,
zou ze bij Schönberg in Wenen
compositie gaan studeren, maar
het uitbreken van de Eerste We
reldoorlog maakt dat onmogelijk.
In 1916 stierf haar vader. Op hoge
leeftijd schreef ze daarover in een
brief aan Maxwell:
‘M ijn vader stierf toen ik tweeëntwin
tig was, en ik werd daardoor ver
minkt. Hij was eenenvijftig, en we
waren plannen aan het maken wat
we samen zouden doen als hij met
pensioen ging... ’

dan aan Valentine gerichte brieven
En in een andere brief:
Dit voert me terug naar 1916 toen zo doorklinken, waren een kortstondi
veel buitengewoon goede leerlingen ge verhouding van Valentine met
van mijn vader in Frankrijk sneuvel een Amerikaanse, en Valentines be
den. H ij stierf die herfst, hoofdzake kering tot de rooms-katholieke
lijk van verdriet, dus(...) de ver- kerk, waarvan Sylvia niets moest
lieslijsten van 1917 en 1918 bleven hebben. Maar Sylvia overleefde alle
stormen. In 1951 schreef ze, na het
hem godzijdank bespaard. ’
Ze kon niet goed overweg met haar Amerikaanse avontuur van Valenti
dominante, kritische moeder, en ne, aan een vriend die ‘inconveging naar Londen met een klein niently’ verliefd was geworden:
maandgeld. Via een collega van ‘Ik haast me terug naar mijn bekende
haar vader werd ze de kant van de preekstoel en bezweer je, smeek je,
musicologie uitgetrokken, en werk praat en denk er niet meer over dat je
te ze mee aan een monumentale uit ... misschien wel aan iemand anders
gave van Tudor Church Music (Ox zult verliezen. Aan verlies denken be
ford University Press, 10 delen, tekent dat je al aan het verliezen bent.
1922-29). In Londen begon ze ook Het denken aan een rivaal verdikt
gedichten te schrijven. Door de een hersenschim tot een werkelijk per
beeldhouwer Stephan Tomlin (be soon. Aangezien je al in de rivier ligt,
kend door zijn portretbuste van lieveling, moet je ZW EM M EN. En
Virginia Woolf) leerde ze David als die hypothetische jongere persoon
Garnett kennen, die haar werk te bij je opkomt, moet je maar aan mi]
lezen vroeg, mooi vond en zorgde denken. Hier zit ik, grijs als een das,
dat het werd uitgegeven door Chat gerimpeld als een okkernoot, en zelfs
to & Windus. Haar eerste roman, in mijn beste tijd geen schoonheid.
Lolly Willowes (niet door mij gele Maar hier zit ik, en daar zit de ande
zen want verdwenen uit verscheide re, die alle kaarten in haar hand had
ne bibliotheken) verscheen in 1937 — behalve een. Dat ik beter was in
en had een behoorlijk succes. Via het beminnen en in het bemind wor
Theodore en Violet Powys ont den. ’
moette ze Valentine Ackland in
1931 of 1932 — vanaf 1932 woon
den ze samen in verschillende cot
tages, en ten slotte in het huis aan
de rivier waar ze beiden stierven.
Over de liefde tussen de twee vrou
wen valt, zolang de brieven die ze
elkaar schreven en de dagboeken
van Sylvia Townsend Warner niet
zijn uitgegeven, niet veel meer te
zeggen dan dat het een grote, blij
vende passie was, waarmee ze vanaf
het begin kennelijk zonder proble
men om konden gaan. Valentine
was op haar twintigste kort ge
trouwd geweest, het huwelijk was
geannuleerd, en ze leefde alleen,
schreef, jaagde, reed auto. In een
ongedateerd fragment van een brief
uit de begintijd van hun verhou Sylvia Townsend Warner
ding beschrijft Sylvia haar zo:
Valentine Ackland stierf aan kan
‘Valentine is so sleepy that she is reeker, in 1969. Sylvia bleef alleen
ling round our small room looking
achter, ‘cut in h alf, maar vocht
such innocence and debauchery it is as
zich terug naar een verminkt geluk
though she were drunk for the first ti
door de brieven die ze elkaar altijd
me. Her face is pale with sleep, and a
hadden geschreven als ze niet bij el
lappet of hair dangles forlomly over
kaar waren, klaar te maken voor
het left eye, and if she knew I were
uiteindelijke publikatie (ze mogen
saying all this she might become inoverigens nog niet worden uitgege
dignant. So I must put this, and my
ven). In dit boek horen de brieven
love, swiftly into an envelope, lest she
die ze over Valentines ziekte en
pounce. ’
dood schreef tot de ontroerendste
De enige moeilijkheden in hun ver
en sterkste. De dag dat haar kist
houding die in deze aan anderen

weggedragen werd uit het huis,
schreef ze aan William Maxwell:
‘Ik ben hartstochtelijk dankbaar dat
ze hieruit is en weg, en dat we op een
bepaalde manier terug zijn waar we
waren, dat we elkaar vrijelijk kunnen
liefhebben, zonder het geschipper van
angst en twijfelachtige hoop en de el
lende van frustratie... De dood trans
figureerde haar. In een paar minuten
zag ik de schoonheid van haar jonge
dagen zich opnieuw vestigen in haar
vervaagde, zorgelijke gezicht. Het
leek op iets in de muziek — het herstel
van de oorspronkelijke toonsoort, de
terugkeer van het thema.
Denk niet dat ik ongelukkig en alleen
ben, lieve William. Dat ben ik niet.
Ik ben in een nieuw land en zij is het
kompas waarop ik reis. ’

Politieke inslag
De volgende jaren blijft dit het do
minante thema: hoe Valentine al
door bij haar is, hoe ze met haar
doorleeft, met haar praat, naar haar
luistert. Het gemis wordt een sterk
bevochten gewin, een overwinning
op de sterfelijkheid en de vergetel
heid. In 1972 schrijft ze aan vrien
den aan wie ze de brieven van Va
lentine en haar zelf te lezen heeft
gegeven:
'reading her letters, you wil know the
phoenix that I loved in life and reality: that we were truly so ... “so well
completed in each other’s arms”. A
strange thing is, that we took the miracle almost for granted; heaven was
our daily wear, at times, heil, too, but
never completely; there was always,
oven in our worst afflictions and perplexities, a lining of comfort in each
other...’
en in hetzelfde jaar aan anderen:
‘And it so nearly might not have
happened. I might so nearly have
lived unblessed. Even now my desolation is enrichted by her.’
Na Valentines dood begint ze aan
wat ze zelf haar ‘late manner’
noemt: korte verhalen over elfen en
wisselkinderen, verzameld in haar
laatste bundel Kingdoms of Elfin.
Het zijn merkwaardige, glasachtige
verhalen, stukjes spiegel die van al
les reflecteren en puntig in elkaar
Passen. Ze vond het heerlijk om ze
te schrijven: ‘I myself enjoy them
passionately. It is such a relief to
escape from the human heart,
which I was growing rather too fatniliar with.’
Al haar vorige werk had inderdaad
het menselijk hart tot onderwerp, al
was ze veel te professioneel, te in
telligent en te veel vrouw van de
wereld om zich ooit te verliezen in
Pure emotionaliteit. De drie romans die ik van haar heb gelezen
zijn ongelooflijk verschillend van
elkaar, zowel qua onderwerp als

qua taalgebruik. A f ter the Death of
Don Juan van 1938 is een histori
sche roman over Spanje in de acht
tiende eeuw, met een duidelijke po
litieke inslag (in 1936 werden Va
lentine en zij zelf lid van de Com
munistische Partij, die ze het enige
antwoord vonden op de fascistische
dreiging in Europa, en tijdens de
Spaanse burgeroorlog gingen ze
naar Spanje om de anti-fascisten bij
te staan. (De communistische over
tuigingen sleten op den duur, mede
door een bezoek aan de Verenigde
Staten). Het eerste deel van Don
Juan is schitterend, en zelfs het po
litiek geladen tweede deel is lees
baar. The Corner that Held Them
gaat over een Engels nonnen
klooster in de veertiende eeuw, en
is een ironisch-wereldse kroniek
over die nauwelijks religieus te noe
men samenleving.

Register
Maar het indrukwekkendst vond ik
The Flint Anchor, een roman over
een Victoriaanse calvinistische
huisvader en reder, die bijna niets
van alle liefde die hij voor zijn
kinderen voelt kan overdragen of
uitdrukken. Hij is een rechtvaardig
man, die vernietigd wordt door de
vrouwen in zijn gezin, en wiens

J.A.van Kemenade
Over onderwijs gesproken
Opstellen over onderwijs
en onderwijsbeleid
Geeft behalve een terugblik
ook een toekomstvisie
in een volledig uitgewerkt
model voor een integrale
wet op een nieuw stelsel
van vervolgonderwijs.

geloof inderdaad een ‘anker van
vuursteen’ blijkt te zijn, hard en
onvermurwbaar, waar alleen door
felle botsingen een enkel vonkje
licht van is te verwachten. Het is
een boek zoals Jane Austen had
k u n r-n schrijven: volmaakt van
opb ïw, geschreven in een register
dat rndanks zijn ogenschijnlijke
helderheid en feitelijkheid toch alle
nuances van ironie en compassie
kan bevatten waarover Sylvia
Townsend Warner beschikte. Bij
het lezen van The Flint Anchor
moest ik me af en toe in mijn arm
knijpen van verbazing dat zo’n
boek eigenlijk gewoon verdwijnen
kan. Als het in het Nederlands was
geschreven was Sylvia Townsend
Warner in één klap onze grootste
schrijfster geweest.
Haar liefde voor haar vader is ken
nelijk de grote inspiratiebron voor
haar werk gebleven: over mannen
schreef ze altijd beter en begrijpen
der dan over vrouwen. Haar bio
grafie van T .H . White, waaraan ze
op haar zeventigste begon omdat
White zelf eens gezegd had dat als
iemand die ooit zou schrijven hij
hoopte dat zij het zou zijn, is mis
schien wel het duidelijkste blijk van
haar inlevingsvermogen in de ande
re sekse. Ze had White niet persoon
lijk gekend, maar zag zijn kracht en
zijn zwakheden met een even helde
re als vaste blik. Haar biografie is
een wonder van tact en vertelkunst:
in een klein bestek recreëert ze de
schepper van Camelot, de valke
nier, de alcoholist, de licht sadisti
sche eenzame homoseksueel, en de
gekwelde schrijver, met vaste hand
en zonder ooit de indruk te wekken
White bij wijze van spreken in haar
zak te hebben. Ze houdt altijd de
distantie van respect en beleefd
heid, een gevoel voor de privacy die
geëerbiedigd dient te worden, ook
als je alle dagboeken en brieven van
iemand in handen hebt.
William Maxwell, die een grote
bewondering en vriendschap voor

Sylvia Townsend Warner voelde,
heeft met zijn uitgave van haar
brieven
een
vergelijkbaar
liefdewerk verricht als zij voor
T .H . White. Zijn inleiding bij dit
boek is mooi, warm en toch
gedistantieerd geschreven en geeft
precies de goede dosis informatie
om je aan het lezen te zetten.
Daarna gaat het vanzelf: de brieven
zijn een prachtig portret van
iemand die zich goed voelde in dit
leven, genoot van wat er te genieten
valt — de dieren, de seizoen, de
liefde en vriendschappen, muziek,
boeken — en die de duisternis
onbevreesd onder ogen zag. Zulke
mensen zijn ongewoon en zeldzaam
en verdienen meer aandacht dan ze
gemeenlijk krijgen.
In 1950 schreef Sylvia Townsend
Warner aan een dierbare vriendin:
‘Please don’t write a life of Milton.
It is such a melancholy subject, the
way the English Angel, flourishing
about in Italy, degenerated into a
public figure, generally cross about
something. There is quite enough
to depress one as it is, without
being reminded of M ilton.’ Ze zou,
denk ik, tevreden zijn met het beeld
van haar zelf, tot het einde toe
ongedegenereerd en jong van geest,
dat uit deze brieven oprijst.
■

230 pagina’s f 27,50
Verkrijgbaar bij uw
boekhandel.
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Ik geloof dat het glasoppervlak wel meevalt,
dus wil ik alleen m'n inboedel verzekeren.
Kan dat?
U heeft nogal wat bezittingen.
Kostbare bezittingen vaak.
Toch staat het é é n aan veel
m eer risico's bloot dan het
andere. Daarom wilt u bijvoor
beeld wel uw kostbaar
heden, maar niet uw glas
oppervlak verzekeren.
En juist- daar houdt uw ver- j
zekeringsadviseur rekening
mee. Hij zal u daarom graag
Ennia adviseren. Omdat
Ennia uw bezittingen uit
eindelijk verzekert zoals u dat
wenst. Iets dat overigens
voor alle verzekeringen van
Ennia geldt. Dus laat nooit
een vraag achterwege.
Maak uw wensen duidelijk
kenbaar. O ok al lijken ze
soms onmogelijk. In negen
van d e tien gevallen zal uw
verzekeringsadviseur toch
antwoorden:

Dat kan!

W A L S JE J E DRAAI
VONDEN H EBT.

Ennia, Churchiliplein 1,
2 5 1 7 JW D en Haag.
Tel. 0 7 0 - 7 2 7 2 8 5 .

■ennia1 Zoveel mensen, zoveel wensen.
DE WARE HALFZWARE.

Moord in, moord omen moord tijdens
Van de Kremlin-leiders tot de dikke dorpsarts in Bikhoven
Red Square
door Topoi & Neznansky
Uitgever: Q uartet Books
274 p ., ƒ 4 7 , Im porteur: Nilsson & Lam m
Omega Rood
door John Kruse
Uitgever: Veen ƒ2 6 ,5 0
The T ransfer
door Thom as P alm er
Uitgever: Collins 400 p.
M oord om heroïne
door Hellinga Sr.
Uitgever: Loeb 185 p ., ƒ 2 2 ,5 0
Ratteval
door Felix Thijssen
Uitgever: Veen 174 p ., ƒ 17,50

R. Ferdinandusse
Toen Leonid Breznjev eind vo
rig jaar eindelijk echt doodging,
kon men op de voorpagina van
Vrij Nederland lezen over aller
lei thrillerachtige gebeurtenis
sen in het Kremlin, die begin
1982 waren gebeurd en die on
getwijfeld aan het steeds slech
ter worden van Breznjevs ge
zondheid hadden bijgedragen.
Op die voorpagina beschreven
Igor Cornelissen en Connie
Brood hoe Joeri Andropov, de
listige liefhebber van moderne
kunst en jazz, een grootscheeps
onderzoek naar fraude en cor
ruptie zo had geleid dat familie
leden van Breznjev boven aan
de lijst van profiteurs terecht
kwamen, met als gevolg dat de
macht in Moskou uiteindelijk
in zijn handen terechtkwam.
Dat artikel was gelardeerd met frag
menten uit een thriller die datzelfde
corruptie-onderzoek als onderwerp
had. Die thriller was geschreven
door twee uitgeweken Russen die
nu in New York wonen: Edward
Topoi (een Russisch filmschrijver
die in 1979 emigreerde) en Fridrikh
Neznansky (die in Rusland onder
meer rechter van instructie was, en
in 1978 vertrok) en stond op dat
moment op punt van verschijnen
bij de Russische uitgever Possev in
Frankfurt.
Inmiddels is er een Engelse verta
ling van in de handel, onder de titel
Red Square. Aanbevolen lectuur
voor thrillerliefhebbers, en voor le

20

L / n

23 APRIL 1983

zers die maar niet genoeg kunnen
krijgen van inkijkjes in het Moskouse leven.
Het boek begint dan ook met de be
kende waarschuwing: ‘Al de perso
nages in dit boek, inclusief Brezn
jev, Soeslov, Andropov, Tswigoen,
hun vrouwen en kinderen, zijn, net
als alle gebeurtenissen in dit boek,
geheel verzonnen. Mocht bij toeval
toch iets overeenkomen met het wa
re Russische leven, dan is dat voor
dat ware leven heel beroerd.’
Vervolgens slaat de lezer de schrik
om het hart als hij wordt gecon
fronteerd met een lijst van ruim
zestig voor het boek belangrijke
personages, allen met geharnaste
Russische namen en dito functies.
Maar het valt mee, vooral de eerste
helft van het boek is zeer overzich
telijk opgebouwd rond de zelf
moord van Breznjevs zwager,
Tswigoen.
Tswigoen had een topfunctie in de
KGB, en zulke mensen plegen, zo
als men weet, geen zelfmoord. Red
Square is het boek van Igor Iosifovich Shamrayev, een onderzoeker
(zo vertaal ik Special Investigator
maar) in dienst van de Openbare
Aanklager. Zijn opdracht om de

‘zelfmoord’ te onderzoeken komt
regelrecht van Breznjev, die aan al
le kanten nattigheid voelt. Sham
rayev ontdekt al gauw dat collega’s
van hem voor Andropov werken en
bezig zijn alle treurige extravagan
ties en van Breznjevs zoon en doch
ter en verdere gunstelingen in kaart
te brengen.
Deze opzet is meteen de zwakte van
het boek: Shamrayev vecht voor
een verloren zaak, er valt weinig eer
te behalen aan het verhinderen van
de directe val van Breznjev als de
indirecte val toch voor de deur
staat. Shamrayev is slim en vast
houdend en het is treurig te besef
fen dat juist hij voor de allercorruptste partij werkt. Want deugen
doet er uiteraard niemand. Red
Square is geen Gorky Park, daar
voor hebben de schrijvers te veel
geleund op hun verlangen de rot
heid van de Moskouse machtheb
bers gedocumenteerd aan te tonen.
Maar het heeft de charme van men
sen die schrijven met grote kennis
van zaken. Mooie tafereeltjes
(Breznjev die elk vol uur oordop
pen indoet als de klok van de SpassH et R ode P le in , M oskou

kytoren slaat), mooie karakters,
waaronder een fraaie, geile kolonelse, veel wodka, wijven, eten, en een
duidelijk, zich steeds verdikkend
plot (tot het aan het eind een beetje
uit de hand gaat lopen) geven het
boek genoeg kleur om niet meer
nieuwsgierig te zijn naar wat wer
kelijk is gebeurd en wat niet.
Breznjev zelfheeft door dat Andro
pov hem in een hoek gedreven
heeft en wel zijn opvolger zal wor
den. En de auteurs, toch voor geen
kleintje vervaard, maken van An
dropov hun bleekste figuur, ook zij
hebben — voorlopig? — weinig vat
op hem. Maar er zijn zoveel zaken
die kloppen met wat werkelijk is ge
beurd dat Red Square de behaaglij
ke geur van geschiedenis heeft.

Omega Rood
Het is aardig om Red Square wat
dat betreft eens te vergelijken met
Red Omega, een Kremlinthriller van
John Kruse, die net in diverse uit
voeringen in pocket in de winkels
ligt, en die tevens als Omega Rood
bij uitgeverij Veen verscheen. Ome
ga Rood pretendeert ook geschiede
nis te schrijven: het is 1952 en in de
Sovjettop zit een man die contact
met de Amerikanen heeft, en die,
als hij bijna ontdekt wordt door de
KGB, zijn CIA-vrienden te hulp
roept. Gevolg: een complot om Stalin om zeep te brengen. De CIA or
ganiseert hiervoor dat een Spaanse
communist, die na de Burgeroorlog
naar Moskou uitweek en daar we
gens zijn kritiek op het corrupte
Moskouse regime in de gevangenis
en in de werkkampen belandde, er
in toestemt naar Moskou terug te
keren om Stalin op te blazen.
Het is een thriller die veelbelovend
begint met het verhaal van Joaquin
Cabeza, de Spanjaard. En met de
eerste voorbereidingen van de CIAmensen. Maar de ellende begint zo
dra de operatie zich naar Rusland
verplaatst. Stalin — toch een van de
mooiste thrillerfiguren die te be
denken zijn — wordt een plat cli
ché, het Kremlin wordt een
jongensboek-kasteel, en de Amerikaans-gezinde Rus blijkt Berin'het is een zo tragisch stukje ge
schiedvervalsing dat alle plezier
over de aanvang van het boek over
gaat in ergernis.

The transfer
De enige thriller die voor een beetje
vuurwerk zorgde op de Frankfurter
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Levende
sociologie!
Hoe weet je dat?
Wegen van sociaal
onderzoek.
Onder redactie van
Carolien Bouw, Frank
Bovenkerk, Kees
Bruin, Lodewijk Brunt.
Over penoze, platte
agenten en persmus
kieten, geestelijke
onafhankelijkheid,
karakter van de stad,
hoe sociologische
kennis te vergaren, zin
en onzin van een
beroepscode, ethiek
en fatsoenlijke journa
listen, het verleden
van de Nederlandse
psychoanalyse, de
angst voor de tape,
asociale gezinnen in
Amsterdam, transseksuelen en travestie
ten, enz. enz. Paper
back. 290 blz.
In iedere boekhandel
te koop.
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ARBEIDERSPERS

Buchmesse van vorig jaar was The
Transfer van Thomas Palmer. Een
debuut waar veel van verwacht
werd, waar ook van Nederlandse
zijde belangstelling voor was, en
waar door Elsevier voor een bela
chelijk hoog bedrag op geboden
werd, wat tot woede van andere va
derlandse uitgevers leidde. A big,
authentic thriller set in the midst of
M iam i’s explosive drug scene and signalling the arrival of a first rate new
writer.
Het is een omvangrijk boek (400
pagina’s) over twee halfbroers die
samenwerken bij het binnenhalen
van een miljoenenlading aan drugs.
Ze willen die lading verkopen aan
een aantal Columbiaanse onderwereldfiguren, die de Amerikaanse co
caïnehandel via Miami in handen
hebben. Maar die heren hebben
geen zin te betalen, en sturen hun
legertje boeven om de zaak zonder
betalen onder controle te krijgen.
Een tamelijk eenvoudig scenario en
Palmer gebruikt al zijn ruimte om
zijn personages van een overtuigen
de achtergrond te voorzien. Hij in
troduceert een tamelijk geheimzin
nige derde broer, en heeft verder
veel aandacht voor de politieman
die geobsedeerd raakt door een
vreemd jacht dat voor de kust van
Miami patrouilleert.
Er gebeurt ontzettend veel, een
complete bendenoorlog in de moe
rassen van Florida, een uitvoerige
uitwisseling van losgeld en cocaïne,
en toch ontbreekt op een of andere
manier de spanning. Misschien zit
er wel zoveel Florida in het boek
dat het alleen daar gelezen leuk
wordt.
In Engeland, maar dat is geen be
wijs, is het boek geflopt. Maar een
enkele recensie in de trant van ‘een
aardig debuut’, en opvallend wei
nig verkoop. In de Britse vakpers
staan nu kleine advertenties waarin
de Engelse uitgever redacteuren
van buitenlandse uitgeverijen laat
verklaren waarom zij The Transfer
voor hun land gekocht hebben.

Eigen bodem
Als het waar zou zijn dat lezers in
een thriller iets van het eigen kli
maat moeten herkennen, dan moe
ten we ruim baan maken voor
Moord om heroïne van Hellinga Sr.,
want in dat boek wordt Amsterdam
afgeschilderd als de gevaarlijkste
stad van de beschaafde wereld, en
bepleit de hoofdpersoon het instel
len van een ‘Heroïsorium’, een
soort kampement, als een leprosorium voor de leprozen, waarin al
onze junks kunnen worden onder
gebracht.
Het is Hellinga Sr.’s tweede boek.

i

MEULENHOFF
AMSTERDAM

in
maart/april
verschenen

in de
boekhandel
verkrijgbaar

M ario Benedetti

Hef uitstel. Ontroerende liefdesroman uit Uruguay, stilistisch verwant
aan het werk van Italo Svevo en Marcel Proust.
Een plotselinge verliefdheid verandert het wereldbeeld van een vijftig
jarige boekhouder wiens lot vastligt in sleur - maar de hartstochtelijke
episode betekent slechts een uitstel van de uitzichtloze grauwheid.
Vertaling Fleur Bourgonje. 180 blz., f 29,50.

EdHoornig

Verzamelde gedichten. Derde druk. 'Het zijn gedichten van wanhopig
zoeken naar geloof, hoop en liefde, van offerweelde, van onver
schuldigd schuldgevoel en bereidheid tot boete.’ - Martinus Nijhoff.
___
344 blz., f39,50.

AleidaT Schot- prijsDe Aleida Schot-prijs 1983 - voor vertalingen uit het Russisch toe
gekend aan Jan Robert Braaf, vertaler van Joeri Trifonov
'Trifonov betoont zich
een ware erfgenaam van de eens zo rijke Russische romantraditie
waaraan hij moderne technieken heeft toegevoegd.' - J. de Haan in
'Verbluffend en vol spanning' - Heinrich Böll. Uitgaven van
De Arbeiderspers in samenwerking met Meulenhoff Amsterdam.

man, HeihuisaandekadeenHetandereleven).

(Deoude

Het Parool.

ART NOUVEAU en ART DECO in NEDERLAND
Verzamelobjecten uit de vernieuwingen in de kunstnijverheid van 1890
tot 1940.
...Frans Leidelmeijer en Daan van der Cingel hebben nu voor het
eerst, op een bijna encyclopedische wijze, bijeengebracht wat
kwalitatief is voor het Nederlandse aandeel in wat internationaal art
nouveau en art deco heet.’ - uit het voorwoord van Gerrit Komrij.
192 blz., ruim 200 illustraties waarvan 29 in kleur, f 59,50.
MeulenhoffAandshoff. (Tot 30 april tentoonstelling bij Galerie Frans
Leidelmeijer, Nieuwe Spiegelstraat 58, Amsterdam).

Achter
dijken en dammen
Achter dijken en dammen. Zeeland en de Deltawerken.
Het eerste complete jeugdboek over de Zeeuwse Deltawerken.
Met bijdragen van o.a. A. den Doolaard en Annie M.G. Schmidt. Samen
gesteld door Noortje van Leeuwen en Wim en Ineke Wolff, bekend
van
144 blz., 29,7x21 cm, gebonden, vele
zwart-wit en kleurillustraties, f 34,50. Meulenhoff Informatief.

Wijsmet de Waddenzee.

Arthurvan Schendel

Verzameld werk in acht delen. De complete Van Schendel in een een
malige dundruk paperback uitgave voor slechts f 195,- (gebonden
f 450,-). Arthur van Schendel en zijn vrienden, brochure bij de
tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum, f 5 -

SNORRISTURLUSON
Verhalen uit de Edda
Over de noordse góden. Verhalen uit Edda en Heimskringla.
Verzamelwerken over herkomst en wereld van góden en helden. In de
dertiende eeuw samengesteld en geschreven door IJslands bekendste
geleerde Snorri Sturluson. Met een nawoord van Paula Vermeyden
164 blz., f29,50._______________________________________ _

Theo van Baaren

De steen vergat te bloeden. Zwarte humor en subtiele melancholie.
Een hoogtepunt in het oeuvre van Theo van Baaren - de schepper van
De
80 blz., f 22,50.

schonezakdoek.

MEULENHOFF AMSTERDAM
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Duizend engelen op de punt
van een naald
Tromp, De Vries en Williams over Marx in het Marxjaar
waardeerd als een denker die er in
een nogal zweverige periode krach
tig toe had bijgedragen dat het den
ken over de sam enleving met de
voeten op de grond terechtkwam,
en meer in het bijzonder als iemand
die interessante theoretische bijdra
gen had geleverd aan sociologie,
politicologie, geschiedenis en eoconomie. Zijn evidente vergissingen
zouden allang onder het sto f zijn
geraakt, evenals zijn universele pre
tentie. Een degelijke, maar geen
wereldschokkende naam in de we
tenschap. Voor historici van de ne
gentiende eeuw zou hij bovendien
nog een van de vele kleurrijke figu
ren zijn geweest uit de revolutionai
re bew eging van die tijd.

Karl Marx
door Bart Tromp
Uitgever: Boom,
179 p., ƒ 2 3 ,5 0

Marx, de politieke emigratie
Een voorpost in Londen
door Theun de Vries
Uitgever: Querido,
156 p., ƒ 2 7 ,5 0

Aad Nuis
De reputatie van K arl M arx
lijkt op de Cheshire Cat. Bij
even beroemde geleerden als
Darwin o f Freud is het niet al te
moeilijk kort samen te vatten
waaruit hun belangrijkste bij
drage aan het menselijk gedachtenverkeer heeft bestaan. Bij
M arx lijkt dat op het eerste ge
zicht ook zo, maar bij nader in
zien blijkt de samenvatter
steeds weer met lucht in zijn
handen te staan; niettemin blijft
het feit van M arx ’ roem ons
honderd jaar na zijn dood on
verwoestbaar aangrijnzen.
De onderdelen van zijn leer zijn
ontleend aan anderen, die als dank
niet zelden de wind van voren kre
gen. D e dialectische denkmanier
komt van H egel, het historisch m a
terialism e van H olbach en anderen.
H et idee van de klassenstrijd was
door Saint-Sim on opgeschreven,
dat van de vervreem ding van het
proletariaat door Stim er. D e dicta
tuur van het proletariaat had Bab e u f al in het vooruitzicht gesteld,
de arbeidswaardeleer was geform u
leerd door Sm ith en Ricardo en de
conclusie dat meerwaarde tot uit
buiting moest leiden werd getrok
ken door Fourier. Zo kan men
doorgaan. E r is niet één onderdeel
aan te wijzen dat helemaal was be
dacht door M arx en niemand an
ders.
Als zijn oorspronkelijkheid niet te
vinden is in de onderdelen, dan
moet het wel zijn in de sam enhang
die hij eraan gaf. Zijn belangstel
ling als geleerde besloeg een zeer
breed terrein — ofschoon dat niet
uniek was in een tijd waarin de so
ciale wetenschap zich nog niet in
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Heilige formules

talloze specialism en had vertakt —
en hij wist de uit ver uiteenliggende
studietuintjes bijeengesprokkelde
elementen sam en te voegen tot een
theorie die niet alleen zekerheid
leek te verschaffen over de vraag
hoe de wereld in elkaar zat, maar
ook waar het met de wereld heen
zou gaan. In geschriften als het
Communistisch M anifest wordt die
theorie geschetst met de kordate
welsprekendheid waarover M arx in
zijn beste ogenblikken beschikte.
M aar heeft hij die theorie ook be
wezen, althans zo hecht doortim 
merd als te verwachten zou zijn van
een geleerde die er een zo duurza
me wereldfaam mee heeft verwor
ven?
N ee; dat zal tegenw oordig ook de
m eest fervente aanhanger van M arx
moeten toegeven. H et grote hoofd
werk waarin dat allemaal gebeuren
zou en waarmee hij levenslang in
de weer w as, kwam op geen stuk
ken na af; D a s K a p ita l w as er maar
een eerste begin van. G rote stukken
van zijn theorie bleven in het vage,

Karl Marx
en daardoor voor tegenstrijdige uit
leg vatbaar. Bij andere onderdelen,
vooral op economisch gebied, liep
hij vast in de uitwerking. Weer an
dere stukken van het bouwwerk
stonden op gespannen voet met el
kaar, o f begonnen al te verzakken
tijdens M a rx ’ leven o f kort erna,
wegens nieuwe ontwikkelingen in
de wetenschap. Wat hij achterliet
w as, gezien in het licht van zijn ei
gen am bities, een hoogst indruk
wekkende ruïne — m aar een ruïne.
D e geniale brokstukken hebben, zo
verzekeren de specialisten, grote
betekenis gehad op verschillende
deelgebieden van de sociale weten
schappen. En daarmee is bij de
speurtocht naar de kern van M arx ’
w etenschappelijke reputatie
de
tocht van het kastje naar de muur
en terug voltooid.
Die reputatie is ook niet te begrij
pen zonder de politiek. W as M arx
een geleerde geweest als een ander,
dan zou hij nog steeds worden ge

M aar na zijn dood overkwam M arx
iets waar hij tijdens zijn leven ver
geefs naar had gestreefd: hij pas
seerde al zijn rivalen en werd de superdenker van het socialism e. Niet
zo maar een profeet — daar waren
er meer van in die kring — maar de
leverancier van een com plete alter
natieve w etenschap, waarmee men
de burgerlijke vijand definitief en
over de hele linie te slim a f kon
zijn. D ie politieke promotie van
M arx en zijn leer had ingrijpende
gevolgen. D e grootse bouwval werd
nu niet dankbaar gekraakt en ge
plunderd door jonge geleerden, zo
als gebruikelijk in de wetenschap,
maar tot bolwerk uitgeroepen en in
staat van verdediging gebracht.
In de periode tussen M a rx ’ dood en
het uitbreken van de Russische Re
volutie gebeurde dat door auteurs
die op een enkele uitzondering na
buiten het circuit van de academi
sche wetenschapsbeoefening wer
den gehouden, en in permanente
oppositie tegen dat officiële circuit
verkeerden. D at versterkte hun nei
ging, één lijn te trekken, zo niet
met elkaar dan toch met de voor
man, en elk eigen denkbeeld te pre
senteren als verklaring en uitwer
king van de leer. A ls iets dus dat
M arx eigenlijk zo bedoeld moest
hebben, — ook al vergde dat vaak
enig wringen, en werd de leer er
niet overzichtelijker van.
In de Sovjetunie en later het Oost
blok werd het m arxism e al gauw
van alternatieve wetenschap en kri-

tisch wapen tot officieel, verplicht
en benepen orthodox geloof. M arx
werd teruggebracht tot een bloem 
lezing van heilige form ules op maat
voor elke gelegenheid; nadenken
over zijn werk werd levensgevaar
lijk. In W est-Europa b leef de tradi
tie van het m arxism e als alternatie
ve wetenschap voortbestaan; in de
jaren zestig kwam ze zelfs opnieuw
tot bloei, tot in Jap an en Amerika
toe. D it nieuwe m arxism e, nu wat
losser van de partijpolitiek en aan
zienlijk meer re^u aan de universiteiten, kent langzam erhand talloze
varianten, van heel vulgair tot rag
fijn. T o ch betekent het nog steeds
een politieke stellingnam e als een
westers geleerde zich m arxist
noemt; alleen in Jap an , waar men
over het algem een wat onbekom 
merder om springt met de verw or
venheden van de westerse cultuur,
schijnen m arxisten te wonen die
zich tegelijkertijd als conservatief
beschouwen. O ok schuilt er in de
hedendaagse m arxist nog steeds iets
van de gelovige, de bekeerde tot ho
ger inzicht.
Het westerse m arxism e, van Lukacs en G ram sci tot de aanhangers
van de kritische theorie en de struc
turalistische m arxisten, bevindt
zich daarom typisch in de positie
van de vrijzinnigheid in het pro
testantisme: enerzijds telkens o p 
nieuw verplicht positie te bepalen
tegenover de m achtige orthodoxie,
anderzijds bezorgd om niet a f te
glijden in het blinde burgerlijke
heidendom, dat zich inm iddels on 
beschaamd heeft meester gemaakt
van alle bruikbare elementen van
de leer. D aar gaat veel geestelijke
inspanning in zitten die een buiten 
kerkelijke wel eens overbodig voor
komt. D it alles heeft zijn invloed
gehad op de reputatie van M arx, en
op de aard van de onafzienbare
stroom publikaties over hem . Er
zijn niet alleen voor- en tegenstan
ders. E r zijn voorstanders en uitleg
gers in tientallen soorten die elkaar
soms met grote heftigheid b estrij
den, zowel in de zeer grote lijnen
als in telkens weer opduikende de
tails. H et gaat daarbij niet alleen
om wat men met M arx en zijn den
ken kan doen, m aar in de eerste

plaats om wie hij was en wat hij
dacht. De critici en tegenstanders
hebben daar weer hun eigen opvat
tingen over, en de vakgeleerden op
de verschillende terreinen waar de
grensoverschrijder M arx zich mee
placht te bem oeien hebben ook hun
eigen invalshoek. Zeker in dit hon
derdste sterfjaar zal dat weer tot een
hoge en sterk gevarieerde stapel
boeken leiden. Ik heb er een be
scheiden aantal van onder ogen ge
had.

Sleutelzinnetjes
Een Engels gelegenheidsboekje is
M arx : the F irst Hundred Years
(Fontana pocket), sam engesteld
door de bekende M arx-biograaf David M cL ellan . H et is een titel die
impliceert dat alle hier aangeduide
moeilijkheden overhoop worden
gehaald. M arx na honderd jaar, dat
kan nog wijzen op een evaluatie die
zich tot de grote man en zijn werk
z e lf beperkt. H onderd jaar M arx
belooft een beschouw ing over de
onvoltooide en onoverzienbare d is
cussie die sin ds zijn dood rondom
hem heeft gewoed. O m het nog wat
ingewikkelder te maken bestaat het
boek uit zes lange artikelen, waarin
zes befaam de geleerden achtereen
volgens de aspecten cultuur, ge
schiedenis, sociologie, politiek, eco
nomie en filosofie behandelen.
Dat levert verschillen in aanpak op
die meer te maken hebben met de
aard van de auteurs ze lf dan van de
disciplines die zij vertegenw oordi
gen. T o m Bottom ore over sociolo
gie en Victor K iern an over geschie
denis zijn zeer Britse en vrijzinnige
m arxisten die heldere — en uiter
aard enigszins overlappende —
overzichten schrijven met betrek
king tot hun vakgebied, daarbij kri
tiek op de m eester en zijn diverse
generaties volgelingen niet schu
wend, maar toch hoopvol eindi
gend, kennelijk in de overtuiging
dat het m arxism e nog net iets m in
der gebrekkig is dan wat zich ver
der aandient. Ernest M andei over
economie doet zich ook nu weer
kennen als een wat saaie, m aar dui
delijk uitleggende schoolm eester,
die al bijspijkerend M a rx ’ gelijk als
econoom blijft bepleiten. M aar het

meeste plezier beleefde ik aan Raym ond W illiam s over cultuur.
A ls ergens het m arxism e een dans
van duizend engelen op de punt
van een naald is, dan is het hier.
M arx zelfh eeft in heel zijn enorme
stapel gepubliceerde en ongepubli
ceerde werken misschien één blad
zij aan de rol van de kunsten ge
w ijd, en niet veel meer aan de rol
van ideeën. N iettem in — o f m is
schien juist daardoor, hoe zw ijgza
mer het orakel hoe groter de vrij
heid van de uitlegger — is de
m arxistische theorievorm ing op het
gebied van de cultuur tot duizeling
wekkend ingewikkelde verfijning
gekomen. D e meest moderne
m arxistische varianten uit Frank
rijk en D uitsland zijn zeer cultu
reel, en bovendien in de m ode aan
de universiteiten. Zelfs in het wei
nig tot fervent theoretiseren geneig
de N ederland weet een linkse stu
dent gewoonlijk niet beter dan dat
literatuursociologie en m arxistische
literatuurbeschouw ing zo ’n beetje
hetzelfde zijn.
Wat doet W illiam s nu? H ij wuift
dat allemaal w eg, keert terug tot die
luttele sleutelzinnetjes bij M arx
z e lf en legt die onder het vergroot
glas. N a zin voor zin zorgvuldig te
hebben overw ogen komt hij tot de

Thea Beekman

De Gouden Dolk
Christenen en Saracenen f 24,50

Geef me de ruimte!
Triomf van de verschroeide
aarde
Het rad van fortuin
troubadours in oorlogstijd
f26,50 f26,50 f27.50

verkrijgbaar in de boekhandel

Lemniscaat

voor de hand liggende conclusie dat
M arx letterlijk genom en weliswaar
gevaarlijke onzin zegt, m aar dat je
met zijn woorden heel goed uit de
voeten kunt als je er niet te zwaar
aan tilt. E r volgen nog wat interes
sante opm erkingen over de organi
satie van de culturele produktie, en
dan is het uit. Geen van de beroem 
de cultuurm arxisten wordt met na
me genoemd — daarvoor moeten de
lezers in andere bijdragen terecht.
Raym ond W illiam s kan zich deze
ironische aanpak veroorloven om 
dat hij ze lf in dat rijtje vooraan zou
horen te staan, als de term m arxist
daarvoor tenminste ruim genoeg
zou worden opgevat. Boeken als
The Long Revolution zijn baanbre
kend geweest op het terrein van de
cultuursociologie om dat ze steun
den op em pirisch onderzoek en niet
op m arxistische scholastiek.
In N ederland leek de oogst aan
M arx-boeken in dit jubileum jaar
schraal te worden. E in d vorig jaar
kwamen De liefdesgedichten van
K a r l M arx (H euff) op de m arkt;
een onweerstaanbaar grappig heb
bedingetje voor linkse jongelui,
moet de uitgever gedacht hebben,
want van enig literair o f ander be
lang is die jeugdpoëzie niet. Ik zou
er niets op tegen gehad hebben als
de N ederlandse vertaling in dit
tweetalige uitgaafje niet zo erbar
m elijk slecht waren geweest.
Verder is er een curieus boekje van
T h eu n de V ries: M arx, de politieke
emigratie (Querido). D e ondertitel
is Een voorpost in Londen I, zodat
we blijkbaar nog ten m inste een
deeltje te goed hebben. D it deeltje
blijft in ieder geval steken in een
causerie over de ruzies van M arx
met zijn m edeballingen. A ardig m a
teriaal voor een rom an, maar dan
wel ruw materiaal. L ijn zit er niet
in en de visie van De Vries op
hoofdpersoon en bijfiguren is
volstrekt conventioneel. H et is een
raadsel wat de anteur met dit boek
je heeft beoogd.
D at is geen raadsel bij het evenmin
om vangrijke boek dat in N ederland
toch nog voor een goed jubileum 
jaar heeft gezorgd. H et heet kort
w eg K a r l M a rx (Boom ), en het is
geschreven door Bart T ro m p . Het
is in verschillende opzichten een
briljant boekje, maar dat ligt er niet
dik boven op. Pas na een flinke on
derdom peling in de M arx-literatuur b e se f je hoe goed het eigenlijk
is.
Voor wie bij zo ’n overvloed aan
materiaal een kort en min o f meer
als inleiding bedoeld boekje wil m a
ken, is het probleem niet wat hij zal
opschrijven, maar wat hij moet
Vervolg op pagina 29
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E e n b it s e A n n a A c h m a t o v a
Het kleine bloknootje van Lidija T sjoekovskaja
Ontmoetingen .met Anna Ach
matova door Lidija Tsjoekov
skaja Vertaling Christien War
m enhoven Nawoord Joseph
Brodsky Uitgever: D e Arbei
derspers, Privé D om ein, 367
P-,ƒ56,50____________________

M aarten ’t Hart
Wie de gedichten van Anna
Achmatova kent, zal zich verba
zen over deze korte verslagen
van ontmoetingen en gesprek
ken die Lidija Tsjoekovskaja
met haar had. In haar gedich
ten, waarvan er een aantal in
Nederlandse vertaling te vinden
zijn in Kwartet (Van Oorschot,
vertaling Charles B. Timmer)
en In andermans handen (Meulenhoff, vertaling Hans Bol
land), lijkt zij een schuchtere,
vriendelijke, verlegen vrouw.
Haar hoofdthema is het voor
jaarsachtige begin van de liefde
tussen de seksen. Zij schreef
daar ingetogen, haast kwetsbare
poëzie over, die je het idee geeft
te maken te hebben met een
persoonlijkheid als de Neder
landse dichter Leopold.

am sti

"AMSTEL

Uit deze ontmoetingen blijkt wel
anders. Daarin is ze niet zelden een A nna A chm atova
bitse vrouw met nogal apodictische foto: M oisei N ap p elb a u m (1925)
meningen. Zo vertelt Lidija Tsjoe
kovskaja over een bezoek: ‘Het on personages zijn levenloos, verzonnen. ’
derwerp van haar woede is vana Wel vindt ze dat er in de roman
vond Pnin (ik heb haar dat boek on landschapsbeschrijvingen voorko
langs gebracht). Het boek bevalt
men die hun gelijke in de Russische
haar absoluut niet en met betrek literatuur niet hebben. Ook over
king tot haarzelf vond ze het een
Hemingway zegt ze soortgelijke,
smaadschrift.’ N u weten we helaas mijns inziens nogal absurde din
niet wat Anna Achmatova zelf pre gen. Over Sjklovski heet het zelfs:
cies over het boek gezegd heeft,
‘Ik heb nog nooit iemand gezien die
maar dit harde oordeel over het
minder geschikt is voor literaire ar
meest ontroerende boek van Nabobeid.’ En direct daarna, over Tvarkov — daarin herken ik niet de
dovski: ‘Een nieuwe leugen. Zoiets
dichteres van Requiem. Dat geldt
schandelijks heb ik van mijn leven
°°k voor haar oordeel over Dokter nog niet gelezen. ’
Zjivago van Pasternak. Ze zegt vol- Eerlijk gezegd denk ik dat wij een
gens Tsjoekovskaja: ‘Ik heb de ro- nogal vertekend beeld krijgen van
man van Boris Leonidovitsj helemaal Anna Achmatova. Lidija Tsjoe
gelezen. Er zitten volkomen onprofes kovskaja zegt zelf: ‘Ik had alleen be
sionele pagina’s tussen. Ik denk dat nul en kracht genoeg om mijn ont
Qlga (Ivinskaja) die heeft geschreven.
moetingen met Anna Andrejevna
Lacht u niet. Ik meen het. U weet,
direct op te schrijven, maar ook die
Lidija Kornejevna, dat ik nooit enige aantekeningen bezitten niet het
tedactxonele pretentie heb gehad,
juiste niveau, of liever de juiste
snaar hier had ik de neiging een pot diepte. Ik schreef inderhaast, op
lood te pakken en de ene bladzijde na een klein bloknootje, voor het sla
df andere door te schrappen... zijn
pen gaan in bed of zelfs op de gang

van het Instituut voor literatuur in
de vensterbank.’ Ze zegt dat over
bepaalde aantekeningen, maar ik
denk dat het voor allemaal geldt.
Behalve dat de aantekeningen niet
‘het juiste niveau’ bezitten, hebben
ze, vanuit een onbevooroordeelde
kijk op Anna Achmatova, ook niet
de gewenste objectiviteit. Ik denk
dat Lidija Tsjoekovskaja Anna
Achmatova eigenlijk niet zo erg
graag mocht. Omgekeerd idem, ge
loof ik, want Anna wilde tien jaar
lang, van 1942 tot 1952, niets met
Lidija te maken hebben. Uit het
boek blijkt duidelijk dat dat bij Li
dija kwaad bloed heeft gezet. Van
daar dat ik denk dat daarom zo’n
kribbige vrouw uit deze pagina’s te
voorschijn komt.
Misschien is dat nog aan iets anders
te wijten. Lidija Tsjoekovskaja
was, zo blijkt uit dit boek, hevig
verliefd op Boris Pasternak. Ze
haatte de vrouw van Pasternak
(‘Hoe moet ik vandaag de gebruike
lijke grofheid van Zinaïda Nikolajevna Pasternak verdragen’). Ze
was diep bedroefd toen Pasternak

stierf. Pasternak is voorkomend en
hartelijk tegen haar, maar meer
niet, lijkt het. Tussen Pasternak en
Anna Achmatova heeft zich ook een
en ander afgespeeld. Het is, kort
om, alsof Lidija enigszins jaloers is
op Anna Achmatova. Ook dat kan
haar oordeel beïnvloed hebben.
Ten slotte kan Anna’s kribbigheid
te wijten zijn aan de omstandighe
den waaronder zij, en ook Lidija,
moesten leven. Zelf zegt Anna Ach
matova daarover: ‘Wat wij hebben
meegemaakt, en dat geldt voor ons al
lemaal, want de folterkamer dreigde
voor iedereen, dat is in geen enkele li
teratuur vastgelegd. De drama’s van
Shakespeare, al die opzienbarende
misdaden, hartstochten, duels — zijn
kinderspel vergeleken met het leven
van ieder van ons. ’ En even daarna
de onvergetelijke woorden: ‘Straks
komen de arrestanten terug en zien
twee Ruslanden elkaar in de ogen:
het ene dat gevangen heeft gezet en
het andere dat gevangen heeft geze
ten.’
Ontmoetingen met Anna Achmatova
is een wonderlijk boek. Men begint
het te lezen uit interesse voor Anna
Achmatova. Men hoopt meer over
haar poëzie te weten te komen, over
haar leven, over haar lijden. Maar
die verwachtingen worden alle min
of meer beschaamd. Al spoedig
raak je meer geïnteresseerd in een
gecompliceerde verhouding tussen
twee vrouwen, en in de even ge
compliceerde relatie van die twee
vrouwen met Pasternak. Ik denk
dat we in feite maar weinig te horen
krijgen over wat zich echt heeft af
gespeeld, en dat we alleen iets van
de buitenkant zien. Die buitenkant
is interessant genoeg, geeft van al
les te raden en te denken, maakt
steeds nieuwsgieriger, en laat ons
ten slotte enigszins teleurgesteld
achter omdat we nog zo veel moe
ten gissen. Hoeveel te raden geeft
niet die beschrijving van Lidija’s
eerste ontmoeting (pag. 292) met
Pasternak!
Het nawoord van Joseph Brodsky,
die in de laatste jaren van haar le
ven met Anna Achmatova bevriend
is geweest, en de kroniek van het le
ven van Anna die op het nawoord
volgt, bevat, goed beschouwd,
meer informatie over de dichteres
dan wat Lidija Tsjoekovskaja over
haar schrijft. Haar Ontmoetingen
kan men beter lezen als een verba
zingwekkende, psychologische ro
man.
■
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Cassandra zag, dacht — en verloor
Christa Wolfs poging om de wet van de oorlog te doorbreken
K a ssa n d ra
E rza h lu n g
d o o r C h rista W o l f
U itg e v e r : L u c h te r h a n d , 156 p .,
ƒ 3 1 ,I m p o r te u r : N ilsso n & L a m m
V o ra u sse tzu n g ein e r E r z a h 
lu n g : K a ssa n d ra F ra n k fu rte r
P o e tik -V o rle su n g e n
d o o r C h rista W o l f
U itg e v e r : S a m m lu n g L u c h te r 
h a n d , 160 p ., ƒ 2 4 , —
I m p o r te u r : N ilsso n & L a m m
G

e r d a

M

e i j e r i n k

C assan d ra, de zien eres, werd
door haar v ad er, kon in g P riam u s, in een kerker op gesloten
om d at h ij haar o n h eilsb o o d 
schap dat T r o je ten o nd er zou
gaan niet langer w ilde horen .
T r o je w érd d oor de G riek en
veroverd. D e G rie k A gam em n o n , die C assan d ra als bu it
m een am naar M y k e n e , sloeg
haar voo rsp ellin g dat h ij door
z ijn vrouw C ly taem n estra ge
dood zou w ord en in de w ind en
w érd v erm o o rd . E en C assandravoorspelling heet een w aar
sch u w in g voor kom end o nheil
die niem an d gelooft. D e m y
th o lo gie v ertelt ons n iet o f C as
sandra tijd g e n o te n had d ie haar
w el gelo o fd en. E en zaam , een
w aanzinn ige, schreeu w t zij haar
w aarheid u it, eenzaam gaat zij
ond er.
Christa W olf heeft in haar verhaal
Kassandra rond de figuur van deze
vrouw waarvan zo weinig bekend
is, een wereld geschilderd die op
hetzelfde punt is aanbeland waar
ook onze wereld staat: kort voor een
mogelijke ondergang. Babylon,
Carthago, T ro je , dat zijn plaatsen
die zich bij uitstek lenen voor ei
gentijdse bespiegelingen over cul
tuur en cultuurverval, over onder
gang en oorlog. Christa W o lf laat
haar bespiegelingen zich afspelen
rond T ro je, omdat T ro je door de fi
guur Cassandra er een dimensie bij
krijgt die de andere steden missen:
de dimensie van het vrouwelijke be
wustzijn. Het gaat Christa W olf
niet alleen om de schildering van de
waanzin van de oorlog, zij schildert
een proces van verval dat veel die
per grijpt dan dat de ene heerser
26

L / n

23 A P R IL 1983

Ook de wereld die na haar komt,
weet Cassandra, zal een slechte we
reld zijn waarin de wet van de oor
log heerst en waarin de ziener, degeen die tegen die wet waarschuwt
en de consequenties ervan be
noemt, niet gehoord zal worden.

door een andere wordt afgelost o f
dat het ene centrum van cultuur
door een volgend wordt vervangen.
Zij vertelt ook het aangrijpende
verhaal van de ondergang van een
cultuur, door toedoen van de toene
mende dominantie van het manne
lijke, patriarchale, oorlogszuchtige
bewustzijn. D e ondergang van T ro 
je vindt niet pas plaats op het mo
ment dat de Grieken na tien jaar be
legering de stad innemen, die on
dergang gebeurt van binnenuit in
een langzaam proces waarbij de
steeds rigider wordende organisatie
van de macht alle menselijke waar
den aantast en de vrouwen geredu
ceerd worden tot ruilobjecten met
de vijand.
L e e u w

D e

e n p o o r t

In de laatste uren van haar leven
bevindt Cassandra zich voor de
leeuwenpoort van Mykene waar
doorheen Agamemnon naar binnen
is gegaan, zijn zekere dood tege
moet. In deze laatste uren herinnert
zij zich haar leven en bereidt zij
zich voor op haar dood, probeert
haar angst door denken meester te
worden. De vraag die zij zich zelf
stelt en waarop ze antwoord pro
beert te vinden is: ‘Waarom wilde ik

met alle geweld de gave bezitten om te
zien?’ Deze gave heeft haar immers
weinig geluk gebracht: ‘En dat we
liever hem bestraffen die de daad be
noemt dan hem die haar begaat.’
Maar zieneres worden betekende
voor haar de keus tussen een afhan
kelijk en een onafhankelijk vrou
wenleven, tussen schijn en werke
lijkheid, tussen propagandataal en
mensentaal, tussen geloof en onge
loof in de zin van oorlogen. Cassan
dra is zieneres, niet omdat zij uit
darmen o f wolken o f koffiedik de
toekomst voorspelt, maar omdat zij
haar ogen open heeft voor wat er
om haar heen gebeurt en daardoor
de toekomst kent. Zij is een realist
en een rationalist in een door waan
beheerste wereld die zich zelf als ra
‘W aarom,’
tioneel
beschouwt.
vraagt ze, ‘krijgen juist de wens-

voorstellingen die zich op misrekening
baseren in ons de overhand? Niets
hebben ze me later méér kwalijk geno
men dan mijn weigering aan dat fa ta 
le wensdenken van hen mee te doen. ’
Door haar weigering zich aan te
passen aan wat in T ro je de heersen
de ideologie is, verliest ze alles wat
haar lief en dierbaar is en ten slotte
ook zich zelf. Want haar gelijk

ChristaWolf

Kassandra
ErüJtlung
I j n

h

t e r h

a n

d

brengt haar uiteraard geen geluk,
brengt niemand geluk, ook de te
genstanders niet. In Mykene ziet ze
de troosteloosheid van de winnaars
van de oorlog die om een fantoom
gevoerd werd en niets opleverde
dan de roem van een aantal helden.
Ook haar geliefde Aeneas, die de
ondergang van T ro je overleefde
omdat hij zich aan de zinloos ge
worden verdediging ervan onttrok
en die haar nog wil redden, zal eens
een held worden, daarom weigert
ze de redding die hij haar aanbiedt:
‘Een held kan ik niet liefhebben.
Jouw verandering in een stand
beeld wil ik niet beleven. (...) T e 
gen een tijd die helden nodig heeft
kunnen we niets uitrichten, dat
wist jij evengoed als ik.’ Dat is de
radicaliteit van denken en handelen
waarmee Christa W olf haar Cassan
dra uitrust, dat is ook de radicaliteit
van de waarheid die Christa W olf
haar lezers voorhoudt en die van
hetzelfde gehalte is als Bertolt
Brechts stelling dat in een slechte
wereld het goede niet kan bestaan.

A

m

a z o n e n

In Kassandra schildert Christa
W olf alle mogelijke pogingen om
de wet te breken: Penthesileia die
met haar Amazonen het kwaad met
zijn eigen methodes probeert uit te
roeien. Cassandra ziet de Amazo
nen T ro je binnentrekken; verba
zing, ontroering, bewondering,
ontzetting, verlegenheid uitten zich
bij haar in een niet te stuiten lach
bui die haar door Pathesileia niet in
dank wordt afgenomen. Cassandra
weet dat Penthesileia tegen Achilles
niets kan uitrichten, dat er tegeno
ver het mannelijke heldendom geen
vrouwelijk heldendom kan bestaan.
Maar ook vrouwelijke list en be
drog richten niets
uit, zijn
hoogstens toereikend om de oor
logswagen even tegen te houden,
evenmin als solidariteit tussen
vrouwen en de weinige nietoorlogszuchtige mannen iets meer
kan scheppen dan een adempauze
o f een kort moment van menselijk
heid. Er is maar één oplossing voor
de oorlog: hem niet voeren. ‘Ik

stond erop als getuige van de dood
van Troilos in de raad gehoord te
worden. Eiste deze oorlog te beëindi
gen, dadelijk. En hoe? vroegen ze me
verbijsterd, de mannen. Ik zet: door
de waarheid over Helena. Door of
fers. Goud en goederen, wat ze maar
willen. M aar laat ze vertrekken. Op
dat de pestlucht van hun aanwezig
heid verdwijnt. Toegeven aan wat ze
van ons willen horen: dat Paris, toen
hij Helena ontvoerde, schond wat ons
allen heilig is, het gastrecht. Als brute
roof en woordbreuk beschouwen de
Grieken deze daad. Zo vertellen ze,
wat Paris deed, aan hun vrouwen,
kinderen, slaven. En ze hebben gelijk.
Beëindig deze oorlog. Stoere mannen
werden doodsbleek. Ze is gek, hoorde
ik fluisteren. Nu is ze gek. En koning
Priamus, de vader, verhief zich lang
zaam, dreigend en brulde als niemand
hem ooit hoorde brullen. Zijn dochter.
Zij, uitgerekend zij moest het zijn dte
hier in de raad van Troje ten gunste
van de vijand sprak.’ Het ongelijk
toegeven, de eigen valse ideologie
bekennen, de vijand het motief tot
de aanval ontnemen, het risico lo-

pen dat ze je geld en je goederen af
pakken. Dat is Cassandra’s, dat is
ook Christa Wolfs oplossing voor
de oorlog, dat is waarover in T roje
en in Genève onderhandeld zou
moeten worden.
Als je dit Cassandra-verhaal leest,
dat in een schitterend en weinig al
ledaags proza is geschreven — a f en
toe lees je zuivere jambische verzen
— wordt de wereld even overzichte
lijk. Het heeft de kwaliteit van een
parabel, die door vereenvoudiging
en structurering van complexe zaken
essenties zichtbaar maakt. Alleen al
dat overzichtelijk en doorzichtig
worden van de wereld is een puur es
thetisch genoegen dat zich tot onze
rampzalige politieke werkelijkheid
verhoudt als de zuiverheid van de
formule E = m c 2 tot de verschrik
king van de atoombom. Dat is de
paradox waarin zich elk kunstwerk
bevindt en waarvan Picasso’s Guernica een beroemd voorbeeld is, dat
het een schoonheids- en dus geluks
ervaring kan oproepen terwijl het
dood en verderf afschildert.
In het boek Voraussetzungen einer
Erzahlung: Kassandra dat tegelijk
met Kassandra is verschenen en dat
de serie lezingen bevat die Christa
Wolf aan de universiteit van Frank
fort hield, is de schrijfster zich deze
paradox bewust en ze geeft er ook
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een ‘antwoord’ op: ‘Verteltechnie
ken die ieder immers in hun geslo
tenheid o f openheid ook denkpatro
nen transporteren. Voel dat de
gesloten vorm van het Cassandraverhaal tegenstrijdig is met de frag
mentarische structuur waaruit het
voor mij eigenlijk bestaat. Deze te
genstrijdigheid kan niet worden op
gelost, alleen benoemd.’ In haar le
zingen hanteert Christa W o lf een
uitgesproken
open
vorm,
ze
bestaan uit reisbeschrijvingen, dag
boeknotities, brieven en beschou
wingen waarin een schat aan ideeën
is verpakt en op het oog oppervlak
kige impressies van haar reis door
Griekenland. Het is niet de poëtica
die de uitnodigende universiteit
van Frankfurt van haar ver
wachtte, die kan zij niet schrijven
omdat zij niet over een poëtica zegt
te beschikken. Waar zij het over
heeft zijn inderdaad hoogstens
bouwstenen van een concept: de es
thetiek, het vrouwelijke schrijven,
het feminisme, de mythe, en veel
over de dreigende atoomoorlog, de
machthebbers, de aantasting van
het dagelijks leven. En steeds weer
over haar worsteling met de figuur
Cassandra.
Het bijzondere van deze bundel is
dat hij het gesloten Cassandraverhaal als het ware van buitenaf
openbreekt. De gesloten vorm die
zijzelf aan de kaak stelt wordt
teniet gedaan. Het moet een grote be
hoefte van haar zijn geweest deze
Voraussetzung einer Erzahlung als
pendant tot het eigenlijke verhaal te
schrijven, waarschijnlijk zelfs een
noodzaak, want tot dusver heeft
Christa W olf haar vormen altijd
van binnenuit opengebroken, door
verschillende vertellagen te hante
ren en het schrijfproces te reflecte
ren. Wie Nachdenken über Christa
T., Kindheitsmuster en Kein Ort,
Nirgends van haar kent, zou de
geslotenheid van een verhaal als
Kassandra voor onmogelijk hebben
gehouden. Zo is er dus een heel b ij
zonder boekenpaar ontstaan dat ei
genlijk niet los van elkaar te denken
is en dat het ontstaan aan elkaar te
danken heeft. De vraag is overbo
dig welk boek het eerst gelezen zou
moeten worden: naast elkaar en
door elkaar heen zou ik zeggen en
Kassandra het liefst hardop. En
minstens twee keer.
■

Nieuwe import
P a u lB o w le s

The Sheltering Sky;
a n ovel touched with genius
G r a n a d a fl3 ,5 0
J oan B rad y

The Unmaking of a Dancer;
an unconventional life
W ashington Square P ress f 14,85
EJEL C arr

Twilight of the Comintem, 1930-1935;
the crucial y ea rs described brilliantly
Pantheon f 6 8 ,6 5 (G ebonden)
K e n n e th D o v e r

The Greeks;
the lively and authoritative study
Oxford University Press P aperback f 21,75
A lic e K o lle r

An Unknown Woman;
one w om an’s intensely person al quest to reshape
her ow n life
Bantam W indstone f 14,85
D o ris L e s s in g

The Making of the Representative
for Planet 8; first time in paperback, the fourth
in the visionary n ovel cycle
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G r a n a d a fl3 ,5 0
G a v in L y a ll

The Conduct of M^or Maxim;
n ew in paperback, the bestselling sequel to
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t

Pan f 12,20
A lis t a ir M a c L e a n

Partisans;
his n ew paperback
F o n ta n a f 10,50
D a v id R e e s

The Estuary;
a novel o f contem porary lives, where sex
and friendship can find m any combinations
G ay M en’s P ress f 21,75
G ore V idal

Pink Triangle 6* Yellow Star;
and other e ssa y s 1976-1982
Granada f 13,50
Importeur
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Detectives

Karl Marx

Italiaans ijs

Bart Tromp

Frank Bovenkerk e.a.

Bondig en kritisch betoog over
Marx' leven en werken; een
nieuwe inleiding (ƒ 24,-)

De opmerkelijke historie van de
Italiaanse ijsbereiders in Neder
land, een etnische minderheid die
het als immigranten in de Neder
landse samenleving voor de wind
is gegaan (/ 28.-)

25 eeuwen
filosofie

De islam

Jan Bor en Sytske
Teppema (redactie)

Hamilton Gibb

Van Heraclitus en Parmenides tot
Foucault en Habermas: grote filo
sofen uit de oudheid, middeleeu
wen en moderne tijd in beeld,
tekst en toelichting (ƒ 39,50).

Ontstaan en ontwikkeling van een
wereldgodsdienst en politiekwijsgerig systeem, in zijn strijd
om zuiverheid en eenheid tegen
afwijkende opvattingen (/ 28.50)

Geslachtsverschil Het technisch
Jan Groen
Over de ontwikkeling van de jon
gen en het meisje, biseksualiteit,
Oedipus-complex, masochisme
bij de vrouw, verschillen in agres
sie, de relatie tussen de geslach
ten. maatschappij en geslachts
verschil; door de auteur van Ach
ter spiegels en maskers (/ 24,-).

Sigmund Freud
Nederlandse Editie
Ziektegeschiedenissen 1:
De kleine Hans
(f 42,-)
Ziektegeschiedenissen 2:
Dora en andere teksten (ƒ 42,-)
Ziektegeschiedenissen 3:
De Wolvenman
(/ 40,50)
Cultuur en religie 1:
Gradiva en and. teksten (/ 42,50)

labyrint
Maarten Pieterson
(redactie)
Een maatschappijgeschiedenis
van drie industriële revoluties.
Meer dan 100 illustraties laten
zien wat twee eeuwen techniek
voor de samenleving betekenen:
van ambacht tot chip, van katoen
tot kernsplitsing (f 41.50).

Over het begrijpen
van menselijk
gedrag
H. A. P. Swart
Polemisch en levendig boek over
de aard en de werkwijze van de
wetenschappen, die mensen en
hun gedrag tot voorwerp van stu
die hebben ( ƒ 28,50).

Sartre
Het Ik is een Ding
Magie en emotie
In de eerste periode van zijn
schrijverschap, voor de oorlog,
heeft Sartre zich beziggehouden
met het onbewuste, het bewust
zijn en het Ik als uitvloeisel van
dat bewustzijn (ƒ 24,25)
Met zijn schets van een theorie
van de gemoedsbewegingen in
troduceerde hij een fundamenteel
nieuwe emotieleer in de psycho
logie: emoties als vrees, droef
heid, huiver, vreugde als vorm
van gedrag ( / 24,-)

Russell
Problemen der filosofie
Het ABC
van de relativiteit
Russells inleiding tot de moderne
kennisleer, waarin hij de kansen
op (louten bij) kennisverwerving
bespreekt en laat zien wat kennis
precies is ( ƒ 25,25). Russells
ABC is een bondige, didactisch
verfijnde en humorvolle uitleg van
de relativiteitstheorie ( / 29,50)

Schopenhauer
De wereld een hel
Schopenhauers sombere, mee
slepend verwoorde gedachten
over de idealen van vooruitgang
en menselijke volmaaktheid heb
ben het moderne denken diep
beïnvloed ( / 35.50).

Popper
De groei van kennis
Poppers wijsgerig program: wij
kunnen van onze fouten leren en
omdat wij dat doen groeit onze
kennis; wetenschappelijke kennis
groeit door gissingen en weerleg
gingen (/ 39,50)

Descartes
Over de methode
Descartes' Discours uit 1637 be
vat de omtrekken van een filoso
fisch systeem dat gezien kan
worden als de basis van de mo
derne wijsbegeerte ( / 24,-).

Uitgeverij Boom; verkrijgbaar in de boekhandel
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Het eerste, Moord in het Vierkant,
heb ik niet gelezen maar de kritie
ken erop waren blijkens de achter
flap tamelijk positief: ‘Hellinga Sr.
wordt mogelijk de W.H. van Eemlandt van de jaren ’80 .’
Moord om heroïne leest in ieder ge
val als een trein. De auteur kent het
genre en maakt daar goed gebruik
van. De dikke dorpsarts Joris Joris
lijkt sterk op Nero W olf uit het
werk van Rex Stout. De dorpsarts
is zo dik dat hij in speciaal ge
construeerde auto’s moet rijden, hij
heeft een stille, deskundige en ver
knochte huisknecht die op tijd de
pilsjes laat aanrukken, want net als
Nero Wolf kan dokter Joris zonder
bier niet goed nadenken. Zo’n dik
ke, weinig beweeglijke speurder
heeft natuurlijk een keur van
knechten nodig en die zijn er ook in
overvloed. Een ex-rechercheur, een
schoonzoon en nog een vriend van
die schoonzoon, een puissant rijke
jongen. Vooral de laatste staat
steeds ‘zichtbaar brandend van ver
langen klaar om iets nuttigs te on
dernemen’. Hij is in het bezit van
een uitzonderlijke auto, een fraaie
Italiaan, ook wel locormotief ge
noemd, die helaas in Amsterdam
onbruikbaar is voor recherchewerk,
want je moet er altijd bij staan, an
ders wordt hij vernield. Je kan trou
wens geen stap in een Amsterdams
hotel-urinoir zetten of de junkies
staan achter je om je te bedreigen.
De intrige speelt zich af in de he
rensociëteit in het dorpje Bikhoven.
Joris Joris bedenkt daar zelfs de
niesproef om de verdachte te ont
maskeren. Er wordt ook de hele tijd
naar gezichten gespeurd, want de
auteur heeft een groot geloof in het
feit dat mensen zich door een on
verwachte reactie zullen verraden.
Met die positieve grondhouding te
genover de misdaad, en met een
goed gebruik van de trucjes uit het
genre is dokter Joris Joris een man
geworden waar nog veel van valt te
verwachten in de serie Moord in,
Moord om en Moord tijdens.

ne oplichter waar de Amsterdamse
politie, vóór de stiptheidsactie, al
tien jaar op loerde. Massenet zet al
zijn hulptroepen — en hij heeft
gangsters bij de vleet — in om
Charlie Mann klein te krijgen.
Charlie’s vriendin — ook nog be
kend uit Wildschut — wordt in die
strijd, doodgemarteld, het slachtof
fer.
Het verhaal is vakkundig gemaakt
en spannend. Thijssen schrijft ta
melijk vlak en clichématig. Treinen
rommelen altijd stations binnen.
Massenet is ‘lelijk, te dik, zwaar be
haard, week en kwabberig, had spil
lebenen en een wrede mond’. Ook
de scènes zijn vrijwel altijd ont
leend aan het gangbare flimcliché,
met als vreemd hoogtepunt een ver
laten parkeerplaats langs de grote
weg bij Hoevelaken waar Charlie
bij een verlaten telefooncel wacht
tot om negen uur precies de tele
foon zal gaan rinkelen.
Veel geweld, veel bloed en als een
lijk zuchtend in de badkuip glijdt,
noteert de schrijver ironisch: ‘De
badkuipen begonnen zich te vullen
met lijken.’
Wat dat betreft zit je overal ter we
reld goed, of het nu Moskou, Miami of Medenblik is.
*

Karl Marx
Vervolg van pagina 23

weglaten. Hoe vat men een oeuvre
samen dat even veelomvattend als
onvoltooid en brokkelig is, en bo
vendien voor een belangrijk deel
pas tientallen jaren na de dood van
de auteur gepubliceerd, zodat het
nauwelijks meer is los te wikkelen
uit de talloze interpretaties die het
in de loop van de tijd gekregen
heeft, interpretaties waarvan de
maatschappelijke invloed niet zel
den omgekeerd evenredig was met
het intellectuele gehalte? Hoe vat
men, anders gezegd, de Cheshire
Cat bij de staart?
De verleiding moet groot zijn in
zo’n boekje de orde te suggereren
die in werkelijkheid niet bestaat.
Dat kan bij voorbeeld door ont
staansgeschiedenis, tegenstrijdighe
den en duistere plaatsen te negeren
en los daarvan een bevattelijke en
overzichtelijke presentatie te geven
van de leer van Marx in zijn ver
schillende onderdelen, alsof die in
zijn geheel uit de lucht is komen
vallen. Dat de imposante bouwval
zo vervangen wordt door één of
meer van de maquettes die ervan in
omloop zijn, wordt er dan kort
heidshalve niet bijgezegd.

Tromp kiest een andere aanpak, al
is de tekst op de achterkant van zijn
boekje daar misleidend over: ‘Deze
studie brengt niet de zoveelste in
terpretatie van wat Marx werkelijk
heeft gezegd, maar biedt een zo fei
telijk en nauwkeurig mogelijke be
schrijving van leven en werk,’ staat
er. De auteur kan dat onmogelijk
hebben bedoeld. Hij kiest juist wél
voor een interpretatie, hij komt
daar duidelijk voor uit, en hij kiest
haar zo dat Marx zelf, de omgeving
waarin hij werkte en de ontstaans
geschiedenis van zijn werk voortdu
rend in beeld blijven.
Bij Tromp is Marx in de eerste
plaats de schepper van een politieke
theorie, met een kern die religieus
geladen is: de verzoening van de
mens met zijn wezen. Dat kwam
van Hegel, maar achter Hegel sche
mert het verhaal van zondeval en
verlossing dat niet alleen in het
christendom, maar ook in andere
religies in een of andere gedaante te
vinden is. Marx zoekt de verlossing
op aarde, en ontdekt de weg daartoe
in de verborgen wetten van de na
tuur. Vervolgens probeert hij voor
dat inzicht woorden te vinden: eerst

in de taal van de Duitse filosofie
van zijn tijd, dan in die van het
gangbare socialisme, ten slotte in
die van de in hoog wetenschappe
lijk aanzien staande, Engelse ‘political economy’. Aan het eind van
zijn leven aarzelt hij of hij het zal
proberen met de taal van de toen
moderne
natuurwetenschappen;
die laatste vertaling wordt na zijn
dood door Engels volvoerd.
Tromp impliceert hiermee dat de
centrale visie van Marx, de beslis
sende flits van inzicht, al heel vroeg
present was, min of meer als een
openbaring ‘aan woorden voorbij’.
Dat zou kunnen verklaren waarom
hij steeds naar nieuwe onvolmaakte
formuleringen bleef zoeken, en an
derzijds waarom zijn werk, ook het
niet voor publikatie bestemde, ner
gens een spoor van twijfel vertoont.
In al zijn denken en handelen, hoe
inconsequent hij soms ook lijkt,
toont hij de onverzettelijke nederig
heid van wie niet namens zich zelf
spreekt, maar namens een waarheid
die hem nu eenmaal geopenbaard
is. Engels mag dan meestal de
schuld krijgen van de promotie van
Marx tot heilsleraar, hij beschikte
daartoe wel over het juiste mate
riaal. Hij kende Marx trouwens uit
stekend.
Deze psychologische kant van zijn

eigen benadering wordt door
Tromp niet uitgewerkt; het gaat
hem vooral om een inleidend over
zicht van Marx’ werk in het kader
van zijn leven. Tromp kan goed
uitleggen, zoals onder andere blijkt
uit zijn behandeling van befaamde
breinbrekers als de hegelse dialec
tiek en Marx’ worstelingen met de
meerwaarde. Maar zijn essay stijgt
door de markante aanpak ver uit
boven de deugden van de inleiderspedagogie. Het zet aan tot na
denken en prikkelt in zijn gefun
deerde eenzijdigheid tot tegen
spraak.
Misschien zou het nog aan overtui
gingskracht hebben gewonnen als
het iets genereuzer was geweest. De
levendige irritatie van Tromp over
Marx als mens, en het feit dat zijn
aanpak als vanzelf meer licht doet
vallen op de tekortkomingen dan
op de verdiensten van Marx, samen
met de in Nederland gebruikelijke
essayistennorsheid in zijn overigens
fraaie strakke stijl, zorgen voor een
laatdunkend effect. De waarderen
de en bewonderende opmerkingen
die hier en daar in de tekst te vin
den zijn, krijgen er iets plichtma
tigs door. Dat mag natuurlijk, maar
ik vermoed dat Tromp het niet zo
bedoeld heeft, en dan is het jam
mer.
■

Felix Thljssen
Even goede berichten over het derde
Charlie Mann-boek van Felix
Thijssen. Van het groepje gang
sters waarmee de schrijver in het
boek Wildschut begon, houdt hij er
telkens genoeg in leven om weer
een mooi vervolg te bedenken. Dit
derde boek, Ratteval, gaat over een
transactie met gestolen aandelen.
Charlie Mann verdient daar als tus
senpersoon een paar miljoen aan,
maar het levert hem de vijandschap
op van Massenet, een buitengewo

WIE MET ABC SPAART, ZIET Z’N SPAARGELD VERDUBBELEN.
Als u liever niet ziet dat de inflatie aan uw
spaargeld knabbelt en de belasting de opbrengst
afroomt, denk dan eens aan ABC, het
Algemeen Beleggings Consortium van AMEV.
Verzekerd sparen met het ABC is een vorm

van gespreid beleggen. In obligaties, onroerend
goed en aandelen. Dat is veiliger en winstgevender,
Sterker nog: uw spaargeld is na 15 jaar
vrijwel zeker verdubbeld!
Het verzekeringselement garandeert dat

bij overlijden een van tevoren bepaald bedrag wordt
uitgekeerd.
Wilt u meer weten? Praat er
A\
eens over met uw verzekeringsadviseur. Of bel ABC:030-57“ ?3 30
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Spaar winstgevend. Spaar belastingvrij. Spaar ABC.
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DUIZENDEN KILOMETERS KOMFORT
STILTE. VEILIGHEID.
DE NIEUWE REKORD.
Er zijn mensen die de
nieuwe Rekord bij wijze van
spreken ongezien kopen,
op basis van z ’n cijfers.
De gunstige aanschafprijs. De hoge
inruiiwaatde. En het frappant lage
verbruik.
Voor die mensen komt de grote ver
rassing pas als ze flinke afstanden af

leggen in hun nieuwe Rekord.
De rust en stilte, zelfs bij hogere
snelheden. Het ontspannen weg
gedrag, dankzij een subliem weer
systeem en trillingsvrije motorophanging. De ideale zithouding in stoelen
waar menige auto in de duurdere
klasse nog niet aan toe is.
In de nieuwe Rekord rijdt u dus niet

alleen heel ekonomisch. U blijft ook op
lange afstanden fit genoeg om daarvan
te genieten.

Opelnummeréén.Omdatuvoorzekerheidkiest.
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Lucas Bols, de maker van Néérlands zachtste jonge jenever
en nog een groot aantal andere kwaliteitsdranken.

Wat w as de opschudding rond ‘Merlyn’?
—

De controversiële essa y s van J.J. Overstegen gebundeld
D e N ovem bristen van M erlyn
d o o r J.J. O versteegen
U itgever: H E S, 2 5 6 p ., ƒ 3 5 , —
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In het voorjaar van 1966 bestem 
pelde een criticus van Vrij N e 
derland de artikelenreeks A n a ly
se en oordeel van J.J. O versteegen
als ‘een stuk vreem dsoortig
quasi-denkw erk’, geleverd door
een ‘clown en goochelaar’.
P ro m p t kwam een andere m ede
w erker hem op de vingers tik 
ken, en w eer een derde m engde
zich even later in de polem iek
tussen collega’s door hetzelfde
essay ‘een knap stuk w erk’ te
noem en. H et was een van de ta l
rijke gelegenheden in de jaren
zestig, waarbij het tijdschrift
M erlyn verdeeldheid en o p 
schudding veroorzaakte onder
de recensenten van dag- en w eek
bladen.
Merlyn, en zijn redactiesecretaris
Oversteegen in het bijzonder, heeft
niet alleen bereikt dat sommige cri
tici zich verschrikkelijk druk maak
ten. Er zijn grootscheepse aanval
len uitgelokt; de bekendste door
H.A. Gomperts en door Carel Peeters. Voor studenten vormde het
blad een onuitputtelijk onderwerp
van discussies. Het trok ruim tien
duizend abonnees, en bij een debat avond in Krasnapolsky kwamen
meer dan vijfhonderd mensen
luisteren.
Met zo veel leven in de brouwerij is
het merkwaardig, hoe kort het maar
heeft bestaan: vier jaargangen, van
november 1962 tot einde 1966.
Daardoor is het weerwerk beperkt
gebleven, wat wel voor een deel zal
verklaren dat het tijdschrift een
hardnekkige reputatie van dogma
tisme heeft opgelopen. Bovendien
zijn de gemoederen inmiddels be
daard, en is de controverse geschie
denis geworden. Afgaande op wat
ik bij tegenwoordige studenten
merk, moet je nu voor wat jongere
lezers eerst uitleggen dat het om
een essayistisch blad ging. Het be
dreef en bepleitte de ‘structurele
analyse’ en tekstinterpretatie, maar
werd ook ‘opgericht uit onvrede
over het niveau van de literaire kri
tiek’. Dat zijn de woorden van Kees
32
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Het
tijdschrift
Merlyn

Hermans' Het behouden hu
New Critics
Querido's Achterberg
Vogelverschrikker Ransoni
Marcellus Emants

E vergreen
Al lang geleden hebben de eerstgenoemden hun belangrijkste bijdra
gen aan Merlyn gebundeld; die boe
ken hebben ongetwijfeld indertijd
hun rol in het meningsverschil
gespeeld. Zo langzamerhand is veel
daaruit tot de vertrouwde secundai
re literatuur gaan behoren, waar ge
regeld naar verwezen wordt, en die
vele studenten als ruggesteun ge
bruiken. Ook sommige stukken van
Oversteegen hebben de status van
evergreen bereikt, zoals over de
Max Havelaar, over Een nagelaten
bekentenis van Marcellus Emants,
en over Het land van herkomst van
Du Perron. N u pas zijn ze, met het
omstreden Analyse en oordeel en en
kele andere beschouwingen, bijeen
gebracht onder de titel De Novem
bristen van Merlyn.
Dat is om twee redenen een mislei
dend opschrift. Ten eerste lijkt het
een studie over Merlyn en zijn drie
redacteuren; de ondertitel ‘Een lite
ratuuropvatting in theorie en prak
tijk’ versterkt die suggestie. Ten
tweede doet de titel het voorkomen
alsof er in november 1962 een
opstand ontketend werd. Het staat
nog te bezien o f Merlyn werkelijk
meer is dan ‘een algauw vergeten
en hoogstens anekdotisch op te ha
len episode uit ons literaire leven’,
zoals die boze VN-criticus dacht.
Wie zinspeelt op de Dekabristen
van 1825, riskeert trouwens on

BIJDRAGI N OVER

Sart re voor de spiegel
Achterberg's hiervoormaals
De god Denkbaar
De vertaler als censor
Lucebert's visser van Mi

Het pernicieuze debuut
De ideeën van F. R. Leavis
Vromans Ballade
Mikken op Couperus

Fens, die er samen met H.U. Jessurun d’Oliveira en met Oversteegen
leiding aan gaf.

./.

II. I . Jessiinui (l'Oliwira
J Oversteegen

( liar

J.J.Oven
Leo Vrnman
Jon H'olki

BIJDRAGEN OVER

Kees l ens .
.hu (/nes llameliiik
II illem I mierik Hermans
liieeherl

R

vriendelijke opmerkingen over de
galg-

Dat zo’n studie over Merlyn, en
vooral over de emoties die het heeft
opgeroepen, er beslist moet komen,
maakt Oversteegens boek ten over
vloede duidelijk: er is namelijk
geen enkele verklaring in te vinden
voor het tumult dat deze essays me
de hebben veroorzaakt.
Na herlezing ervan kan ik enkel
zeggen: dit is gewoon voorbeeldig,
in hoofdzaak analytisch, vakwerk.
Wat Oversteegen over de al ge
noemde boeken schrijft, maar ook
over Hamelink, Raes, Vestdijk en
Van Schendel, is bijzonder verhel
derend. Je kunt er wel eens iets op
afdingen: dat zijn dan zakelijke ge
schillen, en sommige regelt de au
teur hier in een voetnoot. Als der
gelijke, ondertussen vaker vertoon
de artikelen op weerstand zijn
gestuit, moeten ze indertijd als on
gewenste nieuwlichterij zijn be
schouwd: kennelijk meenden de
liefhebbers van de literatuur dat
analyse schade deed aan hun porceleinkast.
Oversteegens essays zijn hooguit
twintig jaar oud, maar ze doen zich
nu voor als historische teksten. Ze
zijn, als gezegd, nog steeds de moei
te waard, maar de schrijver presen
teert ze hier in een kader en onder
een vlag die rechtstreeks verwijzen
naar een oude discussie, die als een
nachtkaars is uitgegaan, en naar een
context die behoorlijk gereconstru
eerd zou moeten worden. Er daagt
al enig licht als je om te beginnen

Vesldijk's objectiviteit
Puriteinen en piraten
Lucebert onder de loupe
Eindelijk alles over Menno
Willem de Verschrikkelijke

de vierentwintig afleveringen van
Merlyn weer eens doorbladert.

E rgern is
De redactie begon met in het eerste
nummer op de eerste bladzijde
lucht te geven aan haar ‘ergernis
over peil en gerichtheid van de litteratuurbeschouwing in ons land’.
Vervolgens ging ze in de eerste jaar
gangen op de tenen staan van aller
lei critici die destijds in tel waren:
Lehmann, Van der Hoogte, Oerlemans, Govaart, Calis, De Vree,
Braasem, Morriën, Veenstra (inder
daad, van VN), Holsbergen en an
deren. Dat gebeurde, zo te zien niet
erg systematisch, veelal in de ru
briek ‘De Valkuil’; alleen in 1965
heeft Martin Hartkamp een keer
het ensemble der boekbesprekers
op de korrel genomen: allen die
zich over Het genadeschot van Vest
dijk hadden uitgelaten. Het is een
artikel dat tot droefenis en leedver
maak stemt, en doet vrezen dat de
redactie het grootste gelijk van de
wereld had.
Wie kaatst, moet de bal verwach
ten, en er is Merlyn heel wat naar
het hoofd geslingerd. Van dat nega
tieve aspect, de aanval op de critici,
is in Oversteegens bundel amper iets
te bemerken. Dat juist hij, door
zich als ‘Novembrist’ voor te stel
len, zich met Merlyn vereenzelvigt
(hij had ook een boek met gedegen
stukken onder een mooie, ‘autono
me’ titel kunnen uitgeven), zal we
komen doordat zijn tegenstanders
hem hardhandiger hebben aangepakt dan zijn mederedacteuren.

De essaybundel vertolkt voorname
lijk de positieve kant van het tijd
schrift, en dat is meteen de beste
kant van de criticus die Overstee
gen was, en die hij blijkens zijn
voorwoord van, natuurlijk, novem
ber 1982 nog altijd niet ver
loochent. Het programma van Mer
lyn valt aan deze, vrijwel ongewij
zigde stukken goed af te lezen.
Anders dan in die jaren kennelijk
gebruikelijk was, verlangde het tijd
schrift ‘controleerbaarheid van kri
tische uitspraken’. Die kon bereikt
worden door ‘strikt litterair’ te oor
delen, op grond van analyse en
waardering van de structuur. Dat is
de kern van Analyse en oordeel: de
analyse van een tekst wordt be
schouwd als de voortzetting van het
belevende lezen, die uitmondt in
‘een gemotiveerd waarde-oordeel’.
Weliswaar zegt Oversteegen erbij
dat zo’n literair oordeel niet steeds
scherp van andere, buiten-literaire
oordelen te scheiden valt, maar de
nuance is even weinig door zijn
bestrijders opgemerkt als door hem
zelf beklemtoond.
Het tweede punt is de nadruk op li
teratuur als fictie; Oversteegen
spreekt nog van ‘autonomie’. Ook
dat nuanceert hij: elke tekst zit ‘vol
relaties met de buitenwereld’, en is

‘een vorm van communicatie’,
maar ook deze relativeringen heb
ben niet geholpen. Onmiskenbaar
ging het de ‘Novembristen’ er aller
eerst om, de biografische aanpak
van literatuur en het van Forum
overgenomen ‘persoonlijkheidscri
terium’ enig tegenwicht te bieden.
Wat ten slotte opvalt, na lange tijd,
is de concentratie op afzonderlijke
teksten: een enkel gedicht, een
reeks, een roman. Het gaat soms
zelfs zo ver, dat vergelijkingen met
ander werk van de auteur in
kwestie wat verontschuldigend
worden afgedaan: alsof ze eigenlijk
niet mogen, maar het bloed toch
kruipt waar het niet gaan kan.
In deze drie opzichten doet Over
steegens werk telkens wat geda
teerd aan: de analyse heeft weinig
o f geen glans verloren, maar de be
perkingen die de criticus zich zelf
heeft opgelegd, maken nu een wat
vreemde indruk.

Schuim n a a r de lippen
De analyse van verhalen en ro
mans, en in mindere mate van poë
zie, is na het afscheid van Merlyn
gemeengoed geworden in het on
derwijs, in schoolboekjes als van
Drop en het duo Anbeek-Fontijn.
De Synthese-reeks doet, op een an

der niveau iets dergelijks; de ro
mantheorie is gangbaar op de universiteiten. Ik zal niet beweren dat
dat uitsluitend door toedoen van
Merlyn zo gekomen is, maar ik vind
het frappant dat wat het tijdschrift
aan de kritiek wilde opleggen,
hoofdzakelijk in didactische kaders
werkelijkheid is geworden.
Er verschijnen nog dikwijls essays
over romans of dichtbundels apart,
maar de ‘gerichtheid van de litera
tuurbeschouwing’ is tegenwoordig
vooral synthetisch: overzichten,
constanten in iemands oeuvre, gro
tere kaders waar een boek in ge
plaatst wordt. Al vaker is over een
eerherstel voor de literatuurge
schiedenis gerept; dat de vakgeno
ten dank zij Merlyn iets beter heb
ben leren lezen, is goed denkbaar.
De fictie of fictionaliteit is als
strijdpunt volledig van de baan.
Oversteegen meent dat de lezer te
maken heeft met een literair werk
‘waar de schrijver inmiddels uit
verdwenen is’, en noteert daarbij:
‘een uitdrukking die velen het
schuim naar de lippen jaagt’. Ik kan
me niet voorstellen dat nu nog ie
mand daar echt hels van wordt. In
de hedendaagse kritiek gaat het om
heel andere aangelegenheden.
Wat achteraf lichtelijk op de

lachspieren werkt, is de soms dode
lijke nuchterheid waarmee de
Afer/jyn-auteurs het scheepvaartmu
seum bezoeken om over Slauerhofïs
Het boegbeeld: de ziel een oordeel te
vellen, of breuken en inconsequen
ties aanwijzen als wonde plekken,
in de mening dat daarmee de literai
re waarde omlaag gaat. Oversteegen
houdt blijkbaar vast aan de koppe
ling van analyse en oordeel; dat
siert hem, maar het lijkt me vech
ten tegen de bierkaai.
Heeft Merlyn zoden aan de dijk ge
zet? Bezondigen de critici van de
laatste tien jaar zich minder aan im
pressionistische prietpraat, zijn ze
zakelijker en ‘controleerbaar’ in
hun beweringen? Soms denk ik dat
ze inderdaad ‘de kunst van het on
mogelijke’ (Fens) beter zijn gaan
beoefenen. Wat je bij herhaling in
kritieken op toneel, muziek en beel
dende kunst aan lariekoek tegen
komt, vertoont meer gelijkenis met
wat Merlyns gebeten honden blaf
ten, dan met de literaire kritiek van
vandaag. Wat niet wegneemt dat er
nog zo vaak ‘ergernis over peil en
gerichtheid’ wordt uitgesproken,
dat hier wel sprake zal zijn van het
fatum van de recensent: die krijgt
altijd de wind van voren. Overstee
gen kan daarvan meepraten.
■

Nieuwe boeken van Manteau!
Curzio Malaparte
Kaputt

vierde druk
Malapartes eerste grote
roman ('Een vreselijk
wreed en vrolijk boek’)
opnieuw uitgegeven.
Ook nog verkrijgbaar
van deze auteur:
De huid (f24,50).

PC. Jersild

Loekie Zvonik

De dierendokter

De eerbied en de angst
van Uri en Ima Bosch

Aangrijpende en
humoristische roman
rondom het thema
dierproeven; vol
realisme en scherpe
satire geschilderd door
de schrijver van o.a.
dokter
Het huis van Babet
P.C .jersild (f 24,90) en Een
levende ziel (f24,90)
Paperback, f 32,50

De dieren

Paperback. 124,50

Manteau

Na een ernstig autoongeluk vecht Uri Bosch
tegen zijn lichamelijke en
geestelijke ondergang: zijn
vrouw vecht mee voor zijn
redding, omdat er ook in
deze chaotische wereld
nog plaats is voor geluk.

Is dit genoeg:
een stuk of w at |
gedichten
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Paperback, f 18,90
. V. r k w f . j w » ' * -

lut.lt

Jan Willem Holsbergen

Diel Verschoor

Johny van Tegenbos

Een bakkersdozijn

Schorrebloem

Ik ben eeuwig jong

Dertien aangename
'paranormale' verhalen.
Ook verkrijgbaar van Jan
Willem Hulsbergen: Een
koppel spreeuwen. Makkers
en meisjes. Het pistool van
de rekening en De prijs van
een hoofd.

In beeldende stijl
geschreven roman rondom
het gegeven van langs
elkaar heen levende
mensen in een gevoel van
fundamentele eenzaamheid

Tienduizenden jongens en
meisjes groeien op in
tehuizen. Dit boek is een
reis door dit onbekende,
in de literatuur onbetreden
gebied. Een tocht vol
ontrouw, verwarring,
homofilie en latheid en een
uitzichtloze toekomst.
Paperback, f 19,90

Paperback, f 17,90

D ie t

Verst hoor t
Schorrcbk*
jylantMU

Paperback, f 18,90

±

Virginie Loveling

Horst Bienek

Eva Oemski

Een revolverschot

De eerste polka

Carnaval

Een belangwekkende
roman van de Vlaamse
Virginie Loveling. waarin
problemen van
erfelijkheid, opvoeding
en godsdienst
centraal staan.

Het eerste deel van de
Gleiwitz-trilogie, die
verder nog bestaat uit:
Tijd zonder klokken
(f 32,50) en Aarde en
vuur (f34,50,
verschijnt in mei).

De virtuoos beschreven
geschiedenis van de relatie
tussen twee mensen: een
vrouw van zestig en een
meisje van achttien, wier
leven de vrouw in haar
hand heeft genomen.

Paperback, f 18,90

Paperback, f 32,50

Paperback, f 28,90

M
'-okr—

C. Buddingh' en Eddy van Vliet
Is dit genoeg, een stuk
of wal gedichten

Honderd jaar Noord- en
Zuidnederlandse poëzie
samengesteld in 30
thema’s, waarin alle
belangrijke literaire
stromingen aan bod
komen. Compleet in
tweedelen.
Paperbacks, f 25,75
per deel

bij elke boekhandel!
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Eenvoud, authenticiteit, functionaliteit
Een mooie inventarisatie van de Nieuwe Kunst in Nederland
Art Nouveau en Art Deco in
Nederland
Verzamelobjecten uit de ver
nieuwingen in de kunstnijver
heid van 1890-1940
door Frans Leidelmeijer en
Daan van der Cingel
Uitgever: Meulenhoff/Landshoff, 191 p., ƒ59,50

Frans Boenders
De kunsthandelaar en verzame
laar Karei Citroen, die in de jaren zestig zijn collectie Art
Nouveau juwelen aan het Hessisches
Landesmuseum
in
Darmstadt verkocht, deed ooit
een stout voorstel. In zijn open
bare les aan de universiteit van
Amsterdam verklaarde hij er
zich voorstander van, de termen
kunstnijverheid,
toegepaste
kunsten en decoratiekunsten af
te schaffen omdat het ‘van bo
ven a f opgelegde, bevoogdend
klinkende benamingen’ zouden
zijn.
Het is Citroen niet gelukt, de ter
men blijven onverminderd voort
bestaan.
Toch was dit voorstel lang niet on
zinnig. Het is juist dat de rigoureu
ze scheiding tussen zogeheten ‘zui
vere’ en ‘toegepaste’ kunst meestal
bedoeld wordt als, zoniet een
klasse-onderscheid, dan toch een
hiërarchisch verschil. De scheiding
impliceert dat ‘zuivere’ kunst het
hoogste is wat de menselijke geest
kan verzinnen, terwijl ‘toegepaste’
kunst een bezigheid is die welis
waar boeiend is, maar al te zeer ge
bonden aan de stof om als ‘echte’
kunst te kunnen gelden. Deze
scheiding is niet alleen absurd, ze
heeft historisch gesproken geen
been om op te staan. Want ook de
zuivere schilderkunst diende aan
vankelijk om de buiten- en binnen
zijden van gebouwen (tempels,
grotten) te versieren, en was dus
een decoratiekunst.
Vooral de Art Nouveau tendeerde
naar volstrekte gelijkwaardigheid
van de verschillende kunsten, die
alle dienden bij te dragen tot de ver
nieuwing van de levensvorm. Het
opmerkelijke verschijnsel deed zich
voor dat schilders hun palet lieten
rusten om ontwerpers en architec
ten te worden. De ontwikkeling van
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de Antwerpenaar Henry van de
Velde is in dat opzicht symptoma
tisch. Hij zag af van een carrière als
kunstschilder om zich volledig te
wijden aan de theorie en de praktijk
van de ambachtskunst. Een hervor
mer met woord en daad, haakte
Van de Velde naar een betere we
reld met edele, menswaardige ge
bruiksvoorwerpen. Ook hij ijverde
voor de uitbanning uit het taalge
bruik van benamingen die de diver
se kunstambachten als een mindere
kunst voorstellen. In 1894 betoog
de hij dat de nieuwe kunst, wilde
zij niet tot onvruchtbaarheid lei
den, toegepast moest zijn: ‘Het
nieuwe dat zich tijdens het laatste
decennium (van de negentiende
eeuw) eerst in de diverse takken van
de toegepaste kunst en later in de
architectuur heeft gemanifesteerd,
is het gevolg van de hevige en on
weerstaanbare haat tegen de lelijk
heid. In geen enkele periode en on
der de heerschappij van geen enke
le stijl is de publieke smaak zozeer
afgestompt als in de tweede helft
van de negentiende eeuw. Deze le
lijkheid was het resultaat van voort
durende, steeds minder intelligente
en bekwame herhalingen van oude
stijlen, en van de totale willekeur,
zowel in het verband tussen de aan
deze modellen ontleende vormen
en de functie die ze moesten vervul
len, als in de betekenis van de al te
overladen ornamenten.’
Tegen de stijlloosheid van het
eclecticisme zette geheel progres
sief Europa zich in. De Jugendstil,
de Art Nouveau en de Nieuwe
Kunst — drie benamingen voor de
zelfde internationale strekking —
introduceerden een nieuwe schoon
heid in de bouwkunst en de ge
bruiksvoorwerpen. Vrijwel alle
kunstenaars en ontwerpers waren
de mening toegedaan dat deze nieu
we schoonheid geen aan de struc
tuur toegevoegde waarde mocht
zijn: dat was nu juist het verkeerde
gebruik van het ornament in de ne
gentiende eeuw geweest. Een orna
ment is geen versiering die op een
onderliggende structuur wordt ge
kleefd; een degelijke bakstenen
fafade mag niet aan het oog worden
onttrokken door een als versiering
bedoeld korset in stuc. Het orna
ment is de levensvatbaarheid van
het object zelf. Het hoort functio
neel te zijn, gevoel te hebben voor
vorm en materie, met het oppervlak

verbonden te zijn. De ontwerper
die erin slaagt het oppervlak leven
dig en beweeglijk te maken, laat de
gebruiker zowel psychologisch als
esthetisch met het object communi
ceren.
In het licht van de hier geschetste
gedachtengang wordt het duidelijk
waarom de Art Nouveau, en in zijn
zog de Art Deco, een bijzondere
aandacht besteedde aan de verzor
ging van objecten, en vooral van ge
bruiksvoorwerpen. Een andere ver
klaring gaat terug op de geschriften
en de praktijk van William Morris,
die al in 1861 een firma oprichtte,
waar men alles vervaardigde wat
noodzakelijk was voor de inrichting
van een huis. Onder zijn vennoten
bevonden zich de prerafaëlitische
schilders Rossetti, Burne-Jones en
Ford Madox Brown, die het niet
beneden hun waardigheid achtten
om, naast de zuivere schilderkunst,
de toegepaste ontwerpkunsten te
beoefenen.

Kloof
Morris en de zijnen waren gedre
ven door John Ruskins ideaal van
de kunstenaarsgemeenschap die in
dienst moest staan van de gemeen
schap in het algemeen, en door
anarcho-socialistische idealen, die
ook al afkomstig waren van de toen
malige kunstpaus Ruskin. Morris’
geloof in de waarde en de waardig
heid van het ambacht stond in nau
we relatie met de theorie van de in
trinsieke waarde van de arbeid,
door Karl Marx geanalyseerd in het
Kapitaal. In zijn toespraken en ge
schriften van de jaren 1880, een de
cennium voor de aanvang van de
Art Nouveau, betreurde Morris het
onvermogen van de arbeiders om
kunst te waarderen — een onvermo
gen dat precies wortelde in hun ar
moede: ‘De afwezigheid van volks
kunst in onze moderne tijd is veront
rustend en pijnlijk om te constateren.
De oorzaak daarvan is de fatale inde
ling van de maatschappij in een gecul
tiveerde en een lage klasse, een inde
ling die in het leven is geroepen en die
wordt gevoed door de concurrentie en
de handel. Een volkskunst kan slechts
gedijen wanneer wij bereid zijn de ver
schrikkelijke kloof tussen rijken en
armen te dichten. ’ (Brief aan de
krant Manchester Examiner, 1883.)
Naar het voorbeeld van Morris ont
stonden tijdens de Art Nouveauperiode in alle Europese centra fir
ma’s voor kunstnijverheid, die wel

iswaar niet buiten het handelscir
cuit opereerden, maar tevens ande
re dan zuiver commerciële doelstel
lingen nastreefden. H un bestaan
was dan ook meestal van korte
duur.
Het is tegen deze ideologische ach
tergrond dat men de Nieuwe
Kunst, het Nederlandse aandeel
aan de internationale Art Nouveau,
moet zien. De Nieuwe Kunst
neemt in het geheel van het Euro
pese fm-de-siècle evenwel een heel
aparte plaats in. Wat de ideeën be
treft, sluiten de Nederlandse
kunstenaars dicht aan bij Morris’
idealen. Het begrip ‘gemeenschaps
kunst’ is dan ook niet van de lucht
en, zoals de auteurs van A rt Nou
veau en A rt Deco in Nederland te
recht opmerken, het ‘heeft zowel
betrekking op een samengaan van
kunsten als op kunst met een ge
meenschappelijk ideaal’. Vormelijk
gezien is het contrast tussen de
kunstnijverheid in Nederland en de
ambachtskunst in de andere
Westeuropese landen bijzonder
groot. De Nieuwe Kunst mist de
delicate afwerking en de schitteren
de kleurencombinaties van de
Schotse Glasgow School. Zij staat
haaks op de zwier, de erotische
spanning en de wufte luxe van de
Ecole de Nancy. Ook kan zij de ver
gelijking met het dynamisme en de
vindingrijkheid van de Belgen Horta en Van de Velde niet doorstaan.
De Art Nouveau-specialist Stephan
Tschudi Madsen beschouwde de
Nederlandse versie van de Ju
gendstil dan ook als ‘somewhat peripheral to its general development,
and yet it is sufficiently characteristic to deserve a place of its own .
Sterker dan waar ook elders in Eu
ropa beïnvloed door de Arts and
Crafts, is de Nieuwe Kunst antiluxueus, vaak anti-elegant en soms
uitgesproken anti-decadent. In dat
opzicht heeft een kapitaal persona
ge als Berlage bijna hetzelfde uit
gangspunt als Henry van de Velde
wanneer hij schrijft: ‘Zowel onze ou
ders als onze grootouders en wij zelf
hebben geleefd en leven nog te midden
van een omgeving die afschuwelijker
is dan onverschillig welke die men tot
dusverre heeft gekend. ’
De drie sleutelbegrippen van de
Nieuwe Kunst zijn eenvoud, au'
thenticiteit en functionaliteit. De
klemtoon ligt niet op het ornament
maar op de eerlijkheid van de
constructie. Dat alles komt duide^_

Fauteuil van J.A . Sn ellebran d &
A. Eibink, 1923
Theeservies van L .J. M uller, 1927

Schenkkan — kristal m et koper
van Ja n E isen löffel, 1902

Omslag voor het tijdschrift Wendingen van A. Klijn, 1923

Pendule van H .P. B erlage, 1901

lijk aan het licht in de meubelkunst
van Berlage, Nieuwenhuis, Dijsselhof, Lion Cachet, Lauweriks en De
Bazel. De Belgische en vooral de
Franse architecten en meubelont
werpers trachten, soms enigszins
dwangmatig, het gebruikte materi
aal te metamorfoseren: stenen wor
den slingerplanten, hout transfor
meert zich tot een vrouwelijke tors,
een glazen vaas neemt de gestalte
aan van een kever. De Nederlan
ders daarentegen zijn puristen. Zij
laten het materiaal zich zelf zijn,
verdraaien het niet, en leggen de
klemtoon op de doorzichtigheid
van de constructie en de degelijk
heid.
Een internationaal hoogtepunt
markeerde de Nederlandse aardewerkindustrie, vooral met de produktie van de Plateelfabriek Rozen
burg in Den Haag. De bekendste
ontwerpers waren Colenbrander,
die de eerste ontwerpen in de stijl
van de Nieuwe Kunst maakte en de
fabriek tot 1889 op artistiek gebied
leidde, Jurriaan Kok en Van RosSLtm. De door Kok ontworpen sier
lijke vormen kregen een op de natuur gekopieerd decor van bloemen

en vogels, van de hand van schil
ders als Schellink en Sterker. On
der de zilversmeden nam Jan Eisenlöfïel die eenvoudige, op Hoftmann
geïnspireerde vormen, creëerde een
centrale plaats in. De Nieuwe
Kunst besteedde ook een bijzonde
re aandacht aan de boekversiering.
Geen enkele onder de andere ambachtskunsten is over een brede pe
riode door zoveel verschillende en
belangrijke kunstenaars zo frequent
beoefend als de boekversiering: Ro
land Holst, Toorop, Dijsselhoff,
Nieuwenhuis, Derkinderen, Thorn
Prikker, Lion Cachet, De Bazel,
Lauweriks, Molkenboer, Berlage
en vele anderen.

De stijl
Leidelmeijer en Van der Cingel
maken terecht een onderscheid tus
sen de ‘zakelijke’ en de ‘versieren
de’ richting in de Nieuwe Kunst.
De zakelijken beklemtonen de
constructie, het logisch materiaal
gebruik, de geometrische vlakheid
van het ornament en de helderheid
van de vormgeving. De versieren
den daarentegen streven een meer
individualistische expressiviteit na.

De eerste richting mondt na 1910
uit in De Stijl, het functionalisme
en de Nieuwe Zakelijkheid; de
tweede richting gaat over in de
Amsterdamse School, de Neder
landse variant van de Art Deco.
Het curieuze daarbij is wel dat in
Nederland de avant-garde al vroeg
actief is (De Stijl start in 1917), ter
wijl decadente tekenaars als Gockinga en Rinze Hamstra nog in
1915 werken in de stijl van
Beardsley en de Nerée tot Babberich. Men kan dus geen abrupte
breuk in de tijd aanwijzen, integen
deel, men constateert een gedegen
doorwerking van de Nieuwe Kunst
in de Amsterdamse School en De
Stijl.
Het valt mij moeilijk de Art Deco
als internationale stijl evenzeer au
sérieux te nemen als de Art Nou
veau. Vaak vormen Art Decovoorwerpen het Inbegriff van de
burgerlijke, vaak zelfs de kleinbur
gerlijke waarden uit de jaren 192535. Anderzijds vertolken zij een be
paald verlangen naar een nieuwe le
vensstijl, in dezelfde zin als de Art
Nouveau, zij het met veel minder
succes. Het grote verschil met de

V aas van Platteelfabriek Rozen
b urg, 1905

algemene vernieuwing van levens
vorm en kunst van omstreeks 1900
lijkt me hierin te liggen: bij de Ju
gendstil waren alle kunsten, vooral
de toegepaste en de architectuur,
betrokken; de Art Deco daarente
gen is wezenlijk een decoratieve
kunst. In de Art Deco staat de ver
siering voorop. Deze is vaak niet
meer geïntegreerd in het voorwerp,
maar er (precies zoals in de tijd
voor de Art Nouveau) vaak op ge
plakt.
Ook hier vormt Nederland een uit
zondering op de Europese regel.
De architectuur van de Amster
damse School kwam tot grote bloei,
volgens Leidelmeijer en Van de
Cingel dank zij ‘een combinatie van
gunstige economische, politieksociale en culturele factoren in het
toenmalige stadsleven’. Verder
bleef een tijdschrift als Wendingen
geheel in de geest van de Nieuwe
Kunst het samengaan van de
kunsten propageren. Het invloed
rijke blad De Stijl slaagde erin niet
alleen de internationale avant-garde
aan te trekken maar bovendien rich
ting te geven. De interieurkunst
van Piet Kramer, Mart Stam, Wou23 APRIL 1983
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da, Piet Zwart en Dudok; het
siersmeedwerk van Hildo Krop,
Agterberg en Zwollo; de gebruiks
voorwerpen van Groeneveld en
Bellefroid — het werd allemaal ge
kenmerkt, hoe uiteenlopend in
schijn ook, door een onverholen
drang tot stileren, tot ingehouden,
krachtige en evenwichtige vormge
ving. Zo blijkt ons dat de hele peri
ode van Colenbrander en Thorn
Prikker tot Piet Zwart en W.H.
Gispen, een tijdperk dat een halve
eeuw overspant, geleid werd door
enkele parolen: eerlijk materiaalge
bruik, doelmatigheid, schoonheid
gecombineerd met eenvoud. Er valt
nauwelijks een ideologische ver
schuiving sedert William Morris
waar te nemen, terwijl er qua vorm
geving haast sprake is van een per
manente revolutie. Kennelijk hoort
er geen vaste vorm bij een bepaalde
idee: de vorm is vrijer dan de ge
dachte.
Het ligt volkomen in de rede dat
een boek dat ‘verzamelobjecten uit
de vernieuwingen in de kunstnij
verheid van 1980 tot 1940’ wil
voorstellen, niet uitvoerig op de
ideologische betekenis van de Art
Nouveau en Art Deco ingaat. Ove
rigens heeft het proefschrift van
Ernst Braches (Het boek als Nieuwe
Kunst, Utrecht, 1973) tien jaar ge
leden al de ideologische en theoreti
sche achtergronden van de Neder
landse bijdrage tot de internationa
le Art Nouveau uitvoerig beschre
ven. Leidelmeijer en Van der Cingel leggen het accent terecht op de
voorwerpen. Ze hebben in hun
boek meer dan tweehonderd objec
ten bijeengebracht, een waarachtige
schat die ook insiders de alleraar
digste verrassingen bezorgt. Dat
komt omdat de meeste afgebeelde
voorwerpen gekozen zijn uit parti
culiere collecties. Ik moet bekennen
dat hun kwaliteit mij voor de Nieu
we Kunst heeft ingenomen, daar
waar de tentoonstelling A rt Nou
veau, Jugendstil, Nieuwe Kunst, die
tien jaar geleden in het Rijksmu
seum werd gehouden, op mij een
vrij desolate indruk had nagelaten.
Ik zie dan ook met spanning uit
naar een tentoonstelling die hetzelf
de totaalbeeld, dat het boek van
Leidelmeijer en Van der Cingel
brengt, zal presenteren. ‘Gelukkig
is nu ook voor Nederland een lacu
ne aangevuld,’ besluit Gerrit Komrij zijn voorwoord tot dit prachtig
verluchte boek. Ik treed hem gaar
ne bij.
■
De tentoonstelling, die
het boek is gemaakt is
zien bij Galerie Frans
Nieuwe Spiegelstraat
dam.
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tot 29 mei te
Leidelmeijer,
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Angst en morele ontregeling
Het leven van Jane en de verhalen van Paul Bowles
Swets Publishmg Service,

F J. BOTH

□

OP SCHOOL NIET
MEE KUNNEN KO
MEN . . . EN DAN?

Een psycholoog geeft raad
over kinderen met leer
moeilijkheden.
Gebrocheerd, ƒ 20,25
120 pagina’s
ISBN 90 265 0404 7

I

□

Hoofdstukken over o.a. hyperaktiviteit, sociale cogni
tie, creatief denken.
Gebrocheerd, ƒ 46,80
212 pagina’s
ISBN 90 265 0447 0
I. VAN BERCKELAER-ONNES e.a.

□

AUTISME IN ONT
WIKKELING

Een boek over aspekten van
autisme, diagnostiek en be
geleiding.
Gebrocheerd, ƒ 36,75
160 pagina’s
ISBN 90 265 0435 7
G. KOHNSTAMM e.a.

□

NIEUWE STREEFLUST WOORDEN
SCHAT VOOR
6-JARIGEN

Een boek dat ook zijn nut
kan bewijzen bij onderwijs
aan anders-t&ligen.
Gebrocheerd, ƒ 35,50
240 pagina’s
ISBN 90 265 0357 1
R. DIEKSTRA e.a.

□

RATIONEEL-EMOTIEVE EDUCATIE

Een trainingsprogramma,
ook bruikbaar in klassen en
groepsverband.
Gebrocheerd ƒ28,50
156 pagina’s
ISBN 90 265 0441 1
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De tere prooi
door Paul Bowles
Vertaling Michiel Vincent
Uitgever: Pranger,
200 p., ƒ29,50

Ed Schilders

J. DE WIT e.a.
PSYCHOLOGEN
OVER HET KIND 7

tuur’. Afgezien van de vraag of de
waarde en de betekenis van een lite
rair werk ooit juist beoordeeld kan
worden op basis van zulke gege
vens, is het duidelijk dat de psycho
logische processen, die Jane en
Paul Bowles ieder op hun eigen
wijze beschreven, zich totaal aan
een dergelijke actualiteit onttrekken.
Gezien deze overwegingen en ge
meten deze wanhopig-kritische
stand van zaken lijkt het onmisken
baar dat Jane en Paul Bowles nu
even weinig, en zeker niet beter of
kritischer gelezen zullen worden
dan ooit tevoren.

A Little Original Sin
The Life and Work of Jane
Bowles
door Milliccnt Dillon
Uitgever: Holt, Rinehart and
Winston, 464 p., ƒ33,05
Importeur: Van Ditmar

Heereweg 347b. 2161 CA Lisse

I

Jane A uer Bowles leefde van
1917 tot 1973. T ru m a n Capote
heeft haar het schattigst b e
schreven, ‘m et haar dahliahoofd
van kortgeknipt krulletjeshaar,
haar w ipneus, de gekte in haar
ogen die glanzen van het kattekwaad, haar uiterst originele
stem (een hese sopraan), haar
jongensachtige kleding en het
figuur van een schoolm eisje,
haar enigszins m anke m anier
van lo p en ...’
Capote is ook een bewonderaar van
Jane’s werk, hoe gering dat ook van
omvang is — één roman, één to
neelstuk en enkele verhalen — van
wege haar ‘subtiele begrip van ex
centriciteit en het unieke in de
mens’. Carson McCullers, Alice
Toklas, Alan Sillitoe en Harold
Pinter hebben haar de hoogste lite
raire lof toegewuifd. Tennessee
Williams verviel zelfs tot pure ido
latrie toen hij in zijn Memoirs
schreef dat hij haar beschouwde als
de grootste schrijver van onze
eeuw in de Engelse taal’, een op
merking die meer zegt van Wil
liams als lezer dan van Bowles als
schrijfster.
De laatste tijd lees ik regelmatig dat
het werk van Jane Bowles ‘veronachtzaamd’ en ‘verwaarloosd’ is.
Afgezien van het bovenstaande is
dat ook in meer feitelijke termen al
vijftien jaar een achterhaald idee
dat alleen maar uit de ffasendoos
gehaald lijkt te zijn omdat het zo
eenvoudig en vooral ook zo interessant is om ‘miskende auteurs’ af te
poffen en voor nieuw te verkopen.
Serious Ladies, Jane Bowles’
enige roman, dateert uit 1943, werd
‘n 1965 en 1979 in Engeland herrukt en kon door Amerikanen ge-

Dualiteit

Jane Bowles
vonden worden in The Collected
Works uit 1966 dat naast de roman
ook haar enige toneelstuk In the
Summer House (1953) bevat plus
een handjevol verhalen. Een iets
uitgebreidere herdruk daarvan on
der de titel M y Sister’s Hand In
Mine dateert uit 1978. Zo’n schrijf
ster is niet ‘veronachtzaamd’. In
tegendeel. En critici die zich in de
ze beroepen op geringe verkoopcij
fers zijn niet alleen onverstandig,
maar bovendien lichtelijk sno
bistisch.
Paul Bowles, geboren 1910, Jane’s
echtgenoot — hoewel niet in de
burgerlijke zin — is veel produktiever geweest dan zijn vrouw. Vijf ro
mans, evenveel bundels verhalen
en drie bundels gedichten, twee
reisboeken en een autobiografie.
Met betrekking tot de verhalen
schreef Gore Vidal in een iets te ge
routineerde inleiding bij The Col
lected Stories dat Bowles ‘slechts
weinig gelijken kent in de tweede
helft van de twintigste eeuw’. Vidal
legt niet uit waarom hij dat vindt en
ik zal hier ook niet uitleggen
waarom ik dat niet vind — al be
wonder ik veel van Paul Bowles’
verhalen en zijn eerste roman The
Sheltering Sky — aangezien zulke
uitspraken van Vidal, en hierboven
van Williams, wellicht in het Guiness Book maar niet in de litera
tuurkritiek thuishoren. Een criticus
is geen disc-jockey.
Een derde idee dat de kritisch be
doelde propaganda ter attentie van

het echtpaar Bowles ontsiert, heeft
betrekking op de thematiek van
hun werk. Voortrekster in deze in
ons land is Christel van Boheemen.
In haar artikel over Jane in Literair
Paspoort (298) vertrekt ook zij van
uit de ‘onderwaardering’ waarna ze
op de hoopvol bedoelde maar on
juiste gedachte stoot dat de misken
ning van toen en de waardering nu
in wezen op één en dezelfde factor
zijn terug te voeren: ‘Het literaire
buitenbeentje (niet zo’n elegante
aanduiding voor een schrijfster met
een stijve knie, ES) van de jaren
veertig en vijftig lijkt de gevoelens
van de jaren tachtig te vertolken.’
Vandaar natuurlijk al die herdruk
ken in de jaren zeventig.
In een artikel voor de Volkskrant
herhaalde de schrijfster dit idee zo
onopvallend mogelijk, nu met be
trekking tot Paul Bowles: ‘Paul
Bowles is niet erg bekend bij een
breder publiek (...) Wat exotisch en
sensationeel leek toen Bowles’ ro
mans verschenen, blijkt nu aangrij
pend omdat het een problematiek
beschrijft die heel dicht bij huis
ligt: de decadentie van de Westerse
cultuur...’
Het onderliggende idee — het Jules
Verne-syndroom — is de luiste der
luie kritische toverzinnen: ‘Zij Wa
ren Hun Tijd Ver Vooruit.’ Ik ge
loof niet in die tijdmachine die het
werk van Jane en Paul Bowles nu
pas op volle sterkte leesbaar zou
maken. Het zou betekenen dat hun
boeken afhankelijk zijn van ‘de ge
voelens’ van een generatie lezers en
de ‘decadentie van de westerse cul

Ter afronding van de hernieuwde
aandacht voor Jane Bowles is Millicent Dillons biografie, A Little Ori
ginal Sin, nu in trade paperback
verschenen. Het is een zeer volledig
boek met veel lange citaten uit brie
ven. Te volledig soms, vind ik,
vooral als het gaat om de intieme
details die eigenlijk niets met het li
teraire bestaan van de hoofdpersoon
te maken hebben. Ook zonder die,
overigens zeer behoedzaam gepre
senteerde details zou de lezer zich
een goed beeld kunnen vormen van
de gecompliceerde persoonlijkheid
die Jane Bowles geweest is. Voor
haar meest intieme vrienden was ze
ongrijpbaar en bleef ze onbegrepen,
zodat het moeizaam verworven
postume beeld noodzakelijk zeer
divers is en de indrukken niet 'zel
den met elkaar in strijd lijken. ‘Ie
dereen hield van haar,’ herinnert
een jeugdvriend zich, ‘maar nie
mand wist waar ze nu werkelijk iets
om gaf.’ Anderen kenden haar als
‘A miracle of charm, maar haar
besluiteloosheid was zodanig dat je
bijna zou zeggen, “Jane is gek.” ’
En over zich zelf zei ze: ‘Ik ben op
mijn gemeenst als ik de grootste te
derheid voel.’
Die strijdigheden, een dualiteit die
bij haar dood volgens medici was
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uitgegroeid tot schizofrenie, is ka
rakteristiek voor Jane Bowles. Ze
was nauwelijks in staat enige regu
lerende invloed op haar gevoelsle
ven uit te oefenen.
Opgevoed door een moeder die
haar verwende, op jonge leeftijd
zonder vader en als tiener lange tijd
van het werkelijke leven uitgezon
derd door haar verblijf in klinieken,
lijkt het alsof ze later haar leven
nooit in een omarming, gespierd of
vertederd, heeft kunnen vatten,
hoezeer ze daar ook naar streefde.
Ze werd door het leven zelf over
rompeld, aangevreten door het fata
lisme en de angsten die ze ontwik
keld had. De lijst van haar fobieën
is lang en gevarieerd. Ze was bang
voor honden, haaien, slangen, ber
gen en brand. Kleine onbeduiden
de conflicten zag ze in haar geest
uitgroeien tot de dreiging van bloe
derige drama’s. Ze nam liever der
tig trappen dan één lift. De angst
voor insecten, Indianen en het oer
woud, en de gedachte daar ver
moord te zullen worden, vergezel
den haar op haar reizen door
Midden-Amerika. Treinen nam ze,
maar ze werd dan zo snel mogelijk
dronken. In tunnels gilde ze. Er
waren tijden dat ze niet durfde te
gaan slapen. Sterfgevallen in haar

Paul Bowles

STRIPS+CARTOONS
over SEKS/e r o t ie k
Maar liefst 13 teke
naars geven hun vi
sie op het begrip
‘liefde’/gebonden/
kleur1/29,50

Klassiek meester
werk, onnavolgbaar
naverteld door Lob
en Pichard/gebond en lf29,50

Luxe-gebonden por
nografisch anti-clericaal kunstkijkboek/kleur// 65,—
U kent misschien
nog niet ‘MarieGabrielle de SaintEutrope’/eveneens
f 6 5 , - _____________

m if/pR s (nfiy

m4,
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Humor met iets te veel erotiek, over
mensen die verliefd zijn, waren, worden
of nog willen worden//9,9fl
Verkrijgbaar bij uw boekhandel of door overschrijving van het ver
schuldigde bedrag op postrekening 4306743 van Kartoen, Hazerswoude, onder vermelding van het gevraagde. Voor bestellin
gen onder f30,-— voor verzendkosten f 4 ,— extra overmaken.
S .v .p . ook verm eld e n : A 35.
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haar eigenlijk beangstigen, Mrs.
Copperfield verlaat in Panama haar
echtgenoot om verder te leven met
de hoer Pacifica. Christina zoekt
het gevaar bij anderen om haar ei
gen angsten te neutraliseren door
een loutering, Copperfield stemt
radicaal tegen de normen van de sa
menleving. De laatste vindt het ge
luk, Christina blijft even besluite
loos en angstig als ze altijd geweest
is. Met Two Serious Ladies (een ver
taling verscheen in 1968 bij de Be
zige Bij) probeerde Jane Bowles de
wegen te verkennen die ze zelf zou
Serieuze dames
kunnen inslaan. Wat op papier ech
7b arrange for happiness. Er kwam ter gescheiden en dus duidelijk kon
altijd wel iets tussen. In Acapulco, worden, bleef in werkelijkheid in
eind jaren dertig, schrijft Dillon, nig verbonden. Achteraf kan met
‘probeerde ze te schrijven maar was behulp van de biografie vastgesteld
er niet toe in staat. Er was niet ge worden dat Jane Bowles de
noeg afwisseling, er waren niet ge besluiteloze, afhankelijke, angstige
noeg mensen, klaagde ze bij Paul.’ Christina gebleven is omdat ze
Later, als er genoeg afwisseling is steeds minder in staat was haar
en genoeg mensen in haar behoefte angsten te overwinnen door de in
aan contact voorzien, blijft er — grijpende beslissingen van Mrs.
uiteraard — te weinig tijd over om Copperfield.
te schrijven. ‘Jane was always re- De intieme maar tweeslachtige rela
sisting work,’ zegt een van haar tie die Jane Bowles onderhield met
beste vrienden en Paul Bowles haar fictie wordt aangevuld door
merkt op dat de last van het schrij Dillons verslag over de reactie van
ven te zwaar voor haar was om in Jane Bowles op de eerste roman van
één keer getrokken te worden. Paul Bowles, The Sheltering Sky.
Waarom ze zich verzette, en De hoofdpersonen van die roman,
waarom de last te zwaar was, wordt Port en Kit Moresby, reizen door
in de biografie niet geheel duide Noord-Afrika, samen, alleen en in
lijk. Het is eveneens een feit dat ze gezelschap van een aantal vreemde
haar hele leven lang geprobeerd landgenoten. Na een aantal verwik
heeft een tweede roman te schrij kelingen van relationele aard neemt
ven. Schrijven, concludeer ik, was het verhaal een wending als Port
voor Jane Bowles een proces dat Moresby in de woestijn tyfus
haar aantrok maar ook beangstigde. oploopt en Kit hem ‘verraadt’ door
Het was de enige manier waarop ze overspel te plegen. Diezelfde nacht
haar complexe gevoelsleven kon sterft Port. Kit trekt met een paar
analyseren en verantwoorden maar Arabieren dieper de woestijn in,
tegelijk was ze doodsbang voor de laat zich seksueel misbruiken en
resultaten, de inzichten die uit een vernederen, en keert ten slotte, de
dergelijke analyse zouden kunnen waanzin nabij, naar de beschaafde
voorkomen. Ze liet een hele serie wereld terug.
notebooks na die nu zowel het sym Jane Bowles heeft zich totaal en fa
bool zijn van haar ambitie als van talistisch geïdentificeerd met de
haar fobie-achtige onvermogen om persoon en de daden van Kit Mo
resby. Voor een schrijfster, die toch
tot afgeronde resultaten te komen.
Two Serious Ladies ontstond in een bekend geweest moet zijn met het
tijd waarin ze haar angsten en de proces van het fictionaliseren, is dat
pressies nog voldoende onder con een hoogst merkwaardige houding)
trole kon krijgen om tot resultaten
te komen. Beschouwen we het boek
niet zelfstandig maar als een weer
gave van de tweestrijd binnen het
emotionele leven van de schrijfster,
dan is van de twee hoofdpersonen
Christina Goering een weergave
van Jane Bowles zoals ze was, en is
Mrs. Copperfield zoals Jane Bow
les zou willen zijn. Beiden probe
ren de noodzakelijke beslissingen te
nemen om een situatie te bereiken
waarin hun emotionele leven volle
dig tot zijn recht en vooral tot rust
komt. Christina’s pogingen bestaan
uit het aanknopen van relaties die

vriendenkring beschouwde ze als
besmettelijke gebeurtenissen. Haar
veertigste verjaardag noemde ze
een ‘shock’ die ze al jaren had zien
aankomen. Op haar laatste ziekbed
bekeerde ze zich tot het katholi
cisme. De totale druk waaronder al
die grote en kleine angsten haar ge
zet hebben, vatte ze zelf het best sa
men toen ze schreef: ‘Ik heb nog
nooit één dag genoten, maar ik ben
nog nooit opgehouden met mijn
pogingen het geluk naar mijn hand
te zetten.’

die alleen verklaard kan worden
vanuit de intimiteit die Jane in haar
eigen proza zocht en de angsten die
ze er bevestigd en versterkt vond,
een benadering die ze nu ook op het
werk van haar man projecteerde.
Hoe onwerkelijk zo’n identificatie
ook mag zijn, het staat vast dat Jane
Bowles de bijna surrealistische ont
knoping van The Sheltering S ky als
een onontkoombare voorspelling —
verraad,
ontrouw,
degradatie,
schuld en boete — beschouwd heeft
van haar eigen lot. Wie zo met lite
ratuur omgaat, heeft, denk ik, vol
op redenen om bang te zijn dat een
eigen roman even verschrikkelijke
en wellicht nog fatalere waarheden
aan het licht zal brengen. Zo ie
mand schrijft o f één enkel, alles
vernietigend meesterwerk, of hele
maal niets meer.

Onder de vloer
‘Ik was opgelucht,’ schrijft Gore
Vidal nadat hij de verhalen van
Paul Bowles herlezen heeft, ‘te
kunnen vaststellen dat de kunst van
Paul Bowles nog even verontrus
tend is als vroeger.’ Het is moeilijk
een beter woord te vinden dan ‘ver
ontrusting’ om aan te geven wat de
verhalen — in tegenstelling tot de
romans, vind ik — bij de lezer ver

oorzaken. Wat de romans betreft
merkt Vidal op: ‘Daarnaast behoeft
het geen verder betoog meer dat de
vloer van deze bouwvallige bescha
ving die wij gecreëerd hebben ons
gewicht niet veel langer meer zal
kunnen dragen. Het was het genie
van Paul Bowles,’ en misschien is
dit de basis voor Vidals eerder geci
teerde loflied, ‘dat de verschrikkin
gen suggereerde die onder die vloer
liggen...’
Zowel dit idee als het beeld ervoor
werden door Christel van Boheemen geleend (zonder bronvermel
dingen overigens) toen ze haar
Volkskrant-arnkzl eindigde met:
‘Deze visie van Paul Bowles (...)
wijst niet alleen op de scheuren in
de vloer van onze eigen beschaving,
zij laat ons iets voelen van de nihi
listische verschrikking die eronder
gaapt.’
Nihilisme is het trefwoord dat men
het meest ontmoet in wat over Paul
Bowles geschreven is. Hans Bertens heeft er in Literair Paspoort
het duidelijkst over nagedacht en
hij is ook de enige die meer inhoud
en richting aan het begrip geeft als
hij naar de oorzaken van deze som
bere visie zoekt: het ‘rationalisme
dat elk geloof onmogelijk heeft ge
maakt’ en ‘een massakultuur die in
dividuen van
hun identiteit
berooft’. Het is dit verlies dat Kit
Moresby bijna vrijwillig naar haar
totale ontluistering drijft. Terecht
beperkt Bertens een en ander tot de
romans, want op een enkele uitzon
dering na is van zo’n pessimistische
filosofie in de verhalen geen sprake.
Zoals al opgemerkt (door Vidal)
maken die verhalen een gevoel van
verontrusting los. Sommige, zoals
The Scorpion, niet in de Nederland
se vertaling, waarin we dat beestje
in een mond voelen kruipen, doen
dat door direct bepaalde angsten
haarscherp in beeld te brengen, de
meeste leiden echter tot een soort
nervositeit omdat ze illustreren hoe
weinig er voor nodig is om de mens
seksueel, moreel of gevoelsmatig te
ontregelen. De cultuurkloof, die de
westerling in de romans doet ont
sporen, is hier meestal afwezig. Op
Paso Rojo gaat over een jonge
Mexicaanse vrouw die haar seksue
le frustratie compenseert door de
Indiaan aan wie ze zich eerder heeft
aangeboden te compromitteren en
te degraderen. ‘Ze vond het een op
windend idee zich op de jongen te
wreken.’
Wraak als motief voor de wandaden
komt steeds weer terug in de verha
len en Bowles gebruikt het gegeven
dan bewust in een oneigenlijke be
tekenis. Wraak veronderstelt een
eerdere wandaad, de illusie van
schuld, om op ‘de wilde soort recht

vaardigheid’ te kunnen lijken zoals
Bacon het noemde toen hij over het
begrip schreef. Het onthutsende
van de verhalen is de vaststelling
dat zelfs die illusie ontbreekt, ont
houden wordt. De jonge Indiaan
heeft slechts de vrouw afgewezen
en zij buit nu het klasseverschil uit
om zich te wreken. In Onder de He
mel verkracht een Indiaan een blan
ke vrouw op een kerkhof omdat hij
eerder die dag in zijn trots gekwetst
werd toen een landgenoot hem
twee sigaretten met marihuana af
handig maakte. Mohktar, een Ara
bier, doodt een vriend die hem be
ledigt door het geld te vragen dat
Mohktar hem nog schuldig zou
zijn. Pas in de gevangenis herinnert
Mohktar zich dat hij het geld inder
daad nog moest betalen.
De verhalen zijn beperkter dan de
romans in hun pessimisme omtrent
de samenleving. De handelingen
zijn zo gekozen dat ze niet meer
vergroot kunnen worden tot de to
taal pessimistische ideeën van de
romans. Door die verkleining van
gegevens en motieven krijgen ze de
storende werking op de lezer die in
de romans veel geringer is. Het ni
hilisme in de romans blijft tenslotte
— althans wat mij betreft — onaan
vaardbaar, de psychische en morele
ontregeling in de verhalen dwingt
door het realisme van de angsten en
de morele gebreken tot bezinning,
al kan ik me ook voorstellen dat er
lezers zijn die de verhalen genieten
vanwege hun onverhulde criminele
en seksuele hardheid alleen. Een
groot deel van het proza van Paul
Bowles is even radicaal als het pro
za van Jane Bowles genuanceerd is.
Paul Bowles schreef rechtstreeks
over wat de samenleving en het in
dividu bedreigt, Jan Bowles voelde
die dreiging even sterk maar per
soonlijker en probeerde dat gevoel,
de angst, met haar proza te neutrali
seren.
Het is jammer dat hij niet meer van
haar subtiliteiten geleerd heeft; het
zou een belangrijk deel van zijn
werk minder uitzichtloos, positie
ver gemaakt hebben. Het is ook
jammer dat zij zijn directheid niet
heeft kunnen forceren; het zou mis
schien een tweede roman mogelijk
gemaakt hebben.
■

De nieuwe verhalenbunde
van

F.van den
Bosch
verplaatst ons in de geest
van iemand, wiens vader
land Nederlands-Indië is.
Waarheen wij in de ruimte
worden verplaatst Amsterdam, Java, NoordZweden - is minder essen
tieel. In een plooi van de
tijd kost f22,50, bij de boek
handel.
Interesseert het u of
Mozart met zijn ‘Basle’,
zijn nichtje, naar bed is
geweest? Lees dan het
nieuwe boek van
Willem G.

vanMaanen
U krijgt dan natuurlijk geen
antwoord op uw onkiese
vraag. Maar u leest een
schitterende roman over de
illusies van een oude man
en een jonge vrouw ‘in
S’burg’. Het nichtje van
Mozart kost f 22,50 bij de
boekhandel.
Niet willen eten is een mei
denziekte. Maar wat doe je
als je als jongen vooral niet
wil groeien? Het nieuwe
boek van
Tom

Pauka
gaat over zo’n jongen die
alle redenen heeft niet ingelijfd te willen worden bij
de volwassenen, én over het
volwassen worden van die
jongen. De meidenziekte,
f29,50, bij elke boekhandel.
Querido
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Hoe de kring steeds nauwer werd
Over de heksenvervolgingen aan het begin van de moderne tijd
H et verb on d van heks en dui
vel: een w aandenkbeeld aan
h et begin van de m o d ern e tijd
als sy m p too m van een v e ra n 
d erd e situ atie van de vrouw
en als m id del tot h erv orm in g
d e r zeden d o o r Lène D resen C oen d ers
U itg ev er: A m b o, 328 p .,
ƒ 4 5 , - __________________________

Bastiaan Bommeljé
Heksen, hekserij en heksenver
volgingen staan tegenwoordig
op een bijna ongekende wijze in
de belangstelling. Al vanaf de
achttiende eeuw zijn verschei
dene wetenschappelijke en vele
min of meer populaire boeken
over hekserij en heksenwaan ge
publiceerd. Maar thans is er, na
een eerdere hausse aan het begin
van deze eeuw, welhaast sprake
van een nauwelijks in te dam
men historische rage.
Het recente onderzoek naar hekse
rij, dat in Europa zo’n beetje begon
met het beroemde werk van Julio
Caro Baroja uit 1961, Las brujas y
su mundo (De heksen en hun we
reld; vertaald in vele landen), heeft
naast enige occulte en feministische
ketelmuziek een behoorlijk aantal
interessante en enkele voortreffelij
ke studies opgeleverd.
Eén van de centrale kwesties in het
heksenonderzoek is de vraag
waarom een in de middeleeuwen al
lang aanwezig algemeen verbreid
geloof aan heksen in de zestiende
eeuw vrij plotseling kon leiden tot
steeds weer oplaaiende massale ver
volgingen die waarschijnlijk aan
tienduizenden
beschuldigden
(voornamelijk vrouwen) het leven
kostten. Een belangrijke achter
grond van de heksenjachten, die
een hoogtepunt hadden tussen
1580 en 1650, was het ontstaan van
het waandenkbeeld dat heksen een
verbond met de duivel hadden
gesloten om als een samenspannen
de sekte dood en verderf te zaaien
in de ‘eindstrijd’ tegen het Rijk van
God. Dit denkbeeld van een duivelsverbond werd zeer gedetail
leerd vastgelegd in een officiële
heksenleer of demonologie. In de
vijftiende en zestiende eeuw zijn
talloze demonologische handboe
ken verschenen waarin voor de ker
kelijke en wereldlijke autoriteiten te
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lezen was hoe heksen te herkennen
waren en hoe processen tegen hen
gevoerd moesten worden.
Eén van de meest invloedrijke van
deze handboeken was de Malleus
Maleficarum (‘Heksenhamer’) uit
1487 van de dominicaanse inquisi
teurs Jacob Sprenger en Heinrich
Kramer, meer bekend als Henricus
Institoris. In dit geschrift werd de
heksenleer in het bijzonder toe
gespitst op vrouwen. Het diende in
grote delen van Europa tot in de ze
ventiende eeuw als leidraad bij hek
senvervolgingen.
Juist deze Heksenhamer staat cen
traal in Het verbond tussen heks en
duivel, de studie waarop Lène
Dresen-Coenders onlangs promo
veerde. Mevrouw Dresen-Coen
ders, die meer dan dertig jaar lang
een drijvende kracht achter de tijd
schriften Dux (een wegbereider van
het progressivistische katholicisme)
en Jeugd en Samenleving is geweest,
benadert het probleem van de hek
senwaan
uit
een
sociaalpsychologische invalshoek. Zij wil
aan de hand van de Malleus Malefi
carum en enkele andere demonolo
gische handboeken ‘vanuit de tekst
zelf zoeken naar een verklaring van
de vraag waarom de vrouw als
hoofdverdachte van hekserij werd
beschouwd.
Dresen-Coenders
veronderstelt
hierbij dat het verschijnsel van de
heksenwaan vooral samenhangt
met belangrijke verschuivingen in
de maatschappelijke positie van de
vrouw (onder meer als gevolg van
de overgang van een meer agrari
sche naar een meer industriële sa
menleving), en dan in het bijzonder
met de opkomst van ‘een crisis
situatie op seksueel gebied’ door
een veranderde man/vrouw verhou
ding.

T h e B acid ae v a n S a ra h P a x to n
B all D odson (1883): tw ee p rie s te 
re sse n v a n B aci in extase van een
p ro fetie, n a h e t c o n su lte ren van
de ingew anden v a n een geslachte
kip (geen heksen dus)

waren voor Sprenger en Institoris
inspiratiebronnen en golden als au
toriteiten inzake heksenkwesties,
hoewel de schrijvers van de Malleus
voor een aanzienlijk deel putten uit
hun eigen ervaringen als inquisi
teurs.
Dresen-Coenders tracht naast een
analyse van de ontwikkeling van de
heksenleer ook de algemene levens
beschouwingen, en vooral hun visie
op de vrouw, van de verschillende
auteurs af te leiden uit hun gedra
gingen en uitlatingen. Zij betoogt
dat de dominicaanse demonologen,
afgezien van het feit dat ze door
drenkt waren met middeleeuwse
anti-feminiene denkbeelden, extra
gebeten waren op vrouwen door
hun onvermogen greep te krijgen
op nonnenkloosters.
Overigens had de Moederkerk tij
dens de middeleeuwen aanvankelijk
een nogal voorzichtig en met veel
scholastiek omzwachteld standpunt
inzake toverij en hekserij ingeno
men. Pas in de loop van vooral de
vijftiende eeuw begon de inquisitie
zich steeds intensiever met heksen
Heksenhamer
vervolging bezig te houden, on
De eerste helft van Het verbond van danks de tegenwerking van lokale
heks en duivel is gewijd aan de in- kerkelijke en wereldlijke autoritei
houd en de religieuze en historische ten.
achtergronden van de Malleus M a In december 1484 leidde dit tot de
leficarum. Daarbij komen ook enke pauselijke bul Summis desiderantes
le voorlopers van de Heksenhamer affectibus waarmee Innocentius
aan bod, zoals de geschriften van VIII officieel ondersteuning gaf aan
Johannes Dominici (1357-1419), Sprenger en Institoris om in het
Antoninus van Florence (1389- Duitse gebied hun vervolgingen
1451) en de befaamde moraal-theo- voort te zetten. Overigens was in de
loog uit het begin van de vijftiende bul sprake van van heksen ‘van bei
eeuw Johannes Nider. Dit waren al derlei kunne’. In 1487 werd de
le drie dominicaanse hervormers tekst als een pauselijk voorwoord
wier boeken vanaf rond 1470 overal afgedrukt bij de Heksenhamer, hoe
in Europa in druk verschenen. Zij wel de heksenleer hierin vrijwel

het ‘duivelsteken’ op het lichaam
en het vliegen van heksen) uitge
breid aan de orde komen, presen
teerde het een demonologie waar
naar in de volgende eeuwen telken
male werd teruggegrepen.

Verkeerde wereld

Mevrouw Dresen-Coenders be
toogt dat de Heksenhamer vooral
zo’n groot succes had omdat het
werk een ‘verklaringsmodel’ bood
voor de drie grote probleemvelden
die volgens haar zowel aan het ein
de van de vijftiende als tijdens de
zestiende en het begin van de ze
ventiende eeuw actueel waren: ge
zagsproblemen (kerkelijk en we
reldlijk), sociaal-economische pro
blemen, en de toenemende kwets
bare positie van meisjes en vrou
volledig in al haar scherpte gericht
wen door een wijzigend huwelijkswas tegen de vrouw. Uit de Malleus
en gezinspatroon. Meisjes en vrou
blijkt dat de twee dominicaanse in
wen werden meer en meer uit het
quisiteurs werkelijk geobsedeerd
arbeidsproces geweerd en konden
waren door de heksenwaan en ver
ook moeilijker aan de man komen.
blind door een algemene vrouwenDit leidde tot een ‘noodsituatie op
haat.
seksueel gebied’, die weerspiegeld
Het belang van het werk school
werd in de heksenleer. Volgens
vooral in de fundamentele verbin
Dresen-Coenders kan de waan van
ding die werd gelegd tussen het
de heksen-sekte, die zich niet onaloude volksgeloof in toverij en j dergeschikt maakt aan het door het
schadelijke heksenwerken (malefimasculiene gezag gepresenteerde
cia) en duivelse ketterij. In het mid
Rijk van God, maar zich met li
deleeuwse Europa werd hekserij al
chaam en ziel overgeeft aan de dui
opgevat als een delictum mixti fori,
vel, gezien worden als de uitbeel
een misdaad die berecht kon wor
ding van de ‘verkeerde wereld’ in
den door wereldlijke of kerkelijke
de verhouding der seksen.
rechtbanken. Maar de Heksenhamer
Als illustratie van de praktijk van
maakte door de onverbrekelijke
de heksenwaan besluit Dresenverstrengeling van concrete schade
Coenders haar boekwerk met een
en diabolische ketterij een dodelijk
beschrijving van enkele heksenpro
samenspel tussen inquisitie, bis
cessen in de Nederlanden. Overi
schoppen en wereldlijke rechtban
gens vond met name in de Repu
ken mogelijk.
bliek de heksenwaan niet bijzonder
In de Malleus wordt de ‘heksenveel weerklank en hielden de pro
sekte’ gekarakteriseerd aan de hand
cessen al rond 1600 op.
van vier hoofdkenmerken: geloofs
Het verbond tussen heks en duivel is
afval, toewijding aan de duivel, het
een goed verzorgde en meesten
offeren van pasgeboren kinderen
deels prettig leesbare studie, hoe
aan de duivel, en het geslachtelijk
wel hier en daar sprake is van een
verkeer met mannelijke en vrouwe
wat weinig strakke compositie. Dat
lijke duivels. In het werk wordt
heel af en toe wat Jeugd en Samensystematisch beschreven wat als
kvtng-taal doorsijpelt (zoals wan
hekserij verklaard kan worden, en
neer de schrijfster het heeft over
dat omvatte allerhande onaangena
•■•de vraag naar de werkelijkheidsme zaken die in het dagelijks leven
grond van die probleemervaring en
zo overvloedig voorkwamen: mis
de beleving van verschillende pu
kramen, kindersterfte, onvrucht
blieksgroepen’), doet niets af aan de
baarheid, misoogsten, ziekte, et ce
integriteit en de verve waarmee
tera. In de Heksenhamer werd vast I Dresen-Coenders veelal moeilijk
gesteld dat aangifte van hekserij
toegankelijke bronnen presenteert
voldoende was om te komen tot een
en voor een breed publiek bevatte
proces, waarbij de bekentenis door
lijk maakt.
foltering verkregen kon worden en
Helaas dient echter te worden ge
de ‘zuiverende doodstraf moest
constateerd dat in het boek tamelijk
volgen.
ernstige tekortkomingen op geHoewel in de Malleus niet alle spe
schiedkundig gebied zijn waar te
cifieke heksenkenmerken die tij
nemen. In de eerste plaats is het
dens de grote vervolgingen in “e
enigszins teleurstellend dat ver
zestiende en zeventiende eeuw een
scheidene belangrijke recente sturol speelden (zoals de heksensabbat^
tes over de heksenwaan blijkbaar

onopgemerkt aan de schrijfster
voorbij zijn gegaan, zoals de verhel
derende bundels Witchcraft and
Sorcery onder redactie van M. Marwick, Witchcraft in Europe onder
redactie van A. Kors en E. Peters,
E.W. Monters European Witchcraft
en Witchcraft in France and Switzerland en S. Leutenbauers Hexereiund Zaubereidelikt in der Literatur
von 1450 bis 1550, waarin de Hek
senhamer besproken wordt.
Nog ernstiger is wellicht het feit
dat ook enkele toch wel onmisbare
standaardwerken over de hekserij
in deze studie niet aan de orde ko
men, zoals Joseph Hansens monu
mentale Zauberwahn, Inquisition,
und Hexenprozess (1900), waarin de
Malleus ook al uitgebreid geanaly
seerd is, en de overbekende werken
van Baroja, Trevor-Roper, Lea,
Mandrou en Russell om er maar
een paar te noemen.
Vanuit historisch oogpunt is het
daarbij discutabel om, zoals me
vrouw Dresen-Coenders doet, de
heksenwaan op te vatten als ‘een
gesloten cognitief systeem’, dat min
of meer losstond van het aloude
magische geloof in toverij en hekse
rij. Wel kan vanuit het oogpunt van
de vervolgingen een onderscheid
gemaakt worden tussen een traditi
oneel heksengeloof met de daarmee
gepaard gaande individuele proces
sen, een demonologisch heksenge
loof met individuele processen en
ten slotte het demonologisch hek
sengeloof met massale heksenjach
ten.
Bovenal dient vastgesteld te wor
den dat deze massale vervolgingen
altijd zeer lokaal van aard waren, en
meestal niet zo erg lang duurden.
De centrale vraag in verband met
de heksenwaan is dan ook in feite:
waarom kwamen in de zestiende en
zeventiende eeuw massale, lokale
heksenvervolgingen op bepaalde
tijden in bepaalde gebieden wél
voor en in andere gebieden niet of
nauwelijks?
De fundamentele these van DresenCoenders dat het demonologisch
verklaringsmodel voor de crises aan
het einde van de vijftiende eeuw,
ook van toepassing was op de om
standigheden tussen circa 1580 en
1650 is wel zeer kwestieus. Haar
historische analyse van de zestiende
eeuw is daarbij niet erg overtui
gend. Zij heeft er maar weinig oog
voor dat ondanks enkele periodieke
en regionale crises, deze eeuw ge
kenmerkt werd door economische
groei en expansie van de bedrijvig
heid.
Dresen-Coenders veralgemeniseert
ten onrechte voortdurend lokale
crises tot een grote Europesche cri
sis. Zo beroept zij zich op het feit

dat in Antwerpen grote armoede
heerste aan het einde van de
zestiende eeuw. Dat is geen wonder
als men bedenkt dat de stad vanaf
1585 gebukt ging onder de Spaanse
bezetting. In het algemeen echter
bleef met name in de zuidelijke Ne
derlanden gedurende dit tijdvak de
stijging van de lonen niet achter bij
die van de prijzen. De opvatting
van Dresen-Coenders, dat inflatie
onveranderlijk en overal leidde tot
sociale spanningen, wordt sinds
enige tijd als achterhaald be
schouwd.

‘het kan niet toevallig zijn dat’.
Overigens blijft onduidelijk wat
Dresen-Coenders nu precies be
doelt met ‘veranderend gezinspa
troon’. Gaat het hier om een andere
mentaliteit waarmee tegen het hu
welijk en het gezin werd aangeke
ken, zoals ter sprake komt in het
(niet genoemde) L'Enfant et la vie
familiale sous l’Ancien Régime van
Philippe Ariès? O f soms om de
overgang van een agrarisch naar
een ‘modern’ gezinspatroon, dat
overigens in grote delen van Euro
pa eerst in de achtiende en negen
tiende eeuw aan de orde was?
Economische crisis
Meer steekhoudend is de observatie
Daarbij staat het buiten kijf dat er van Dresen-Coenders dat aanklach
geen enkel direct verband te leggen ten wegens hekserij in eerste instan
is tussen economische crises en so tie bijna altijd vanuit direct naburiciale woelingen enerzijds, en uit gen afkomstig waren, gericht tegen
barstingen van heksenvervolgingen oudere vrouwen, die niet in de ge
anderzijds.
meenschap geïntegreerd waren.
Ook de stelling (die opmerkelijker- Deze marginale vrouwen hadden
wijze tegelijkertijd premisse en con het natuurlijk moeilijk in een tijd
clusie is) dat de heksenwaan in ver perk dat doortrokken was met een
band kan worden gebracht met een primitief magisch-religieus en anti
veranderend gezinspatroon en vrouwelijk wereldbeeld, en waarin
vooral een veranderende positie ouderdom uitzonderlijk was. In het
van de vrouw is zeer mager onder - algemeen mag gezegd worden dat
bouwd. Juist in een tijd van op de wereld van de zestiende eeuw
bloeiende vrouwenstudies had hier gekenmerkt werd door haat, angst,
niet volstaan mogen worden met ar bijgeloof en geweld in de persoon
gumenten als ‘het moet haast wel lijke omgang. ‘It was a world of
dat’, ‘het kan niet anders dan’ en suspicion, intrigue, petty jealousy,
sudden brawls, and vindictive revenges for assumed slights or injuries,’
zoals Lawrence Stone het uitdrukt.

Theun
deVries
vroeg zich af hoe Marx in
de 35 jaar dat hij, beroemd
en berooid, in Londen
woonde, de makers van
zijn eigentijdse geschiede
nis heeft waargenomen.
Het resultaat was een jour
nalistiek essay in twee
delen. Marx. De politieke
emigratie (Een voorpost in
Londen 1) ligt nu, voor
f27,50 bij de boekhandel,
deel 2 verschijnt
binnenkort.
Querido

De zestiende eeuw was een tijd van
bizarre tegenstrijdigheden, en on
danks humanisme en opkomend ra
tionalisme niet zonder meer ‘mo
dern’ te noemen. In deze wereld
van contradicties vormt het inge
wikkelde verschijnsel van de hek
senwaan en heksenvervolgingen
een bijzonder belangwekkend pro
bleem.
Mevrouw Dresen-Coenders heeft
aan de bestudering van dit vraag
stuk onmiskenbaar een interessante
bijdrage geleverd, maar die bijdra
ge had vruchtbaarder kunnen zijn
wanneer de geschiedkundige aspec
ten van haar betoog nauwkeuriger
aangevat waren.
■
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Het apparaat, strak en modern van design, staat
voor anders tv-beleven; door aansluiting op uw HiFiversterker of geluidsinstallatie levert de ingebouwde
voorversterker in de tv-tuner u perfekt stereogeluid.
Het geluidsniveau is regelbaar d.m.v. de bijge
leverde infrarood afstandsbediening die de tv-tuner
en monitor dirigeert. U kunt de tv-tuner ook aan
sluiten op aktieve luidsprekerboxen met ingebouwde

De nieuwe manier van tv beleven : componenten
waarmee optimaal en toekomstgericht kijken en
luisteren mogelijk is. Hart van dit Philips concept is ’n
unieke tv-tuner, die geschikt is voor stereo ontvangst,
teletekst en die in het bezit is van 90 voorkeurzenders, 2 SCART aansluitingen en keuzeschakelaars,
waardoor o.a. videorecorder, LaserVision en home
computer direct aansluitbaar zijn.

eindversterkers, om’n uitstekend HiFi-Stereo geluid
teproduceren.De infrarood afstandsbediening regelt
niet alleen het geluidsniveau, maar ook alle tv-funkties, de meeste Philips Video-2000 recorders en in
dien gebruik gemaakt wordt van het speciale Philips
F 610 audiorack, zijn de audio-componenten zoals
platenspeler, audiotuner, versterker en cassettedeck óók met deze afstandsbediening regelbaar.

Het beeld met de echte kleuren komt op de PHILIPS
losse monitor, die zoals u kunt zien ontwor
pen is voor integratie in’t eigentijdse interieur.
Wie over dit concept en design van Philips-Componenten-Televisie nadere informatie wil, is welkom
bij elke goede Philipsdealer. Of u vraagt de PhilipsTelevisiebrochureaan bij Philips Nederland, VB11-35,
Antwoordnummer 500,5600 VB Eindhoven.
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philips componenten-televisie.de nieuwe dimensie in beeld en geluid.

PHILIPS

HET LEVEN EEN KERSTBOOM
Hebben kinderen seksuele gevoe
lens? Je zou denken dat deze vraag
inmiddels, zoveel jaar na Sigmund
Freud, bevredigend kan worden
beantwoord. Zo is het niet. ‘Kinde
ren en seksualiteit nog omstreden
onderwerp’, luidt de kop boven een
artikel in de Volkskrant (6 april),
waar een aantal recente publikaties
over dit thema wordt besproken.
Ter inleiding merkt de auteur op
dat het onderwerp ‘beladen’ is, als
gevolg van de ‘vaak voorkomende
gedachte dat kinderen geen seksue
le gevoelens hebben’. Daar kijk je
toch van op, vandaag de dag. Maar
bij nader inzien blijkt deze intro
ductie misleidend te zijn, want de
besproken literatuur gaat niet zo
maar over seksualiteit bij kinderen.
Aan de orde is een zeer specifieke
vorm van seksueel verkeer, en wel
tussen kinderen en volwassenen.
De inzet is dan ook de vraag of kin
deren seksuele gevoelens voor volwas
senen hebben.
Lange tijd werd het op z’n minst
onkies geacht deze kwestie in het
openbaar aan de orde te stellen,
maar de laatste tijd is er sprake van
zowel een ‘incest-lobby’ als een
‘pedofilie-lobby’. De vertegenwoor
digers van die belangengroepen,
trachten het grote publiek er van te
overtuigen dat seks tussen ouderen
en kinderen een goede zaak is, voor
beide partijen. In het Volkskrantartikel wordt een psychiaterseksuoloog geciteerd, die zegt dat
‘incest onder bepaalde voorwaar
den positief kan zijn’. Een jurist
komt met het voorbeeld ‘van een
zoon die een bevredigende seksuele
relatie had met zijn vader’. De
schrijfster van een boek over pedo
fiele relaties, waarvan wordt opge
merkt dat ze ‘moeder en lerares’ is,
zou de stelling verdedigen ‘dat kin
deren zelf pedofiele relaties willen
en dat ze niet schadelijk hoeven te
zijn’. Een inspecteur jeugdgezond
heidszorg pleit met het oog op jon
geren in kindertehuizen voor
‘vroegtijdige erotisering’.
Veel tegenspel schijnen zulke lie
den niet te krijgen. Dat zou wel
eens kunnen liggen aan het feit dat
het oudere, veelal academisch ge
vormde dames en heren betreft, die
zich bij hun pleidooien beroepen
op ‘wetenschappelijk onderzoek’,
dan wel op een streven naar ‘eman
cipatie’ van de jeugd. Het zijn ‘des
kundigen’, die beter dan wie ook
schijnen te weten wat kinderen wil
len op seksueel gebied. In hoeverre
ze hun eigen wensen op kinderen
projecteren, valt moeilijk vast te
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hebben verwekt. Veelal wordt het
intieme verslag van Jean Héroard
over de kindertijd van de latere koning Lodewijk X III als maatstaf ge
nomen voor de sfeer in die dagen.
Héroard is als hofarts aangesteld
om over de gezondheid van het
kleine prinsje te waken. Vanaf de
geboorte van het kind in 1601
houdt hij een journaal bij en is het
opmerkelijk met hoeveel openheid
er over seksuele onderwerpen
wordt geschreven. De dauphin
blijkt al heel jong met zijn ‘bedriegertje’ te spelen, zowel tot groot ge
noegen van hem zelf als van het
hofpersoneel dat hem moet verzor
gen. Bezoekers krijgen uitvoerig de
gelegenheid om het prille geslachts
orgaan te bewonderen en de kleine
Brunt
wordt door zijn min of door een
van de talrijke hofdames mee naar
lijke seksualiteit is één aspect van bed genomen om het prinselijke
een veel breder streven naar het ‘bedriegertje’ eens extra lekker te
doelbewust opvoeden van kinde knuffelen. Bij zijn geboorte is de
ren. In de negentiende eeuw neemt kroonprins al voorbestemd om te
deze beweging nog grotere vormen huwen met de Infanta van Spanje.
aan en krijgt de bestrijding van Veel van de gesprekken en plagerij
masturbatie onder de bezielende en gaan daarover. Als hij net een
leiding van de opkomende, preutse jaar is, wordt hem gevraagd: ‘Waar
bourgeoisie het karakter van een is de lieveling van de Infanta?’ Tot
kruistocht. Onanie wordt niet lan grote hilariteit van de toehoorders
ger gezien als een kwaad dat schade antwoordt hij, door met de hand
berokkent aan individuen, maar als veelbetekenend in zijn kruis te
een rampspoed die de beschaving tasten.
zélf bedreigt. Zoals een Franse arts Even lijkt het erop, dat onder in
in het midden van de eeuw op vloed van Freud een dergelijk vrij
merkt: ‘Naar mijn mening hebben zinnig tijdperk in de twintigste
noch pest, noch oorlog, noch pok eeuw weer terugkeert. Op het ge
ken, noch een menigte van soortge bied van kinderlijke seksualiteit
lijke kwalen een méér desastreuze vindt een volte face plaats. Maar de
invloed uitgeoefend op de mens werkelijkheid is anders. De ene
heid dan de gewoonte van het dwang wordt vervangen door de
masturberen; het is de vernietigen andere. Krankzinnigheid, crimina
de kracht van onze beschaving.’ liteit en decandentie worden in de
Kinderlijke seksualiteit wordt met beide voorafgaande eeuwen geacht
harde hand bestreden. Chirurgen de gevolgen te zijn van de uitdruk
worden ingeschakeld om het kwaad king van jeugdige seksualiteit; in de
via besnijdenis en clitoridectomie te twintigste eeuw zou de onderdruk
voorkomen. Maar ook de uitbrei king ervan tot precies dezelfde re
ding van het onderwijs en de op sultaten leiden.
komst van moderne teamsporten Seksuele expressie van kinderen
kunnen in dit licht worden gezien: wordt een plicht, terwijl van hun
geestelijke en lichamelijke inspan eigen geestelijke en lichamelijke
ningen zouden kinderen moeten af heil en voor dat van de mensheid in
het algemeen.
leiden van seksuele fantasieën.
VOór de achttiende eeuw schijnen Deze stemming schijnt ook in de
kinderen veel meer aan hun lot te incest-lobby en de pedofilie-lobby
zijn overgelaten, tenminste als je te heersen. Het is geenszins toeval
sommige historici mag geloven. lig dat daarbij niet wordt gerept
Weliswaar keuren de kerkvaders de over seks tussen kinderen onderling
kinderlijke seksualiteit af in de ze of over masturbatie. Dat is immers
ventiende eeuw, maar zelfbevredi niet in het belang van deze lob
ging wordt niet gezien als voldoen byisten! Want als er één ding
de reden om met hel en verdoeme constant is gebleven sinds het begin
nis te dreigen. En onder de medici van de achttiende eeuw, is het we
uit die tijd schijnt masturbatie geen het volgende: volwassenen maken
spoor van speciale belangstelling te uit wat goed is voor kinderen.

K in d eren en
s e k s u a lite it

Lodewijk
stellen, maar dat hun pleidooien ge
kenmerkt worden door een zekere
éénzijdigheid, is ook de auteur van
het artikel in de Volkskrant opgeval
len. De geschriften overziende,
merkt deze op: ‘Er is geen aandacht
voor seksuele relaties tussen kinde
ren onderling. Het gaat vrijwel al
tijd over mannen en kinderen. Sek
suele relaties tussen vrouwen en
kinderen zijn er niet of ze zijn niet
bekend.’
Het verschijnsel van volwassenen
die zich diepgaand bemoeien met
de seksualiteit van kinderen en pre
tenderen te kunnen bepalen wat op
dat gebied zoal moet worden toe
gestaan, dateert in West-Europa uit
het begin van de achttiende eeuw.
Masturbatie wordt gezien als dé
seksuele uitdrukkingsvorm van kin
deren. De negatief geladen term
‘onanie’ komt in zwang, zelfbevre
diging wordt beschouwd als zon
dig, schadeüjk voor de gezondheid
o f als een uiting van ziekelijkheid.
Een anoniem Engels pamflet uit die
tijd, dat herdruk na herdruk beleeft
en in diverse vertalingen op het
continent wordt verspreid, getuigt
van deze geest. De titel is te mooi
om niet te noemen: Onanie of de
Gruwelijke
Zonde
van
ZelfBevlekking en A l Haar Verschrikke
lijke Gevolgen voor beide geslachten,
met Geestelijk en Lichamelijk Advies
voor Hen die zichzelf reeds kwaad
hebben gedaan met deze verfoeilijke
Praktijken. De gevolgen zijn inder
daad niet misselijk. Groeistoornis
sen, epilepsie, impotentie en aan
vallen van flauwte voor jongens; te
ring, hysterie en onvruchtbaarheid
voor meisjes.
De bemoeizucht tegenover kinder
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Door het raadsel voor zijn vrouw op te lossen
had Termorshuizen er zelf een raadsel bij gekre
gen. Hij had haar nu wel, flitsend als altijd, ver
teld dat de twee lijken een belegging vormden,
maar van het hoe en waarom van die belegging
had hij geen idee. Hij kuste haar op haar wang
en met een vluchtig gemompeld excuus dat hij
nog veel werk te doen had schoot hij langs haar
heen. ‘Dag schat.’ En weg was hij naar zijn ka
mer.
Hij had wel een héél flink karwei voor de boeg,
als je het goed bekeek. Met recht veel werk. Hij
moest snel een beleggingsplan uitwerken waarin
lijken een rol speelden. De rimpels op zijn voor
hoofd domineerden onmiddellijk de werkkamer.
Hier werd nagedacht. De rimpels leken waar
achtig alomtegenwoordig. Hij ijsbeerde er ook
geducht bij, dat scheelde. Hij moest, om zijn
huwelijk te redden, een sluitend plan verzinnen.
Daar stond T ruus Termorshuizen intussen en
had mooi het nakijken. Moest ze haar man gelo
ven o f niet? Hij had wel vaker beleggingsconstructies uitgedokterd die haar aanvankelijk
met argwaan hadden vervuld, maar die achteraf
onverandelijk winst hadden opgeleverd. Geen
hersenspinsel zo zot o f lucratief was het ge
weest. Ze had de eigenaardigste folders onder
ogen gekregen. Altijd bleken ze exact in de reali
teit op te kunnen gaan. Geen plan zo gek o f de
wereld waarop het werd losgelaten bleek nog
gekker. Toch had Truus Termorshuizen dit
keer op een o f andere manier — ze wist niet hoe
voorzichtig ze het bij zichzelf moest formuleren
— het gevoel dat met deze lijken een zekere
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grens was bereikt. Welke grens? Een grens van
waarschijnlijkheid? Daar mocht ze niet te snel
over oordelen. Dat gevoel had ze ook gehad toen
ze voor het eerst vernam over het plan van het
ingevroren hengstezaad. Moest ze het nu mis
schien óók in deze richting zoeken? Nee, een
van de lijken was een vrouw. Er moest iets universelers aan de hand zijn. Iets — hoe moest ze
het uitdrukken? — van algemeeen menselijker
aard. Ze kon, hoe ze haar best ook deed, de ge
dachte niet van zich afschudden dat er een grens
was overschreden, al wist ze niet welke. Een fat
soensgrens? Aan zulke overwegingen mocht ze
al helemaal niet toegeven. Zeker, een morele be
vlieging was haar, in tegenstelling tot haar man,
a f en toe niet vreemd, maar ze schaamde zich
daar diep voor. In een huwelijk moest je de gele
deren sluiten. In een huwelijk moest je samen
overal vierkant achter staan. Nee, ze had geleerd
zulke aanvechtingen te onderdrukken. Maar
toch... maar toch... het hoge woord moest eruit.
Voor het eerst in haar leven had ze het gevoel
dat er iets niet deugde. Heel even flitste zelfs de
mogelijkheid door haar heen dat haar man iets
van een... van een... dubbelleven leidde. Ze ver

wierp die gedachte meteen weer. Als je zo begon
werd je gek. Maar... alles was dit keer ook zo
vreemd geweest. Die kus op haar wang, dat
vluchtig gemompel... En dan die twee lijken
nog.
Ze kwam er niet uit. Kon ze maar eens biechten.
Was er maar een pastoor in de buurt. Uitpraten
was in zo’n geval zo gek nog niet. Ze wist niet in
welke knoop ze zat, maar dat die ontward moest
worden, dat wist ze wél. Dan was een biecht
toch een geschikte uitvinding.
Het schoot haar te binnen dat ze niet eens gelo
vig was. Ze moest wel danig in de war zijn.
Had ze in de hal van de flat onlangs niet een
bordje gezien — het had er nooit eerder gehan
gen — met ‘hypno-therapeute’ erop? Ja, ze her
innerde het zich duidelijk. ‘Pamela Pappot,
hypno-therapeute’, dat had er gestaan. Ook wel
een ideaal adres, voor als je er in je eentje niet
uitkwam. Waarom, trouwens, zou ze het ver
zoeken als ze het dichtbij kon halen? Ze moest
onmiddellijk naar die Pamela toe.
Gedurende al de tijd dat T ruus Termorshuizen
daar met een verscheurde ziel stond te wikken
en te wegen om tenslotte tot het besluit te ko
men haar buurvrouw aan te klampen, zat haar
man op zijn kamer en wikte en woog weer heel
andere zaken. Maar hij had nog geen enkele con
clusie getrokken. Hij vond maar geen oplossing
voor zijn probleem. Zenuwachtig speelde hij
met een luciferdoosje. Hij had zich, zoveel was
zeker, in de nesten gewerkt. En wat voor nesten.
Hij dacht er ernstig over na het huis in brand te
steken.
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PROOST PRIKKELS, het huisor
gaan van de firma Proost en
Brandt, nummer 393 is gewijd aan
plagiaat en geheel geschreven door
Frits Oppenoorth. Het nummer is
een vervolg op een aflevering over
hetzelfde onderwerp (nr. 359,
1976). Er waren blijkbaar genoeg
nieuwe gevallen en de vraag wat
men precies onder plagiaat moet
verstaan blijkt bij elk nieuw geval
niet afdoende te beantwoorden.
Oppenoorth memoreert gevallen
die de laatste jaren ook de krant
hebben gehaald: Suske en Wiske,
de film ‘De smaak van water’, de
Henneman-imitaties voor adverten
ties van een copiëerapparatenfirma,
de artikelen van J. Dautzenberg die
werden geplunderd voor het tekst
boek ‘Blauwdruk’, de Rubikkubus. O f in alle gevallen van plagi
aat gesproken moet worden is een
juridische vraag waar Oppenoorth
uitvoerig op in gaat, zeker is dat
men in de meeste gevallen onge
makkelijk naar de nagebootste produkten kijkt en dat men er intuïtief
niks mee te maken wil hebben, be
halve wellicht met de film van
Seunke, waarin het boek van Gyorgy Konrad geheel is opgegaan in de
stijl van de regisseur. Een geval van
plagiaat, ergerlijke nabootsing, imi
tatie of hoe men het noemen wil,
dat Oppenoorth niet ter sprake
brengt kan men nog dagelijks aantrefïen in de winkels waar reprodukties worden verkocht. Ik bedoel
de schaamteloze exploitatie van
werk gemaakt door de Amerikaanse
tekenaar Saul Steinberg. Hij teken
de in 1975 de stad New York van
uit een origineel vogelperspectief:
niet alleen zag men een deel van
New York vanaf 9th Avenue, maar

ook daarachter de Hudson River,
en de daar weer achter liggende
Amerikaanse staten en zo verder tot
aan Siberië, Japan en China. Een
tekening die men zich herinnert.
Op basis van deze tekening heeft ie
mand die tekent met de naam J.S.
Faber een tekening gemaakt van
Amsterdam: in de stijl van Stein
berg, volgens hetzelfde perspectief,
maar nu met de Amsterdamse
grachten. Deze tekening werd ge
drukt als affiche door Art Unlimited, voorzien van de ondertekening
‘J.S. Faber, naar Saul Steinberg’.
Deze methode om een kunstwerk te
misbruiken en er een handelsprodukt van te maken (dat ook in de
vorm van ansichtkaarten is te krij
gen) opent perspectieven. Zo kan
men het Melkmeisje van Vermeer
natuurlijk naschilderen en er een
Arabisch of Japans meisje van ma
ken. Van Picasso’s portretten
maakt men gezichten naar eigen in
zicht, de Aardappeleters zou men
met stokjes kunnen laten eten et ce
tera. Het parodiëren van schilderij
en is, sinds Marcel Duchamps vari
atie op de Mona Lisa, niet onge
bruikelijk. Wat J.S. Faber heeft ge
daan behoort echter tot wat Oppen
oorth het ‘commercieel plagiaat’
noemt: door van zijn imitatie affi
ches en ansichtkaarten te laten ma
ken is het een handeltje geworden.
Stijl en idee van Steinberg zijn ij
zersterk en worden dus ook goed
verkocht in deze nabootsing. Art
Unlimited... De tendens bij literaire
tijdschriften om speciale nummers
te maken over één onderwerp be
gint bedenkelijke vormen aan te ne
men. BZZLETIN 105 is gewijd
aan Ben Traven en wordt bijna
voor de helft gevuld met een stuk

van Chris van der Heijden waarin
hij, nu over Travens leven inmid
dels voldoende bekend is, voorna
melijk ingaat op het werk. DE
TW EEDE RONDE, het lente
nummer 1983, heeft plaats inge
ruimd voor de Arabische literatuur,
evenals DE GIDS (2/3 1983), dat
verder aan een ander onderwerp is
gewijd: bedrog, met bijdragen over
bedrog tussen man en vrouw, in de
fiscale sfeer, in de Sovjetunie, in de
middeleeuwen, sociale voorzienin
gen en ‘het kleine bedrog’ aan de
universiteiten. Ook DE REVISOR
(1983/2) heeft één thema, gevolgd
door bijdragen van en over Inge
borg Bachmann. Dat thema is
Wagner, de hoorn des overvloeds
waarvan de vruchten beurs zijn —
om een variatie te gebruiken op de
door Nietzsche geïntroduceerde in
terpretatie van zijn werk als ‘deca
dent’. Gastredacteur voor dit num
mer is de Nijmeegse hoogleraar W.
Bronzwaer en de bijdragen zijn
vooral afkomstig van deelnemers
aan een reeks ‘interdisciplinaire’
colleges in het studiejaar 1981/
1982. De angst slaat je om het hart
bij de gedachte aan alles wat er al
over Wagner is geschreven en slaat
over zodra men zich voor de geest
haalt in welke toonaard dat vaak is
gebeurd. Enthousiast voor Wagner
ben ik ook door al deze studieuze
bijdragen niet geworden, maar een
feit is dat de stukken bijna allemaal
met een zekere distantie zijn ge
schreven: het zijn bijdragen over
Wagner, en niet in de Wotan-geest
van Wagner zelf. Bronzwaers eigen
artikel over het Eos-motief in de
Ring der Nibelungen is daar een
goed voorbeeld van. Het is helder,
ook al gaat het over metafysische

woelingen in verband met de sche
mering en de dageraad, het ‘intuïtief-vrouwelijke’, het ‘mannelijkrationele’, ‘liefde en macht’ en veel
in de tekst onhoorbaar hemels ge
donder. Er zijn interessante bijdra
gen over Wagner en T.S. Eliot, Ter
Braak (die hem voornamelijk zag
door de ogen van Nietzsche) en
Couperus. Jan Fontijn speculeert
vaardig als hij probeert aan te tonen
dat Couperus veel gehad heeft aan
Wagner voor de opzet van de Boe
ken der Kleine Zielen. Het blijft een
ijle invloed, niet minder door tijd
geest bepaald dan door de lectuur
van Wagner, maar interessant is het
wel gezien Couperus’ eigen artikel
over de tekst van De Ring, een stuk
dat in dit nummer is herdrukt uit
Het Vaderland van 1912. Couperus
schrijft dat het hier dilettantenarbeid betreft ‘zonder een zweem
van epische compositie, zonder een
zweem van litteraire psychologie,
en, om het maar te zeggen, zonder
éénige
litteraire
metier-handigheid’. Couperus hield zijn ogen
gesloten bij een voorstelling van De
Ring en zijn oren lieten alléén de
muzikale klanken door, de tekst
kon hij niet verdragen. Er is al een
tweede nummer van de ACHTERBERGKRONIEK, uitgegeven door
het gelijknamige genootschap en
verspreid door uitgeverij Reflex
( f 17,50 Daarin haalt Gerrit Kamp
huis o.m. herinneringen op aan de
dichter die hij sinds 1930 kende.
Hij beschrijft onder meer hoe hij
Achterberg bezocht in een ‘psychopatenasyl’ en onmiddellijk zag dat
de dichter er was verdwaald. G.N.
Lammens schrijft over filosofische
aspecten in Achterbergs werk. CP

Het clandestiene uitgeven
in de jaren ’40-’45 was wel eerder onderzocht, maar de betrok
kenen zelf zijn niet eerder aan het woord geweest. Lisette Le
win schreef deze kroniek van een belangrijk aspect van de cul
turele verdediging. Hans Mulder, ge'fllustreerd/pag. 8

Marga Minco
schreef na m eer dan vijftien jaar een novelle, ‘De val’. Haar
thematiek is niet wezenlijk veranderd: een beschouwing over
een boer, Icarus en Marga Minco: Carel Peeters/pag. 4
M arga M inco, pag in a 4

ANNA BLAMAN

ONTMOETING
MET
SELMA

M E T E E N T E K E N IN G
VAN
E. A. H O F

SC H 1LD PA D R EEK S
T W E E D E T IE N T A L

A ndré B rink, p ag in a 39

Botho Strauss
observeerde m et grote scherpzinnigheid het m oderne leven.
Hoe gaan wij m et elkaar om en wat heeft dat te betekenen? In
zijn ‘Paren,passanten’ legt hij verantwoording a f van zijn
schatplichtigheid aan de denkers van de Frankfurter Schule.
Cyrille Offermans/pag. 26

Virginia Woolf
hield een aantal causerieën die nu gebundeld zijn in ‘W ezenlij
ke m om enten’ en ‘Over Londen’. Zij komt daarin naar voren
als luchthartiger en geestiger dan in haar rom ans. Diny
Schouten/pag. 18

De luiheid
is des duivels oorkussen, enzovoort, maar in ‘Das Insel-Buch
der Faulheit’ komen m eer dan vijftig schrijvers uit alle talen en
tijden aan het woord, die er vóór zijn. Hoe zit dat? Doeschka
M eijsing/pag. 14

B otho S tra u ss, p ag in a 26

N U M M E R V IJF

Peter van Straaten

Het c lan d estien e uitgeven,
pagina 8

schreef en tekende met ‘Alles komt goed’ zijn derde verzam e
ling taferelen uit het treurige leven. Waarbij veel te lachen valt.
R. Ferdinandusse/pag. 47

Irving Howe
is een van de New Yorkse intellectuelen die literatuur en poli
tiek onafscheidelijk vinden. Hij schreef een autobiografie
waaruit blijkt dat hij zijn eigen criticus is. Aad Nuis/pag. 24

Simon Carmiggelt
heeft het indertijdse Boekenweekgeschenk ‘Mooi kado’ uitge
breid tot ‘Met je neus in de boeken’, weer geïllustreerd door
Peter van Straaten. Nieuwe brieven aan R eve, nieuwe
meesterstukjes. Vic van de Reijt/pag. 42

A rth u r van S c h en d el, pag in a 33

Cees van Hoore en Robert Anker
Irving H ow e, p ag in a 24

Paren, passanten door Botho Strauss (De Ar
beiderspers) Scherpzinnige observaties over vele
facetten van het moderne leven en een hommage
aan Theodor Adorno.

Teksten en beschouwingen naar aanleiding van
de boekverbrandingen in 1933, van Tucholsky tot
Döblin, Kastner en Konrad Merz.

De val door Marga Minco (Bert Bakker) Een no
velle over een oude dame en de gevolgen van een
gebeurtenis in de oorlog.

Eend op eend door Guus Kuijer met tekeningen
van The Tjong King (Querido) Een boek over
eenden, hun leven, liefde en werken, voor alle
leeftijden en voorzien van prachtige tekeningen.

Het clandestiene boek 1940-1945 door Lisette
Lewin (Van Gennep) Een fascinerend beeld van
het clandestiene uitgeven in de Tweede Wereld
oorlog.
Dort wo man Bücher verbrennt door Klaus
Schöffling (red.) (Suhrkamp/Nilsson & Lamm)
2

L /n

21 M EI 1983

E llio H B a n fie ld

Alles komt goed door Peter van Straaten (Van
Gennep) Het derde boek met tekeningen waar
over men zich blijft verbazen: zoveel trefzekere
vrolijkheid over zoveel troosteloosheid.

zijn allebei m ilde dichters die in hun gedichten proberen te le
ven, hoe reisluchtig ze ook zijn. Rob Schouten/pag. 43

En verder:

Cees van H oore, p agina 43

Frans de Rover over Anton Brand en Errit Petersm a/pag. 6
Koos van Zomeren over Konstantin Paustovskij/pag. 45
R. Ferdinandusse over de nieuwe m isdaadboeken/pag. 31
Jan Fontijn over Arthur van Schendel/pag. 33
Hugo Arlman over de Zuidafrikaanse schrijver André
Brink/pag. 39
Maarten ’t Hart over de evolutietheorie/pag. 38
Maarten Steenm eijer over Mario Benedetti/pag. 30
Door het nummer: tekeningen uit ‘My D iary’ getekend door
Edmund Evans, uitgever: Farrar Straus Giroux (verkrijgbaar
bij Van Gennep M odem Antiquariaat)
Omslag: Yrrah
Eindredactie: Carel Peeters & Doeschka Meijsing
Vormgeving: Charlotte Fischer

Sim on C arm ig g elt, p agina 42
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Een pijnlijke wijsheid
M arga Minco, de boer en Icaru s
De val
d o o r M arga M inco
U itgever: B ert B akker
92 p „ ƒ19,50

Carel Peeters
Het schilderij De val van Icarus
van Breugel de Oude is zo sug
gestief dat de geleerden zich er
bij hebben neergelegd dat ze
wel nooit een waterdichte ver
klaring zullen vinden voor wat
er precies op het schilderij aan
de hand is. Ook omtrent de be
doelingen van de schilder tast
men in het duister. Men is het
er echter over eens dat het schil
derij is opgebouwd uit verschil
lende herinneringen: aan de
bergen die hij op zijn reizen
heeft gezien, aan de zee, het Ita
liaanse en Hollandse landschap
en de lectuur van Ovidius’ M e
tamorfosen, het verhaal over
Daedalus en Icarus.
Breugel schilderde niet het hele
verhaal over de vader en zijn zoon.
Hij schilderde niet dat Daedalus
met Icarus op wassen vleugels uit
het labyrint vlucht en dat Icarus ei
genwijs, hoogmoedig of vermetel te
dicht bij de zon gaat vliegen zodat
zijn vleugels smelten en hij in zee
stort. Alleen dat laatste heeft Breu
gel geschilderd: de twee benen van
Icarus steken nog boven het water
uit. Ondertussen ploegt op de voor
grond de boer verder, hij ziet niets,
hij hoort niets. De vraag is altijd ge
weest of hij wel degelijk iets hoort
maar het niet wil horen, of dat hij
echt niets hoort en ziet. Uitsluitsel
hierover is niet mogelijk. Omdat
Breugel een kind van zijn tijd was
en daarom menig moralisme heeft
uitgebeeld, heeft men het schilderij
wel een moralistische betekenis toe
gekend; tenslotte tekende hij De ze
ven hoofdzonden en De zeven deug
den. Dat Breugel het verhaal goed
in zijn hoofd had en het gedrag van
Icarus als hoogmoedig interpreteer
de, bewijst een miniem detail op de
tekening over de Hoogmoed in de
serie De zeven hoofdzonden: links
boven in de hoek valt een mensje
uit de lucht, op weg naar de zee. De
moralistische interpretatie van De
val van Icarus zou op grond hiervan
kunnen zijn dat de boer Icarus ne
4
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geert omdat hij zijn verdiende straf
krijgt voor zijn hoogmoed en ver
metelheid. Philippe Robert-Jones,
de schrijver van het boek La chuxe
d ’Icare, schrijft in de catalogus van
de Brusselse Breugel-tentoonstelling in 1980 dat het werk ‘de onver
schilligheid van de wereld zou kun
nen uitdrukken jegens het lot van
het individu, hoe uitzonderlijk dit
ook moge zijn.’
Ik ben in goed gezelschap als ik in
het schilderij niets moralistisch zie
en denk dat de schilder er een pijn
lijke wijsheid mee heeft willen uit
beelden. Hij heeft dat zo zonder
commentaar en zonder aanwijzin
gen gedaan dat die wijsheid langer
mee is gegaan dan de zestiende
eeuw. De boer en Icarus leiden op
het schilderij totaal onafhankelijke
levens, ook al loopt dat voor de
laatste op dat moment af. Ze weten
niet van eikaars bestaan, de boer is
zich totaal niet bewust van de
toestand waarin Icarus verkeert.
Hij ploegt voort en zal over enige
tijd oogsten opdat hij en de zijnen
zullen kunnen eten en leven. En
ondertussen verdrinkt er iemand.
Op de ene plaats wordt geleefd en
ontstaat leven, terwijl op hetzelfde
moment ergens anders wordt dood
gegaan.

W.H. Auden
Het goede gezelschap waarover ik
het had, is W.H. Auden. Hij
schreef het gedicht ‘Musée des
Beaux Arts’ over het schilderij dat
begint met de regels: 'About suffering ihey were never wrong,/The Old
Masters: how welI they understood/Its
human positiorg how it takes
place/While someone else is eating or
opening a window or jusl walking
dully along. ’ De synchroniteit van
‘lijden’ en doorleven op het schilde
rij heeft iets schokkends; het is het
zinnebeeld van verwante tegenstel
lingen als heden/verleden, leven/
dood, overleving/vernietiging. Ook
een dynamische verhouding tussen
de boer en Icarus is heel goed voor
stelbaar, bij voorbeeld dat de boer
weliswaar voortploegt, maar heel
goed weet wat er met Icarus ge
beurt: hij lijdt onder die kennis om
dat hij niets aan diens lot kan doen,
hij is te ver weg. In deze zin krijgt
het schilderij nog een actuelere be
tekenis: men stelle zich de momen
ten voor waarop men op de televisie
een orgie van ellende te zien krijgt,
waar men niets aan kan verhelpen.

Als er één afbeelding in aanmer
king komt om op het omslag van
Marga Minco’s werk te staan, dan
is het De val van Icarus. Het bittere
kruid, Het lege huis, een aantal ver
halen uit De andere kant en de nieu
we novelle De val worden beheerst
door de bittere wijsheid op het
schilderij van Breugel. De hoofd
personen van haar werk zijn overle
venden van de Tweede Wereldoor
log, die doorleven met verschrikke
lijke herinneringen. Die herinne
ringen zijn door de tijd niet minder
geworden, ze doen zich net zo syn
chroon voor als de val van Icarus en
de voortploegende boer.
In het werk van Marga Minco gaan
heden en verleden in elkaar over.
Het heden gaat zonder overgang —
soms slechts door een liggend
streepje — over in herinneringen.
Het leven staat in het teken van de
ze afwisseling; het verleden kleurt
het heden. Er is in het werk van
Marga Minco altijd sprake van een
hier en een daar, die zich tot elkaar
verhouden, soms neutraal, meestal
op elkaar inwerkend. Dat er iets
verschrikkelijks is gebeurd terwijl
er doorgeleefd wordt, is voor de
schrijfster een manier van denken
en zien geworden die tot in de de
tails is doorgedrongen.
In Het bittere kruid, in het eerste
hoofdstuk ‘Op een dag’, komt het
gezin terug van een tijdelijke evacu
atie en vindt alles terug zoals het
werd achtergelaten. De evacuatie is
de Icarus-kant van de zaak, maar
Minco beschrijft tegelijk dingen
waaraan te zien is dat het leven ge
woon doorgaat, bijna identiek aan
regels van Audens gedicht: ‘Thuis
was alles nog zoals wij het verlaten
hadden. De tafel stond nog gedekt.
Alleen de klok was blijven stilstaan...
Aan de overkant hing een vrouw haar
dekens over het balkon. Ergens an
ders klopte iemand zijn kleden uit als
of er niets gebeurd was.' In het
hoofdstuk ‘Het meisje’ krijgen we
hiervan een variant: het meisje
moet voor haar moeder boodschap
pen doen en speciaal voor Tante
Kaatje, de tweelingzuster van haar
grootmoeder die ze op bezoek krij
gen, boterkoek meebrengen. Daar
is ze in het bijzonder dol op. Dit is
de boer-hij-ploegt-voort-kant van
de zaak. Terwijl het meisje de lek
kernij haalt, gebeurt elders iets ver
schrikkelijks: Tante Kaatje wordt
door de Duitsers uit het oudeliedengesticht gehaald.

Symbolisch in dit verband is het
hoofdstuk ‘Het gebeurde’, ook van
Het bittere kruid. In dit verhaal gaat
het meisje met haar vader ergens
opbellen omdat hij gehoord heeft
dat zijn andere dochter in Amster
dam is opgehaald. Ze doen dat bij
een vroedvrouw, die zegt het ra
zend druk te hebben. Ze heeft nau
welijks tijd om tot zich te laten
doordringen wat haar verteld
wordt, ze is te veel met haar hoofd
bij haar werk.

Frieda Borgstein
De indruk die Het bittere kruid en
Het lege huis indertijd, en ook nu
nog bij herlezing, maakten werd
vooral veroorzaakt door het vermo
gen tot weglaten van Marga Minco.
De gebeurtenissen worden con sor
dino beschreven, zoals Alfred
Kossmann eens opmerkte: ge
dempt, zonder emotionerende toe
lichtingen. Een kras voorbeeld
daarvan staat in het hoofdstuk over
het meisje dat boterkoek moet ha
len. In die paar pagina’s wordt zij
op straat ook nog aangehouden en
moet haar persoonsbewijs tonen.
De man blijkt op zoek naar een
meisje van haar leeftijd. De angst
en paniek vanwege de mogelijkheid
dat ze haar hadden moeten hebben
worden niet genoemd. Dat is ook
niet nodig. Deze stoïcijnse manier
van schrijven is uiterst effectief en
op zich zelf een variant op het ge
drag van de boer: we schrijven door
tegen alles in.
Het is ook de instelling van de vijfentachtigjarige mevrouw Frieda
Borgstein, de hoofdpersoon in De
val. Zij heeft zich zelf na de oorlog,
waarin ze haar twee kinderen en
man heeft zien verdwijnen, aange
pakt . Ze heeft een cursus boekhou
den gevolgd en jarenlang voortva
rend op een kantoor gewerkt. In het
bejaardenhuis waarin ze nu zit,
staat ze bekend als iemand die niet
betutteld wil worden. Iemand die
haar al langer kent, noemt haar ‘ei
gengereid, soms wat autoritair,
maar ook hartelijk, attent’. Het
boekhouden en rekenen verplaatste
haar gedachten, het was ‘een woud
van getallen waarin ze zichzelf ver
loor... Cijfers waren neutraal, koel,
onbeladen; ze boden haar houvast en
schermden de beelden voor haar a f die
ze nog niet aan kon.’ Het ergste
beeld dat ermee afgeschermd moet
worden, is dat van 21 april 1942, de
dag dat ze met haar gezin naar

Zwitserland zou vluchten en ze
door een vergissing achterbleef ter
wijl de anderen bijna onder haar
ogen werden meegenomen, om
nooit meer terug te komen.
De opzet van deze novelle is iden
tiek aan het tafereel op het schilde
rij van Breugel: Minco laat twee ge
beurtenissen zich onafhankelijk van
elkaar ontrollen die tegen het einde
bij elkaar komen. De ene verhaal
lijn volgt twee monteurs van de ge
meente die de grondwaterverwarming van gemeentegebouwen moe
ten regelen en daarbij putten moe
ten leegpompen. De mannen, Balthus en Verstrijen, zijn niet erg in
de stemming voor deze werkdag en
leggen, alvorens aan het karwei te
beginnen, aan in het koffiehuis De
Salamander, waar een serveerster
werkt die Verstrijen niet onver
schillig laat. De andere verhaallijn
volgt Frieda Borgstein in het be
jaardenhuis. Ze heeft het plan op
gevat dit keer haar verjaardag te
vieren en moet daarvoor, omdat ze
alles zelf wil doen, de deur uit: naar
de bank, de kapper en de bakker. In
het tehuis heerst enige spanning
vanwege het bezoek dat de achitect
van het huis met buitenlandse
gasten zal brengen. De verbazing
van de directrice en het hoofd van
de
huishouding
dat
Frieda
Borgstein haar verjaardag wil vie
ren doet niet onder voor hun en
thousiasme. Ze maken zich wel zor
gen dat ze alles zelf wil regelen en
de deur uit wil, juist op een dag dat
het ijzig koud is en gesneeuwd
heeft.
Marga Minco begint het verhaal als
een anekdotisch relaas over iets dat
ergens gebeurd is: ‘Het staat vast
dat de twee monteurs van gemeen
tewerken zich die donderdagoch
tend niet zoals anders regelrecht
van het centraal ketelhuis naar hun
werk begaven, maar onderweg eerst
aanlegden bij De Salamander.’ Een
dergelijk begin maakt het verhaal
tot een door de schrijfster uitgelich
te gebeurtenis die gezien moet wor

den als één tussen vele mogelijke
anderen.

De werkelijke toedracht
Het leven dat Frieda Borgstein na
de oorlog leidde, zo blijkt uit ter
loopse mededelingen, werd be
heerst door een intuïtief genomen
besluit: te blijven leven, en zo lang
mogelijk: ‘Het was haar al gelukt
vijfentachtig te worden.’ De moge
lijkheid om naar Australië te emi
greren heeft ze voorbij laten gaan,
omdat ze in de stad wilde blijven,
uit vage solidariteit met haar omge
komen gezin en om van tijd tot tijd
op een bank over de rivier uit te kij
ken naar hun oude huis. Zo lang
mogelijk blijven leven is haar wraak
op de verdwijning van haar gezin:
‘Ook zonder die foto’s zou het haar
geen moeite gekost hebben hen voor
zich te blijven zien. Zolang zij leefde,
zolang haar herinnering werkte hield
ze hen aanwezig; daarmee rechtvaar
digde ze haar bestaan.’ Maar ze
heeft ook al die jaren rondgelopen
met iets dat ze niet begreep.
Waarom hebben ze haar die avond
niet meegenomen? Ze stonden die
21ste april gepakt onder aan de trap
om opgehaald te worden door ie
mand van de illegaliteit. Vijf minu
ten voor hij zou komen, ging ze nog
even naar boven om een vest te ha
len voor haar dochter. Op het mo
ment dat ze weer naar beneden wil
de gaan, hoorde ze beneden een
vreemd kabaal bij de deur. Toen ze
beneden kwam, zag ze alleen nog
een auto de hoek om gaan. Waarom
ze haar niet meenamen, heeft ze
nooit begrepen; evenmin wat er
misgegaan kan zijn. Noch wie de
zaak kon hebben verraden. De man
van de illegaliteit heeft ze nooit
meer gezien. Het gezin was in een
val gelopen.
Dit is de ene val in het verhaal. De
andere heeft indirect ook met een
vest te maken. Ze is het vergeten en
gaat terug om het te halen. Buiten,
M arga M inco,
foto: P h ilip M echanicus

aan de overkant, zijn de monteurs
bezig een put leeg te pompen, ze
vonden het niet nodig er een veiligheidshekje omheen te zetten. Als
Frieda Borgstein tegen de snerpen
de wind in ploetert, ziet ze de put
niet en valt erin. Het ongeluk
wordt door Marga Minco zo be
schreven dat er weer een hier en
daar zijn die niets met elkaar te ma
ken hebben op het cruciale mo
ment. Ondanks de herhaalde zorg
zame waarschuwingen van de di
rectrice en het hoofd van de huis
houding gebeurt er iets verschrik
kelijks met Mevrouw Borgstein op
het moment dat in het bejaarden
huis iedereen zijn gedachten elders,
bij het komende bezoek heeft.
De val doet onvermijdelijk aan De
aanslag van Harry Mulisch denken
vanwege het bijna identieke slot. In
De val wordt aan het slot de ware
toedracht van de gebeurtenis van
21 april 1942 onthuld, niet Frieda
Borgstein want die is dan al dood.
De onthulling is gericht aan Ben
Abels, een man die indertijd op het
makelaarskantoor van Mevrouw
Borgsteins man heeft gewerkt, na
de oorlog is gaan varen en na vele
omzwervingen als manusje van al
les in het bejaardenhuis is beland.
Hij hoort de toedracht van de man
van de illegaliteit, Hein Kessels,
die als vertegenwoordiger van de
provinciale bejaardenzorg met de
architect een bezoek zou brengen
aan het tehuis. Hij viel voor iemand
in. Abels herkende hem, hoewel het
niet eenvoudig was om in deze uit
gebluste man de levenslustige jon
geman van toen te zien. Kessels
vertelt dat hij die bewuste dag vijf
minuten te vroeg op de fiets bij het
huis van de Borgsteins aankwam,
de auto had hij niet kunnen krijgen.
Hij moet gevolgd zijn, want toen
hij had aangebeld stopte er achter
hem een auto die de drie mensen
onder aan de trap meenam. Het ge
beurde in seconden, zelf kwam hij
ook in een kamp terecht. De SD’ers
moeten niet geweten hebben om
hoeveel mensen het ging, ze namen

P ie te r B reugel de O ude, De val
van Ic aru s

mee wat ze aantroffen. Moest ik
haar, ’ zegt hij over zijn gedrag na
de oorlog, 'zeggen het spijt me, ik
kon er niets aan doen, ik was een di
lettant, een klungel, ik was er niet op
verdacht? Nee, die confrontatie durf
de ik niet aan. En op den duur hele
maal niet meer. Ik wilde de zaak ver
gelen. ’ Evenals in De aanslag heeft
in De val iemand jarenlang met een
verkeerde voorstelling van zaken
rondgelopen en zijn/haar leven daar
op gebaseerd. Frieda Borgstein
heeft altijd gedacht dat de man van
de illegaliteit een verrader was.
In het aan Saul Bellows The Dean’s
December ontleende motto van De
val komt een zin voor die de pijnlij
ke wijsheid van Breugel in het werk
van
Marga Minco vertolkt:
‘Destruction and resurrection in ol
iemate beats of being, but speed makes it seem continous. ’ D zin ver
wijst ook naar de boten op de rivier
die Frieda Borgstein ziet als ze op
haar bank naar haar oude huis aan
de overkant kijkt: boten die
‘stroomop- en afwaarts voeren, ‘in
een statig ritme, een trek die er altijd
was geweest en altijd zou blijven’.
Een ander deel van het motto staat
voor de onontwarbare kluwen van
toeval, misverstand, onwetendheid
en schaamte waardoor het onmoge
lijk is greep op het leven te krijgen:
‘Bui you see, kid, with ordinary consciousness you can’t even begin to
know what’s happening.’
Door de twee verhaallijnen wordt
het verhaal in De val afwisselend
van buitenaf en van binnenuit be
schreven, waardoor we het leven
van Frieda Borgstein enerzijds zien
als een onderdeel van dat ‘statige
ritme, een trek die er altijd was ge
weest en altijd zou blijven’ én als
een in zich zelf besloten wereld
waarin iemand tot een modus videndi is gekomen met toeval en on
wetendheid. ‘Ze zat altijd maar te
rekenen. O f ze nooit de uitkomst
kon vinden.’
■
21 M EI 1983 L/n
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Ongemakkelijke gevoelens
Anton Brand en Errit Petersma verwerken hun problemen
Palmslag
Novellen
door Anton Brand
Uitgever: MeulenhofT
174 p., ƒ27,50
Het rijk alleen
Een kleine roman
door Errit Petersma
Uitgever: Bert Bakker
92 p., ƒ19,50

Frans de Rover
A nton B rand blijkt zijn them a
gevonden te hebben: w at als o n 
derstroom al aanwezig was in
enkele van de zeven verhalen
u it zijn debuutbundel H et aard
se gebeuren (1978), is in de vier
novellen van Palmslag m anifest
gew orden:
hom oseksualiteit,
P ardon: hom ofilie; die pastorale
term klinkt iets ‘n e tte r’ en
B rand schrijft vooral nétjes over
de herenliefde.
Toch wil ik hiermee niet beweren
dat Brands bundel saai of onlees
baar is. In vergelijking met de veel
heid van onderwerpen in zijn de
buut (waardoor een effect van wille
keurigheid werd opgeroepen), is de
beperking die Brand zich nu heeft
opgelegd een vooruitgang. De (lan
gere) verhalen zijn redelijk even
wichtig opgebouwd, onderling
door overeenkomstige motieven
met elkaar verbonden en ook de
personages krijgen een psycholo
gisch aanvaardbare uitwerking.
Het openingsverhaal, ‘Erik Blok’,
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is een variant of beter: aanvulling
op het verhaal ‘De dodendans’ uit
Brands eerste bundel — een jonge
tje verliest zijn bij de ouders favo
riete tweelingbroer en wil zijn ach
terstelling wreken. In het eerdere
verhaal werd dit getoond vanuit het
perspectief van de volwassen zoon
bij het overlijden van de vader; nu
staan het moment van de dood van
het broertje en de visie van de der
tienjarige Erik centraal. Het is jam
mer dat de titel ‘De dodendans’ al
verbruikt was, want die had beter
gepast op dit verhaal, waarin Brand
met veel gevoel voor sfeer en sub
tiele observaties de zoektocht be
schrijft naar eigen identiteit van een
zich miskend voelend jongetje. Erik
raakt via een stille liefde voor een
klasgenootje dat op ballet zit, gefas
cineerd door klassieke muziek en
het woord ‘gracieus’. Hij beseft dat
dat woord naar een andere wereld
verwijst dan die hij heeft leren ken
nen door zijn schoolvriendje Rob:
een eerste confrontatie met een on
bekende lichamelijkheid als hij
door Rob letterlijk hardhandig ge
dwongen wordt hem af te trekken.
Voor de kaptafel van zijn zuster
maakt Erik zich op: ‘H ij zag er
prachtig uit, voorat toen hij zijn wim
pers ook nog met gitzwarte mascara
had bewerkt. Echt gracieus was het
niet, daarvoor zou hij oorbellen moe
ten dragen en zijn nagels moeten lak
ken, maar het begon er aardig op te
lijken. Hij had nooit gedacht dat je
zelf mooi maken zo leuk kon zijn.
Sterker nog, het was zó opwindend
dat hij zich nauwelijks van de spiegel
kon losmaken. Hij bleef naar zichzelf
kijken, knipoogde naar zijn spiegel
beeld en boog zich ver voorover om op
de volle, rode lippen tegenover hem
een vluchtige kus te drukken. ’ Dan
droomt de kleine narcissus van een
grandioos optreden voor publiek
als ballerino, maar een hysterisch
krijsende zuster en een ijzige moe
der maken weinig gracieus een eind
aan zijn fantasie. Erik onttrekt zich
aan de mis voor zijn overleden
broertje door te vluchten naar het
dansavondje dat het schooljaar
besluit. Het wordt een fiasco. Zijn
beminde balletmeisje kan niet met
hem dansen; de muziekleraar legt
met zijn gracieuze handen volledig
beslag op haar. Rob deelt mee de
school te verruilen voor de zeevaart
— ondanks zijn gemengde gevoe
lens ervaart Erik afscheid genomen
te hebben van een vriend, ‘van ie

mand die hij goed kende. Het was
een hoogst ongemakkelijk gevoel,
het zweemde naar heimwee en ver
langen...’ en vanaf de zijlijn kijkt
hij naar Rob die wild-dansend mei
den versiert: H ij had het voor el
kaar gekregen, hij wel. Zijn overhemd
had hij losgeknoopt. De schittering
van zweetdruppeltjes op zijn borst.
De navel. Het blonde donshaar eron
der. Opnieuw het weeë gevoel in zijn
maag. Zodra hij naar Rob keek was
het er weer. Verwarrend. ’ Erik tracht
te vluchten, maar komt niet verder
dan het station. Daar wacht vader.

A nton B ra n d , foto C h ris van Houts

doel: de afloop komt wel onver
wacht (onwaarschijnlijk onver
wacht zelfs) maar dat levert nog
geen verrassende ontknoping op,
want waar geen spanning is opge
bouwd, kan ook geen werkelijke
‘ontspannende’ climax plaatsheb
ben.
Interessanter, door de erotische
spanningslaag, is ‘Dames in
blauw’, verwijzend naar een afbeel
ding van schikgodinnen. Een
schrijver bevindt zich te Athene in
afwachting van de komst van zijn
Verlangen naar
vaste vriend Helmer en wordt ge
vriendschap
confronteerd met de schaamteloze
Ongemakkelijke gevoelens, heim charmes van ondeugende Griekjes.
wee en verlangen naar vriendschap ‘Als Strato vele eeuwen geleden, leek
pen, wegreizen — motieven die in ik alleen nog maar geboeid door de
de overige verhalen terugkeren, uitdagende pracht van jonge jongens,
maar de verwerking ervan levert een verzameling van jeugdige luister
een minder gaaf resultaat op dan in (...) De reis had een bedevaart moeten
het eerste verhaal. De hoofdperso worden, een op voorhand vol bewon
nen,
steeds
schrijvers-op-reis, dering en ontzag ondernomen trek
schrijven te weinig en spreken te tocht langs de pijlers van de bescha
veel. Het minst geslaagd is ‘Het ving. Een bedevaart was het gewor
wonder van het weerzien’ waarin den — iedere straathoek een statie, ie
een schrijver zich terugtrekt in dere statie een beminnelijke jongen.
Zuid-Frankrijk en langzaam — in Hoe kon hel ook anders in Grieken
de geest of in de werkelijkheid — land, het land dat zovelen op een
het slachtoffer wordt van vreemde dwaalspoor had gebracht en anderen
lingenhaat. Hij stort zich ten slotte van hun dwalingen had genezen? Ik
in een ravijn, al of niet door toe glimlachte bij de gedachte aan een
doen van de zoon van zijn buur dichtregel van Strato: Ik bemin jon
vrouw, het type van de meedogen gens — en om die kinderen te be
loze jongen dat hem zo aan zijn tasten. Zo was het, dacht ik, zeker
vroegere vriendje doet denken. hier in Athene. Niemand ontloopt
Maar Brand is geen meester in het zichzelf. O f zijn lot. Wat uiteindelijk
opbouwen van dit soort suspense: hetzelfde is. ’ Het lot van de schrijver
geen moment is het verhaal span dient zich aan in de persoon van
nend of de afloop verrassend. Ik be- Kostas, een veertienjarig (naakt)fo-

tomodel van de Nederlandse foto
grafe en galeriehoudster Fenna.
Met deze alleenstaande vrouw en
moeder, die ‘onafhankelijkheid uit
straalde’, converseert de schrijver
langdurig en diepzinnig over het
bestaan van de absolute schoonheid
en de erotische aantrekkingskracht
van kinderen. Haar (verstandige)
opmerkingen missen hun uitwer
king niet: op het feest na de opening van Fenna’s expositie weet
liftboy Kostas, in onweerstaanbaar
rood livrei ditmaal en niet gehin
derd door enige gêne, de schrijver
te verleiden. ‘Ik zag de hunkering in
zijn ogen, en aarzeling, omzichtigheid
en onwennigheid gleden van me af.
Zoals ook alle gedachten langzaam
maar zeker verdwenen — de gedach
ten aan Helmer (...). ’ In een luxueu
ze hotelkamer glijden ook de kleren
van het tweetal af en komt het tot
en (ik) liet, net als hij, het
de daad
zaad vrijelijk stromen, niet gehinderd
door enig gevoel van verspilling, over
boord het besef dat hij of ik leven had
kunnen scheppen. ’ Inderdaad, over
boord daarmee; dat je door zo’n on
deugd je mannelijkheid laat strelen,
akkoord... Fenna’s zegen rustte er
op, maar dat er dan zo’n commen
taar over verspilling en leven
scheppen bij moet, dat noem ik nou
een beetje ‘tuttig’. Maar een uur la
ter heeft de ontmoeting met Hel
mer plaats, vandaar misschien, om
toch een beetje een schuldgevoel te
hebben.
Het titelverhaal is het langste en
ook het meest ambitieuze van de
bundel. De journalist Oscar, verla
ten door zijn vriend Rrystof, ont
moet op de boot van Cyprus naar
Israël de pijprokende Deense to
neelspeler Johan; tussen beiden
ontwikkelt zich een hechte vriend
schap en verliefdheid die uiteinde
lijk op gewelddadige wijze in bloed
wordt gesmoord. Het meest ambi
tieuze verhaal: gevoelens van heim
wee en verlangen doortrekken op
verschillende niveaus de relatie tus
sen de vrienden — jeugdherinnerin
gen aan de oorlog, eerste verliefd
heden en ervaringen met (homo)seksualiteit verweven met flower
power en popmuziek-romantiek
van de jaren zestig, de confrontatie
van pacifistische idealen met het in
militair geweld levende Israël, waar
de macho-jongens zo aantrekkelijk
zijn. ‘Wat hebben donkere mannen
loch dat Hen zo mooi maakt?’ Hun
begroet ingsritueel is verantwoorde
lijk voor de titel: als twee vrienden
elkaar daar ontmoeten houdt de een
21)n beide handen op, de ander slaat
de opengevouwen handpalmen
neer: ‘Een gebaar dat vriendschappe
lijk en terughoudend tegelijk is, man
nelijk, erotisch geladen (...) Slapping

palms. Palmslag, in het Nederlands.
Een woord dat harmonisch lijkt
maar een tegenspraak in zichzelf is,
dat alles in zich heeft, napalm,
veldslag, vriendschap.’ Een beetje
het bezwaaar van dit verhaal: Brand
lijkt er ‘alles’ en daarmee iets te veel
in te hebben willen stoppen. En
toch blijft het, ook verteltechnisch
— met langere gedeelten in de jijvorm die door het slot betekenis
krijgen — een verhaal dat de aan
dacht vasthoudt. In ieder geval kan
Brand helder formuleren, zelfs zo
dat de ‘bedoelingen’ (vooral in
gesprekken en afgezien van mijn
persoonlijke bezwaren tegen het
zwaarwichtige) iets te expliciet wor
den.

Een vreemd kereltje
Eveneens helder geformuleerd,
maar volstrekt duister van bedoe
ling, is de kleine roman Het rijk al
leen, het tweede boek van Errit Pe
tersma na zijn psychologisch-filosofisch-sociologisch verward de
buut Stukjes van de wereld (1981).
Iedere schrijver mag van mij de
complete gekte van zich zelf of zijn
personages omstandig te boek stel
len, als er maar systeem in zit. Het
rijk alleen gaat over zo’n systeem
bouwer, de jongen Wijnand, die als
kind van zijn vader te horen krijgt
dat zijn overleden moeder in de he
mel woont. Wijnand neemt met
zo’n vage aanduiding geen genoe
gen; hij ontwikkelt zich tot een bril
jante leerling en ontwerpt een
systeem dat het heelal in kaart
brengt. Hij wordt een vreemd ke
reltje kortom, dat zich geheel in een
eigen universum terugtrekt. Tot
zover is alles nog wel redelijk be
grijpelijk en verklaarbaar: Wijnands afwerende houding tegen
over het huismeisje Els dat voor de
vader de rol van zijn overleden
vrouw wil spelen, zijn clandestiene
bezoeken aan een stervende oude
vrouw in het plaatselijke zieken
huis, zijn fascinatie voor de Noord
zee (de roman speelt zich af op Wal
cheren); er zit nog (psychologisch)
systeem in: 'De lange dagen rond de
begrafenis had Wijnand aan de boule
vard gelogeerd, waar zijn kamertje
uitzag op zee: de Noordzee, donker en
mannelijk, als een sterke zoon van
Njord. H ij was bang voor haar; voor
hem zou hij later zeggen. De Noord
zee, hij had item niet getroost, hem
niet toegeruist met tedere woorden,
hem niet gewiegd in moederlijk erbar
men. De noordelijke zeegod had ge
fronst en hem met noordwestenwind
toegebruld dat hij sterk moest zijn. ’
Mooie taal, maar betekent het ook
wat?
De gecompliceerde relatie met zijn
vader krijgt een hoogtepunt in de

beschrijving van de voettocht die
beiden na Wijnands eindexamen
maken in de Alpen. Een overtui
gend hoofdstuk: vader en zoon le
veren strijd met barre weers
omstandigheden — een metafoor
voor de finale krachtmeting tussen
beiden; beiden zijn, ieder op eigen
manier, verliezers. Terug in Neder
land ‘waren de ongeschreven wetten
hersteld, de oude normen en taboes
weer aanvaard. De kaarten en reis
gidsen waren in een bureaula gestopt,
de vuile kleren buiten de deur gerei
nigd, de bergschoenen in het vet gezet,
de rugzakken op zolder geborgen (...)
Op de voettocht waren wij niet terug
gekomen. Wel had ik opgebiecht dal
de foto’s mislukt waren.’ Een bijna
Hermansiaans einde van het eerste
deel van de roman. Helder geschre
ven, maar betekent het ook wat?
Misschien als Petersma het hierbij
had gelaten: dan had hij een rede
lijk samenhangend verhaal geschre
ven.
In het tweede deel van de roman
slaat de gekte toe. De vader bezoekt
zijn zoon die in een soort elektro
nisch gemanipuleerde inrichting
blijkt te verblijven waar hij ‘de
compositie van de wereld’ voltooit.
Werkelijkheid en (sciencefiction
lopen dooreen, symboliek stapelt
zich op symboliek. Speelt de vader
het waanzinnig spel van zijn zoon

mee, of is vader zélf ook...? Enfin,
de roman eindigt in vreemde visioe
nen. Wijnand vertelt een verhaal
over het martelen en vierendelen
van een overmeesterd meisje; Wij
nand eindigt in een situatie waarin
een naakte vrouw hem meedogen
loos masturbeert (‘Zou zij hopen
dat er onder zijn huid een gevangen
dier leefde, dat nog wild kon bewe
gen?’) en hem dwingt haar ‘bittere
vlees’ te strelen: H et is alsof hij over
de Noordzee staart. Aan de andere
kant ligt het beloofde land, waarvan
zij ooit had gesproken en waar de
mensen zouden zingen. H ij had er
niet in geloofd, omdat hij een ander
was, geen prins of sterke held, die
haar ondersteunt op het rulle zand,
over de golven tilt en de monsters trot
seert. ’
Tja, dacht Roland Holst ooit in een
winter aan zee: ‘Eens liep zij hoog
te spreken / langs de Noordzee’; tja,
denk ik, waar haalt Petersma al die
opgestapelde symbolische onzin
vandaan? Wat in het beloofde land
van Anton Brand té expliciet werd
geformuleerd, blijft hier quasidiepzinnig en suggestief: een spel
zonder systeemregels dat door aller
lei (literaire, psychologische) ver
wijzingen pretendeert (hermeti
sche) literatuur te zijn, maar dat al
lerminst is. Geloof ik.
■
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‘Wij moeten in deze tijd onze vrienden
eens moed inspreken met een uitgaafje’
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Het clandestiene uitgeven in de jaren 19401945
Het clandestiene boek
1940-1945

door Lisette Lewin
Uitgever: Van Gennep
375 p., ƒ 2 9 ,5 0

Hans Mulder
De vroegere Amsterdamse
boekhandelaar A.A. Balkema
vond het achteraf allemaal maar
niks. Hoewel hij tijdens de be
zetting met zijn op initiatief van
de neerlandicus W.G. Hellinga
begonnen Vijf Ponden Pers niet
minder dan vijftig uitgaven had
verzorgd, liet hij nu aan de
journaliste Lisette Lewin weten
dat al die clandestiene boekjes
uit de jaren 1940-1945 eigenlijk
maar ‘een schamele bydrage tot
het verzet waren geweest: elite
drukwerk, van elite auteurs
voor elite kopers!’ Hij begreep
niet dat zij zich met ‘zoiets on
belangrijks’ bezighield.
Het bitse antwoord weerhield Li
sette Lewin niet om met haar on
derzoek door te gaan en haar re
pliek kwam onlangs in de vorm van
een forse pocket, Het clandestiene
boek 1940-1945, uit. De in dat boek
opgenomen bibliografie geeft aan,
dat er al eerder mensen waren die
met Balkema van mening verschil
den. Met name was dat Dirk de
Jong, die in 1958 de in kringen van
kenners hooggeschatte bibliografie
van het clandestiene boek Het vrije
boek in onvrije tijd publiceerde. Wat
daaraan slechts ontbrak en ook
nooit eerder uitgebreid werd be
handeld, was het verhaal over de
mensen die zich met dit bijzondere
literaire genre bezighielden. Het
clandestiene boek vult deze leemte in
de Nederlandse literatuurgeschie
denis en rehabiliteert bovendien
het door Balkema en ook vele ande
re ex-verzetslieden vaak zo gering
schatte clandestiene uitgeverswerk.
Het begrip clandestien heeft met
betrekking tot de jaren 1940-1945
nimmer erg tot de verbeelding
gesproken. Hoewel de term in feite
hetzelfde aangeeft als illegaal, na
melijk het ontduiken van de wet,
bezat het altijd een wat laffe
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bijsmaak. Illegaal roept herinnerin
gen op aan knokploegen, onderdui
kers, vervalsingen en ophitsende
geschriften. Allemaal handelingen
die door de bezetter zwaar, vaak
met de dood, bestraft werden. Ille
gaal is heldhaftig. Het betekent een
zich keren tégen de Duitse wet, ver
zet. Wie iets clandestien ondernam,
onttrok zich slechts aan die wet en
liep veel minder risico’s. Lisette
Lewin geeft aan dat clandestien en
illegaal in vele gevallen samenvie
len. De scheiding van vermetele
plegers van verzet en onnozele
boekjesmakers gaat vaak niet op.
Zij waren nogal eens in één en de
zelfde persoon verenigd. Mensen
als Geert Lubberhuizen, het echt
paar Bea en Wim Polak, C. Visser
en ook Balkema voerden niet alleen
illegaal stuntwerk uit, maar waren
ook op clandestiene wijze bezig.
Dat gebeurde nooit ‘zo maar’. Met
de opbrengst van de zwart uitgege
ven boeken werden verschillende
verzetsactiviteiten gesteund. Het
geld werd vooral gebruikt voor de
hulp aan onderdruikers.
Maar ook zij, die niet aan verzet de
den en zich beperkten tot het ma
ken van mooie, bibliofiele boekjes,
kunnen niet met een schamper
woord op de vaalt van de bezettingsgeschiedenis worden gegooid.
Uit Het clandestiene boek blijkt dat
dit genre een zeer belangrijke, mo
reel versterkende functie had. Die
functie was feitelijk van gewichti
ger aard dan de puur zakelijke, fi
nanciële. Voor wie dag in dag uit
geconfronteerd werd met een ge-

zoveelste nazi die het eigenlijk alle
maal goed bedoeld had en anderen
de schuld geeft van de mislukking.
De Nederlandse kunstenaars had
den volgens hem veel minder hard
moeten worden aangepakt en de
(nazi-)politiek had er bij het cul
tuurbeleid minder duimdik boven
op moeten liggen. Goedewaagen
benadrukt dat zijn beleid het heil
van volk en gemeenschap voorop
stelde. Behalve door dit overal in
den lande te verkondigen, probeer
de hij de kunstenaars met een groot
aantal door zijn departement in
gestelde prijzen te paaien. De boze
Duitsers gooiden echter roet in zijn
eten door te hard van stapel te lo
pen en een grote bek op te zetten te
A.A. B a lk e m a, to t 1947 b o ek h an 
gen hun artistieke onderhorigen.
d e la a r in H et huis a an de D rie
Lewin lijkt nogal onder de indruk
G ra ch te n in A m ste rd am en u itg e 
van
Goedewaagens memoires, die
v e r van de Vijf P o n d en P e rs in de
haar ‘nauwgezet en eerlijk’ toeschij
oorlog. Foto uit de vroege jaren
nen. De waarheid is echter dat Goe
veertig
dewaagen net zo’n culturele boef
lijkgeschakelde pers vol met kreten was als Duitse geloofsgenoten als
over de nieuwe orde, met een gezui H. Lohse en J. Bergfeld, die na
verde eenheidsbrij van woorden mens het rijkscommissariaat bij de
over de brave volmaaktheid van het organisatie van het Nederlandse
nationaal-socialisme en met lange kunstleven betrokken waren. In
rijen tweederangs literair werk in principe doet het er niet veel toe dat
de gezuiverde boekwinkels en bibli Goedewaagen de zaak voorzichtiger
otheken, kon zo’n stiekem gemaakt wilde aanpakken. Het doel van bei
boekje inderdaad een ‘godsge de partijen was tenslotte hetzelfde:
schenk’ zijn. Het was een zichtbaar de totale onderwerping van de Ne
teken dat de Duitsers misschien wel derlandse kunstenaar aan de nazifysiek, maar niet geestelijk de ster kunstideologie.
kere waren.
In de loop van 1941 en 1942 werd
daartoe een organisatie opgebouwd
Goedewaagen
die resulteerde in een Kultuurka
Daar deden ze overigens wel veel mer naar Duits voorbeeld, die was
moeite voor. Het clandestiene boek onderverdeeld in een aantal kunst1940-1945 geeft daar een navrant gilden. Iedere kunstenaar die zijn
verslag van bij monde van T. Goe vak wilde beoefenen, moest ver
dewaagen, de secretaris-generaal plicht lid worden van deze organi
van het Departement van Volks satie. Bij niet-aanmelding werd er
voorlichting en Kuituur en boven door de bezetter met strafmaatrege
dien leider van de Nederlandse len gedreigd. Na een aanvankelijke
Kultuurkamer. Na de oorlog ge poging tot massale weigering tra
vangen zittend in Scheveningen den toch heel veel kunstenaars on
schreef hij zijn biografie, waarin de der de druk van deze chantage toe
pogingen om de Nederlandse tot de Kultuurkamer. In tegenstel
kunstenaars
aan
nationaal- ling tot wat Lisette Lewin meent,
socialistische zijde te krijgen uit bleek de organisatie ondanks de
voerig aan de orde komen. Lisette massale aanmelding wel degelijk
Lewin heeft daar uitgebreid ge een fiasco te zijn. Wel heeft zij ge
bruik van gemaakt, ervan uitgaande lijk wanneer ze zegt, dat men de
dat het interessant zou kunnen zijn Nederlandse kunstenaar te veel eer
om het verhaal ook eens van de an zou bewijzen, indien dit volslagen
dere kant te horen. Dat is maar be mislukken aan hem alleen zou wor
trekkelijk waar. Goedewaagen is de den toegeschreven. Dat het lid'
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maatschap in de praktijk zo weinig
voorstelde, lag niet alleen aan het
geringe enthousiasme van de Kultuurkamerleden, maar vooral aan
de organisatie, die voor een groot
deel uit incompetente baantjesja
gers uit de kringen der NSB
bestond. Eén van hen, die wat intel
lectueel vermogen betreft toch een
uitzondering op de regel vormde,
was H.M. Klomp, die voor de oor
log enige faam had verworven als
de dichteres Mien Proost. Tijdens
de bezetting werd hij zakelijk leider
van het Letterengilde met als voor
naamste taak leden voor zijn gilde
aan te werven. Lisette Lewin inter
viewde hem en dat leverde aardige
bijzonderheden op. Op de vraag
wat hij zoal deed, wanneer hij ’s
ochtends op het kantoor van het let
terengilde
kwam,
antwoordde
Klomp lachend: ‘Hoofdzakelijk af
wachten tot iemand zich aanmeld
de.’ Evenals Goedewaagen had hij
het collaboreren niet slecht be
doeld. Met weerzin had hij eens
staan toekijken hoe een paar perso
nen met hun laarzen aan tussen de
voorraad van een op bevel van de
bezetter gesloten boekwinkel naar
verboden boeken op zoek waren.
En aan een Duitser had Klomp
zelfs durven toevertrouwen, de
communistische schrijver Herman
Gorter tot zijn meest bewonderde
Nederlandse auteurs te rekenen.

Op een dergelijke ketterse wijze uitte hij zich echter niet tegenover de
Nederlandse schrijvers, van wie de
meesten hem vergeefs op zijn kan
toor lieten wachten. Het letterengil
de werd dan ook een mislukking.
Bekende schrijvers als Antoon
Coolen, J.C. Bloem, C.J. Kelk, Simon Vestdijk en A. Roland Holst
meldden zich na een aanvankelijke
weigering weliswaar aan, maar zij
publiceerden niet legaal meer.
Vandaar dat de literaire collabora
teurs maar weinig reden tot juichen
hadden dat deze welbekende namen
op hun ledenlijst prijkten. Die lijst
moest verder worden opgevuld met
ruim driehonderd namen van voor
al tweederangs of nog veel lager ge
klasseerde schrijvers, grotendeels
lieden met gefrustreerde literaire
ambities, die ‘smeekten als lid te
worden aangenomen’. Typerend
voor het gehalte van de gemiddelde
gildeschrijver is de aanmeldingsbrief van een terecht in volkomen
vergetelheid geraakte scribent, die
zijn van germanismen doorspekte
epistel besluit met de mededeling,
dat hij ‘de oprechte meening is toe
gedaan, dat zijn geestelijk licht een
ieder zal bestralen.’ Lisette Lewin
maakt ook melding van een

‘Schwarze Liste’, waarop de namen
van joodse auteurs als Herman
Heijermans, Israël Querido, Jacob
Israël de Haan, Victor van Vries
land, Maurits Dekker en Maurits
Mok voorkwamen. Zij mochten
noch gelezen noch gepubliceerd
worden. Dat gold ook voor enkele
andere schrijvers als Menno ter
Braak, Eddy du Perron, Jan Greshoff, A. den Doolaard en Johan Fabricius. Zij konden de bezetter
overigens weinig kwaad meer doen,
want de eerste twee genoemden wa
ren dood en de anderen zaten in het
buitenland. Ook werden er boeken
verboden van Kuituurkamerweigeraars en van Angelsaksische, Franse
en Russische auteurs. Om te kijken
of boekhandel en bibliotheek zich
wel aan de verbodslijsten hielden,
werden er controleurs opuit
gestuurd. Die kwamen ook bij de
uitgeverijen om na te gaan of het
gedistribueerde papier wel werd ge
bruikt voor het doel waarvoor het
was afgegeven.
De meeste uitgevers hadden zich,
in tegenstelling tot de schrijvers,
wél aangemeld. ‘De standvastigen
waren in de minderheid,’ schrijft
Lisette Lewin. Daarin schuilt iets
van een verwijt, dat niet geheel ge
rechtvaardigd is. Enkele bladzijden
verderop blijkt dat uit haar passage
over de vurig anti-Duitse schrijfster
Ina Boudier-Bakker, die in haar
dagboek over haar uitgever op
merkt: ‘Hij heeft om zijn zaak in
het gilde moeten gaan.’ Bij de over
igens terechte trots van Lewin over
de houding van de meeste Neder
landse schrijvers had wel de aante
kening gepast, dat er nogal een ver
schil bestond in positie en moge
lijkheden van de diverse kunste
naars. Schrijvers en beeldende
kunstenaars konden gemakkelijker
clandestien blijven doorwerken dan
bij voorbeeld toneelspelers en mu
sici, die normaal gesproken voor
hun kunst een publiek en de open
baarheid nodig hadden. Bij de
laatste groepen bestond er boven
dien een zekere verantwoordelijk
heid ten opzichte van de toneel
groep of het orkest, zoals ook de
uitgever die had ten opzichte van
zijn zaak en personeel. Daarnaast
was er soms niet eens sprake van
een mogelijkheid te kiezen. Hele
koren en orkestverenigingen wer
den massaal lid gemaakt. En, zoals
Lisette Lewin wel vermeldt: ‘Het
personeel van uitgeverijen, leesbi
bliotheken en boekhandels was au
tomatisch lid.’ Aanmelding bete
kende ook niet, dat men per se nog
verder op het foute pad raakte. Veel
van de doorwerkende uitgeverijen
lijken de boot aardig te hebben af
gehouden. Het echte collaboreren-

de werk werd gedaan door een
reeks nationaal-socialistische uitge
verijen, zoals Storm, Opbouw, Ros
kam, Westland en Hamer. Minder
Germaans-krijgshaftig, maar des te
fantasierijker klonken de namen
van hun onwettige tegenpolen, de
illegale en clandestiene uitgeverij
en, die zich tooiden met namen als
De Bezige Bij, De Blauwe Schuit,
Het Zwarte Schaap, In Agris Occupatis of Astra Nigra.

Zo, nu lezen w ij
Wie van deze uitgeverijen nu pre
cies de eerste was, wordt uit Het
clandestien boek niet goed duidelijk.
Jaap Romijn staat weliswaar met
zijn Schildpad-reeks als eerste ge
noemd, maar vóór hij in april 1942
begon, waren er, zo blijkt elders uit
de tekst, al andere clandestiene uit
gaven verschenen. Behalve een
paar incidentele joodse uitgaven uit
1941 en 1942 waren dat vooral publikaties van de Hongaarse uitgever
K.G. Kollar en van de Groningse
Blauwe Schuit.
De laatste uitgeverij begon al in de
cember 1940 clandestien werk te
maken op initiatief van dominee A.
Henkels, die hulp kreeg van A.
Zuithoff, Adriana Buning en H.N.
Werkman, de drukker-typograaf
die met zijn bijzondere, artistieke
vormgeving De Blauwe Schuit we
reldvermaard zou maken. Die
kunstzinnige kant heeft de eigenlij
ke teksten wat op de achtergrond
doen raken, maar uitgaven als Die
Legende des Bdalschems en de Turkenkalender 1942 waren zeker niet
alleen bibliofiel en esthetisch be
doeld. Volgens de enige overleven
de van de groep, A. Zuithoff,
‘moesten de teksten, al waren ze uit
vroeger eeuwen afkomstig, altijd
gelezen kunnen worden in verband
met de oorlogstoestand’.
De Hongaar Kollar leidde in Am
sterdam de (legale) Akademische

In te rn a tio n a l l’otato Show, C rystal

i'uluce, 1S7U.

Verlagsanstalt Pantheon en begon
in 1941 in samenwerking met twee
Duitsers, Wolfgang Frommel en
Heinz Horn (pseudoniem Wolf
gang Cordan) clandestiene uitgaven
te verzorgen van het werk van voor
al Duitse schrijvers en dichters,
met name van Stefan George. Niet
direct, zoals Lisette Lewin zegt,
‘lectuur voor de massa’, maar het
echte fijnproeverswerk. Het groep
je vormde een unieke Duitse cultu
rele enclave te midden van de ons
land overspoelende ‘K ultur’. Fas
cinerend is de beschrijving van
Frommels onderduikbelevenissen.
Hij hield zich niet alleen bezig met
literatuurgenot, maar ook met het
helpen van jonge joodse lotgenoten,
die hij op zijn eigen adres, bij de
schilderes Gisèle van Waterschoot
Van der Gracht liet onderduiken.
Soms zaten ze daar wel met een
man of tien bij elkaar en kon het ie
mand wel eens te benauwd worden:
‘Dan wilden de jongens elkaar aan
vliegen of een hunner wilde naar
buiten stormen en riep: “Ik ga nog
liever naar het concentratiekamp
dan hier nog langer te blijven zit
ten.” ’ Om dergelijke crisistoestan
den op te vangen, werd een vaste
huisregel bedacht: ‘Wie het niet
meer uithield moest het gevaar be
zweren met de woorden “Zo nu le
zen wij.” ’ Vervolgens moest iede
reen in een kring gaan zitten en
werd er een gedicht voorgedragen.
‘Binnen een halfuur zat iedereen te
discussiëren en voelden we ons
vrij.’ Op deze manier hield de
groep het in haar enge omgeving
uit. Frommel liet de herinnering
aan zijn ‘oorlogsburcht’ later voort
leven in het door hem in 1950 op
gerichte
literaire
tijdschrift
Castrum Peregrini.
In de loop van 1942 en 1943 groei
de het aantal clandestiene en illega
le uitgaven snel. Dat hield logi
scherwijs verband met de eerder ge
noemde maatregelen van de bezet
ter op het gebied van de Kultur. Er
was nog een andere reden om zwart
te gaan publiceren. Dat was het ge
brek aan papier, dat op verkapte
wijze tot censuur leidde. Door de
afdeling Boekwezen, onderdeel van
de Kultuurkamer, werd de boekenproduktie gecontroleerd. Als richt
lijn gold: ‘De papierschaarschte
dwingt alléén toestemming te ge
ven voor die boeken, waarvan de
verschijning gewenscht geacht
moet worden.’ Iemand die ook
maar één onvertogen woord over de
Duitsers
en
het
nationaalsocialisme in zijn manuscript had
staan, hoefde er niet op te rekenen
dat zijn werk zou worden uitgege
ven. Aangeboden manuscripten
werden door aan het departement

verbonden rapporteurs op dergelij
ke onwelvoeglijkheden doorge
vlooid.

D ieuw ertje
Lisette Lewin schat het aantal clan
destiene uitgeverijen en reeksen,
die in deze jaren werden opgezet,
op negentig. Zij brachten samen
meer dan duizend titels uit in opla
gen die varieerden van één tot vele
duizenden. Waarschijnlijk is er
geen bezet land geweest, waar zulke
grote hoeveelheden papier achtero
ver zijn gedrukt als in Nederland,
want naast alle clandestiene uitga
ven werden er tijdens de bezetting
ook bijna twaalfhonderd illegale
kranten en krantjes in vaak aanzien
lijke aantallen van duizend stuks en
meer gedrukt.
Naast herdrukken en vertalingen
van verboden buitenlandse schrij
vers verschenen er op clandestiene
wijze herdrukken en oorspronkelijk
werk van Nederlandse auteurs. Ro
mans, verhalen, gedichten, essays,
maar ook kinder- en moppenboek
jes. Even gevarieerd als de biblio
grafie van Dirk de Jong is het
beeld, dat Lisette Lewin schetst
van de uitgeverijen en allen, die
daarmee te maken hadden. Domi
nee Henkels van De Blauwe Schuit
begon zijn tijdelijke uitgeversloop
baan met de opmerking dat ‘wij in
deze tijd onze vrienden eens moed
moeten inspreken met een uitgaaf-

1. G eert L u b b erh u izen . 2. B ert
B akker. 3. A .A .M . Stols. 4 . Ja a p
R om ijn; hij begon in a p ril 1942 de
S c h ild p a d ree k s. 5. K arei van Boeschoten, b o e k h an d e la a r en uitge
v e r o n d e r de n a a m A stra N igra.
6. F re d B atten; hij h a d m e t Adria a n M o rrië n de uitgeverij Het
Z w arte S c h a ap . 7. H et H uis a an
de D rie G ra c h te n , w aarin sinds
1947 de B oekhandel P o stm a is ge
vestigd. 8. Fokke T am m in g a ,
d ru k k e r voor de M an sard e P ers

je’. Boekhandelaar Chris Leeflang
in Utrecht startte op even simpele
wijze met het uitbrengen van clan
destien werk. Hij stuurde zijn
vrienden en kennissen in 1943 bij
wijze van kerst- en nieuwjaarswens
een door C.A.B. Bantzinger geïl
lustreerd gedicht van Gabriël Smit.
Dat leidde tot meer clandestiene
uitgaven, zoals het zeer populaire
gedicht Dieuwertje Diekema van
Kees Stip, een parodie op J.W.F.
Werumeus Bunings Maria Lécina.
Twee plaatsgenoten van Leeflang,
de studenten Geert Lubberhuizen
en Charles van Blommestein, dach
ten eigenlijk nog niet aan een echte
uitgeverij, toen zij de beroemde
rijmprent De achttien doden van Jan
Campert, geïllustreerd door Fedde
Weidema, lieten drukken. De uit
gave werd echter een groot succes
en inspireerde tot meer illegale en
clandestiene uitgaven. Het werden
er niet minder dan vierenzestig, het
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A CHAIN OF VOICES

A magnificent historical novel, spanning
three generations, set in South Africa in the
early nineteenth century, a brilliant story
teeming with family secrets, murder, revenge and love. I 18,85
Laurens van der Post

A STORY LIKE THE WIND /
A FAR-OFF PLACE "

Two magnificently inventive, visionary
novels of adventure, evoking the magie of a
fast-vanishing African world. Each volume
f 18,85
AN. Wilson

WHO WAS OSWALD FISH

Admirers of Tom Sharpe will love this novel
that froths and hums with outrageous farce,
rumbustious sex, penetrating parody and
mysterious Gothic goings-on. / 13,50
R K Narayan

THE MAN-EATER OF
MALGUDI

Another chronicle from the enchanted city
of Malgudi: the clash of the gentle printer
Nataraj and pugnacious taxidermist Vasu.
King Penguin. I 13,50

THE STORIES OF
WILLIAM TREVOR
An Omnibus edition of the five volumes, in
which thefam ouslrish novelistcollected his
short stories, 'Classics of theGenre’, Auberon Waugh. King Penguin. I 29,60

vrijheid en naar seks’.
Terecht besteedt zij ook aandacht
aan de drukkers. Die liepen bij dit
werk het grootste risico, want bij
een onverwachte controle was het
onmogelijk het letterlijk loodzware
zetsel weg te Werken of de stapels
boeken te laten verdwijnen. De
meeste van hen waren ook actief in
het verzet, zoals Dick van Veen en
C. Visser. De laatste drukte naast
belletr ie ook Vrij Nederland en Het
Parool. Van Veen was bij vele ande
re dingen ook medeoprichter van
het enige illegale, humoristische
tijdschrift uit de oorlogstijd Metro,
waar rechtzinnige verzetsmensen
als Henk van Randwijk niets van
moesten hebben. In Vrij Nederland
werd het blad omschreven als ‘een
teken van verwildering’.
Het clandestiene boek 1940-1945
staat vol van dit soort anekdotische
notities, die samen een uitstekend
beeld geven van de ondergedoken
letterkunde in die jaren. Ze zijn
door Lisette Lewin met veel gevoel
voor sfeer opgeschreven. Slechts
hier en daar is haar pen wat te ver
doorgeschoten, bij voorbeeld in de
constatering dat Erich Wichman
de leukste fascist was die we ooit
hebben gekend’. Aan de nauwkeu
rige optekening van feiten ont
breekt het soms. Brinkman’s cumu
latieve catalogus van boeken had in
veel van deze gevallen uitkomst
kunnen bieden. Daaruit blijkt bij

___

1. C. Visser, drukker van Vrij Ne
derland en voor De Bayard Pers.
2. Klaas Woudt, uitgever van het
tijdschrift Zaans Groen en druk
ker voor de Vijf Ponden Pers. 3.
Chr. Leeflang, gaf onder versch il
lende nam en clandestien uit. 4.
Wim Polak, gaf in de oorlog m et
zijn vrouw Bea en Leo Schatz
anoniem uit, na de oorlog als uit
geverij De Telg. 5. George Kroonder, uitgever van D e Bayard
Pers. 6. Cees Bantzinger; hij had
m et Bert Bakker en Fokke T am 
minga De M ansarde Pers. 7. Jan
V erm eulen, uitgever van de M o
lenpers. 8. Leo Schatz. 9. Charles
van B lom m estein; begon m et
Geert Lubberhuizen De Bezige Bij

voorbeeld dat enkele verboden
schrijvers, zoals Du Perron, toch
gedrukt werden en legaal verkrijg
baar waren. Voor een deel kwamen
die uitgaven uit België, waar wat
meer mogelijk was dan in Neder
land. Maar echt essentieel zijn de
tekortkomingen niet, zelfs niet de
vervelende fout betreffende Fedde
Weidema, die niet dood maar
springlevend is. Dat er nu door
haar veertig in plaats van eenen
veertig van de betrokkenen zijn
geïnterviewd maakt principieel wei
nig verschil uit. Waar het in dit
boek uiteindelijk om ging, was het
aantonen van een ‘kunst die on
danks zichzelf bestaat’. Daarin is
Lisette Lewin goed geslaagd.
■
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t 52,50
RD. Laing
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NATUURLIJK, IN
PE NG UI N BOOKS

hoogste aantal dat in de clandestie
ne uitgeverij bereikt werd. Een zeer
eervolle plaats nam ook A.A.M.
Stols, voor de oorlog al actief als
uitgever, met tweeënzestig titels in.
Zijn beweegreden om zwarte boe
ken te gaan publiceren was eenvou
dig de wens om zonder dwang mooi
werk te kunnen blijven produceren.
Weer een heel ander verhaal, een
van de meest curieuze uit het boek,
is dat van vier joodse vervolgden
die vooral kinderboeken uitgaven.
Het groepje betond uit de boekverkoopster Bea Biet, haar man, de uit
gever Wim Polak, de kunstschilder
Leo Schatz en de fotograaf Sem
Presser. Ook in dit geval was het
begin van min of meer toevallige
aard. Presser had op de verjaardag
van het dochtertje van de familie, Om slagen van Dokter Langpootwaarbij hij was ondergedoken, mug en Ankie is jarig, geschreven
foto’s gemaakt. Die foto’s en de door Bea Biet m et foto’s van Sem
wens wat geld bij te verdienen leid Presser en door haar, Wim Polak
den tot het ontstaan van het boekje en I.eo Schatz in grote oplagen
uitgegeven.
Ankic is jarig. Een ander boekje met
kinderversjes, Dokter Langpootmug, bleek achteraf de Sicherheits- onbekende uitgeverij misschien
dienst voor raadsels te hebben nog publikatiemogelijkheden wa
gesteld. Op een illegale ontvangst- ren. Dat contact resulteerde in clan
lijst kwam een financiële bijdrage destiene uitgaven van onder ande
van ‘Dr. L .’ voor. Tot de bevrij- ren Gerrit Achterberg, Gerard den
ding heeft de SD er zich het hoofd Brabander en de Groningers Koos
over gebroken wie die dokter wel Schuur, Ab Visser en A. Marja, die
was. De boekjes werden in voor die overigens zelf betrokken raakte bij
tijd en omstandigheden uitzonder het clandestiene uitgeven. Hij was
lijk hoge aantallen gedrukt. Het medeoprichter van In Agris Occuging om oplagen van vijfentwintig patis.
honderd tot veertigduizend exem Niet alles wat werd gedrukt bezat
plaren. Lisette Lewin vertelt niet letterkundige waarde. Er verscheen
alleen dat verhaal, maar beschrijft in de clandestiene pers eigenlijk
ook het moedige verzetswerk van maar weinig wat ook later nog aan
de Polaks en Schatz, die zich onder sprak. De novelle WA-man van
andere met onderduikershulp, ver Theun de Vries vormt een uitzon
valsingen en het Haagse illegale Pa dering. Ook de uitgaven van de
rool bezighielden. Dat relaas bena Haagse Mansarde Pers waren lite
drukt eens te meer het feit, dat het rair de moeite waard. Bij deze uit
bij de clandestiene uitgeverij lang geverij werd veel oorspronkelijk
niet altijd om literaire egotripperij werk gepubliceerd van bij voor
beeld Bertus Aafjes, Gerrit Achter
of manische bibliofilie ging.
berg en Ed. Hoornik. De Mansarde
Liber amicorum
Pers dankte haar naam aan de zol
Bij gebrek aan uitgeefmogelijkhe- derkamer, waar uitgever Bert Bak
den begonnen sommige, vooral jon ker, drukker Fokke Tamminga en
ge schrijvers ook zelf maar met het tekenaar Cees Bantzinger op een
publiceren van hun werk. Zo ont zomerse avond in 1943 tot oprich
stonden er clandestiene literaire ting besloten. Die plek werd een
ontmoetingscentrum
tijdschriften als Zaans Groen en Pa belangrijk
rade der Profeten, waaraan schrij voor de clandestiene literatuur. Tot
vers en dichters als W.F. Hermans, de bezoekers behoorden Jacques
Ad den Besten, Paul Rodenko, Bloem, Den Brabander, Jacques
Hans Warren en Jan Vermeulen Gans, Achterberg, Hoornik, Wil
meewerkten. Sommige anderen lem Nagel en Jan Vermeulen. Zij
kwamen terecht bij de Bayard pers moesten allemaal een bijdrage leve
van de Amsterdamse uitgever en bi- ren aan het gastenboek, het Liber
bliotheekhouder George Kroonder. amicorum, dat misschien wel het
De Kultuurkamer had zijn uitgeve meest bijzondere document is van
rijtje blijkbaar over het hoofd ge het clandestiene literaire leven in de
zien, want hij werd nooit voor het jaren 1940-1945. Lewin schrijft dat
lidmaatschap benaderd. Enkele uit het album blijkt, dat er ‘in de
nieuwsgierige auteurs kwamen naar oorlog twee verlangens leefden in
hem toe om te zien of er bij deze het gemoed der dichters: naar del
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dat het over de Frankfurter Schule
gaat — waarvan ze intuïtief weten
dat het te moeilijk voor hen is.
Over die vertaling mag men best
een paar jaar doen, mits men een
kattebelletje bijvoegt dat Gontsjarov over Oblomov, zijn klassieke
werk over de luiheid, tien jaar deed.
Het blijft de vraag of de ambtena
ren dat begrijpen.

De potentie van het sudderen
Het Insel boek der luiheid
Doeschka Meijsing
Nog nooit heb ik zo weinig zeggenschap
over mijn daden gehad als bij het lezen van
Das Insel-Buch der Faulheit. Ja, het was
dwangmatig. In welke omgeving ik me ook
bevond — als ik het boek alleen nog maar
in mijn hand hield, zocht ik al gehaast naar
een plaats om languit te liggen. Terwijl dat
helemaal niet zo mijn gewoonte is bij het
lezen van boeken. Gelukkig schrijven de
samenstellers van deze bloemlezing over de
luiheid in hun nawoord (dat ik zittend las;
wat is er toch aan de hand?) dat het de be
doeling van hun bloemlezing is om liggend
gelezen te worden. Dat hadden ze dan be
ter in een voorwoord kunnen zeggen, dan
was er geen reden geweest tot ongerust
heid.
Bovenstaande lijkt voor de hand te liggen, lui
heid en horizontale lichaamstoestand vormen
een symbiose, maar zo eenvoudig is het niet. Als
het dat wel was, zou er geen enkele bespreking
van deze bloemlezing uit de wereldliteratuur
verschijnen, bij voorbeeld. De luiheid is, dat is
me na lezing wel duidelijk geworden, ingewik
kelder dan je denkt. Er moeten dus een paar din
gen over de luiheid gezegd worden.
Ten eerste is men ertegen. Wie die men zijn
weet ik ook niet, maar het naslaan van een Duits
en een Nederlands spreekwoordenboek leverde
een hele reeks dreigende variaties op ‘Ledigheid
is des duivels oorkussen’ op. En wie herinnert
zich niet uit zijn jeugd een van die steevaste va
riaties, als je de alleszins rechtvaardige ge
ruststelling uitsprak: ‘Dat doe ik straks wel...’.
Het vreemde is nu dat tweeënvijftig van de vier
envijftig schrijvers in Das Insel-Buch der Faul
heit, van Francois Villon tot Vincent van Gogh,
van Gotthold Ephraim Lessing tot Italo Calvino, plus de samenstellers, ervóór zijn. Over
Dante ben ik niet zeker, die laat zijn luie Belacqua in het vagevuur belanden, weliswaar niet in
de hel, maar toch. En Ernst Bloch is zo genuan
ceerd over de luiheid, dat hij ernstig met het
probleem worstelt.
Worstelen en lui zijn, dat gaat niet samen.
De rest zingt, kwinkeleert en coloratureert de
lof van de luiheid. Hermann Hesse bij voor
beeld doet er heel gewichtig over. Hij vergelijkt
onze cultuur met de oriëntaalse, reden waarom,
toen de bloemenkinderen nog in de mode wa
ren, er een Hesse-Welle was, zo’n tien jaar gele
den. In het Oosten, betoogt hij, kun je nog men
sen zien die urenlang zonder iets te doen voor
zich uit zitten te staren. En dat is de ware kunst.
Vervolgens geeft hij een beschrijving hoe hij
zelf die oosterse houding geleerd heeft: hij kocht
op een dag Sprookjes van 1001 nacht, begon het
te lezen en verveelde zich. Hij lei het boek weg.
Toen nam hij het boek toch weer ter hand, ging
op de grond zitten, en ja, het ging al iets beter,
14
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beid werd als ik me voorlezen liet.’ Zo, in die si
tuatie, genoot hij van het boek. Na lezing van
deze verbluffende didactiek heb ik geprobeerd
het experiment te herhalen, maar de Sheherazade in mijn omgeving voelde er weinig voor om
mee te werken aan een empirische toetsing.
Dat was de oosterse variant.
Dan is er de economische. Paul Lafargue, Fran
se socialistenleider en schoonzoon van Karl
Marx roept uit dat ‘alle individuele en sociale el
lende voortkomt uit de hartstocht voor de ar
beid’. Ik vind dat een sympathieke uitspraak van
een socialistenleider aan het eind van de negen
tiende eeuw, maar in de mond van Den Uyl of
Wim Kok nu, zou ik het een tikkeltje wrang, of
zelfs naïef noemen. Dat komt omdat economie
een zeer schommelende wetenschap is, die maar
niet kan beslissen of ze zich nu op cijfers dan
wel op psychologie moet baseren.

The Blues
De romantische luiheid is me liever. In Aus dem
Leben eines Taugenichts van Joseph von Eichendorff trekt Taugenicht, die te lui is om voor de
duvel te dansen, de wijde wereld in. Op zoek
naar alles wat Het Goede Leven te bieden moet
hebben: verliefdheid, liefde, niets doen, niet
deugen, en in het gras liggen staren naar de
blauwe hemel, zonder dat de mieren in je
broekspijpen klimmen of er, waarvandaan snap
je niet, plotseling een hele stapel gemene donke
re wolken je duidelijk maken dat je verdwaald
bent. Dit alles lukt Taugenicht, hij is een ge
luksvogel. Maar niets kan verhinderen dat zijn
vrolijke reis door de landen omgeven is door een
waas van vergeefsheid, die zo moedeloos maakt
dat het het beste is maar weer naar huis terug te
keren. (De samenstellers merken naar aanlei
ding van dit fragment van Eichendorff op dat
het woord blauw, van de blauwe lucht, een ei
gen leven in het taalgebruik is gaan spelen: ‘ins
Blaue hinein’; ons taalgebied kent ‘een blauwe
maandag’, ‘een blauwtje lopen’; het Engels kent
‘the blues’. Alles wijst erop dat ‘la dolce far
niente’ te maken heeft met vrijheid, ongebon
denheid, vergeefsheid en treurigheid.)
Een tegenpool van de romantische luiheid is de
ironische. Die zich zelf in de staart bijt. De
schrijvers in deze bloemlezing die deze vorm
van de kwaal beschrijven, brengen de lezer tot
ongekende hilariteit. 1956 — Ein Plizjahr van
Wolfgang Hildesheimer is er een voorbeeld van.
In deze vertelling uit 1962 schrijft Hildesheimer
dat 1956 ongetwijfeld een zeer belangrijk jaar
was waarin men Mozarts, Heines, Rembrandts,
Caesars en Freuds sterfdag herdacht, maar dat
men één iemand vergeten is: Gottlieb Theodor
Pilz. Vervolgens schrijft Hildesheimer een her
denkingsartikel over Pilz, een man die in zijn
jongelingsjaren een twee jaar durende reis door
Italië maakte, en gelukkig zo verstandig was
geen woord of schets daaruit mee te nemen; die
Madame de Staël ontmoette, die hem onge
vraagd meedeelde bezig te zijn aan een boek
over Duitsland, waarop Pilz grof vroeg

hij kwam al iets meer in de oosterse sfeer die het
boek nodig heeft. ‘Spoedig kwam ik erachter dat
het effect van de oriëntaalse atmosfeer verdub‘Waarom?’. ‘La Staël had daarover nog niet na
gedacht en bleef het antwoord schuldig.’ Pilz
ontmoet alle groten der aarde, ook Schumann en
Mendelssohn ‘aan wie hij zijn theorie dat com
ponisten niet meer dan vier symfonieën moesten
schrijven, met succes voorlegde’. De laatst be
kende brief van Pilz stamt uit 1849, een brief
aan George Sand, waarin Pilz’ bekende maxime
staat: ‘Mehr Worte, weniger Taten!’ Deze ver
zonnen en luie Pilz is, misschien vanwege het
Marx-, Kafka-, Luther- en Wagnerjaar, mij zeer
zeer dierbaar.
En laat ik in deze categorie niet vergeten Les
sing te noemen, wiens L of der luiheid ooit zo
geeuwend door Fischer-Dieskau gezongen
werd, dat bij de herinnering daaraan me nog de
tranen van de gaapziekte in de ogen springen:
Faulheit, jetzo will ich dir
Auch ein kleines Loblied bringen.—
0..wie..sau.. er wird es mir,
Dich..nach Würden..zu besingen!
Doch, ich will mein Bestes thun,
Nach der Arbeit ist gut ruhn.
Höchstes Gut! wer dich nur hat,
Dessen ungestörtes Lebben —
Ach!.. ich. .gahn ’.. ich.. voerde malt..
Nun.. so magst du., m ir’s vergeben,
Dass ich dich nicht singen kann;
Du verhinderst mich ja dran.
Ik begrijp dat er na al deze voorbeelden mensen
zullen zijn die, net als de oude Seneca over de
langslapers in het oude Rome, verontwaardigd
uitroepen: ‘Hoe moeten deze mensen weten hoe
ze moeten leven als ze niet eens weten wanneer
ze moeten slapen!’ Maar helaas, degenen die
achter de oude Seneca staan in dezen behoren
tot de categorie ‘men’ die tegen de luiheid zijn,
en Das Insel-Buch der Faulheit laat de schrijvers
aan het woord die vóór zijn. En dat is niet een
kwestie van moralisme.

Wozu? Wozu?
De schrijvers van het nawoord doen hun best
om tegemoet te komen aan de Seneca-achtigen
door verklaringen aan te dragen als zou bij voor
beeld Oblomov, die terecht een zeer ruime plaats
krijgt in deze bloemlezing, een tegenbeweging
vertegenwoordigen in een Rusland waar de in
dustrie in opmars is. O f als zou de luiheid het
middeleeuwse begrip van het Vita contemplativa in ere willen herstellen. O f als zou er, met
Adorno en Horkheimer in de hand, een soort sa
menzwering bestaan sinds de Verlichting, die
eropuit is om in ieder geval de creativiteit een
veel lagere plaats op de hiërarchische ladder van
waarden toe te bedelen dan de economische acti
viteit.
Daarmee zijn we dan beland bij des Pudels Kern.
Dat is waar het al die tweeënvijftig schrijvers

om gaat: dat de ware creativiteit
uit luiheid en ledigheid geboren
wordt: wij kunnen niet onze
meesterwerken schrijven als wij
niet ruime tijd hebben om te
slapen, rond te hangen, niét te
werken, niét te denken, te lumme
len, te sudderen. Dat is de smeek
bede die uit al die vrolijke verhalen
over de luiheid opstijgt: zet ons niet
in de fabriek, laat ons niet vieren
twintig uur worsten vullen, bespaar
ons nota’s, promoties en politiek,
wij zingen het lied der luiheid, vers
twee, opdat we ‘Auf Flügeln des
Gesanges’ kunnen opstijgen. Be
waar ons voor het Boze, het Werk.
De waarheid is dat ik het met deze
smeekbede eens ben. Creativiteit
komt voort uit sudderen. Ik raad
dan ook iedere schrijver die subsi
die wil aanvragen bij de Stichting
Fonds voor de Letteren, aan, om
zich niet meer in bochten te wrin
gen door op het aanvraagformulier
allerlei projecten op te voeren
waaraan men bezig is, en die geen
hond werkelijk interesseren, maar
om eenvoudig dit Insel-Buch der
Faulheit mee te sturen. Eventueel
in vertaling, want die ambtenaren
in Den Haag denken anders meteen

Wat er overblijft is één probleem.
Dat is het probleem waar Ernst
Bloch mee worstelt. ‘Het hier en nu
van de mensen,’ schrijft Bloch,
‘zonder iets te doen te hebben,
smaakt ons niet: niet in de laatste
plaats omdat het zo voortreffelijk
zou kunnen zijn, maar het niet is.’
Is hier een moralist aan het woord
die ons ons plezier in de luiheid te
gen wil maken? Nee, hier zegt ie
mand iets wat bij enig nadenken
een onontkoombare paradox blijkt,
van het soort paradoxen dat vleu
gellam maakt (zo iets als spierpijn
in alle ledematen). Aan het woord
luiheid kleeft, alle oriëntaalse cultu
ren ten spijt, het woord vergeefs
heid, het woord melancholie en ver
veling. Ik lig hier op mijn rug in
het gras, de hemel is blauw, de beek
ruist, en ik denk aan niets. Wozu?
Wozu? Wozu?
In de bloemlezing staat ook deze
tragische vorm van luiheid beschre
ven door Albert Ehrenstein in zijn
gedicht Taedium Vitae:
Ich will trauem und ich will mich
[gramen,
Ich will kauern und ich will mich
[schamen,
Ich will die Rosen nicht mehr riechen,
Ich will mich unters Bett verkriechen,
Ich will krank sein, faulen, abwarts
[siechen,
Ich will weinen und nicht wieder
[lachen,
Ich will schlafen und nicht mehr
[erwachen,
Ich will sterben und begraben werden.
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ORAKEL
HUGO DE GROOT

HOE WORDT
EEN
SCHILDERIJ
GEMAAKT?

JAPANSE KUNST

6 mei-26 juni
open ma-vr
10-12 en 13-17
za + zo + feestdagen
14-17

tot oktober
open di. t/m za.
10-17 uur
Ma. gesloten

DOMINIKANER PLEIN 5 MAASTRICHT

VOLKENKUNDIG
MUSEUM
NUSANTARA

SINGER MUSEUM
LAREN NH
G.H. BREITNER
1857-1923

Botho Strauss merkt in zijn Paren,
Passanten (niet in de bloemlezing
opgenomen) op dat er grote schrij
vers zijn, onder wie Flaubert, die
een uiterst lui en weinig arbeid
zaam leven leiden om tot grote
meesterwerken te komen. Botho
Strauss vergelijkt deze schrijvers
met ganzen, die lange tijd moeten
dommelen om in ‘vliegstemming’
te komen. Ganzen zijn edele dieren.
Ooit hebben ze ervoor gezorgd dat
het Capitool niet in brand vloog.

SENGAI,
monnik, artiest, humorist

a q u a re lle n en te k e n in 
gen
Geopend tot en met 26 juni
1983. Dinsdag t.e.m. zaterdag
10-17 uur; zondag en 2e
pinksterdag 13-17 uur; gesloten
maandag en 1e pinksterdag.
Rijksmuseum
Kröller-Müller
Hoge Veluwe — Otterlo
t/m 29 mei

HET
NIEUWE BOUWEN
INTERNATIONAAL
catalogus:
Het Nieuwe Bouwen Internatio
naal Volkshuisvesting — CIAM
— Stedebouw door Drs. A. van
der Woud catalogus wordt u
toegezonden na ontvangst van
f 25,— te storten op giroreke
ning 82 95 08 Kröller-Müller
Stichting, Otterlo.

3onnefantenmuseum
Het Nederlands
Textielmuseum
in het hart van Brabant
toont vanaf
20 mei t/m 19 juni
a.s.

“ 25 jaar
bruidsmode”
U bent van harte welkom. Ope
ningstijden: ma t/m vr van 10.00
tot 17.00 uur za van 14.00 tot
17.00 uur zo van 12.00 tot 17.00
uur. Gasthuisring 23, 5041 DP
Tilburg
Inlichtingen:
013422241.

STEDELIJKE
MUSEA ZUTPHEN
Stedelijk museum: in voormalig
klooster, historie van Zutphen en de
Graafschap, (stijlkamers, zilver,
munten, archeologie, topografie, Jo
Spier).
Museum Henriette Polak: heden
daagse kunst in oude herberg; 17e
eeuwse schuilkapel

in beide musea
wisselende
tentoonstellingen
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'Ongelovig keek ik h et kringetje rook na.
N ooit had ik in een kleine sigaar
zoveel rijpheid en noblesse geproefd.’

De eerste kennismaking met een Cigarrillo
Clasicos van La Paz levert zelfs de sigarenkenner
een milde schok op.
Hoe is het mogelijk, zoveel noblesse en karak
ter in het handzame formaat van een Cigarrillo?
Alleen La Paz kent het antwoord, tot in de
geurige details van tientallen tabakssoorten.
Verscholen onder het prachtige, lichtgetinte
Sumatra dekblad.
All een die receptuur levert een ongeëvenaar
de, verrassende mengeling op van zachtheid, pit
en karakter. Van een Cigarrillo Clasicos met de
signatuur van La Paz.

Cigarros Autcnticos

Zelfs al maakt u in behoorlijk tempo flink wat kilometers, de benzinemeter
van uw nieuwe Rekord
daalt uiterst traag.
Verbaasd vraagt u zich af hoe dat
mogelijk is. Zo’n ruime auto, met zoveel
vermogen, die zo weinig verbruikt?
Om een ingewikkeld verhaal van de
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ingenieurs kort te houden: de nieuwe kan daar niet aan tippen. Zoveel komRekord is zo zuinig in verbruik, dank zij fort, ruimte en kracht. En tegelijkertijd
een kombinatie van drie faktoren.
zo aktueel ekonomisch.
Een uitgekiende aërodynamische
vormgeving. Een motor die al bij laag
toerental hoge prestaties levert. En een
veel lager gewicht dan u zo op het
eerste gezicht zou verwachten.
Menige auto in vergelijkbare klasse
n
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La Paz, een waarborg voor puur tabak.

Een kom die men vult en vult
Een vrolijke lezing van Virginia Woolf
Wezenlijke momenten
Ongepubliceerde autobiografi
sche geschriften door Virginia
Woolf
Tekstverzorging, inleiding en
voetnoten: Jeanne Schulkind
Vertaling: Leonoor Broeder
Uitgever: De Bezige Bij, 284
P-, ƒ34,50
Over Londen
door Virginia Woolf
Vertaling: Carol Limonard
Uitgever: Tabula, 44 p.,
ƒ 2 0 , - __________________________

Diny Schouten

waarin hij zich stoort aan dat elkaar ;
‘briljant’ vinden. Zijn irritatie is na i
te voelen uit de schets ‘OudBloomsbury’, een nooit gepubli
ceerde lezing die Virginia Woolf in
1921 of ’22 hield voor de Memoir
Club, een
select gezelschap
Bloomsburianen, dat regelmatig
bijeen kwam ‘om te dineren, me
moires voor te lezen en van eikaars
gezelschap te genieten’.
‘Oud-Bloomsbury’ werd samen
met vier andere ongepubliceerde
autobiografische geschriften in
1976 door Jeanne Schulkind uitge
geven als Moments of Being. Die
bundel is nu vertaald, en onder de
fraaie titel Wezenlijke momenten
verschenen bij de Bezige Bij, in de
gedistingeerde serie Leven & Lette
ren. Minder chic is dat het register
van de Engelse editie ontbreekt.

‘ We spraken over het wezen van
het goede tot bij enen!’ Virginia
Woolf (née Stephen), 18821941, noteerde deze zin — mét Ben ik een snob?
het bakvisachtige uitroepteken Voor de Memoir Club hield Virgi
— in een dagboek dat ze bij nia Woolf drie voordrachten, het
hield in de winter van 1904-05. ■genoemde ‘Oud-Bloomsbury’, over
Het was haar eerste winter in het Bloomsbury van vóór 1914; ‘22
Bloomsbury, 46 Gordon Squa Hyde Park Gate’, over de pogingen
re, het weinig ‘fashionable’ van haar halfbroer George om zijn
adres waar de vier kinderen beeldschone maar onwillige stiefStephen: Thoby, Vanessa, Vir zusjes te introduceren in de society,
ginia en Adrian, zich zojuist ge pogingen die jammerlijk mislukten;
vestigd hadden na de dood van en ‘Ben ik een snob?’, dat me door
de titel het interessantst leek, maar
Sir Leslie.
Het is niet echt eenvoudig om er
achter te komen wie of wat
‘Bloomsbury’ was, en wanneer het
begon. Er is een boekje van Quentin Bell, zoon van Vanessa Stephen
en Clive Bell, waarin beweerd
wordt dat er nooit iets als een
Bloomsbury-groep bestaan heeft,
en dat wie er andere opinies op na
houdt, last heeft van de kif er niet
bij gehoord te hebben, zodat je na
lezing ervan nog niet veel wijzer
bent geworden. Maar het is wel
duidelijk dat ‘Bloomsbury’, als
hooggestemde coterie van kunste
naars en intellectuelen, begonnen
moet zijn op 46 Gordon Square,
waar Thoby Stephen zijn Cambridge-vrienden bijeenbracht: Clive
Bell, Leonard Woolf, Duncan
Grant, Roger Fry, Lytton Strachey, Maynard Keynes, Saxon Sydney Turner. Ze vormden samen
een soort Genootschap voor We
derzijdse Bewondering. Ik herinner
me een narrige bespreking van
Kees Fens van één van de talloze
geschriften over het inmiddels zeer
salonfahig geworden Bloomsbury,
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dat nogal tegenvalt als een licht
meewarig verhaal over het zielige
snobisme van Lady Sibyl Colefax.
De toon van de drie voordrachten is
voor het overige heel vrolijk, en be
paald koket, een totaal andere Vir
ginia dan die men onthoudt uit de
twee delen Schrijversdagboek, die
een paar jaar geleden werden uitge
geven door De Arbeiderspers. In
het Schrijversdagboek is ze tobberig, hier is ze sprankelend, ironisch,
geestig. Heel innemend is haar be
schrijving, in ‘Oud-Bloomsbury’,
van de eerste keer dat al die ‘bril
jante’ vrienden van Thoby een be
zoek brachten. Ze vond ze tot eigen
ontsteltenis helemaal niet briljant,
integendeel, ‘ik dacht dat ik nog
nooit zulke onaantrekkelijke jonge
mannen had gezien — als jullie mij
mijn woorden willen vergeven’.
Hun conversatie vond ze buitenge
woon saai: ‘Het was alsof de norm
voor wal waardevol genoeg was om te
zeggen zo hoog werd gesteld dat je er
beter aan deed de stilte niet te verbre
ken met iets wat daaraan niet vol
deed. ’ Later moet er toch nog een
briljant causeur zijn opgedoken in

Bloomsbury-kringen:
Desmond
McCarthy. Omdat het zijn vrien
den verontrustte dat hij zijn talent
verspilde aan journalistiek werk,
werd speciaal voor McCarthy de
Memoir Club opgericht. De Club
bleef jarenlang bestaan, echter niet
lang genoeg om aan hem het ver
wachte meesterwerk te ontrukken
— dat kwam nooit.
Over deze Desmond vermeldt
Quentin Bell, in zijn hooggeprezen
biografie van Virginia, een enigs
zins voorspelbare anekdote. De
Woolfs hadden bij wijze van expe
riment buiten medeweten van
McCarthy een secretaresse diens
woorden laten opnemen. ‘Hij sprak
briljant en Miss Green noteerde elk
woord. Er ging maar één ding mis:
het verslag van Desmonds conversatie
was volslagen oninteressant. ’
Maar dan die van Virginia! De inleidster zegt dat Virginia Woolf in
deze voordrachten schreef zoals ze
praatte. Ze moet erg onderhoudend
zijn geweest, vrolijk, en met een
prachtige stem. Meer dan in haar
‘echte’ literaire werk is hier een
Virginia aan het woord die mij zeer
bevalt, geestig, opmerkzaam, on
pretentieus, zonder het dédain voor
het beschrijven van gebeurtenissen

Leonard en Virginia Woolf, 1939

waaronder haar romans zo lijden.
Ik blijk mijn slechte smaak in dezen
te delen met Maynard Keynes, die
Virginia choqueerde door haar ‘memoire over George’ het beste te vin
den dat ze ooit schreef.
Die memoire is de voordracht ‘22
Hyde Park Gate’, een schitterend
stuk, of fragment, want het breekt
vrij plotseling af bij een onheilspel
lende zin: '(...) George Duckworlh
(was) niet alleen vader en moeder,
broer en zuster voor die arme meisjes
Stephen; hij was ook hun minnaar.
De feiten over deze halfbroer zijn
bij omtrek wel bekend uit Quentin
Bells biografie; Bell verklaart Virgi
nia’s frigiditeit uit de opdringerige
betastingen van George. Hoe ver
schrikkelijk en traumatiserend
diens handtastelijkheden ook ge
weest mogen zijn, de toon van dit
portret van George is opmerkelijk
luchthartig:
‘Als je hem nauwlettend bekeek viel
het je op dat een van zijn oren puntig
was en het andere rond; ook viel op
dat hij ondanks de krullen van een
God en de oren van een faun onmis
kenbaar de ogen van een varken had.
Zo’n vreemde mengelmoes kan maar

zelden hebben bestaan. En in de tijd
waar ik van spreek waren God, faun
en varken alle drie springlevend,
steeds met elkaar in conflict, en in
hun strijd zorgden ze voor de meest
verbijsterende uitbarstingen. ’

nige maanden voor haar zelfgeko
zen dood, op de toppen van haar
kunnen. Het is een prachtige
schets, die ze heel losjes, heel ont
spannen schrijft zonder zich veel te
bekommeren over het probleem
hoe iemand in woorden te vangen
Obsessie
— het probleem waarmee ze gedu
Ook de andere halfbroer, Gerald,
rende haar hele schrijverschap zo
blijkt aan haar gezeten te hebben,
worstelde. Het resultaat is een zeer
toen ze heel klein was. Ze beschrijft
gelukkige synthese van filosofie en
die huiveringwekkende ervaring (‘ik literatuur. Het verhaal springt ele
herinner me hoe ik hoopte dat zijn gant van essay naar literaire ver
hand niet verder zou gaan’) in ‘Een beelding, van heden naar verleden.
schets van het verleden’, het
Zo wordt haar opmerkelijk milde
langste, evenmin ooit gepubliceer rationele, oordeel over haar vader
de autobiografische verhaal uit de — tegen wie ze eenzelfde wrok ge
bundel. Hoewel het een verhaal voeld moet hebben als die van Ja
lijkt over haar jeugd, is het toch mes voor Mr. Ramsav in To the
nog meer een portret van haar ou Lighthouse — afgewisseld met een
ders, bovenal van haar moeder, die tenenkrommende beschrijven van
stierf toen Virginia twaalf was. ‘Tot zijn tirannieke gedrag: Vanessa die
ik in de veertig was (...) vormde de roerloos blijft onder zijn gebrul als
persoon van mijn moeder een ob de wekelijkse kasboekcontrole een
sessie voor me.’ Ze schreef die ob bedrag van meer dan elf pond ver
sessie van zich af in To the Light- schil liet zien. ‘Een gebrul. Zijn
house (1927): ‘Ik neem aan dat wat aderen zwollen. Zijn gezicht liep
ik voor mijzelf deed datgene is wat rood aan. Luidkeels riep hij: “Ik
psychoanalytici voor hun patiënten ben geruïneerd.” Vervolgens sloeg
doen. Ik verwoordde een heel lang hij op zijn borst. Hij werkte een
en diep gevoelde emotie.’
heel repertoire van gedramatiseerd
In ‘Een schets van het verleden’ on zelfbeklag, woede en wanhoop af.’
derneemt ze hetzelfde, maar op een Hoe fraai ‘Een schets van het verle
andere manier. Ze schreef hem toen den’ geschreven is, valt des te meer
ze zestig was, bij vlagen, in de wei op in vergelijking met de veel vlak

ker en conventioneel geschreven den: 'zegeningen die dun gezaaid
‘Herinneringen’, waarmee Wezen waren’ voor ‘blessings which were
lijke momenten opent. ‘Herinnerin not singular’, bij voorbeeld.
gen’ is een veel korter stuk, een ge Carol Limonard vertaalde, zeer
schreven portret van Vanessa, als voorbeeldig, voor uitgeverij Tabula
een soort schrijfoefening zich zelf vijf korte essays van Virginia
opgedragen toen ze vijfentwintig Woolf: Over Londen. Het zijn sfeer
was en nog geen schrijfster. Het volle, wat nostalgische opstellen
stuk completeert de bundel op een over de Londense haven, Oxford
mooie symbolische manier: als het Street, huizen van beroemde men
leven een kom is ‘die men vult en sen, de kathedralen, het parle
vult en vult’, dan verschuift er tel mentsgebouw. ‘In deze korte stuk
kens iets in de inhoud. Door de ken zijn alle kenmerken aanwezig
voortgang van de tijd krijgt elke er die Virginia Woolf tot zo’n groot
varing een iets gewijzigde beteke schrijfster maken: een glasheldere
nis. ‘Herinneringen’ en ‘Een schets stijl, oog voor detail, humor, en een
van het verleden’ gaan over dezelf harmonieus samengaan van feitelij
de gebeurtenissen, maar geven er ke informatie en poëtische zeg
een totaal verschillend beeld van. gingskracht,’ staat op een van beide
Een perfecte demonstratie hoe het fraaie flappen, en dat is zo. Het
verleden sterk wordt beïnvloed mooiste vond ik het stuk over het
door het heden: ‘Wat ik vandaag huis van Carlyle. (‘Neem de Carlyles.
schrijf zal ik over een jaar niet zo Een bezoek van een uur aan Cheyne
schrijven,’ staat ergens.
Row nummer vijf vertelt ons meer
De inleidingen en verantwoordin over hen en hun leven dan alle biogra
gen van Jeanne Schulkind zijn fieën te zamen (...) — ze waren niet
voortreffelijk; de Nederlandse ver aangesloten op de waterleiding. ’) De
taling van Leonoor Broeder lijkt Engelse uitgave (Hogarth Press)
me betrouwbaar. Wat kleine vitte- kost ongeveer evenveel als de Ne
rijtjes: ze vertaalt tot twee keer toe derlandse. Tabula maakte er een
‘Nature’ met ‘Moeder N atuur’. niet minder aantrekkelijk boekje
Zeggen wij dat echt? En drukken i van.
■
wij ons bloemrijker uit dan de Engelsen? Ik heb ergens eens zo iets !
gelezen, maar ik blijf het lelijk vin

De eerste windsurfer
stond nog niet op de plank,
of het woord
stond al in Wolters’ Koenen.
• actueel en compleet
• overzichtelijk ingedeeld
• duidelijke omschrijvingen
• linnen band met stofomslag
• Nederlands (Koenen)
• Frans, Duits en Engels (2-delig)
Verkrijgbaar bij uw boekhandel

Nieuw! De Kleine Koenen
Wolters’ Ster Woordenboek Nederlands:
•afgeleid van de ,,Koenen" • compact, maar
compléét • zeer actueel • aparte spellinggids
• sterk kaft • slechts f 17,50___________

WOLTERS’ WOORDENBOEKEN
De taal van deze tijd.
Wotters’woordenboeken worden uitgegeven door Wotters Noordhoff.
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ALS U VAN BERGLUCHT HOUDT MOET UW AUTO DAT KUNNEN TREKKEN
Wie met ’n flinke hoeveelheid
bagage en ’n caravan graag wat hoger
gelegen streken bezoekt dan de
Hondsrug, heeft wel iets meer nodig
dan alleen een flinke trekhaak. Een ide
ale caravantrekker is in zo’n geval de
aangewezen weg.
De Volvo 360 GLS met 2-liter
motor wordt wel de ideale caravantrek
ker genoemd. En dat is allesbehalve
toevallig, want hij is er helemaal op ge
bouwd. Met lange veerwegen en een
motor die bij lage toerentallen veel
trekkracht levert. (Max. aanhangwagen

gewicht geremd 1200 kg.) ’n De Dion
achteras zorgt ervoor - ongeacht de
hoeveelheid bagage of het gewicht van
de caravan - dat de wielen altijd een
optimaal contact met het wegdek hou
den.
Elke Volvo heeft uitstekende verankeringspunten voor de bevestiging
van een trekhaak. De trekhaak zelf
wordt volgens de Volvo veiligheidsnor
men gemaakt. Een prettige gedachte,
zeker op 2000 meter hoogte.
Maken deze kenmerken Volvo
tot de ideale caravantrekker in het va

kantieseizoen, daarbuiten heeft hij nog
vele andere karakteristieken die type
rend zijn voor Volvo. Het comfort en
de ruimte bijvoorbeeld, zijn met sei
zoensgebonden. De stoelen geven uw
rug een optimale steun en zelfs de
passagiers achterin hoeven met eerst
uit te stappen voordat zij hun benen
kunnen strekken. Elke Volvo is boven
dien uitgerust met stalen buizen in de
voorportieren. Op die plaats vindt u
bij andere auto’s in dezelfde prijsklasse
slechts sierstrips.
Een ander feit, dat meer te

n e e n m e i u c ic ve iib u u u r v d ii

de auto is de even effectieve als
intensieve anti-roestbehandeling die
Volvo toepast. Nog in de fabriek krijgt
elke Volvo een volledige ML-behandel|ng en wordt op de onderkant een
solide PVC-laag aangebracht.
Dus als u niet alleen berglucht,
waar ook 'n hoge inruilwaarde op prijs
stelt, dan weet u nu dat u met Volvo in
beide gevallen goed zit.

het comfort van zekerheid.

Afgebeeld: de Volvo 340 GL 5-deurs.

DEVOl
Volvo 340 least u :

Ik zift een beetje krap, dus wil ik de aflossing
van m'n krediet een keertje overslaan.
K a n dat?
Krap bij kas zitten w e allemaal
wel eens. O m welke reden
dan ook. Ennia geeft u in zo'n
geval graag wat speling.
M et e en doorlopend krediet
waarvan u d e aflossing gerust
één, zelfs tw ee keer p er jaar
m ag overslaan. Uw verzeke
ringsadviseur zal u dus graag
Ennia adviseren. Omdat
Ennia e en persoonlijk krediet
precies op uw wensen
toesnijdt. Iets dat ook kenm er
kend is voor alle verzeke
ringen van Ennia. Dus wat u
ook wilt, laat g ee n vraag
achterwege. Maak uw wensen
duidelijk kenbaar. O o k al lijken
ze soms onmogelijk. In n eg en
van d e tien gevallen zal
uw verzekeringsadviseur toch
antwoorden:

wmÊMï
v
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4
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D at k a n !

■

Enma, Churchülplein 1,2517 JW Den Haag. Tel. 070-72 72 85.

ennia-

Zoveel m ensen, zoveel wensen.

Een intellectueel als zijn eigen dissident
De intellectuele autobiografie van de Amerikaanse criticus Irving Howe
A Margin of Hope
An Intellectual Autobiography
door Irving Howe
Uitgever: Secker & Warburg,
353 p ., ƒ57,20
Importeur: John Pleysicr,
Heerde

Aad Nuis
Wat is de invloed van een
schrijver? Die vraag is tegen
woordig onder literatuurgeleer
den in de mode, maar het ant
woord wordt daar niet eenvou
diger door. Oplagen tellen helpt
niet: er zijn bestsellerauteurs
zonder enige invloed, zoals
Leni Saris, en schrijvers met
zeer veel invloed wier uitgevers
niet uit hun kosten komen, zo
als Ter Braak indertijd. Om in
vloed te hebben moet een
schrijver in de eerste plaats ge
lezen worden door mensen die
zelf min o f meer invloedhebbers zijn o f zullen worden; die
lezers moeten er bovendien iets
nieuws in ontdekken.

Onderzoekers die de receptie van li
terair werk bestuderen, proberen
de moeilijkheid op te lossen door te
letten op aantal, omvang en inhoud
van de recensies en andere artikelen
die eraan worden gewijd. De geza
menlijke besprekers worden als re
presentatief voor de lezers gezien.
Er zit weinig anders op, maar het
vertekent wel. Ik denk daarbij niet
zozeer aan de klacht van veel schrij
vers dat critici zo ongeveer hun
slechtste lezers zijn — daar hoort
een flinke korrel zout bij — maar
aan bepaalde praktische beperkin
gen waaraan besprekers gebonden
zijn en lezers niet. Zo gaan recen
sies bijna altijd over boeken, niet
over losse artikelen: een essayist of
columnist die zelden of nooit bun
delt, kan dus een aanzienlijke in
vloed uitoefenen die nooit via re
censies opvalt aan de receptieonder zoeker.
Ook de invloed van buitenlandse
schrijvers is moeilijk te meten op
deze manier, omdat ze niet syste
matisch onderwerp van bespreking
zijn. Als ze geen internationale
bestsellers schrijven, dringen ze
vaak met vertraging binnen en gaan
in bepaalde lezerskringen van hand
tot hand zonder dat iemand erover
24
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schrijft. Als iemand er hier toe
komt niet meer zo gloednieuw bui
tenlands werk schriftelijk te signa
leren, heeft hij bovendien vaak de
neiging zich op te werpen als eerste
lezer ervan binnen het Nederlandse
taalgebied, wat onze brave onder
zoeker op een lichtelijk komisch
dwaalspoor zou kunnen brengen.
Zo herinner ik me de geruchtma
kende ontdekking van Jane Austen
door Guus Luijters, of — minder
gek maar toch — die van Edna St
Vincent Millay door Herman de
Coninck.
Hoeveel Nederlandse lezers zouden
wel eens van de Amerikaanse es
sayist Irving Howe hebben ge
hoord, of zelfs iets van hem hebben
gelezen? Geen grote menigte, maar
ik vermoed toch heel wat literaire
critici, politieke commentaarschrijvers en belezen sociaal-democraten,
naast een aantal mensen dat sterk in
recente joodse cultuurgeschiedenis
is geïnteresseerd. Als dat zo is,
heeft Howe hier zeker enige in
vloed gehad, al is het grotendeels
indirect en anoniem, en al zou ik
niet weten of er ooit in Nederland
over hem is geschreven. Zekerheid
over mijn vermoeden zou alleen te
krijgen zijn door een enquête onder
de genoemde categorieën, maar
aangezien ik geen receptie-onderzoeker ben, gaat me dat wat ver.

De Hudson
Het is wel aannemelijk te maken op
een andere manier. De generatie
die hier de eerste twintig jaar na de
oorlog begon te lezen, richtte zich
vooral op de Verenigde Staten;
Duitsland was als cultureel voor
beeld vrijwel weggevallen, Frank
rijk en ook Engeland waren ver
bleekt. Onder Amerikaanse schrij
vers over literatuur en politiek
werd een centrale plaats ingenomen
door de groep essayisten rond bla
den als Partisan Review, Dissent en
Commentary, met een late uitloper
naar de New York Review of Books.
In dat Newyorkse intellectuele mi
lieu, dat in sommige opzichten
meer aan Europa dan aan de rest
van Amerika deed denken, speelde
Irving Howe van jongsaf aan een
karakteristieke rol. Het kan haast
niet anders of dat moet hier opge
vallen zijn. Inmiddels is Howe
drieënzestig en heeft hij zijn auto
biografie gepubliceerd, A Margin of
Hope, waarin dat merkwaardige
schrijversmilieu niet voor de eerste

maal, maar wel boeiend en verhel
derend wordt beschreven.
Het kreeg vorm in de duistere jaren
dertig, toen de crisis zowel in Ame
rika als Europa alle maatschappelij
ke zekerheden ondermijnde, voor
zover de wereldoorlog die overeind
had gelaten. In Europa leidde dat
tot de opkomst van totalitaire bewe
gingen van rechts en van links,
waartussen de verzwakte parlemen
taire democratie leek te zullen wor
den doodgedrukt. In Amerika daar
entegen werd de radicale vernieu
wingsdrang opgezogen in de
sociaal-liberale hervormingsbewe
ging van Roosevelts New Deal.
Een afwijkend beeld toonden ech
ter de grote steden van Amerika, in
het bijzonder New York, meer in
het bijzonder de overwegend joodse
arbeidersbuurten van Brooklyn en
de Bronx.
De werkloze jongeren die daar op
groeiden en waar Howe er een van
was, kinderen van immigranten uit
Oost-Europa, leefden in een kleine
wereld waarin de Russische revolu
tie dichterbij leek dan het Amerika
van de gojim dat zich achter de
Hudson uitstrekte. Iedereen was er
socialist of communist, en de hoog
lopende politieke conflicten die er
op straathoeken en in kleine zaaltjes
werden uitgevochten, speelden zich
uitsluitend af tussen de ondersoor
ten van het linkse radicalisme. Al
leen als je je folders een aantal stra
ten verderop ging verspreiden,
waar de Ierse immigranten woon
den, kon je slaags raken met de fas
cistische volgelingen van pater
Coughlin.
Howe kwam, als veel van die vuri
ge jonge schriftgeleerden van het
socialisme, op het New York City
College terecht, waar de politieke
debatten meer tijd in beslag leken
te nemen dan de lessen. In de kanti
ne had je een vaste nis voor de stali
nisten en een andere voor de talrij
ke groepjes anti-stalinistische radi
calen waartoe Howe zelf behoorde,
eerst als gewone socialist, later als
trotskist. De strijd tussen die twee
nissen leek beslissend voor de toe
komst van de wereld; als er al eens
een linkse liberaal langskwam,
werd die als een museumstuk be
schouwd.
Natuurlijk was dat een vertekening
van de werkelijkheid. Howe schrijft
zelf dat er misschien vierhonderd
stalinisten en vijftig anti-stalinisten
waren, op een totaal aantal leerlin

gen van twintigduizend. Nu zeggen
die cijfers niet zoveel: het percenta
ge fel in politiek geïnteresseerden
van een studentenbevolking is al
tijd klein, zelfs in roerige perioden,
maar kan van doorslaggevende be
tekenis zijn. Belangrijker was dat
de arbeidersbevolking waaruit deze
linkse studenten voortkwamen in
middels door de zegeningen van de
New Deal bij het socialisme werd
weggetrokken, zodat ze aanvoer
ders werden zonder leger.
Sommigen volgden de arbeiders en
werden vakbondsleider, anderen
verlieten de politiek, weer anderen
traden toe tot het gilde der intellec
tuelen, een woord dat in die New
yorkse context een nieuwe beteke
nisnuance zou krijgen. Howe be
hoorde tot de laatsten. Hij had het
geluk dat hij in de oorlog als soldaat
terechtkwam in Alaska. Bijna let
terlijk in de ijskast dus. Hij kreeg er
de kans zijn algemene ontwikke
ling, die bij alle agitatie enigszins in
de verdrukking was gekomen, bij te
spijkeren door het ongericht lezen
van veel boeken op allerlei gebied.
Terug in New York werd hij, naast
zijn werk voor het trotskistische
partijblaadje dat hij nog enige tijd
volhield, free-lance recensent voor
bladen als Partisan Review en —
een beetje een zondeval maar er
moest brood op de plank komen —
Time Magazine. In het begin van de
jaren vijftig stichtte hij zijn eigen
tijdschrift, Dissent. In die tijd had
hij ook zoveel naam gemaakt als li
terair criticus dat hij ook zonder in
drukwekkende papieren docent
werd aan verschillende universiteiten, waar hij zich overigens onge
makkelijker voelde naarmate ze ver
der bij New York vandaan lagen.

Kudde
Zo was hij lid geworden van het ge
zelschap dat door een ander lid, de
kunstcriticus Harold Rosenberg, de
‘kudde van onafhankelijke geesten’
is genoemd. Cosmopolitisch van in
stelling en vol intense aandacht
voor de centrale vragen in de poli
tiek en de cultuur, maar ook ver
schanst aan de goede kant van de
Hudson, afgesloten van de politieke
en maatschappelijke machtscentra,
draaiden de Newyorkse intellectue
len om elkaar heen in even verhe
ven als venijnige discussies, uiter
aard met bijbehorend roddelcircuit.
Beroemde schrijvers als Bellow,
Mailer of Mary McCarthy hebben

er in meerdere of mindere mate I Irving Howe, tekening van David
deel van uitgemaakt, maar een es I Levine
sayist als Howe, met zijn tamelijk
ruwhouten stijl van polemiseren, Dat Howe het daarbij hield, klinkt
was er kenmerkender voor. Dat hij in Nederlandse oren gewoner dan
zo standvastig is gebleven in zijn het in New York was. In het Kouopvattingen is overigens niet zo ty de-Oorlogsklimaat van de jaren vijf
pisch; de opmerking van Rosen tig sloegen veel ex-radicalen om
berg had juist betrekking op het ge naar extreem rechtse of gezapig be
mak waarmee de ‘kudde’ in de ja houdende standpunten. Howe bleef
ren vijftig van links naar rechts op twee fronten van zich afbijten.
dromde, en weer even terug naar In weerwil van zijn diepgewortelde
links in de jaren zestig.
afkeer van communisten en hun
De vormende gebeurtenis voor Ho meelopers nam hij krachtig — en
wes politieke visie was het verraad gezien zijn politiek verleden ook
van de socialistische revolutie door moedig — stelling tegen de hetze
het stalinisme. Dat was van het be van senator McCarthy. Tien jaar
gin af aan de meest vertrouwde vij later, toen iedereen om hem heen
and, wiens streken hij van nabij had uit afkeer van de Amerikaanse in
leren kennen, beter dan de brave li menging in Vietnam een veel te
beralen die er telkens weer intrap rooskleurig beeld ging ophangen
ten. Kapitalisme en fascisme waren van de Vietcong, deelde hij die af
meer iets van achter de Hudson. keer, maar niet het rooskleurige
Van het nazisme had hij zo weinig beeld. In die tijd, toen iedereen
begrepen dat hij met zijn groepje weer links werd, hield Howe een
trotskisten aanvankelijk in theorie scherp oog voor de autoritaire kan
neutraal stond tegenover de partij ten van de nieuwe studentenbewe
en in de Tweede Wereldoorlog. Na ging, tegen hun goedpraten van de
die oorlog evolueerde hij van trots Sovjetunie, de verheerlijking van
kist tot democratisch socialist, over Cuba, de verguizing van de parle
tuigd van het fundamentele belang mentaire democratie. Hij wond
van politieke vrijheden, ook in de zich zo op over de nieuwe opbloei
Derde Wereld: ‘Met vrijheid kun je van het oude gevaar dat hij het er
vechten voor meer gelijkheid; ge zelfs door aan de stok kreeg met ou
lijkheid zonder vrijheid is een nieu de vrienden die in grote lijnen net
we vorm van slavernij.’
zo dachten als hij, maar die wat

hoopvoller en vaderlijker reageer
den, zoals Rahv en Hook.
Als literair criticus volgde Howe de
voetsporen van Edmund Wilson en
George Orwell, met hun aandacht
voor de sociale relevantie van litera
tuur en hun wantrouwen tegen
starre methoden. Het bracht hem
in conflict met het New Criticism,
een beweging die duidelijk van de
verkeerde kant van de Hudson
kwam, met haar ‘autonomie’ litera
tuuropvatting. Overigens schrijft
hij met sympathie over de New
Critics, met wie hij de afkeer van
het filisterdom gemeen had, en die
trouwens in hun praktijk vaak beter
waren dan hun steriele leer. Zijn li
teraire voorkeur ging aanvankelijk
vooral uit naar de groten van het
modernisme: Proust, Joyce, Eliot.
Dat was zo bij vrijwel iedereen in
zijn kring, waarin avantgardisme in
de politiek en in de literatuur sa
mengingen. Pas heel langzamer
hand werd duidelijk dat de reactio
naire kanten van modernisten als
Eliot geen toevalligheid waren. Ho
we komt tot het op zich zelf vrucht
baar inzicht dat politiek radicalisme
en literair modernisme bewegingen
zijn die elkaar vanuit verschillende
richtingen hebben ontmoet en ook
in verschillende richtingen verder
gaan. Het is duidelijk dat Howe
zelf veel meer politiek radicaal dan
literair modernist is.

| Schrijverstrots
De toekenning van een poëzieprijs
aan de landverrader en antisemiet
Ezra Pound in 1949 veroorzaakte
een typisch Newyorkse papieren
oorlog, waarin de groeiende kloof
tussen linkse politiek en ‘auto
noom’ modernisme zichtbaar werd.
Dat Howe daarin partij koos tegen
Pound, had echter waarschijnlijk
meer te maken met een derde ele
ment in Howes intellectuele ont
wikkeling, naast de politiek en de li
teratuur: de verwerking van zijn
joodse afkomst. Voor hem en zijn
joodse socialistische vrienden had
het joodse het verleden, het socia
lisme de toekomst vertegenwoor
digd. Daaruit moet de opvallende
vooroorlogse ongevoeligheid voort
gekomen zijn voor de monsterlijke
jodenhaat die in het nazisme tot ui
ting kwam. In elk geval kwam het
bericht over de kampen in 1945
voor hem en zijn geestverwanten
als een volstrekt onverwachte klap.
Het was het begin van een moeiza
me weg terug. De scheldkannonades die Hannah Arendt nog in 1963
ten deel vielen, ook van Howe, toen
zij in haar Eichmannboek de rol
van de Joodse Raden in bezet Euro
pa aan de orde had gesteld, waren
een negatieve uiting van de emoties

die daarmee gepaard gingen. Posi
tiever was Howes bemoeiing met
de Jiddische literatuur, die onder
andere maakte dat hij de hand had
in de ontdekking van Isaac Bashevis Singer door Amerika. World of
our Fathers, dat in 1977 verscheen,
werd de enige bestseller in Howes
omvangrijke werk.
A Margin of Hope is volgens de on
dertitel een ‘intellectual autobio
graphy’; de nadruk ligt dus meer op
denken dan op leven. Het geeft Ho
we de gelegenheid zich niet te veel
aan te trekken van de chronologie,
en de meeste aandacht te geven aan
de vormende periode tussen vijftien
en vijfendertig. Zijn terughoudend
heid over persoonlijke zaken weer
houdt hem niet van scherpe por
tretjes van vriend en vijand; zo nu
en dan geeft hij ook een glimp van
inzicht in zijn diepere gevoelens.
De grondtoon van deze terugblik is
er een van bescheiden trots. De be
scheidenheid blijkt bij voorbeeld
uit de manier waarop hij zich zelf
beschrijft in een bijrol in een scène
tussen John Berryman, Delmore
Schwarz en Saul Bellow, die de
geïnteresseerde lezer zal herkennen
uit Humboldt’s Gift. Howe ziet zich
zelf door hun ogen als een wel erg
normale ploeteraar met een klem
talent. Zijn schrijverstrots breekt
fraai door in een heel andere scène,
als hij in de jaren zestig, neerslach
tig door een stevige mid-life crisis,
verdwaald is geraakt op een Californische campus. Elke dag als hi| tus
sen de middag met zijn vrouw gaat
eten, wordt hij gevolgd door een
troepje linkse studenten dat de ge
renommeerde Oude Zak hatelijke
leuzen achterna schreeuwt. Dag na
dag laat hij het over zich heen ko
men, tot hij zich een keer omdraait
en de aanvoerder, een jongen Cohen, toesnauwt: ‘Weet je wat er van
jou terechtkomt? Jij wordt
tandarts!'
■

H are-liuntuiff eruis

21 MEI 1983 L / T I

25

Het g e za n g m a g nooit verstom m en
Botho Strauss en de geest van Adorno
Paren, passanten
door Botho Strauss
Vertaling: Gerda Meijerink
Uitgever: De Arbeiderspers,
Privé-Domein
183 p., ƒ36,50
Cyrille Offermans
Botho Strauss hoeft in ons land
niet meer geïntroduceerd te
worden. Zijn toneelwerk (Die
Hypochonder, Trilogie des Wiedersehens, Kalldewey) is hier
gespeeld en met de recente ver
taling van Paare, Passanten
(1981) is ook al zijn proza ver
taald. Die belangstelling is ver
diend, Strauss (geboren in
1944) behoort tot de interes
santste Duitstalige auteurs van
dit moment.
Wat Strauss van veel generatiege
noten onderscheidt is zijn durf om
zo diep in individuele levensge
schiedenissen te wroeten dat hun
vervlechting met algemene maat
schappelijke en culturele ontwikke
lingen zichtbaar wordt, al waren er
vooral naar aanleiding van de ro
man Rumor (1980) ook critici die
vonden dat hij zich in die grote pro
blemen had verslikt; Strauss zou
niet weten waarover hij praatte. Pa
ren, passanten kan die critici mis
schien op andere gedachten bren
gen. In dit boek is de centrifugale
druk van de onopzettelijke waarne
ming en de rusteloze reflectie
geslaagd. Tussen de vele naamloze
figuren die in dit boek heel even

hun gezicht laten zien, duiken nu
ook veelvuldig de namen op van de
schrijvers aan wie Strauss waar
schijnlijk de moed te danken heeft
om voor zijn vierde boek (het to
neelwerk niet meegerekend) het be
trekkelijk veilige kader van de indi
viduele levensgeschiedenis los te la
ten.
Toch is Paren, passanten allerminst
een chaotisch boek. Strauss heeft
zijn fragmenten thematisch gerang
schikt onder trefwoorden als ‘pa
ren’, ‘verkeersstroom’, ‘klad’ en ‘de
actualiteiten-freak’. Bovendien zijn
er tussen de verschillende tekst
blokken voldoende verbindingslij
nen om het boek de nodige samen
hang te geven.
Zo bestaat het eerste hoofdstuk uit
compact geschreven momentopna
men van paren of mensen die dat
ooit zijn geweest, vaak op kritische
ogenblikken in hun leven. Steeds
haat het om op en top eigentijdse
types: een echtpaar op leeftijd dat
naar een IJslands hotel gaat om
daar zelfmoord te plegen, exact ge
timed en zonder rompslomp voor
kinderen en kleinkinderen; een aan
staande moeder in een praatgroep
met voorkeur voor permanente dis
cussie (‘om beschermd te zijn tegen
geluk, ongeluk en andere ongerijmd
heden’)-, de ex-echtgenote van de
schrijver die zo in alle rust blijkt te
kunnen praten over ‘wat destijds
slechts in paniek en schrik kon wor
den gezegd’ dat het de schrijver be
schaamt; een laborante die een ver
moedelijk pijnlijk gevoeld tekort
aan lustbeleving compenseert door
eindeloos over seks te kwetteren,
zich zelf prijst ze aan als het vlotste
stuk van het hele röntgenologische
laboratorium; een zelfmoordenares
die van haar zoveelste poging een
publieke attractie maakt, ’s Avonds
verschijnt deze ‘koningin van de
hoogste nood’ op de tv, temidden
van andere op het laatste nippertje
geredden, en vertelt over haar daad
als gold het een routinehandeling.

Dodelijke vervlakking
Het is maar een greep, maar die
geeft vermoedelijk al voldoende aan
wat Paren, passanten zijn samen
hang geeft: steeds gaat het om men
sen die het lukt ‘om hun existentie
(om een woord van Thomas Bernhard te gebruiken) zo te leven dat het
een perfecte afleiding van hun existen
tie vormt’. En aan zulke afleidings
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Hoewel u het uzelf ook minder
gemakkelijk kunt maken, kunt u uw
verhuizing rustig helemaal aan een
Erkende Verhuizer overlaten.
De Erkende Verhuizer werkt
vakkundig en is zeer ervaren. Hij geeft
u vrijblijvend prijsopgave vooraf - dus
geen onprettige verrassingen achteraf-,
komt altijd zijn afspraken na en
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__________________________________
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systemen is er tegenwoordig geen
gebrek: de jaren zeventig hebben
op dit gebied een ware wildgroei te
zien gegeven. De actuele praat- en
zelfhulpcultuur heeft getoond dat
er aan de op zich zelf toe te juichen
loskoppeling van traditionele, auto
ritaire en onrechtvaardige normen
een gevaarlijke keerzijde zit, het ge
vaar namelijk dat men de plotseling
verworven ‘vrijheid’ niet aankan en
zelf, vrijwillig, als verstandige men
sen onder elkaar, allerlei domeinen
van het leven gaat reglementeren
die zo’n reglementering helemaal
niet verdragen. Angstaanjagend is
de gretigheid waarmee veel mensen
liefst alle vertrouwelijke en intieme
omgangsvormen
institutionalise
ren, dus aan regels binden. Alles
dient vooraf bediscussieerd en ach
teraf geëvalueerd, liefst onder su
pervisie van een gediplomeerd the
rapeut. Niets durft men meer op
het spel te zetten, geen sprong in
het ongewisse wordt er meer ge
waagd: tegen die dodelijke vervlak-

Botho Strauss
king is Paren, passanten allereerst
gericht.
Symptomatisch voor Strauss’ stellingname is zijn kritiek op het soort
vrijblijvende seksuele contacten
tussen mensen die elkaar amper
kennen, dus geen gemeenschappe
lijk verleden hebben en wat ze el
kaar tegelijk zelfbewust en noncha
lant vertellen een fractie later al
weer vergeten zijn. ‘Hier is meer
dan van liefde sprake van een
liberaal-democratisch instituut, vn]
van angst en het tegendeel van chao
tisch, de liefde ondergeschikt aan de
verstandige keuze, getemd en opgedra
gen aan de vrijheid.’ Liefst heeft
men het in deze zakelijk-promiscué
wereld dan ook over partners en re
laties, alsof het om handelscontac
ten gaat. Het onberekenbare en ris
kante domein van de seksualiteit is
door georganiseerde partnerruil en
relatietherapie geneutraliseerd en

G ratis Verhuis-Cheques
Alléén bij de Erkende Verhuizers zijn
Hatéma Verhuis-Cheques goed
geld waard. Gratis bij aankoop
van Hatéma tapijt en gordijnen
Dat bespaart harde guldens op de
verhuiskosten. Vraag de Nationale
Verhuiskrant aan uw Erkende Verhuizer

U vindt de Erkende Verhuizer in de rubriek
Verhuizingen van uw Gouden Gids. Let op het vignet.

ERKENDE
VERHUIZERS
dat pakt altijdgoed uit!

berekenbaar gemaakt, maar ook
ontdaan van elke spanning en emo
tie. ‘Het is mogelijk dat de heerschap
pij van de onbegrensde mogelijkheden,
de totale behoeftebevrediging, de con
sumptie, op den duur iets zullen ver
anderen en alle banden los en zwak
maken. Zoals hij die niet over een ei
gen geschiedenis beschikt zich geluk
kig voelt bij de kille etalering van ver
vlogen tijden, bij de tableaux van
Pruisen, Staufers, Pharaograven, zo
zal dan degeen die met over liefde be
schikt zich nergens méér door laten
opwinden dan door de museumstuk
ken van de liefde. Maar al te graag
zou hij eens willen ondervinden hoe
zo’n zogenaamd erotisch avontuur
nou werkelijk was, of hoe dat zat met
zo’n hartstocht die pas door een breuk
met regels, moraal en allerlei
weerstanden tot volle bloei was geko
men. ’

Bevrijde seksualiteit
Het nieuwe type bevrijde seksuali
teit is onvrijer dan ooit tevoren: het
wordt volledig gedomineerd door
het principe van de ruil, van de
kortstondige overeenkomst van
vraag en aanbod. Het systeem lijkt
onontkoombaar. Zelfs degenen die
er schijnbaar het radicaalst tegen

opponeren zijn er volgens Strauss I des te radicaler en onverbiddelijker beeld van de maatschappij’; over de
de gevangenen, ja zelfs de pleitbe- I voor hun zaak opkomen. Van hen niettemin bestaande noodzaak van
zou menig politiek radicaal figuur het zich herinneren, van de ‘ver
zorgers van.
Zijn kritiek op de demonstrerende kunnen leren hoe je je beschermt tegen werking van het verleden’; over de
bazige eis om je bovenal altijd hel
krakers in Paren, passanten is nog orthodoxie en teren bankstellen. ’
scherper dan die op een groep jon Niet pas bij dit fragment, zo onge der en eenduidig uit te drukken,
ge activisten in Rumor. Daar noem veer halverwege het boek, drong alsof bij voorbeeld de codes van het
de hij die activisten weliswaar de zich bij mij de vergelijking met onbewuste dat toestaan zonder ze te
heimelijk geestverwanten van juist Adorno op, al na een paar bladzij vervalsen. Dit en nog veel meer
die macht, die staatsmachine die ze den was dat het geval: Strauss’ kri deed me inhoudelijk en qua toon
wilden vernietigen, maar zag hij tiek op het soort ‘relaties’ die de zozeer aan Adorno denken dat het
ondanks alle emotieloze perfectie mensen tegenwoordig aangaan, me in het geheel niet verbaasde
van hun daden nog een laatste rest komt bij Adorno in vele varianten toen ik in het hoofdstuk ‘Klad’ op
niet-geïntegreerd verzet, een rest voor. Ook verderop in het boek wa deze zin stuitte: ‘Een gevoel van
oorspronkelijke hartstocht. In Pa ren er herhaaldelijk momenten dat Heimat (die me toch geen vaste basis
ren, passanten is ook die minimale ik de neiging kreeg in het werk van bood) komt in me op nu ik weer eens
sympathie verdwenen. ‘Voor de bui Adorno naar vergelijkbare passa in de ‘‘Minima Moralia” lees. Hoe
tenstaanders spelen agitatie, belan ges, naar ‘voorbeelden’ te gaan nauwgezet en rijk er gedacht is, in
gen, hoge waarden een rol — voor de snuffelen. Zo heeft Strauss het over mijn tijd! Het is alsof we intussen al
actievoerders is het politieke alleen het samenvallen van ‘feitelijke reali generaties verder leven.' (Minima
maar een goedkoop nest. Ik veraf teit en paranoid waansysteem’ in Moralia is Adorno’s meest aforisti
schuw daarom hun lichtzinnige moed verband met de atoombewapening; sche boek, geschreven in de laatste
tegen de politie; wat heeft die hele over de ‘irrealiteit van de media- oorlogsjaren.)
maal te betekenen als iemand geen civilisatie’ waaraan we een ‘wereld Over plagiaat wil ik het — om elk
gram gevoel meer voor zichzelf heeft omspannende stroom van het ver misverstand te vermijden — abso
en zelfs het pak rammel dat hij geten’ te danken hebben; over het luut niet hebben, daarvoor put
oploopt lijdzaam als een fakir van de ‘slechte geheel’ dat nooit is weg te Strauss uit te veel andere bronnen
solidariteit ondergaat. ’ Daadwerke denken maar dat ook niet gedacht (Heidegger, Foucault, Nietzsche,
lijk verzet ziet Strauss nagenoeg al kan worden; over de ‘moderne- Benn, Jünger, Sartre, Baudrillard,
leen nog bij sommige kunstenaars, samenlevingsfreak’ die alles, ook representanten van een oud of een
bij mensen in elk geval die ‘niet met het historische en het esthetische, nieuw existentialisme, waar Ador
hun jeugd ook de moed verliezen, meet aan zijn eigen ‘inflatoir- I no zeer sceptisch tegenover stond),
maar die naarmate ze ouder worden gedemocratiseerde en vormeloze i daarvoor zijn trouwens ook de ver

schillen te groot. Het belangrijkste
verschil is dat Strauss uit Adorno’s
kringloop van de negatieve dialec
tiek wil breken, dat hij pleit voor
een positieve esthetiek en een nieu
we, positieve moraal.
Wat Strauss zich bij zo’n positieve
esthetiek voorstelt, wordt in Paren,
passanten niet zo heel duidelijk, of
schoon hij hier en daar pogingen
doet er iets zinnigs over te zeggen.
Zoveel is zeker, dat het hem niet
gaat om wat gewoonlijk een positie
ve houding wordt genoemd. En al
helemaal niet om regels die een
kunstenaar in acht zou moeten ne
men. Het positieve schuilt in ‘het
scheppende en schenkende princi
pe’ dat zich uit een gezang (‘Pound
en Rilke, om ze nog maar eens te
noemen’) dat nooit mag verstom
men. Elders citeert Strauss de
Franse
antropoloog
Pierre
Claestres, die het gezang van de
Guayaki-Indianen als een oorspron
kelijke metapolitieke behoefte van
de mens beschrijft ‘om zich te be
vrijden van de onderdrukkingsmechanismen van de ruilhandelgemeenschap’. En Paren, passanten
eindigt met het heldere, betoveren
de gezang van een meisje in Vene
tië, een gezang dat een gat slaat in

de tijd en daardoor de geschiedenis
tot leven wekt. In dat gat ver
schijnt, als In een flits, de gedaante
van een oude man, die de schrijver
daar in Venetië, op diezelfde plaats,
in de zomer van 1969 had zien zit
ten, een man die hij nooit had ont
moet, ‘maar vereerde als geen andere;
daar zat de beroemde filosoof, de ka
le, ronde schedel, die ik van foto’s
kende, de donkere ronde ogen die door
het uiterlijke en zichtbare, door het
vorm gegevene minder geboeid sche
nen te worden dan door het gehoor,
door het verstaan, door het tijd-spel.
Hij zat alleen en alleen gelaten aan
een cafétafeltje midden in een woeste
stroom van toensten en ik staarde
hem aan en ik was er zeker van dat
alleen hij het kon zijn van wie ik zo
veel gedachten in mij had opgenomen.
Niet lang daarna las ik in de krant
dat hij op een van die zomerse dagen,
misschien zelfs op dezelfde dag dat ik
hem in Venetië zag, in een Zwitsers
ziekenhuis was gestorven.’

Hotelkamer
Die beroemde filosoof lijkt me nie
mand anders te kunnen zijn dan
Adorno. Ik had, zoals gezegd, de
geest van Adorno al door het hele
boek zien rondwaren, duidelijker
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dan in enig ander literair boek. Als
romanpersonage ben ik Adorno, tus
sen haakjes, wel al vaker tegengeko
men. In Die Eiszeit (1970) van
Ernst Herhaus bij voorbeeld; wat
minder spectaculair maar alleen in
teressant voor ingewijden in Neue
Geschichten (1978) van Alexander
Kluge, en vermomd als kater in
Cortazars fantastische, hier helaas
nog niet vertaalde Reis om de dag in
tachtig werelden (1979). Zo, her en
der opduikend in de boeken van
niet direct de minste schrijvers,
hoort iemand als Adorno inderdaad
te overleven. Botho Strauss hoort
nu dus ook bij die schrijvers.
Slechts op één punt leek Strauss me
de plank mis te slaan. Ik meende
namelijk te weten dat Adorno wel
iswaar in augustus ’69 gestorven
was, alleen niet in een Zwitsers zie
kenhuis maar op zijn hotelkamer in
Visp, een stadje aan de Rhöne. Ze
kerheidshalve raadpleegde ik de
Duitse versie van Paren, passanten
nog eens, mogelijk kwam de vergis
sing voor rekening van de ver
taalster. En inderdaad, in de Duitse
versie staat dat de oude filosoof
‘gestorben war in seinem Hotelzimmer in Sils M aria.’ Hotel mag dan
etymologisch verwant zijn met

hospitaal, een ‘Hotelzimmer’ kan
voor zover ik weet toch alleen een
hotelkamer zijn. Maar Sils Maria?
Dat klopte in elk geval niet! En
trouwens: waarom heeft Gerda
Meijerink, die op wat schoonheids
foutjes na toch een zorgvuldige en
vloeiende vertaling heeft afgele
verd, Sils Maria helemaal verdon
keremaand? Wist zij dat Strauss
zich vergist had en wilde ze hem
onopvallend corrigeren? O f — nau
welijks voorstelbaar — heeft zij
nooit van Sils Maria gehoord en
weet ze niet dat Nietzsche, die in
Paren, passanten ook menigmaal
om de hoek komt kijken, daar vanaf
1881 de zomers placht door te
brengen? Ik weet het niet. Wat
Strauss betreft hou ik het er maar
op dat hij zich heeft laten misleiden
door een van de persoonlijkste ge
schriften van Adorno, een essayisti
sche groet ‘Aus Sils Maria’, het
Kurort dicht bij de Italiaanse grens
waar hij inderdaad vaker logeerde.
O f dwaal ik, en zie ik Adorno, ‘van
wie ik zoveel gedachten in mij (heb)
opgenomen’, waar Strauss iemand
anders op het oog heeft? In elk ge
val ben ik afgedwaald van Paren,
passanten, een boek dat niemand
zich zou mogen laten ontgaan.
■
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Het verdwenen Montevideo

Humor en literatu u r in de thriller

De ja re n v ijftig van het Zw itserland van Zuid Am erika
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Maarten Steenmeijer
De ontwikkeling in het werk
van Mario Benedetti (Uruguay,
1920) staat in nauw verband
met de tragische veranderingen
die de afgelopen decennia in
zijn vaderland hebben plaatsge
vonden. De ironische typerin
gen van de betrekkelijke wel
vaart, de sleur, het conserva
tisme en de kleinzieligheid van
de kantoorklerken in Montevi
deo in zijn eerste verhalen en
romans dateren uit de tijd dat
Uruguay nog het Zwitserland
van Zuid-Amerika genoemd
kon worden.
Vooral dank zij president Battle y
Ordónez kende het land sinds 1920
een achturige werkdag, was echt
scheiding op verzoek van de vrouw
mogelijk, werd de doodstraf afge
schaft en bestonden er sociale voor
zieningen die Europa pas jaren la
ter zou invoeren. De welvaart was
vooral gebaseerd op de export van
wol, graan en vlees. Toen deze in
de jaren vijftig afnam, zette het ver
val in. Met het groeiende verschil
tussen arm en rijk maakte het con
formisme plaats voor polarisatie,
met als gevolg een groeiende guer
rillabeweging en een leger dat
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steeds harder optrad. In 1973
maakten de militairen definitief een
einde aan de Uruguayaanse demo
cratie. Een vijfde deel van de bevol
king heeft inmiddels het land verla
ten, waaronder Benedetti. Sinds
dien gaat zijn werk vooral over bal
lingschap, martelingen, verzet te
gen de militairen en nostalgie naar
zijn vaderland. Hij is, kortom, in de
eerste plaats een geëngageerd
schrijver geworden.
De zojuist in vertaling verschenen
roman Het uitstel dateert van 1960,
toen Uruguay nog midden in het
aftakelingsproces zat. Men was zich
hier wel degelijk van bewust, maar
te lusteloos om de bakens te verzet
ten. ‘Gebrek aan passie, dat is het ge
heim van deze grote democratische
luchtballon waarin ze ons hebben ver
anderd,’ luidt een van de weinige
politieke uitspraken die in het boek
te vinden zijn.
Het uitstel is het dagboek van de ne
genenveertigjarige
boekhouder
Martin Santomé. Hij is dan al meer
dan twintig jaar weduwnaar. Aan
leiding om aan het dagboek te be
ginnen is waarschijnlijk de behoefte
om zijn gedachten te ordenen nu
zijn leven binnenkort zo’n belang
rijke wending zal nemen: over een
jaar gaat hij met pensioen. Duidelij
ke plannen heeft hij niet.
De komst van een jonge vrouw op
zijn kantoor verandert zijn leven ra
dicaal. Hij wordt verliefd op haar
en stelt voor het eerst sinds lange
tijd weer een daad: hij bekent haar
zijn gevoelens. Het wordt het begin
van een romance die zo mooi be
schreven wordt dat een poging tot
samenvatting er afbreuk aan zou
doen. Door een noodlottige gebeur
tenis komt Martin weer alleen te
staan. Zijn verhouding met het
meisje blijkt tragisch genoeg slechts
een uitstel te zijn geweest van het
nietsdoen dat Martin na zijn pensi
onering te wachten staat.
In het beknopte, verhelderende na
woord schrijft de vertaalster dat
Martin de ‘personificatie van de
Montevideaanse middenklasser uit
de jaren vijftig’ is. Zijn apathie en
gemakzucht wijzen hier inderdaad
op, maar als hij net zo kleurloos
was als zijn omgeving, dan had hij
nooit zo’n intrigerend dagboek
kunnen schrijven. Hij kan genoeg
afstand van zich zelf nemen om het
volgende aan het papier toe te ver
trouwen: ‘Ikzelf heb op de meest sim
pele manier mijn sleur gesmeed: door

Wodka en overspel doen het goed
T h e E n g lis h m a n ’ s D a u g h te r
d o o r P e te r E v a n s
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alsmaar uit te stellen. De wetenschap
tot iets beters in staat te zijn heeft me
het uitstel (...) in handen gespeeld.
Vandaar dat mijn sleur nooit bepaal
de kenmerken heeft gehad noch precies
omschreven kon worden. Altijd is hij
voorlopig geweest, altijd heeft hij een
onbestendige koers gevaren, het was
altijd maar voor zolang het uitstel
duurde, alleen maar om het dagelijks
werk vol te houden gedurende deze
voorbereidingsperiode die ik kennelijk
noodzakelijk achtte alvorens me voor
eens en voor altijd in mijn lot te stor
ten. Wat een stommiteit, nietwaar?’
De scherpe wijze waarop hij zich
zelf en zijn omgeving op de korrel
neemt maakt Martin boeiender dan
wie dan ook in zijn omgeving. Al is
zijn leven vol van gemiste kansen,
zijn angst voor het banale behoedt
hem voor middelmatigheid.
Werkelijk banaal is zijn jeugd
vriend Vignale, die zich aan hem
opdringt met zijn huiselijke proble
men. Dat het gezin heilig voor hem
is, weerhoudt hem er niet van een
verhouding met zijn schoonzuster
te beginnen. Het zegt veel over de
heersende dubbelzinnige moraal,
een mengeling van burgerlijkheid
en machismo. Aan het laatste ont
komt ook Martin niet: als hij hoort
dat een van zijn zoons homoseksu
eel is, dan lukt het hem niet daar
begrip voor te hebben. Hij is er
zich pijnlijk bewust van.
Via Martins baantje op kantoor en
de onduidelijke activiteiten van zijn
twee zoons roept de schrijver een
benauwend beeld op van het werk
klimaat: de dodende routine, de
baantjesjagerij,
de kleinzielige
pesterijtjes. Ook de terloopse be
schrijving van het leven op straat
en in de cafés geven een veelzeg
gende indruk van Montevideo.
Slechts één keer kreeg ik het gevoel
dat niet Martin, maar de schrijver

Mario Benedetti

aan het woord is, namelijk wanneer
hij wel zeer gedetailleerde kritiek
levert op de dagbladpers. Zinnen
als ‘De stijl van de syntactische
bokkesprongen in de redactionele
artikelen van El Debate’ verstoren
even de illusie dat Martin de pen
voert. Daarentegen is Martins
grondige analyse van zijn hand
schrift heel geloofwaardig: tijdens
het routinewerk is er alle tijd voor
dit soort observaties.
Het zal duidelijk zijn dat Het uitstel
veel meer is dan een tragische lief
desgeschiedenis. Het boek brengt
op onnadrukkelijke wijze een Mon
tevideo tot leven dat niet meer
bestaat. Een Montevideo dat overi
gens veel dichter bij ons staat dan
het huidige. Maar dit is niet de re
den dat Het uitstel een van de dier
baarste Latijnsamerikaanse romans
is die de laatste jaren in Nederland
se vertaling zijn verschenen. Dat is
in de eerste plaats te danken aan de
scherpzinnige pen van Benedetti.
Het soepele, rijke Nederlands van
Fleur Bourgonje (die eerder Ben je
bang voor bloed? van Sergio Ramirez vertaalde) doet alle recht aan het
onopgesmukte Spaans van Benedet
ti. De Spaanse zinsbouw is op
fraaie wijze omgezet in natuurlijk
Nederlands. Juist daarom valt een
enkel woord als adolescent en itinerarium uit de toon. Ze zijn mis
schien wat al te letterlijk vertaald.
Voorts vind ik het jammer dat de
hierboven genoemde Battle y Ordó
nez en de legendarische tangozanger Gardel niet in een noot of in het
nawoord ter sprake komen. Ze wor
den een aantal keren als van
zelfsprekend genoemd in het boek.
Voor de Nederlandse lezer zijn het
echter namen die nadere toelichting
behoeven.
*

Square, staat Gorky Park dan
ook naast de verplichte lectuur
op het boekenplankje in Andropovs werkkamer. De vermeen
de liefde voor het boek heeft de
partijleider echter niet bewogen
om toestemming te geven voor
de verfilming van Gorky Park
op de plaats van de misdaad
zelf. Er kwam zelfs geen
toestemming tot het gebruik
van de pelsdiertjes, die in de
plot zo’n grote rol spelen en die
allemaal Russisch eigendom
schijnen te zijn.

190 p . , ƒ 1 6 , 9 0

De film (gemaakt door Michael Apted, met William Hurt als Renko en
met de Poolse actrice Joanna Pacula (die in Parijs was toen het militai
Moskou is in. Kremlinologen re bewind de zaak overnam en
beweren dat Andropov het in besloot niet terug te gaan) werd
de Russische hoofdstad spelen daarop in Finland gemaakt, waar
de boek van Martin Cruz heen, toen de lente te vroeg inviel,
Smith, Gorky Park, prachtig zelfs Engelse toneelstormsneeuw
vond; en in de boeiende thriller werd verscheept.
van Topoi en Neznansky, Red Moskou is in, en wie net als ik wel
pap lust van wat goeie schrijvers
met dat nieuw ontdekte thrillergebied kunnen doen, moet naar de
winkel voor het pas verschenen The
Englishman’s Daughter. Het is het
derde boek, maar de eerste thriller,
van Peter Evans, een journalist —
en zo’n boek dat ze aan de overzijde
van de oceaan unputdownable noe
men. En als je het weglegt, blijft
het vaag verlangen er snel naar te
rug te keren.
Er zijn thrillers waarvan de plot ei
genlijk onbelangrijk is, omdat de
andere zaken voor de spanning zor
gen. Bij Peter Evans zijn het vooral
de personages, die voor de spaning
zorgen. De meeste daarvan zijn
Russen, die de inlichtingendiensten
in handen hebben, en elk hun eigen
spel spelen, tussen de wodka en het
overspel door want Moskou is niet
voor niets in. Dan is er ‘de Engels
man’ uit de titel, die indertijd over
liep naar de Russen en daar nu ad
viseur is op monetair terrein (de
plot draait ook om de goudhandel,
en dat weten wij weer door een
neergestorte Mig in Japan).
De dochter van ‘de Engelsman’
woont in Engeland, wordt filmster;
haar minnaar is een Engelse play
boy (een tikje verwijfd, waardoor
veel mannen de fout maken hem al
leen met hun echtgenote te laten),
die tevens een verhouding met de
zuster van de Engelse koningin

R. Ferdinandusse

Peter Evans

William McDvanney

heeft gehad, en haar brieven nog op
zak heeft. En er is nog een Russi
sche filmregisseur (die overloopt)
met maniakale trekjes.
Al die personages praten met el
kaar, in prachtige gepolijste dialo
gen, voor een deel vol intrigerende
bedoelingen. Slechts een enkele
keer is de dialoog té mooi, en maar
een enkele keer gaat om een opzich
tige zin of aforisme (‘Dat alle vrou
wen zusters zijn, is meestal het stre
ven van vrouwen die geen zusters
hebben’) of om een ouderwetse wise
crack ('Ze heeft haar borsten laten lif
ten toen ze zestig werd. Haar ambitie
is negentig worden en dan toplas in
haar graf gelegd te worden'}. De plot
is heel ingenieus en als die uiteinde
lijk, met de wat dulle uitleg van de
goudhandel, rond is, valt er ook
best wat op af te dingen, maar tij
dens het imposante vuurwerk van
intriges en van het woordenspel
van de machtigen en de rijken (er
zit in Londen trouwens nóg een
boeiende verrader) merk je dat niet.

dit land weinig enthousiasme te
wekken, de restanten gingen dit
voorjaar in de restantenhandel.
De tweede Laidlaw heet The Papers
of Tony Veitch. Het boek speelt op
nieuw in Glasgow (De eerste zin
luidt: ‘It was Glasgow on a Friday
night, the city of the stare’). M cll
vanney is een uitmuntend schrijver
en aan alles is te merken dat hij To
ny Veitch ook geschreven heeft om
er literatuur (als ik dat zo mag uit
drukken) van te maken. Twee wil
lekeurige citaten; ‘When his eyes came up from Laidlaw’s identity-card
they had grown a skin of distance. ’
Dat is haast niet te vertalen van
mooiigheid. Of: ‘Macey watched
het buttocks move in her fawn
cords as if they were chewing a
very sweet caramel.’ ‘Macey keek

Laldlaw
Ruim vijf jaar geleden verscheen
Laidlaw en William Mcllvanney.
Laidlaw is de naam van een politie
man in Glasgow, Mcllvanney de
naam van een jonge, veelgeprezen
Schotse schrijver. Hij kreeg voor
dat boek meteen de Zilveren Dolk
van de Engelse Crime Writers Association. Laidlaw, de politieman,
kreeg faam als pendant van Martin
Beek of, bij anderen, van Maigret.
De Nederlandse vertaling (onder de
titel Laidlaw’s jacht) vermocht in
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naar haar billen, die in haar geel crack, of met de humoristische ver
bruin ribfluweel bewogen alsof ze een gelijking. Zowel Peter Evans als
zachte toffie kauwden. ’
Mcllvanney zijn in die zin heel goe
Bovendien gebruikt Mcllvanny ta de epigonen. Bij Hiddema is het
melijk veel het Glasgowse dialect. echter alleen maar humor: als een
Het verhaal gaat over elkaar be stoomwals dreunen de dolle verha
vechtende partijen, en Laidlaw gaat len door het boek. Ik heb daar wei
erachteraan omdat in de reeks nig tegen, maar ze zijn zo volop
moorden ook een oude zwerver het aanwezig dat ze de plot bijna ver
slachtoffer is, die net voor hij de donkeremanen. In het eerste hoofd
laatste adem uitblaast nog om Laid stuk gebeurt niks, en dan denk je
law, de verpersoonlijking van Glas- niet: ha, een thriller. Soms stapt
gow, vraagt. Laidlaw is een door Flip in een taxi, en vervolgens is de
zetter (een man die een kerkhof nog taxichauffeur het hele hoofdstuk
zou kunnen bezielen, zegt een van aan het woord om uit te leggen wat
zijn medewerkers) en zuiver op zijn een troep het tegenwoordig in het
inituïtie rolt hij de hele zaak op. leven is. Het enige goed aaneen
Het loopt uit op een mooi gevecht gesloten verhaal in het boek is als
in het restaurant van het vliegveld Flip opgesloten zit en probeert vrij
van Glasgow (het ziet er daar uit als te komen. Dan blijkt dat de auteur
Tsjechov uitgevoerd door MGM), in primitieve omstandigheden heeft
maar dat kan niet verhelen dat The verkeerd en daar mooie beschrijvin
Papers o f Torty Veitch een zeer pa gen en ervaringen aan heeft overge
pieren thriller is. Laidlaw is mooi, houden. Want — en daar kan ik
Glasgow ook, het linkse hart bloeit verder ook weinig aan doen — de
af en toe open en het boek staat in humor van Hiddema doet een beet
de maag. Maar wat ontbreekt is net je oudbakken aan. ‘J e tiet hangt in
het adembenemende van de thril de soep’ ‘Oh, ik dacht dat ik alzoeer
ler.
verliefd werd’ is een mij te platHollands. Net als 'Alicia beschikt
Z w art g eld
over een bos schaamhaar, die lijkt op
Want het blijft altijd nog maar de de Hoge Veluwe voor ze die snelweg er
vraag of het zo’n zegen is als echte doorheen pleurden. O f het Amazone
schrijvers zich op het genre wer gebied. ’ En: ‘Ze heeft overigens dijen
pen. In ons eigen land heeft Bert
Hiddema, na vier romans en een
reisverslag, voor uitgeverij Veen
een thriller geproduceerd onder de
titel Zwart geld.
Hoofdpersoon is een klusjesman,
die Flip heet, en alles aanpakt, kos
jer of niet. ‘Ik ben voor alles in, als
het maar geen moord, doodslag, drugs
of lijfwacht is, ’ zegt hij in het eerste
hoofdstuk en bewijst dat door later
in het boek toch als lijfwacht op te
treden. Flip is een voortborduursel
op de private eye, die zijn geweld
De meest verkochte boeken in april
dadige en ingewikkelde avonturen
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Charles Vergeer en de b io grafie van Van Schendel

De Revisor

Bert Hiddema

die over elkaar roddelen als ze loopt’.
Dan zie ik veel liever de billen van
Mcllvanney. ‘ “Hoe laat?” krast hij
zonder te schuimen. ’
Er is zo’n overvloed aan deze hu
mor (soms zijn er best leuke verha
len tussen) dat de intrige er bekaaid |
afkomt, en in vier zinnen is na te
vertellen. Het heeft te maken met
een ontvoering, een beetje a la Caransa indertijd. Van een titel als j
Zwart geld, na Slavenburg en FC j
Utrecht, viel iets meer te verwach
ten. Want Hiddema is vrij ambi
tieus. Zijn Flip zegt al op pagina 25
dat thrillers het enige soort boeken
is waarin mensen over honderd jaar
kunnen lezen hoe het leven nu was.
Dat is een tamelijk onzinnige stel
ling: in bestsellers en thrillers kun
je later vinden wat voor sigaretten
mensen rookten en naar wat voor
songs ze luisterden in het jaar dat
ze verschenen. Maar hoe het leven
nu was? Ik verdenk Hiddema ervan
vanwege dat idee zijn boek te heb
ben volgestopt met de meest halfga
re typen die er maar te denken wa
ren. Het gevolg is dat je over hon
derd jaar helemaal niet meer kunt
nagaan of hij het over de jaren
zestig, zeventig of tachtig heeft, en
ze vanzelf maar zullen aannemen
dat het literatuur was.
■
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Themanummer over
Wagner en de literatuur.
Gastredacteur:
W. Bronzwaer.
Gedichten van Ad
Zuiderent, Eva Geriach,
Rutger Kopland, Willem
van Toom en Eric Kok.
Twee verhalen en een
essay van Ingeborg
Bachmann, ingeleid door
Willem Otterspeer.
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12,50
S. Carmiggelt Fluiten in
het donker

9.90
Louis Paul Boon Mijn
kleine oorlog

9.90

24.50

Salamanders

De Boeken
Erica Jont,1

32.50

Querido

Villa

27.50

Fibula van Dishoe»
Heinz G Konsalii

Het vrouwenbataljon

Heksen
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Focus
John In/mg

14,90

De wereld volgens Garp
24.50

Elseviers Basis Natuurgids
Elsevier

Bij elke boekhandel
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29,50

Het Jaar van Beatrix
Elsewei
J G. Kikken

Agathor

10
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Het wel en wee van een onderzoek

29.50

A rth u r van Schendel
d o o r C h a r le s V e rg e e r
U it g e v e r : B z z t ó h , ƒ 3 5 ,—

Jan Fontijn

Charles Vergeer begint zijn
boek over Arthur van Schendel
met de mededeling dat de bio
grafie van Van Schendel nog
niet geschreven is; zijn boek is
slechts een voorbereidende stu
die daarvoor. Vergeer signaleert
een aantal problemen, waarmee
een biograaf van Van Schendel
te maken krijgt. Gebrek aan bi
ografische documenten is daar
een van.
Hij is niet de eerste die dat consta
teert. Al in 1949 moest de oude
’s-Gravesande in zijn boek over de
schrijver vaststellen: ‘Van geen Nederlandschen schrijver van onzen
tijd zijn zo weinig levensbijzonder
heden bekend als van Arthur van
Schendel. Hij heeft nooit een inter
view toegestaan en zuiver autobio
grafisch in zijn werk is hij, bij mijn
weten, slechts tweemaal geweest.
De eerste maal verhuld in de novel
le Fratilamur, de tweede openlijk in
de schets De Grammat School. Wij
moeten hem uit zijn werk leren
kennen, vond hij.’ Dat laatste is ge
makkelijker gezegd dan gedaan.
Natuurlijk kan het werk ons op het
spoor zetten van een aantal obses
sies van de schrijver, misschien wel
de kernen van zijn leven, maar het
blijven speculaties en hypothesen,
zolang we niet over voldoende bio
grafische documenten beschikken.
Van Schendel heeft dat aan den lij
ve kunnen ervaren, toen hij zijn
boekje over Shakespeare schreef.
Vergeer stond voor een moeilijke
taak. Om de jeugd van de schrijver
in beeld te brengen, moest hij het
autobiografische verhaal Fratila
mur nauwkeurig analyseren. Het
moet voor hem een kwelling zijn
geweest dat hij de Jeugdherinnerin
gen, door Van Schendel op verzoek
van zijn kinderen geschreven, maar
nimmer gepubliceerd, slechts ter
loops van de familieleden mocht
raadplegen. En dat bij een auteur
bij wie de jeugdjaren zo belangwek
kend waren!
Wie het werk van Van Schendel
kent, zal weten dat het levenslot
van vele van zijn romanpersonages

door ervaringen in de vroege jeugd
bepaald wordt. Wat die ervaringen
precies zijn, is meestal niet duide
lijk en geheim. Er is in die jeugd
iets gebeurd dat heel het leven
wordt meegedragen, ten slotte te
zwaar wordt en waaronder men be
zwijkt.
Van Schendels jeugd moet trauma
tisch zijn geweest: dood van directe
familieleden, armoede, het ontbre
ken van een veilig thuis enzovoort.
Vergeer doet zijn best om daarover
zoveel mogelijk te weten komen en
lijnen te trekken tussen leven en
werk en omgekeerd.
V erw ard
Gezegd moet worden dat hij my
then over Van Schendels jeugd naar
het rijk der fabelen verwijst en een
reeks nieuwe feiten weet te vermel
den, maar de wijze waarop hij dat
doet, is om meer dan een reden ver
ward, pretentieus en irritant. Aller
eerst wordt Vergeer niet moe om
zijn betoog te onderbreken met uit
vallen naar Van Heerikhuizen, die
in 1961 een dikke dissertatie
schreef over Van Schendel. Hij ver
wijt Van Heerikhuizen van alles en
nog wat: vooringenomenheid,
slecht lezen en quasi-diepzinnig
psychologiseren. Vergeer had er be
ter aan gedaan in het begin van zijn
boek rustig zijn bezwaren tegen
Van Heerikhuizen te formuleren en
deze dan verder met rust te laten.
Vergeer springt van de hak op de
tak, last terzijdes en uitweidingen
in van vele pagina’s en doorbreekt
regelmatig de chronologie van Van
Schendels leven.
Een voorbeeld daarvan is zijn
hoofdstuk ‘De tijd te Ede’. De ver
melding van de vriendschap tussen
Van Schendel en Jan Toorop daar
in is voor Vergeer aanleiding om
een lange passage in te voeren over
de portretten die er van Van Schen
del bekend zijn en over het uiterlijk
van de schrijver. De vermelding in
datzelfde hoofdstuk over de vriend
schap met het echtpaar Roland
Holst brengt Vergeer op het idee
om de politieke houding van Van
Schendel ter sprake te brengen. De
tijd in Ede is dan al lang vergeten
door Vergeer en we gaan kriskras
door het leven van de schrijver.
Vergeer keuvelt maar door en laat
zijn typemachine maar ratelen.
Een van de grootste fouten van
Vergeer is dat hij de lezer meer in

formeert over het wel en wee van
het onderzoek waarmee hij bezig is
dan over het object van zijn onder
zoek: het leven van Van Schendel.
In plaats van ons zakelijk mee te de
len wat hij allemaal heeft gevonden,
deelt hij ons dan mee hoe hij het ge
vonden heeft of welke argumenten
hij allemaal heeft om een werk of
feit in een bepaald jaar te plaatsen.
Dat behoort allemaal in het
notenapparaat achter in het boek.
Maar dat ontbreekt, zoals er ook
geen register is. Vergeer is te verge
lijken met een timmerman die, in
plaats van spijkers in een plank te
slaan, uitvoerig vertelt waar hij de
spijkers heeft gekocht en waar de
vorige timmerman de plank heeft
misgeslagen.
Slordig
De stijl van Vergeers boek is soms
niet fraai. Wat bij voorbeeld te den
ken van de volgende passage uit de
inleiding, waarin Vergeer probeert
zijn boek te karakteriseren: ‘Dit
boek, waarvan ik al ontkende dat
het een biografie is, is zeker niet dé
biografie. Wat precies een mens
dreef is nooit te achterhalen, en dat
geldt voor een even zwijgzaam als
gecompliceerd man als van Van
Schendel te meer. Dat ook mijn vi-

Arthur van Schendel

sie, ondanks het licht dat ze op
sommige aspecten van dat leven zal
laten vallen, veel in het duister laat,
begrijp ik. Het is onvermijdelijk.
Tijdens het schrijven knaagden de
wormen van twijfel en toeval al
braaf gaatjes in de tekst, na het ver
schijnen zal die van de tijd zijn best
gaan doen.’
Had een corrector van de uitgeverij
Bzztóh niet in alle rust de tekst met
de auteur kunnen doornemen? Dan
had ik hier niet de schoolmeester
behoeven te spelen. Uit alles blijkt
dat Vergeer te veel haast heeft ge
had. En dat is jammer. Zijn boek
bevat interessant materiaal. In de
hoofdstukken over Drogon bij voor
beeld, het debuut van Van Schen
del, slaagt Vergeer erin aan te tonen
dat dit werk om meer dan een reden
een bijzondere gebeurtenis was in
de literatuurgeschiedenis van de ja
ren negentig. Waardering heb ik
ook voor de spannende wijze
waarop Vergeer door analyse van
het werk van Van Schendel de
jeugdjaren van deze schrijver weet
te reconstrueren. Laat ik maar met
deze positieve punten eindigen.
Het wachten is op de definitieve bi
ografie over Van Schendel.
■
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PHILIPS VERRUIMT KIJKEN
M E T STEREOGELUID.

m

é

Philips is klaar voor de jaren tachtig. Jaren waarin u Groot Kijknieuws kunt verwachten,
stereo-tv. Philips stereo-televisie26CS3390is een komplete kijk-en luistennstallatie. Fraai van vorm, strak
verbazend kompakt: nauwelijks breder dan een doorsnee kleuren-tv. Philips heeft nl. speciaal
sprekers ontwikkeld. Aan beide zijden van Zn 66 cm grootbeeldbuis zijn 2 frontluidsprekers ingebouwd, met een muziek
vermogen van 2 x9W. Dankzij Philips' Spatial Stereo lijken ze kamerbreed uit elkaar te staan. Ookmono-geluid
tot z’n recht. Maar stereo-tv maakt meer mogelijk. Straks kunnen tv-stations films in twee talen tegelijk uitzenden, in de
oorspronkelijke en in de nagesynchroniseerde. M et de "2-talen-toets” van uw afstandsbediening kiest u dan de taal die u

PHILIPS

horen. ’tHele apparaat is gebouwd op de toekomst. M et ’n geheugen waarin 90 voorkeurzenders kunnen worden opgeslaautomatisch kunnen worden opgeroepen. Zonder zoeken, zonder wachten. Beeld en geluid in enkele seconden.
M et het gemak van infrarood afstandsbediening. Waarmee ook een Philips Video 2000-recorder bestuurd kan worden.
Philips stereo-tv bij de dealer. En informeer meteen naar de Philips stereo-tv met teletekst. Of vraag
de videobrochure aan bij Philips Nederland, antwoordnummer 500, VB 11-35, 5600 VB Eindhoven. Hierboven afgeBruto adviesphjs f 2.575,-. W ilt u naast stereogeluid óók teletekst kunnen ontvangen?
type 26CS3880/01Z. Bruto adviespnjs f3 .2 4 5 ,- PHIUPS. ’N WERELD ACHTER ECHTE KLEUREN.

Dag,oude ketel, je verspilt me te veel...

..daarom vervang ik je door zo'n heel
zuinige HRrketel.
Zo’n tien jaar geleden had een c.v.-ketel maar voor één
ding te zorgen: dat het overal in uw huis warm en
komfortabel was.
De kosten van de energiebron, het gas, vormden
vanwege de lage prijs nauwelijks een overweging.
Zoals u weet, is dat op dit moment wel even anders.
Gelukkig is die gewijzigde situatie al een aantal jaren
geleden onderkend door diverse Nederlandse
ketelfabrikanten.
Vandaar ook, dat u bij de vervanging van uw oude
c.v.-ketel, voortaan kunt kiezen voor de nieuwe
H.R. c.v.-ketel. Zo’n nieuwe EER.-ketel houdt uw woning
even warm en behaag- lijk als de conven
tionele c.v.-ketels^^^^^^^^
Alleen is het wel
zo, dat u na een
paar jaar
aanmerkelijk
goedkoper uit'
bent.

Dat moet u zo zien: de aanschaf van een H.R.-ketel is
duurder dan die van een gewone c.v.-ketel. Maar die
H.R.-ketel bespaart u zoveel brandstof (aardgas), dat u
na enige jaren die méér-prijs al hebt terugverdiend. Elk
jaar daaropvolgend houdt u die besparing ook, maar
dan wel als netto verdienste in uw eigen portemonné.
Een H.R. c.v.-ketel is dan ook een investering, waarmee
u zichzelf mag feliciteren.

Zo ziet het ercijfermatiguit.

De belangrijkste eigenschap van een H.R. c.v.-ketel is
het hoge rendement: 90% op de bovenwaarde. Dat wil
zeggen, minstens 90% van de toegevoerde energie
(aardgas), wordt ook daadwerkelijk als nuttige warmte
geleverd.
Het hoge rendement verschaft u ’n jaarlijkse
aardgasbesparing van 20 tot 30%-gemiddeld 22,2%ten opzichte van uw bestaande niet-H.R.-ketel.
Verbruik, besparing en opbrengst in cijfers.
Jaarlijks aardgas
verbruik in m *

2500 mJ
3500 m3
4500 m3
5500 m3

Jaarlijkse besparing
met de H.R.-ketel

555 m3 =
780 m3 =
1000 m3 =
1220 m3=

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Terugverdienti|d
meerprijs
m jaren

325,460,5 90 715,-

3,4
2.4
2.4
2,0

Uw totale verdienste
bij n ketel-levensduur
van 15 jaar

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3.775,5.800.7.750.9.325,-

Meerprijs H.R.-ketel / 1.100 - resp. ƒ 1.400 - voor verbruiken vanaf 4500 m ’

De aanschaf van een H.R. c.v.-ketel kost u (subsidie van
250,-meegerekend) ongeveer 1.100,-meer. Door de
aardgasbesparing hebt u die meerprijs al binnen 3 jaar
geheel terugverdiend (Tenminste als de aardgasprijzen
niet stijgen!). Elk volgend levensjaar van de ketel levert
zo’n 460,- op (uitgaande van een gemiddeld verbruik
van 3500 m3).
Bij ’n levensduur van 15jaar, verdient u dus belastingvrij
een bedrag van 5.800,- (15 x 460,----- 1.100,-).
Zo’n rendabele investering mag u zich
eigenlijk niet laten ontgaan.
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Een theorie in het nauw

Wat eruitkomt heeft niemand gewild

Gordon Rattray Taylor maakt weer een mysterie van de evolutie

André Brinks over de Zuidafrikaanse tralies

The Great Evolution Mystery
door Gordon Rattray Taylor
Uitgever: Secker & Warburg
277 p., ƒ43,50 Importeur: John
Pleysier, Heerde
Maarten ’t Hart
De laatste jaren worden op
nieuw van allerlei kanten be
zwaren tegen de evolutietheorie
naar voren gebracht. Karl Popper beweert dat het geen serieu
ze wetenschappelijke theorie is
omdat zij niet falsifi(c)eerbaar
is. De paleontoloog P.P. Grassé
betoogt in zijn boek Evolution
o f Living Organisms dat wij te
weinig fossielen bezitten om
overtuigend te kunnen de
monstreren dat er evolutie heeft
plaatsgehad.
Moleculair biologen hebben ons
voorgehouden dat niet alle mutaties
per definitie schadelijk of nuttig
hoeven te zijn. Neutrale mutaties
blijken ook mogelijk. Vandaar dat
zich al een richting tegen de evolu
tietheorie heeft ontwikkeld die het
‘neutralisme’ heet. Ook Karei van
het Reve hoort, zonder dat hij daar
zelf weet van heeft, tot deze rich
ting. Men zou hem een naïeve neu
tralist kunnen noemen. Dan heb
ben de zogenaamde cladisten (voor
naamste vertegenwoordiger van de
ze richting: Willi Hennig) bezwa
ren aangetekend tegen het neodarwinisme die samenhangen met
een nieuwe manier om taxonomie
te bedrijven. Verder worden er nog
allerhande kleine bezwaren opgesomd. De theorie zou bij voorbeeld
niet verklaren waarom in Australië
dieren met buidels zijn ontstaan die
sprekend lijken op dieren elders die
zonder buidel door het leven gaan.
De theorie zou, volgens onder an
deren Nabokov, evenmin de verba
zingwekkende perfectie van veel
vormen van mimicry verklaren.
In dit polyfone koor van tegenstem
men voegt zich nu ook de tenor van
Gordon Rattray Taylor. In The
Great Evolution Mystery somt hij
alle zoeven genoemde bezwaren,
behalve die van de cladisten, nog
eens uitvoerig geargumenteerd op.
Daar voegt hij dan nog bij herha
ling het argument aan toe dat men
van eerstejaarsstudenten biologie
ook altijd hoort. Als het zo voorde
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lig is om intelligent te zijn, waarom
zijn dan niet alle organismen intel
ligent? Als het zo voordelig is om
vleugels te bezitten, waarom kun
nen dan niet alle organismen vlie
gen? Dat argument verbaast me van
een man als Taylor. Je kunt het
weerleggen met de opmerking: als
het voordelen heeft om een EHBOdiploma te hebben, waarom hebben
dan niet alle mensen zo’n diploma?
Iedereen ziet wel in dat er goede re
denen zijn waarom niet alle mensen
een rijbewijs, een universitaire
opleiding, een zwarte judo-band
hebben, hoe handig dat ook zou
zijn. Niet alles kan overal zijn. Spe
cialisme is onvermijdelijk.
Maar los van dit onzin-argument
heeft Taylor een interessant boek
geschreven, dat velen die stiekum
toch al een beetje aan de evolutie
theorie twijfelden, zal sterken in
hun ongeloof. Taylor heeft het
werk op zijn laatste ziekbed vol
tooid. Hij stierf in december 1981.
Mij heeft Taylor overigens geen
moment kunnen overtuigen. Tay
lor meent wel dat er sprake is van
evolutie van organismen, maar hij
denkt dat een en ander niet te ver
klaren is ‘unless there was some inner
necessity, some built-in primordial
disposition to consolidate into such a
pattern. ’ Dat zegt hij dan wel over
de fotosynthese, maar in feite ge
looft hij dat dat voor alles geldt.
Met andere woorden: Taylor haalt
weer een vitalistisch principe bin
nen. Taylor blijkt ook gecharmeerd
van het Lamarckisme.

Jigsaw-puzzle
Het probleem van alle anti-neodarwinisten is, geloof ik, dat zij on
voldoende inzien dat de evolutie
theorie de best mogelijke werkhy
pothese is die wij momenteel bezit
ten om onderzoek mee te doen. De
bezwaarmakers nemen de theorie
echter te serieus, maken er eerst een
‘waarheid’ van, die zij dan vervol
gens hardnekkig gaan bestrijden.
(In navolging overigens van veel bi
ologen, die de evolutietheorie ook
presenteren als een onomstotelijk
bewezen waarheid.) Maar de theo
rie is, zoals R.J. Berry in zijn be
wonderenswaardige boekje Neodarwimsme schreef, de plaat buiten
op de doos van een jigsaw-puzzle,
en met behulp van die plaat zijn we
nog steeds bezig de stukjes die we
hebben in elkaar te passen. Dat is
een illustratieve metafoor. Die al te

C h a r le s D a r w in , te k e n in g v an
D a v id L e v in e

fraaie mimicry bij voorbeeld is zo’n
stukje van de puzzel waarvan we
nog geen flauw idee hebben waar
het past, net zoals de gelijkenis van
buidelwolf en gewone wolf. Maar
een ander stukje van de puzzel —
waarom veroorzaakt een bij z’n ei
gen dood als hij steekt? Is dat in
overeenstemming met de theorie?
Veroorzaakt dat niet dat steekgenen
worden weggeselecteerd? — dit
stukje wordt door Taylor op pagina
229 nog als een stukje beschouwd
dat nergens past, maar het is inmid
dels door Maynard Smith, Hamilton, Dawkins en anderen keurig op
zijn plaats gelegd.
Taylor houdt er een nogal eigenaar
dige wijze van redeneren op na. Op
pagina 230 zegt hij: ‘But perhaps
the most serious weakness of Darwinism is the failure of paleontologists to find convincing phylogenies or sequences of organisms demonstrating major evolutionary
change.’ Goed, dat is, zonder dat
diens naam hier genoemd wordt,
het enige argument dat Grassé in
zijn dikke boek naar voren brengt.
Een paar pagina’s verder zegt Tay
lor: ‘The greatest weakness o f Darwinism is the fact that it cannot be
disproved.’ Dat is dus Popper zon
der dat diens naam genoemd wordt.
Maar wat moeten we nu geloven?
The most serious weakness? The
greatest weakness? Allebei? O f telt
het één toch zwaarder dan het an
der?
Het is aardig er in dit verband eens
op te wijzen dat Poppers theorie
dat elke wetenschappelijke theorie
falsifi(c)eerbaar moet zijn niet aan
zijn eigen criterium voldoet. Ko
men wij namelijk met een theorie
aandragen die niet falsifi(c)eerbaar
is, dan zegt Popper: dat is geen we

tenschappelijke theorie, dat is
pseudo-wetenschappelijk. Aldus is
in het falsifi(c)eerbaarheidscriterium een veiligheidsklep ingebouwd
die maakt dat Poppers eigen theorie
altijd klopt. He cannot be disproved.
Het is dus geen wetenschappelijke
theorie.
De kwestie is: dat falsificeerbaarheidscriterium is onvruchtbaar. De
enige eis waaraan een goede weten
schappelijke theorie moet voldoen
is dat zij goed onderzoek genereert.
En als men dat criterium aanlegt, is
de evolutietheorie waarschijnlijk de
rijkste theorie die ooit werd be
dacht. Geen enkele andere theorie
heeft
zo
ongelofelijk
veel
prachtig onderzoek voortgebracht.
Als wij dit criterium — een goede
theorie hoeft niet waar te zijn, maar
moet goed onderzoek voortbrengen
— op Taylors ideeën toepassen,
blijkt dat zijn ‘geloof goed onder
zoek juist belemmert. Wie gelooft
in ‘some inner necessity’, zet zich zelf
als potentieel onderzoeker bui
tenspel. Wie onderzoek doet, moet
tot z’n laatste snik blijven speuren
naar een natuurlijke, mechanisti
sche verklaring van de verschijnse
len die hij waarneemt. Zodra je gaat
geloven in één of andere geheime
kracht, in iets onverklaarbaars, leg
je het bijltje erbij neer. Iets onver
klaarbaars, ‘some inner necessity’ is
namelijk niet operationeel te ma
ken, je kunt er geen vraagstelling
voor onderzoek aan ontlenen.
In zijn prachtboekje over Neodarwinisme zegt Berry: ‘Zo goed
als alle kritiek op de evolutietheorie
die vandaag de dag geuit wordt is
herhaling van oude kritiek. Als men
goed op de hoogte is van oplossin
gen in vroegere debatten, kan men
veel tijd besparen in de huidige si
tuatie.’ Taylor brengt in zijn boek
inderdaad herhaling van oude kri
tiek. Al zijn bezwaren worden door
R.J. Berry weerlegd, hoewel Berry
het boek van Taylor nog niet kon
kennen toen hij zijn werkje schreef.
Maar al wat we horen, hebben we
al zo vaak gehoord; langzamerhand
worden we er moe van om al die
uitgekauwde bezwaren maar steeds
weer te moeten pareren. Ik wou dat
er eens iemand opstond met leuke,
spectaculaire resultaten van goed
onderzoek die zich niet laten rijmen
met de evolutietheorie, in plaats
van met opnieuw afgestofte filosofi
sche, neutralistische, paleontologi
sche en vitalistische argumenten. B

punt van Afrika nestelden, niet no
dig. Slaven waren er al, of woonden
dichtbij. Het zou zonde zijn ge
weest ze om zeep te helpen, boven
dien waren er aanzienlijk meer au
tochtonen dan de relatief kleine
aantallen Indianen in Amerika of
Aborigines in Australië. De verwij
dering van de belendende bevol
king zou een gevecht tegen de bier
kaai zijn geweest.
Het resultaat werd een samenleving
waarin vrijwel iedereen zich met
Hugo Arlman
enig recht autochtoon kan noemen
— op de enkele Engelssprekenden
Cynisch gezien is Zuid-Afrika na die hun Britse paspoort nog
een bizar experiment in mense koesteren voor het geval dat — en
lijk samenleven. Een experi waar alle bevolkingsgroepen aan el
ment dat ingewikkelder in el kaar zitten vastgebakken. Niemand
kaar steekt dan een snel oordeel wil of kan weg.
tot uiting kan brengen. Hoe ge Dat zou nog niet zo erg zijn ware
compliceerd de proefopstelling het niet dat de blanke elite zich met
is en hoe bepalend dat is voor name in haar uitgangspunten door
een wat minder ruimdenkend deel
alle menselijke verhoudingen in
van de Statenbijbel heeft laten in
Zuid-Afrika blijkt uit de ro
spireren dan hun blanke broeders
mans van André Brink, een
in de Verenigde Staten. Met alle
blanke Afrikaner, die zowel in middelen proberen ze het bloed
het Engels als in het Afrikaans blank te houden en te doen alsof de
schrijft. Zijn laatste boek, A paar miljoen kleurlingen — het ge
chain of voices (Houd-den-bek), is - volg van ongebreidelde Boerendrif
daar geen uitzondering op, al is ten —, vijftien miljoen zwarten en
de tijd van handeling verplaatst enige honderdduizenden Indiërs
naar 1825. /
slechts toevallige buitenlandse
werknemers zijn. De economische
Zuid-Afrika is met het enige land verstrengeling wordt erkend, niet
waar de Europeanen zich mengden de sociale en politieke.
in de plaatselijke verhoudingen,
Slavenopstand
maar de ingreep was wel anders
Brinks boeken gaan juist over die
dan overal elders. De blanke elite in
menselijke
verstrengeling
van
Batavia, Nairobi of andere koloniën
zat weliswaar comfortabel achtero blank, zwart en gekleurd. In zijn,
mijns inziens, beste boek, Looking
ver terwijl de autochtonen het werk
deden of hun ijskoude dranken aan on darkness (Kennis van die aand)
reikten, maar in gedachten verble krijgt dat vorm in de verhouding
ven ze gedeeltelijk bij hun heren tussen de gekleurde toneelspeler Joseph Malan en zijn blanke vriendin
huizen in de Haagse Archipelbuurt
of het Londense Belgravia. Ze Jessica, met op de achtergrond de
woonden wel in Indonesië of Ke blanke jongen met wie hij is opge
groeid en die, inmiddels een groot
nia, regelden het bestuur, spraken
recht en vreeën met de lokale da zakenman, zijn revolutionaire to
neel financiert. In A dry, white seames, maar het was allemaal slechts
son (’n Droë wit seisoen) is het de
tijdelijk bedoeld. Hun landgenoten
die zich als pioniers in immigratie blanke onderwijzer Ben du Toit
die, vanuit een volstrekt apolitieke
landen als Amerika of Australië
achtergrond, verstrikt raakt bij de
vestigden, waren helemaal niet van
opheldering van de moord op zijn
plan ooit nog naar het moederland
oude, zwarte knecht die door de
terug te keren. De autochtonen
deugden volgens hen meestal ner Veiligheidspolitie van John Vorgens voor en werden de binnenlan ster-square vermoord is. En in A
den ingestuurd of vermoord. Goed chain of voices (Houd-den-bek) draait
kope en fysiek sterkere arbeids alles om de verhoudingen tussen
Nicolaas, Hester en Galant, die als
krachten werden geïmporteerd.
kinderen samen opgroeien, maar la
Dat laatste was voor de blanken die
ter als respectievelijk blanke Kleinvanaf 1652 zich aan de zuidelijke

A chain of voices
door André Brink
Uitgever: Fontana/Collins
512 p., ƒ 14,30
Importeur: Van Ditmar
Houd-den-bck
door André Brink
Vertaling: David van het Reve
Uitgever: Meulenhoff
425 p., ƒ39,50

baas, blanke Nooi (boerenvrouw) en
zwarte Mantoor (opzichter) tegeno
ver elkaar komen te staan. Een drie
hoeksverhouding waarin, zoals
vaak in Brinks romans, zowel de
verschillen in huidskleur met alles
wat daarbij hoort, als de verschillen
tussen de seksen, een snijdende
spanning met zich meebrengt, die
wel verkeerd moet eindigen.
Houd-den-bek is de naam van een
boerderij op ongeveer honderd ki
lometer van Kaapstad, waar zich in
1825 een kleine slavenopstand af
speelt. De Engelsen zitten vanaf
1806 aan de Kaap en mengen zich
tot grote ontsteltenis van de Afrika
ner Boeren in de manier waarop de
ze hun slaven behandelen. Er is
zelfs sprake van afschaffing van de
slavernij. Dat gebeurt echter pas in
1833.
Door de geruchten die daarover de
ronde gaan doen, raken de ver
wachtingen van sommige slaven,
die zich minder makkelijk bij hun
lot neerleggen, hoog gespannen.
Als ze begin 1825 merken dat er
niets van komt, vermoorden ze en
kele blanken. Ze worden opgepakt,
drie van hen worden opgehangen,
de anderen tot publieke kastijding
en dwangarbeid (sic) veroordeeld.
A chain of voices begint met het re
quisitoir en eindigt met het vonnis
van de betreffende rechtzaak. Daar
tussenin laat Brink de direct betrok
kenen en getuigen — de slaven, de
meesters en hun vrouwen — vanuit
hun eigen gezichtspunt vertellen
hoe de voorgeschiedenis is verlopen
en wat er precies op die fatale dag
gebeurd is. ‘Het enige dat nog in me
over was, ’ vertelt de oude Hottentotvrouw die nog het meest als bui
tenstaander het drama zich heeft
zien ontvouwen, ‘was medelijden.’
Brinks literaire procédé — ieder
zijn eigen verhaal laten vertellen —
heeft onmiskenbaar voordelen: je
draait als het ware om de hete brei
heen. Maar het nadeel is dat de au
teur wel met bovenaards inlevings
vermogen en goddelijk schrijftalent
begiftigd moet zijn om zoveel per
sonen natuurgetrouw uit de verf te
laten komen. Ik ben een groot be
wonderaar van Brink, die uiterst
helder, meeslepend en met groot
psychologisch inzicht schrijft, maar
dit is wat té ambitieus. De stemmen
lijken te veel op elkaar, ze bezitten
vrijwel
allemaal
het
postfreudiaanse menselijk inzicht van
Brink en sommige karakters krijgen

slechts clichématige trekken.
Die kritiek neemt niet weg — de
goede Homerus deed ook weleens
een slaapje — dat Brink een fascine
rend boek heeft geschreven, waarin
een gedetailleerd beeld wordt opge
trokken van de Kaapkolonie aan
het begin van de negentiende eeuw,
van het slavenbestaan in die tijden
— dat, niet verbazingwekkend,
sterk op het slavenbestaan in Ame
rika lijkt —, maar ook van de ploe
terende pioniersarbeid van enkele
Afrikaanse Boeren die ook niet be
ter wisten dan wat in de Heilige
Schrift stond. Ieder had én kende
zijn plaats, dat was een van God ge
geven orde en geen mens had het
recht daaraan te gaan sleutelen. De
Engelsen niet, zeker de slaven niet.
Je kunt nauwelijks volhouden dat
die mensen, in de maatschappelijke
omstandigheden van 1825, veel
keus hadden. De tuin van Eden,
waarin Galant, Nicolaas en Hester
als kinderen konden spelen, onge
hinderd door het feit dat ze zwart,
blank, man of vrouw waren, veran
derde in hun puberteit door om
standigheden buiten henzelf in eèn
kooi waar ze ieder op hun eigen ma
nier, opgesloten zaten. En dat de
leeuw de dompteur uiteindelijk zou
gaan opeten, stond al van het begin
af aan in het script. Houd-den-beh is
door Brink dan ook zo opgeschre
ven dat, ook als de uitkomst niet
van tevoren bekend zou zijn, die
tussen de regels door stapje voor
stapje als een onvermijdelijk nood
lot dichterbij komt.
De analogie met Zuid-Afrika anno
1983 ligt voor de hand. De indivi
duele keuzemogelijkheden zijn veel
groter dan honderdvijftig jaar gele
den. Zelfs de acteur Malan in
Brinks Looking on Darkness ont
vlucht de kooi door naar Engeland
te gaan, maar keert ook vrijwillig
weer terug om aan de tralies te gaan
rukken. Maar de dag X waarop het
experiment definitief uit de klauw
loopt, is even onvermijdelijk als de
opstand in Houd-den-bek.
Brink heeft Houd-den-bek als motto
onder andere een citaat van Friedrich Engels meegegeven: ‘Ge
schiedenis ontwikkelt zich zodanig
dat het eindresultaat altijd ont
springt aan de wil van vele indivi
duele personen. Wat elk individu
wil, wordt gehinderd door wat an
deren willen, en wat er uiteindelijk
uitkomt is iets dat niemand gewild
heeft.’
M
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e nieuwe visie op volmaakt rijplezier.

D e Siërra doorbreekt grenzen. E n konventies. M aar wel
m et goede redenen.
D e doelbew uste vorm. E en optim ale lijn. Voor m eer snel
heid bij lager brandstofverbruik. E n fluisterstil rijden m et hoge
snelheid.
D e flexibele krachtbron. Yan 44 k\V/60 D IN /pk to t 110 kW /
150 D IN /pk. B enzine of diesel. O ptim ale transm issie via de
handgeschakelde 4- of 5-versnellingsbak of au to m aat.
1:19,6 bij 90 km /h konstant. (2.3 diesel m et 5-versnellings
bak). Lage gebruiks- en onderhoudskosten. S ervicebeurten om
de 20.000 km (of na 12 mnd.). 6 J a a r garantie tegen doorroesten
van binnenuit.
D e geavanceerde technologie. Ver doorgevoerde aëro
dynam ica. G eïntegreerde, schokabsorberende bum pers. H ydrau
lische m otorophanging.
O ptim aal weggedrag. Volledig onafhankelijke w ielophan
ging. U itzonderlijk koersvast op elk wegoppervlak.
H et rond de b estuurder gevorm de dashboard. M axim ale
kontrole bij m inim ale inspanning. K om pleet en luxueus kom fort
voor de 5 inzittenden.
H et gem ak van een vijfde deur. N eerklapbare achterbank.
E norm e, flexibele bagageruim te. Ook leverbaar als S ta tio n
Wagon. D e Siërra-serie van Ford. S ta rtk la a r voor een proefrit.
FORD. M E E R WAARD O P D E WEG.

H e t v e r a n d e r e n d e b e e ld v a n F o rd .
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Reserveren en bestellen
Een exclusieve aanbieding
In d ie n u in a a n m e r k in g w ilt k o m e n v o o r d e z e z e e fd r u k
van Ls, voor onze lezers in
k u n t u het beste o n s e v e n b e lle n o m te rese rve ren .
samenwerking met ARTA,
O n s t e le f o o n n u m m e r is 0 2 0 - 2 6 2 3 75. U k u n t het b e d ra g
J e a n P a u l V r o o m /Zeefdruk
Den Haag, een stichting, die o v e r m a k e n o p o n s g ir o n u m m e r 2 3 9 5 7 2 8 t n v Ls,
zich ten doel stelt originele
r tm
sie
ru a m
i . M w ‘K o r e n la n d s c h a p ’. D e p re n t is o o k bij
A
m st
e rd
o n s te b e z ic h t ig e n e n e v en tu e e l af te h alen.
grafiek tegen redelijke prijzen aan te bieden. ‘Korenlandschap’ is een zeef
O o k h e b b e n wij gla slijste n b e sch ik b a a r.
druk van de Nederlandse schilder/tekenaar/graficus Jean Paul Vroom.
O n s a d re s: Ls, W e e k b la d p e rs bv.
Hij doorliep de Koninklijke Academie voor
K lo v e n ie r s b u r g w a l 23, A m ste rd a m .
Beeldende Kunsten in Den Haag en heeft reeds in
vele musea en galerieën in o.a. Amsterdam, DüsselPrijs voor onze lezers f 275,dorf en New York geëxposeerd.
O plage honderd exemplaren, waarvan een veertigtal beschikbaar

K o r e n la n d s c h a p

zijn. Afm eting beeldformaat 50,5 x 66 cm.
De prent werd gedrukt op 250 grs A rches papier d oo r H a n s Jansen,
Amsterdam.

Een mooi kado m ag best dik zijn

Het feest is altijd elders

De kronkels en de brieven van Simon Carmiggelt
Met de neus in de boeken
door S. Carmiggelt
Geïllustreerd door Peter van
Straaten
Uitgever: De Arbeiderspers
224 p., ƒ23,50

Vic van de Reijt
E r zijn in N ederland elf m ensen
die precies kunnen vertellen
hoeveel K ronkels Carm iggelt
tussen 1971 en 1978 heeft ge
schreven. D at zijn de abonnees
van ’n Kronkeljaar nader beke
ken, een particuliere uitgave
van Leo V erhagen. V erhagen is
de H arry P rick van de Carm iggeltw etenschap. Hij heeft zich
to t taak gesteld een com plete bibiografische beschrijving te m a
ken van alle K ronkels die vanaf
11 oktober 1946 in H et Parool
zijn verschenen. H ij heeft nu
acht jaren in kaart gebracht. Bij
het verschijnen van het tiende
deel geeft V erhagen een klein
feestje voor zijn elf vaste afne
m ers. Laat m ag het niet w or
den, w ant er w acht Verhagen
nog jaren werk.
Tussen 1971 en 1978 schreef Car
miggelt 1746 Kronkels. Dat lijkt
heel wat, zeker als men weet dat de
rubrieken Door U (kinderhumor)
en Zwart (zwarte humor) buiten be
schouwing blijven. Want die tellen
nu eenmaal niet mee volgens de re
gels van Verhagen. Van die 1746
Kronkels gaan er 442 over boeken,
tijdschriften, kranten, films, toneel,
tv en beeldende kunst. Met een
kwart van het totaal is dit de popu
lairste rubriek en niet, zoals u
dacht, de horecasector. Die bereikte
een piek van 41 Kronkels in 1973,
een jaar na Carmiggelts droogleg
ging, om vervolgens geleidelijk af
te nemen tot 22 in 1978.
Het was dus volstrekt logisch dat in
1979 de Commissie voor de Collec
tieve Propaganda van het Neder
landse Boek een boekje over boeken
liet samenstellen dat, verzwaard
met brieven van Carmiggelt aan
Reve en verlucht met tekeningen
van Peter van Straaten, met recht
een Mooi kado mocht heten. Helaas
is met het boekenweekgeschenk al
tijd wel wat aan de hand, dus ook
met Mooi kado. Naar nu pas blijkt,
42
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was er in dat geschenk behoorlijk
geschrapt, niet omwille van de ze
delijkheid, maar omdat het aantal
pagina’s de honderd had overschre
den. Want een mooi kado hoeft
toch niet dik te zijn.
Het voormalige boekenweekge
schenk ligt opnieuw in de boekwin
kels, maar nu in zijn oorspronkelij
ke staat (en zelfs nog vermeerderd)
onder de nieuwe titel Met de neus in
de boeken. Zulks riekt naar oplichte
rij, al zullen de advocaten van de
Arbeiderspers meteen naar voren
brengen dat het een nieuw boek is
dat veertien stukken meer telt dan
het vorige en waarin het aantal brie
ven aan Reve zelfs is verdubbeld.
Onderzocht dient dus te worden of
de uitbreidingen interessant genoeg
zijn om ‘Met de neus’ aan te schaf
fen en Mooi kado alsnog te verwij
zen naar de schroothoop waarop
ook al die andere boekenweekge
schenken van de laatste jaren te
recht zijn gekomen.

dat de gedachte aan de dood, die elke
voorbijganger wacht opeens absurder
leek dan als het regent.
In de binnenstad liep ik een koffiebar
binnen, waar de kranten aan houten
stokken zijn bevestigd zodat je, bij
wijze van spreken, iemand met het
Algemeen Dagblad de hersens in zou
kunnen slaan — een bij mijn weten
nog nooit gepleegd misdrijf.
Ik ging voor het raam zitten.
Een aantrekkelijk meisje, met de
vluchtige oogopslag van een parttime-werkster die hier aan het eind
van de week niet meer zijn zou,
kwam vragen wat ik begeerde.
‘Koffie, ’ antwoordde ik.
‘Wat zegt u?’ vroeg ze verbijsterd, of
ik haar om een half ons radium had
verzocht.
Ik herhaalde mijn bestelling en even
later zette ze het kopje met een voet
bad tot de enkels voor me neer.
‘Dank u wel, ’ zei ik.
'Wal zegt u? vroeg ze, weer zo ont
steld. Ik gaf een reprise. ’

Beulen en
lustmoordenaars

Reve

De belangrijkste verbetering van
‘Met de neus’ is het aanbrengen
van een register. Zo vallen de vele
schrijversanekdotes
gemakkelijk
terug te vinden, evenals de
onthullingen over lustmoordenaar
Landru, die ‘de burgerdeugd der
zuinigheid’ bezat. ‘Als hij er weer
een ging vermoorden in zijn huisje te
Gambais, even buiten Parijs, kocht
hij voor zichzelf een retourtje, maar
voor haar een enkele reis. ’
Het is overigens opvallend hoe gre
tig Carmiggelt beulen en lustmoor
denaars ten tonele voert. Heel mooi
gebeurt dat in het verhaal ‘Observe
ren is moeilijk’, waarin Carmiggelt
geteisterd wordt door een hengelaar
die hem een zak vol giftige vis uit
de Keizersgracht komt aanpraten
(‘Ik zet er geen mond aan, dus ik
dacht, ik breng ze maar bij u. ’). De
visser blijkt ook nog mensenkenner
en herkent in elk schilderij familie
leden van de schrijver, zelfs in het
portret van Albert Pierrepont, de
beul van Engeland: ‘Wéér die fam i
lietrek. U is alleen langer van gestal
te.’
Het mooiste nieuwe verhaal heet
‘Lezers in het voorjaar’. Het begin
ervan bevat zoveel klassieke
Carmiggelt-ingrediënten dat je
even denkt met een parodie van
doen te hebben:
‘Het was zaterdagmorgen zó zonnig

Het zout in de pap van de ‘nieuwe’
Carmiggelt zijn natuurlijk de brie
ven aan Gerard Reve. Onlangs zijn
Reve’s Brieven aan Simon C. ge
bundeld en wie nu de zestien ant
woordbrieven van Carmiggelt leest,
weet hoeveel er mis is aan die uitga
ve. Om een voorbeeld te noemen:
in een brief van 27 september 1971
reageert Carmiggelt op een plan
van Reve om aan het vijfentwintig
jarig bestaan van De avonden een
nationale inzameling te verbinden.
In Brieven aan Simon C. komt men
dit plan nergens tegen. Op 6 okto
ber 1972 neemt Carmiggelt het op
voor Adriaan Roland Holst die
door Reve beledigd is. Ook deze be
lediging is geschrapt in Reve’s brie
venboek. Hoe fraai ze ook worden
uitgegeven,
literairhistorische
waarde hebben Reve’s huidige brie
venboeken niet. Ze zijn incompleet,
bevatten veranderingen en lijken
volkomen willekeurig samenge
steld. De correspondentie tussen
Reve en Carmiggelt is al veel eer
der begonnen dan op 1 mei 1971,
de dag waarop de Brieven aan Si
mon C. beginnen. Dat blijkt uit de
bundels Mooi weer vandaag (1965),
Twijfelen is toegestaan (1970) en Ge
woon maar doorgaan (1971). Al deze
boeken bevatten oudere brieven
van Gerard Reve.
Carmiggelts brieven waren in Mooi
kado al een verrassing, omdat hij

Poëzie van Cees van Hoore en Robert Anker
Groot licht
door Cees van Hoore
Uitgever: De Harmonie
46 p., ƒ16,90
Van het balkon
door Robert Anker
Uitgever: Querido
55 p., ƒ19,50

Rob Schouten

‘En wat voor soort boeken moeten
we hier nou neerzetten, vind je?’
tekening van Peter van Straaten
zich nu eens zonder vermomming
uitsprak, over de strijd tegen de al
cohol bij voorbeeld of over de tafe
relen rondom Bomans’ begrafenis.
In Met de neus in de boeken verhult
hij zich nog veel minder. Openlijk
schrijft hij over zijn depressies en
zijn mensenschuwheid. Het zijn
hardvochtige passages, zonder de
geijkte Kronkelironie.
Even wrang is de toon in de be
schrijving van de doodsstrijd van
kunstbroeder Jef Last (J.L. in Mooi
kado): ‘Een doodziek wrak, alleen een
dagje in Amsterdam gekomen om te
worden bestraald. Hij had een Frans
boek over onanie onder de arm, wat
me overbodig leek. ’
In zijn inleiding op de brieven gaat
Carmiggelt nog even in op Reve’s
uitspraak ‘Hij heeft me nooit een
brief geschreven waar iets in
stond’. ‘Zware kost is het dus niet,’
sneert hij. Maar wie de brieven
heeft gelezen, weet beter.
Door de acht nieuwe brieven van
Carmiggelt aan Reve is Met de neus
in de boeken verplichte kost voor al
le literatuurliefhebbers. Te hopen
valt slechts dat het ooit nog tot een
uitgave van de integrale briefwisse
ling tussen beide auteurs zal ko
men. Een nationale inzameling ten
gunste van dat project zal ik van
harte ondersteunen.
*

‘Alleen in m ijn gedichten kan ik
w onen,’ dichtte S lauerhoff en
maakte verre reizen. N og altijd
kunnen maar w einig dichters
aan het idee w ennen dat je het
met de realiteit m oet stellen.
Velen zijn de laatste tijd m aar
weer op reis gegaan, is het niet
naar het b uitenland dan is het
wel in het verleden, is het niet
in verre, al eeuw en uitgew iste
tijden, dan is het wel in de ei
gen jeugd, is het niet op straat
dan is het wel in schilderijen.
Het ultiem e realism e, h ier in
N ederland belichaam d door
Barbarber en Gard S ivik, het
pleister op de w onde, heeft
weer losgelaten en de w ond ligt
open en schrijnt. Ik ga dat niet

bew ijzen, de tijden zijn niet
naar w etenschap, ik ga het il
lu streren aan de hand van twee
onlangs verschenen bundels,
Groot licht van Cees van H oore
en Van het balkon van Robert
A nker. H et zijn geen werken
van pulserende rom antiek of
onvervulde driften, nee, ze zien
er op het eerste gezicht kalm en
redelijk uit. Ik zal ook niet b e
w eren dat het onderhuids eigen
lijk verschrikkelijk klopt en
zw eert; wat ik wil zeggen is dat
ook rustige, rationele poëzie het
niet zonder een dosis onvrede
m et de barre w aarheid doet en
dat ze anders niet geschreven
w ordt.
‘Ik zou eigenlijk altijd in het bui
tenland willen zijn, zelfs in Neder
land,’ kondigt Cees van Hoore in
handschrift op de achterkant van
zijn debuutbundel Groot licht aan.
Hij wil daarmee zeggen dat hij bij
voorkeur in vrede naar de alle
daagsheid van het bestaan zou wil
len kijken, dat hij het gewone graag
bijzonder genoeg zou willen vin
den. Zijn poëzie probeert aan dat
verlangen tegemoet te komen. Met
genoegen schrijft hij over locaties

a a n de le z e rs va n
V rij N ederland

OPRCie ;p
MIJN KINDEREN EN IK
Ook dit jaar wil de redactie van Vrij Nederland in
de zom er w eer een kleurkatern laten verschijnen
m et bijdragen van lezers en lezeressen . Nu zowel
de goeie ouwe tijd als de goeie nieuw e tijd achter
ons liggen gaat de nieuw sgierigheid van de
redactie uit naar de generatiekloof, en in het
bijzonder naar de ervaringen van ouderen die hun
kinderen in die goeie nieuwe tijd hebben zien
opgroeien. Schrijf in een niet te lang stuk — ten
hoogste 1500 woorden — over uw kinderen. N iet in
het algem een (de jeugd van tegenw oordig), m aar
vanuit uw persoonlijke ervaring.

Voor 12 juni
Inzendingen voor ‘M ijn k in d e re n en ik ’ m o eten u ite rlijk op 12
juni in h et bezit v an de re d a c tie zijn. V erzoeken om an o n im ite it
zullen, ev en tu eel n a o v erleg , w orden ingew illigd. U it de
re d a c tie zal een ju r y g ev o rm d w orden die een se lectie m a a k t
uit de inzendingen. G e p la a tste b ijd ra g e n w orden g eh o n o reerd .
Inzendingen aan: R edactie VN, postbus 1254, 1000 BG
A m sterdam . In de rechterbovenhoek: ‘K inderen’

in het buitenland, over Cherbourg,
Mezzaluce, Salzach, George Town
en St. Paul’s Bay. De poëzie mag
daar dan nog op straat liggen, Van
Hoore heeft wel woorden en beel
den nodig om het poëtische mo
ment vast te houden. Vooral het
water heeft bij hem een abonne
ment op beeldspraak. ‘Op golven /
wit als schimmels II die hun nek
breken / over de golven hier’ heet
het in ‘Salzach’, en heel fraai in
‘George Tow n’: ‘de zee was bezig,
als een plichtsgetrouw / croupier,
schoof af en nam, zonder te denken’
en nog eens in ‘St. Paul’s Bay’: ‘ter
wijl de zee barmhartig II witte
zwachtels naar de kunst toe bracht’.
Het is deze, misschien wat ouder
wetse vorm van metaforiek die Van
Hoore’s gedichten uittillen boven
mat realisme. Ik vind zijn beelden
vaak heel geslaagd want ze zijn niet
willekeurig. De sfeer van het casino
bijvoorbeeld past heel goed in ‘Ge
orge Town’, de zwachtels zijn hard
nodig in St. Paul’s Bay.

Heuvelachtig
Beeldspraak wil zeggen dat de poë
zie toch eigenlijk ergens ligt dan op
straat. Een typerend voorbeeld van
Van Hoore’s kalme onvrede met
het bestaan, geeft het gedicht ‘Ho
tel Lansersee’:
Het feest speelde zich elders a f
maar ik at van dezelfde schalen.
Bijna onaangeroerd kwamen hors
d ’oeuvres terug. De zilte nasmaak
[van garnalen
spoelde ik weg met wijn
die bovenaan stond op de kaart.
Alles liet ik blinken daar. Mijme
ren d soms
wreef ik hun kussen van de glazen.
Toch was er wrok in mij, en
[ijdelheid
die met wat restte geen genoegen
[nam.
Hevig verlang ik er nu naar:
eenvoudig werk waarbij ik zingen
[kan.
De eerste regel zegt het eigenlijk al,
het feest is altijd elders. De ik
figuur staat in de keuken de retours
van een rijke dis af te wassen en
weg te werken. Feestelijk genoeg zo
te horen maar ‘Toch was er onvre
de in mij’. Is echter deze tijd van
lichte onvoldaanheid voorbij, dan
wordt zij voor de schrijver al weer
begeerlijk: ‘Hevig verlang ik er nu

naar’. Is dit niet de verwoording
van die ene romantische gedachte:
‘Wo du nicht bist, dort ist das
Glück’? Achter Van Hoore’s me
rendeels heuvelachtige gevoelens
doemen zo toch de vage contouren
van wat Alpen op. Maar juist om
dat het romantisch échec niet meer
tot overspannen gesnik en gesnot
ter leidt, blijft het hangen, onuit
gesproken en des te aanweziger.
Een enkele keer komt de nachtzijde
om de hoek kijken, bijvoorbeeld in
het gedicht ‘Zomeravond’:
Beneden rinkelen weer messen.
[Don’t fence me in
galmt onverkankerd nog haar twee[de stem.
Buiten gekibbel. Wie er dood is.
[Dan stil.
De moordenaartjes vroeg naar bed.
Met bonzend hart boven Noord[Brabant.
Twaalf treden en ze zijn weer bij je.
Blije nudisten, volleyballend op een
[strand.
J ij steeds gejaagder prevelend:
Oss exportslachterijen.

Waar naar toe
Hoe op een toch idyllische zomera
vond alle geluiden en impressies bij
elkaar, messen, moordenaartjes en
naakt vlees tot de merkwaardige
gruwelassociatie ‘slachterij’ leiden:
heel in de verte hoor ik Komrij,
maar het is een vleugje en weg is
het al weer.
Er moet iets gezegd worden over de
technische kwaliteiten van deze
poëzie. Zoals in de bezongen land
schappen de blik liefst toevallig en
zonder veel nadruk ergens op blijft
rusten, zo wil Van Hoore ook in
zijn poëzie zelf het oog niet al te
zeer vermoeien. Hij vermijdt bij
voorbeeld graag het eindrijm; in de
laatste strofe van ‘Cherbourg’ alsvolgt: Je plukte van de tafel een /
glas rood. Een boeket geknakte prei
/ lag in je schoot. // Mijn blik bleef
bij je / zwartbekouste been. Je zei
iets / over regen in het algemeen.’
Eigenlijk is er weinig dat me tegen
staat in Groot licht, al is het ook
geen overdonderende poëzie en
blijven de echt pakkende zinnen
uit. Maar het is elegant en sierlijk
zonder luchtledig te zijn. Je zou het
in een schommelstoel willen lezen,
vage gevoelens van heimwee zon
der
ziekelijke
bijbedoelingen
koesterend.
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Heel anders ziet de poëzie van Robert Anker er uit, al is hij net als
Van Hoore en andere collega’s
graag op reis. ‘Er wordt in deze
bundel heel wat afgereisd, maar
waar naar toe? En is er aankomst’
vraagt iemand zich op de flaptekst
af. In tegenstelling tot Van Hoore
neemt Anker geen genoegen met
een panoramisch uitzicht en de ei
gen beelden en associaties die hem
daarbij te binnen schieten. Zijn
poëzie is minder oppervlakkig, ook
minder zoet voor oog en oor. Uit al
les blijkt dat hij de nectar en edik
van het symbolisme in flinke teu
gen tot zich heeft genomen. Hij
zoekt achter de schone schijn der
dingen steeds naar het wezenlijke,
wat dat dan ook moge zijn. Bijge
volg komt in Van het balkon, zijn
tweede bundel, meer het reizen zelf
dan de plaats van aankomst aan de
beurt.
Anker behoort tot de huisdichters
van De Revisor, iets wat vooral tot
uiting komt in zijn neiging om het
concrete abstract te maken. Zelden
kom je bij hem een alledaagse regel
tegen, al komen de erin beschreven
ervaringen steevast uit de heuse
werkelijkheid. Een sterk voorbeeld
daarvan geven de beginregels van
het gedicht ‘Verdwaald in M ani’:
‘Het hoofd regeert en stuurt de au
to / de kaart uit, zoekt naar wegen
voor een hart / dat onderweg is
kwijktgeraakt. / De kinderen bezin
gen de limiet / van bijna maar niet
helemaal.’ Het is de reis van hoofd
naar hart, van verstandelijke waar
neming naar emotionele beleving,
die wordt ondernomen. Maar de
echte emoties laten zich moeilijk
verwoorden en het resultaat is voor
de lezer dan ook vaak een beetje
omgekeerd: het lijkt of Anker van
menselijkheid op weg is naar ont
menselijking. Dat althans voel ik in
de algebraïsering van zo’n reisliedje
als ‘We zijn er bijna (bis) maar nog
niet helemaal’. Niet dat dit een na
deel is, maar voor het eigen hart be
doeld, klopt Ankers poëzie toch in
eerste instantie aan bij het hoofd
van de lezer.
Terug naar de Natuur, zou je zijn
streven kunnen samenvatten. N a
tuur met een vette hoofdletter om
de dubbelzinnigheid van het begrip
te onderstrepen: terug naar de ver
loren landschappen, terug naar de
eigenlijke staat der dingen. O f het
er iets mee te maken heeft weet ik
niet, maar Anker lijkt terug te kun
nen blikken op een heerlijk landle
ven. Bijvoorbeeld in ‘Bel air’ uit de
afdeling ‘Uit het dorp’ (een even
ambiguë titel als Van het balkon):
Trompetter is nu dood, zijn Chevro[let
44
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natuurlijk schroot. Ik stijg er weer
[uit op,
maar houd me groot, opzij in de
[coulissen.
Oktoberlicht en land om te verlie/zen.

Geslachtsverschil
Jan Groen
Over de ontwikkeling van de jonngen en het meisje, biseksualiteit,
Oedipus-complex, masochisme
bij de vrouw, verschillen in agres
sie, de relatie tussen de geslach
ten, maatschappij en geslachts
verschil; door de auteur van

Gekloofde hand om een ivoren
[stuur:
ik raak steeds verder buiten dorps[verband.
Voor al dat landschap heb ik geen
[verstand.
De watertoren, aan de rand een
[teken,
is in zijn steen te klein voor de ver[beelding.
Stroomt je hoofd? Zit stil, het vult
[je ogen.
Ik rooide wel de bollen op zijn land:
gebukt over de eindigheid der regels,
stolt het denken, bij zoveel tijd, bij
[zoveel
zon en wind. Wal je hand vindt.
In zo’n gedicht verstrengelen alle
dingen zich. Het terugkeren naar
het land van je jeugd geschiedt niet
onbelemmerd, er is ook nog een
volwassene die over de schouder
meekijkt naar de eertijds onbewolk
te lucht. Dat tenslotte het bucolisch
rooien van bollen toch weer uit
mondt in het literair rooien van het
verleden, zegt genoeg, de echte
thuiskomt vindt pas plaats in het
gedicht.
Opvallend aan de gedichten ‘uit het
dorp’ is de vrij strenge vorm waarin
ze zijn geschreven. Ze hebben iets
weg van sonnetten waarin kwatrij
nen en sextet zijn herverkaveld.
Ook zijn ze tamelijk metrisch (jam
bische vijfvoeten zelfs) en maken ze
soms gebruik van eindrijm, naast
veel binnenrijm (dood, schroot,
rood in ‘Bel air’ bijvoorbeeld).
Anker’s consequente streven naar
verdieping van zijn eigen waarne
mingen bevalt mij wel, al vind ik
dat hij in zijn langere gedichten een
zware wissel trekt op het inlevings
vermogen van de lezer. Ook leunt
zijn elliptische en telegramstijlach
tige syntaxis mijns inziens sterk op
reeds bestaande poëzie (van Zuiderent bijvoorbeeld) en proza (van
Krol). Maar het zijn eigen slechte
invloeden en hij heeft er een duide
lijk eigen bedoeling mee.
Van Hoore en Anker belichamen
twee sympathieke mogelijkheden
van reislustige poëzie, de simpele
concrete en de complex mystieke.
De een komt aan en wordt melan
choliek, de ander blijft onderweg
en tracht zijn draai te vinden. Hele
maal goed komt het toch nooit, dus
blijven ze uiteindelijk maar in hun
gedichten wonen.
■

Achter spiegels en maskers

(/ 24.-).

De zielenmarkt

A ls ie m a n d die p a s k a n z ie n
Het vijfde deel van Paustovskij’s autobiografie
De sprong naar het Zuiden
door Konstantin Paustovskij
Uitgever: De Arbeiderspers,
234 p ., ƒ 3 9 ,5 0
Serie Privé Domein

Koos van Zomeren

J. T. Barendregt

De islam
Hamilton Gibb
Ontstaan en ontwikkeling van een
wereldgodsdienst en politiekwijsgerig systeem, in zijn strijd
om zuiverheid en eenheid tegen
afwijkende opvattingen (/ 28,50).

Nagelaten essays van Johan
Barendregt over het medisch
model en zijn critici, eenvoudige
en luxe zielen, de waarde van
psychotherapie, fobieën en ver
wante angsten, en de zin van het
leven na de dood (ƒ 27,50).

Italiaans ijs
Frank Bovenkerk e.a.
De opmerkelijke historie van de
Italiaanse ijsbereiders in Neder
land, een etnische minderheid die
het als immigranten in de Neder
landse samenleving voor de wind
is gegaan (ƒ 28,-).

Filosofie: een
inleiding
Jan van Eijck
Een algemene, systematische
inleiding tot de wijsbegeerte, op
elementair niveau, voor een
breed publiek zonder voorkennis
van het vak; optimaal toegankelijk
door de heldere presentatie, met
actuele voorbeelden (ƒ 29,50).

De zorgelijke
staat van het
onbewuste
J. van Heerden
Hoe aannemelijk en verantwoord
is de uitspraak dat ons leven
wordt beheerst door onbewuste
processen? (ƒ 24,50).

Over
andragologie
B. van Gent
Een systematische inleiding tot
de wetenschap en de praktijk van
het sociaal en cultureel welzijns
werk (ƒ 34,-).

Foucault
Geschiedenis van de
waanzin

Karl Marx
Bart Tromp
Bondig en kritisch betoog over
Marx' leven en werken; een
nieuwe inleiding (ƒ 24,-).

Derde druk van dit klassieke
boek over de rede versus de on
rede, over waanzin, alles wat met
de rede de draak steekt. De
mensen zijn gek, zei Pascal al,
niet gek-zijn is een manier van
gek-zijn (ƒ 41,75).

Uitgeverij Boom; verkrijgbaar in de boekhandel

Halverwege De sprong naar het
Zuiden, het vijfde deel van zijn
autobiografie, verrast K onstan
tin Paustovskij met een intieme
mededeling.
‘Ik was,’ schrijft hij, ‘vriend
schappelijk gestemd tegenover
iedereen die kleiner was dan ik.
Zolang die mensen er waren
viel het bestaan mij gewoonlijk
een stuk lichter.’
Hij was dus klein en dat zat
hem dwars. Het verrassende is
de verrassing zelf. Vierenhalf
boek lang heeft hij de lezer hier
over onwetend gelaten.
Je kunt nu concluderen dat
Paustovskij het schrijven van zijn
levensverhaal niet heeft opgevat als
vrijbrief om de mensheid lastig te
vallen met narigheid die iedereen in
zijn eigen navel kan vinden — en
hem daar dankbaar voor zijn.
Ik wil echter naar een andere con
clusie toe.
Paustovskij’s werk wemelt van zul
ke verrassingen. Ondanks een bui
tengewoon exacte schrijfstijl zijn er
telkens aanzetten waaraan geen ver
volg gegeven wordt en opmerkin
gen of voorvallen waartoe de aan
zetten ontbreken. In Onrustige jeugd
bij voorbeeld laat hij zich door ene
Ljoeba verzekeren: ‘Ik herinner me
alles en zal het nooit vergeten’, zon
der dat er iets om nooit te vergeten
aan vooraf is gegaan.
Paustovskij vertelt kortom niet alles
en hij wil dat zijn publiek daar ter
dege rekening mee houdt. Soms is
het alsof hij je slechts het bouwpak
ket aanbiedt voor zijn werkelijke
biografie.
Ambachtelijk beschouwd is het fas
cinerend hoe subtiele fricties de le
vendigheid van een verhaal ten goe
de kunnen komen. Maar een schrij
ver die veertig jaar lang onder een
moordende censuur werkt heeft een
meer dan ambachtelijk belang bij
de oplettendheid van zijn lezers.
Paustovskij werd in 1892 in Rus
lan d geboren en stierf in 1968 in de

Sovjetunie. Hij voorzag in zijn le
vensonderhoud als zwerver, journa
list en schrijver. Kort na de tweede
wereldoorlog publiceerde hij het
eerste deel van zijn autobiografie,
die zou uitgroeien tot een weerga
loos levensteken uit de mallemolen
van de geschiedenis.
In Nederland begon de cyclus in
1967 te verschijnen, bij het halve
eeuwfeest van de Russische revolu
tie. Volgend jaar zullen De Arbei
derspers en vertaler Wim Hartog
hun ambitieuze onderneming met
het zesde en laatste deel voltooien.
Hoewel er nog maar een deel te
gaan is, is het in De sprong naar het
Zuiden pas 1923. Nog ruim veertig
jaar voor de boeg, zou je zeggen, hij
mag wel opschieten.
Maar in plaats van het tempo op te
voeren, trekt Paustovskij de rem
aan. Er treedt een zekere verstilling
in. Spektakel en drama, in de voor
gaande delen adembenemend aan
wezig, raken op de achtergrond.
Paustovskij is onmiskenbaar bezig
met het opmaken van de balans.
Hij verricht deze handeling uiter
aard aan het eind van zijn leven,
maar verkiest het haar te situeren
aan het eind van de revolutionaire
periode, die zijn vaderland een
nieuw aanschijn gaf.
Het gaat hem niet om zijn leven,
maar om hét leven. Kleine man,
grote ambitie.
Paustovskij maakt zijn sprong naar
het zuiden aan boord van de Pestel,
die over de Zwarte Zee op de Kaukasus aankoerst. In de haven van
Soechoem wordt de schuit in qua
rantaine gehouden. Er zou vlekty
fus heersen. De besmettelijke ziekte
die het kersverse Sovjetgezag wer
kelijk vreest is de contra-revolutie.
Paustovskij besluit het ongenoegen
van de autoriteiten te riskeren. Hij
draagt een motief aan. ‘Van de oever
kwamen wrange geuren overwaaien
die de ongrijpbare zijdeachtige adem
tocht van rozen met zich meevoeren, ’
schrijft hij. 'Deze geuren raakten tot
een dichte kluwen vervlochten en
maakten de lucht dik als stroop, tot
ze weer uiteenvielen in losse draden,
waardoor ik de afzonderlijke geuren
kon opvangen van azalea’s, laurier
bomen, eucalyptus en oleanders, van
blauwe regen en nog veel meer bloe
men van ongelooflijke vormen en
kleuren. Ik besloot om hoe dan ook in
Soechoem aan wal te gaan. En niet
alleen te gaan, maar er ook te
blijven. ’

Dit verblijf duurt enkele maanden.
Armoede, malaria, folklore. Dan
breekt het moment aan om weer
eens op te stappen. Paustovskij
voert als motief een vluchteling op,
Kotnikov geheten, die de kamer
naast de zijne had betrokken.
‘Naderhand arriveerde ook de vrouw
van Kotnikov uil Rusland, even
klein en met dezelfde wipneus en even
veel sproeten als hij. Toen ze binnen
kwam, vroeg ze haar man, nog voor
ze haar jas uit had: “Wat kosten de
eieren hier?”
Natuurlijk was het verkeerd van mij,
maar ik kon Kotnikov en zijn vrouw
meteen al niet uitstaan. Ik begreep
dat het geen enkele zin had nog langer
in Soechoem te blijven.'
En daar moeten we het maar mee
doen. Eerst rook het er zo lekker en
toen kwamen er zulke vervelende
mensen naast hem wonen.
Ongetwijfeld is Paustovskij in staat
geweest tien andere redenen te be
denken voor begin en eind van zijn
aanwezigheid in Soechoem, maar
de aangevoerde vond hij blijkbaar
toereikend.
Het boek is doorspekt met soortge
lijke raadselachtigheden. Vastbeslo
ten keert Paustovskij de rationalisa
ties zijn rug toe. Wat overblijft is
het leven om het leven. Een lyri
sche realist die een mythe oproept
om de realiteit te vatten.
Terecht is Paustovskij vermaard als
beschrijver van de natuur. Hij heeft
een groot deel van zijn creatief ver
mogen geïnvesteerd in zonsonder
gangen en donderwolken.
Ook in deze betoont hij zich wars
van de ratio. Zijn obsessie geldt
niet de biologie, maar de directe
zintuiglijke gewaarwording. De
kleur van zeewater, de geur van re
gen, het geluid van een bergbeek.
Zijn procédé is van een bedrieglijke
eenvoud. In drie, vier zinnen vat
hij het kenmerkende van een situa
tie. Het vluchtige suggereert exact
heid. Bij Paustovskij is iedere zons
ondergang uniek.
Paustovskij zelf heeft herhaaldelijk
verwezen naar zijn verwantschap
met het impressionisme. ‘N aïef en
‘fris’ wil hij waarnemen. Als ie
mand ‘die blind is geweest en nog
maar pas weer kan zien’.
Hetzelfde procédé past hij toe bij
de beschrijving van mensen. Kleine
maar rake portretjes, waarbij hij
een opmerkelijke voorkeur aan de
dag legt voor het gewone volk.
Schoenpoetsers, sjouwers, markt

K onstantin Paustovskij

vrouwen. Het type dat de geschie
denis niet maakt maar ondergaat.
In de voorgaande delen van
Paustovskij’s autobiografie zijn im
pressionistische passages ruim
schoots aanwezig. Ze vormen rust
punten tussen fantastische anecdotes, absurde gewelddaden en onver
getelijke sterfscènes.
In De sprong naar het Zuiden domi
neren ze en groeien ze uit tot waar
het eigenlijk om draait. Geuren en
kleuren symboliseren Paustovskij’s
onverwoestbare vitaliteit. Hij heeft
alle denkbare ellende gezien en er
varen, maar zich de droom van het
schone niet laten ontnemen. Vitali
teit uit wanhoop.
Met Paustovskij’s revolutionaire
gezindheid is iets niet in de haak.
Dat was ook na de voorgaande de
len van zijn levensverhaal wel dui
delijk. Te vaak verkeert hij in gezel
schap van mensen die voor de revo
lutie op de vlucht zijn. Te weinig
bekommert hij zich om zijn eigen
bijdrage aan de vooruitgang.
Bovendien is daar in Begin van een
onbekend tijdperk zijn venijnige be
schrijving van een redevoering van
Lenin. De grote voorman dwingt
met zijn visionaire woorden ieders
respect af, dat kan ook bij Paustov
skij niet missen. Maar dan ver
dwijnt Lenin langzaam uit het
beeld om plaats te maken voor een
man onder zijn gehoor, een eenvou
dige soldaat die niets anders aan
zijn hoofd heeft dan de vraag of hij
ooit zijn vrouw en kinderen levend
en wel zal terugvinden. Hoe duide
lijker deze soldaat gestalte krijgt,
hoe verder Lenin verschrompelt.
In De sprong naar het Zuiden slaat
de balans definitief door. Paustov
skij ’s geloof gaat niet verder dan de
geur van schoensmeer en de kleur
21 MEI 1983 L / n
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van roest. Het is volstrekt ontoerei
kend om waarde te hechten aan ide
ologie of de bestemming vande mens.
Tegenover de Stachanov-arbeider
richt hij een monument op voor de
drop-out. Onder de ‘zijdeachtige
ademtocht van rozen’ gaat een hard
oordeel schuil over de maatschap
pelijke situatie.
Ongetwijfeld heeft de censuur er in
belangrijke mate toe bijgedragen
dat Paustovskij dit oordeel zo ele
gant en geraffineerd onder woorden
bracht. Over dialectiek gesproken.
O f was Paustovskij misschien toch
de hartstochtelijke aanhanger en
verdediger van het Sovjet-communisme, waarvoor hij door som
migen gehouden wordt?
Een opvallende inbreuk op de toon
van De sprong naar het Zuiden
vormt het hoofdstuk over de vuur
torenwachter van Batoem.
Deze Stavraki dringt zich binnen
in Paustovskij ’s milieu en wordt af
geschilderd als een onaangenaam
mens. Weldra wordt hij ontmas
kerd als een contra-revolutionair
van de eerste orde. Hij heeft de
hand gehad in het neerslaan van de
opstand van 1905. Nu is het zijn ei
gen beurt om voor het vuurpeloton
te verschijnen.
Paustovskij moet de revolutie van
1905 een warm hart hebben toege
dragen, maar dat lijkt me geen
afdoende verklaring voor zijn reac
tie op deze gebeurtenis.
'Gehoor gevend aan een innerlijke
drang en een gevoel van walging, ’
schrijft hij, 'zocht ik op de redactie de
manuscripten van Stavraki’s artike
len bij elkaar en verbrandde ze. Als
het gekund had, zou ik ook mijn hand
verbrand hebben, waarmee ik die van
Stavraki gedrukt had. In ieder geval
zette ik de oude tuinbank met de giet
ijzeren poten waar Stavraki op geze
ten had, op de gang en sleepte er enige
krukken voor in de plaats. ’
Verder is in dit verband sprake van
‘het kronkelige pad der laagheid’ en
‘een en al zwart verraad’.
Fijnzinnig is anders. De teneur van
dit fragment is zo bruut dat je je
ogen niet gelooft.
Is het een doorkijkje op een minder
zachtmoedige kant van Paus
tovskij’s karakter?
O f een aardigheidje voor de censor?
O f soms een vooruitgrijpende per
siflage op de Stalinistische proces
sen van de jaren dertig?
Veel in De sprong naar het Zuiden is
indrukwekkend. Er zijn nieuwe
ontmoetingen met Babel, nieuwe
liefdes, nieuwe paradoxen, nieuwe
krankzinnige
ondernemingen.
Maar het meest indrukwekkend is
dat iemand met zo weinig woor
den zo veel mogelijkheden kan
openen.
■
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L F.Céline

N o o r d . Na V a n h e t e n e s lo t n a a r h e t a n d e re de tweede roman van

Célines grootse 'Duitse trilogie'. N o o r d is een roman met de allure van
een sinistere operette. Laat u meevoeren in Célines 'emotieve metro
langs de d rie-p untjes-ra ils... regelrecht glijdend naar uw zenuw
centrum'! Vertaling en nawoord Frans van W oerden. 4 6 0 blz., geb.,
f4 5 ,-

Alejo Carpentier
J

-L

D e m e th o d e . Beklemmende roman over dictatuur, machtsmisbruik en

decadentie waarin het archetype van een corrupte Zuidamerikaanse
dictator in beeld wordt gebracht. Vertaling Carla Trom p-Boos.
352 blz., f 39,50

Ernst Braches

E n g e l e n a fg ro n d . O v e r The Turn of the Screw van Henry James.

Een studie over de beroemde novelle van H e n ry James en een blik in
de afgronden van het victorianisme. Leest als een intellectuele
avonturenroman. Met een voorwoord van Fra ns Kellendonk. 184 blz.,
geïllustreerd, f 34,50

Lilïidn Hellmdn

E e n o n v o lto o id e v r o u w , bekroond met de National Book Award, is

een stimulerend levensverhaal, niet in het minst door de onvergefelijke
wijze waarop Lillian Hellman de mensen uit haar omgeving
portretteert. Andere autobiografische prozaboeken van Hellman bij
Meulenhoff: P e n tim e n to en M is s c h ie n . Vertaling M o lly van Gelder.
264 blz., f 39,50

M A X F R IS C H

B la u w b a a r d . Sobere maar uiterst spannende geschiedenis over

schuld en onschuld. Een meesterlijke Frisch-vertelling van grote
eenvoud en precisie. Vertaling C.R. Vink en Renée Vink. 140 blz.,
f 26,50

JAN WOLKERS

K o r t A m e r ik a a n s / E e n r o o s v a n v le e s / T e ru g n a a r O e g s tg e e s t:

de eerste drie romans van W o lke rs nu in één goedkope editie
5 20 blz., f 32,50

DeGids over bedrog
A. de Swaan: Ongeloof, bedrog en huichelarij in constellatie;
C.W. Mönnich: Bedrog in de middeleeuwen; Paul Kapteyn: Patronen van
bedrog. Over trouw tussen mannen en vrouwen, vooral nu; J. Pen:
Morfologie van het zwarte gebeuren; W . Albeda: M isbruik en oneigenlijk
gebruik van sociale zekerheid; H.J. van de Braak: Kleine sociologie van
het fiscale bedrog; A. Szirm a i: Wat vinden wij werkelijk van inkomens
nivellering?; J.W. Bezemen Bedrog in de Sovjetunie; J.E. Ellem ers:
Het kleine bedrog aan de universiteiten. Verder in dit dubbelnummer
essays van Aleid Truijen s: Over brieven en brievenboeken; W ie l Kusters:
Ik en de dood, het kind en ik; C. van Benthem van den Bergh: Angst of
hypochondrie en Peter van Zonneveld over Willem Bilderdijk.
De rubriek buitenlandse literatuur is gewijd aan de moderne Arabische
literatuur, nummer 2/3, f 18,50

MEULENHOFF AMSTERDAM

Komt alles goed?
Peter van Straaten kan perfect troosteloosheid opvrolijken
Alles komt goed
door Peter van Straaten
Uitgever: Van Gennep
ƒ19,50 (paperback), ƒ34,50
(gebonden)

R. Ferdinandusse

het verrukkelijke idee dat er ergens
boven in Noord-Holland een man
aan de leden van de fracties in de
Tweede Kamer heeft gedacht! — en
toen dat zinnetje er eenmaal was,
heeft hij er een man bij getekend in
zo’n steriele living met het verkeer
de schilderij aan de muur, en met
zijn aktetas vol kamerstukken nog
aan de voet. Daar zit hét fractielid.
Zoals Peter van Straaten hem gete
kend heeft, hoort hij in steen op de
Hofsingel te worden geplaatst.
Ruim tien jaar na zijn Moeder, ik
ben niet gelukkig, met de ondertitel
negentig zorgelijke grappen, vrij
snel gevolgd door Het blijft tobben
(weer negentig zorgelijke grappen)
heeft Peter van Straaten nu op
nieuw een groot aantal ‘moppen’
gebundeld. Het zijn er dit keer
meer dan honderd, de titel van de
verzameling is Alles komt goed. En
het is hartverscheurend mooi.

Buiten waait de wind de blaren
langs het grote doorzonraam.
Een grote schemerlamp van
Metz, een glazen tafel. Op een
lullig tweezitsbankje zit een
treurige man, de handen ineen
gewrongen, de ellebogen op de
knieën, de knoop van zijn
schuingestreepte stropdas een
ietsje omlaag. Hij zit achter een
borrel. Naast hem zijn vrouw.
Hoge laarzen, een dubbele hals
ketting. Zij zit achter zo’n plat
te, glazen asbak, vol met peu
ken, en heeft haar hand in zijn
nek, en spreekt hem moederig Eeuwen geleden, zo leerde ik op
troostend toe. Is hij ontslagen? school, had elke Nederlander twee
Heeft de dokter hem iets aange boeken in huis: de bijbel en Jacob
zegd? Heeft zijn collega wél een Cats. Als het ooit zo zou zijn dat de
cultuurpolitiek, na alle congressen,
lintje gehad?
Maar in de kloeke letter van Van
Straaten staat onder de prent ge
schreven:! 'Lieverd... zit er dan hele
maal niemand in je fractie die een
beetje aardig is?'
Het is, blijkt dan, ook het enige on
derschrift bij de prent dat leuk én
dus waar is. Al de andere gedachten
en veronderstellingen zijn melodra
matisch of gênant.
De prent is ongetwijfeld anders
ontstaan. Peter van Straaten heeft
dat zinnetje gevonden, bedacht —

brochures, forums en subsidies zou
slagen, enigszins zou slagen en elke
Nederlander weer twee boeken in
huis zou hebben, lijken mij de beste
kandidaten de bijbel en Alles komt
goed van Peter van Straaten. Want
de bijbel leert ons dat de mens zwak
is, Peter van Straaten in Alles komt
goed leert ons dat we de mens die
nen lief te hebben in zijn zwakhe
den. Van Straaten kan dat omdat
hij in zich de unieke combinatie
verenigt van iemand die perfect kan
horen wat er in de maatschappij ge
zegd wordt, en die dat vervolgens
op even perfecte wijze in een car
toon kan onderbrengen, zonder dat
het één een illustratie is van het an
der.
Een jaar geleden werd Peter van
Straaten in de Haagse Post door
Ischa Meijer geïnterviewd. Hij zei
daarin iets over het tekenen van
vrouwen, en ik heb dat nog eens
opgezocht: ‘Ik kan zoveel dingen
niet. Ik kan bij voorbeeld geen
vrouwen tekenen. Maar er bestaan
weinig tekenaars die dat wel kun
nen. Heb jij veel tekeningnen ge
zien waarop vrouwen staan die
mensen zijn? Altijd poppen. Dat
zou ik wel willen: een vrouw teke
nen die een levend mens is. En dan
vooral: een mooie vrouw die toch
een mens is.’

Me t is

ye>E-D p a t i k ü e t e r . w o r d . w a n t d e
BE&'E LEIP tN O HiEre in uir z i C K t r N H u i '^
S c K ju m H E L E M M L - M A A T j e TE zuiKi *
m aar

Wie Alles komt goed nog eens naast
Moeder, ik ben niet gelukkig legt, een
goede gewoonte want de Van
Straatenboeken winnen nog meer
aan kracht als ze er wat beduimeld
uitzien, kan waarnemen 1. dat de
eenzame figuren aan de grote hoef
ijzervormige bar, welke laatsten mij
om geheel onaanwijsbare redenen
altijd aan Dick Bos deden denken,
zijn verdwenen en 2. dat de vrou
wenfiguren een veel grotere rol in
de wereld zijn gaan spelen. In zijn
vroegere werk willen ze er nog wel
eens uitzien als heks of als slons, als
verbeelding van een soort. Maar in
Alles komt goed zijn ze soms verruk
kelijk getekend en spelen ze een
dragende rol. Een hoogtepunt is de
mop waarin een zeer levend gete
kende vrouw op zo’n morsig pastoekamertje (met pop en Boekenbalmasker) naast een wat slordige

behaarde, iets kwabbige man in bed
ligt en zegt: ‘Wat heerlijk dat je
weer eens kon blijven slapen, Ed.
Wil je een roerei, net als vorig
jaar?’
De vroegere bundels hadden de wat
defensieve ondertitel ‘zorgelijke
grappen’. En Van Straaten heeft
ook de gewoonte de wereld wat be
zorgd gade te slaan. Maar Alles
komt goed heeft niks bezorgds. De
wereld is treurig en troosteloos, dat
is duidelijk. Zolang je met Alles
komt goed daar nog zo vrolijk over
kunt worden, is er niets aan de
hand.
B
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POCKETS
Craig Strete
Craig Strete is een Amerikaan van
Indiaanse afkomst, die in Neder
land al enige bekendheid heeft ver
worven met boeken waarvan de
thema’s waren ontleend aan de
sagen- en legendenwereld van zijn
voorouders. Hoewel Strete zich op
de omslag van dit boek Craig Kee
Strete (de Kee zal wel iets te maken
hebben met Cherokee) noemt, heeft
Burn Down The Night betrekkelijk
weinig met Indianen te maken. Kee
Strete beschrijft daarin hoe hij als
verschoppeling van Indiaanse af
komst — zijn ouders zijn bij een
auto-ongeval omgekomen — na per
ongeluk iemand te hebben gedood
‘onderduikt’ in de entourage van de
rock-muzikant Jim Morrison.
Na het verschijnen van dit boek
zijn er tijdgenoten opgestaan die
hebben beweerd dat Strete en Mor
rison in werkelijkheid destijds hele
maal niet zulke dikke vrienden wa
ren als in het boek wordt gesugge
reerd. Dat mag best waar zijn, maar
het boek is in de eerste plaats een
roman en de vraag of de afzonder
lijke feiten kloppen, is van volstrekt
ondergeschikt belang.

Het is ondoenlijk de belevenissen
van de beide helden in kort bestek
te schetsen. Volstaan wordt met de
conclusie dat het leven van een
rock-artiest in het Los Angeles van
de jaren zestig kennelijk niet saai
was. Strete’s boek schildert een
haast kakafonische warreling van
beelden: dolle autoritten door de
nachtelijke stad, avonturen met
meiden, drugs en drank, wilde
feesten waar de politie aan te pas
moet komen, zelfmoorden en lager
wal overal. Het boek is goed ge
schreven en er gebeurt van alles in,
maar tegen het einde worden al die
hectische avonturen wat vermoei
end en ga je wensen dat de auteur
eindelijk eens een dagje gezellig
thuis bleef zitten lezen onder het
genot van een kopje thee.
C raig Kree S trete: B urn Down The
N ight, W a rn e r Books, ƒ 23,80

OPROEP
aan de lezers van Vrij Nederland
/
théathe ff
I*
•-*««.
I ‘'«.r•Uitlag 1*0*

DIPLOMA
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FOTO PAUL HUF

Vakmanschap is Meesterschap
Ons land kent een rijke theatertraditie, zij het dat er vele decennia voorbij gingen voordat de schouwburg van elitaire
tot een populaire ontmoetingsplaats uitgroeide. Hier proeven we iets van de sfeer uit het begin van deze eeuw, de jaren van
N.V. Het Tooneel, het gezelschap waarvan Willem Royaards de leiding had en waarvoor R N. Roland Holst affiches
en decors ontwierp. In deze sfeer van nostalgie en nederlandse tradities voelt ook Grolsch zich thuis.
Want al meer dan 300 jaar brouwt Grolsch haar bier op natuurlijke en ambachtelijke wijze. En dat proef je.

f/ïoéócA

MIJN OUDERS EN IK
Ook dit ja a r w il de r e d a ctie v a n Vrij N ed erla n d in
de zo m er w e e r e en k leu rk a tern la ten v ersch ijn en
m et b ijd ra g en v a n le z e r e s s e n en lez e r s. Nu zow el de
g o eie ouw e tijd a ls de g o e ie n ieu w e tijd a c h ter ons
lig g en g a a t de n ie u w sg ier ig h e id v a n de re d a c tie uit
n a a r de g e n e r a tie k lo o f: hoe is de rol v a n je ouders
in je le v e n g e w e e st? Spelen ze nu nog d ezelfd e rol?
H eeft er z o ’n kloof b e sta a n , en hoe v e r liep en p o g in 
g en die te ov erb ru g g en ?
S ch rijf in een n iet te la n g stu k — ten h o o g ste 1500
w oorden — o v er je o u d ers. N iet in h et a lg em e en ,
m a a r va n u it p erso o n lijk e erv a rin g en .

Voor 12 juni
Inzendingen voor ‘Mijn ouders en ik’ moeten uiterlijk op 12 juni
in het bezit van de redactie zijn. Verzoeken om anonimiteit zul
len, eventueel na overleg, worden ingewilligd. Uit de redactie zal
een jury worden gevormd die een selectie maakt uit de inzendin
gen. Geplaatste bijdragen worden gehonoreerd.
In z e n d in g e n a a n : R e d a c tie V N , p o s tb u s 1254, 1000 B G A m s te r d a m .
In d e r e c h te r b o v e n h o e k : ‘O u d e r s ’
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NIEMEYER

De

e n e s h a g is d e a n d e r e n ie t .
L u c h t d ic h t v e r p a k t
KERFVERS GEROLD.

is

YRRAH

H E T G E B R O K E N OOR
Het Franse woord vexation bete
kent plagerij, en niet, wat ik altijd
dacht, kwelling. Dat komt door het
Latijn. De vechtjassen in Caesar en
Tacitus kwelden elkaar, maar Satie
blijkt toch minder hardvochtig. Of
zijn Saties vexarions een plagerig
eufemisme voor kwellingen?
Het stukje dat zo heet is een van de
drie Pages mystiques die Satie in de
jaren 1892-1895 componeerde. Het
is een heel kort stukje en het is de
vraag wat er het bijzonderste aan is:
de noten zelf of de aanwijzing waar
van Satie deze vergezeld liet gaan.
‘Om dit motief 840 keer achtereen
voor zichzelf te spelen is het goed
zich voor te bereiden, en wel in de
grootste stilte, door ernstige onbe
weeglijkheden.’ Frieda van TijnZwart vertaalde destijds een enkel
voudige ‘onbeweeglijkheid’ (in:
Erik Satie, Teksten, Querido 1976),
maar in het Frans lijkt me het meer
voud net zo dwaas als in het Neder
lands.
O f is Saties aanwijzing in haar ge
heel dwaas? Ik geloof het niet, Sa
ties grappen zijn nooit alléén maar
grappen. Bovendien dateert het
stuk uit (wat Cortot noemde) Saties
‘période du mysticisme el des influences médiévales’. Hij was in die tijd
huiscomponist van de Rosé + Croix
du Tempte et du Graal, de door de
wagneriaan Joseph Péladan aange
voerde afdeling der Franse Rozen
kruisers, en vanaf 1892 stichter, lei
der en enige gelovige van de Eglise
métropolitaine d ’A rt de Jésus Con
ducteur. Misschien had John Cage,
die Vexations een diep religieuze
betekenis toedichtte, wel gelijk. Ca
ge was ook de eerste die het stuk se
rieus nam. In 1949 liet hij in het
Franse tijdschrift Contrepoints het
manuscript van Vexations afdruk
ken en in 1963 organiseerde hij in
New York er de eerste integrale uit
voering van. Tien pianisten speel
den de 840 plagerijen in achttien
uur en veertig minuten. Een toe
gangsbewijs kostte vijf dollar en
voor elke twintig minuten dat je het
volhield kreeg je vijf cent terug.
Wie de uitvoering compleet uitzat,
kreeg bovendien een premie van 20
cent. (Het kostte zelfs de koppigste
luisteraar geld, op zijn minst twee
dollar. De geschiedenis vertelt niet
of iemand dat bedrag haalde.)
Drie jaar later werd het experiment
— inmiddels beschouwd als een
toppunt van avantgardisme —• her
haald in Berlijn, ditmaal met zes
pianisten. Niet bekend is de duur
van die uitvoering, wél dat een da
50
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Is S a tie s p la g e r ij
e e n k w e llin g ?

Elmer Schönberger
VEX ATION S
E rik s . i , e
F oar m Joocr 140 fola da aait* ea motif, il t e n bon da ia p rd p trc r na préaUbU, et da.na la p la t
f r u l tilenea, pnr den im m obilitan aérieuaca.

•e r a 4’u u f * da prendra le

me uit de marathon-ploeg bij haar
tweede serie plagerijen naakt op het
podium verscheen ‘om de monoto
nie wat te doorbreken’. Vexation-astrip? In elk geval begreep deze da
me helemaal niets van de muziek
van Satie.
Als men Satie aanwijzing naar de
letter neemt, dan is er geen enkele
reden om de 839 herhalingen van
Vexations door meer dan één pia
nist te laten spelen. Tot die conclu
sie kwam men weer een jaar later:
in 1967 waagden Richard Toop in
Londen en Reinbert de Leeuw in
Amsterdam zich aan een solistische
uitvoering. Toop deed er vieren
twintig uur over, maar De Leeuw
moest na 116 herhalingen de uit
voering al staken, want, zei de zaalhouder ’s nachts om één uur, slui
tingstijd is sluitingstijd. Volgens in
siders was het ook nooit de bedoe
ling dat de 840 volgemaakt zouden
worden. Zo bleef Reinbert de
Leeuw het lot bespaard dat twee
jaar later een pianist in Australië
trof die na zeventien uur, vóór het
passeren van de finish, in coma

den op twee na die in de ‘harmoni
saties’ van het basthema gebruikt
worden zijn verminderd. Boven
dien is het verschil tussen de twee
harmonisaties van het thema mi
niem: de bovenstem van de een is
de middenstem van de ander en an
dersom. Monotoner kan het niet.
En dan is er nog een vraag: waarom
840 keer? Toeval, zou Cage, denk
ik zeggen, maar Satie kende de
I-Ching nog niet. Het getal 840 zou
bij voorbeeld in verband kunnen
staan met het tempo waarin de mu
ziek gespeeld moet worden, of be
paald kunnen zijn door getalsver
houdingen binnen Vexations. Wat
de eerste mogelijkheid betreft: aan
gezien 840 deelbaar is door 24 zou
de uitkomst van die deling kunnen
staan voor het aantal plagerijen per
uur, namelijk 35, en dat levert met
1% minuut per plagerij een mooi,
traag tempo op. De tweede moge
lijkheid is dat 840 het produkt van
20 en 42 is, waarbij 20 = aantal no
ten waaruit het thema bestaat (in
clusief de overgebonden slotnoot en
de rust) en 42 = 3 + 11 + 13 + 15
(de 3 delen waaruit het thema
bestaat, de 11 verschillende tonen
uit de chromatische toonladder
waaruit het thema is opgebouwd,
de 13 kwartnoten die de duur van
het thema bedraagt, en de 15 ver
minderde septiemakkoorden die in
elk van beide harmonisaties worden
gebruikt). Waarom 20 maal en niet
20 plus 42 kan ik niet verklaren,
misschien hebben de Rozenkruisers
wel een heel bijzondere kabbala.
Een stukje als Vexations bewijst een
paar dingen: ten eerste dat je je zelf
liever iets wijsmaakt dan in het toe
val te geloven, en ten tweede dat
hoe minder kunstwerk er is (zoals
hier: een paar noten, een paar ak
koordjes), hoe meer je ervan wilt
weten en hoe meer je erachter
zoekt.
Als ik goed geteld heb, speelt Rein
bert de Leeuw op de zojuist ver
schenen grammofoonplaat van
Vexations het stukje 42 keer (!). De
duur van de herhalingen varieert
tussen de 1 minuut 23 seconden en
de 1 minuut 30 seconden, een frac
tie sneller dus dan het gemiddelde
van de uitvoering in 1963 in New
York. II sera bon de se préparer au
préalable, alvorens de plaat 20 maal
te draaien.

moest worden afgevoerd.
Wat is Vexations eigenlijk? Een
stuk dat van muziekcritici sport
verslaggevers moet maken? Een ge
val van Guinness? Een écolesecondaire-grap?
Conceptuele
kunst? Een meesterzet op het ge
bied van auteursrecht?
En toch. Luister eens naar de mu
ziek en je merkt dat er iets eigenaar
digs aan de hand is. Bij voorbeeld
dat het om een paar dóódsimpele
akkoordopeenvolgingen gaat en dat
die niettemin in al hun doodsimpelheid moeilijk te onthouden zijn. De
muziek tolt en tolt en beschrijft uit
sluitend vicieuze cirkels. Hierin
lijkt Vexations een radicale voorlo
per van Stravinsky’s Chanson russe
(dat op die anderhalf jaar oude
BVHaast-plaat van het duo BethsDe Leeuw dan ook acht keer is vast
gelegd).
Wat is het geheim van zoveel mo
notonie? Om te beginnen de zoge
naamde verminderde drieklank. De E rik Satie: V exations. R ein b ert de
verminderde drieklank is de niets L eeuw , p ian o . P h ilip s/H arzeggendheid, karakterloosheid en lekijn LP 410434-1, MC 410434-4.
stuurloosheid zelve en alle akkoor
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HET LEVEN EEN KERSTBOOM
Wie een beetje op de hoogte is van
de geschiedenis van de arbeidersbe
weging, zal zich misschien afvragen
hoe het komt dat de huidige econo
mische crisis in die kring met zo
veel somberheid tegemoet getreden
wordt. Je zou toch zeggen dat er al
le reden tot tevredenheid is: dit jaar
zal het aantal werklozen in Neder
land vermoedelijk méér zijn dan
een miljoen. En het eind is nog lang
niet in zicht, want zelfs als de eco
nomie weer zou ‘aantrekken’, dan
zal dat zeker niet gepaard gaan met
een situatie van volledige werkgele
genheid. Is dat niet precies waar
voor de vakbeweging vanaf het pril
le begin van haar bestaan met over
gave heeft gestreden? Verkorting
van de arbeidstijd, zo luidde altijd
het parool, méér vrije tijd; welnu,
een steeds groeiend percentage van
de beroepsbevolking kan beschik
ken over ongelimiteerde vrije tijd.
Wat wil je nog meer?
Dat ik die vraag zo formuleer, zal
wel komen omdat ik de jaren vijftig
en zestig min of meer bewust heb
beleefd. Ik kan me goed herinneren
dat zich allerlei stemmen voegden
in het koor van de arbeidersbewe
ging. Het ging met onze economie
de goede kant op, zo klonk het, we
stevenden af op een tijdperk waarin
niemand meer zou hoeven te wer
ken. De machines zouden het over
nemen en iedereen kon zich maar
beter voorbereiden op een bestaan
vól creativiteit. Het ‘recht op ar
beid’ kon ons verder gestolen wor
den, we zouden belang krijgen bij
het ‘recht op luiheid’. Maar nu het
ernaar uitziet, dat de werkelijkheid
zich aardig bij deze utopie begint
aan te sluiten, is het gemor niet van
de lucht. Politici bieden het ene
‘banenplan’ na het andere aan en
het geroep om een eerlijke verde
ling van de beschikbare arbeid
weer klinkt alom. Steekt het lang
doodgewaande ‘arbeidsethos’ de
beproefde, calvinistische kop weer
op? Is werk een waarde in zich zelf
waar mensen niet buiten kunnen?
Zijn mensen alléén maar gelukkig
als ze hun dagelijks brood in het
zweet des aanschijns hebben ver
diend?
De beste studie van wat het bete
kent om werkloos te zijn is, denk ik,
nog steeds Die Arbeitslosen voii Alaricnihal, Het onderzoek werd ver
richt door Paul Lazarsfeld, Marie
Jahoda en Hans Zeisel. Hun rap
port verscheen voor het eerst vijftig
jaar geleden, in 1933. De ‘grote cri
sis’ was toen vier jaar aan de gang.
De onderzoekers hadden zich ten
52
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H et is o le m e n t
v a n de
w e rk lo o s h e id

Lodewijk Brunt
doel
gesteld
de
sociaal- verkeer in de hoofdstraat op zijn
psychologische gevolgen van lang hoogtepunt was. Bijna de helft van
durige werkloosheid te bestuderen degenen die zich omstreeks die tijd
en richtten zich daartoe op het vijf op weg begaven, hield drie of meer
tienhonderd zielen tellende Oosten keer halt. Vanuit een schuilplaats
rijkse ‘fabrieksdorp’ Marienthal, werd met een stopwatch de snel
niet ver van Wenen. Marienthal heid gemeten waarmee de Marienwas vóór 1929 een welvarend, zelfs thalers zich voortbewogen; de helft
enigszins modieus streekcentrum liep niet harder dan drie kilometer
geweest. Het grootste deel van de per uur. De enige persoon die zich
beroepsbevolking was werkzaam in in een looppas over de openbare
de plaatselijke textielindustrie. weg spoedde, was de plaatselijke
Maar de krach maakte hier abrupt dorpsgek. Slechts twaalf procent
een eind aan, binnen een paar van de mannen droeg een klok of
maanden tijd was het afgelopen. horloge. De dagindeling in uren
Andere werkgelegenheid was er was voor hen volstrekt zinloos ge
niet, zodat de bevolking een perio worden. Als oriëntatiepunten had
de van uitzichtloze narigheid tege den ze nog over: opstaan, middage
moet ging. Hun inkomsten werden ten en naar bed gaan. ‘Daartussen
gedecimeerd, de uitkeringen be verloopt de tijd,’ schrijven de au
droegen maar een fractie van het teurs, ‘zonder dat men weet wat er
nu eigenlijk is voorgevallen.’ Ver
loon dat ze hadden verdiend.
Wat mij in het verslag opvalt is dat schillende mannen hielden op for
het wegvallen van de arbeid als zo mulieren bij hoe ze hun dagen
danig niet bepaald als een pijnlijk doorbrachten en het resultaat was
gemis ervaren wordt. Dat geldt veel steeds identiek. Een voormalige
meer voor zaken die je als een uit hulparbeider van eenendertig jaar
vloeisel van het werk zou kunnen vulde zijn vragenlijst als volgt in:
6 — 7 geslapen
zien, behalve het loon vooral de
7 — 8 kind naar school ge
contacten met de buitenwereld. De
sluiting van de fabriek betekende bracht
8 — 9 wandeling naar de spoor
dat mensen in een isolement te
rechtkwamen en zich niet meer met lijn
9 — lü thuis geweest
de rest van de wereld verbonden
voelden. Dit had ingrijpende gevol 10 — 11 op de hoek van het huis
gen voor het besef van tijd. Nie gestaan
mand hoefde zich meer te haasten, 11 — 12 gegeten
daardoor werd de tijd ervaren als 12 — 13 geslapen
een peilloze leegte. De mannen van 13 — 15 wandeling gemaakt
Marienthal brachten vele uren door 15 — 16 boodschap gedaan
op straat, hangend tegen de muur 16 — 17 melk gehaald
o f over een brugleuning. De onder 17 — 18 met kind gespeeld
zoekers zijn zelfs zo ver gegaan om 18 — 19 avondeten gegeten
te tellen hoe dikwijls mensen ble 19 — 20 ben gaan slapen
ven staan als tegen de middag het Voor bezigheden die hooguit vijf

GERRIT KOMRIJ
minuten in beslag nemen werd een
heel uur in gevuld. Buiten de drie
dagelijkse hoogtepunten waren er
doorgaans maar enkele andere acti
viteiten van belang, zoals het spelen
met de kinderen. Al het andere
stond niet in een zinvolle betrek-,
king tot het eigen leven. Zó gezien
is werkloosheid een tweesnijdend
zwaard. Wie zijn baan kwijtraakt,
loopt een groot risico ook zijn vrije
tijd te verliezen. Alleen tijd die be
perkt is kan ‘vrij’ zijn, want wat
heeft het voor zin om tijd in te de
len als je er een overvloed van hebt?
Wat je nog net vóór het eten had
willen doen, zo merken de onder
zoekers van Marienthal op, kan ge
makkelijk tot na het eten worden
uitgesteld of tot een ander tijdstip;
‘... en plotseling is de dag voorbij,
zonder dat het gebeurd is.’
Voor de vrouwen van Marienthal
lag dit allemaal radicaal verschil
lend. Ze hadden weliswaar even
eens hun ontslag gekregen, maar
waren daardoor allerminst werk
loos geworden. Integendeel, hun
dag was van ’s ochtends vroeg tot ’s
avonds laat boordevol met werk
zaamheden in huis: koken, naaien,
verstellen, wassen, boodschappen
doen, kinderen verzorgen, oprui
men, schoonmaken. Zij waren niet
opgesloten in de ledigheid, maar in
de eentonigheid van hun bestaan.
Vrouwen verlangden net zo hevig
als mannen naar het werk op de fa
briek. En ook bij hen was het niet
zozeer te doen om de arbeid als zo
danig, noch trouwens om het geld,
als wel om de mogelijkheid de ‘ge
vangenis’ van het huishouden te
ontvluchten.
Marie Jahoda, één van de auteurs
van de studie over Marienthal,
heeft zojuist een nieuw boek over
werkloosheid gepubliceerd. Ze be
toogt daarin dat de gevolgen van de
huidige werkloosheid als twee
druppels water lijken op wat er in
de jaren dertig aan de hand was.
Als ze gelijk heeft, zet dit het roe
pen om méér werk, waar politici
vandaag de dag om het hardst mee
bezig zijn, in een vreemd daglicht.
Want het diepste verlangen van
werklozen schijnt niet in de eerste
plaats te zijn om van negen tot vijf
aan de lopende band te staan. In
plaats van een ‘banenplan’ kunnen
de redders van onze economie mis
schien beter eens komen met een
plan voor de vrije tijd. Dat is des te
strategischer, omdat het er niet
naar uitziet dat de massale werk
loosheid spoedig uitgebannen zal
zijn.
®

De grote bloedplas waarin Termorshuizen met
zijn devote knieën lag was uit de navel van
Suleika afkomstig. Verschrikt had hij omgeke
ken. Daar stond ze achter hem, met haar armen
over haar borst gekruist, en hoog daarboven to
rende haar hoofd. Haar ogen staarden groot en
blind in het niets, als de sfinx over de zand
woestijn. Af en toe — bloep, bloep — perste zich
uit haar buik wat bloed. Ze moest meteen met
Termorshuizen meegelopen zijn. Waarschijn
lijk had ze Abdul willen volgen. Maar waarom
stond ze dan nu zo plotseling stil? Het leek of ze
in haar zandwoestijn was bevroren, of ze mid
denin de hitte was verkild. Stokstijf stond ze
daar, en alleen het borrelende bloed getuigde
nog van inwendig vuur.
Termorshuizen kwam overeind en trad opzij.
Hij wist nu dat er allerlei zonderlinge dingen
aan de hand waren, maar tegelijkertijd dat hij
zich nergens over moest verbazen. Dat hij zich
daarnet, toen de liftruimte zich rondom Abdul
vol bovenaards licht had gezogen, voorover had
laten vallen, dat had hij alleen maar vanzelfspre
kend gevonden. Het was immers altijd zijn de
vies geweest dat je de dingen moest nemen zoals
ze kwamen. Daar was je tenslotte een flexibele
zakenman voor. N u eens was de tijd er rijp voor
om te stelen, dan weer om houd de dief te roe
pen. Het hing er gewoon van af met wie je te
niaken had, met een rijke weduwe of met een re
chercheur. En in dit geval hadden ze hem in en
kele minuten tijd geconfronteerd met een bewe
gend lijk en een complete opstanding, hemel
vaart incluis, de laatste nota bene nog eens ver

licht door Ciods eigen schijnwerpers ook. Dan
liet je je toch eerbiedig zakken? Daar had T er
morshuizen geen moeite mee. Logisch dat er op
zo’n moment een hallelujahachtige tinteling in
je knieën kwam.
Ook nu, terwijl hij van een afstand naar de met
tussenpozen vanuit haar buik bloed ophikkende
Suleika stond te kijken, zag je aan Termorshui
zen dat hij niet langer van plan was zich erover
te verwonderen dat hij in een periode van won
deren leefde, en dat maakte hem des te wonder
lijker. Hij voelde zich al in zijn element, nog
voordat hij wist wat zijn element was.

Tekening Joost Veerkamp

Suleika was duidelijk niet in haar element. Ze
leefde dan wel weer, maar was ook nog dood.
Op de een of andere manier had ze de kracht we
ten op te brengen — was het uit liefde voor Ab
dul? Wilde ze, over haar nog onbereikte graf
heen, niet in de steek gelaten worden? — om de
plek te bereiken waar ze nu stond, maar daar
mee was ze blijkbaar uitgeput geweest. Ze had
nog voldoende energie over om wat bloed naar
buiten te werpen, maar voor de hele machinerie
was het te weinig.
Termorshuizen was juist tot de conclusie geko
men dat hij haar aanstonds weer binnen de
kring van zijn erotische belevingssfeer zou mo
gen begroeten, toen hij haar zag bewegen. Heel
langzaam weliswaar, maar ze bewoog. Met hor
tende gebaren en schrille uitschieters — net zo’n
mechanische pop als Abdul, maar dan veel min
der strak opgewonden — begaf ze zich naar de
nog steeds openstaande lift.
Tussenbeide komen was hier niet mogelijk. De
ze opeenvolging van louter verkeerde bewegin
gen, deze tragische gooi naar wat leven maakten
dat Termorshuizen toch weer even als aan de
grond genageld stond. Blindelings stapte Sulei
ka in de liftschacht. De lift zelf was met Abdul
naar achthoog vertrokken. Ze tolde de koker in
en Termorshuizen hoorde hoe ze te pletter
sloeg.
Hoe was ze voor de tweede maal weer zo in be
weging gekomen? Om over de eerste maal maar
te zwijgen? Raadsels, raadsels. Was Pamela
weer aan het hypnotiseren geslagen?
(wordt vervolgd)
21 M EI 1983 L / n

53

JAAP VEGTER

HU6H JANS
Gevarieerde
salade
'/i zwezerik
V2 schol, gefileerd
zout & peper
bloem
m aïsolie & notenolie
krop- of ijsbergsla
1 m iddelgrote ui, klein
gesneden
24 kleine asperges, geschild
en gekookt

COPYRIGHT © 1983JAAP VEGTER/ UNITED DUTCH DRAMATISTS sGravenhage

Menuutje voor
mei

Groene meisoep
1 liter kalfs- o f groente
bouillon (zie artikels
over fonds 1 en 2 in VN
van 30 okt. en 6 nov. ’82)
V* komkommer, in blokjes
1 m eiknol, geschild, in
blokjes
boter
54
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2 jonge haantjes van 5 ons
elk o f iets m eer, panklaar,
opgebonden
zout & peper
boter
voor suas:
2 sjalotten, gehakt
120 g boter
2 dessertl. sherryazijn
2 worteltjes, klein gesneden
2 takjes verse dragon,
gehakt
6 dessertl. droge m ousseren
de witte wijn
2 dessertl. droge Noilly Prat
vermouth
1 dl blanke bouillon van
kippemaagjes
zout & peper

voor dressing:
sap van V2 citroen
honing
zout & peper
m aïsolie & notenolie
V2 theel. sojasaus
Laat de zwezerik 1 uur in koud wa
ter met wat zout en citroensap of
azijn uittrekken. Blanceer hem dan
door hem op te zetten in ruim vers
koud water. Breng het aan de kook,
draai het vuur lager en laat het dan
10 minuten tegen de kook aan gaan.
Spoel de zwezerik onder de koude
kraan en droog hem goed af met
keukenpapier. Snij hem in plakken
en die weer in repen.
Snij de scholfilet overlangs door
midden en dan weer dwars in re
pen. Kruid zwezerik en schol met
zout en peper en haal ze licht door
bloem. Schud teveel aan meel eraf.
Bak eerst de zwezerikrepen en daar
na de repen schol goudbruin in een
koekepan met hete maïsolie ge
mengd met een theelepel notenolie.
Laat ze uitlekken op keukenpapier.
Bekleed vier bordjes elk met 3
mooie bladen sla en leg per bord op
de sla 6 asperges, telkens twee naar
boven wijzend, twee naar links en
twee naar rechts. Verdeel zwezerik
en scholrepen hier tussen.
Klop voor de dressing het citroen
sap met wat honing op met zout en
peper. Klop er dan ongeveer drie
maal zoveel maïsolie gemengd met
wat notenolie door en tot slot de so
jasaus. Besprenkel de salades hier
mee en dien ze op.

Jonge haantjes
van het spit

Hoewel de seizoenen m eer en m eer vervaagd zijn,
kunnen we toch wel een paar specialiteiten vinden die
typisch zijn voor de lentetijd, produkten van eigen
bodem, waarmee we een mooi meim enuutje kunnen
sam enstellen. Ik zeg opzettelijk menuutje, om het niet
te uitgebreid te maken en om het aan de lichte kant te
houden.
Vooral schol, bot en tong, kabeljauw en schelvis en
voorjaarszalm zijn nu best. Er is m ooie andijvie,
kervel, koolrabi, kleine bloemkool, koolraap,
m eiknolletjes, spinazie en sterrekers en natuurlijk zijn
er de m ooiste Hollandse asperges. Genoeg om een
keuze te maken rond wat jonge haantjes.
1 dessertl. gehakte peterselie
zout & peper
V2 eetl. blanke vleesgelei
IV2 theel. instant bouillon
poeder
'A theel. suiker
1 ons verse kervel, gehakt
V2 theel. mint jelly (Cooper)
1 theel. aardappelm eel, op
gelost in wat bouillon
Pem od
Maak de bouillon warm.
Fruit intussen de blokjes komkom
mer en meiknol in wat boter in een
koekepan. Strooi er de peterselie

over en zout en peper wat. Roer al
les goed dooreen en laat komkom
mer en meiknol transparant wor
den. Voeg het mengsel aan de
bouillon toe. Laat het op laag vuur
enige minuten sudderen in de open
soeppot.
Breng de soep nu op smaak met de
vleesgelei, bouillonpoeder, suiker,
kervel, mint jelly en proef Kruid
zonodig bij.
Bind de soep licht met het opge
loste aardappelmeel, laat het even
doorkoken en parfumeer met een
scheut Pemod. Geef vers stokbrood
met boter bij deze geurige soep.

Zout en peper de haantjes van bin
nen en van buiten en rijg ze aan het
spit van een elektrische grill of de
ovengrill. Smelt een flinke klont
boter in een sauspannetje en kwast
hiermee de vogels royaal in.
Rooster ze 30 minuten aan het spit
of tot ze mooi goudbruin zijn ge
worden. Braad ze anders in een
open braadpan, om de 15 minuten
kerend in de oven.
Maak intussen de saus. Zweet daar
voor de sjalotten kort aan in de
helft van de boter in een sauspan.
Zorg dat ze niet kleuren. Blus het
dan af met de sherryazijn en laat
het geheel inkoken. Voeg nu wortel
en dragon toe met 2 dessertlepels
van de wijn en de Noilly Prat en
damp het in tot de helft. Voeg dan
de bouillon toe en kook het weer
wat in. Monteer nu met de rest van
de koude boter, dus klop de reste
rende koude boter er met telkens
een klontje door. Roer de rest van
de wijn erdoor, laat het even wat
opkomen en maak de saus op smaak
af met zout en peper.
Haal de haantjes uit de grill, laat ze
even betijen, halveer ze en verdeel
ze over 4 borden. Begiet ze met de
saus en geef er verse spinazie bij
omgeven door een rand van smeuï
ge aardappelpuree.
Bij deze gerechten kan een mooie
Elzasser gewürztraminer gedron
ken worden. Het dessert kan
bestaan uit wat Leerdammer en
Texelse geitenkaas met boter en
verse toost, met eventueel wat par
ten neer ernaast.
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Benson & Hedges
Special Filter
The world s finest taste in cigarettes
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Het huwelijksrecept
van Nora Ephron
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Het sprookje van de wolf
van Gerard Reve

De intellectuelen
van Partisan Review

De virtuoze biografie
van Franz Liszt

De megalomane humor
van Bruce McCall
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Kenzaburo Oë en
de Japanse literatuur

De poëzie van
de homosexualiteit

Brakman op zoek naar
het antwoord op zichzelf
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Wie iets over Poetry International
1983 en de dichters die er optreden
wil weten moet daarvoor het tijd
schrift VAN OVERHEIDSWEGE
kopen. Nummer 4 van de eerste
jaargang van dit tijdschrift is voor
een deel aan de optredende dichters
gewijd: iets over hun persoon en
werk en een of meer gedichten. Dit
nummer is ook het officiële pro
gramma. Dat is vreemd. Het tijd
schrift is een uitgave van de Stich
ting Literair Café De Overheid in
Rotterdam; ik vermoed dat de orga
nisatoren van Poetry International
op een interessante manier de
kosten van een eigen programma
boekje hebben afgeschoven op dit
tijdschrift, dat gretig op deze boei
ende aanbieding moet zijn inge
gaan. Voor Poetry International be
treft het wellicht een fmancièel soe
laas, voor de belangstellenden in li
teratuur is het vervelend via deze
fuik kennis te moeten nemen van
belabberde gedichten, gruwelijk of
middelmatig proza en een inleiding
‘Van redaktiewege’ waarin in het
beste literaire proza over het tijd
schrift wordt geschreven: ‘Inder
daad, een jaar geleden is het nu dat
VAN OVERHEIDSWEGE van de
grond kwam. Vol enthousiasme
gingen we er tegenaan. We wilden
er wat moois van maken. Geen
gestencild blaadje met knittelachtige zielsontboezemingen, maar een
professioneel vorm gegeven maga
zine met volwassen literatuur. De
eerste jaargang loopt ten einde. Een
gezamenlijke uitgave met de orga
nisatoren van wat volgens vele het
belangrijkste literaire gebeuren in
dit land is, is er de afsluiting van.
Een waardige afsluiting, al zeggen
we het zelf. En volgend jaar om de
ze tijd? Wat zeggen we dan tegen
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elkaar? “Dat hebben we vorig jaar
om deze tijd ook niet verwacht?”
Of wellicht: “Weet je nog wel dat
we toen dat literaire tijdschrift had
den? Hoe heette dat nog maar
weer?” Welkom, nieuwe lezer(es).
Het antwoord ligt mede bij u!’ Het
antwoord is dat de organisatoren
van Poetry International er nog wat
‘harder tegenaan’ hadden moeten
gaan en ervoor hadden moeten zor
gen dat de bezoekers van het festijn
verschoond waren gebleven van de
ze kolder, die men nog niet in
slecht vorm gegeven gestencilde
blaadjes vindt. De Belgische schrij
ver Herman Brusselmans, die een
verhaal voor het blad heeft af
gestaan, wordt met deze zin inge
leid: ‘Een nog jonge Belgische
schrijver trad op in Literair Café
De Overheid en kreeg, zoals dat
heet, “de zaal plat” ’ Dat moet niet
moeilijk geweest zijn. Boeiender is
het aan A. Alberts gewijde nummer
van BZZLETIN 106. Uit een bi
bliografie van zijn werk blijkt dat
Alberts niet alleen veel meer ge
schreven heeft dan men denkt (hij
schreef onder meer ook Gedenk
boeken voor de Stoombootmaat
schappij Nederland en de Machine
fabriek Stork), maar ook ernorm
veel heeft vertaald, werk van Diderot, André Maurois, Samuel Pepys,
Edgar Allan Poe, Barbara Tuchman en Daniël Defoe. Een aantal
artikelen over Alberts werk lijden
aan de typische BZZLETINziekte: oeverloos geparafraseer van
romans en verhalen in een vlees
noch vis-stijl met uiteindelijk wei
nig nieuws. Hieraan laboreren het
overzichtsartikel van Erik de Blauw
en de ‘receptiegeschiedenis’ van Al
berts werk door Graa Boomsma.
Het is een misverstand dat het inte

ressant zou kunnen zijn om zo uit
voerig te lezen wat deze of gene cri
ticus heeft beweerd. Boomsma be
handelt alle niet-historische boeken
van Alberts, waarbij blijkt dat de
critici uiteindelijk niet zo erg uit
eenlopen in hun waardering en in
terpretatie. Het gaat om nuances en
die hadden in een toegespitster arti
kel beter tot hun recht gekomen.
Bijna alle critici vinden dat Alberts
een meester is in verzwijgen en dat
de ‘open plekken’ —als de ruimten
die de lezer zelf moet invullen en
als de mentale staat waarnaar ro
manfiguren verlangen — Alberts
schrijversschap karakteriseert. Dit
motief is Alberts. Daarom is het
enigszins verwarrend dat Boomsma
zijn artikel begint met citaten uit
het theoretische werk van Pierre
Macherey, Terry Eagleton en
Wolfgang Iser die allen hebben ge
schreven over ‘open plekken’, de
betekenis van wat niet genoemd
wordt en de veelbetekenende stil
tes. Deze theoretici hebben het
over een algemeen kenmerk van li
teratuur. Bij Alberts is het echter
veel meer: zijn thema en een stijl.
Hoe men beknopt kan schrijven en
veel kan zeggen bewijst het artikel
van Magda Eggermont, die zich af
vraagt of Alberts een romantisch
schrijver is. Die vraag is nogal obli
gaat en veel te groot, maar terloops
stipt zij de rol van de ruimte aan als
een gewichtig en sfeerbepalend ge
geven in Alberts werk. Heel aardig
is het artikel van Helle S. Haasse
over Alberts tussen de schrijvers
over Nederlands-Indië: zij kent
geen treffender en veelzeggender
weergave van de nuances in weder
zijdse onverstaanbaarheid in het
contact tussen Europeanen en In
donesiërs. Han Lammers noteert

herinneringen aan Alberts als re
dacteur van de Groene Amsterdam
mer, Johan Diepstraten interview
de hem en het gesprek dat G.
Brands in 1974 met hem had voor
het kunstprogramma Het heilig
vuur is hier afgedrukt. In de twee
door een misverstand tegelijk ver
schenen nummers van MAAT
STAF (3 + 4) staan weer nieuwe
resultaten van F.L. Bastets onder
zoekingen omtrent het leven van
Couperus. Dat is altijd weer aardig.
Zijn speurtocht maken de lezers
van MAATSTAF en DE REVI
SOR nu al jaren mee en altijd komt
er weer iets nieuws: ditmaal de
brieven aan een Italiaanse vriendin.
In nummer drie staat een verhaal
van Tessa de Loo, ‘De meisjes van
de suikerwerkfabriek’, dat men ner
gens anders dan in MAATSTAF
verwacht. Het is betrekkelijk rea
listisch en in de vorm niet feilloos,
maar het is bij momenten flitsend
geschreven. Het gaat over een meis
je dat met andere vrouwen dage
lijks per trein naar de suikerwerkfa
briek rijdt. Zij bezetten min of
meer een eigen coupé aan het einde
van de trein en daar speelt zich het
een en ander af — ik zal het niet
verklappen. Het doet een beetje
denken aan de film van Marleen
Gorris, De stilte rond Christine Af..
Hans Warren stuitte bij zijn werk
voor het publiceren van zijn Gehei
me dagboeken op een collectie brie
ven aan een vriendin. Ze zijn uit de
jaren na de oorlog en bevatten veel
intiems over Warrens literaire
smaak, zijn natuurliefde en gedach
ten over de wereld. De verhouding
was niet van amoureuse aard, dus
besluit Warren zijn brieven niet zo
als Couperus soms deed met ‘Ik kus
Uedele de voeten’.
CP

Gerard Reve
heeft zijn Bestiarium (Jakhals, Beer, Vos) uitgebreid met een
Wolf. De hoofdpersoon van zijn nieuwe roman is zacht, onschul
dig en onnozel en de stijl is daaraan aangepast: braaf. Carel
Peeters/pag. 8

Willem Brakman

4
G erard Reve, pagina 8

De methode door Alejo Carpentier (Meulenhoff) Een erudiete en opgewekte roman over
de lotgevallen van een Zuid-Amerikaanse dic
tator in Parijs.
Verfolgte des Glucks door Karin Reschke
(Rotbuch Verlag/Nilsson & Lamm) Een fictie
ve roman over het leven van Henriëtte Vogel,
de doodsgezellin van Heinrich von Kleist.
2
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Elliott Banfield

The Other Man — Conversations with
Graham Greene door Marie-Frangoise Allain (The Bodley Head/Keesing) Uitgebreide
en boeiende uitlatingen van Greene over zijn
schrijverschap en reizen.
The Art of Designed Environments in the
Netherlands door Lloyd W. Benjamin II
(Stichting Kunst en Bedrijf) Een zorgvuldig
overzicht van de kunstzinnige aankleding van
de omgeving.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de re
dactie heeft uitgekozen als de interesssantste van
de afgelopen periode.

Kenzaburo Oë, pagina 4

Partisan Review
is een Amerikaans tijdschrift dat na de Tweede Wereldoorlog en
in het begin van de jaren vijftig ruimte bood aan een generatie
intellectuelen die de literatuur en politiek sterk hebben beïn
vloed. Een Nederlander schreef over hen een proefschrift. Bart
Tromp/pag. 26

Kenzaburo Oë
is een van de Japanse schrijvers die een beroep doen op het
Westerse inlevingsvermogen. Meulenhoff publiceerde een tweede
roman van hem in vertaling. Aad Nuis is door hem geïntrigeerd
en schrijft over de grenzen van begrip/pag. 4

Nora Ephron

schreef een roman over het opbreken van een huwelijk die ge
kruid is met veel recepten en kookkunst, reden waarom het mis
ging. Doeschka Meijsing/pag. 14
Nora fcphron, pagina 14

Bruce McCall

Jf
Homosexuele poëzie, pagina 17

tekent in full-colour voor Amerikaanse tijdschriften als National
Lampoon en Esquire. Er moest ooit een boek van komen: Zany
Afternoons bevat een ruime keuze uit zijn hoogstaande humor.
Judith Staghouwer/pag. 6

J. Slauerhoff
was ooit student in de medicijnen en schreef onder meer in Propria Cures. Wat hij in die tijd schreef is nu achterhaald en ver
scheen tegelijk met een omvangrijke bundel met essays over zijn
werk. Rudi van der Paardt/pag. 38

f

Graham Greene

sprak met een Franse journaliste over zijn jeugd, zijn werken,
zijn reizen. Kennelijk was hij in de stemming om uitgebreid te
verteUen. R. Ferdinandusse/pag. 11

Homosexualiteit

is niet per definitie een waarborg voor goede poëzie. Is homosexuele poëzie dan soms bemoedigend? Wim Hottentot/pag. 17
J. Slauerhoff, pagina 38

Zany Afternoons door Bruce McCall (Alfred
A. Knopf/Van Ditmar) Tekeningen in full
colour van een van de origineelste Amerikaan
se humoristen.

schreef een boek over zijn eigen werk. Hij doet het met een aan
stekelijke aandacht en onthult het geheim van poppenkasten en
kijkdozen. Tom van Deel/pag. 16

- __ *

Bruce McCall, pagina 6

f
Lionel Trilling, pagina 26

En verder:
Maarten ’t Hart over een schitterende biografie over Franz
Liszt/pag. 10
Frans de Rover over Tom Pauka en F. van den Bosch/pag. 22
Ger Witteveen en de nieuwe roman van Karin Reschke/pag. 29
G. van Benthem van den Bergh over een conservatief
woordenboek/pag. 31
Rein Bloem over een nieuw licht op Reinaert de Vos/pag. 33
Peter J.A. Winkels over Frans Erens en Aegidius
Timmerman/pag. 40
Siegfried Woldhek tekende J. Slauerhoff/pag. 38
Het getekende verhaal door het nummer (‘Trials of a Steward’)
is van H.M. Bateman uit ‘The Man Who... and Other
Drawings’, een uitgave van Methuen, geïmporteerd door Van
Ditmar.
Yrrah/pag. 41, Leven een kerstboom/pag. 44, Teringstein/pag.
45, Hugh Jans/pag. 46, Jaap Vegter/pag. 47
Eindredactie: Carel Peeters & Doeschka Meijsing
Vormgeving: Charlotte Fischer
Tekening omslag: Sjoerd Bakker

/

Willem B rakm an, pagina 16
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De Japanse schimmen
Kenzaburo Oë in Nederlandse vertaling
De knoppen breken
Het eigen lot
door Kenzaburo Oë
Vertaling: Noriko de Vroomen
en Henk Hoeks
Uitgever: Meulenhoff
resp. 237 p., 242 p., ƒ29,50,
ƒ26,50

Aad Nuis
Terwijl op de radio het Re
quiem voor strijkers van Toru
Takemitsu weerklinkt, vraag ik
me af of de douche van Japanse
cultuur die deze weken over ons
wordt uitgestort veel zal bijdra
gen tot wezenlijk begrip. De
achteloze luisteraar hoort van
zo’n muziekstuk minder op dan
van het werk van menig tijdge
noot die dichterbij geboren is.
Maar is er niet iets bedrieglijks
in de gemakkelijke toegankelijk
heid die zo veel moderne Japan
se kunst lijkt te kenmerken?
Nog maar ruim een eeuw gele
den was de Japnase cultuur
even hoog ontwikkeld als her
metisch afgesloten. Sindsdien
heeft men er zich in snel tempo
meester gemaakt van de verwor
venheden van het Westen; niet
alleen van de technologie maar
ook van de artistieke uitdruk
kingsmiddelen.
Dat aspect van navolging verge
makkelijkt voor ons de herkenning.
Meestal vallen je bij de beschou
wing van een modern Japans kunstprodukt wel één of meer voorbeel
den in uit het circuit van de wereld
roem. Dat heeft aanleiding gegeven
tot het verwijt dat Japanse kunst
imitatief en oppervlakkig zou zijn
— maar dat lijkt me een stereotiep
en oppervlakkig verwijt. Het houdt
geen rekening met de andere, voor
ons vrijwel onzichtbare pool van de
Japanse cultuur, de eigen, onafhan
kelijk tot wasdom gekomen traditie,
waar elk Japans kunstwerk onont
koombaar mee in relatie staat. Wat
wij waarnemen lijkt op iemand die
met vertrouwde gebaren een onver
staanbaar telefoongesprek voert
met een onbekende.
Ik wil niet van de weeromstuit het
vreemde in Japan overdwijven.
Ook dat is een stereotiepe reactie,
versterkt door het trauma van de
4
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oorlog. Duitse bezetters schreeuw
den ons toe in een taal die we alle
maal wel zo’n beetje konden ver
staan; dat Japanse bezetters niet te
verstaan waren, moet hen extra si
nister hebben gemaakt. De Japanse
literatuur staat in feite waarschijn
lijk niet zo veel verder van ons af
dan die uit Latijns-Amerika, maar
er is een verschil in uitgangspositie.
De Zuidamerikaanse literatuur is
een aftakking van de Europese cul
tuur die zich moeizaam heeft ont
worsteld aan het provincialisme en
nu zelfbewust het eigen accent laat
horen. Japan heeft onbetwistbaar
eigen wortels, en streeft in het be
wustzijn daarvan even zelfbewust
het universele na, zowel in thema

tiek als in uitdrukkingsvorm.
Wie geen Japans kent, blijft met dat
al afhankelijk van vertalingen. Hoe
goed die zijn valt niet te controle
ren, en ook als ze goed zijn, blijven
het interpretaties. Bovendien zijn
ze schaars. Een beeld vormen van
de naoorlogse Japanse literatuur is
daardoor zo iets als orde scheppen
in een berg legpuzzelstukjes als je
bij voorbaat weet dat negen van de
tien stukjes zoek zijn. Bij afzonder
lijke auteurs is de situatie niet veel
beter. Neem Kenzaburo Oë, vol
gens kenners de belangrijkste
schrijver van de generatie die nu te
gen de vijftig loopt. Hij werd geboKenzaburo Oë

ren in 1935 in een afgelegen berg
dorp en kwam op zijn achttiende
als een stotterende provinciaal naar
Tokio, waar hij Frans studeerde en
zich in Sartre en Camus verdiepte.
In de winter van 1957-1958 debu
teerde hij spectaculair met een aan
tal indrukwekkende verhalen en
een korte roman, De knoppen bre
ken. In 1964 verscheen de roman
Het eigen lot, in 1967 Voetballen in
1860, in 1973 De vloed reikt tot aan
mijn ziel, in 1979 Eigentijds spel.
Dat zijn alleen maar de belang
rijkste romans; hij schreef er veel
meer, naast verhalen en essays. Het
eigen lot was al zijn achtste roman.
In 1967, tien jaar na zijn debuut,
was hij aan een uitgave van zijn ver
zameld werk in zes delen toe. Ook
over politieke zaken schreef hij
veel; hij neemt, lees ik, daarbij een
onafhankelijk, nieuw-links stand
punt in —een omschrijving die zo
wel een Japanse Tamar als een dito
Piet Grijs kan doen vermoeden.
Een Japanse lezer heeft door dit al
les een gedetailleerd en ordelijk sa
menhangend beeld van de schrijver
Oë dat een Nederlandse lezer moet
missen. In 1970 verscheen als
eerste een vertaling van Het eigen
lot, niet rechtstreeks uit het Japans
maar uit het Amerikaans. Die viel
nauwelijks op. Wat beter verging
het de rechtstreekse vertaling van
vijf verhalen uit Oë’s eerste verras
sende seizoen, die in 1973 ver
scheen onder de titel De hoogmoedi
ge doden. In 1977 kwam de verta
ling uit van de lange novelle De dag
dat de keizer hoffelijk mijn tranen
droogt, oorspronkelijk verschenen
in 1972 en daarmee tot nu toe het
meest recente werk van Oë dat ver
taald is. De nog steeds voortwoeke
rende keizerverering wordt erin on
der het mes genomen. Vorig jaar
werd Het eigen lot herdrukt en nu is
dan de beurt aan De knoppen breken
uit 1958, aangekondigd als de
eerste piek in zijn werk, hoewel er
in de verschillende nawoorden bij
vertallingen en andere korte intro
ducties die ik onder ogen kreeg
nooit eerder sprake van is geweest.
Dat is alles: twee korte romans, een
novelle en een handvol verhalen, in
grillige volgorde uit een zeer om
vangrijk oeuvre geplukt. Ik voel me
als een Japanse bespreker die een
beschouwing wijdt aan Mulisch
naar aanleiding van vertalingen van
Archibald Strohalm en De sprong der
paarden en de zoete zee.

Gelukkig is De knoppen breken een
verhaal van een zo robuuste kracht
dat dergelijke muizenissen snel op
de achtergrond raken. Een groep
tuchtschooljongens wordt tegen het
einde van de oorlog uit Tokio geë
vacueerd naar een bergdorp. Het
vijandige wantrouwen van de
dorpsbewoners tegen deze crimine
le stadsjongens omsluit hen
minstens even doeltreffend als de
muren van een gevangenis. Hun
isolement wordt volledig als de dor
pelingen op de vlucht slaan voor
een besmettelijke ziekte en de jon
gens alleen achterlaten; de enige
uitweg wordt gebarricadeerd. On
danks de interne dreiging van de
ziekte en de uitwendige van de ge
nadeloze buitenwereld houdt de
troep zich staande, samen met een
deserteur die zich bij het dorp had
schuilgehouden en twee kinderen
van aan de ziekte overleden ouders.
Op hun onbehouwen manier bou
wen ze een kleine gemeenschap op,
die weliswaar vol spanningen zit
maar waarin de saamhorigheid
overweegt. Als na verloop van tijd
de dorpelingen terugkeren in de
verwachting dat de ziekte grote
schoonmaak onder de jongens heeft
gehouden, wordt de deserteur, die
alles heeft gedaan om de epidemie
te smoren, afgemaakt met bam
boesperen; de rest wordt weer in
het gareel geschopt, met uitzonde
ring van de ik-figuur die aan het
einde van het boek aan een vrijwel
uitzichtloze vlucht begint.
Ook bij dit boek dringen zich remi
niscenties op aan boeken uit andere
literaturen. In Camus’ La Peste
worden epidemie en isolering ge
bruikt op een enigszins vergelijkba
re manier. Vier jaar voor De knop
pen breken was er ook in Engeland
een opzienbarend debuut versche
nen, Lord of the Flies van William
Golding, waarin eveneens de reac
ties van een groep schooljongens op
een volledig isolement worden be
schreven. Oë heeft deze boeken ze
ker gekend, maar zijn uitwerking
van het thema is heel anders, en
heel overtuigend.
Het Japanse bergdorp is beschre
ven met de kracht van een nostalgie
die eerder de plaats dan de mensen
lijkt te betreffen; het boek heeft
daardoor stevige wortels in een ge
detailleerde werkelijkheid. Maar de
handeling is zo elementair, de emo
ties zijn zo universeel dat er nauwe
lijks ruimte lijkt voor culturele mis
verstanden: het gaat over de onver
schillige wreedheid van de wereld
en de wanhopige noodzaak daar iets
tegenover te stellen, ook al is dat tot
mislukking gedoemd. Dat wordt
getoond in het klein, in scènes die
soms des te gruwelijker zijn door

dat Oë betrekkelijk karig is in zijn blijkt bereid het kind minder voed
beschrijving van gruwelijkheden en sel toe te dienen dan goed voor hem
doordat hij het donkere van dit is. Is het niet voor iedereen het
sombere verhaal verdiept door con beste als hij sterft? Vijf dagen en
nachten brengt hij vervolgens door
trasterende lichtplekken.
De knoppen breken is van de tot dus in dronkenschap en toenemende
ver verschenen vertalingen waar agitatie, in afwachting van het ver
schijnlijk het best geschikt als lossende telefoontje uit het zieken
eerste kennismaking. Het is jam huis. Daarbij wordt hij liefderijk
mer dat het nawoord van juist deze opgevangen door een vriendin uit
vertaling zich vrijwel beperkt tot zijn studietijd, die zich geleidelijk
een korte samenvatting van het ontpopt als ideale minnares en lot
boek. Een introductie van de schrij genote. Zij gaat zelfs zijn Afrikaan
ver en zijn overige werk zou meer se droom delen en beschikt over
op zijn plaats zijn geweest. Zulke een schoonvader (haar man heeft
introducties zijn wel te vinden in de zelfmoord gepleegd) die bereid is
andere vertalingen. In De dag dat de het geld te leveren voor een reis van
keizer hoffelijk mijn tranen droogt het paar naar het verre continent.
staat bovendien een verhelderend Maar het loopt anders. Als het tele
interview met de schrijver door No foontje uit het ziekenhuis eindelijk
riko de Vroomen-Kondo, ver komt, blijkt het kind springlevend
taalster en onvermoeibaar pleitbe te zijn. De dokters hebben voor zijn
zorgster van Oë in Nederland.
leven gevochten en willen nu graag
Ook Het eigen lot, dat ik in de on een operatie uitvoeren, al weten ze
langs verschenen herdruk las, is een niet wat het resultaat zal zijn. Dat
markante roman die zonder meer het kind imbeciel zal blijven, is
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toegankelijk lijkt voor een Neder
lands publiek, maar over dat laatste
groeit bij herlezing de onzekerheid.
Het boek begint met een jonge aan
staande vader die wegdroomt bo
ven de kaart van Afrika: daar wil hij
ooit heen, maar de kans is gering.
Hij ziet in het profiel van Afrika
ook iemand met een uitzonderlijk
groot achterhoofd; dat blijkt profe
tisch. Het zoontje dat kort daarop
geboren wordt, heeft een hersen
breuk. Als het al blijft leven, dan
toch als weinig meer dan een plant,
zo wordt hem te verstaan gegeven.
Het betekent dat hij door de zorg
voor dat kind levenslang vast zal
zitten aan een onbevredigend
bestaan in een huwelijk dat de last
van de ramp nauwelijks zal kunnen
dragen en in een baantje dat hij als
gesjeesd student aan de protectie
van zijn schoonvader dankt. Afrika
kan hij vergeten.
Hij besluit, aangespoord door zijn
schoonmoeder, het lot een handje
te helpen: een arts in het ziekenhuis

Tekening van Sjoerd Bakker op
het omslag van ‘Het eigen lot’

waarschijnlijk. De vader rukt voor
de laatste keer aan zijn boeien: hij
weigert de operatie en neemt het
kind mee naar een louche aborteur
van wie zijn wereldwijze vriendin
het adres weet. Op het laatste mo
ment komt hij tot inkeer en brengt
het kind terug naar het ziekenhuis
voor de reddende operatie. Hij wil
niet meer weglopen voor zich zelf
en schikt zich in zijn eigen lot. De
vriendin vertrekt met een ander
vriendje naar Afrika.
De knoppen breken is in de eerste
plaats de beschrijving van een
existentiële situatie, al loopt ook dat
boek uit op een fundamentele mo
rele keuze van de jonge hoofdper
soon. Hij volgt het smalle pad van
het zich zelf kiezen, in tegenstelling
tot de brede weg van het gewoon je
zelf willen zijn. De jonge vader in
Het eigen lot doet dat uiteindelijk
ook. Het laatste boek draait echter

helemaal om dit morele dilemma.
En omdat niet de hoofdlijnen maar
wel de kleurgevende nuances van
de moraal sterk tijd- en plaatsgèbonden zijn, schept dat de moge
lijkheid van culturele misverstan
den. Een Japanse lezer die een Ne
derlandse roman zou lezen rond de
thema’s abortus en euthanasie zon
der de controversen in onze samen
leving over die zaken op zijn
duimpje te kennen, zou de grote
lijn wel kunnen volgen maar veel
van de kenmerkende bijzonderhe
den missen omdat hij niet kan na
gaan in hoeverre de personages zich
in hun handelen en denken afzetten
tegen of aansluiten bij bepaalde
maatschappelijke opvattingen. Om
gekeerd moet dat ook wel zo zijn.
Ook in Japan schrijft de geldende
moraal ongetwijfeld voor dat zo’n
kind in leven gehouden moet wor
den, maar hoe uitzonderlijk het ge
drag van de hoofdpersoon er zal
zijn ondervonden, en door wie, dat
weet ik niet precies. Ook weet ik
niet hoe onconventioneel en mis
schien aanstootgevend de met grote
gevoeligheid weergegeven liefdesge
schiedenis eigenlijk bedoeld is. In
een Nederlandse roman zou die re
latie waarschijnlijk problematischer
zijn uitgevallen; ook zou de held
meer energie hebben gestoken in
het wegredeneren van zijn scrupu
les en het wegmoffelen van zijn ge
voelens. Het valt op dat de Japanse
held geen moment in het laatste
lijkt te slagen: de keus ligt voor
hem dan ook uiteindelijk tussen ac
ceptatie van het kind of krankzin
nigheid en zelfmoord, zoals in het
verhaal Agoei het luchtmonster, dat
ik alleen in het Engels ken en dat
een in dezelfde tijd geschreven al
ternatieve versie van het grondver
haal bevat.
Het is heel goed mogelijk het boek
te lezen zonder zich druk te maken
om dit soort vragen en gewoon zelf
uit te maken of men het meer of
minder polemisch en moralistisch
wenst op te vatten. De roman is er
sterk genoeg voor, en het is wel zo
gemakkelijk. Waarom zou men zich
zelf plagen met onzekerheden die
alleen door grondige studie wellicht
ten dele zouden kunnen worden
weggenomen?
Uit nieuwsgierigheid, denk ik. Mij
blijft het tenminste dwars zitten dat
ik in een literatuur als de Japanse
nooit werkelijk thuis zal raken en
dat ik van een auteur als Oë niet net
zo veel kan lezen als ik zelf wil. Bij
alle gepaste tevredenheidsbetuigingen over het gebodene knaagt
zachtjes het besef dat ik fascineren
de schimmen zie achter doorschij
nend papier; de deur krijg ik niet
open.
■
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De megalomane humor van Bruce McCall
Zany Afternoons
door Bruce McCall
Uitgever: Alfred A. Knopf
126 p., ƒ49,30
Importeur: Van Ditmar
J u d ith S ta g h o u w e r

Amerika moet een land zijn
waar spanning op staat. Er is
geen land waar zoveel aan hu
mor wordt gedaan. Hoor je iets
wat je niet helemaal thuis kunt
brengen, dan heb je in negen
van de tien gevallen met een
wise-crack te maken. De humor
is er typisch Amerikaans omdat
ze zo Europees aandoet. Fran
Lebowitz, die de dingen in de
wereld verdeelt in twee catego
rieën — natuurlijke dingen en
kunstmatige dingen — behoort
zelf tot de kunstmatige dingen,
zegt ze. De natuur en zij heb
ben te weinig gemeen: ‘We gaan
niet naar dezelfde restaurants, la
chen niet om dezelfde grappen en,
het belangrijkste, hebben niet de
zelfde vrienden en kennissen. ’
Waarom dit Amerikaanse humor is,
zou ik niet weten, ik heb er tijdens
mijn verblijf verklaringen voor ge
zocht, maar het is het wel. ‘Ieder
een heeft het altijd over mensen,
maar niemand doet er wat aan’ is
een variatie van Lebowitz op ‘Ie
dereen heeft het altijd over het
weer, maar niemand doet er wat
aan’ — Amerikaanser kan het niet.
De humor van de Amerikaanse te
kenaar Bruce McCall is ook onmis
kenbaar Amerikaans, maar in dit
geval weet ik wel waarom: door zijn
belangstelling voor megalomanie,
in kunstmatige dingen wel te ver
staan.
McCall heeft een verhouding met
de letter m in het woordenboek. Al
le woorden met een m, geschreven
met een hoofdletter, roepen iets bij
hem wakker: megalomanie, Man
non, monolitisch, Mammoet, speci
aal deze woorden brengen hem tot
daden: het tekenen van grappen in
full-colour. Is het groot, preten
tieus, hoogmoedig, maniakaal, bui
ten proportie, dan voelt hij zich
aangesproken. McCall heeft het
dus druk, want hij woont in Ameri
ka. Megalomanie is een manier van
denken aan de rand van de krank
zinnigheid: de paleizen en gebou
6
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wen van Albert Speer, het monu
ment voor Victor Emanuel II in
Rome, de piramides, de in rotsen
uitgehakte koppen van Amerikaan
se presidenten, het Vrijheidsbeeld
in New York, de sfinxen, de wol
kenkrabbers, de astronauten naar
de maan, de Amerikaanse auto’s
van de jaren vijftig, de Concorde,
de supertankers, de Titanic, de ere
dienst aan Mannon in Las Vegas,
Disney World.

A u to ’s
In Zany Afternoons van McCall
staan prachtige satirische aanvallen
op allerlei vormen van megaloma
nie: van het nog jonge Afrikaanse
staatje Rwanda, dat een eigen
luchtvaartmaatschappij
heeft
bestaande uit één Boeing die aan de
grond staat omdat niemand ermee
kan vliegen, tot het nieuwe spel van
de jet set: een soort middeleeuws
steekspel in helikopters. McCall
heeft een passie voor auto’s uit de
jaren vijftig, maar ook een scherp
inzicht in de emoties die ze wilden
oproepen. Exemplarisch hiervoor
is de achterbank van zulke
monstrueuze auto’s, die McCall
verschillende malen tekent. Derge
lijke auto’s tekent hij in volle vaart,
ondersteund door ronkende adver
tentieteksten als ‘The new cars that
say, “Get out of my way!” ’. Die
achterbank wordt afzonderlijk in
een inzet getekend, dan komt de
ware emotie beter uit: hoe groter
hoe beter. De achterbank is bij
McCall het ding dat het beste uit
drukt wat de mensen in hun auto
zien: hij is zacht, glooiend, gevuld,
discreet glimmend en riant. Een
symbool voor het nietsontziende
‘pakken wat je pakken kunt’. Op
een van deze gigantische achterban
ken heeft hij ook een gelukkige be
zitter neergezet, die erbij zit als een
dwerg, geflankeerd door een gigan
tische Dagobert Duckzak vol geld.
Er is een reeks tekeningen die gaan
over wat men zou kunnen noemen
‘recreatieve megalomanie’. We zien
dan een gigantisch grasveld waarop
tanks polo spelen, met als onder
schrift ‘God, How our gardener hated that game!’ of officieren uit een
fantasieleger die niet bezig zijn met
het schieten op fazanten of duiven,
maar op zeppelins, waarbij onder
meer staat dat het de Duitsers zijn
die het spel proberen te bederven
omdat ze artillerie inzetten. Tot de
zelfde reeks behoort ook ‘Indoor

Golf, een tekening waarbij dit spel
gespeeld wordt in een kathedraal
met reusachtige gotische ramen en
een galerij waarop een restaurant is
gevestigd zodat de toeschouwers te
gelijk kunnen eten. Alle tekeningen
in deze categorie houden zich te
vens bezig met de buitensporige
verwachtingen die de techniek vóór
de Tweede Wereldoorlog wekte,
zoals die over ‘Wing Dining’, da
mes en heren aan keurig gedekte ta
fels op de vleugels van een vlieg
tuig. Op ‘New York, Once Upon a
Time’ zien we een metrostation als
een lounge van een hotel, compleet
met gerant in wit jasje en een bank
waar je, als je er eenmaal op bent
gaan zitten, niet meer af komt.
Toppunt van amusante grootheids
waan is McCalls verbeelding van
interieur en exterieur van het mo
torschip de Tyrannic, naar analogie
van de onfortuinlijke Titanic. Dit
schip van McCall is zo groot dat
New York er Madurodam bij is. Al
les is reusachtig: de Gentlemen’s
Smoking Lounge, de trap naar het
A-Deck, de hutten, de eetzaal, de
schroeven. De passagiers vallen in
het niet en zitten er verloren bij; de
wandelaars op het dek voor de
eerste klasse bevinden zich op een
gigantische geëgaliseerde woestijn
en de bordjes wijzen uit dat men als
passagier tweede klasse niet moet
proberen over het touw te klim
men. Het is een boot ‘to make Nep
tune blush!’
McCall heeft iets met zeppelins. Er
staat een prospectus in Zany After
noons voor een vakantiereis met een
zeppelin waarin alles wordt aangeprezen terwijl de afbeeldingen to
nen dat men door de dood zelf
wordt bediend, bestuurd, bezigge
houden, zodat men niet kan zeggen
niet geweten te hebben dat men uit
eindelijk een zware sigaar zal ro
ken. Het oproepen van vanzelfspre
kende tegenstellingen in megaloma
ne toonaard is McCalls sterkste
kant: hij maakt een tekening van
een schitterende, gele auto, de Mogul V-24, die stopt bij een arbeids
bureau waar een bordje hangt met
de mededeling ‘No Jobs’; de tekst
geeft een recept tegen de depressie:
‘Well just depress the gas pedal’
van de automobiel en de betere tij
den zijn weer aangebroken.
Maar McCall kan ook op kleinere
schaal denken. Hij maakte een afle
vering van het hobbytijdschrift Popular Workbench (‘Written So Even

You Can Understand It’) met vele
vernuftige uitvindingen, adviezen
en nieuwtjes. Zoals de schijnwer
per, aangebracht op de schoen, de
schrijfmachine aangedreven door
een dieselmotor die vier miljoen
woorden doet op amper vijf liter
brandstof, de zigzag kogel om de
vijand in de war te brengen en het
nieuwtje dat een Japanse officier
een perfecte replica heeft gemaakt
van Pearl Harbor. Ook de adverten
ties in dit tijdschrift maakte McCall
zelf, zoals die voor de longarts die
speciale sigaretten moet kopen om
tijdens operaties aan doorgerookte
longen rustig te blijven.
In het unieke postzegelalbum tref
fen we zegels aan die de verzame
laar nerveus zullen maken: speciale
uitgaven ter gelegenheid van het
feit dat de eerste verwarmde scheer
zeep op de markt kwam, de eerste
nier-statische nylonsok, het eerste
hondevoer met een kaassmaak. Een
heel zeldzame zegel is ook die ter
gelegenheid van het feit dat de trein
Rome-Reggio-Calabria gedurende
365 dagen zonder ongelukken heeft
gereden, en niet te vergeten de ze
gel uit Bolivia die niet helemaal af
was voor er alweer een nieuwe re
volutionaire junta aan de macht
kwam. Een postzegel uit China,
1972, herinnert aan het heuglijke
feit dat voorzitter Mao, zwemmend
in de rivier de Yantze vanuit het
water opbelde naar de waterpolitie
dat er een man was verdronken.
De tekeningen van Bruce McCall
beschrijven leidt niet tot beklijven,
men moet zien hoe iemand in zijn
zelfgebouwde (‘without tools or
glue!’) vliegtuig zijn raam uit raast,
hoe het House of Lords bezoek
krijgt van een Duitse bommenwer
per, hoe een verkoper van kranten
een krant uitvent met de tekst
‘Temper, temper, Mr. Hitler’ ter
wijl op de achtergrond de bommen
werpers hun karwei op London
doen.
In de reeks advertenties ten behoe
ve van de opleving in de Ameri
kaanse autoindustrie staat ook een
reclame voor de concurrentie: de
Franse firma Vume adverteert met
een auto die zo exclusief is dat er
geen enkele van zal worden ge
bouwd. McCalls ontwerp, ten slot
te, voor The Museum of the
Hat/Musée de Chapeau is nooit uit
gevoerd, maar wordt bij dezen be
kroond.
®

f2
m

%

ÉH
*

B
m

«

A MOTORCAR
SO EXCLUSIVE THAT
NONE WILL BE BUILT

V rV ? ' <

31

*

mm
□
1. Indoor Golf 2. New York, Once Upon a Time 3. De zo
exclusieve auto dat hij nooit gebouwd is 4. Uit de serie That
Fabulous Battle of Britain 5. Uit de serie That Fabulous Battle
of Britain 6. Gelegenheidszegel: voorzitter Mao 7. De achter
bank van de Mogul V-24 8. Ontwerp voor het Museum van de
Hoed

Mi

TIUE
VOITURES

IM P O S S IB LES

\
TEMPER. *
TEMPER.
MRHITLER.

18 JUNI 1983

L /n

7

W o lf in s c h a a p s k l e e r t j e s

Het sprookje van de zwervende, ro
mantische muzikant wordt ver
stoord als zich een ‘broer’ en ‘zus’
in zijn leven dringen. Dat is het on
bedoelde resultaat van zijn verlan
gen naar een ‘broertje’: de jongen
stond tussen en het publiek en
bleek bij nadere kennismaking een
‘zus’ te hebben. De twee nestelen
zich in Wolfs leven en woonwagen,
maar de lezer weet dan al dat hier
iets niet pluis is. Wolf was immers
eerder in het boek naar een waar
zegster geweest die hem had afge
houden van een huwelijk en hem
daarna vriendelijk had weggestuurd
met de mededeling die ze had opge
vangen uit de onderaardse wereld,
luidend ‘De twee zijn geen familie’.
Bovendien was op een dag een
vriendelijke man op Wolf toegelo
pen die hem zijn hoed schonk, een
toverhoed waarbij de tekst hoorde
‘Als het ja is blijft hij liggen, als het
nee is gaat hij op en neer.’ Wolf
doet de onthutsende ontdekking dat
het een echtpaar is dat zich voorna
melijk van zijn geld meester wil
maken. Ze dansen ook niet op de
manier die hij gewend is en willen
alles ‘professioneel’ aanpakken.
Zijn fantasieën omtrent dit ‘broer
tje’ houden lang stand, maar hij
ontmoet de man van de hoed weer
en die heeft gauw door wat de be
doeling is van het tweetal en bon
_
jourt ze Wolfs leven uit. Wat Wolf
Gerard Reve
in zijn fantasieën wil is: met
‘broertje’ onder de douche staan en
zelf hoefde te maken: een elektrieke
hem overal wassen. Dat wordt uimachine in die doos rolde van een
tentreure herhaald.
spoel een lint af, dat om een tweede
Na het debacle met het echtpaar
spoel weer werd opgerold. ’ Wolf is
gaat Wolf weer naar de waarzegster
een derivaat van Rousseau’s edele
die hem ditmaal de raadselachtige
wilde, wiens schuldeloze en onno
mededeling ‘Het geluk komt van de
zele adel echter wordt getoond met
zee’ doet. ‘Een matroos!’, denkt de
een minimum aan onedel gedrag in
lezer, en waarachtig, na enige tijd
de wereld om hem heen. Er zijn
verschijnt er een matroos die een
slechts twee mensen die niet aardig
zaam en ongelukkig is en die ook op
tegen hem zijn, maar hij is het niet
zoek is naar een broertje. Het
zelf die zorgt dat ze weer verdwij
hoofdstuk waarin de matroos (Vos
nen.
genaamd) opduikt wordt voorafge
Er bestaat nog een andere ‘Wolf in
gaan door een hoofdstuk dat eindigt
het werk van Reve. Dat is de jon
met de voor deze roman typische
gen in het schitterende verhaal
brave stijl: ‘In de verte, vóór hem,
‘Oompje Beer En Zijn Vriendjes’
lag onder het maanlicht de zee met al
(in Een eigen huis) die met zijn
haar geheimen. Vandaar moest het
vriendjes op bezoek gaat bij Oom
geluk komen. Maar hoe dan?...’
pje Beer die de schutting om zijn
Broertje Vos is het geluk in per
tuin aan het repareren is. De Wolf
soon, maar zijn verlangens reiken
in dat verhaal is een brutaaltje dat
toch verder dan de persoon van
om een groter pepermuntje vraagt I Wolf. Hij wil een écht klein broer
als hij een klein pepermuntje krijgt
tje en dat verlangen is niet uit te
aangeboden en die ‘Ouwe kop’
bannen, ook niet door Wolf. We
roept als Oompje Beer met de
derom ontmoet Wolf de vriendelij
schutting klaar is en hij de jongens
ke meneer (‘Plotseling tikte iemand
niet meer kan zien.
hem op de schouder’), die zegt dat
hij in een vorig leven veel slechts
Brutaal en sadistisch is de Wolf in
gedaan heeft en nu alleen nog maar
de nieuwe roman niet, hij is verle
‘goed doet waar hij kan’. Hij raadt
gen en bescheiden, leeft geheel selfWolf aan met zijn vriend naar het
supported in zijn rijdende huis en
land Pauvranië te gaan, ‘twee dag
voedt, kleedt en bewast zichzelf.

Een onnozele hoofdpersoon in een onwereldse roman
dat het geen avontuurlijke omweg
zal worden en bekend met elke af
loop, hoe die ook zal uitpakken.
Wolf is hierdoor een roman waar
men maar half geïnteresseerd in
leest. De stijl, de hoofdpersoon en
Carel Peeters
wat er gebeurt is potsierlijk. Na
enige tijd vraagt men zich af
De eerste zin van Gerard Reve’s waarop toch werd bedoeld toen in
roman Wolf houdt de belofte de eerste zin van het boek sprake
van een wonderlijk boek in. In was van ‘onenigheid met zijn ou
de stijl van simpele jongensboe ders’. Wolf verlaat het ouderlijk
ken staat er: ‘Toen Wolf nog huis met een kleine erfenis en een
een jongen was, had hij dikwijls woonwagen om de wereld in te
en zijn brood te verdienen
onenigheid thuis, en er gingen trekken
met zingen en dansen in publiek.
weinig dagen voorbij waarop Het is juist iemand die geen vlieg
hij geen ruzie had met zijn ou kwaad doet en bij dreigende of wer
ders.’ De charme van deze zin kelijke onenigheid zijn mond
wordt verklaard door wat de le houdt. Reve moet van Wolf niets
zer er in legt: dit is een ironisch anders dan een volslagen onnozele
begin in een brave stijl over een hebben willen maken wiens
jongen die helemaal niet zo existentie bestaat uit rijden in een
braaf zal blijken, denkt hij, Re auto, eten, slapen, zingen, dansen
ve kennende. Maar het pakt en die voortgedreven wordt door
niet zo uit. (Dat die zin zo aar een primair verlangen naar een
dig is komt ook vanwege de her mooie jongen die hem daarbij als
innering aan de eerste zin van zijn ‘broertje’ gezelschap wil hou
Van Schendels Een zwerver ver den.
Wolf
door Gerard Reve
Uitgever: Elsevier 215 p.,
ƒ24,50

liefd, dat bijna identiek begint:
‘Toen Tamalone een knaap was
van dertien jaren...’).
De ironie die men van Reve ver
wacht is in Wolf geheel afwezig, het
is allemaal van een protestantse
ernst. Dat is opmerkelijk, want er is
nauwelijks een boek van Reve
waarin hij niet enigszins een loopje
neemt met zijn eigen wereld. Wolf
is een vreemd boek, omdat Reve zo
consequent is; ik vond maar één
korte passage waarin hij geestig
doordraaft. Hoe vreemd ook, een
stomvervelend boek blijft het: het is
langdradig, vol herhalingen, de ont
wikkeling is voorspelbaar of wordt
bepaald door het toeval van een on
wereldse orde, de emoties blijven
woorden, de verlangens worden ge
neutraliseerd door zouteloos ar
chaïsch proza, de sprookjesachtige
wereld is niet intrigerend, de half
middeleeuwse/half eigentijdse we
reld raar, de volslagen onnozele
hoofdpersoon blijft nergens iets
van begrijpen.
Het refrein van de roman is het ver
langen van de jongen Wolf naar een
‘broertje’. Dat wil je hem direct ge
ven. Maar Reve maakt een omweg
van meer dan tweehonderd
pagina’s, en het is alsof je bij het
begin hebt zitten wachten tot hij te
rug komt, na enige tijd vermoedend
8
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Het metafysische kwaad

—

*

zou weten en begrijpen, waar mijn lie
Wolf is in alles de schuldeloze en ve, voor eeuwig weggereisde broertje
zachtzinnige tegenhanger van De zich in de diepte van de zee bevond, in
circusjongen, een roman waarin al een geheim Paleis waar hij leefde en
les gecentreerd is rond het kwaad geen water was en een Koningin hem
dat in de hoofdpersoon is gevaren, liefhad die al zijn kleren verstelde en
komend van een tijd ‘vóór het hem smeekte, nooit meer uit zee op te
bestaan van de wereld.’ Dit metafy stijgen. ’
sische kwaad speelt zich in de geest Het meisje in De circusjongen wordt
en in werkelijkheid af en alles wat zo ruw behandeld omdat de hoofd
in Wolf afwezig is komt er in voor: persoon zich in zijn hoofd heeft ge
sadisme,
masochisme,
ver haald dat ze een broertje móet heb
krachting, mishandeling. In De cir ben. Dat heeft ze niet en ze wordt
cusjongen draait alles ook om een daarvoor ‘gestraft’. De dansende en
broertje. Het bestaat niet en daar zingende Wolf weet helemaal niet
om wreekt de hoofdpersoon zich op wat ‘straf is. In zijn beperkte geest
anderen. Dat ‘broertje’ is bij Reve is de echte wereld afwezig en is de
de imaginaire personificatie van het tijd een'eigen vinding van Reve.
universeel ‘gemis’: de afwezigheid Voor het dansen en zingen van
van geluk, het niet bestaan van de Wolf voor publiek zijn mensen no
alle schuld wegwassende jongen, dig, maar ze spelen verder geen rol.
het gevoel aan de rand van het be Hetzelfde geldt voor de steden die
wustzijn waar men vermoedt dat hij aandoet. Ze hebben geen naam,
‘het’ zit —hoe men het ook wil noe Voor de rest zijn er wegen waarop
men. De verkrachtingscene in De hij zich verplaatst. Dit alles geeft
circusjongen, waarin de hoofdper Wolf een onwezenlijk karakter. Bo
soon zich evenals Wolf voorbe vendien komt er een waarzegster in
weegt in een rijdend huis dat hij voor die in een woud woont en een
geërfd heeft van een oude dame, is man met een toverhoed. Wolf heeft
daar ondubbelzinnig over. Op het een rijbewijs en rijdt in een auto
moment van de daad staat er: ‘Het met een woonwagen er achter,
kwam mij voor, dat ik, als ik de be maar hij weet niet wat ‘biologie’ is.
geerde diepere toegang eenmaal ver Wat een bandrecorder is evenmin:
kregen had, voorgoed een verborgen ‘Ook bestonden er tegenwoordig do
heid doorbroken zou hebben, en zelfs zen, waarin muziek zat, die men niet

reizen hier vandaan.’ Daar beleven
de vrienden vele onbeduidende
avonturen, waarbij Wolf zijn
vriend uiteindelijk moet achterla
ten. In zijn metafysische goedheid
schikt hij zich in alles.

Konijnekleren
Wat in De circusjongen slecht is, is
in Wolf goed. Wolf keert van zijn
omzwervingen terug naar zijn ou
derlijke woning en treft daar alleen
nog zijn zuster — zijn ouders zijn
inmiddels overleden. Hij vindt er
wel iemand anders terug. Enige
tijd voor hij zijn zwerversbestaan
begon had hij aan de rand van het
dorp kennisgemaakt met een jon
gen die daar zijn tentje had opgesla
gen. De indruk die deze André op
Wolf maakte was onuitwisbaar. In
een sprookje kan alles, dus blijkt
André na al die jaren weer aan de
rand van het dorp bij zijn tentje te
zitten en worden de twee dan toch
verenigd. Ze zullen nog lang en ge
lukkig leven.
De brave, archaïsche stijl van
Wolf, de ondiepe gevoelens die hij
steeds in dezelfde toonaard koestert
en de sprookjes-avonturen die hij
beleeft — waardoor alles zo maar
kan en de spanning erbij voorbaat
aan ontnomen is — maken de ro
man vlak en tot een homosexueel
niemandalletje. Het is nergens
geestig, behalve in die ene passage
waarin beschreven wordt hoe Wolf
en Vos kleren kopen waarin ze kun
nen optreden. Ze kopen kleding
waarin ze als wolf en vos voor de
dag kunnen komen, maar ook ‘ge
dragen kleren van een konijn’, om
dat die ook nog voorhanden zijn:
‘ “Hebben we daar wel wat aan?”,
vroeg Wolf aan Vos. “Je weet nooit”,
meende Vos. “Laten we die konijne
kleren erbij kopen. ” Hij wees Wolf er
op, dat er steeds minder dierekleren in
de handel zouden zijn, omdat het
aantal dieren snel afnam, door de
welvaart, en dat het dus een gelegen
heid was die zich misschien nooit
meer opnieuw zoude voordoen. Toen
hakten ze de knoop door, en kochten
de konijnekleren erbij. ’ In deze pas
sage is de gereformeerde jongens
boekenstijl even afwezig.
Het is jammer dat Wolf als pendant
van De circusjongen niet echt ont
roerend is. Het is slap, ongeïnspi
reerd, van een andere wereld en on
tastbaar deugdzaam. Het speelt in
op gevoelens die ik met Rien Poort
vliet associëer: de vossen en hun
hollen, het edele boerenbedrijf, het
handwerk, de wolf in schaapskle
ren. In hofkringen weet men nu
wie er als stand-by is als Rien
Poortvliet op Prinsjesdag de griep
mocht hebben.
g

in de
boekhandel
verkrijgbaar
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AMSTERDAM
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A
Meulenhoff Japan Krant: literatuur, reisimpressies, theater, muziek,
dans en het Japan-programma van het Holland Festival (De enige
krant die ooit herdrukt werd!) f 1,-. Japans Verhaal Eenmalige
goedkope pocket met elf moderne Japanse verhalen. 160 blz.,f 14,50
Kenzaburo Oë De knoppen breken Moderne Japanse roman over de
strijd van jongens tegen de onmenselijke wereld der volwassenen.
240 blz., geb. f 29,50. Yukichi Fukuzawa De poorten gaan open Deze
beroemde autobiografie is het fascinerende verslag van een groot
universeel geleerde, die de poorten van zijn land opende voor de
moderne tijd. Tweede druk, 336 blz., f 39,50

JOS RUTING
Van mij gescheiden. Klein meesterwerk van Jos Ruting in een fraaie
uitvoering met 10 tekeningen van Lotte Ruting. Sacha, een ongewenst
kind; als koekoeksjong een onheilsvogel die aan zijn eigen vreemdheid
ten onder dreigt te gaan... 88 blz., ingenaaid, met flappen, f 24,50

GreteWeil

B zeggen en andere verhalen. Aangrijpende verhalen van een knap
verteltalent en een karaktervolle persoonlijkheid, schrijfster van Mijn
zuster Anbgone en Tramhalte Beethovenstraat. Vertaling W. WielekBerg. 104 blz., f22,50_____________________

LuisBunuel

Mijn laatste snik. Discrete herinneringen. De memoires van Bunuel, die
zonder twijfel behoren tot de bekentenisliteratuur, geven een
onthullende en onthutsende kijk op al die episoden en personen die de
kunst en de geesteswereld in deze eeuw deden wankelen.
Vertaling Jeanne Holierhoek. 228 blz., f 39,50

Abram de Swaan
Halverwege de heilstaat. Altijd boeiend geschreven, even provo
cerende als scherp analyserende opinies over het leven in de ver
zorgingsstaat en hoe het misschien anders zou kunnen. 136 blz., f 22,50

DORDOGNE NEWYORK IERLAND

Sfeervolle reisleesboeken met verhalen uit de wereldliteratuur over
New York, Ierland en de Dordogne onder redactie van Adriaan van
Dis. Nederlandse auteurs schreven een inleidend verhaal over hun
geliefd gebied. Dordogne wordt ingeleid door Henk Romijn Meijer en
bevat verhalen van o.a. Henry Miller en Montaigne, Ierland door
Marten Toonder met verhalen van o.a. James Joyce en W.B. Yeats en
New York door Hans Keiler en met verhalen van o.a. W oody Allen en
F. Scott Fitzgerald. f 25,- per deel. Meulenhoff/Informatief
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De jaren van virtuositeit

Graham Greene vertelt zich zelf

Het eerste deel van een verrukkelijke biografie over Franz Liszt

Gesprekken over de jeugd, het schrijven en het reizen

Franz Liszt — The Virtuose
Years 1811-1847
door Alan Walker
Uitgever: Alfred A. Knopf,
ƒ 76,85
Importeur: Van Ditmar

Maarten ’t Hart
De kleurrijkste persoonlijkheid
in de muziekwereld van het vo
rige millennium was ongetwij
feld Franz Liszt. Hij beheerste
de gehele negentiende eeuw.
Hij kende alle beroemde en
minder beroemde componisten.
Hij was de schoonvader van Richard Wagner, die hij overleef
de. Hij werd geboren in een
achterafdorpje in Hongarije, in
Raiding, op 22 oktober 1811 en
hij stierf, passend, in Bayreuth,
op 31 juli 1886. Net als de jon
ge Mozart reisde hij met zijn
vader op zeer jeugdige leeftijd
door Europa om zich als wonderpianist overal te laten horen.
Na een slopende concertreis
van drie jaar stierf zijn vader in
1827 in Boulogne. Liszt vestig
de zich spoedig daarna in Pa
rijs, waar hij alle belangrijke li
teratoren ontmoette en kennis
maakte met Chopin en Berlioz.
Het is goed te beseffen dat hij
toen nog maar net in de twintig
was.
In 1835 ging hij er met een oudere
gravin, Marie D’Agoult, vandoor.
Deze gravin was getrouwd en had
twee kinderen. In de jaren dat ze
met Liszt samenleefde kreeg ze
nog drie kinderen, waaronder doch
ter Cosima, de latere echtgenote
van Hans von Bülow en Wagner.
Hoewel Liszt enige tijd min of
meer afgezonderd met zijn gravin
samenleefde, begon hij al spoedig
weer concertreizen te maken. Hij
begaf zich naar zijn geboorteland
Hongarije, en bereisde daarna heel
Europa. Ja, tot diep in Rusland en
Turkije bracht hij zijn gehoor in
vervoering met zijn wonderbaarlijk
pianospel. In 1847 zette hij abrupt
een punt achter zijn carrière als pia
novirtuoos. Hij vestigde zich in
Weimar en bleef daar dertien jaar.
Hij leefde daar samen met een prin
ses. Na die tijd woonde hij afwisse
lend in Rome, Boedapest en Wei
mar, en in 1865 kreeg hij de ton
10
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suur. Aldus werd de man, aan
wiens voeten gravinnen, prinsessen
en gewone vrouwen hadden gele
gen, een wereldlijke priester. Later
bracht hij het zelfs tot Abbé. Maar
dat belette hem niet toch overal
heen te reizen en ongemeen actief
deel te nemen aan het muzikale levan zijn tijd.
Deze nieuwe biografie van Walker
behandelt de eerste periode van het
leven van Liszt tot aan het magi
sche jaar 1847. Walker had het in
zoverre gemakkelijk dat het vrijwel
onmogelijk is een saai boek over
Liszt te schrijven. Alles is bijzon
der aan deze man. Men hoeft maar
te vertellen over zijn glorieuze ver
dwijning met de gravin D’Agoult
naar Zwitserland en men heeft al
een wonderroman in handen. Maar
Walker stuitte ook op de moeilijk
heid dat bij Liszt ‘Wahrheit und
Dichtung’ reeds tijdens zijn leven
onontwarbaar verweven werden.
Er is genoeg materiaal. Velen die
met Liszt in contact kwamen,
schreven over hem. George Sand
bracht bij voorbeeld in Lettre d’un
voyageur uitvoerig verslag uit over
het verblijf van Liszt met zijn gra
vin in Chamonix. Zo deed ook Pictet in Une Course a Chamonix. En
de gravin zelf vertelde haar versie
van het hele verhaal later uitvoerig
in de roman Nélida, die zij onder
het pseudoniem Daniël Stern lang
nadat het uit was met Liszt publi
ceerde. Ook Balzac maakte in Béatrix dankbaar gebruik van alles wat
George Sand hem had verteld over
Liszt en zijn gravin. Walker, kort
om, moest voortdurend de bran
dende kwestie onder ogen zien: wat
is waar, wat gefantaseerd? Met een
bewonderenswaardige nauwgezet
heid, een scrupuleusheid die slechts
het resultaat kan zijn van onder
zoek van decennia, ontrafelt hij alle
draden, weet hij overal op aanne
melijke wijze de feiten achter alle
verdichting naar voren te halen.

ook dat Liszt in de ogen van Wal
ker absoluut geen kwaad kan doen.
Liszt is zijn grote held, de maatstaf
voor alle dingen. De gravin wordt
niet bepaald als een aardige per
soonlijkheid afgeschilderd, en dat
geldt eigenlijk voor alle anderee
personen waarmee Liszt in aanra
king komt. Maar over Liszt zelf le
zen we geen onvertogen woord. Al
wat hij deed, was goed in de ogen
van Walker. Dat Liszt als puber er
al naar verlangde om priester te
worden en er toch niet voor terug
schrok om er een paar jaar later
vandoor te gaan met een oudere,
gehuwde vrouw —het stelt Walker
niet voor problemen.
Ik denk dat dit één van de redenen
is waarom deze biografie zo’n over
tuigende indruk maakt. Van het ei
gen ik uit gezien is alles wat men
doet immers goed. Het is alsof wij
het leven van Liszt zien door zijn
eigen ogen. Zo en zo moest het wel
verlopen: ‘ik kon niet anders, ik
deed wat mijn hart me ingaf, en wat
anderen me opdrongen om te
doen’. Walker heeft zich zo met
Liszt geïdentificeerd dat hij als het
ware een autobiografie schreef. Ik
ben benieuwd wat deze vergaande
identificatie voor gevolgen heeft als
Walker het latere leven van Liszt
gaat beschrijven. Hij moet dan dui
delijk kunnen maken waarom de
edelmoedige, genereuze Liszt on
danks die eigenschappen toch met
bijna alle grote componisten van
zijn tijd in onmin raakte.

Ricordanza

Over de muziek van Liszt horen we
in dit eerste deel nog niet zo veel.
Maar Liszt had tot 1847 ook nog
maar betrekkelijk weinig gecompo
neerd. Wat Walker overigens over
het werk van Liszt uit die eerste ja
ren schrijft, is verrassend genoeg.
Zo blijkt bij voorbeeld dat de studie
in As-groot, later bekend geworden
als Ricordanza, die vele commenta
toren slechts kennen in de versie uit
Identificatie
1851, al op jeugdige leeftijd is ont
In heb zelden zo’n verrukkelijke bi staan. Aldus kan het stuk niet, zoals
ografie gelezen. Walker schrijft wel velen menen, ontstaan zijn onder
wat stijfjes, maar dat is in dit geval invloed van Chopin, al klinkt het
juist een voordeel omdat wat hij te onmiskenbaar als een Nocturne van
melden heeft zelf kleurrijk genoeg de grote Pool.
is. En na de eerste honderd In deze bijna 500 pagina’s vond ik
pagina’s (waarbij hij het het moei- eigenlijk maar één opmerking waar
lijkst had omdat over de jeugd van van ik dacht: hoe heeft hij die kun
Liszt bitter weinig bekend is) lijkt nen neerschrijven. Op pagina 70
zegt hij over zijn held: ‘No great
hij vleugels te krijgen.
Het aardige van deze biografie is composer had ever started from

The Other Man
Conversations with Graham
Greene
door Marie-Fran^oise Allain
Uitgever: Bodley Head
187 p., ƒ33,80
Importeur: Keesing

R. Ferdinandusse
Graham Greene, zo heb ik ooit
ergens gelezen, is altijd de Greta Garbo van de Engelse lette
ren geweest. Hij hield zich ver
van het literaire leven, woonde,
reisde en schreef in eenzaam
heid en ontliep journalisten die
iets over zijn leven of opvattin
gen te weten wilden komen.
Dat beeld bestaat nog steeds, en
de oude meester zegt ook nog
steeds dat hij interviews haat en
alleen wil zijn.

'V. fl

Franz Liszt, tekening van David
Levine

humbler beginnings.’ Goed, de va
der van Liszt was een eenvoudige
bediende van prins Esterhazy, maar
de vaders van Dvorak, Verdi,
Haydn, Schubert, en Donizetti wa
ren bepaald nog armoediger dan de
vader van Liszt. Eén van de interes
santste dingen die men uit de mu
ziekgeschiedenis kan leren is wel
dat noch komaf, noch milieu, noch
opleiding, noch aanmoediging,
maar uitsluitend en alleen het aan
geboren talent de doorslag geven
bij het al of niet slagen als musicus.
Al wat men tegenwoordig leutert
over de invloed van de opvoeding
en de zogenaamd zo doorslaggeven
de betekenis van het kansrijke dan
wel kansarme milieu waarin men
opgroeit, wordt door glasharde fei
ten uit de muziekgeschiedenis
weersproken. Waar een groot talent
is, zet het zich door, ondanks alles,
ondanks zelfs het meest kansarme
milieu zoals ook in het geval van
Liszt bewezen werd.
Liszt was een bewonderenswaardi
ge persoonlijkheid en een groot
componist. Gegeven deze twee fei
ten is het tamelijk verbazingwek
kend dat wij zo lang hebben moe
ten wachten op een echt goede bio
grafie. Maar het ziet ernaar uit dat
deze thans toch gaat verschijnen.
Dit eerste deel althans wekt de
hoogste verwachtingen voor de
twee delen die nog komen.
H

I

Maar bij Greene gebeurt alles op
twee manieren. Want de laatste
tien, vijftien jaar heeft hij toch zo
veel interviews gegeven — bij elk
nieuw boek reisde hij naar Enge
land om iedereen die dat wilde te
woord te staan — dat er een massa
dingen over de schrijver bekend
zijn. Dat hij schrijft om de verve
ling te verdrijven. Dat hij in zijn
jeugd een paar maanden Russische
roulette speelde. Dat hij voor elke
maaltijd een droge martini drinkt.
Dat laatste hoort bij zijn manier
van schrijven: wie dag in dag uit
bezig is met het op papier zetten
van weerbarstig materiaal kan niet
zonder een netwerk van kleine ge
woonten, en tot die gewoonten
hoort die droge martini. Hoewel...
in de zomer varieert hij wel, dan
neemt hij ook wel eens gin-tonic of
een whisky. En in Panama was het
rumpunch.
Die aanvulling ontleen ik aan een
boekje dat over Graham Greene
verscheen. The Other Man, Conver
sations with Graham Greene, door
Marie-Frangoise Allain. Van con
versations is nauwelijks sprake, het
is een interview van 186 pagina’s,
en omdat Marie de ruimte heeft
vraagt ze door en weten we dat
Greene, die vijf jaar lang een paar
weken op bezoek ging bij de Pana
mese president, daar voor de maal
tijd rumpunch dronk
Mar het mooie aan het boekje is dat
Marie-Franjoise Allain ook bij alle

andere vragen doorvroeg en Greene
blijkbaar in de stemming was om
alles wat hij over de schrijvende
Greene, dus die andere man die hij
zo goed kent, kwijt wilde nog eens
op een rijtje te zetten. Als de vragen
genummerd waren, zou het de
Greene-catechismus geworden zijn.
Mevrouw Allain studeerde politico
logie en is journaliste, maar de eer
dat ze zo’n lange serie interviews
mocht afnemen, dankt ze aan haar
vader, Yves Allain, leider van het
Franse verzet (hij hielp meer dan
250 Engelse vliegers vanuit bezet
Frankrijk over de Spaanse grens).
Allain was een persoonlijke vriend
van Graham Greene. Hij werd in
1966 in Marokko vermoord en naar
het zich liet aanzien had de Franse
regering daarbij niet geheel schone
handen. Toen de moord gebeurde
schreef Greene er een brief over
aan The Times, die eerst weigerde
de brief te plaatsen. De brief staat
opnieuw in het boekje afgedrukt;
het is dat soort briefjes waar Gree
ne het patent op heeft: zo waardig
dat het tegelijkertijd een manifest
is.
De interviewster volgt Graham
Greenes leven vanaf zijn schooltijd,
de maanden dat hij in zijn jeugd bij
zijn psychoanalyticus in huis
moest, de periode van analyse, de
Russische roulette. En ze keren al
maar terug naar de verveling (zelfs
de Russische roulette verveelde na
enige tijd), die de enige reden is dat
hij schrijft. Het zijn bekende gege
vens, Greene vult hier en daar wat
aan. Er is natuurlijk wel eens wat
twijfel geweest of dat van die Russi
sche roulette (met een revolver
waarin slechts één kogel zit op de
eigen slaap mikken en afdrukken)
helemaal waar is, maar ook me
vrouw Allain kan daaraan niks ver
anderen.
Meer resultaat bereikt ze als ze
Greene vraagt naar zijn politieke
opvattingen. Malakka, de MauMau, Dien-bien Phoe, Cuba, Afri
ka, Haïti, Panama. Steeds als er een
revolutie losbrak was Greene er.
Hij zegt niet ronduit hoe hij wist
dat er iets zou gebeuren (soms ging
hij voor een krant, soms regelde hij
het zo dat een krant hem vroeg),
maar hij ontkent ook niet dat hij op
de hoogte werd gehouden. Hij
bracht de guerrillero’s van Castro
in zijn eigen koffers winterkleren,
hij ging naar Ho-chi Minh om een
boodschap over te brengen (‘Ik heb

niet de vrijheid om te zeggen hoe
het in elkaar zat. Alles wat ik kan
vertellen, is dat ik hem een brief
moest brengen’) en hij bemiddelde
in de aankoop van kogels voor de
sandinisten. Aan de sandinisten
hangt hij ook zijn stellingname wat
betreft gebruik van geweld op. Dat
ze het paleis bezetten is gewapend
verzet, als ze een Amerikaans vlieg
tuig zouden gijzelen om druk op
Washington uit te oefenen, is dat
terrorisme. Daarom wijst hij ook de
Ira af, omdat ze terreur plegen te
gen eenvoudige katholieken. Maar
Greene gaat verder en probeert uit
te leggen dat je in deze zaken ook
voorkeur en afkeer hebt: hij vindt
de inval van de Russen in Tsjechoslowakije veel erger dan die in
Afghanistan. Het is een onderwerp
waarbij je iemand op tegenstrijdig
heden kunt betrappen en MarieFrangoise Allain doet haar best.
Maar Greene is in die dingen tame
lijk eerlijk en neemt de tijd om het
uit te leggen. Hij is politiek geïnte
resseerd en aan de andere kant trok
het gevaar hem aan om te kunnen
ontsnappen aan de verveling van
het dagelijkse leven. Cuba trok hem
aan omdat Castro hem aantrok. En
hij was zeer trots toen hij met een
Panamees paspoort naar Washing
ton mee mocht om het Kanaalverdrag te zien ondertekenen, om
dat de Amerikanen hem niet lusten,
en hij de Amerikanen niet. Ook een
reden waarom hij, als hij moest kie
zen, liever zijn dagen zou eindigen
in Rusland dan in Amerika. In het
eerste land ben je als schrijver nog
wat, stoppen ze je in een kamp, in
Amerika ben je als schrijver niks.

Dicteerbanden
Het tweede onderwerp waarover
Graham Greene meer vertelt dat hij
gewoon is, is het schrijven zelf. We
wisten al dat schrijven pijn doet aan
zijn ogen, omdat hij turend op het
papier tracht te zien wat zijn perso
nages doen. (Over het gebruik van
personages in een verhaal heeft hij
trouwens ook leuke dingen te zeg
gen, evenals over de invloed van de
film op de romankunst.) Maar voor
het eerst beschrijft hij het gebruik
van dicteerbanden. Zodra hij een
eerste versie van een boek heeft
gaat hij met de pen aan het bij
schrijven, herformuleren, aanvul
len, tot er op het papier niets meer
bij kan en alleen hij het nog kan
ontcijferen. Dan dicteert hij dat al

lemaal op band en een secretaresse
tikt een nieuwe versie. Die wordt
dan weer met de pen bewerkt tot
het papier vol is en dan komt er een
nieuwe dicteerronde. En zo tot hij
tevreden is — iets dat niet altijd
lang duurt. Want hij heeft, zegt hij
zelf, heel wat mindere boeken afge
leverd, en hij legt dat met overtui
ging uit.
Het derde deel waarover mevrouw
Allain hem doorzaagt is het katholi
cisme. Na in 1923 precies vier we
ken lid van de communistische par
tij in Engeland te zijn geweest,
werd Greene in 1927 katholiek. Als
ik Greene lees, of interviews met
hem lees, denk ik vaak dat het net
zo goed andersom geweest zou kun
nen zijn en dat er niets veranderd
zou zijn. In de hel gelooft hij niet,
wel in het vagevuur en, zo zegt hij
tegen mevrouw Allain: ‘Daar zitten
we nu, u en ik en de wereld, midden
in.’
The Other Man is de schrijver
Greene, de reiziger Greene en Gra
ham Greene kent hem goed en
praat in dit boekje met plezier over
hem. Over zich zelf, zijn kinderen,
zijn liefdes zwijgt hij — maar zegt
wel dat als hij moest kiezen tussen
die en zijn boeken, hij zijn boeken
zou kiezen; dat zijn van een schrij
ver de echte kinderen. Al die uit
spraken komen voort uit de vast
houdendheid waarmee zijn inter
viewster hem onder vuur blijft ne
men. Een enkele maal raakt ze op
drift, dan wil ze weten waarom er
geen kleine prulletjes of kunstvoorwerpjes in zijn kamer staan en soms
doet ze pogingen achter zijn gehei
men te komen via uitspraken van
kennissen, zoals die van de vriend
die beweert dat Greene een beetje
een gekwelde gelaatsuitdrukking
zou hebben omdat hij iets bijzon
ders met zich mee draagt. ‘Dat ik er
zo gekweld uitzie, ’ zegt Greene dan,
‘komt omdat ik een beetje uitpuilende
ogen heb!’
■
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Als u een verwende reiziger bent zal
de nieuwe Mazda 626 tweedeurs
Coupé u niet teleurstellen.
Neemt u even plaats in de GLX.
En vergeet vooral niet er voldoende
tijd voor uit te trekken. Want u stapt
binnen in een eersteklascoupé waar
het aangenaam verpozen is.
De nieuwe Mazda 626 maakt
het u op alle punten aantrekkelijk.
Met een ongekend temperament,
voorwielaandrijving, zelfcorrigeren
de stuurinrichting en een comfort dat
in z’n klasse nauwelijks denkbaar is. *
De nieuwe krachtbron is stiller,
feller en sneller. Het stuurgedrag is
voorbeeldig: direct, licht, zonder valse
reacties in de bocht.
Het comfort is van vorstelijke

allure. De bestuurdersstoel laat zich bij
de GLX op 10 manieren verstellen.
De instap naar achteren is gemakke
lijk gemaakt door de brede deuren en
de stoelen die bij het omklappen naar
voren schuiven. De leuning van de
achterbank is in twee delen neerklapbaar, waardoor u de bagageruimte
kunt verdubbelen. En terwijl u rijdt,
blijft het in de Coupé opmerkelijk stil.
Ook het koetswerk zal u aan
spreken. We bedoelen de serie speciale
dompelbaden (o.a.zinkchromaat) die
roestvorming van binnenuit voor
komt. Daardoor blijft uw wagen niet
alleen lang mooi, maar houdt ook
lang z’n waarde. Méér auto. Minder
zorgen.
De nieuwe Mazda 626 is er

626. HET GROTE NIEUW S VAN M AZDA VA. 18.995B&B

in drie modellen: 4-deurs Sedan
(v.a. f 18.995,-), 2-deurs Coupé (v.a.
f 21.595,-) en 5-deurs Hatchback
(v.a. f21.995,-) met naar keuze een
1.6 of 2.0 L motor. Afleveringskosten
f360,-. Prijzen inclusief BTW.
Wijzigingen voorbehouden.
Bij uw Mazda dealer zult u mer
ken dat de 626 zogezegd rijdt als een
trein.
MÉÉR AUTO. MINDER ZORGEN.
Importeur: Auto Palace -De Binckhorst BV.. Den Haag, tel. 070 - 4894 00.

Alles verliezen en toch niet bang
Nora Ephrons romanrecept voor strandende huwelijken
Heartburn
door Nora Ephron
Uitgever: Alfred A. Knopf, ƒ39,65
Importeur: Van Ditmar

Doeschka Meijsing
Dan volgt hier Nora Ephrons recept voor het
opbreken van wat een goed huwelijk leek, maar
het niet was: Ingrediënten: een onvermijdelijke
derde in het spel van vrouwelijke kunne; een
echtgenoot die veelvuldig afspraken heeft met
zijn tandarts, drie vliegtuigtickets, enkele reis —
een een zelfgebakken appeltaart, sorry, citroen
taart.
Toebereiding: kom bij toeval, zoals nooit anders,
tot de ontdekking dat je man een liefdesverhou
ding heeft met een andere vrouw, terwijl je je
zelf in de zevende maand van zwangerschap be
vindt; roep hem ter verantwoording en beschul
dig hem ervan dat zijn reisjes naar de tandarts
helemaal niet bij de tandarts aankwamen; hoor
hem tot je verbijstering zeggen dat hij inderdaad
van een andere vrouw houdt, maar dat hij toch
verwacht dat hij en jij tesamen blijven; zit hui
lend teneer op de bank; hoor hem zijn zestiende
verhaal afsteken over hoe wonderbaarlijk die an
dere vrouw is vergeleken bij jou en raap dan al
je moed bijeen om tegen hem te zeggen ‘Youre
crazy ’. Tl took every ounce of self-confidence I had.
‘ “You’re wrong, " he said
He’s right, I thought. I ’m wrong’
Als hij dan de deur uitloopt, waarschijnlijk om
zijn geliefde mee te delen dat hij het eindelijk
verteld heeft, pak je wat spullen en je zoontje in
en doe je de deur van je Washingtonse huis ach
ter je dicht en neem je de Eastern Schuttle naar
New York om je intrek te nemen in het apparte
ment van je vader. (Nota Bene: bij ons in Euro
pa is een shuttle een veren hoedje waar je met
een dun racket tegenaan slaat, waarop het door
de lucht vliegt. In de Verenigde Staten is het
groter, een vliegtuig eigenlijk, waarin je zelf
door de lucht vliegt met een gemak waarmee de
mensen hier in lijn 24 stappen.)
Dit was wat je het voorgerecht noemt.
Dan komen we nu toe aan het hoofdgerecht:
Neem je intrek in het appartement van je vader.
Ga terug naar de praatgroep waar je jaren gele
den uit bent gestapt omdat je dacht het alleen
wel te kunnen klaren. Gooi je probleem in de
groep. Neem de antwoorden die falikant langs je
verdriet heengaan in dank in ontvangst. Ver
wacht bij thuiskomst van de groep je echtgenoot
aan te treffen in je appartement. Als dat ook zo
blijkt te zijn wees dan eerst koel en onverbidde
lijk. Laat je pas vermurwen als hij begint te hui
len. Maak zakelijke afspraken dat hij haar niet
meer zal zien en/of spreken.
Vertrouw hem. Merk reeds op de terugreis met
de Eastern Shuttle naar Washington op dat hij
dat vertrouwen beschaamt doordat hij met zijn
geestelijke afwezigheid duidelijk te kennen geeft
steeds aan die andere vrouw te denken. Huil
14
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ders dan in de vorm van een recept weergegeven
worden omdat de vrouwelijke vertelster van de
roman, Rachel Samstat, zelf een schrijfster van
kookboeken is en in alle ellende waar ze zich in
bevindt, het telkens toch nog klaarspeelt om de
lezers de recepten mee te geven die ze op de ver
schillende rampzalige dagen tijdens het opbre
ken van haar huwelijk, gekookt heeft.
De allerlaatste pagina van het boek bevat het re
cept van Rachel Samstats wereldberoemde vi
naigrette — die niet verschilt van mijn eigen vi
naigrette — waarvan ze de samenstelling altijd
vóór zich gehouden had omdat ze dacht dat ze
met deze bijzondere vinaigrette haar man Mark
definitief aan zich verbonden had.
Ze geeft haar geheim prijs, omdat ze tot het in
zicht gekomen is dat het niet baat voor trouw
om goed te kunnen koken en er goed over te
kunnen schrijven: T loved to cook, so I cooked.
And then the cookig became a way of saying I love
you. I was so busy perfecting the peach pie that I
wasn’l paying attention. Every so often I would
look at my women friends who were happily married and didn’t cook, and I would always find myself wondering how they did it. Would anyone love
me if I couldn’t cook? I always thought cooking
was part of the package: Step right up, it’s Rachel
Samstat, she’s bright, she’s funny, and she can
cook!’
Hier rijst voor mij een klein probleem. Laten
we even aannemen dat Nora Ephron echt ge
schreven heeft wat er op het boek staat: een ro
man, en dat Rachel Samstat een roman-personage is. In dat geval vind ik het —hoe zeg ik het

vriendelijk? — een constructiefout van de
schrijfster om Rachel haar verhaal in de ik
persoon te laten kruiden met allerhande recep
ten. Immers, iemand die vertelt van de schip
breuk van haar huwelijk, die tot het inzicht is
gekomen dat het aan haar kookwoede heeft gele
gen, zo iemand zou toch in haar relaas eruit la
ten waardoor het allemaal mis is gegaan: die el
lendige recepten!
Ik bedoel, ze kan wel zeggen dat het door die el
lendige recepten kwam, maar als ze dan ook nog
met geweldig aplomb die recepten voor de le
zers opschrijft, dan denk ik: die zégt wel dat ze
tot inzicht is gekomen, maar die is niet tot in
zicht gekomen, die heeft niets geleerd en bij een
eventueel volgend huwelijk zal ze weer aan het
koken slaan en —laten we haar geloven dat het
aan het koken heeft gelegen —dan gaat dat vol
gend huwelijk ook weer mis.
Ikzelf heb de recepten in de roman overgesla
gen, ze belemmerden me teveel in de gang van
het verhaal. Mijn enige probleem nu is waar ik
Heartburn in de boekenkast moet bergen: bij de
romans of bij de kookboeken.
Maar er speelt nog iets anders: New Yorkse
kranten (waar het boek hoog op de bestsel
lerslijsten prijkt) wisten te melden dat het boek
eigenlijk ging over het gestrande huwelijk tus
sen Carl Bernstein en Nora Ephron zelf. Voor
dat Nora Ephron zich aan het schrijven van een
roman zette, publiceerde ze twee bundels co
lumns: Crazy Salad, over voedsel, en Scribble
Scribble over de media. (In die laatste bundel
staat nog te lezen: For Carl. Wat is de wereld

toch treurig). Over die twee bundels roep ik:
‘Step right up, it’s Nora Ephron, she’s bright,
she’s funny, and she can write! Ik ben een beetje
bang dat Nora Ephron precies dat wil zeggen in
haar vermomming van Rachel Samstat.
Is het dan niet waar soms? Heeft ze niet een hel
dere, scherpe geest? Is ze niet geestig? Of wou ik
beweren dat ze niet kan schrijven.’ Nee, dat is
verre van mij, al die dingen zijn zeer zeer waar,
heus waar.
Maar deze Amerikaanse versie van Niets te ver
liezen en toch bang is zo scherp en geestig over
iets wat zo verdrietig is. Nergens is Nora
Ephron echt bang en eenzaam, of zeer teneergeslagen of woedend. En mocht er iets van wee
moed dreigen door te schemeren als Rachel
Samstat zich herinnert hoe het vroeger ging tus
sen haar en haar man, dan, snel snel, drukt ze de
melancholie de kop in met een volgende, werke
lijk bijzonder geestige kwinkslag. Dan heb ik
liever Renate Rubinstein die in Niets te verliezen
een frivool stukje afsluit met het zinnetje ‘Ik ben
treurig’. Want zo is het tenslotte in een dergelij
ke situatie.
Maar misschien mag je dat helemaal niet laten
merken in Amerika, en zeker niet in New York,
waar de wereld zo snel heet te draaien dat de
mensen er op rolschaatsen gaan, in plaats van
gewoon op voeten, om die wereld bij te houden.
En ik herinner nog even aan die uitspraak van
een andere witty New Yorkse dame, Fran Lebowitz: ‘Believe you me, in this business unless
you have a sense of humor you’re dead.’ Dat is
treurig.
■

Nieuwe boeken van Manteau!
stilletjes, zonder dat hij het merkt. Klem je tan
den op mekaar en blijf doorademen. Raadpleeg
na aankomst in Washington jullie beste vrien
den. Volg hun raad op en klem je tanden nog
steviger op mekaar. Volhouden. Terugwinnen
door te doen of er niets aan de hand is. Laat je
opbellen door een van je vriendinnen die het
beste in het roddelcicuit functioneert, met de
mededeling dat ze weet dat die andere vrouw
zich zo gedraagt dat ze wel een verhouding móet
hebben, maar dat ze (de vriendin) er maar niet
achter kan komen met wie. Rink roeren. Zeg
dat je zeker weet dat die andere vrouw geen ver
houding heeft, omdat je via via weet dat ze lijdt
aan een geslachtsziekte. Kom erachter dat je
echtgenoot ter ore is gekomen dat jij degene
bent geweest die de roddel over de geslachts
ziekte verzonnen en verspreid heeft. Hoor hem
aan over hoe hij zich nu na deze lage daad ont
slagen voelt van de afspraak haar niet meer te
zien en/of te spreken en zie aan hoe hij meteen
de daad bij het woord voegt. Hoor de slaande
deur. Volg hem en maak in aanwezigheid van
hem en die andere vrouw een scène. Baar voor
tijdig dankzij de keizersnede je tweede zoon.
Toetje:
Hou na thuiskomst uit het ziekenhuis het hoofd
koel. Doe de dingen die je normaal bent te doen.
Kom er bij een bezoek aan een bevriend juwe-

Nora Ephron

lier achter dat je echtgenoot in de tijd dat jij in
het ziekenhuis lag te genezen van het ter wereld
brengen van zijn zoon, een dure ketting gekocht
heeft. Weet zeker dat jij die nooit ontvangen
hebt en besef wie hem dan wel kado heeft gekre
gen. Hou het hoofd koel. Bak een citroentaart
voor de afspraak bij vrienden die jullie die
avond hebben. Hou het de hele avond tijdens
het etentje gezellig. Als het jouw beurt is voor je
zelfgebakken taart haal je hem dromend uit de
oven en laat je hem even afkoelen op tafel. Hoor
hoe hij een of ander verhaal vertelt, waarnaar je
niet luistert. Besef in een helder en definitief
moment dat hij niet meer van je houdt. Pak de
citroentaart op en gooi die hem in het gezicht.
Wacht rustig gedurende de stilte die er valt. Zie
hoe hij naar je kijkt en begint te lachen. Lach
mee. Voel je vertrouwd met hem omdat je met
hem in een samenzwering zit, die tegenover het
bevriende echtpaar doet alsof dit taartgooien een
oude echtelijke grap betreft. Weet dat dit het
einde is van je huwelijk met hem.
Smakelijk eten.

Kwinkslag
Bovenstaande is de korte inhoud van de roman
Heartburn van Nora Ephron en het kon niet an-

k o re n
oneen
van
b la u w lic h t

Cor de Jonge

Nlaxine Rong Kingston

Francoise Sagan

KOREN EN EEN KOEPEL

DE KRIJGSHELOIN

HET ONOPGEMAAKTE BED.
BLAUWE PLEKKEN OP DE
ZIEL. EEN VERLOREN
PROFIEL

VAN BLAUW LICHT

Een m a g n ifie k vo orbeeld

In d ru kw e kke n d e d e b u u t

van 'm in d e rh e d e n lite ra tu u r'

ro m an die ele m enten

g eschreven in een zuivere,

b eva t van h et genre v a n de

b lo e m rijk e taal die

m a g is c h -re a lis tis c h e en

h e rin n e rt a an de oude

van de p sych o lo g isch e

C hinese a von tu re n ro m a n .

rom an.
P aperback, f 18,90

Drie beroem de ro m an s
va n F rancoise S agan,
ve rzam e ld in een fra a i

Nu als voordelige

gebonden u itga ve vo o r

M an leau-P arel: f 9 ,9 0

f 2 7 ,5 0

Catherine Rihoit

DE NACHT
VAN
VARENNES

3#

C atherine Rihoit

Hannes M einkem a

DE NACHT VAN VARENNES

VERHALEN

H istorisch e, film is c h

A lle 4 3 ve rha len

b eschreven ro m a n over

u it M e in ke m a 's eerder

h e t F ra n k rijk v a n 1791,

ve rschenen boeken:

k o rt na de R evolutie en

Het w il nog m aar niet
zom eren. Oe groene
w eduw e en De naam van
m ijn moeder.

v la k v o o r de d e fin itie ve
va l va n de m o na rch ie .
Paperback, f 2 7 ,5 0

G ebonden, f 2 9,5 0

W a lte r van den Broeck
(a u te u r v a n B riet aan
Boudewijn)

DE TROONOPVOLGER
Een k il ve rsla g van
barre gebe u rte nisse n,
d o o rsp e kt m e t

« s ,» '

sa rcasm e en bizarre
hum o r.
P aperback, f 18,50

en overzicht

Paul van Aken

M ire ille C ottenjê

andc Nederlandse
literatuur door

LETTERWIJS,
LETTERWIJZER

Paul Van Aken

Tweede, geheel h e r

MIST
N ieuw e, g e w ijzig d e d ru k

ziene en u itge b re id e
d ru k van Van A ke ns

ka-in tc i

De kleine

)ohanne,5"

l

OPEN BEELDBOEK
Een ve rza m e lin g

a u te u r sch ree f in de

H el Parool oordeelde

N ederlandse

d e stijd s:

lite ra tu u r.
Paperback, f 2 7 ,5 0

’ . . . een boeiende,
o p re c h t aandoende
v e rh a le n b u n d e l...’
P aperback, f 17,50

F red erik v in Eeden

Eeden

va n a lle v e rha len d ie de
perio de 1967 - 1978.

o v e rz ic h t v a n de

Frederik
W ard Ruyslinck

Jv^reillf
Cottwjé

DE KLEINE J0HANNES

*

D rie delen com pleet in

essays en opstellen

een fra a ie , kloeke

over m o de rn e K unst

p aperback,

en de Kunstenaars.

f 2 6,5 0

Bij e lk e b o e k h a n d e l

Paperback,
g eïllu stre e rd, f 19,90

1/1/1 Manteau
18 JUNI 1983 L / n

15

Het meest innerlijke en geheime

Van candlelight tot poëzie

Brakmans boeiende visie op zijn eigen werk

Moeten homoseksuele gedichten ‘bemoedigend’ zijn?

Een wak in het kroos
door Willem Brakman
Uitgever: Querido
144 p., ƒ27,50
Tom van Deel
Sommige schrijvers formuleren
zelf het kader waarbinnen hun
werk het meest vruchtbaar kan
worden gelezen. Vestdijk is er
een goed voorbeeld van: met
boeken als De glanzende kiemcel
of De toekomst der religie gaf hij
exegeten van zijn gedichten en
romans een vocabulaire in han
den en een gedachtengang in
het hoofd die nogal wat ophel
deren.
Onder de huidige schrijvers inte
resseren Mulisch en Krol zich voor
de vorming van zo’n blikveld. Ze
zorgen beiden voor geschriften die
met meer of minder nadruk pro do
mo zijn: De compositie van de wereld
en De schrijver, zijn schaamte en zijn
spiegels. Vooral het werk van Krol
is, sinds Het gemillimeterde hoofd,
eigenlijk nooit meer vrij van de re
flectie op het eigen bedrijf en het
kan dan ook als een heel bijzondere
symbiose van vertellen en denken
óver vertellen gezien worden.
Willem Brakman heeft blijkens zijn
gebundelde oeuvre maar een enkele
maal geschreven over het schrijven
in het algemeen of over dat van
hem zelf in het bijzonder. Wel liet
hij op de novelle Glubke’s oordeel
een essay volgen over de gothic novel, Het monster van Frankenstein,
dat bruikbaar is voor de benadering
van zijn eigen werk. Zijn roman
Ansichten uit Amerika wordt in tal
loze cursieve gedeeltes becommen
tarieerd door ‘de schrijver’ en ‘de
verteller’ en geeft daardoor heel wat
prijs van Brakmans poëtica (zoals
schrijfopvattingen tegenwoordig
heten). Ook in het boekje Zeeland
bestaat niet staan een paar stukjes
die de theorie of de praktijk van het
eigen schrijven belichten.
De beste handleiding bij de lectuur
van Brakman — afgezien van een
paar beschouwingen van anderen
— vormden een groot aantal inter
views die hij niet zonder gretigheid
had gebruikt voor een uiteenzetting
van zijn opvattingen over het
schrijven. Sindsdien, niet altijd
goed begrepen, zijn formules als
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‘de troost van de vorm’ bon ton in
het debat over zijn werk. Verspreid
in tijdschriften zijn nog een paar es
says in dit verband van belang, on
der meer over Rilke, Mann, Jünger
en Melville.
Op verzoek van het voormalig mi
nisterie van CRM heeft Brakman
nu een kloek essay geschreven over
eigen werk, Een wak in het kroos.
Het is een verbluffend boek, van
een schrijver die als geen ander
diepgaand, samenhangend, beel
dend en animerend over zich zelf
en zijn werk kan spreken (het valt
op met hoeveel, toenemend, reto
risch talent Brakman schrijft).
Schrijven over eigen werk is ris
kant, vandaar dat de meesten, als ze
het al doen, het indirect aanpakken.
Ze hebben het over een schrijver
die ze bewonderen of verfoeien, of
essayeren meer in abstracto over li
teratuur. Brakmans boek is opmer
kelijk vanwege de voortdurende ge
richtheid op het eigen schrijver
schap, op de biografische impulsen
die eraan ten grondslag liggen en
op het resultaat, de boeken zelf.
De samenhang tussen leven en
werk wordt fraai uitgedrukt in de
wijze waarop Brakman het gedicht
‘Het kind en ik’ van Nijhoff kenne
lijk leest. Men herinnert zich: een
schrijver maakt ‘een wak in het
kroos’ van een vijver en ziet daar
diep beneden, op de bodem, een
kind bezig met schrijven. ‘Het
woord onder de griffel/herkende ik,
was van mij.’ In zijn essay legt
Brakman een dwingend verband
tussen het kind dat hij was en de
schrijver die hij worden zou. Zelfs
besluit hij het boek met de analyse
van ‘ “Het kind dat wij waren” ’
uit Vijf manieren om een oude dame
te wekken. ‘Eigenlijk heb ik altijd
geschreven over het kind dat ik
was, over zijn mythologische di
mensies en zijn blik om het grote
verlies.’

Strandgevoel
Hij begint ook met dat kind, zij het
na een principiële verdediging van
het auto-essayistische genre. Het
kind staat op het strand, een einde
loos te interpreteren locatie, die we
kennen uit de verhalen van De weg
naar huis. Brakman vat dat strand
gevoel verhelderend samen: ‘om
bruist door kleine golfjes, in de rug
gedekt door de strandtent, door al
len bemind en rustend in zorg,
stond ik op het enig juiste punt van

de wereld, namelijk daar waar ik
stond en ik keek naar de zee. Weer
thuis na een dag vol zon was er
geen onderscheid meer tussen naar
bed gaan en naar bed gebracht wor
den en zozeer viel ik samen met
mijn toen tot het uiterste beminde
lichaam, dat ik voor het eerst waar
lijk de geest heb gezien: de benen
behaaglijk opgetrokken, alles netjes
opgevouwen en in het hart van alle
dingen.’
Deze sensatie van samenvallen met,
niet gescheiden zijn van de wereld,
‘in het hart van alle dingen’, geeft
richting aan het verlangen dat in
Brakmans werk zo opvallend aan
wezig is, en dat altijd weer stoot op
een werkelijkheid die er zijn schou
ders voor ophaalt. Beeldend, aan
vankelijk meer als pure biografie,
minder als exegese van het eigen
werk, beschrijft Brakman de ont
wikkeling van het verinnerlijkte
kind tot een personage dat in geen
van zijn boeken ontbreekt. Het is
de man met ‘een apart talent’ voor
trouw aan ‘het oninlosbare’.
‘Als we zijn woorden mogen geloven,
en ik doe dat wel, dan zocht Vestdijk
oorsprong en doel van zijn schrijver
schap in het bestrijden van de verve
ling; ikzelf zoek de bron der bronnen
in een ondelgbare haat, een niet te
dempen behoefte aan antediluviale
rechtvaardigheid. In mijn diepten
wortelt een krijtwit mens die met hese
stem beweert dat hem onrecht is aan
gedaan en kwaad toegebracht, dat hij
opzij geschoven, niet toegelaten, over
het hoofd gezien, vernederd, mis
verstaan niet begrepen is, en het doet
absoluut niet ter zake of dat nu te
recht of niet terecht wordt beweerd,
dat is hout of steenkool, als bron van
grote creatieve warmte voldoet het
aan een basale voorwaarde. Daarna
is pas alles mogelijk. ’
Uit Een wak in het kroos kunnen
verschillende kwesties naar voren
worden gehaald. Het verband tus
sen de gepredisponeerdheid van de
schrijver en de aard van zijn werk is
een onmiskenbare lijn. Maar er
komt veel meer in ter sprake.
Opmerkingen als: ‘iets van een
droomuitlegger zou een goed lezer
ook wel moeten hebben’ hangen sa
men met een werkwijze die Brak
man zelf ‘beeldend’ noemt. Hij
bespreekt uitvoerig het weinig be
kende Het godgeklaagde feest en laat
zien hoe van de lezer gevoel wordt
gevraagd voor een aaneenschake
ling van ogenschijnlijk disparate

The Penguin Book of Homosexual Verse
Edited by Stephen Coote
Uitgever: Penguin Books
410 p., ƒ24,50
Importeur: Nilsson & Lamm
W. Hottentot

Poppenkastje, ca. 1957
Frans Erens en zijn vrouw

scènes. Dat geldt in niet mindere
mate voor Een weekend in Oostende.
Veel blijft er verzwegen, maar voor
de goede verstaander licht een ver
band op dat ‘eenheidsstichtend’ is,
‘een in de blik gegarandeerde sa
menhang in plaats van een
constructie’.
Over dat eenheidsconcept, over rea
liteit en verbeelding, over ‘jeugd als
bouwstof, over de ‘grote figuren’
uit zijn werk, de Ma-moeder, de
witte vrouw, de man met de bol
hoed, over lezen en verstaan, over
de tijd en de dood en over een paar
boeken van hem zelf in het bijzon
der (speciaal nog Het zwart uit de
mond van Madame Bovary en De bi
ograaf) gaat het in dit concies en ge
concentreerd geschreven boek.

Poppenkasten en
kijkdozen
Zoals het hoort weet Brakman met
pathos, anekdotiek, scherpzinnige
analyse en beeldend filosoferen de
aandacht gevangen te houden en
ontsnapt hij aan de gevaren die de
ze, door sommigen mogelijk als
narcistisch te veroordelen, aan
dacht voor het eigene aankleven.
Tot de mooiste passages —■maar er
zijn er nogal wat die de mooiste
kunnen heten — reken ik die over
de poppenkast en de kijkdoos. De
poppenkast: ‘Uit mijzelf weg staar
de ik in een ruimte die ik herkende
als de meest innerlijke en geheime.’
En wat de kijkdoos betreft: ‘Ik her
inner mij dat ik op een keer een nogal
bizar kersttafereel had samengesteld
en met grote waakzaamheid en arg
waan het oog voor het kijkgat bekeek.
Er bestond, meen ik, ook zo iets als

vervolg op pag. 20

Oscar Wilde hoort niet bij de
ongeveer tweehonderd (145
mannelijke, 31 vrouwelijke en
circa 25 anonieme) dichters van
wie gedichten zijn opgenomen
in The Penguin Book of Homosexual Verse. Het lijkt dan ook
gepast om te beginnen met een
waarschuwende viariant op het
voorwoord van Het portret van
Dorian Gray: ‘Er bestaat niet
zoiets als een homosexueel of
een heterosexueel vers. Gedich
ten zijn goed geschreven of
slecht geschreven. That is all. ’
Mijn visie botst onmiddellijk met
die van de maker van de bloemle
zing, Stephen Coote. In zijn vrij
omvangrijke inleiding van eenen
twintig pagina’s karakteriseert hij
het boek als ‘een collectie door en
over “gay people” die naar toon en
inhoud zowel verheerlijking als sa
tire omvat’. Het boek is (gelukkig)
bedoeld om met plezier te lezen,
maar mag van Coote ook worden
opgevat als ‘een geschiedenis van
de verschillende manieren waarop
homoseksuelen door anderen zijn
gezien en zich zelf hebben gezien’.
Het is mede bedoeld als boodschap.
Daardoor gaat voor zeker de helft
van het boek op wat Coote zegt
over het anonieme gedicht Danebury uit 1777: het is interessanter als
document dan als poëzie.
Het geheel is chronologisch geor
dend en loopt van Homerus’
Droom van Achilles uit het 23ste
Boek van de Ilias (circa 800 voor
Christus) tot een stukje eigentijdse
strijdcultuur van Michael Rumaker: The Fairies Are Dancing All
Over the World.
Coote stelt zich een warm mense
lijk doel. Hij meent dat we bemoedi
ging moeten ontlenen aan de hier
bijeengebrachte stemmen. Maar
hoe moet ik mij laten bemoedigen
door Chuck Ortleb (geboren 1950),
kennelijk een trouw luisteraar van
Jan van Veens Candlelight of de An
gelsaksische variant daarvan: Some

Boys: When some boys/offer to
dance/you
can
see
how
innocently/their cocks hang in their
pants.f...) some boys open up their
shirts/and the beauty almost hurts.
r'
Oh, Boy. Diepe moedeloosheid
j
overvalt mij nu. Gerard Reve
meende jaren geleden al dat het niet
erg was een homoseksuele auto
monteur of schrijver te zijn, mits de
aldus gehavende er maar voor zorg
de een goede monteur of auteur te
worden. En Boudewijn Büch
besprak destijds Naar Vrienschap
zulk een mateloos verlangen, een
bloemlezing uit de Nederlandse homoërotische poëzie sinds 1880, on
der de titel: Kunnen nichten dichten?
De vraag lijkt nog even klemmend
als toen.
Ook verder valt er onder de jonge
ren weinig kwaliteit te ontdekken.
De aloude kwaal van de soort blijkt
epidemisch: een hang naar melo
7drama, sentimentaliteit en zelfbe
klag. Perry Brass dicht over het
leed van de homo-onderwijzer: I
Think the New Teacher’s a Queer.
Thom Gunn over het leed in de
nichtententen en Kath Fraser over Penguin-uitgeverij Coote voor al te Herbert List: Rolf Düring in Ro
het leed van de vrouw die op een grote doordraverij en onnauwkeu me, 1953 uit: L’amour bleu, uitge
getrouwde vrouw valt: Mevrouw righeid op historisch gebied zou ver: Dumont, Köln
Acorn wordt uitgenodigd er van hebben behoed. Men beschikt
daar in Harmondsworth dank zij de menten van een niet overgeleverde
door te gaan.
I am serious Mrs Acorn, doyou hear? ‘Penguin Classics’ toch in ieder ge tragedie van Aeschylus (525-456)
val over een aantal gekwalificeerde over Achilles en Patroclus zijn ma
Forget your family and other ties,
vertalers en wetenschappers, die nifest homoërotisch.
Come with me to where there is no
[fear, het geheel althans op historische Op Homerus moet wel Sappho vol
juistheid en filologische nauwkeu gen. Er worden drie gedichten afge
where we’ll find summer butterflies.
righeid hadden kunnen beoordelen. drukt in een vertaling van Mary
Dat is kennelijk niet gebeurd, het Bernard. De gedichten krijgen
I am serious Mrs. Acorn, are you
[deaf? geen de waarde van het boek als do nummers, hetgeen uiteraard een
Rijmdwang en melodrama, godlof cumentaire veel afbreuk doet.
zeer geleerde indruk maakt, maar
afgesloten door een zekere ironise- Om te beginnen bij het begin: Ho het zijn niet de nummers van de al
merus wordt merkwaardig geda gemeen gebruikte tekst van Lobel
ring in de laatste regel.
Neen, interessanter zijn de oudere teerd met ‘tussen 850 en 1050 v. en Page; dat bemoeilijkt controle
bijdragen, althans voor een deel. Chr.’, de geciteerde regels (in de van de vertaling. Enig zoeken geeft
Coote behandelt in zijn introductie beroemde, maar bepaald niet nauw het volgend resultaat. Het eerste
de homoërotische poëzie van Klas keurige, vertaling van Alexander gedicht is Lobel-Page 94, waaraan
siek Griekenland, Rome en later. Pope) zijn niet de verzen 70-123 uit een regel is toegevoegd die in de
Terecht ziet hij het begin van het Ilias Boek 23, maar 59-102. De Griekse tekst ontbreekt. In het vier
vooroordeel niet bij het christen schim van Patroclos verschijnt er de couplet worden ‘gifts to Aphrodom, maar nog in de oudheid zelf. aan Achilles in een droom en vraagt dite’ ingevoerd waar het origineel
Hij maakt veel werk van de ‘major om een fatsoenlijke begrafenis. Het een leemte heeft, terwijl tegelijker
flowering of European gay subcul is zeer de vraag of de verzen in deze tijd van twee strofen van drie ver
ture’ in de tiende en elfde eeuw. collectie thuishoren. Bij Homerus zen er één van drie verzen gemaakt
Coote ontleent dat idee kennelijk komt, opvallend genoeg, geen enke wordt. In de zesde strofe ontmoe
aan John Boswell, wiens Christiani- le ondubbelzinnig homoseksuele ten we ‘girls with/all that they most
ty, Social Tolerance and Homosexua- passage voor. De band tussen wished for beside them’, hetgeen er
lity. Gay People in Western Europe Achilles en Patroclos wordt pas in zeker niet staat. Zo de girls al voor
from the Beginning of the Christian de vijfde eeuw als erotisch gezien, komen (de beschadigde tekst op pa
Era to the Fourteenth Century maar nog de redenaar Aeschines pyrus heeft ...nidoon, wat wel eens
(1980) vaker de niet onaanvechtba (400-320) acht het een bewijs van aangevuld wordt tot neanidoon ‘van
re bron voor zijn beweringen lijkt. Homerus’ beschaving, dat hij dat meisjes’) staat er: ‘Je bevredigde je
Men zou verwachten dat de niet zo openlijk zegt. Pas twee frag- verlangen naar jonge meisjes.’ Deze

1

18 JU N I 1983

l/n

17

Saab maakt gevoelens
in u wakker die u misschien
allang vergeten nas.
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Zodra je als kind op zondagochtend bij het
eerste kraaien van de haan stilletjes tussen je
vader en moeder inkroop, week meteen elk
gevaar en verloor de wereld al z’n dreiging.
Zo’n zelfde gevoel van geborgenheid
ervaart de Saab-rijder.
Zodra hij instapt en het zware portier
zacht zoevend achter hem dichtvalt, houdt
de razende wereld om ’m heen op te bestaan.
Binnen heerst de voorname rust, die
ook kenmerkend is voor de wijze waarop
de Saab-rijder met de power van zijn wagen
omgaat.
In zijn nauwkeurig op hoogte afstelbare, verwarmde fauteuil weet hij zich
onkwetsbaar door een schier ondoordring
bare kooi. De jachtige, lawaaierige buiten
wereld ketst kansloos af op een waar cordon
van veiligheidskonstrukties en een vernuftig
stelsel van isolatie-technieken.
In de deuren zitten kokerprofielen
gelast en ongenode gasten komen niet verder
dan de zware, vanaf de bumper gelaste stootbalken, die de passagiersruimte bewaken.
Wind-, weg- en motorgeruis leggen
het volledig af tegen ’n hemelbekleding van
vezelglas, een zelfdovende polyester isolatie
laag onder de motorkap, ’n dikke polyester
vulling onder de vloermat en een met dun
plaatstaal gewapend isolatieschot tussen
motor en binnenruimte.
De doorgevoerde perfektie in al deze
voorzieningen levert iets op dat niet langer
gedekt wordt door de traditionele begrippen
veiligheid en komfort.
Het levert voor het eerst in de geschie
denis van de auto geborgenheid op.
En die kwaliteit zult u, ook de komende
jaren, tevergeefs bij andere
merken zoeken.
Saab 900 Turbo vanaf f51.275,- inkl. B.T.W.; Saab 99 vanaf
f28.800,-; Saab 900 vanaf f31.250,-. Importeur: Auto Import
Mij. B.V., Lange Dreef 28,4124 AJ Vianen. Tel.: 03473-72604.

regel heeft al onmiddellijk na publikatie van de papyrus waarop het
fragment voorkomt bij menig filo
loog grote ontsteltenis teweegge
bracht. Men wijst er vaak ge
ruststellend op dat verlangen (pothos) nog niet erotisch hoeft te zijn.
Als ik een Penguin Book of Homosexual Verse had samengesteld, zou
ik zeker aan die laatste versie de
voorkeur hebben gegeven. Maar
het lijkt me dan wel een kwestie
van eerlijkheid dat de bezorger ver
antwoordt in hoeverre iets werke
lijk in het origineel voorkomt.
Het tweede opgenomen fragment
van Sappho is kennelijk op een
privé-papyrus van Mary Barnard
geschreven, want zelfs in de meest
recente editie van Sappho (die van
David Campbell uit 1982) komt
geen vers voor dat in de verte op de
hier gedrukte tekst lijkt. Het laatste
fragment moet kennelijk LobelPage 22 voorstellen. Met het origi
neel heeft het weinig te maken. Zo
komt een Penguin Book of Homosexual Verse snel vol.
De derde dichter van wie werk
wordt opgenomen is de Atheense
politicus Solon (circa 600 voor
Christus). Het is een vierregelig ge
dicht in de vertaling van J.A. Symonds, die later nog met eigen oor
spronkelijk werk is opgenomen. Symonds komt de eer toe al in 1873 A
Problem in Greek Ethics te hebben
geschreven, de eerste serieuze ver
handeling in het Engels over de
Griekse knapenliefde. Voorts ver
taalde hij Cellini’s Autobiografie,
waarin de jongensliefde ongege
neerd besproken wordt, en werkte
hij samen met de bekende seksuoloog Havelock Ellis. Symonds’ Solonvertaling lijkt echter niet erg ge
trouw. Van twee fragmenten (12 en
13 in de meest gebruikelijke editie)
maakt hij één gedicht. Letterlijk
vertaald staat er in het Grieks: ‘Ge
zegend is hij die lieve kinderen
heeft en paarden met massieve hoe
ven en honden voor de jacht en een
vriend buiten zijn eigen stad (13)’,
en: ‘totdat hij op een jongen ver
liefd wordt in de lieflijke bloei van
zijn jeugd, vol verlangen naar dijen
en een zoete mond.’ (12) Bij Sy
monds wordt dat tot: Biest is the
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man who loves and after early play / He straight perceav’d himselfe to be
Whereby his limbs are supple made
[my Lover.
and strong, / Retiring to his house, Deze situatie van het niet kunnen
with wine and song/ Toys with a fair of willen bekennen van de gevoe
boy on his breast the livelong day.
lens doet zich in tientallen gedich
Het gaat niet aan Coote zo te blij ten van de bundel voor. (Kenmer
ven vervolgen, maar ook bij andere kend voor het verschil in cultuur
schrijvers uit de oudheid worden niet in de klassieke poëzie). Mis
grove fouten gemaakt. Naamfouten schien dat daarin homoseksuele
zijn bijzonder frequent: Philocles poëzie zich fundamenteel onder
wordt Theocles, Victor, Pisaurum, scheidt van heteroseksuele: de extra
Briseïs en Peribomius worden Vir- barrière, die het zo moeilijk maakt
ro, Pisarum, Briseiris en Peribom- de gevoelens uit te spreken.
bus. Een wens dat iemand na een Een man die daarmee zeer ge
lang leven in gezondheid grijze ha worsteld heeft, was Alfred Edward
ren moge krijgen wordt een drei Housman (1859-1936), één van de
ging van het type: nu ben je nog lievelingsdichters van J.C. Bloem.
mooi en jong, maar je haren zijn In het interbellum was hij ongeveer
eerder grijs dan je denkt. Waar de populairste dichter van Enge
staat ‘daarvan zal ik je de namen land, hoewel hij bij zijn leven
vertellen’ wordt vertaald ‘so those slechts twee bundels publiceerde.
in the know say’. Bij de latijnse Zij zijn trouwens voor de goede
dichter Catallus worden enkele ge verstaander soms duidelijk genoeg.
dichten opgenomen die niets met Als ik dan bemoediging moet ontle
homoseksualiteit te maken hebben. nen aan Coote’s bundel, dan aan dit
De vertaling van Carmen 50 bevat gedicht van Housman (aan wiens
een bekende fout waardoor ‘Zoéven laatste vers in de bundel, tekenend
betrapte ik het slaafje van mijn voor de kwaliteit van het werk, een
meisje bij het rukken’ is weergege heel couplet ontbreekt):
ven met ‘Just now I saw a young The lam of God, the laws of man,
lad fucking his girl’. Dit 56ste ge He may keep that will and can;
dicht van Catullus geeft trouwens Not I: let God and man decree
zonder een zekere toelichting van
de cultuurhistorische achtergrond
aanleiding tot grote misverstanden
vervolg van pagina 16
over homoseksueel gedrag in Ro
me.
een stilzwijgende afspraak dat er tij
Ik heb het minste verstand van de dens het kijken niet gesproken mocht
tijd tussen circa 600 en 1600 na worden, maar ik had daar geen vrede
Christus. De teksten die Coote uit mee en beschreef met zoveel verve,
die tijd opneemt zijn het verras niet alleen wat er direct viel te genie
sendst, maar, analoog aan de klas ten, maar vooral hoe en wat er gezien
sieke verzen, valt er wellicht veel diende te worden, dat het beslist op
kritiek op keus en nauwkeurigheid dringerig en storend moet zijn ge
uit te oefenen. De grootste verras weest. Het oog dat ik beloerde had
sing vind ik Richard Barnfield voor mijn gevoel óf te weinig glans,
(1574-1627), die, naar ik elders lees, deinsde na een enkele blik al gedoofd
zijn sonnetten in 1595 publiceerde. terug, dwaalde te weinig geïnteres
Nummer 11 geeft mooi de homo seerd door de doos, óf werd voortdu
seksuele tragedie weer:
rend afgeleid door gebeurtenissen in de
Sighing, and sadly sitting by my love, straat. Met grote kracht beschreef ik
He ask ’t the cause of my hearts
daarom de vracht van de sneeuw op
[sorrowing, de kerstboom, vernietigde verbaal de
Conjuring me by heavens eternall
watten op het karton en deed de tak
[King ken werkelijk kraken en buigen onder
To teil the cause which me so much ware sneeuw in een echte vrieskou.
[did move. Gebogen naast het kijkende hoofd
Compell’d: (quoth I) to thee zoill I
schetste ik opnieuw de achtergrond
[confesse, van messcherpe bergtoppen waartus
Love is the cause; and only love it is sen de wind floot uit de ravijnen.
That doth deprive me of my heavenly Blauwzwart van de kou deed die on
fblisse. der mijn woorden de pegels knappen
Love is th4paine that doth my heart aan de dakrand, en het te grote oog
[oppresse. van een speels ingevoerd celluloid
And so what is she (quoth he) whom eendje op een spiegeltje verwerd tot ij
[thou do’st love? zige wanhoop te zijn vastgevroren op
Looke in this glasse (quoth I) there
het ijs terwijl de nacht al in aantocht
[shalt thou see was. Eerst na deze rondgang, eerst na
The perfect form of my faelicitie.
dit alles verhevigende en mobiliseren
Then, thinking that it would strange de proces, onthulde ik het poppetje in
[Magique prove, de hoek, allang gezien natuurlijk,
He open’d it: and taking of the cover, maar op dat moment pas goed, en dat

Laws for themselves and not for me;
And if my ways are not as theirs
Let them mind their own affairs.
Their deeds I judge and much
[condemn,
Yet when did I make laws for them?
Please yourselves, say I, and they
Need only look the other way.
But no, they will not; they must still
Wrest their neighbour to their will,
And make me dance as they desire
With jail and gallows and hell-fire.
(...)
And since, my soul, we cannot fly
To Satum nor to Mercury,
Keep we must, if keep we can,
These foreign laws of God and man.
Geen homoseksueel vers, veel
meer: een prachtig gedicht.
■
W. Hottentot is wetenschappelijk me
dewerker klassieke talen in Leiden.

Uit d e s c h a d u w
Herinneringen van de beweging van Tachtig
Frans Erens
Vervlogen jaren
vervolledigd uitgegeven en
van aantekeningen voorzien
door Harry G.M. Prick, met
een inleiding van Anton van
Duinkerken
Uitgever: Nijhoff,
486 p., ƒ27,50
Aegidius W. Timmerman
Tim’s herinneringen
met een nawoord en voorzien
van aantekeningen, bezorgd
door Harry G.M. Prick
Uitgever: De Arbeiderspers,
Privé-domein
309 p., ƒ52,50

Peter J.A. Winkels

zo zonder kleren ten prooi was aan
een kou die het verstand te boven
ging. Het popje leunde achterover met
een blik als glas en hield de stompige
armpjes even ontroerend als raadels
achtig omhoog in het roze kerstlicht. ’
Daar is in feite de schrijver Brak
man aan het woord, die een verhaal
vertelt naar aanleiding van een
beeld en dat doet uit overtuiging en
zo hevig dat er meer achter moet
zitten dan alleen een behoefte uit te
spreken wat gezien kan worden.
Nadat de kijker vertrokken was,
schrijft Brakman, ‘hield ik de doos
voor mijn eigen neus en staarde in
de roze schemer met een bewogen
heid even aangenaam als schrijnend
en vreemd.’
Vatten we Een wak in het kroos op
als een blik in de eigen kijkdozen,
als een vervoerend verslag van wat
er in te zien is, in de wetenschap
‘dat ik via de doos in het geheim
over mijzelf had gesproken’.
■

In zijn inleiding op de eerste
druk van Frans Erens’ Vervlo
gen jaren schrijft Anton van
Duinkerken: ‘Het is pikant, zijn
gedenkschriften te vergelijken
met de memoriebladen, die Dr.
Aegidius Timmerman als tach
tigjarige deed verschijnen onder
de vertrouwelijke titel Tim’s
herinneringen. Tim was de bij
naam, die de Homerus-vertaler
als student, en later als leraar in
de klassieke letteren, bij vrien
den en leerlingen 'droeg. Zijn
memoires komen in menig op
zicht met die van Erens over
een.
De leeftijd van de schrijvers was
ongeveer dezelfde. Beider herinne
ring ging terug naar dezelfde of ge
lijkaardige gebeurtenissen. Beiden
beleefden in de vriendenkring van
de tachtigers zelf de opkomst van
de tachtiger beweging. Beiden ont
vingen een academische opleiding
en schreven hun indrukken neer
over de universiteit en haar profes
soren. Beiden besluiten hun me
moires kort na hun mededelingen
over de gebeurtenissen uit de tach
tiger jaren. Sommige bladzijden
dekken elkander naar de inhoud als
gebeurde het opzettelijk.’
Inderdaad is het frappant dat Ver
vlogen jaren van mr. Frans Erens
(1857-1935) en Tim’s herinneringen
van Aegidius Timmerman (18581941) memoires over een zelfde
tijdvlak bevatten. Een andere over
eenkomst is dat een aantal van de
herinneringen al eerder in het tijd
schrift van de tachtigers, De Nieuwe

Gids, waren verschenen. Ondanks
deze mogelijkheden tot beïnvloe
ding is er echter geen sprake van
aanwijsbare wisselwerking tussen
beide auteurs. Timmerman wordt
zelfs niet genoemd bij Erens. Een
andere opmerkelijke parallel tussen
beide boeken is dat ze telkens weer
bijna gelijktijdig verschijnen. Na de
eerste druk van 1938 wordt Vervlo
gen jaren in 1957 opnieuw uitgege
ven, vervolledigd en van aanteke
ningen voorzien door Harry G.M.
Prick. Tim’s herinneringen werd in
1960 opnieuw uitgegeven, na het
eerste, succesvolle verschijnen in
1938.
Beide boeken zijn nu, kort na el
kaar, opnieuw herdrukt. Timmer
mans herinneringen hebben in deze
editie een nawoord en aantekenin
gen gekregen van dezelfde tekstbe
zorger als die van Erens. Ongetwij
feld zal de groeiende belangstelling
voor en de grote stroom al dan niet
verantwoorde heruitgaven van de
beweging van Tachtig hebben bij
gedragen aan het feit dat beide boe
ken nu opnieuw het licht zien. Met
1985 in het verschiet, wanneer het
honderd jaar geleden is dat De
Nieuwe Gids werd opgericht, zal de
ze belangstelling alleen maar groter
worden. Afgezien van de herinne
ringen van Annie Salomons (lang
zamerhand ook rijp voor een nieu
we druk?) zijn Vervlogen jaren en
Tim’s herinneringen immers vrijwel
de enige herinneringen van tijdge
noten, dan wel kringgenoten, van
de tachtigers die op papier zijn
vastgelegd. Beide boeken hebben
het hunne bijdragen aan de mythe
vorming rond de beweging van
Tachtig. Recent zijn zowel Vervlo
gen jaren als Tim’s herinneringen
gretig gebruikt bij publikaties over
een andere randfiguur van Tachtig,
Hein Boeken. Waarschijnlijk
bestaat er toch een grote behoefte
bij de lezer om naast de talloze her
drukken ook kennis te nemen van
persoonlijke details van en over de
tachtigers. Ook het recent versche
nen Schrijversprentenboek over de
tachtigers valt in dat kader. Maar
naast het bevredigen van een zekere
nieuwsgierigheid geven herinnerin
genboeken als Vervlogen jaren en
Tim’s herinneringen ook informatie
over de achtergronden van het ont
staan van literatuur. Van Herman
Gorters Mei wordt in beide boeken
een deel van de ontstaansgeschiede
nis gegeven.

Hein Boeken
In geschreven portretten van
kunstenaars als bij voorbeeld Wil
lem Kloos, Alphons Diepenbrock,
Lodewijk van Deyssel, Jan Veth
en Jacobus van Looy maken zowel
Erens als Timmerman een duidelij
ker situering van de literatuur van
de tachtigers in hun tijd mogelijk.
Daarbij zijn er, zoals Van Duinker
ken al opmerkte, verschillen. De
eerder genoemde dichter Hein Boe
ken bij voorbeeld wordt door Erens
als volgt beschreven: ‘Hein Boeken
is geweest een man van den vrede,
die trachtte bij ontstemdheid of
meeningsverschillen de harmonie
te herstellen. De goede Hein was al
tijd bereid in ieders leed en vreugde
te deelen. Hij is een fijn artiest, de
ciseleerder van diepgevoelde en
kunstige sonnetten. Ook is hij een
erudiet; hij is op de hoogte van de
verschillende Europeesche literatu
ren, maar de klassieke letteren heb
ben vooral zijn liefde gehad.’ Bij
Timmerman lezen we: ‘Ja, daar was
inderdaad ook Hein Boeken, de
zonderlinge intimus en accoliet van
Willem Kloos in dien tijd, voor
wien hij een kinderlijke en oprechte
vereering koesterde, wien hij in alle
moeilijkheden met groote zelfver
loochening hielp en verdedigde.
Men zag hen altijd samen zitten
achter een glaasje van ’t een of’t an
der, zonder iets te zeggen, Boeken
na een doordachte slok zwaar zuch
tend en zijn broek ophalend, Kloos
in diep gepeins verzonken naar den
grond starend met ook zijn handen
diep in zijn broekzakken en nu en
dan rondstarend of hij pas uit een
sluimering ontwaakte...’
Waarom zet men zijn herinnerin
gen op papier? Timmerman legt
dat uit in zijn Voorwoord: ‘Er zijn

Frans Erens en zijn vrouw

twee redenen waarom ik onderno
men heb deze Autobiografie te
schrijven. Ten eerste heb ik mijn
heele leven intens genoten van der
gelijke lectuur. (...) Ten tweede
heeft men mij honderd maal ge
zegd, dat ik zoo genoegelijk kon
vertellen. (...) Bovendien ben ik be
vriend geweest met de meeste man
nen van de beweging van tachtig,
aan wier omgang ik eindeloos veel
levensblijheid en intellectueele
frischheid te danken heb.’ Timmer
man stelt zich, zoals hij zelf zegt,
vooral op als verteller. Een groot
deel van zijn boek beschrijft zijn
jeugd in het beschermde, gegoede
Amsterdamse milieu waarin hij op
groeit. Nadat zijn vader hem aan
vankelijk thuis een opleiding heeft
gegeven besluit deze dat het jonge
tje Gidius op negenjarige leeftijd
‘onder de jongens’ moet komen:
‘De verblinding van mijn vader,
dat ik een aankomend aspirantgenie was, een geloof dat uit negen
tig procent genegenheid en tien,
door mij altijd te verontschuldigen,
procent ijdelheid voortkwam — hij
wilde althans een déél van de eer
mijner vorming genieten! — heeft
mij op de lagere school, waar ik vol
le drie jaar te laat debuteerde,
maanden lang op de droevigste ma
nier doen lijden.’ In deze, dicht bij
zich zelf liggende vertelling blijft
Timmerman observeren. De jaren
later neergeschreven uitspraken
van de vader worden droogweg aan
het papier toevertrouwd, alsof ze
gisteren gehoord waren. De figuren
blijven bij Timmerman steken in
die observatie; zij groeien niet uit
tot karakters. Het is typerend dat
zijn enige roman, Leo en Gerda (uit-
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Langzame nostalgie en een meidenziekte
Nieuwe boeken van Tom Pauka en F. van den Bosch
In een plooi van de tijd
Verhalen door F. van den
Bosch
Uitgever: Querido
108 p., ƒ22,50
De meidenziekte
door Tom Pauka
Uitgever: Querido
165 p., ƒ29,50

Frans de Rover
‘De grootste vijand van de lite
ratuur is haast,’ merkte F.C.
Terborgh eens op. Ik vermoed
dat F. van den Bosch die uit
spraak van een van de meest
zorgvuldige stilisten uit ons
taalgebied zal beamen. Van den
Bosch debuteerde in 1978 op la
tere leeftijd met Het regenbuis
en andere verhalen, een bundel
die verraste door de compacte
en suggestieve taal waarmee
Van den Bosch meer de sfeer
van situaties (in Indië en Zwe
den) weergaf dan de handeling,
de actiemomenten.
Schrijvers die zo ‘taal-precieus’ te
werk gaan (ik denk in dit verband
behalve aan Terborgh ook aan het
beste werk van Alberts) zijn door
gaans geen scheppers van een om
vangrijk oeuvre — het werk dat zij
voor publikatie geschikt achten,
lijkt op het moeizaam prijsgeven
van iets dat vele malen gewogen en
te licht (of beter: te ‘zwaar’ van in
formatie) bevonden is, dat keer op
keer herzien en herschreven is tot
dat er niets anders kon resulteren
dan déze tekst in déze vorm. Zij
schrijven literatuur die een groot
beroep doet op het voorstellings
vermogen van de lezer; zij staan iets
ter zijde van het actuele literaire ge
beuren; zij opereren, met een vari
ant op de titel van Van den Bosch’
nieuwste bundel, ‘in de plooi van
de literatuurgeschiedenis’. Maar
daar hebben soms wel de meest
subtiele en daardoor meest interes
sante gebeurtenissen plaats.
Vijf jaar na zijn debuut publiceert
Van den Bosch nu vijf nieuwe ver
halen — vier daarvan hebben (her
inneringen aan) Indië tot onder
werp, het slotverhaal, het langste, is
het verslag van een voettocht door
Lapland. Aan wat demografisch,
geografisch en klimatologisch twee
uitersten lijkt te vormen, weet Van
22
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den Bosch toch een eenheid mee te
geven door het grondthema dat alle
verhalen doortrekt: nostalgie. De
stille krachten in het oude Indië,
die zoveel gevoelens van heimwee
loswoelen, krijgen hun pendant in
de ongerepte, onberekenbare, bijna
wrede natuur van Lapland. Met
nauwelijks verholen wrok tegen de
technische ‘verworvenheden’ be
schrijft de ik-figuur in ‘Regen over
Ritsemjokk’ hoe de Samen, de oor
spronkelijke, van rendierteelt le
vende, bewoners van Lapland,
langzaam ten offer vallen aan de
Zweedse expansie. ‘Je kunt deze
ontwikkeling onvermijdelijk noemen,
als je ervan af wilt zijn. Ja, heeft de
mens ooit iets aan zijn lot toe of af
kunnen doen?’ Een retorische vraag
of de uiting van een fatalist? De wij
ze waarop Van den Bosch in dit
verhaal het Laplandse regenlandschap evoceert en van zijn betrok
kenheid met de autochtonen ge
tuigt, maakt dat je als lezer zijn ge
voel van onmacht over de — inder
daad onvermijdelijke — vernieti
ging van een natuur en cultuur zon
der meer deelt.

Toverij
De vooruitgang eist zijn tol, zoals
ook het volwassen worden dat doet.
Over het laatste probleem gaan de
twee mooiste verhalen van de bun
del: het titelverhalen en ‘Oom Ja
mes’. ‘Het was vroeg in de middag.
Er was nauwelijks een zuchtje wind.
De duiven koerden boven de rode da
ken van de hete stad. Johan was uit

i
zijn bed gekropen en zat in zijn tjelana monjet op de overloop. Hij hield
zijn ogen dicht alsof hij sliep zoals de
andere mensen. Maar hij luisterde.
De duiven riepen van zo ver dat hij
wel luisteren móést. Er was rood en
blauw in de stemmen van de duiven
en daarachter, in de groene verte,
daar was helemaal niets en kon alles,
alles gebeuren. Toen hij opkeek zat de
huisjongen naast hem. Daar zaten ze
met z ’n tweeën, de voeten in het
grind, op een uur van de dag tussen
alle andere uren in, in een plooi van
de tijd. ’ Grotendeels meekijkend
met de huisjongen Ketjil beschrijft
Van den Bosch in sobere maar juist
gekozen woorden en beelden het
ontstaan van een bijzondere vriend
schap tussen Ketjil en de kleine, ei
genwillige Johan. Ketjil leen Johan
toveren: ‘Geen formules, maar de es
sentie ervan, die je wakker kon ma
ken in iemands hart. Die, lang gele
den, een oude bevende man wakker
had gemaakt in zijn hart. ’ Maar de
betovering van hun vriendschap
wordt verbroken door Johans ou
ders die Ketjil op verdenking van
diefstal ontslaan.
Aanvankelijk overmoedig maar al
lengs treuriger zwerft Ketjil die
middag over de pasar; ten slotte
koopt hij een klein speelgoedvogeltje omdat een echte te duur is. Hij
probeert het tot leven te toveren:
'Met zijn hele hart wenste hij dat het
weg mocht vliegen, naar Menteng,
waar zijn kleine discipel woonde. ’Als
hij het beestje loslaat, valt het op de
grond, kleurloos — ‘Zo bedrogen

Boven: F. van den Bosch
Links: Tom Pauka

hem de spreuken van zijn voor
geslacht.’ Maar in de twee zinnen
waarmee Van den Bosch het korte
verhaal besluit weet hij er een wen
ding van verrassende schoonheid
aan te geven die het geheel op het
niveau van de onvergetelijke stille
krachten tilt: 'Toen Johan de volgen
de morgen wakker werd, lag er een
klein gekleurd vogeltje op zijn bed, zo
als je op de pasar voor kinderen kunt
kopen. Soms gedoogt God een kleine
toverij. ’
Zó een verhaal besluiten maakt
door de suggestiviteit de indruk
van grote zorgvuldigheid; een zorg
vuldigheid die iets met de essentie
van literatuur te maken heeft. Dit
laatste geldt eveneens voor ‘Oom
James’, ‘dit verhaal over een man die
ik tweemaal in mijn leven heb ont
moet en die toch zo’n groot stuk ervan
beheerst’. De eerste maal was in In
dië, toen de ik-figuur als tienjarig
jongetje met een veel te groot mes
op avonturentocht door het pisangbos rende en plotseling voor het
huis van ‘Oom James’ stond. Tij
dens het korte, abrupt eindigende
bezoek raakte hij volledig in de ban
van die ‘vreemde’ man met zijn
twee loopse tekkels. De tweede
maal speelt zich af in Amsterdam,
op wat na de toevallige (maar wat is
toeval in deze verhalen?) ontmoe
ting de laatste levensavond zal blij
ken van oom James, een oude man
nu voor wie de dingen nooit voorbij

zijn gegaan. En ‘Het Ding’ is voor
hem de moord op een rampokker:
‘Ik heb er altijd naar verlangd om het
weer te doen, niet als ik bij mijn ver
stand ben, maar in mijn nachtmer
ries. Daarom slaap ik op de sofa. Ik
durf niet in mijn eigen bed. Om het
weer te doen, om het weer te doen (...)
om het ongedaan te maken. ’ Samen
met de ik-figuur, inmiddels
uiteraard ook een oude man, speelt
oom James voor hoe hij de indrin
ger de nek gebroken heeft. Speelt?
Die avond, zijn laatste, slaapt hij
weer in zijn eigen bed. Ook dit ver
haal krijgt een verrassend, vooral
‘verlossend’ einde. Tal van motie
ven geven het een hechte composi
tie, en de sfeer, die sfeer...
Terloops, waar het om de uitleg
van een woord gaat, merkt Van den
Bosch op: ‘Omdat het anders maar
in die vervelende woordenlijst (die
aan boek is toegevoegd — FdR)
moet en omdat het beslist de laatste
keer is dat ik over zulke dingen schrijf
— wil ik hier wel even mijn diepere
inzichten omtrent de arit kwijt.’
‘Beslist de laatste keer’ —in het be
lang van hun lezers én dat van de li
teratuur zouden sommige schrij
vers niet zo zeker van hun zaak mo
gen zijn.

Aanzienlijk haastiger dan Van den
Bosch blijkt Tom Pauka te werk te
gaan. Na zijn (eveneens late) de
buut in 1980 (onder de nu veelzeg
gende titel Een moeilijke eter en an
dere verhalen) publiceert hij alweer
zijn derde roman. Pauka legt in de
keuze van zijn onderwerpen een
bijzondere voorkeur voor ziektege
schiedenissen aan de dag: was de
hoofdpersoon in Een ongewenst ver
langen (1982) een multiple-sclerosepatiënt, ditmaal lijdt de protago
nist aan anorexia nervosa, een wei
gering te eten die vooral bij jonge
meisjes — met vaak fatale afloop —
voorkomt. Een jongen met een mei
denziekte dus en Pauka weet daar
munt uit te slaan. Ook in het ziekte
verloop van de m.s.-patiënt ontbrak
lichtvoetigheid en ironie niet, maar
deze roman is zonder twijfel
Pauka’s meest amusante door de
losse toon en het opgewekte taalge
bruik. De ziekte van de zestienjari
ge Hans manifesteert zich eigenlijk
geen moment als een werkelijk se
rieus te nemen medisch probleem
— zoals de magazijnmeester in het
ziekenhuis waar Hans verblijft om
aan te sterken, de dom-slimme ne
ger Monsanto opmerkt: ‘U bent een
lichte vorm van psychopaat.’ Dit als

Belangrijke herdruk!
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Rubber
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M AN T E A U

De beroemde
roman over het
oude Indië

Rubber is de roman over
de hoogtijdagen van de
rubberplanters in Deli
en de crisis van om
streeks 1930 die een
einde maakte aan vele
carrières.
Een uitermate boeiend
en belangrijk boek!
Bij de boekwinkel
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conclusie van een gesprek waarin te komen (perioden van vasten en
Monsanto slechts twee ziekten on van ongeremde gulzigheid wisselen
derscheidt: ziekten en onzinziekten elkaar af). Hij wordt betrapt door
die bij het naderen van de vakantie de kleine Vera, die ondanks haar
overgaan, en Hans zijn eigen geval jeugdige leeftijd al heel wat raffine
diagnostiseert met: ‘als ik moest kie ment in huis heeft en er voor zorgt
zen, dan was het eerder een onzinziek- dat Hans kan blijven. Maar haar
moeder is nog ondeugender en als
te dan een ziekte.'
De lange Hans behoort tot het type Vera naar bed is gestuurd, begint ze
jongens-fantasten zoals dat in het met haar avances. Pauka komt tot
werk van Vestdijk wel voorkomt, aardige typeringen: na een baldadig
of, het meest recent, in Brakmans spelletje buren-pesten zet de ge
Een weekend in Oostende: jongens scheiden moeder maar eens een
die met hun verhalen de wereld flesje vermout tussen haar en de be
naar hun hand zetten en versteld geerde, wat argwanende insluiper:
doen staan. Pauka lijkt Hans’ ziekte ‘Ik had een hekel aan dronkenschap
dan ook meer als aanleiding te ge en ik lette op haar, hoewel ik niet pre
bruiken voor een makkelijk lees cies geweten zou hebben wat eraan te
baar verslag van een avontuurlijke doen als ze tipsy had willen worden.
jongen op weg naar de volwassen Maar voorlopig zag ze eruit als ie
heid. Dank zij zijn kwaal kan Hans mand die net terug is van een partijtje
in de meest absurde situaties ver straatvoetbal, warm en moe en nog
zeild raken, of althans op normale een beetje vechtlustig.’ Haar vecht
situaties en enigszins absurd reage lust blijkt heel wat doortrapter dan
ren — de voordelen van een hoofd die van haar dochter en Hans moet
persoon met een onzinziekte, óók alle beroep op zijn fantasie doen om
voor de structuur van zo’n boek. zich beide dames met verhalen let
Hans formuleert het duidelijk: terlijk van het lijf te houden. Toch
‘Mijn leven bestond eigenlijk uit losse zitten daar charmante momenten
geschiedenissen zonder kop of staart, in. Het hoogtepunt is een nachtelij
ze konden net zo goed gebeurd zijn in ke roeitocht met mevrouw Storm
het leven van allemaal verschillende die eindigt in een zwempartij rond
mensen (...) Er bestond geen uitleg die een enorme vis in een fuik. Beiden
de verbinding van het een met het an betasten het gladde, stilstaande dier
der begrijpelijk maakte, vandaar dat — symboliek??? Maar de plotselin
ik altijd een betere verklaring bij de ge aanblik van een naakte vrouw
hand had. Naast iedere gebeurtenis die verleidelijke toespelingen
bestond een verhaal, zo was mijn hele maakt, brengt bij Hans een schrik
leven geweest. In de verhalen voelde ik reactie teweeg: ‘In mezelf voelde ik
me beter thuis dan in de waarheid. De het vuur oplaaien dat alles wat er
verhalen kon ik in elkaar schuiven aan saamhorigheid is vernietigt. Ik
als de rails van een spoortrein, pasten draaide me om en zwom onder water
altijd, gingen waar ik wou. Ze brach naar het diepere deel van het meer.
Hoe haalde iemand het in haar hoofd
ten orde in mijn leven.’
Ondanks zijn idee van orde, is hier om zo te gaan zwemmen, ik lag nota
mee ook het bezwaar tegen de ro bene in een en hetzelfde water met
man geformuleerd: er gaat geen en haar.’
kele dwingende kracht van uit. De moeizame weg naar volwassen
Hans’ geschiedenissen zijn wel wat heid en erotiek van een gevoelige
erg los en willekeurig aan elkaar ge jongen —in situaties als deze maakt
plakt. Pauka situeert de roman vlak Pauka dat probleem, ook door iro
na de oorlog en daardoor kunnen er nisch taalgebruk, het meest invoel
wat oorlogsherinneringen worden baar. Dat die jongen een moeilijke
opgehaald, maar als je die weglaat, eter behept met smetvrees is, voegt
heeft het verhaal niets aan inhoud daar een zekere dimensie aan toe,
of compositie gemist. De orde in de maar misschien dat Pauka volgend
roman komt feitelijk van twee lan jaar in zijn nieuwe roman eens kan
personages zonder
gere geschiedenissen: de avonturen proberen
in het ziekenhuis met de kruimel (onzin)ziekten psychologisch aan
■
dief Monsanto en de erotische vaardbaar te maken.
avonturen met mevrouw Storm en
haar veertienjarige dochter Vera in
een zomerhuisje aan het IJsselmeer.
In de beschrijving van het ziekenhuisgebeuren ontsnapt Pauka niet
aan het clichématige en voorspelba
re, maar in de tweede reeks avontu
ren weet hij de aandacht vast te
houden en zelfs een erotische span
ning te creëren. Hans is ontsnapt
uit het ziekenhuis en een zomer
huisje binnengeslopen om aan eten
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. De schaduw staat
in een ander licht dan
de tropenzon.

Penguin Books- Happy Holidav Reading.
LO C A LH E R O

W e n d y P e r r ia m

D a v id B ened ictu s

W illia m Boyd

Purple is the c o lo u r o f violence and passion, the
sym bolic shade o f em perors, cardinals and popes.
It is also the punch-drunk c o lo u r o f Thea M o rto n ’s
e x tra o rd in a ry odyssey o f spiritual and sexual
fulfilm ent. A dazzling novel fro m a m ost
entertaining new talent.
T 13,50

The novelisation o f the already trium p h a nt film produced by David Puttnam, w r itte n and d irecte d
by Bill Forsyth, and starring B u rt LancasterLocal H e r o is the simple s to ry o f an a tte m p t by a
m illionaire magnate fro m Texas to buy a small
rem o te Scottish fishing village. Tragic, hilarious,
poignant and rollicking - it is a m asterpiece.

W in n e r o f the 19 8 1 W h itb re a d L ite ra ry A w a rd
fo r a firs t novel, W illia m B oyd’s b rillia n t s to ry o f
Morgan Leafy exudes a glo rio u s com ic o rigin a lity
w h ile evoking ebu llie nt m em ories o f Kingsley
Am is, Malcolm Bradbury and T om Sharpe.

f 10,75

MERRY CHRISTMAS MR LAWRENCE
Lau ren s van d e r Post
Laurens van d e r Post’s sensitive novel T h e Seed
and T h e S o w e r is now a stunning film starring
David Bow ie and T om C o n ti.

«

m

Set in 1942, it tells the s to ry o f life in a Japanese
p ris o n e r-o f-w a r camp in Java fo r tw o British
officers - and the fierce ba ttle fo r survival and
understanding which becomes a battle o f
contrasting w ills and philosophies.

1

C e rtain to be one o f th e m ost talked about films
o f 1983.
f 12,25

LACE
S h irle y C o n ra n

dan een doorsnee plaatje wil maken,
krijgt gaandeweg meer kijk op dit
boeiende spel.
Fotograferen is eigenlijk
niets anders dan het vastleggen van
dit alles. Fotograferen is werken met
licht. Daarom is het belangrijk dat
als u fotografeert, u een camera han
teert die heel nauwkeurig "ontspringt”
met het licht.
U bent dus het beste gediend
met een camera die een zeer precies
licht-meetsysteem heeft.
Zo’n camera is de Olympus
spiegelreflex-camera.Een Olympus
meet het licht zelfs als u de ontspan

knop al heeft ingedrukt.
En corrigeert de sluitertijd
zelfs tijdens de feitelijke belichting.
Een eigenschap die van de Olympus
spiegelreflex-camera een uniek
precisie-instrument maakt, met een
feilloos oog voor licht.
Uw fotohandelaar heeft voor
u een Olympus-brochure klaarliggen.
OLYMPUS

ota.1

—
OLYMPUS NEDERLAND BV. HOOGSTRAAT 29,3011 PE ROTTERDAM TEL 010 14 72 77

K a zu o Ishig uro

Forced to flee Ireland a fte r the Easter Uprising,
N o ra Shannon and Patrick Cassidy become
im m igrant w o rk e rs in N e w Y o rk. T h e ir very
disparate fates o v e r th e n e xt 25 years - in N e w
Y o rk 's C atholic society and in the trade union
m ovem ent - present a com pelling double-faceted
refle ctio n o f A m e rica betw een th e wars. This is a
richly te x tu re d epic o f tw o people w h o
conquered th e ‘prom ised land’ and made it th e ir

A startling and p o w e rfu l debut fro m this
exceptional Japanese w rite r. A P a le V ie w o f
H ills is a haunting narrative w hich brings the
so rro w s o f w a r-to rn Nagasaki t o the depths o f
th e English countryside w ith disturbing poignancy.
‘An elegiac, beautifully w r itte n novel, understated
b u t resonant, full o f su b tle ty and p e rc e p tio n ’ —
Angela C a rte r
f 15,00

HORROR STORY
O liv e r M c N a b
A N e w Ham pshire family holiday is catapulted
in to a psychopathie nightm are o f religious
fanaticism, mindless te rro ris m and brutal m urder.
W id e ly acclaimed in hardback this is a spinechilling success story.

D a v id Lodge
A zestful, academie com edy o f a day in the life o f
Adam Appleby, conscience-racked Catholic.
‘An une xplo ite d com ic subject...treated b rillia n tly ’
- O b se rve r
f1 0 ,7 5

‘Genuine entra il-d re d g e r...ve ry pro ficie n t, very
nasty’ — O b se rve r
f 10,75
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Olympus. De camera met het knapste belichtingssysteem aller tijden.

A P A LE VIEW O F H IL L S

D a lla s M ille r

Shirley C o n ra n ’s am b'tious blockbuster has
already sold o v e r 125,000 copies
in hardback, and is soon t o be
Laurens van d e r P o st
made in to a m ajor, star-studded
The Seed and the Sower
T V serialisation.
n o w film e d a s
Special Publication Date:
MERRY CHRISTMAS
20 June 1983
M R LAWRENCE
f 13,50

W illiam Boyd

'A G o o d M a n in A fric a rom ps it . if th e re have
been m ore rio to u s o r b e tte r w ritte n firs t novels
rece n tly I m ust have missed th e m ’ — Guardian
f 13,50

PASSAGE WEST

TH E BRITISH MUSEUM IS FALLING
DOW N

Lace is the scorching, spellbinding s to ry o f fo u r
w om en w h o to o k life as th e y found it and dared
t o make it a success, fo u r w om en w h o shared the
same ambitions and desires, whose lives w ere
locked to g e th e r by a young g irl’s secret. Lace is
the exclusive bestseller w hich w ill ca rry you into
the m ost privileged enclaves o f international highsociety, playground and battlefield fo r the rich,
the famous and the p o w erful

Het licht valt. Het werpt
schaduwen op alles wat het op haar
weg tegenkomt. En omdat de aarde
draait, veranderen de schaduwen
voortdurend.
En omdat er wolken aan de
hemel zijn, veranderen ze steeds van
sterkte. En omdat het tropenlicht
feller is dan het licht bij ons, ontstaan
de meest indrukwekkende kontras
ten. Alles bij elkaar is het licht de
oorsprong van een fantastisch
schouwspel in alle nuances van licht
en donker.
Het grootste schimmenspel
ter wereld. Wie fotografeert en meer

A G O O D M A N IN AFRICA
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TH E BLACK HOUSE
Patricia Highsmith

SLOW LY, SLOWLY IN TH E W IN D
Patricia Highsmith

A H IG H L A N D O M N IB US
Compton Mackenzie

Eleven sinister stories, each a masterpiece of
compression, taking the reader on a one-way
ticket to worlds where the membrane of
normality is precariously thin.
f 12,25

BEFORE M ID N IG H T
Rex Stout

WILDERNESS
Robert B Parker

SPECTRUM
David Wise

A most accomplished collection of twelve
fascinatingly macabre tales from this master o f the
high tension thriller,
f 9,25

A bumper omnibus edition featuring Whisky
Galore, The Rival Monster and The Monarch
of the Glen. Seen by many as the forerunner of

Reluctant but brilliant sleuth, N ero W olfe, finds
himself involved in the most spectacular
advertising prom otion o f the century sensational but also lethal. Intrigue...menace...and
murder.
f 10,75

A lacerating th rille r of murder, humiliation and
revenge. O u t o f desperation and fear, Aaron
Newman - witness to a petty, vicious killing plots revenge and take it...dramatically, violently
and bloodily.Jn the wilderness of the northern
forests.
fl 0,75

W ritte n by a man who has made espionage his
lifetime's assignment. Spectrum is a high-tensile,
nerve shredder o f a th rille r - riveting fiction based
on awesome fact: the disappearance o f 381 Ibs
o f weapons-grade uranium Spectrum tracés a
path o f murder, double-cross and eventual nuclear
blackmail.
f l 2,25

T H E BOY W H O FOLLOW ED RIPLEY
Patricia Highsmith
Tom Ripley, the ambiguous hero, is once again at
the centre o f intrigue. A young American boy
whom Tom befriends turns out to be the runaway
heir to a food chain store fortune, whose invalid
father died in suspicious circumstances. N ow his
family are looking for him - and so are other,
more mysterious people, W ho are they? and what
exactly is the boy running from?
n 3,50

RIPLEY UNDER G R O U N D
Patricia Highsmith
Another classic th rille r involving the notorious
and amazing Tom Ripley. When faced w ith
possible exposure as a forger, Tom and the
Buckmaster Gallery have to produce the British
artist, Derwatt. But he, unfortunately, is dead...
n 2,25

RIPLEY’S GAME
Patricia Highsmith
Tom Ripley detested murder: unless it was
absolutely necessary. If possible, he preferred
someone else to do the dirty work. In this case,
someone w ith no criminal record, who would
commit 'tw o simple murders’ fo r a generous fee.
‘The Ripley books are marvellously, insanely
readable’ — H.R.F. Keating in The Sunday Times
f 10,75

BRAT FARRAR
Josephine Tey
If Patrick had really com m itted suicide, then who
was the mysterious young man calling himself Brat
Farrar, who had returned to claim the family
inheritance?
Another original, unguessable plot from Josephine
Tey.
f 9,25

T H E D A U G H TER OF TIME
Josephine Tey
This master crime w rite r throw s new light on to
the murder o f the Princes of the Tower, in one of
the most original pieces o f historical detection
ever w ritten...D id the evil Richard III really
m urder his tw o nephews?
f9,90

19 PURCHASE STREET
Gerald A. Browne
Each week four billion dollars pass through the
discreet, exclusive gates o f 19 Purchase Street on
their way to the vault of the ‘High Board’, a cartel
of N ew Y o rk’s most corrupt investment bankers.
This is a stunning p o rtra it of a sinister w orld - a
w orld governed by greed, threatened by betrayal,
and ending in sudden slaughter.
f 13,50

Tom Sharpe, here are three classic zany farces
from one of this century’s best practitioners of
the novel-as-entertainment.
f29,60

BEDBUGS
Clive Sinclair

TH E STEAM PIG
James McClure
A nother gripping story of murder and detection ^
featuring the inimitable Lieutenant Kramer of the
Trekkersburg Murder Squad and his faithful
assistant. Sergeant Zondi, in which the tw o
investigators are called in to discover why a
pretty young woman was killed w ith a bicycle
spoke...

Winner of the 1971 Crime Writers’ Award
f 10,75

TH E CHO SEN
Chaim Potok
O u t of a baseball game that nearly becomes a
religious war, tw o Jewish boys become friends.
Danny comes from the strict Hasidic sect that
keeps him bound in centuries of orthodoxy.
Reuven is brought up by a father patiently aware
of the tw entieth century. And, as six million Jews
go to their deaths in Europe and the state of Israël
first draws breath, their friendship is battered by
conflicting loyalties and beliefs.
f 10,75

CELEBRITY
Thomas Thompson

A second dazzling store o f surprises from the
award-wirining authors o f Hearts of Gold. As
wickedly macabre and mischievously inventive as
its predecessor, here is a glittering kaleidoscope
of stories to shiver and delight over.
fl 2,25

GIRLS A T P L A Y
Paul Theroux
Three unmarried women alone in the limbo of
newly independent Kenya, each struggling to
realize their own Vision o f Africa and to fend off
the claustrophobic loneliness o f the bush. A
masterpiece o f colonial fiction.
f 12,25

H IN D O O H O L ID A Y
J.R. Ackerley

An ancient steamer in the Aegean, cargo dhow to
Karachi, Filipino kumpit through the pirateinfested Sulu Sea - these were some of the 23
vessels that carried Gavin Young on his
astonishing nautical odyssey from Piraeus to
Canton. This is a unique travelogue.
fl 8,85

TH E PAINTER OF SIGNS
R.K. Narayan

D IA N A COOPER
Philip Ziegler

A sardonic, bittersw eet tale o f love set in
Narayan‘s beautifully evoked tow n o f Malgudi - a
microcosmic landscape which evokes all the best
and w orst elements o f modern India, and which
has come to capture the imagination of millions.

The idol of the golden generation and the reigning
beauty of her age. In his bestselling biography,
Philip Ziegler paints an honest, marvellously
readable and completely engrossing p o rtra it of a
remarkable woman who has never been very far
from the headlines.

‘Since the death of Evelyn Waugh, Narayan is the
novelist I most admire in the English language’ —
Graham Greene
f l 3,50

Marvellously observed and extrem ely funny, this
classic journal o f the author’s experiences as
companion to Chhokrapur, extracts brilliantly the
irony, absurdity and farce o f life in the India o f the
1920s - as well as exposing the dignity and
richness of this ancient culture,
fl 8,85

SLOW BOATS T O C H IN A
Gavin Young

They called themselves The Three Princes. The
idols o f their small tow n high-school, they were
the three most likely to succeed. And succeed
they did - but suddenly the past reared its
bloodied head and a hideous secret of shared guilt
and violence returned to haunt them, thirsting for
revenge.
f l 3,50

‘A sparkling, stylish, mildly shocking and
exceptionally funny book’ — Sunday Telegraph
f 16,25
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PASSAGES FROM ARABIA DESERTA

SIREN LAND

C .M . Doughty

N o rm an Douglas

Eccentric and full o f local colour and detail, this is
not only a Victorian traveller's interpretation o f a
mysterious - and largely unfathomed - O riënt,
but also a daring experiment in the use of
language at its richest.
fl 8,85

W ith a fine m ixture of anecdote, philosophy and
spirit, Norman Douglas guides us through the
legend, landscape and very character o f the Bay of
Naples. Sparkling, compelling entertainment,
f l 6,25

AFRICA DANCES

J.M. C o etzee

G eo ffrey G o re r

On a remote farm in colonial South Africa, Magda
cares fo r her widowed father, recording her
loneliness and frustrations in her diary. Suddenly,
the fragile relationship between father and
daughter is shattered and Magda's festering anger
is channelled into bloody revenge. A masterpiece
o f madness and isolation from the author of
W aitin g fo r th e Barbarians.
fl 3,50

THE PENGUIN BOOK OF
HOMOSEXUAL VERSE

IN THE HEART OF THE COUNTRY

‘He has made one o f the most singular journeys of
modern times... There are no reservations in this
astonishing book. Sex, religion, politics, the negro
conception of life contrasted w ith the white
man’s, the place o f fetish and magie, wrestling,
dancing and marriage... The result is a book I coüld
not put down.' - Daily Telegraph
f18,85

ONE’S COMPANY

VINTAGE THURBER
Volumes I and 2

P e te r Flem ing
Catching all the fascination and humour o f travel
in out o f the way places, and packed with
classic incidents - this is Peter Fleming’s
perceptive account o f his journey to China as
special correspondent to The Times,
f 18,85

James T h u rb e r
Introduced by Helen Thurber
T w o classic volumes which comprise the best of
writings and drawings o f the greatest American
humourist, offering a cross-section o f his w it and
humanity as they developed over fo rty years o f his
w riting life.
Volume I f 29,60
Volume 2 f 29,60

Sex-lokstoffen als wapen tegen insekten

Edited by Stephen C o o te
Ranging in tone from the lyrical and cynical to the
humorous and self-deprecating, and including
works from the great names of Antiquity, through
the Renaissance and the 19th century to modernday feminist poets, this unique anthology
represents a significant and spirited contribution
to the genre.
f24,25
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A LITTLE LEARNING
Evelyn W augh

yP^

J

The first and only volume of Waugh’s projected
autobiography. As incisive and entertaining as his
novels, it covers his family background and
childhood, his time at school and O xford (the
period so closely associated w ith Brideshead
Revisited), closing w ith an account o f his
experiences as a teacher at a private school in
N o rth Wales,
f 16,25
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Sommige nachten krijgen vele
mannelijke vjinders een heel spe
ciale lucht in hun ”neus” , de sexlokstof van de wijfjes. Tenminste
......dat denken ze. In werkelijk
heid zijn de vermeende vrouwtjes
het aas in een feromonval, waar
de mannelijke vlinders heen ge
lokt moeten worden.
Achter deze ”sex-val” steekt een
researchproject, waarin Hoechst
en het Duitse Ministerie van On
derzoek en Technologie al sedert
enkele jaren samenwerken. Daar
bij gaat het om de ontwikkeling
en het gebruik van sex-lokstoffen
van bepaalde schadelijke vlin
dersoorten met het oog op de
bestrijding ervan.
Want nog steeds wordt een derde
van alle oogsten door schadelijke
insekten vernietigd.

Een milligram is al
voldoende
Met deze sex-lokstoffen, feromo
nen genoemd, kan de aanwezig
heid van de vlinder heel eenvou
dig worden vastgesteld.
Eén milligram van deze vrouwe

lijke lokstof is voldoende om de
mannelijke vlinders bij de neus
te nemen en in de feromonval te
lokken. Op die manier kunnen
niet alleen tamelijk exacte con
clusies over de aanwezigheid van
vlinders worden getrokken, maar
ook over het tijdstip van de afzet
ting der eitjes.

De tijd, dat de
rupsen uitkomen
Dat biedt dan weer de mogelijk
heid om te berekenen, wanneer
de rupsen, de feitelijke boosdoe
ners, uitkomen. Die gegevens
kunnen dienen als hulpmiddel
om het optimale tijdstip voor een
behandeling met insekticiden
vast te stellen, die - als hij al nodig
mocht zijn - veel gerichter kan
worden uitgevoerd.
Een andere toepassingsmogelijk
heid van sex-lokstoffen of fero
monen is de mannetjes in verwar
ring te brengen en ze van de paringsrijpe wijfjes weg te lokken.
Dat gebeurt door het overspoelen
van de aanplantingsgebieden met
een feromonwolk, die dan wel

wekenlang moet blijven hangen.
Of lokstoffen echter in de toe
komst ook op deze wijze voor de
bestrijding van schadelijke insek
ten kunnen worden ingezet, zullen
verdere onderzoekingen moeten
uitwijzen.

Een grote stap vooruit bij
de gerichte bestrijding van
schadelijke insekten
In ieder geval is het gebruik van
sex-lokstoffen nu al een belang
rijke stap voorwaarts bij de ge
richte bestrijding van schadelijke
insekten. Ze maken het de boer
mogelijk om op het optimale tijd
stip maatregelen te treffen ter
bescherming van het gewas en
zodoende het grootst mogelijke
effect te bereiken.
Zo wordt de vijand met eigen
wapens verslagen.
Hoechst Holland N.V.
Postbus 12987
1100 AZ Amsterdam

Hoechst (B

Intellectuelen en het menselijk tekort
_________ Een Nederlands proefschrift over Partisan Review
De intellectuelen van Partisan Review
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Het radicale temperament
De dubbele politieke bekering
van een generatie Amerikaan
se intellectuelen (1934-1953)
door Maarten van Rossem
Uitgever: Hes
232 p., ƒ70,—
Bart Tromp

De groep waar het hier om gaat was
zeer klein — dit zou men door de
omvang van het boek bijna uit het
oog verliezen — en in het geheel
niet representatief voor de Ameri
kaanse intellectuelen in het alge
meen. Het betreft bijna zonder uit
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toen nog niet neoconservatieven
heetten (of waren). Heden ten dage
staat de Partisan Review duidelijk
op het tweede plan, is Commentary
onder het agressieve redacteur
schap van Norman Podhoretz het
gezaghebbende forum van de neo
conservatieven, en draagt Dissent
nog steeds het klassieke sociaal
democratische gedachtengoed uit.
Het radicale temperament schaamt
zich er niet voor vóór alles een
proeve van ideeëngeschiedenis te
zijn. Zelfs een feit als het oplagecij
fer van de Partisan Review komt in
het ruim bemeten boek maar één
keer terloops voor.

Geschiedenis
De Partisan Review werd in 1934
opgericht door de Amerikaanse
Communistische Partij, als een in
strument waarmee jonge radicale
schrijvers aan een Stem konden ko
men — ten behoeve van de partij.
Vanaf het begin tot in de jaren
zestig werd de redactie gevoerd
door William Phillips en Philip
Rahv, die door Van Rossem op ra
ke wijze worden neergezet. (Over
de eeuwige radicaal Rahv schrijft
hij: ‘Aangezien hij een door en door
conservatief man was, veranderde
hij in de rest van zijn leven zo wei
nig mogelijk aan het universele uni
versum dat hij aan het eind van de
jaren twintig en het begin van de ja-

1. M ary M cCarthy 2. Hannah
Arendt 3. Lionel T rilling 4. Saul
Bellow 5. Leslie Fiedler 6. Irving
Howe 7. N orm an Podhoretz 8.
Harold Rosenberg 9. Diana T ril
ling 10. David Riesm an

Massacultuur
ren dertig met zoveel moeite voor
zich zelf gecreëerd had.’ (blz. 25)
Het centrale begrip onder radicale
intellectuelen in de jaren dertig was
Geschiedenis. Daar ging het om:
om de zin van de Geschiedenis te
begrijpen, en om met de Geschie
denis in de pas te lopen. Een derge
lijke geesteshouding leidde onaf
wendbaar naar de communistische
partij: ‘Niemand leek in de jaren
dertig de geschiedenis beter te ken
nen en niemand was bereid gewe
tenlozer naar die kennis te handelen
dan de communisten.’ De flirt van
deze generatie met het commu
nisme was voor een groot deel mo
dieuze meeloperij, volgens Van
Rossem. Een slecht gebit gold als
bewijs van proletarische integriteit:
Auden en Isherwood besloten ooit,
samen in Berlijn, in sneltreinvaart
hun gebit te ruïneren door elke dag
een pond drop te eten en met tan
den poetsen te stoppen.
De Partisan Review bleef niet lang
onder de vleugels van de CPUSA.
In 1936 brak de redactie met de
partij, naar aanleiding van de show
processen in Moskou. Maar in de

Het was het principiële anticommunisme dat de intellectuelen van
de Partisan Review na de Tweede
Wereldoorlog grote invloed gaf.
Terzelfdertijd ontdekten zij dat de
uitgangspunten waaraan ze —soms
nog tot ver in de oorlog — hadden
vastgehouden nergens op sloegen.
De verwerping van het commu
nisme hadden zij steeds gekoppeld
aan de noodzaak van een échte re
volutie en de verwerping van kapi
talisme en democratie, die als deca
dent, achterlijk, en ten dode opge
schreven werden beschouwd. Nu
bleek niet alleen dat dat verrotte
Amerikaanse stelsel niet alleen de
oorlog had overleefd, maar er ook
nog uit te voorschijn was getreden
als de grootste en welvarendste
macht ter wereld.
Vergeleken met de Sovjetunie en
Hitler-Duitsland, maar ook met de
‘oude’ Europese landen bleek Ame
rika nog de beste van alle mogelijke
werelden, en zo ontdekten de kriti
sche intellectuelen hun eigen land.
Die ontdekking leidde tot een drie
tal thema’s waaromheen de discus
sies en denkbeelden van de ‘twice-

born’ generatie gegroepeerd kun
nen worden. Het eerste was de ver
klaring van stalinisme en van de
verwording van het communisme
— een verklaring die gezocht werd
in een theorie van de totalitaire
staat, een theorie waarin meteen
ook nog de gevaren van de massa
cultuur werden meegenomen, om
dat deze het potentieel van een ont
wikkeling in totalitaire richting ook
binnen democratieën vormde.
Het tweede grote thema was dat
van het einde der ideologieën. Een
samenleving als de Amerikaanse
kon het stellen zonder de fanatieke
ideologieën van links en rechts; te
vreden constateerden de intellectu
elen van de Partisan Review in de
jaren vijftig dat dit ook feitelijk het
geval leek te zijn.
Het derde, en meest omvattende
thema echter was dat van het rea
lisme. Het nieuwe Amerika was een
wereldmacht geworden, die afstand
moest doen van zijn boerse verle
den en de overdreven en onwerke
lijke idealen die daar leefden. Het
debat over het realisme ging echter
niet alleen, en zelfs niet in de eerste
plaats over politiek. Het werd —
vooral door Lionel Trilling, in ze
kere zin de kernfiguur van dit boek
—veeleer geplaatst in een culturele
context. Zowel liberalisme als soci
alisme gingen volgens Trilling ge
bukt onder pijnlijk simpel vooruit
gangsgeloof, waarin geen plaats
was ingeruimd voor de werkelijk
heid van het menselijk tekort. Rea
lisme is uiteindelijk te reduceren
tot het aanvaarden van de sterfelijk
heid van de mens —pas op deze ba
sis is een werkelijk menselijk leven
en een werkelijke humanistische
cultuur — die Trilling herontdekte
in de grote traditie van de burgerlij
ke cultuur — mogelijk.
Van Rossem heeft al deze thema’s
en debatten even zorgvuldig als uit
voerig beschreven — men zou wil
len dat een dergelijk boek over een
groep Nederlandse intellectuelen
was geschreven — en dat beschrij
ven is bovendien gedaan in een
vaak goed en leesbaar Nederlands,
al neemt hij af en toe met iets te
veel ironie afstand van zijn onder
werp. In de jaren zestig vielen veel
van de constructies van deze gene
ratie in duigen, zeker. Maar is de
ontwikkeling van de Amerikaanse
New Left, om maar een voorbeeld
te noemen, niet precies zo verlopen
als door hen is gevreesd en voor
speld? Herhaalde de geschiedenis
van de jaren dertig zich niet in veel
opzichten op deprimerende wijze
in de jaren zestig en zeventig? Dit
zijn echter niet de enige vragen
waartoe dit rijke boek prikkelt. ■
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LOOKS AND SMILES

Sheffield today: not a good time and place to
be young and hopeful... A highly topical
novel succesfully filmed by Ken Loach.
f 10,75

INAGARDEN

Janet Hobhouse

4l

NELLIE WITHOUT HUGO

A temporary grass-widow in New York uneasily re-enters the sexual arena. A first novel
that has been compared to its advantage
with the work of Margaret Drabble, Joan
Didion and Ann Beattie. I 12,25
Isabel Colegate

STATUESIN A GARDEN

i lÊL'i

An early novel by the author of "The Shooting Party", brilliantly evolking the summer
of 1914, the last flowering of Edwardian
society, f 10,75

i

James Hogg

THE PRIVATE MEMOIRS AND
CONFESSIONS OF A
JUSTIFIED SINNER

y

A pinnacle in Scottish literature: a pious
young man justifies the murder of his
brother by the Calvinist doctrine of predestination. Penguin English Library.
f 13,50

RENEWAL- LABOUR’S
BRITAIN IN THE 1980s

Edited by Gerald Kaufman M.P.

A timely and provocative collection of es
says by members of the Labour Shadow
Cabinet. A Penguin Special, f 16,25
Tariq Ali
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CAN PAKISTAN SURVIVE?

'
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A hard-hitting survey of Pakistan today by a
wellknown politica! analyst. The subtitle
answers the question in the title: The death
of a State. A Pelican Original, f 18,85
Raym ond Smullyan

THE LADY OR THE TIGER?
AND OTHER LOGICAL
PUZZLES

"Another scintillating collection of brilliant
problemsand paradoxesbythe mostentertaining iogician and set theorist who ever
lived.” Martin Gardner. Pelican, f 16,25
Philip J. Davis / Reuben Hersh

THE MATHEMATICAL
EXPERIENCE

’’An instant classic, it deserves to be read by
everyone with an interest in the future of the
human race". New Scientist. Pelican.
f 35,50
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IMPORTEUR NILSSON & LAMM BV WEESP

I Het proefschrift van Maarten
van Rossem is het resultaat van
het vergrootglas dat de auteur
boven een essay uit 1952 van de
Amerikaanse socioloog Daniël
Bell heeft gehouden. In dat es
say (later opgenomen in Bells
klassieke bundel ‘The End of
Ideology’) beschreef Bell (gebo
ren in 1918) zijn intellectuele
vrienden en zich zelf als een
‘twice-born generation’. Ze
werden eerst, in de jaren dertig,
geboren als linkse radicalen, en
ze werden in de jaren veertig
herboren als Amerikaanse de
mocraten.

zondering kinderen van arme, veel
al joodse immigranten, die zich
rond de eeuwwisseling in New
York hadden gevestigd. Hoe klein
echter ook in omvang, hun invloed
zou uitzonderlijk groot worden, en
ze is dat nog steeds: Van Rossem
sluit zijn geschiedschrijving af in
1953, maar dertig jaar later blijken
de voornaamsten van deze genera
tie ondertussen voor een derde keer
te zijn geboren, nu als neoconservatieven die een kruistocht zijn be
gonnen tegen het hedendaagse ge
vaar van het communisme en de
uitwassen van de verzorgingsstaat.
Om wie gaat het? Behalve Daniël
Bell rekent Van Rossem tot deze
generatie Irving Howe, Dwight
Macdonald, Mary McCarthy, Lionel Trilling, Hannah Ahrendt, Saul
Bellow, Richard Hofstadter, Irving
Kristol, Norman Podhoretz, David
Riesman, Leslie Fiedler, Alfred
Kazin, Sidney Hook, Philip Rahv,
Harold Rosenberg en Diana Tril
ling.
De geschiedschrijving van deze ge
neratie over de periode 1934-1953
is — losjes — gegroepeerd rond de
Partisan Review, het tijdschrift dat
het forum bij uitstek van de groep
zou worden. Later zou daar —van
af 1946 — Commentary bij komen,
en nog weer later Dissent, dat zelf
een gevolg was van de breuklijn
tussen sociaal-democraten en wat

voorafgaande jaren was een scherpe
tegenstelling gegroeid tussen de ge
heel clichématige cultuurpolitiek
van de CPUSA, en het radicale mo
dernisme dat de inspiratie van de
Partisan Review bleef. De breuk
met het communisme, zo tekende
de redactie daarbij aan, zou geen
breuk met het marxisme betekenen.
Uitvoerig beschrijft Van Rossem de
intellectuele odyssee die met dat
uitgangspunt begon. De Partisan
Review was anticommunistisch, vér
voor de Koude Oorlog uitbrak, en
op heel eigen gronden; ze was het
op een moment dat de liberale elites
uiterst welwillend tegenover Stalin
en de Sovjetunie stonden. Er is een
eigenaardige overeenkomst tussen
de positie waarin de generatie van
de Partisan Review terechtkwam,
en die van de Duitse intellectuelen
uit de Frankfortse School. In beide
gevallen werd het communisme af
gewezen, het marxisme aangehou
den en de aandacht gericht op de
ontwikkeling van de culturele
avant-garde. In beide gevallen ook
leidde het politieke isolement tot de
ontdekking van de intelligentsia als
een zelfstandige laag met een eigen
politieke
verantwoordelijkheid.
Daarmee houden de overeen
komsten niet op: bij het debat over
de massacultuur, dat in de jaren
veertig begon, namen mensen als
Macdonald en Adorno niet alleen
overeenkomstige stellingen in,
maar werkten ze ook feitelijk sa
men.
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Een vrouw van de negentiende eeuw
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Karin Reschke op zoek naar Henriëtte Vogel
Verfolgte des Glücks
Findebuch der Henriette Vogel
door Karin Reschke
Uitgever: Rotbuch
324 p., ƒ19,75
Importeur: Nilsson & Lamm

Ger Witteveen

A

Hebt u net zoveel rijplezier
als’nscooterrijder?
Hij heeft't volle
plezier van z'nVespa
scooter. De aanschaf
prijs van zo'n f3 .00 0 was al laag en de
jaarlijkse kosten zijn te
verwaarlozen: een paar tientjes aan onderhouds
kosten en een gering bedrag aan wegenbelasting.
Dat hij een helm op moet en 's w i n t e r s ____
een lekkere jas moet aantrekken, drukt 'm
de pret geenszins.
W ant de keren dat hij moet tanken
zijn sporadisch.
De maximum snelheid van 100 km vindt
hij snel genoeg én veilig.
En last van files of parkeerproblemen
heeft hij nooit

V

Het deert 'm dan ook niet als u wat
lacherig over z'n scooter zou doen.
Het geeft hem wel te denken als u
klaagt over benzineprijzen, vroeg opstaan,
parkeerbonnen, garagekosten en al die
andere redenen, waarom u eigenlijk ook
'nVespa scooter zou moeten nemen.
Im porteur: B V N e d e s p a , Postbus 5109, 5 0 0 4 EC Tilburg

Bon

as
DE GROEP
PIAGOIO

i " N im o x im p o rt divisie

Stuur mij de adressen
w aar ik zo'n Vespa vinden kan.

N aam

Adres:

P ostcode e n p laats:

Invullen, uitknippen en opsturen in gefrankeerde envelop naar:
B V Nedespa, Postbus 5109, 5 0 0 4 EC Tilburg.

voor ze de literatuurprijs van de
Frankfurter Allegemeine Zeitung
ontving.
Op 21 november 1811 pleegden
twee mensen aan de Wannsee bij
Berlijn zelfmoord. De ene was de
schrijver Heinrich von Kleist (‘mir
war auf dieser Welt nicht mehr zu
helfen'), de ander was een onbeken
de vrouw: Henriette Vogel. Een
dag tevoren hadden ze zich in de
buurt van de Wannsee in een her
berg teruggetrokken, de tijd ‘sehr
vergnügt’ doorgebracht, en af
scheidsbrieven geschreven. De vol
gende morgen begaven ze zich vijf
tig meter verderop, waar Von
Kleist Henriette door de linker
borst in het hart schoot, daarna zich
zelf door de mond. Beiden zijn op
slag dood geweest. Von Kleist was
vierendertig, Henriette eenender
tig-

Zelden heb ik zo’n mooi boek
gelezen; aanvankelijk nog zoe
kend naar de personen, nog
tastend naar de problemen en
raadsels, maar gaandeweg de
duidelijke lijn onderkennend,
liet ik me meeslepen door het
proza van deze roman en nadat
ik het uit had, begon ik meteen
opnieuw. En alweer: mijn he
mel, wat heb ik genoten. Een
boek om er elke avond voor het
slapengaan iets uit te lezen! Wie
Roddels en achterklap
is deze Karin Reschke toch?
Omdat er in de afgelopen anderhal
Nergens iets over haar te vinden, ve eeuw genoeg over Von Kleist is
zelfs in het Kritisches Lexikon der verschenen, ging Reschke op zoek
deutschen
Gegenwartsliteratur naar deze onbekende Henriette Vo
(KLG), een driemaandelijks ver gel. In de archieven vond ze niet
schijnend losbladig systeem in veel; het belangrijkste was een poli
klappers, dat pretendeert een up to tierapport over de zelfmoord, dat ze
date overzicht te geven van de mo gebruikte voor het uiterlijk en de
derne Duitse literatuur, komt haar karaktertrekken van haar hoofdper
naam niet voor. Voorlopig moeten soon. Verder kon ze nog gebruik
we het dus doen met dé informatie maken van een paar van Henriettes
op de flap en wat vage herinnerin bekende afscheidsbrieven aan haar
familie en een liefdesbrief aan Von
gen van een tv-interview.
Geboren in 1940 in Krakau, groei Kleist (‘Mein Schatten im Mittag,
de Karin Reschke in Berlijn op, mein Quell in der Wüste, meine Reliwaar ze nog steeds woont. Sinds gion, meine innere Musik, meine
1975 schrijft ze reportages, proza Himmelspforte), die ook in het
en recensies, die regelmatig in het boek zijn opgenomen, dit aange
bekende Kursbuch verschijnen. In vuld met de roddels en achterklap
1978 gaf ze onder de titel Texte zum uit die tijd. De rest, vrijwel de ge
Anfassen een (leesjboek voor vrou hele roman, is verzonnen, een ficti
wen uit, twee jaar later gevolgd onele speurtocht naar Henriette zo
door haar eerste roman Memoiren als ze had kunnen zijn, maar voor
eines Kindes. Vorig jaar zorgde ze in al, en dat lijkt me de betekenis van
Duitsland voor een literaire sensa de subtitel te zijn, de ontdekking
tie met haar Verfolgte des Glücks, van haar eigen identiteit.
Findebuch der Henriette Vogel, waar- Henriette Vogel is een vrouw van
de negentiende eeuw: ze schrijft
veel brieven en een dagboek. Als
jong meisje al gedwongen een een
zaam bestaan te leiden, wordt ze
verteerd door dadenloos wachten
V
(‘Den Nachmittag halte ich die
Hande im Schoss, unschlüssig etwas anderes zu tun’), sluit ze zich
dagenlang in een donker kamertje
op, alleen met haar dagboek,
waaruit een hunkering naar iets an
ders spreekt, naar wat, weet ze niet
precies. Door de kennismaking met
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haar man, de ‘Landschaftssyndikus’ Friedrich Louis Vogel, wordt
ze voor even onder haar stolp van
daan gehaald. Haar huwelijk met
Vogel wordt een mislukking, voor
namelijk omdat ze weigert de maat
schappelijk representabele echtge
note van de ambtenaar Vogel te
spelen. Ze laat de huishouding aan
haar man (!) en het personeel over
en raakt steeds meer in zich zelf ge
keerd. Ze lijdt aan onderlichaamskwalen, haar geestelijke toestand is
een soort ongrijpbare melancholie,
alsof de ziel het gastrecht in haar
vermoeide lichaam heeft opgege
ven. ‘Bin ich es doch nicht gewöhnt,
über Dinge zu reden, die mir das Gemüt beschweren. Meine Ziehfrau halt
mich für eine überspannte Natur,
dass ich so wenig Glück in meinem
Leben finde. Meine Krankheit sei
ebenso eingebildeter Natur wie mein
Unglück mit Vogel. Was soll ich darüber reden, wenn ich es selbst nicht zu
andem vermag?’

l_

Karin Reschke, foto Manfred Naber

vermijden Henriette aan Von
Kleist ondergeschikt te maken;
voor de liefdesverhouding tussen
beide ruimt ze slechts een beschei
den plaats in, wanneer Henriette al
lang een zelfstandige, autonome fi
guur in de roman is. Ze had daar
ook geen enkel historisch aankno
pingspunt voor gehad. De verhou
ding is altijd ondoorzichtig geble
ven. Von Kleist is voor Henriette
niet haar grote liefde, evenmin als
zij de liefde van zijn leven is. In de
roman is daarom ook geen sprake
van wederzijdse bezieling of volle
dige overgave. Hier komen twee
mensen bij elkaar, die het leven
moe zijn. ‘Wir haben Tranen in
den Augen vor Freude, dass die Zukunft ein Ende hat und die Vergangenheit uns nicht in den Ohren
klingt.’
Wat mij echter vooral voor dit boek
heeft ingenomen is het taalgebruik.
Von Kleist
Reschkes Duits is mooi en ingeto
Slechts met de romanticus Adam gen, het negentiende-eeuws is ner
Müller en diens vriend, de ‘sonder- gens opgesmukt of mooier ge
bare Verfasser Heinrich von Kleist’ maakt. Je realiseert je niet een mo
heeft ze contact, ten slotte blijft al dern werk te lezen. De schrijfster
leen de laatste over, met wie ze een versterkt die indruk nog met het
platonische verhouding heeft. ‘Wie sprookje ‘Das Vermachtnis der Elhaben wir uns gesehnt und verstan vira von Siena’, dat geheel in de
den den Augenblick und beides stijl van Von Kleist is gehouden.
vermocht auszudrücken. Worte ge- Als je niet beter zou weten, zou je
funden, die im Geheimen langst denken, dat het uit zijn werk is
gesprochen, gelebt, vergessen, wie overgenomen.
der entstanden und unsere Wesen Wie zo kan schrijven, zulke prach
einander verbunden.’
tige taalmelodieën kan compone
Reschke heeft het gevaar weten te ren, verdient bekendheid.
■
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De verleiding van de gemakzucht
Het neo conservatieve woordenboek van Robert Nisbet
Prejudices
A Philosophical Dictionary
door Robert Nisbet
Uitgever: Harvard University
Press, ƒ64,45
Importeur: John Pleysier,
Heerde
G. van Benthem v/d Bergh
Wat moeten we ervan denken
als een bekend socioloog als Ro
bert Nisbet zijn vooroordelen
op schrift stelt? Is het begrip
‘vooroordeel’ niet anathema
voor een socioloog? Is hij er niet
juist om vooroordelen te ont
maskeren? Hoort een socioloog
zich niet eerder af te vragen
waarom vooroordelen ontstaan
en zo hardnekkig kunnen blij
ven —zoals Gordon W. Allport
deed in zijn beroemde studie
The Nature of Prejudice?

DUIZENDEN KILOMETERS KOMFORT
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^DENIEÜWE rekord W ^ ^ ^ M
Er zijn m ensen die de
nieuwe Rekord bij wijze van
M spreken ongezien kopen,
op basis van z'n cijfers.
D e gunstige aanschafprijs. D e hoge
inruilwaarde. En het frappant lage
verbruik.
Voor die mensen komt de grote ver
rassing pas als ze flinke afstanden af

leggen in hun nieuwe Rekord.
D e rust en stilte, zelfs bij hogere
snelheden. H e t ontspannen weg
gedrag, d an kzij een subliem weer
systeem en trillingsvrije motorophanging. D e ideale zithouding in stoelen
waar menige auto in de duurdere
klasse nog niet aan toe is.
In de nieuwe Rekord rijdt u dus niet

In Webster’s New World Dictionary
staat onder ‘vooroordeel’:
1. een oordeel of opinie die ge
vormd is voordat de feiten bekend
zijn; vooropgezet idee dat gunstig
kan zijn, maar meestal ongunstig is;
2. een oordeel of opinie die men er
op na houdt, ondanks feilen die het
tegenspreken; een onredelijk voor
opgezet idee (‘een vooroordeel te
gen moderne kunst’).
3. wantrouwen, intolerantie of irra
tionele haat ten opzichte van andere
rassen, geloofsovertuigingen, stre
ken, beroepen en dergelijke.
Daar is niet veel gunstigs bij.
Waarom kiest Nisbet dan toch de
titel Prejudices voor zijn naar het
voorbeeld van Voltaire geschreven
‘filosofisch woordenboek’? Nisbet
rechtvaardigt zich alleen indirect
door als motto voor zijn boek een
lang citaat van de voorloper van het
conservatisme, Edmund Burke, te
gebruiken. Volgens Burke zou het

alleen heel ekonomisch. U blijft ook op
lange afstanden fit genoeg om daarvan
te genieten.
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Opel nummer één. Omdat u voor zekerheid kiest.
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wijzer zijn om ‘de verborgen wijs Het voorgaande wil niet zeggen dat
heid’ in vooroordelen te ontdekken ik niets van conservatisme zou wil
en uit te werken dan ze uit de weg len weten en het in alle opzichten
te ruimen: ‘het is verstandiger om het verwerpelijk zou vinden. Zo is het
vooroordeel te handhaven met de niet. Zolang het niet om onge
rechtvaardiging ervoor, dan de jas toetste en niet te toetsen vooroorde
van het vooroordeel van je af te wer len gaat, maar om uitgangspunten
pen en niets dan de naakte rede over of veronderstellingen, is er in de
te houden’. De warme wollen jas conservatieve traditie veel waardevan het vooroordeel! Uit Nisbets vols. Thema’s als de onbedoelde
beroep op Burke blijkt al dat zijn kwade gevolgen van goed bedoelde
boek deel uitmaakt van de conser hervormingen en de gunstige
vatieve revival in Amerika. En dat aspecten van gemeenschappen waar
geldt ook voor de teneur van het ci mensen elkaar van aangezicht tot
taat van Burke: onderwaardering aangezicht kennen; van traditie
van de rede en overwaardering van en continuïteit; van de familie of
het belang van traditie en continuï van openbare orde en gezag krijgen
teit in de samenleving is typerend meestal onvoldoende aandacht in
de liberale en socialistische tradi
voor conservatief denken.
ties. Het belang dat in het conserva
Provocerend
tisme aan continuïteit en traditie
Vooroordelen lijken me niet iets wordt gehecht, kan mensen er voor
voor een socioloog om prat op te behoeden te bezwijken voor de
gaan. Dat houdt immers minach waan of mode van de dag. Tegelijk
ting in voor wetenschappelijk on kan het ook tot sterke weerstand en
derzoek, voor gebruik van de ‘naak verzet leiden tegen sociaalweten
te rede’ om de feitelijke samenhan schappelijk onderzoek — of mis
gen in de maatschappelijke ontwik schien beter tegen onderzoek van
keling te onderzoeken. Af en toe la de feiten. Daarom is wat J.L. Hel
ten Nisbets beschouwingen ook dring als de kern van het conserva
zien hoe makkelijk conservatief tisme wil beschouwen: ‘onderzoek
denken in reactionair denken kan alles en behoudt het goede’ enigs
overgaan. Oog voor het belang van zins paradoxaal.
continuïteit en traditie verwordt
dan tot het krampachtig afweren Uithaal
van iedere poging om mensen en Onderzoek is in ieder geval niet
samenlevingen wetenschappelijk te Nisbets sterkste kant. Hij is eigen
onderzoeken. Zo wil Nisbet bij lijk meer filosoof dan socioloog. Hij
voorbeeld niets weten van pogin is geneigd om ideeën en begrippen
gen om het handelen van belangrij belangrijker te vinden dan de vraag
ke historische personages begrijpe hoe de maatschappelijke werkelijk
lijk te maken met behulp van heid in elkaar zit. Het oeuvre van
psychoanalytische
categorieën. Nisbet draait om begrippen die bij
Daarbij deinst hij zelfs niet terug na allemaal een belangrijke rol in de
voor het onjuiste (bevooroordeelde) conservatieve traditie spelen, waar
weergeven van Eric Eriksons van titels getuigen als The Questfor
Young Man Luther. (Zelfs diens Community, The Twilight ofAuthonaam spelt hij consistent verkeerd rity, Tradition and Revoll, History
als Eriksen.) En waarom?: ‘De psy- of the Idea of Progress, en The Sociochogeschiedenis haalt helden naar logical Tradition. In dat laatste boek
beneden tot het niveau van de klini verdedigt hij de stelling dat de erfe
sche patiënt.’ Drie vooroordelen in nis van De Tocqueville voor de
één zin: over helden, over patiën ontwikkeling van de sociologie veel
ten, en over het noodzakelijk reduc belangrijker is gebleken dan die van
tionisme van psychoanalyse.
Marx. Ook dat boek hangt hij op
aan wat hij als vijf kernbegrippen
De titel van Nisbets boek is niet al in de sociologische traditie be
leen maar provocerend, het is een schouwt: gemeenschap, gezag, sta
uiting van gemakzucht. Door die ti tus, het sacrale en vervreemding.
tel kan hij zich ongestraft uitlatin Maar in Prejudices kan hij zich ver
gen veroorloven, die hij zich als we oorloven om over liefst zeventig be
tenschapsman onmogelijk zou kun grippen zijn licht te laten schijnen.
nen permitteren. Hij maakt daar Verdeeld over 318 bladzijden bete
mee in feite misbruik van zijn eigen kent dat gemiddeld vier tot vijf
wetenschappelijk prestige.
bladzijden per begrip. Het langste

1
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Robert Nisbet

stuk telt negen bladzijden en be
handelt de oorlog. Het is een histo
risch verhaal, dat de nadruk op de
bijna altijd verzwegen positieve ge
volgen van oorlogen legt, maar dat
op het einde ontsierd wordt door
een uithaal naar de rol van liberale
intellectuelen bij de oorlog in Viet
nam.
Wat zijn de geliefde thema’s van
Nisbet? Waar heeft hij zoal voor
oordelen over, of misschien beter:
de lust tot oordelen? Hij verant
woordt zijn keuze nergens. Hij zegt
alleen maar dat ‘de onderwerpen
van historische naar contemporai
ne, van didactische naar luchtige,
en van persoonlijke naar abstracte
lopen’. Toch is het niet moeilijk om
enige ordening aan te brengen. Er
kunnen vijf rubrieken worden on
derscheiden. In de eerste plaats
linkse thema’s zoals vervreemding,
mensenrechten, sociale revolutie,
racisme, militarisme. Groter in aan
tal zijn rechtse thema’s als anomie,
bureaucratie, authoritarisme (dat
anders en beter zou zijn dan totali
tarisme), gemeenschap, conserva
tisme, misdaad en straf, de familie,
inflatie, activisme van de rechterlij
ke macht. Een omvangrijke rubriek
is ook die van de -ismen, waar
‘-ismen’ zelf de eerste van is en ver
volgens een merkwaardig heteroge
ne reeks als atheïsme, creationisme,
darwinisme, feodalisme, renaissancisme, liberalisme, fanatisme onder
valt. Een wat kleinere rubriek is die
van de sociale wetenschappen waar
toe ik onder meer futurologie, soci
ale verandering, reïficatie, histori
sche noodzakelijkheid en sociobio
logie reken. De vijfde rubriek is wel
vrij uitgebreid en omvat onderwer-
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pen uit het dagelijks leven, zoals ver
veling, comfort, begeerte, dood, en
thousiasme, jaloezie, nostalgie, de
oude dag, originaliteit, geestigheid
en belediging. Een restcategorie
zijn thema’s als ideologie of publie
ke opinie, die zowel bij links als
rechts ondergebracht kunnen wor
den.

Afwezigen
Nisbets preoccupaties nu kennend
zijn er een aantal opvallend afwezi
ge onderwerpen: socialisme, com
munisme, kapitalisme en democra
tie; vrijheid en gelijkheid; cultuur;
intellectueel; realisme, idealisme en
materialisme. Maar misschien nog
wel het meest opvallend is het ont
breken van het begrip vooroordeel
zelf. Dat is een gemiste kans — of
alweer een teken van gemakzucht.
Nisbets korte essays zijn vaak inte
ressant en soms verrassend, maar
worden me te vaak ontsierd door de
denigrerende toon waarop hij
schrijft over wie of wat hem niet be
valt. De vorm van zijn boek wordt
daarmee tot een vrijbrief om rancu
ne te spuien. Zo schrijft hij bij
voorbeeld bij humanities over de jaren zestig als een ‘age of vandals’,
een tijdperk van vandalen die de
Amerikaanse universiteiten en me
dia beslag genomen zouden heb
ben. Hij noemt de jaren zestig zelfs
‘the American approximation to the
French Revolution’. Dan is hij zelf
zeker de Amerikaanse Burke. Zulke
passages lezen als een verlate
wraakoefening — al zijn sommige
van zijn bezwaren tegen de bewe
ging van die jaren gerechtvaardigd
genoeg. Zo kan ik ook meevoelen
met zijn afkeer van wat hij ‘psychobabble’ noemt, het eindeloze psychogeklets, het gezeur en geklaag
over psychische problemen, relaties
en het vinden en ontplooien van je
zelf. Nisbet citeert een fraaie uit
spraak van Goethe tegen Eckermann: ‘regressieve tijdperken neigen
altijd tot het subjectieve, terwijl in
progressieve tijdperken steeds het ob
jectieve voorop staat’.
Het doet ook niet erg sympathiek
aan wanneer Nisbeth bij het onder
werp ‘begeerte’, een lang verhaal
houdt over de titelinflatie in de
Amerikaanse academische wereld.
Professor Smith kan nu ‘Lulubell
Fitzmeister Professor of Widlife
Management’ worden, terwijl de
faptekst Nisbet zelf introduceert als
Albert Schweitzer Professor of the
Humanities, Emeritus, Columbia
University. Hij had zich zelf dus
als voorbeeld kunnen nemen. Nu
roept hij de verdenking op dat hij
dit stuk heeft geschreven, omdat
zijn eigen titel, die hem natuurlijk
32
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wel toekomt, door die inflatie min
der waard zou zijn.
In zijn opstel over creationisme doet
Nisbet een verbazingwekkende po
ging de evolutietheorie en de these
van de goddelijke oorsprong van
het leven eenzelfde (wetenschappe
lijke?) status te geven. Hij doet dit
onder meer op grond van een merk
waardige uitspraak over axiomata:
die zouden, om bewezen te worden,
‘uitspraken van buiten’ nodig heb
ben. En dat zou dan voor de he
le wetenschap gelden. Een ander
‘argument’ is ‘de ongelofelijke on
waarschijnlijkheid van de oorsprong
door zuiver natuurlijke, wereldse pro
cessen van de mens, ja, van het hele
ingewikkelde en gecompliceerde weef
werk van het leven’. Tsja, dan moet
er wel een God of grote Geest ach
ter zitten. Nisbet heeft het over
‘sophisticaded creationists’ en het is
duidelijk dat hij daar zich zelf toe
rekent.

Humanisten
Een van de eerste onderwerpen die
ik opsloeg was renaissancisme, om
dat ik me afvroeg wat dat in he
melsnaam mocht zijn. Het blijkt te
staan voor de overwaardering van
de humanisten als wegbereiders
van de vernieuwing in kunst en we
tenschappen en het onderschatten
van de dynamiek van de middeleeu
wen. Dat wordt langzamerhand
door historici toch wel algemeen er
kend, zodat Nisbet zich eigenlijk af
zet tegen ouderwetse middelbare
schoolboeken. Maar het blijkt hem
dan ook om iets anders te gaan. Het
hele betoog loopt uit op een tirade
tegen de humanisten van vandaag
(lees: liberale of linkse intellectue
len) die zich in een directe lijn op
de Italiaanse humanisten en de
Franse filosofen zouden beroepen.
En dan komt het: ‘deze moderne hu
manisten zijn even kenmerkend arro
gant, bevooroordeeld, nergens in wor
telend, cynisch, bereid om zich zelf
voor macht en rijkdom te verkopen,
altijd belust op het aanvallen van de
openbare orde en het verstoren van de
morele vrede, en maar al te gelukkig
diepzinnigheid, wijsheid en geleerd
heid op het altaar van intellectuele
brille te willen offeren. ’
Hoe dit te noemen? Sweeping state
ment? De humeurigheid van een
wrakkige oude man? Dit soort pas
sages irriteren me in ieder geval da
nig en roepen een oordeel op, dat
als mijn voorordeel beschouwd
mag worden: stijl en toon van Nisbet’s boek staan mij niet aan. ■

Niet Reinaert, de verteller is de schurk

Nieuwe import
David Burnham

Een nieuwe theorie over het verhaal van de vos

The Rise of the Computer State;
the threat to our freedoms, our esthics
and our democratie process
Random House f 58,15 (Gebonden)
Theodore Draper

Present History;
on nuclear war, détente and other
controversies
Random House f 64,35 (Gebonden)
Ken Follett

e Man from St. Petersburg;
his superb thriller in paperback now
Signet f 13,30
H.W. Fowler

A Dictionary of Modern English Usage;
the first ever paperback edition
Oxford University Press Paperback f 24,25
Victoria Glendinning

Edith Sitwell - A Unicom Among Lions;
literary biography at its best
Oxford University Press Paperback f 24,25
Leon Rooke

Shakespeare’s Oog;
a novel to thoroughly delight and amuse
the most jaded of readers
Alfred A. Knopf f 35,50 (Gebonden)
Jonathan Ryder (also known as RobertLudlum)

Trevayne;
the world’s no. 1 thriller writer is back!
Granada f 13,50
Stevie Smith

Me Again;
uncoliected writings
Vintage f 23,80
Lester C. Thurow

Dangerous Currents;
the state of economics
Random House f 54,90
John M. Del Vecchio

The 13th Valley;
promisingly alive with the gritty, insufferable
atmosphere of Vietnam at full snafu tilt
Sphere f 24,25
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Reinaert prim air
door F.P. van Oostrom
Uitgever: Hes,
38 p., ƒ 19,50

Rein Bloem
Sinds F. Lulofs’ boekje over de
Reinaert Nu gaet reynaerde al
huten spele (nu wordt het me
nens voor Reinaert, 1975) is het
een beetje stil geworden rond
de vos. Wel zond de NCRV in
1979 Reinaert als hoorspel uit
in een niet te beste bewerking,
wel verscheen, ook in 1979, de
erbarmelijke hertaling door
Ernst van Altena en in de
Prisma-reeks een uitgave met
een getrouwe vertaling door Arjaan van Nimwegen, maar nieu
we inzichten werden niet gefor
muleerd. Nu, met een nieuwe
wetenschappelijke uitgave van
Lulofs in het vooruitzicht, ver
schijnt een klein, uitdagend en
verfrissend boekje van F.P. van
Oostrom: Reinaert primair.
De titel stelt de vraag naar de recep
tie van de oorspronkelijke tekst:
hoe heeft het publiek van de laat
twaalfde-eeuwse of begin dertiendeeeuwse voorstelling (het staat wel
vast dat de tekst door een verteller
mondeling is voorgedragen) gerea
geerd?
De grondlegger van de moderne
Reinaert-interpretatie, de geniale
maar speculatieve W.Gs. Hellinga,
ging ervan uit dat de verteller op
een markt zijn verhaal stond te ver
kopen en dat het niet alleen een
kwestie van vermaak was. Daarvoor
speelde hij te vaak in op taboes als
geweld, machtsmisbruik, ketterij
en homoseksualiteit, op alle vor
men van kwaad.
Herman Pleij is in de NCRV-gids
van 8 december 1979 nog dezelfde

Amsterdam

Vraag uw boekverkoper
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Prijswijzigingen voorbehouden

mening toegedaan en ook Paul Biegel in zijn kinderboekbewerking
van 1972 en Ernst van Altena in
zijn hertaling vatten het verhaal op
als gericht tot het volk.
Helder, en wat mij betreft onom
stotelijk, toont Van Oostrom aan
dat een zodanige gerichtheid uiterst
onwaarschijnlijk is: de lengte en de
moeilijkheidsgraad van de tekst, vol
juridische en literaire toespelingen,
wijzen niet op een volks publiek in
de open lucht.
Ook met de andere theorie over het
geïntendeerd (= bedoeld) publiek
rekent Van Oostrom af: uit het niet
over de hekel halen van de gegoede
burgerij, terwijl alle andere lagen
van de maatschappij wel met hoon
overladen worden, kan men niet af
leiden dat de tekst door een burger
voor zijn eigen ‘klasse’ geschreven
en verteld is. Dat is een veel te
rechtlijnige afleiding en houdt bo
vendien geen rekening met drie
vaststaande gegevens:
1. van een burgerlijke literaire we
reld is tot ver in de dertiende eeuw
nog geen sprake;
2. de verwijzingen in de Reinaert
kunnen alleen maar functioneren
voor een publiek dat op de hoogte
was van ridderromans en andere
adellijke teksten;
3. de handschriften waarin de Rei
naert voorkomt waren bestemd
voor een adellijk milieu.

Aannemelijk
Bondig komt Van Oostrom tot de
conclusie dat ‘tegenover dit aristo
cratisch geschal de stem des volks
maar zwak klinkt’. Het lijkt na deze
bewijsvoering op zijn minst aanne
melijk dat meer dan dertig jaar lang
(Hellinga begon zijn Reinaertstudie in 1952) een te volkse tekst
de wereld is ingestuurd en dat de
kinderen voor wie Paul Biegel ‘een
eigentijdse bewerking’ maakte, hoe
aardig ook, te gemeenzaam zijn
aangesproken: 'Zijn doel met deze
tekst: het volk te vermaken, heb ik als
voornaamste richtlijn aangehouden,
en bewust gekozen voor een
spreektaal-tekst in een poging de gela
denheid van het middeleeuwse vers te
spuien in het taaleigen van heden. ’
In het tweede deel van zijn boekje
werpt Van Oostrom de vragen naar
de functie van de tekst op, en wat de
hoge meneren ervan vonden.
Op grond van een paar dertiendeeeuwse, maar merendeels veer
tiende- en zelfs vijftiende-eeuwse

uitspraken in adellijke teksten komt
Van Oostrom tot een negatief beeld
van de vos. Hij is het type van de
scalc en dat heeft met schalks niets
en met schurkachtigheid alles te
maken. Schrijvers als Van Maerlant, Potter en Van Hildegaersberch waarschuwden tegen de stre
ken van de vos, hij is geen haar be
ter dan de andere bedriegers en hui
chelaars in het dierenrijk. Ook de in
de Reinaert zelf herhaalde malen
gebruikte kwalificatie fel, lees sluw,
gemeen, wijst in dezelfde richting.
Heel speculatief — hij komt daar
rond voor uit —stelt Van Oostrom
dat de Reinaert primair ontvangen
is als ‘een van de zeldzame middel
eeuwse litteraire werken zonder posi
tief personage met wie het zich zelfge
noegzaam identificeren is.’
Het woordje zelfgenoegzaam duidt
binnen de speculatie op enige voor
zichtigheid en het aanwijzen van
minstens drie ontsnappingsmogelijk
heden die het adellijk publiek had
om aan het ongewone te ontkomen
is ook gematigd: aan het hof besefte
men dat het maar literatuur was,
slechts een dierenroman. En omdat
bij voorbeeld in een verhaal als Ka
rei ende Elegast juist wel een aardig
beeld van het hof was geschetst,
vond men het allemaal niet zo erg
als het in de Reinaert werd voor
gesteld.
Het verhaal zit wel vol interne on
lustgevoelens, maar zelfspot en zelf
kritiek graven niet zo diep dat het
eigen wereldbeeld deerlijk geschon
den wordt. Aldus Van Oostrom,
maar ik denk dat zijn conclusie wat
dit betreft toch te haastig is.
Hij houdt met twee zaken fe weinig

De vos als (boze) koning tronend
op het rad van Fortuna, waarop
de leeuw als verstoten vorst de
laagste positie inneemt

rekening: de verhaalstructuur
dwingt het publiek (van welke sta
tus ook) mee te gaan met de vos en
de kwalificaties van de vos als
boosaardig type hebben in de eerste
plaats een functie in de context en
situatie waarin de vos op dat mo
ment met andere, lees tégen andere
personages optreedt. De grap, de
truc, de geniale vondst van het ver
haal is dat het begint op een rechts
zitting waar de beschuldigde vos af
wezig is; pas als de bewijzen van
zijn schuld geleverd zijn en hij
tweemaal vergeefs aan het hof is ge
daagd, verschijnt hij na de derde in
daging ten tonele. Al die tijd heb
ben wij, het publiek, op zijn komst
zitten wachten, we weten dat het
nu menens wordt en horen dat de
langverwachte een list in petto
heeft. Op dat moment hangen wij
aan zijn lippen, gaan we met hem
mee, wie hij ook is, al was het de
duivel zelf.
Lulofs zit er op dit punt volledig
naast: hij geeft als reden voor de
komst van de vos naar het hof dat
hij optreedt namens de clan, de fa
milie. Kwam hij niet, dan zou de
familie onherstelbare oneer zijn
aangedaan. Zo’n interpretatie gaat
voorbij aan het feit dat de vos niet
meer is dan een Stellvertreter, hij
zit vast aan de verteller; dié is het
die het verhaal stuurt, hij zelfheeft
daarin niet veel te zeggen. We moe
ten niet watertrappen als we kun
nen zwemmen, dus mee met de ver
teller, niet stilstaan bij de vos.
18 JUNI 1983
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Uit de praktijk van een verzekeringsadviseur:

Meneer Vink
veraste zich bijna in
de baan van z ’n leven.
Plotseling kwamen veel dingen
waarvan Han en Bea Vink zo vaak
gedroomd hadden, binnen bereik.
Han was praktisch rond bij z’n
nieuwe baas en ae baan van z’n leven
zou hem een schitterende salarisverbe
tering geven.
’t Eerste waar ze aan dachten was
een mooier huis. Groter hoefde niet
per se, maar in een ruimere buurt en
liefst niet meer in een rijtje.
Over de financiering van dat
huis nu, sprak hij met zijn verzekerings
man. Van het een kwam het ander en
zo ging het gesprek al gauw over de
nieuwe haan.
Han Vink praatte er vol vuur
over. Over de reputatie van het bedrijf.
Over z’n positie daar, vlak onder de top.
Over de salariëring. En over de ronduit
fantastische pensioenregeling. Dat was
het punt waarop zijn verzekerings
adviseur hem aan ’t denken zette.

Hem werd voorgerekend dat hij
daardoor een stuk minder dan een
„ronduit fantastische pensioenregeling”
kon verwachten.
Wat de baan van z’n leven was,
kon dus wel eens de domper op z’n
pensioen worden. Han Vink had name
lijk al 12 jaar pensioenbetaling achter
zich, maar op basis van een veel lager
salaris. En hij had nog 28 jaar voor de
boeg voor een pensioen (zo wordt dat
nu eenmaal berekend) dat gebaseerd is
op 40 jaar werken.
Hij zou dus twee keer „pensioenverlies” lijden, zoals dat heet.
Zijn verzekeringsadviseur raadde
hem aan om bij zijn nieuwe baas een
extra pensioenverzekering te bedingen,
of anders zelf zo’n verzekering af te
sluiten. Het eerste lukte gelukkig, zodat
de baan van z’n leven werkelijk de baan
van z’n leven kon worden, ook na
z’n 65ste.

Dit verhaal is gebaseerd op ware
gebeurtenissen. Maar het is geen uniek
verhaal.
Dagelijks bewijzen verzeke
ringsadviseurs dat zij een steun en toe
verlaat zijn voor hun klanten.
Niet alleen om een schade te
regelen of u rompslomp uit handen te
nemen, maar vooral ook om u te advi
seren tegen welke risico’s (en op welke
wijze) u zich ’t beste kunt verzekeren.
En omdat zij voor u de belangen
behartiger bij verzekeringsmaatschap
pijen zijn. Verzekeren is een vak. En
verzekeringsadviseurs verstaan hun vak.
Zij helpen u bij het in kaart
brengen van uw specifieke risico’s,
lichten uw zekerheden van tijd tot tijd
door, en wijzen u op veranderingen.
Zij geven u zekerheid, en zijn er
als u ze nodige hebt. Denk daar even
over na voordat u een verzekering
m a x jiw , _ gaat afsluiten.
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Neem een goede verzekeringsadviseur.

Dan sta je niet alleen.

_____ ______________________________________________ Dit is ccn publikatic van de Unie van Assurantietussenpersonen,

UVAT, Postbus 5088,1007 AB Amsterdam.

Maar is dat boosaardige daar dan
geen belemmering voor? In de
eerste plaats laat natuurlijk elk
mens zich graag met het kwaad in
—als hem daartoe de fictieve moge
lijkheid geboden wordt (zeg ik er
geruststellend bij). Een thriller met
Alain Delon als aartsschurk levert
geen publiek moeilijkheden op, ook
niet als een moralistische straf aan
het einde eens uitblijft en hij per
helicopter de wijk neemt naar zijn
aards paradijs. En wat moralisten
ook geprobeerd hebben: de stoute
Piet de Smeerpoets wordt niet als
afschrikwekkend voorbeeld gezien,
maar is de lievelingsheld van menig
kind. De hang naar het kwaad is
geen onschuldige, maar wel een
heerlijke zaak. In de gekuiste versie
van de Reimert voor kinderen door
A. Hans (de pastoor verliest geen
kloot maar een oor!) wordt de vos
door de verteller geïntroduceerd als
een loze schelm en met de zin: ‘Uren
in ’t rond was er geen grotere dief,
geen wreder moordenaar.’
En die zin wordt later nog eens
door de verteller (niet door een van
de vijanden van de vos) herhaald.
Hoe kuis en moralistisch Hans in
zijn bewerking ook tekeergaat, hij
ziet er kennelijk geen been in om de
kinderen met zo’n schurk mee te la
ten gaan. In de tweede plaats is op
te merken dat de verteller van de
Reinaert het kwaad aan zijn hoofd
persoon toeschrijft als hij zich
opstelt tegenover andere persona
ges, de beer, de kater en uiteinde
lijk de leeuw.
Van Oostrom geeft een aantal plaat
sen met fel (vals, sluw) als negatieve
bepaling. Ik geef er vier van de vijf
in de vertaling van Arjaan van
Nimwegen:
1) Daarom lachte die valse Rein
2) Rein zegt heel wat fraais, maar
vals en slecht is zijn hart
3) De valsaard zei...
4) Reinaart zag dat sluwe streken
hem uit de put zouden halen.
In het eerste geval bedriegt de vos
Bruun, in 2) en 3) Tibeert, in het
laatste geval de koning.
Juist door in die omstandigheden
de vos boosaardige trekken te ge
ven, beklemtoont de verteller zijn
en onze haat tegen schijnheilige be
driegers van lager allooi. Het gaat
niet om zo maar wat leedvermaak,
het gaat om regelrechte vernieti
ging.
Dat is in hoge mate verontrustend
voor het meegaand publiek, dat niet
in vrijblijvende zelfspot en zelfkri
tiek kan blijven steken, dat ook niet
kan vluchten in zoveel aardiger ver
halen over een hof. Het dierenver
haal is geen excuus, het dwingt op
deze manier tot het besef van

beestachtigheid en jungle; we la
chen wreed mee met de vos en hui
len met de wolven in het bos.
Natuurlijk hebben latere schrijvers
gewaarschuwd voor de streken van
de vos en hem als scalc afgebeeld.
Maar zij haalden hem naar eer en
geweten uit zijn spel, of liever ge
zegd uit het spel van de verteller, ze
maakten er een levensles van. Arme
watertrappers die hun lezers van
het luctor non emergo, het worstel
en verzuip in de Reinaert af willen
houden. Van Oostrom schrijft:
‘Maar met een negatieve Reinaert
worden diens tegenstanders nog
niet positief.’
Dat is veel te zacht geformuleerd en
verdoezelt de inzet van de strijd.
De schurk die wij in de tekst nood
gedwongen moeten zijn, verteller,
personage en publiek, verhaalt zijn
gramschap op de minderwaardige
schurken, met het recht van de
sterkste. Ernst van Altena die van
de vos een volksheld maakt door,
zoals Van Oostrom laat zien in een
bijlage, alle felheid te schrappen, is
als verteller een doetje, Willem die
de Reinaert maakte een hardhandi
ge doener. Hij grijpt ons bij de keel
en zegt dat het voor de grap was.
Niet de vos is de schurk in het spel,
het is de verteller die het hem doet.
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Gelukkig
is er Balmoral

>

We leven in de tijd van concessies doen. Het moet minder, horen we overal en zie: het wordt minder.
Voor de goede sigaar is zon mentaliteit funest. Want sigaren maken is een vak, maar goede sigaren
maken is een kunst. En kunst verdraagt geen concessies.
Het moet voor liefhebbers van een goede sigaar een gelukkige gedachte zijn dat ze bij Balmoral zelfs
in deze tijd weigeren water in de wijn te doen. De in deze advertentie afgebeelde Highlands van f 0,65 per
stuk is voor een senoritas vrij lang en stelt daarom hoge eisen aan tabak en melange.
Net als alle andere Balmoral sigaren heeft ook de Highlands een dekblad van de beste Sumatra tabak.
Het omblad van de Highlands is Java-tabak uit het Besuki-gebied en het binnengoed een melange van
Mata-Fina Brasil en zachte Java-tabakken. Havana-tabakken ronden de smaak af.
Tja... gelukkig zijn er nog mensen die de kunst verstaan ’n senoritas te maken als de Balmoral Highlands.
En gelukkig is dat niet de enige sigaar die ze maken.
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METEEN EUROCHEQUE
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Balmoral, demeestverfijndesiaaat

Per cheque kunt u tot f30 0,- betalen. Bovendien kunt u er bi/ banken m geheel Europa geld mee opnemen. Eurocheques zi/n verkrijgbaar bi/ alle banken
en spaarbanken van Nederland. Ze zijn gedekt tegen verlies en diefstal. Uitvoerige informatie en voorwoorden vindt u in Eurocheque Tips.

Uitzondering in ieder groepsverband
Slauerhoff als student en als studieobject
Slauerhoff student auteur
Samenstelling: Eep Francken,
Geerte van Munster en
Arie Pos
Uitgever: Nijgh en
Van Ditmar,
96 p., ƒ24,50
Er bleef toch geen bewijs
Opstellen over de poëzie van
J. Slauerhoff
Verzameld door Dirk Kroon
Uitgever: Bzztóh,
334 p., ƒ55,—
Rudi van der Paardt
Jan Slauerhoff (1898-1936)
wordt door velen als een van
onze grootste moderne dichters,
door sommigen als een nog be
ter prozaïst, en door vrijwel alle
literatuurliefhebbers op zijn
minst als een intrigerende per
soonlijkheid beschouwd. De

laatste jaren heeft het niet ont
broken aan belangstelling juist
voor dit laatste aspect, getuige
enkele tentoonstellingen, her
drukken van twee belangrijke
(hoewel deels achterhaalde)
Slauerhoff-biografieën, een ver
zamelbundel met verspreide
biografica bezorgd door Dirk
Kroon.
Maar ook Slauerhoffs werk kreeg
de nodige aandacht. Naast Dirk
Kroon ontpopte vooral Herman
Vernout zich als een onvermoeibaar
SlauerhofT-propagandist. Hij stelde
een nieuwe bloemlezing samen uit
de poëzie van de ‘Rimbaud van
Leeuwarden’ en zorgde voor een
regelrechte verrassing door een uit
gave van Slauerhoffs Reisbeschrij
vingen, die niet in de Verzamelde
Werken te vinden waren. Daarmee
werd de gebrekkige status van deze
Werken weer eens aangetoond, of,
om het minder onvriendelijk te zeg

‘Het begin van de ondergang”

ROMAN

SAMUEL RAM

Boosaardig scheldgedicht

De ontwikkeling van een arbeiderskind in de tweede wereldoorlog.
Kunnen “ gewone” mensen “ gewoon” doorleven? Hoe krijg je eten,
als je geen vuile handen wilt? Wanneer collaboreer je wel, wanneer
niet? De armsten kenden de vijand reeds van voor de oorlog. Prijs
f 19,50. Verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks bij de uitge
ver. Aanbevolen door Martin Ros op de televisie.
“ Mans Evenbeeld”

ROMAN

SAMUEL RAM
Deze aangrijpende roman laat geen lezer onberoerd. Centraal staat
de zoekende, kiezende mens, die geconfronteerd wordt met de
meest Goddelijke, maar tegelijk nederige kwaliteiten van de
existentie. Is er geen ontkomen aan de banaliteit van ons bestaan,
is er geen vluchtweg, of een zinvolle sublimatie? Liefde, dood, ver
vreemding en eenzaamheid: herkenbare gevoelens van die mens,
die moeizaam zijn weg zoekt en geen genoegen neemt met klakke
loze aanpassing aan de structuur. Enkele reacties. Emanciperende
roman, die provoceert tot kritische bezinning. Een vlijmscherpe ro
man, die tot op het bot ontroert. Verschijnt sept. 1983. Prijs: f30,55
Voorintekenprijs: f 26,— Voorintekenen door storting van het be
drag op postrekening 4296207

everi Sassen hei n
antwoordnummer 33, 9750 VX Haren Gn,
tel. 050-349360
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gen (want aan de goede trouw en
inzet van de redactiecommissie be
hoeft men niet te twijfelen): daar
mee werd duidelijk hoe anders de
maatstaven zijn die wij nu aanleg
gen bij een dergelijke editie dan
zo’n veertig jaar geleden.
In 1986 vervallen de auteursrech
ten op de ongebundelde Slauerhoviana en men kan verwachten, dat
dan ook een begin kan worden ge
maakt met een (hopelijk genereus
gesubsidieerde) uitgave van het in
tegrale werk. Slauerhoff-kenner
Eep Francken, auteur van een
Synthese-deeltje over Het verboden
rijk (1977), heeft niet op dit magi
sche jaar willen wachten. Met zijn
studenten Geerte van Munster en
Arie Pos heeft hij een bundeltje sa
mengesteld, waaruit Slauerhoffs ac
tiviteiten als student-auteur zijn af
te lezen: poëzie en proza uit studen
tenalmanakken en dito weekbladen
zijn er in herdrukt, voorzien van ei
gen en andermans commentaar.
Bestreken is de periode van 19161920, wat daarna verscheen, is voor
het merendeel door Slauerhoff zelf
gebundeld en behoort inmiddels tot
de officiële literatuurgeschiedenis.
In een van de weinige interviews
die Slau heeft gegeven, een gesprek
met G.H. ’s-Gravesande (herdrukt
in het eerder genoemde boek van
Kroon), doet hij zijn juvenilia af als
pretentieloos amusement. Dat lijkt
geen onjuiste kwalificatie. Het wei
nige proza van fictionele aard dat
Slauerhoff in die tijd publiceerde is
zelfs voor almanak-vulling van een
opvallende meligheid. De Franse
gedichten zijn merkwaardig, maar
toch eigenlijk nauwelijks meer dan
pastiches. De latere rijmvirtuoos
kondigt zich aan in een serie spot
en scheld-gedichten, een genre dat
Slau ook in zijn rijpe periode wel
beoefende, getuige zijn boosaardige
scheldgedicht op Du Perron, dat
overigens in de Verzamelde Gedich
ten ontbreekt. Tot de spotgedichten
die Slauerhoff als student schreef,
behoort het inmiddels befaamde
sonnet ‘De afgescheiden gemeente’.
Dit is een kryptisch gedicht op de
Amsterdamse studentenvereniging
USA, waarvan Slauerhoff, net als
Simon Vestdijk, lid was. Laatstge
noemde heeft in het aan zijn studie
genoot gewijde hoofdstuk in Gestal
ten tegenover mij het juiste referen
tiekader gegeven van dit sonnet, dat

door Van Wessem in zijn biografie,
alsmede door de redactiecommissie
die het in de Verzamelde Werken
opnam, was geïnterpreteerd als een
kritiek op de Hollandse vroomheid.
Het bijzondere aan dit sonnet is, af
gezien van een letterlijk onmogelij
ke laatste regel ‘Dit is de Dienst, die
op hun secte pratten’ (met een ont
brekend antecendent en een foutief
gebruik van het werkwoord), het
feit dat Slauerhoff het als USA-lid
publiceerde in Propria Cures, dat in
die tijd corps-vriendelijk en dus
USA-vijandig was. Een staaltje deloyaliteit, dat geheel past bij de ka
rakteristiek die Vestdijk in zijn ma
gistrale Slauerhoff-hoofdstuk geeft:
‘Een uitzonderingsgeval in ieder
denkbaar groepsverband, een levende
ontkenning van iedere saamhorig
heid, met haar rechten en plichten’.
Slauerhoff student auteur is vooral
interessant door het licht dat het
werpt op een niet zo bekende perio
de van het leven van de dichter. Zo
als te verwachten was hij ook in het
studentenleven recalcitrant: al bij
zijn eerste optreden als USA-lid —
Slau had zich aangemeld voor het
na-novitiaat — eigenlijk nog voor
zijn inauguratie, stelde hij kritische
vragen aan de rector van de Senaat.
Zijn spotgedichten op USA en en
kele coryfeeën van de vereniging
gaven aanleiding tot moties van af
keuring en volgens Vestdijk zelfs
tot vechtpartijen. Inzendingen voor
de almanak werden maar gedeelte
lijk geplaatst vanwege het blasfemi
sche karakter. Toen zijn bijdragen,
meestal ingestuurd onder het (door
de samenstellers van de bundel niet
nader toegelicht) pseudoniem E.,
toch wel degelijk de aandacht trok
ken, werd hij redacteur van PC.
Dat hij binnen de kortste keren de
redactie verliet, hetgeen weer leid
de tot ingezonden stukken van ‘de
ontslagen redacteur’, zal weinig
verbazing wekken. Het laatste frag
ment in het boekje is een citaat uit
de corpsalmanak van 1920 op Slau
erhoff: ‘Dat zijn dagen weinig zijn,
een ander neme zijn ambt (Psalm
109).’

Belangstelling
Lange tijd van leven heeft Slauer
hoff inderdaad niet gehad. Zijn lite
raire produktie van zo’n vijftien
jaar is echter enorm geweest en
heeft ook tot een vloed van kritie
ken en essays geleid tot op de dag
van vandaag, al is de belangstelling

in de jaren vijftig en zestig wel te
ruggelopen. Na de eerder genoem
de bundel biografica heeft Dirk
Kroon nu een fors boek met artike
len over de poëzie van Slauerhoff
samengesteld; een tweede deel met
stukken over het proza is aangekondigd.
Kroon noemt in zijn uitvoerige en
gedegen ‘noten en aanvullingen’
zo’n 175 beschouwingen, meren
deels recensies van de diverse dicht
bundels. Van dit totaal is ongeveer
een kwart in Er bleef toch geen bewijs
afgedrukt. Al zou mijn keuze iets
anders uitvallen, Kroons selectie
getuigt in ieder geval van smaak en
literair-historische kennis. Opval
lend is alleen dat het nogal kritische
opstel van H.U. Jessurun d’Oliveira over ‘Het boegbeeld: de ziel’,
oorspronkelijk verschenen in Merlijn en herdrukt in Vondsten en be
vindingen (1967), niet is opgeno
men, al vindt men een samenvat
ting ervan in een reactie van K.
Meeuwesse, die wel is herdrukt.
Enkele essays die ik miste, bij voor
beeld het intelligente artikel dat
H.A. Gomperts in Intenties 2 aan
bepaalde motieven bij Slauerhoff
wijdde, zullen waarschijnlijk hun
plaats wel vinden in het aangekon-
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Elsevier
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De Haan

Bij elke boekhandel
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digde deel over het proza: daarin
zullen namelijk ook die artikelen
verschijnen die zich met facetten
van het gehele werk bezighouden.

Gevoelige natuur
Wie de kleine driehonderd bladzij
den met reacties op Slauerhoffs
poëzie van de korte, maar rake im
pressie van Herman van den Bergh
van Slauerhoffs debuut, Archipel,
tot en met de structurele analyse
van Willem J. van der Paardt van
drie gedichten die ‘Het einde’ zijn
getiteld, achter elkaar leest, wordt
getroffen door de sterke persoonlij
ke betrokkenheid die uit vrijwel alle
bijdragen spreekt: ook met zijn
werk dwong, c.q. dwingt Slauer
hoff kennelijk tot een duidelijke
stellingname. Al uit de eerste kritie
ken spreekt vaak een apologetische
toon, al laten de eerste protesten te
gen diverse vormen van slordigheid
(een kernwoord uit de latere
Slauerhoff-kritiek) zich horen. Ver
bluffend raak is de kenschets die
Martinus Nijhoff in zijn NRCrecensie van Archipel geeft van
Slauerhoffs (poëtische) persoonlijk
heid: ‘Slauerhoff heeft een buitenge
woon gevoelige natuur, zeer menslie
vend, zeer medelijdend. Hij schaamt
zich hiervoor, en steekt deze eenvoud
weg in een lyriek, met opzet gecompli
ceerd. Maar dan zorgt hij ervoor,
waarschijnlijk onbewust, dat deze op
zet merkbaar is en terdege door de
mand valt. Dit doet hij door het aan
heffen van verscheurende dissonanten
en krassende gemeenplaatsen (...) Hij
probeert de waarheid, die naar hij
meent niemand durft te zeggen, met
de waarheid te bedekken. Hij over
schreeuwt zich en denkt: nu zal nie
mand mij goddank geloven.’ Dat
Slauerhoff deze recensie heeft be
waard — Kroon deelt dit mee in
zijn ‘Bronvermelding’ — lijkt mij
veelbetekenend.
Niet alle recensenten waren meteen
zo met Slauerhoff ingenomen. In
Kroons noten vindt men fragmen
ten uit negatieve kritieken, bij voor
beeld van ene Johan Koning, die
opmerkte: Deze verzenbundel (Ar
chipel) van J. Slauerhoff is er één die
de lezer niet ontroert, niet troost, niet
veredelt, niet verrijkt. Die hem enkel
uit zijn humeur brengt en heel erg
ook.’ Voor deze emotionele afwij
zing zou Ter Braak later de psycho
logische verklaring geven, maar
dan zijn wij dus al aangeland in de
Forum-periode, ongetwijfeld Slau
erhoffs glorietijd. Van beslissende
betekenis voor de algemene erken
ning van deze ‘raskunstenaar, een
groots-onbekommerde om de betwete
rij van schoolmeesters en farizeeërs’
(Marsman) is het grote opstel van
Du perron geweest ‘Gesprek over
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Slauerhoff (1930), gebundeld in
Cahiers van een lezer. Daarin wor
den ten overstaan van een heer met
‘keurige scheiding, bril, aktentas en
notitieboekje’, een representant van
een verouderd type poëzie, de be
zwaren tegen Slauerhoff ontze
nuwd, zijn kwaliteiten breed uitge
meten en zijn leidende positie in de
moderne letterkunde vastgesteld.
Ter Braak, Marsman, Van Vries
land en Vestdijk vielen Du Perron
bij. Dat ook buiten de kringen van
Forum, bij voorbeeld bij voor
aanstaande critici als P.H. Ritter jr.
en Anton van Duinkerken Slauer
hoffs grootheid werd erkend, blijkt
vooral uit de vele eulogieën die in
1936 bij diens overlijden versche
nen.
Na de Tweede Wereldoorlog krij
gen de publikaties over Slauerhoff
uiteraard een meer essayistisch of
wetenschappelijk karakter. Wat al
gemenere karakteristieken van per
soon en werk verschijnen nog wel
bij de uitgave van de Verzamelde
Werken (acht delen), de Verzamelde

J. Slauerhoff, tekening Siegfried
Woldhek

Gedichten, het door K. Lekkerkerker bezorgde Dagboek, de diverse
biografische studies, maar het spe
cialistenwerk neemt duidelijk toe.
Van de oudere publikaties vallen
vooral de artikelen van Hendrik de
Vries op, onder andere over Slauer
hoffs vertalingen uit het Spaans. In
de jaren zestig ontstaat een pole
miek rond een van Slau’s oudste ge
dichten, ‘Het boegbeeld: de ziel’, al
door Du Perron aangewezen als de
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essentie van de hele SlauerhofT. Na
P. Calis brak vooral d’Oliveira de
staf over het gedicht, wat hem ge
deeltelijk op bijval, gedeeltelijk op
tegenspraak, bij voorbeeld van
Merlijn-coliega J.J. Oversteegen
kwam te staan. Zo’n tien jaar na
Calis herstelde K. Meeuwesse ‘Het
boegbeeld: de ziel’ in zijn waardig
heid. In zijn studie Over de poëzie
vanj. Slauerhoff (1980) kwam Wil
lem J. van der Paardt min of meer
tot een synthese van de opvattingen
van d’Oliveira en Meeuwesse,
waarmee hij aan de naam van de
reeks waarin de monografie ver
scheen een extra dimensie gaf. Het
is wat jammer dat Kroon dit boei
ende hoofdstuk uit de Slauerhoffreceptie in zijn noten zo beknopt
behandelt en van de betreffende
teksten alleen die van Meeuwesse
heeft willen of kunnen opnemen.
Begrijpelijkerwijs heeft de sa
mensteller de keuze voornamelijk
laten vallen op bijdragen van ‘dege
nen die het meest oog hadden voor
Slauerhoffs werk’. Toch zou het
wel leerzaam zijn geweest als il
lustratie van een door de oorlog ge
wijzigd Slauerhoff-beeld het nogal
kritische Slauerhoff-opstel van A.
Mar ja (daterend van 1948, opgeno

men in Poëzieproeven van 1963) in
vervolg van pagina 21
zijn geheel op te nemen.
De ambivalente houding van Marja, een typische Forum-leerling, is, voerig aangehaald in het nawoord
anders dan Kroon suggereert, niet van deze editie), gemodelleerd is
uniek, hetgeen alleen al blijkt uit naar het levensverhaal van zijn
het feit dat het betreffende artikel vriend de kunstenaar Theo van
eindigt met een instemmende ver Hoytema en diens levensgezellin.
wijzing naar een strofe uit een ‘ten Aegidius Timmerman heeft dan
onrechte vrijwel vergeten bundel ook nimmer echt geprentendeerd
Het kwartet van Leo van Breen.’ een literator te zijn en dankt zijn
Heel wat dichters hebben trou bekendheid
vooral aan
de
wens, veelal in positieve zin, op Homerus-vertalingen en de herin
Slauerhoff en zijn werk gereageerd. neringen
Misschien een leuk idee voor
Kroon: als parergon bij zijn verza Parijse jaren
melbundels, die ongetwijfeld een Frans Erens streeft er in Vervlogen
monument in de Slauerhoff-studie jaren wél naar als literair auteur aan
vormen en inspiratiebron voor ver het woord te zijn. Zijn jeugd op het
der onderzoek zullen zijn, een Limburgse platteland, in het mid
bloemlezing met dichterlijke reac den van de vorige eeuw, wordt ook
ties te laten verschijnen.
■
door hem pas op latere leeftijd vast
gelegd. Maar zijn manier van
schrijven geeft de figuren toch een
grotere dimensie, zoals bij voor
beeld in de beschrijving van de
knecht op de boerderij: ‘Hij sprak
weinig; van zijn innerlijk wezen
kon ik mij moeilijk een voorstelling
maken. Het leek soms of hij vreeselijk diep zat te peinzen. Toen mijn
moeder hem eens lang had zien sta
ren in de brandende takkenbossen
van den oven, vroeg zij hem: “Mathies, wo dinkst de aa” “Nurges”,
antwoordde hij.
Waarschijnlijk was dit zoo. Zijn ge
dachten waren geen scherp omlijn
Nieuwe roman van
de voorstellingen. Zoo vertelde hij,
dat hij eens op een avond van Heer
len komend, in het Streeperbosch
een klap in het gezicht had gekre
gen. Hij had niets gehoord, maar
plotseling had hij den slag gevoeld,
waarop hij dapper had geroepen:
“Wè deet mich dat?” ’
De beschrijvingen van zijn studen
tentijd in Parijs en de groeiende
passie voor de letteren, voor een
D IM ITR I Bonzo de Vries,
rechtenstudent niet direct een voor
FRENKEL geteisterd door twee
de hand liggende interesse, laten
ook deze manier van beschrijven
F R A N K Amsterdamse vrouwen,
zien: ‘In mijn omgang met mijn
vlucht op een vakantie
Franssche vrienden werd de litera
reis naar Moskou. Daar
tuur voor mij het levende belang.
raakt hij via de mooie
De taal te nemen, er mee te werken,
er mee uit te drukken de individuLjoeba verstrikt in een
eele gevoelens, de visie op de reali
komplot om een onder
teit, dat was wat zich hoe langer
hoe meer aan mij opdrong als een
grondse roman naar
behoefte. Ik durfde er dikwijls niet
Nederland te smokkelen aan denken, want de studie van het
Een satirische roman
Recht beschouwde ik als plicht,
maar
de literatuur liet zich niet
over Mokummers en
wegjagen; zij kwam door het
&AT.U1.AU Moskovieten!
venster binnen, wanneer ik haar de
deur had gewezen.’ Erens geniet
Bij elke boekw inkel
dan ook nog steeds in een kleine
Paperback, f 17,90
groep lezers waardering voor zijn
latere literaire produkten, zoals bij
voorbeeld de bundel novellen Dan
sen en rythmen. Tot verdere her
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drukken heeft dat evenwel tot nu
toe helaas niet geleid.
Bij beide heruitgaven is Harry
G.M. Prick verantwoordelijk voor
commentaar en aantekeningen. Ze
maken de tekst toegankelijker en
duidelijker voor de hedendaagse le
zer. Bij Timmerman wijst Prick bij
voorbeeld in een aantekening op de
relativiteit van de vriendschap die
Timmerman met Diepenbrock
meent te hebben. Spijtig is dat in
deze zo goed verzorgde heruitgave
geen persoonsregister is opgeno
men. Het boek zou dan nog toegan
kelijker zijn.
Bij Vervlogen jaren is het jammer
dat het gaat om een ongewijzigde
herdruk van de editie van 1957, zo
dat Prick niet in staat is geweest de
wetenschap die inmiddels over
Erens is aangevuld in het nawoord
te verwerken. Niettemin leveren
beide boeken weer een bijdrage aan
de beschikbare informatie over de
tachtigers.
■
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is vanaf 14 juni ver
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POCKETS
Jodendom
In de Verenigde Staten verschijnen
veel boeken voor het joodse gezin.
Onder jonge mensen is er een stro
ming terug naar het jodendom
waarneembaar. Er is vraag naar
boeken die jonge joden de weg wij
zen nadat ze in een geassimileerde
jeugd helemaal niets hebben ge
leerd over de religie, de traditie, de
rituelen en de feesten. In Neder
land is het klassieke boek voorhan
den van rabbijn S.Ph. de Vries,
Joodse Riten en Symbolen. In de
Verenigde Staten zijn op dat gebied
veel boeken voorhanden, het een
wat liberaler dan het andere en ze
zijn ook heel praktisch, met tips
voor recepten en hoe het huis te
versieren.
Seasons of our Joy ziet er heel mooi
uit, met goede illustraties en met
een duidelijke tekst voor beginne
lingen. Wie iets wil weten van zijn
eigen jodendom of van dat van goe
de vrienden waar men de feesten
van wil meebeleven, heeft er veel
plezier van.
Diepgaander dan het vorige boek is
The Passover Seder van Ruth Gruber Fredman. Hoe wordt het joodse
Paasfeest gevierd in de verschillen
de joodse gemeenschappen, waar
komt het vandaan, wat is de reli
gieuze betekenis en wat is de verwe
venheid van geschiedenis friet my
the. Een boek dat ook door nietingewijden met enige ijver te vol
gen is.
H

REGISSEUR PAUL VERHOEVEN EN FILMCUTTER RUUD WALTHAUS; FOTO PAUL HUF.

Vakmanschap is Meesterschap
Na dagen, weken of zelfs maanden van onafgebroken film e n , volgt voor
de regisseur het b ijn a even tijdrovende montagewerk. Samen met de cu tte r snijdt
en p la k t h ij de verschillende scènes b ij e lk a a r tot een speelfilm van
a n d e rh a lf uur. A ls va km a n zorgt de film e r ervoor d a t ritme, afwisseling
en c o n tin u ïte it van beeld en gelu id perfect in balans zijn. D ie zorg
voor een evenwicht dat het genieten w a ard is, ke nm erkt ook Grolsch.
Want a l meer dan 300 ja a r b ro u w t Grolsch h aa r bier op
n a t u u r lijk e en a m b a c h te lijk e wijze. En dat proef je.

i/to&cA

Arthur Waskow, Seasons of our
joy. A celebration of modem Jewish renewal, Bantam Books,
ƒ 29,75
Ruth Gruber Fredman; The Pass
over Seder, New American Library, ƒ26,95

Doornroosje
In de voortreffelijke reeks Picador
pocketboeken verscheen een editie
van Oliver Sacks boek over
L-Dopa. Het boek werd jaren gele
den besproken door dr.R.H. van
den Hoofdakker in Vrij Nederland
en ook in zijn boek Een pil voor
Doornroosje kan de geïnteresseerde
lezer Van den Hoofdakkers opinie
vinden. L-Dopa was de pil voor de
vele beklagenswaardige ‘Doorn
roosjes’ die na tientallen jaren van
ziekte, stilstand en lijden uit hun
toestand van slaap werden opge
wekt. De genoemde slachtoffers
waren allen mensen die tussen 1916

en 1917 werden getroffen door de
ziekte die toen wereldwijd ver
spreid was in een gruwelijke epide
mie. De ziekte heette de slaapziek
te; niet te verwarren, zegt Van den
Hoofdakker, met de tropische
slaapziekte.
De lijders waren getroffen door een
‘voortdurende beweging- en spra
keloosheid, geen enkel vertoon van
energie, initiatief, wens wil of ver
langen; voor zover wij kunnen na
gaan (maar hoe ga je zoiets na)
“geesten” zonder gedrag, “waken
de slapers”.’
De patiënten die waren opgenomen
in inrichtingen kregen in 1967, na
vijftig jaar van stilstand dus,
L-Dopa, een stof die in de hersenen
wordt omgezet in dopamine, ‘met
dramatische resultaten.’
De arts Oliver Sacks behandelde
een twintigtal van hen en beschrijft
in Awakenings hoe zij eerst opleef
den en daarna verslechterden. Hij
noteerde, maar te veel en passant
volgens Van den Hoofdakker, hoe
in een liberale, open inrichting in
Engeland de patiënten het beter de
den dan zij die in een ouderwetse,
gesloten, sombere en hiërarchische
Amerikaanse inrichting waren op
genomen.
De hoofdzaak van Sacks’ boek is de
vraag wat we mensen eigenlijk aan
doen als we ‘wondermiddelen’ als
L-Dopa op ze loslaten. De psychia
ter Van den Hoofdakker eindigt
zijn beschouwing over Sack’s bui
tengewoon interessante boek met
de volgende overpeinzing: ‘Wie ge
looft dat het verloren paradijs met
Moderne Wetenschap te heroveren
valt, vervangt God door een apo
theker, liefde, genegenheid en em
pathie door een stukje hersenweef
sel, psychiatrische zorg door een
bloedproef, de kus van een prins
door een pil. En rede door magie.’
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Oliver Sacks, Awakenings, Pica
dor, ƒ 26,95

D E E N E S H A G IS D E A N D E R E N IE T .
L U C H T D IC H T V E R P A K T IS
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GERUIT KOMRIJ

HET LEVEN EEN KERSTBOOM
Steeds als er de afgelopen jaren
vanuit de vrouwenbeweging een
onderwerp op het gebied van huwe
lijk, gezin, gezondheid of seksuali
teit werd aangesproken, was het als
of er weer een nieuwe beerput werd
opengetrokken. Achter de schone
schijn van de bestaande zeden en
gewoonten haalden feministen het
ware gezicht van de ‘mannenmaat
schappij’ naar voren. Daar was wei
nig plezier aan te beleven, integen
deel, het was een verkrampt gelaat,
getekend door geweld, agressie, on
derdrukking en haat. Met vrouwen
en kinderen als lelieblanke, on
schuldige slachtoffers. Het laatste
onderwerp van deze rusteloze
muckraking betreft incest. In tal
van landen verschijnt daarover het
ene boek na het andere en de dis
cussie over hoe dit fenomeen gezien
dient te worden laait hoog op.
Wat is incest eigenlijk? In de antro
pologie, een vak waar veel over dat
onderwerp is nagedacht, heeft het
begrip een betrekkelijk duidelijke
betekenis. Het gaat daarbij om hu
welijken. Er bestaan op de wereld
tal van samenlevingen met regels
die aangeven met wie je bij voor
keur moet trouwen. Het ideaal in
de Arabische wereld is bij voor
beeld dat een man huwt met de
dochter van de broer van zijn va
der. Een ander bekend ‘voorkeurs
huwelijk’, dat elders nogal eens
voorkomt, is van een man met de
dochter van de broer van zijn moe
der. Maar er bestaan ook maat
schappijen waar in de eerste plaats
gestipuleerd wordt met wie je niet
mag trouwen.
In Nederland is dat bij de wet gere
geld. Artikel 41 van het Burgerlijk
Wetboek luidt:
1. Een huwelijk mag niet worden
gesloten tussen hen die elkander,
hetzij van nature hetzij door adop
tie, hetzij wettig hetzij onwettig,
bestaan in de opgaande en in de nedergaande lijn of als broeder en
zuster;
2. Evenmin mag een huwelijk wor
den gesloten tussen aanverwanten
in de opgaande en in de nederdalen
de lijn.
Deze bepalingen kunnen per land
verschillen, maar dat heeft geen in
vloed op het principe van incest:
het sluiten van een huwelijk met
een ‘verboden partner’.
De recente discussie over ‘bloed
schande’ heeft met trouwen niets te
maken, maar des te meer met seks,
of wat daarvoor door moet gaan. Zo
heeft een parlementaire commissie
44
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Incest

Lodewijk Brunt
in Zweden onlangs voorstellen ge
daan ter verzachting van de incestwetgeving die erop neerkomen, dat
seksueel verkeer tussen broers en
zusters niet meer bestraft zou moe
ten worden. De overweging die
hieraan ten grondslag zou hebben
gelegen was volgens de Volkskrant
dat ‘iedere volwassene zelf moet be
palen met wie hij of zij naar bed
gaat’. Hoewel de Zweedse vrou
wenbeweging tegen deze versoepe
ling gekant is, gaat het in feministi
sche geschriften over incest in de
eerste plaats over een ander ver
schijnsel: seksuele betrekkingen
tussen (jonge) meisjes en oudere
mannen, in het bijzonder tussen
dochters en vaders.
‘Toen ik zeven of acht jaar was be
gon de ellende,’ aldus een van de
anonieme opstellers van een zojuist
in Nederland gepubliceerd boekje
over het onderwerp: De straf op
zwijgen is levenslang (uitgeverij Sa
ra, ƒ 16,—). ‘Op een avond zaten we
allemaal bij de t.v. en ik moest op
een gegeven ogenblik naar de w.c.,
maar toen ik de gang terug in liep
stond daar ineens mijn vader. Hij
greep me beet, drukte me op de
grond en ging boven op me liggen,
hij begon me te kussen en ging met
zijn hand onder m’n rok en streelde
me, weliswaar boven op mijn slipje.
(...) De dagen daarop begon m’n va
der me vaker op mijn vagina te stre
len en op mijn mond te kussen
maar ik vond het allesbehalve leuk.
Toen hij dat merkte, zei hij “Je zus
sen vinden het ook leuk, dat ga jij
ook nog wel vinden”.’ Het is eerder
opgemerkt: met hetzelfde gemak als
waarmee de negentiende-eeuwse

huisvader zich vergreep aan de in
wonende dienstmeid, schijnt de pa
ter familias van vandaag zich aan
zijn dochters te vergrijpen.
Mede op basis van het soort ego
documenten als het zojuist genoem
de, begint langzamerhand iets door
te dringen over de omvang en ernst
van het verschijnsel. Volgens schat
tingen zouden zo’n 160.000 Neder
landse vrouwen in de leeftijdscate
gorie van twintig tot vijfenvijftig
jaar in hun jeugd dergelijke erva
ringen hebben gehad. In de Vere
nigde Staten zou zelfs een kwart
van alle meisjes dat de leeftijd van
achttien bereikt slachtoffer zijn ge
weest van seksuele molestatie. Deze
laatste informatie haal ik uit een ar
tikel van Wini Breines en Linda
Gordon in het nieuwste nummer
van het tijdschrift Signs (Vol. 8,
No. 3, voorjaar 1983). Aan de hand
van een overzicht van recente En
gelstalige literatuur over het onder
werp komen ze daarin tot een femi
nistisch politiek standpunt over in
cest. Met grote felheid zetten ze
zich af tegen de freudiaanse denk
beelden die in de niet-feministische
literatuur nog steeds overheersend
zijn.
Vooral de ‘coalitiegedachte’ moet
het daarbij ontgelden. Volgens die
redenering zou incest het resultaat
zijn van een onuitgesproken belan
gengemeenschap tussen moeder en
dochter. Omdat de moeder bij
voorbeeld frigide is, zou ze maar al
te graag bereid zijn om een oogje
dicht te doen als haar seksuele ver
plichtingen door haar dochter wor
den opgeknapt. De dochter op haar
beurt zou niets liever willen dan de
positie als minnares van haar moe

Tekening Joost Veerkamp

der over te nemen. In dit krachten
veld is de vader niet veel meer dan
een sukkel, die vanwege de zwakte
van zijn karakter niet in staat is zich
te verzetten. Een variant op deze
psychoanalytische verklaring kwam
ik een paar weken geleden tegen in
de Volkskrant (7 mei 1983) waar de
Leidse seksuoloog Jos Frenken een
verhandeling over incest ten beste
gaf.
‘Incest is een metafoor voor spre
ken,’ stelt Frenken vast, ‘een wijze
van naar elkaar uitdrukken hoe de
stand van zaken is met betrekking
tot de machtsverdeling, de onver
vuldheid, de eenzaamheid, de ver
vreemding, de onmacht te verande
ren en de seksualiteit.’ Dit wordt
als volgt nader toegelicht. Zodra
een huwelijksrelatie zwaar onder
druk staat, gaan de beide echtelie
den op zoek naar een manier om de
‘dreigende ondergang van het gezin
tegen te gaan’. ‘Als echtscheiding
of een buitenechtelijk verhouding
geen alternatief is voor deze zeer
traditionele, gesloten gezinnen en
ook de gang naar de hulpverlening
veel te bedreigend is, dan moet het
gezin al die spanningen opnemen.
Er is geen weg naar buiten. (...) De
vader doet dan de meest destructie
ve “keuze” die hem “overblijft”:
zich seksueel tot zijn dochter wen
den. Zijn dochter wordt dan in een
rol geplaatst die de huwelijksrelatie
heeft opengelaten.’ Enzovoort. Ik
kan me goed voorstellen, dat femi
nisten dat soort broeierige, wollige
dekens graag vér van hun bed wil
len zien.
Maar ik begrijp minder goed
waarom ze het hele freudiaanse
bouwwerk precies op zijn kop wil
len zetten. Het lijkt me terecht dat
Breines en Gordon meer nadruk
willen leggen op de vader als agres
sor en dwingeland, maar niet dat ze
daarmee de moeder geheel en al
schoonwassen en voorstellen als
een heilige madonna die hoog ver
heven is boven het seksuele gewoel
in de onderwereld van haar gezin.
Dat er veel meer gegevens bekend
zijn over seksuele betrekkingen tus
sen vaders en dochters wil bij voor
beeld nog niet zeggen dat incestu
euze neigingen tussen moeders en
zonen te verwaarlozen zijn, ook al
kan de vorm daarvan aanzienlijk
verschillen. Zolang een groot deel
van wat zich in de kinderkamers af
speelt nog tot de best bewaarde
vrouwengeheimen behoort, kunnen
we ons oordeel beter even uitstel
len.
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Het werk dat Termorshuizen zijn Truus had
toegedacht en dat —dankzij de macht, ongetwij
feld, van de hypnose — als zo’n donderslag uit
de marineblauwe hemel was komen vallen, kon
niet gerekend worden'tot de categorie zinvolle
tijdsbesteding waarop Pamela had gedoeld. Die
categorie, vaag genesteld in het achterhoofd van
therapeuten, hypnotiseurs en allen die tot het
schrifteloze tijdperk waren teruggekeerd, was
hier niet van toepassing. Het viel wel degelijk te
definiëren. Wat Termorshuizen onder ‘werk’
had verstaan vormde een onderdeel van een
nieuwe zakenstrategie.
In allerijl had Termorshuizen met zaag en
spaanplaat een kassa bij zijn voordeur geïmpro
viseerd en daar troonde Truus nu al wekenlang
achter. De gang van hun appartement en de
overloop op tweehoog waren omgetoverd in een
souvenirkraam: dag en nacht was Termorshui
zen in de weer geweest tot er honderden rekken
waren volgestouwd met flessen Mekka-water,
imam-muilen, vliegende tapijten, plastic verlossersborden en wekkers die op het Heilige Uur
stil waren blijven staan.
De Allah Bazar BV was een feit.
De zakenantenne van Termorshuizen had
meteen haarfijn aangevoeld dat de openbaring,
de terugkeer, de verstoffelijking of wat het dan
ook mocht zijn op achthoog een grote stroom
publiek zou trekken. Drommen pelgrims zag hij
al aan zijn gretige geestesoog voorbijmarcheren,
stoeten mohammedanen die de trappen van Teringstein beklommen of — de lift namen? Hij
schrok. Dat mocht niet gebeuren! Ze móesten
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tweehoog passeren. Anders plukten waarachtig
de Surinamers van beneden straks nog de emo
lumenten van het Mirakel! Hij huiverde als hij
eraan dacht.
Zijn eerste daad was daarom het buiten bedrijf
stellen van de lift geweest. Een Termorshuizen
treuzelde niet. In no time had zijn nieuwe busi
ness in de steigers gestaan. Terwijl Truus alvast
achter de kassa zat sleepte hij onophoudelijk re
ligieuze of religieus aanpasbare waren naar bo
ven.
Deze verandering van branche paste geheel in
zijn zakenfilosofie. Beleggen was de laatste tijd
steeds hachelijker geworden. Je moest telkens
weer met andere voorstellen komen om je aarze
lende cliënten nog te lokken.
Daarbij werd je, door het almaar preutser wor
dende tijdsgewricht, steeds nauwkeuriger op je
vingers gekeken, wat voor een expert in het ste
len van ideeën hoogst onaangenaam was.

Had er laatst niet al in een of ander Belgisch
tijdschrift, De Gentse Kaalslag of zoiets, een
blaadje waarvoor het altijd komkommertijd was
en dat er een traditie van had gemaakt zo dof
mogelijk uit te blinken in series als de Nieuwe
Jeugd, het Nieuwe Bouwen en de Nieuwe Mo
raal, een artikel gestaan van een rancuneuze
journalist — Luc van Steensel, hij herinnerde
zich die naam nog goed —over het Nieuwe Be
leggen waarin zijn reputatie in een onaange
naam verband met het een en ander was ge
bracht? Voor je het wist stond je ook in je eigen
land te kijk. Dat soort lui had er werkelijk geen
idee van wat echt zakendoen inhield.
Nee, in het drijfzand van de financiën kon je al
leen op religie bouwen.
Al eerder had Termorshuizen met de gedachte
gespeeld om bij voorbeeld voor het groeiende le
ger christelijke werklozen een Zweet-des
Aanschijns-spray op de markt te brengen.
Maar deze Turkse goudmijn sloeg alles. Hij had
het niet eens aan een derderangs bron hoeven te
ontlenen, het was hem bij heldere dag in de
schoot geworpen.
Een religieuze Winkel van Sinkei was zijn huis.
Na drie weken verschenen er zelfs tien timmer
lieden op tweehoog die, op aanwijzingen van
Termorshuizen, in de kamer naarstig een hou
ten kuip begonnen te bouwen die ze vervolgens
vol lieten lopen met duizenden liters Mekkawater. Truus, die intussen wel aan iets gewend
was geraakt, vroeg zich tóch even af wat zo’n
reusachtig zwembad te betekenen had.
(wordt vervolgd)
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HUGH JANS
Salade met
kaascroütons
4 grote bladen ijsbergsla
4 plukken waterkerssla
1 ui, klein gesneden

JAAP VEGTER
COPYRIGHT

Avonturen met
Hollandse kazen

voor dressing:
1 dessertl. wijnazijn
zout, peper & suiker
3 dessertl. zonnepitolie

Groentesoep
met kaas
boter
4 jonge wortels, in plakken
1 plak koolrabi, van 1 cm
dik, in blokjes
1 plak knolselderie, van 1 cm
dik, in blokjes
4-6 tenen knoflook, gehakt
1 prei, in ringen
1 takje tijm, afgerist
1 laurierblad
1 liter groente- of kippebouillon
4 dikke sneden stokbrood,
gebakken in boter
4 dunne plakken Subenhara
kaas met brandnetel
Smelt een klont boter in een soep
pot en sauteur hierin, af en toe roe
rend, de wortels, koolrabi en knol
selderie 2 minuten aan. Voeg knof
look, prei, tijm en laurier toe en
fruit nog 1 minuut.
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voor beslag:
125 g bloem
2 henneëitjes
lVz dl melk
'h theel. kirsch
een snuif zout
boter
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voor vulling:
2 ons Kernhem kaas
lh ons boter

voor garnering:
16 fritesgrote stokjes
Leerdammer
boter
Spoel de ijsberg- en waterkerssla
schoon en sla ze uit met behulp van
een slamand. Scheur de bladen ijs
berg in vieren en bekleed er 4 bord
jes mee, in het midden. Verspreid
hier omheen de waterkers en
bestrooi het geheel met de klein
gesneden ui.
Klop voor de dressing de azijn op
met zout, peper en een snuif suiker.
Klop er dan geleidelijk de olie bij,
tot het dikkig wordt. Sprenkel de
dressing (of een gedeelte ervan)
over de salade op de bordjes. Pof
intussen de stokjes Leerdammer
kaas in een heel licht met boter
bestreken koekepan, tot ze goud
bruin van kleur zijn geworden (zo
als we dat vroeger met kaaskorstjes
op de kachel deden) en plaats ze in
een ster op het midden van de sala
de. Dien direct op.

Kaasflensjes

1983 JAAP VEGTER / UNITED DUTCH DRAMATISTS ’ s-Gravenhage

verder:
1 ons geraspte Tesselaar
tomatensaus

Het assortim ent Hollandse kazen breidt zich zoetjes
aan uit. Na de traditionele van ouds bekende Goudse,
Edam m er, Noordhollandse, Friese en Leidse kazen, de
m eikaas, roomkaas, zachte sm eerkaas, Mon Chou en
fors geurende Limburger, verschenen de romige
Kernhemer, eigenlijk een vervolg van de verdwenen
Noordhollandse meshanger; later de geurige zachte
Nederlandse Saint-Paulin uit het Friese Marum, die
op de Port-du-Salut lijkt en de blauwschim m el
Bluefort. Meer en m eer in komen de Zeeuwse en
Texelse, echt naar geit geurende geitekazen. Dan is er
de Tesselaar, een goede kaas, maar niet m et een
geprononceerde nieuwe smaak, wat we wel kunnen
zeggen van de Leerdammer en dan bedoel ik met
nieuwe, een voor de Hollandse kaasproduktie nieuwe
smaak. D e Leerdammer is een grote gatenkaas m et de
zacht-zoete notensmaak van een Em m enthaler, maar
zijn zuivel is soepeler, m inder droog. Het typisch zoete
verdwijnt wat, als de kaas te lang bewaard wordt na
het openen van de plastic verpakking. Uit Zevenaar
komen de Subenhara variaties: Subenhara m et
tuinkruiden, m et brandnetel, m et venkel en met
peper. Elke variatie heeft een eigen smaak en zuivel
zacht- o f hardheid.
Hier volgen enige suggesties voor Hollandse kaas in de
keuken.
Breng intussen de bouillon aan de
kook en giet die over de groenten in
de soeppot. Kook zachtjes 8 minu
ten zonder deksel. Verdeel de soep
over 4 vuurvaste soepkommen. Leg
in elke kom op de soep een snee ge

bakken stokbrood en bedek die met
een plak Subenhara brandnetelkaas. Schuif de koppen onder de
hete ovengrill of in een hete oven,
tot de kaas gaat smelten en licht
kleuren. Dien de soep direct op.

Roer een paar uur van tevoren het
beslag voor de flensjes. Bak er in
een licht beboterde koekepan 8
dunne flensjes van.
Druk en prak de Kernhem met een
vork fijn en prak er het 'h ons boter
door. Bedek de flensjes elk met dit
mengsel en rol ze op. Schik ze naast
elkaar in een vuurvaste schotel en
bestrooi ze met de helft van de ge
raspte kaas. Leg hier en daar een
klontje boter en lepel er een laag to
matensaus overheen. Strooi er de
rest van de geraspte kaas overheen
en gratineer ongeveer 15 minuten
in een oven op 350° F, 177° C.
Dien ze direct op.
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Prei met kaas
uit de oven
1 kg prei
zout & citroensap
30 g boter
1 wijnglas droge witte wijn
dunne plakken Subenhara
met venkel
boter
Laat een begin van groen aan de
prei zitten. Halveer de stengels
overdwars en was ze goed schoon.
Breng ruim water met wat zout en
citroensap aan de kook en voeg de
prei toe. Laat het 2-3 minuten net
tegen de kook aan gaan. Laat de
prei uit lekken in een vergiet en
schik de stengels dan naast elkaar in
een lage vuurvaste ovenschotel.
Roer de boter zacht met het glas
witte wijn en bedek er de prei mee.
Dek de groente geheel af met dun
ne plakken Subenhara en schuif de
schotel in de oven op 375° F, 190°
C tot de kaas net gesmolten is en
licht gekleurd. Geef het zo uit de
ovenschotel bij gebakken lamskote
letten en aardappelpuree.
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We moeten elkaar nu toch eens bij
de voornaam gaan noemen.
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In zijn maandelijkse rubriek in het
Amsterdamse
universtiteitsblad
FOLIA CIVITATIS meldde Bart
Tromp onlangs dat hij elk jaar uit
kijkt naar de dag dat bekend wordt
met hoeveel miljoenen het budget
van de bouw van de Oosterscheldedam dit jaar weer is overschreden.
Tromp vermoedt dat elke mossel
gesubsidieerd zal gaan worden met
honderden guldens. Dit geld
verslindende project heeft de onge
makkelijke aandacht van meer com
mentatoren die zich niet helemaal
door de dingen van de dag laten
overspoelen. Han Lammers, in zijn
rubriek in DE GIDS (nr. 4), be
trekt dit ‘bestuurlijk en financieel
débacle’ in een beschouwing over
de noodzaak van ‘deregulering van
de begeleidingsstaat’ en wijst op de
gigantische proporties die de in
vesteringen in dit project hebben
aangenomen en zullen houden om
dat de exploitatielast van de dam
jaarlijks terugkeen en als een neer
gelaten betonnen hemel op elke be
groting zal drukken. Hij zou er wel
voor voelen dat het project wordt
stopgezet, ondanks de ‘kapitaalsver
nietiging’, en dat de zeearm op klas
sieke wijze wordt gedicht. Hij pleit
voor het instellen van een commissie-Donner, die zou moeten on
derzoeken hoe de volksvertegen
woordiging tot het bouwen van de
dam is gekomen. Op verzoek van
de redactie van DE GIDS schrijft
Frida Balk over het woord ‘fascist’
— eerder had zij een essay geschre
ven over het woord ‘jood’. Het kan
een interessante reeks worden. Balk
schrijft over het woord ‘fascist’ en
niet over ‘fascisme’ en zij vindt dat
een belangrijk verschil. Iemand een
fascist noemen is een individu op

het oog hebben, geen institutie, het
verwijst naar ‘ongestructureerd in
dividueel kwaad’. De ontwikkeling
van het woord ‘fascist’ leidt volgens
Balk ‘tot de hoopvolle gedachte dat
we wellicht op weg zijn naar een
mentaliteit waarin geen ruimte is
voor een strikte scheiding tussen in
dividu en institutie. Een atmosfeer
waarin geen enkel individu meer
een beroep kan doen op “ Befehl ist
Befehl” .’ Sinds enkele nummers is
het opgeheven tijdschrift L IT E 
RAIR PASPOORT opgenomen in
DE GIDS, vandaar dat het tijd
schrift nu voor een deel aan buiten
landse literatuur is gewijd. De
Amerikaanse, in Nederland doce
rende, socioloog Derek Philips
waagt zich in een essay op het glad
de ijs van pornografie en wetgeving
en doet de krasse uitspraak dat por
nografie ‘iets smerigs is en de aan
wezigheid ervan in ons midden een
grove obsceniteit’. Obsceen is iets
als het ‘schokkend, vulgair of rond
uit weerzinwekkend’ is, volgens
Philips. In het juni/juli-nummer
van het aan beeldende kunst gewij
de tijdschrift KUNSTBEELD
staat een commentaar over de
bestuurlijke toekomst van het Van
Gogh Museum in Amsterdam. Het
is een lichtelijk juridisch betoog on
der de merkwaardige titel ‘De een
voudige mens en zijn museum’. De
bestuurlijke problemen waarmee
het museum te maken krijgt wor
den in het commentaar, soms met
heel vreemde woorden (de bezoeker
heet hier de ‘comptabele’) afgeme
ten aan de wensen van ‘de eenvou
dige mens’, een genus waarvan men
zou zeggen dat hij althans in de
kunst niet snel gevonden kan wor
den, of men zou moeten denken aan

de liefhebbers van op linnen uitge
beelde landschapjes, maar dan weer
niet die van Van Gogh, zo eenvou
dig zijn die immers niet. Rudi
Laermans schrijft in het Vlaamse
tijdschrift HEIBEL (juni 1983) een
niet van scepsis gespeend essay
over de Franse psycho-filosofen
Deleuze en Guattari. Hij vat hun
werk duidelijk samen (en dat zal ik
op mijn beurt niet doen) en zijn
essay is heel informatief voor wie
iets over boeken als Anti-Oedipus of
Mille Plateaux willen lezen in een
taal die niet dezelfde is als die van
de boeken, zoals vaak in tijdschrif
ten als TER ELFDER URE ge
beurt. Men vindt er alles over het
nieuwe begrip ‘verlangensrhizoom’
en ‘secundaire oedipalisering’. De
Nederlander Graa Boomsma publi
ceert in dit nummer een kort pro
zafragment,
‘Trapbewegingen’,
waaruit blijkt dat zijn bestudering
van het werk van J.F. Vogelaar ef
fect heeft. René Smeets maakte een
uit citaten opgebouwd stuk over ‘de
geherwaardeerde
emotionaliteit’.
Misschien was hij zo geëmotio
neerd dat hij er geen eigen betoog
van kon maken? Het in Engeland
uitgegeven tijdschrift INDEX ON
CENSORSHIP (39c Highbury
Place, London N5 IQX) bestaat elk
nummer uit continuing stories. In
het augustusnummer schrijft de al
jarenlang van het ene naar het an
dere land zwervende hoogleraar en
criticus uit Uruguay Angel Rama
over zijn avonturen als een ‘28’, een
‘communist subversive’ volgens de
McCarran Act uit 1952. Op grond
van dit label mag Rama, een respec
tabele intellectueel met weinig sym
pathie voor het echte communisme,
Amerika niet in, hoewel hij daar

ook al jarenlang — tot 1982 — aan
verschillende universiteiten les had
gegeven. Het verhaal van Rama is
schokkend in zijn trivialiteit, alleen
niet triviaal in zijn consequenties.
INDEX ON CENSORSHIP staat
er vol mee, maar levert ook infor
matieve analyses, zoals over de me
dia in Griekenland nu Papandreoe
er aan het hoofd staat. Het eerste
nummer van de nieuwe jaargang j
van het tijdschrift DE FONTEIJNE heeft als ondertitel ‘Terug in
Dordt’. Het probleem hiermee is
dat ik dacht dat ze daar nooit weg
waren geweest. Immers, in Dor
drecht staat het literaire leven in
het teken van het chauvinisme,!
men is daar geen schrijver, maar
‘de Dordtse schrijver’. In dit num
mer Dordtse dichters over zich zelf
aan het woord: Buddingh’, Eijkelboom, Wim Valk en Wim de Vries,
‘bekende Dordtenaren’. In recen
sies over het werk van Maarten ’t
Hart is de laatste jaren wel als be
zwaar genoemd dat hij te weinig af
stand hield; hij heeft de neiging zijn
lezers op zijn schoot te trekken.
Over de betekenis en functie van
het begrip ‘afstand’ bij Ter Braak
schrijft Maarten Vonder in HOL-i
LANDS MAANBLAD (mei).
Voor hij aan Ter Braak toe is,
maakt Vonder een kleine omweg
langs kritieken waarin de laatste
tijd opmerkingen over het belang j
van afstand zijn gemaakt. Voor Ter
Braak was ‘afstand’ een ‘teken van i
rang’ waaraan men onmiddellijk
het formaat van een boek herkent’.
CP

Het cynisme
heelt een geschiedenis en vele verschijningsvormen. In een bril
jant filosofisch essay van bijna duizend pagina’s gebruikt Peter
Sloterdijk de cynicus Diogenes als uitgangspunt voor zijn ‘Kri
tik der zynischen Vernunft’: een grote greep op psychologie en
moraal van denken en leven in het laatste kwart van de twin
tigste eeuw. Cyrille OfTermans/pag. 4
P e te r S lo te rd ijk , p a g in a 4

Norman Mailer
N o rm an M a ile r, p a g in a 31

werkte tien jaar aan een m onum entale roman over het oude
Egypte; ‘Ancient Evenings’. Aad Nuis over Mailers durf, zijn
freudiaanse preoccupaties en zijn vermogen zevenhonderd pa
gina’s te blijven boeien/pag. 31

J.F. Vogelaar
schreef de laatste jaren voornamelijk kritieken over buitenland
se literatuur. Die heeft hij nu verzam eld, sam en m et com m en
taren van de laatste jaren over de VPRO, intellectuelen, Günther Walraff. Over de Grote Weigering en de verachting van de
wereld: Carel Peeters/pag. 7
J .F . V o g e la a r, p a g in a 7

Andrej Amalrik
overleed enkele jaren geleden bij een auto-ongeluk in Spanje.
Een groot deel van zijn leven was hij in gevecht m et de KGB,
tot hij m oest uitwijken. Bart Tromp over het boek waarin
Amalrik al zijn avonturen verzam elde/pag. 24

Lydia Lopokova
was een even charm ante als wispelturige danseres, onder m eer
voor het ballet van Diaghilev. Vrienden, fam ilieleden en colle
ga’s schreven over haar. Rudi van Dantzig/pag. 9

Igor Stravinsky
is voor velen de toetssteen voor de m oderne m uziek. Elmer
Schönberger en Louis Andriessen verdiepten zich in zijn werk,
leven en naleven voor hun boek ‘Het Appolinisch uurwerk’. D.
Hillenius/pag. 23

Gerrit Komrij en Willem van Malsen
werkten samen aan ‘Paleizen van het geheugen’, een boekje
over dingen en herinnering. Jeroen Henneman maakte een ge
tekende recensie, in kleur/pag. 29

Remco Camperts
Lydia L o p o k o v a , p a g in a 9

poëtische understatem ents zijn in zijn nieuwe bundel minder
talrijk: in ‘Scènes uit Hotel Morandi’ heeft een opmerkelijke
vernieuwing plaats. Rob Schouten/pag. 29

Ig o r S tra v in s k y , p a g in a 23

En verder.
Kritik der zynischen Vemunft door Peter
Sloterdijk (Suhrkamp) Een door filosofie en
stijl uitblinkend essay van bijna duizend pagi
na’s over denken en leven van Diogenes tot de
huidige tijd.

2

White M ischief door James Fox (Random
House, importeur Van Ditmar) Fascinerende
constructie van de nooit geheel opgehelderde
moord op Lord Erroll, met een prachtig por
tret van het wufte, koloniale leven van Engel
se planters.

Mijn vrouw door J.M.A. Biesheuvel (Uitge
verij Bébert) Een helaas nog alleen als biblio
fiele uitgave (ƒ 100,—) verkrijgbaar verhaal
waarin alle goede eigenschappen van Biesheu
vel bij elkaar komen.

Naar paleizen uit het slik door F.L. Bastet
(Querido) Een nieuw deel van Bastets excur
sies in de archeologie van de klassieke oud
heid. Hoe archeologie tot literatuur wordt.

Dagboek van een provocateur door Andrej
Amalrik (Veen) Het laatste boek van Amalrik
over zijn leven als dissident.

Uitverkoren is een lijstje van boeken die de re
dactie heeft uitgekozen als de interessantste van
de afgelopen periode.
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R em co C a m p e r t , p a g in a 29

Nienke Begem ann over deel vijf van Lessings ‘space-fiction’/pag. 10
Frans de Rover over Paul, Stoute en Van Pinxteren/pag. 12
Peter de Boer over De Quincey in het Nederlands/pag. 19
Ed Jongma over oorlogsdagboeken van Siegfried Sassoon/pag. 27
Martin Koomen over Hugh Kenner en de Ierse literatuur/pag. 16
Lodewijk Brunt over een Amerikaans Broodje Aap/pag. 14
Boudewijn Büch over The Oxford Book of Death/pag. 22
R. Ferdinandusse over Patricia H ighsm ith’ thrillerleerboek/pag. 17
Siegfried Woldhek tekende Andrej Amalrik/pag. 24
Door het nummer: tekeningen van Siné uit zijn vijfentwintig jaar
geleden voor het eerst — vóór de kattenboeken hausse — en nu
in Amerika herdrukte boekje ‘The French Cat’, uitgegeven door
Simon and Schuster, importeur Van Ditmar.
Yrrah/pag. 35, Hugh Jans/pag. 36, Teringstein/pag. 37, Het Le
ven een Kerstboom/pag. 38, Jaap Vegter/pag. 39
Redactie: Carel Peeters & Doeschka Meijsing
Lay-out: Jaap Lieverse
Tekening omslag: Jan Voss

1 Is
A n d re j A m a lr ik , p a g in a 24
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Kritik der zynischen Vernunft
Sloterdijks briljante herijking van leven en denken
Kritik der zynischen Vernunft
door Peter Sloterdijk
Uitgever: Suhrkamp, 2 delen,
samen 954 p., ƒ48,25
Importeur: Nilsson & Lamm

Cyrille Offermans
Over Diogenes van Sinope (ca. 400-324 v.
Chr.) is weinig bekend. Hij heeft geen au
thentieke werken nagelaten, laat staan zo
iets als een samenhangende filosofische
theorie. Voortleven doet hij hoofdzakelijk
in de vorm van nogal spectaculaire anekdo
tes. De grote filosofen gaven op hem a f of
negeerden hem gemakshalve. Plato noem
de hem ‘een razend geworden Socrates’,
Hegel meende dat er over hem niets bijzon
ders viel te melden enkel omdat hij het niet
tot enig systeem had gebracht. Die oorde
len zijn niet onjuist, alleen schuilt daarin
nu precies de aantrekkelijkheid van Dioge
nes’ figuur en ‘werk’.
Niet Nietzsche maar Diogenes was de grondleg
ger van de vrolijke wetenschap. Hij staat aan het
begin van een onofficiële, kritische traditie in de
filosofie, waarvan Peter Sloterdijk (voor zover ik
weet ondanks de Nederlandse naam een Duit
ser) zojuist het voorlopig laatste hoofdstuk heeft
geschreven — een grandioos hoofdstuk. Sloter
dijks Kritik der zynischen Vernunft behoort tot
de geniaalste filosofische boeken die ik in jaren
las. In de Duitse pers is het boek niet ten on
rechte met superlatieven ontvangen, in mei en
juni prijkte het zelfs op de eerste plaats van de
‘Bestenliste’, een ten behoeve van de Südwestfunk door literaire critici opgestelde voor
keurslijst.
De titel van Sloterdijks boek mag onder meer als
een ironische knipoog in de richting van de Kri
tik der reinen Vernunft (1781) van Kant worden
beschouwd. Ironisch, want qua opzet, stijl en
argumenteerwijze heeft de Kritik der zynischen
Vernunft niets met het kritische hoofdwerk van
dé systematicus van de Duitse Verlichtingsfilo
sofie te maken. In het geval van Sloterdijk gaat
het om een filosofisch essay, onsystematisch of
schoon zorgvuldig gestructureerd, en geschre
ven in de stijl van die auteurs uit het tijdperk
van de Verlichting die in hun ironie, hun vrijge
vochtenheid en hun plebejisch-realistische wan
trouwen tegen alle idealistische filosofieën de
geest, o f liever de gesten en de grollen van Dio
genes levend houden: figuren als Voltaire, Heinrich Heine, Nietzsche, de jonge Brecht en Paul
Feyerabend (auteur van onder meer Against Method, een ‘anarchistische kennistheorie’, en Erkenntnis für freie Menschen).
Die namen geven al aan dat Sloterdijk zich be
weegt in het grensgebied van literatuur en filo
sofie; beide vakken heeft hij gestudeerd blijk
baar zonder ze ook werkelijk als ‘vakken’ te be
4
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schouwen. Zijn activiteiten als schrijver heeft
Sloterdijk (die in ’47 is geboren) de afgelopen
tien jaar toegespitst op een afgebakend stuk van
de Duitse geschiedenis, namelijk de republiek
van Weimar, een belangstelling die in 1978 re
sulteerde in een boek over de literatuur uit de
periode, Literatur und Lebenserfahrung. Sloter
dijk moet toen op fenomenen zijn gestuit die
hem ertoe hebben gebracht de grenzen van zijn
belangstelling te verleggen, uiteindelijk tot zo
ver buiten het aanvankelijke gebied dat de hele
geschiedenis van de westerse beschaving, inclu
sief de literatuur en de filosofie, in zijn blikveld
kwam, en niet om de zoveelste brave samenvat
ting te schrijven. Binnen afzienbare tijd schijnt
er, ook bij Suhrkamp, een boek van Sloterdijk
uit te komen dat het midden houdt tussen een
roman en een essay, Der Zauberbaum, dat speelt
in 1786, kort voor het uitbreken van de Franse
revolutie, en zich in hoofdzaak bezighoudt met
de dieptepsychologie. Voorlopers van Freud ko
men overigens ook in de Kritik der zynischen
Vernunft al uitgebreid aan bod.

Kabinet van cynici
Het sleutelwoord van het nieuwe boek, de titel
zegt het al, is ‘cynisme’. Cynisch is iemand die
weet dat hij iets slecht doet, maar het — uit
angst, lafheid of egoïsme — tóch doet. Een dub
bele moraal is voor de cynicus niet langer een
schandaal maar een realistische instelling: prak
tische mensen moeten vuile handen durven te
maken. Wie dat niet wil, is al gauw een utopist.
Op het moment dat die ‘praktische’ instelling,
die normaliter hoort bij de machthebbers, bezit
neemt van die groepen in de samenleving waar

van juist zo’n oppositionele, ‘utopische’ hou
ding wordt verwacht, is een volk rijp voor de
oorlog. Er bestaan wat dat betreft angstwekken
de parallellen tussen de huidige situatie en die
in de republiek van Weimar; Sloterdijk meent
zelfs dat de huidige situatie van atoomwedloop,
zure regen, verdwijnende natuur, verkrottende
steden, massale werkloosheid en de vluchtreacties daarop hem pas in staat heeft gesteld de re
publiek van Weimar te ‘begrijpen’, voor zover
dat met het onbegrijpelijke mogelijk is.
Direct na de Eerste Wereldoorlog, toen de
sociaal-democraten in Duitsland terwille van
een deelname aan de macht hun idealen op de
lange baan schoven en Noske — de ‘redelijke
bloedhond’ noemt Sloterdijk hem — gretig ver
antwoordelijkheid wenste te dragen voor het
neerschieten van de (grotendeels sociaal
democratische) arbeiders die een democratische
maatschappijorde wilden, was het duidelijk dat
er nauwelijks nog tegenkrachten waren om de
opmars van de militairen te stuiten. Terug uit
de loopgraven (en hoe! Meer prothese dan vlees
— zie de schilderijen van Otto Dix) waren die
meteen begonnen met de romantisering van het
front. Tóén was het tenminste nog duidelijk
waar je voor vocht! Nu is het met alle oude
waarden blijkbaar gedaan. Het aanwijzen van de
nihilistische elementen die daaraan schuld wa
ren, was eenvoudig genoeg: de joden, de kunste
naars, de communisten, de homoseksuelen. De
oorlog was met andere woorden nog niet afgelo
pen of de voorbereidingen voor de volgende
werden al getroffen. En verzet van enig kaliber
kwam eerder uit de subcultuur van cabaret en
bohème dan uit de georganiseerde arbeidersbe- j

weging. Inzicht in het cynische amoralisme van I ke soort levenswijsheid waar Sloterdijk voor op- I cultuur waarin verharde idealismen de leugen
dat tijdperk kan men volgens Sloterdijk dan ook | teert wordt gekenmerkt door een even frivole als tot levensvorm bij uitstek maken, is de mogelijk
superieure onwil tot de macht, een onwil om heid daarvan afhankelijk geworden van de vraag
nog altijd het beste krijgen uit het werk van kri
dingen te doen of te laten enkel omdat dat per of er nog genoeg mensen zijn die vrij en schaam
tische schrijvers als Brecht, Toller, Kastner,
soonlijk voordeel oplevert. Eerder is het de teloos genoeg zijn om de waarheid te zeggen.
Döblin, Thomas Mann, Von Horvath, Roth en
hoogste tijd om de door Diogenes in de filosofie Vandaar Sloterdijks zoektocht ‘naar de verloren
Broch. Aan een aantal van hen wijdt hij flonke
geïntroduceerde constellatie van behoefteloos- brutaliteit’. (Door het Duitse ‘Frechheit’ sche
rende beschouwingen.
heid, vrijheid, intelligentie en geluk te actualise mert de ‘Freiheit’; de verwi|zing naar Prousts
‘Das Weimarer Symptom’ heet het deel van het
‘verloren tijd’ is er óók een naar de jeugd die
ren. Dat er in het burgerlijke bewustzijn nooit
boek, het vierde, waarin deze zaken uitgebreid
plaats is geweest voor die constellatie, dus ook nog naïeve vragen durft te stellen.) Die zoek
aan de orde komen. Op zich zelfheeft dat deel al
niet voor de gedachte om vrijwillig af te zien tocht begint bij het antieke cynisme, bij Dioge
de omvang van een boek, de hele Kritik der zyni
van allerlei mogelijkheden, verklaart Sloterdijk nes, naar de oorsprong ‘kynisme’ genoemd.
schen Vernunft telt bijna duizend bladzijden en
Waar Plato’s idealisme de scheiding voltrekt
uit het feit dat de Verlichting nu juist begon met
toch heb )e geen moment het gevoel dat je met
de kritiek op de zwendel van de ‘verlichte’ tussen de ideeën, duikt de subversieve realist
een dikke pil bezig bent. Behalve het genoemde
Diogenes op, niet om ‘serieus’ deel te nemen
priesters die het geloof strategisch gebruikten
historische deel, een slotwoord en een vijftal
door van de goedgelovige mensen offers te vra aan de platoonse dialoog — filosofische aspira
‘overwegingen vooraf bevat het essay een fysiogen om er zelf beter van te worden, een vorm ties heeft hij met —, maar om die dialoog met de
nomisch deel, waarin de lezer onder meer wordt
van cynisch bedrog die door conservatieven tot platste, de materieelste argumenten bespottelijk
rondgeleid door het ‘kabinet van cynici’, een fe
op de dag van vandaag met wisselend succes te maken. Een beroemd voorbeeld: toen Plato
nomenologisch deel, waarin de verschillende
de mens definieerde als een vederloos, tweevoe
wordt uitgeprobeerd. Daarmee is Sloterdijks
vormen van cynisme steeds vanuit historisch
herwaardering van het ‘offer’ en de passiviteit tig dier, en daarmee bijval vond, rukte Diogenes
perspectief behandeld worden, en een logisch
volledig in strijd. De ervaring heeft hem de een haan de veren uit en bracht hem naar diens
deel, waarin de schrijver een nieuw licht werpt
school met de woorden: ‘Dit is Plato’s mens’.
(nooit te bewijzen) zekerheid opgeleverd dat
op de verhouding tussen kennis en belang:
momenten van geluk niet gepland kunnen wor (Als gevolg van die interventie werd de definitie
waarom willen mensen dingen weten? Wat doen
den, ze worden je bij voldoende ‘voorwerk’ plot uitgebreid met de woorden: ‘met afgeplatte na
ze met die kennis? In hoeverre is kennis macht?
gels’.) Tegen dit type argumentatie, Sloterdijk
seling in de schoot geworpen, zoals de scherpste
Wat Sloterdijks behandeling van deze materie
inzichten en de mooiste formuleringen na de no spreekt van een pantomimisch materialisme, is
voor heeft op bij voorbeeld die van Habermas is
dige intellectuele zelfdiscipline eerder op onbe het serieuze denken tot op de dag van vandaag
dat die veel minder schematisch en uiterst con
niet opgewassen. En de serieuze denker die niet
waakte ogenblikken ontstaan, op de ogenblikken
creet is. Naast Habermas komen in dit logische
helemaal in zijn ernst is verstijfd, moet erom
dat men het zich toestaat dat die in het hoofd
deel vooral Marx, Preud en Adorno ter sprake,
opgeslagen kennis vervloeit met de eigen levens lachen en de realist gelijk geven
niet om hen neer te sabelen, evenmin om hen bij
ervaring, dan ze het produkt zijn van stug en Bij Diogenes vallen leven en leer samen. In
te zetten in het panopticum van grote histori
plaats van verdicten en moralismen uit te vaar
consequent doorredeneren.
sche figuren, maar om eruit te halen wat erin
Er zijn twee soorten realisme, redelijk is er maar digen belichaamt hij zijn leer. Door mets of nie
zit, en dat blijkt nog steeds veel meer te zijn dan
menigeen die in dit Marx-jaar afscheid heeft ge een — dat is volgens Sloterdijk de les van de re mand te imponeren bijt hi| om zich heen (ky
centste geschiedenis. De realist van de eerste nisme is mogelijk afgeleid van ‘kvon’, wat
nomen van het linkse denken kan vermoeden.
‘hond’ betekent) zonder verbeten te worden. Hi|
soort is cynisch en schizoïde, officieel huldigt
Aan het slot van zijn betoog komt Sloterdijk tot
hij nog wel respectabele morele opvattingen en verachtte de machthebbers en iedereen die bezit
de wellicht niet verrassende maar waarschijnlijk
overtuigender dan ooit gemotiveerde conclusie
‘eigenlijk’ zou hij ook wel anders willen, maar of aanzien verwierf door vrijheid af te staan. Be
tja! de praktijk van het leven, dat is een andere roemd is de anekdote die verhaalt hoe de jonge
dat we, om nieuw onheil te voorkomen, moeten
ophouden met de oorlogsvoorbereiding, niet al zaak, daar schiet je met mooie ideeën niet veel Alexander van Macedonië Diogenes, die ergens
op, nietwaar? Dus heeft hij geleerd zich te schik lag te zonnen, opzocht en hem ten bewijze van
leen in militaire zin maar ook en vooral bij ons
zijn grootmoedigheid een wens liet doen. In
ken in het onvermijdelijke, tot op het moment
zelf. De kritiek op de cynische rede heeft name
lijk aangetoond dat de door de sociale dwang
waarop hij het laatste restje verantwoordelijk plaats van daarop in te gaan moet Diogenes toen
hard, gevoelloos, bang en egoïstisch gemaakte
heid voor zijn eigen leven uit handen geeft aan hebben geantwoord: ‘Ga uit mqn zon!’ Bezit
individuen alle morele opvattingen aan hun
hogere, althans sterkere machten. Daarmee is de loos gmg de levenskunstenaar door het leven,
Verlichting, die toch terwille van de vrijheid be zijn hele hebben en houden droeg hij bi| zich,
laars lappen als dat zo uitkomt; en ook dat het
gon als kritiek op de ‘objectieve rede’, uitgelo alleen zo was hi| wendbaar genoeg om te gaan
weerstaan van die sociale dwang alleen mogelijk
is als men zich met net zo hard laat maken als de
pen op de vrijwillige onderwerping daaraan. De en staan waar hq wilde. Gevraagd naar zijn
moderne burger is verlicht, niemand hoeft hem woonplaats antwoordde hij hautain: ‘Ik ben een
feiten zoal niet zijn, dan toch worden voor
nog te vertellen hoe de wereld in elkaar zit, maar wereldburger.’ De rede is bij Diogenes inder
gesteld, als men zich met op laat jutten tot een
strijdend activistisch eigentijds bestaan, perma hij is braaf, berustend, cynisch en ongelukkig, al daad thuisloos geworden, het idee van het ware
munt de conservatieve sociologie (die van Ar- leven losgekoppeld van empirische gemeen
nent paraat om elke mogelijkheid uit te buiten,
nold Gehlen bij voorbeeld) zi|n onverantwoor schappen. De kosmopolitische wijze, zo inter
geen kans en geen mode te missen, maar in
delijkheid voor het eigen leven nog zo positief preteert Sloterdijk Diogenes' uitspraak, zal zich
plaats daarvan het geluk van de passiviteit leert
kennen en alleen — praktisch en geestelijk — om door het over de ‘ontlasting’ van het sub|ect, pas zonder voorbehoud ‘positief opstellen als
verantwoordelijkheid wil dragen voor wat men
te hebben, over diens natuurlijke behoefte aan de maatschappij ‘wereldpolis’ is geworden. Tot
autoriteit. Te vaak klappen de ongelukkige bur zo lang werkt hij, Diogenes (maar Sloterdijk
op het moment zelf in alle eerlijkheid, in de
gers uit de school om daar iets van te geloven. niet minder), als een vrolijke stoorzender
eerste plaats tegenover zich zelf (want mets is zo
erg als zelfbedrog), kan verantwoorden.
De kritische theorie, in het verlengde waarvan Zijn houding ascetisch noemen, zoals meestal
Sloterdijk werkt, heeft daarom haar zinnen ge gebeurt, is slechts in betrekkelijke zin |uist. Al
Gelukkige ogenblikken
zet op een ander, namelijk antischizoïde rea leen van behoeften die betaald moesten worden
met geestelijke of fysieke vrijheid zag hij af, met
lisme
Sloterdijk hoopt dat er in de geprivilegieerde
alle plezier zelfs. Overigens was zijn populari
groepen van de bevolking — daar zijn de om
Kynisme
teit ook bij de tophoeren van Athene zo groot
standigheden het gunstigst — zo iets als een
Pantsert de schizoïde realist zich om ten koste dat hij daar altijd gratis terecht kon. En om te
nieuw soort levenswi|sheid zal ontstaan, geba
seerd op niets anders dan de ervaring van geluk van alles te overleven, als slaaf (van de gewoon demonstreren dat hij zelfs, als het moest, de hekige ogenblikken. Wijsheid nummer één van
te, heet dat onschuldig) of als man van staal, ge taeren zou kunnen missen, masturbeerde hij de
voelloos, willoos en betekenisloos, dan komt de monstratief midden in Athene
een strijdbaar en realistisch leven luidt: niets
doen waar men niet wijzer van wordt, wat iro
antischizoïde realist zonder gevoel voor verant Sloterdijk constateert dat er van deze brutale im
nisch genoeg alleen nog maar betekent: waar
woordelijkheid op voor het enige wat hij kan pulsen in de moderne maatschappijen weinig
verantwoorden: een leefwaardig leven. In een 1 meer over is. De geschiedenis van het woord
tnen niets mee verdient. Het hoogst onburgerlij-

‘frech’, dat eerst ‘dapper, ongetemd’ betekende,
is zijns inziens symptomatisch voor de devitalisering van de cultuur, die inderdaad is gefun
deerd op de onderdrukking van al die ongetem
de, direct lichamelijke impulsen, allereerst in
het arbeidsproces. Tegenover de daaruit ontsta
ne collectieve schizofrenie, die uiteindelijk cul
mineert in een cynische, massale catastrofebereidheid (zeer sterk in augustus ’ 14, gereacti
veerd in de republiek van Weimar, nu wederom
aanwezig in de officiële ‘serieuze’ vredeswil van
de onderhandelaars in Genève), houdt Sloterdijk in het spoor van de kynische traditie, in fei
te dus ook van de hele moderne kunst, vast aan
een belichaming van het afgescheidene.

Martin Heidegger
In die traditie — de Kruik der zynischen Vernunfi bevat daarvan een rijk caleidoscopisch
beeld — hoort ook Goethes Mephistopheles
thuis. De duivel belichaamt namelijk het princi
pe van de moreel niet begrensde ervaring; Sloterdijk noemt hem de ‘eerste seksuele positivist
van de moderne literatuur’. Mephisto lokt Dok
tor Faust, die met zijn bedenkelijke magische
neigingen eerder het type van de ‘Gegenaufklarer’ vertegenwoordigt, in het leven, ‘Damit du,
losgebunden, frei/ Erfahrest, was das Leben sei.’
Theoretiserend zal hij dat nooit begrijpen, hij
zal de sprong in het leven moeten wagen.
In deze context moet ook iets gezegd worden
over Sloterdijks interpretatie van de filosofie
van Heidegger, vermoedelijk het meest verras
sende en ook wel controversiële deel van het
boek. De kritische theorie heeft Heideggers
existentialisme altijd minstens zo rigoreus geanathematiseerd als zijn positivistische antipo-

Roland Barthes
vindt u bij
De Arbeiderspers
en in iedere boek
handel, maar hij
hoort natuurlijk bij u
thuis!
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de, voor Horkheimer en Adorno was Heideg
gers flirt met het fascisme geen kwestie van poli
tieke naïveteit. Als zodanig ziet Sloterdijk het
wel; net als Hermann Mörchen, die daar on
langs een lijvige studie over publiceerde, meent
hij dat er sprake is van ‘een overvloed van gehei
me overeenkomsten en analogieën tussen Ador
no en Heidegger’. Alle duisternis, pathetiek en
neologistische begrippenbombast van Sein und
Zeil ten spijt, hoort dit boek volgens Sloterdijk
in de kynische traditie; het pleit namelijk voor
een eenvoudig leven, ver weg van de stad, het la
waai, het geklets, de consumptiedwang, voor
een leven dat niet wordt opgeslokt door de insti
tuties omdat men anders aan het ‘eigenlijke’ le
ven niet meer toekomt. Sloterdijk ziet Heideg
gers verstokte provincialisme als een kynisch
verzet tegen de afleidingsmanoeuvres van het ei
gen bestaan, tegen (wat in Sein und Zeit heet) de
‘standige Beruhigung über den T od’, een ge
ruststelling waar een land dat frenetiek bezig is
met het voorbereiden van de oorlog wel toe ge
dwongen wordt.
In zijn Reis naar het einde van de nacht schreef
Céline al dat alleen mensen zonder fantasie niet
bang zijn voor de dood, Heidegger meent zelfs
dat men de moed verloren heeft om de doods
angst te laten opkomen, liever sterft men zoals
men heeft geleefd: in absentia. Die narcotische
verdringing van de dood wordt onder meer be
werkstelligd door een niet aflatende openlijke of
subtiele propaganda waarin ‘men’ (bij Heideg
ger: de onpersoonlijke, uniforme, openbare kant
van elk individu) ervan doordrongen wordt het
eigen levensgeluk, hier en nu, ondergeschikt te
maken aan ‘oneigenlijke’ zaken, aan abstracties,
aan lange-termijndoelen. Uit deze gedachten
ontwikkelt Sloterdijk zijn moderne kvnisme,
zijn verlangen naar een ‘energetisch bewustzijn
in het hier en nu’. Links heeft er alle baat bij de
sombere en pathetische Heidegger soepel te ma
ken!
Sloterdijk pleit daarom voor een ‘gereflecteerd
amoralisme’; de kynische ethiek is in elk geval
niet-imperatief, en aan ‘nieuwe waarden’ heeft
ze geen enkele behoefte. Ze sluit aan bij wat er
‘zo maar’ is, bij wat de mensen kunnen. Ze zegt
niet: je moet dit of je moet dat, maar ze moedigt
aan tot zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid,
tot een hoog opgevoerde mobiele tegenwoordig
heid van geest.
Een van de plezierigste trekken van de Kritik
der zynischen Vernunft is dat Sloterdijk zijn leer
inderdaad belichaamt; overtuigend is het boek
vooral omdat het een voortdurende demonstra
tie is van wat het leert. Nergens is Sloterdijk cy
nisch of laatdunkend, belerend of haatdragend.
De briljante satire die het boek in feite is, is niet
dodelijk, Sloterdijks humanisme niet militant:
het gaat om een vrolijke wetenschap in de meest
letterlijke en bevrijdende zin van het woord. Te
gen het einde van zijn boek citeert de auteur
Kants beroemde antwoord op de vraag: Was ist
Aujkldrung (1784): ‘Sapere aude! Heb de moed
je van je eigen verstand te bedienen.’ Ondanks
het cynisch ontkende realisme van de macht —
‘Heb de moed je van je eigen bom te bedienen!’
— blijft Sloterdijk daaraan vasthouden. Alleen
uit die moed, die zich niet laat intimideren (en
dus verharden) door ophanden zijnde catastro
fes, kan volgens de Kruik der zynischen Vernunft
een toekomst ontwikkeld worden.
■
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Nieuwe kritieken en kom m entaren van J.F. V ogelaar
van kranten, televisie, reclame,
multinationals, de staat, is tot een
fixatie geworden: het zijn deze
‘structuren’ die de vrijheid van
mensen inperken, waardoor zij be
paald worden. De taal die in deze
sferen gebezigd wordt beïnvloedt
het denken zo dat mensen afdrfiven
van hun eigen manier van denken
en praten. Het zijn deze zwevende
instituties waar Vogelaar de macht
van op zijn rug voelt. Ten opzichte
van die instituties zijn de individu
en die er aan ten prooi zijn mieren,
mensen die hun individualiteit is
ontnomen. Daarom richt Vogelaar
zich naar die zwevende instituties,
en niet naar de afzonderlijke men
sen. Pas als die instituties verdwe
nen zijn of radicaal van karakter
zijn veranderd worden de individu
en weer zichtbaar. In de afdeling
‘Kommentaren’ in Oriëntaties staat
een artikel over de VPRO met een
karakteristieke uitspraak in dit ver
band. Het gaat over het programma
Macchiavelli waarin de makers het
politieke bedrijf een menselijk aan
zien wilden geven. Volgens Voge
laar gaat een opmerking in een
VPRO-rapport over dit programma
die luidt ‘Het bericht herwint zfin
menselijk aspect’ ‘voorbij aan de
vraag of menselijke aspekten bi| een
aantal gebeurtenissen of processen
niet volstrekt sekundair geworden
zijn. Vermenselijking is verteke
ning wanneer systematies het indi
viduele aspekt in de politieke, socia
| le aktualiteit wordt benadrukt en
| even systematisch georganiseerde
j politieke en sociale bewegingen
i worden verdonkeremaand.’ Voge
j laar staat tegen een programma als
| Macchiavelli negatief, juist omdat
| het zich met met een Grote Weige
| ring van de macht afkeert, maar er
| zich op een creatieve manier mee
| bemoeit. De creativiteit van de
| VPRO bevalt hem met omdat er te
| veel relativering bij komt kijken:
| humor
| Er zit bij Vogelaar ongewild en ge
j wild systeem in de negatie van het
individuele om menselijke redenen.
Het individuele en de aandacht er
voor behoort in zijn manier van
denken tot het burgerlijke subjecti
| visme. Wie daar aandacht voor
heeft, heeft met ‘met met het bur
gerlijke subjektivisme gebroken',
zoals Vogelaar over de Ni|meegse
vertaler en provincie-held Pé Hawinkels zegt. Niet-burgerlijk sub
jectivistisch denken houdt in dat

i

Oriëntaties
Kritieken en kommentaren 2
door J.F . Vogelaar
Uitgever: SUN, 277 p., ƒ34,50

Carel Peeters
Eén van de treffende observa
ties van Peter Sloterdijk in zijn
verbazingwekkende filosofische
essay over het oude en nieuwe
cynische denken in Kritik der
zynischen Vernunft betreft de fi
losofische en psychologische
basis van de Kritische Theorie,
de verzamelnaam voor het werk
van Theodor Adorno, Max
Horkheimer, Walter Benjamin
en anderen.
Met argeloze scherpzinnigheid
schrijft Sloterdijk dat de Kritische
Theorie consequent geweigerd
heeft iets van de wereld van het
‘mannelijke’ te aanvaarden en dat
ze daardoor is gestrand. De verach
ting voor alles wat met ‘macht’ te
maken heeft maakte hen vleugellam
als het erom ging met de macht om
te gaan. ‘Zij lieten zich inspireren
door een archaisch Nee tegen de
wereld van de Vader...hun vooroor
deel is dat uit deze wereld ‘nur böse
Macht gegen das Lebendige kom
men könnte’. In de Kritische Theo
rie heeft daardoor ‘das masochisti
sche Element das kreative überflügelt’ schrijft Sloterdijk. Het is al
leen al door het feit dat Sloterdijk
de Kritische Theorie van haar psy
chologische kant bekijkt dat zijn
observatie zo’n overtuigende in
druk maakt. De Kritische theorie
maakte gebruik van de psychoana
lyse (en daarin was het ‘lustprincipe’ overheersend), Sloterdijk keert
terug naar de onbevangen psycho
logie en zegt te willen denken ‘mit
Haut und Haaren (und Zahnen)’.
Daarvan is de ongedwongen kijk op
de Kritische Theorie het resultaat.
Zijn taalgebruik staat zo los van de
tot voor kort zwaar op het filosofi
sche denken drukkende scholen dat
hij kan schrijven dat de Kritische
Theorie haar aanhangers vond in
degenen
die
‘instinktiv
ihr
Schmerz-apriori’ deelden. Iets ‘in
stinctief met anderen delen, dat is
■n het structuralisme en binnen de
Kritische Theorie van een ondenk
bare burgerlijke subjectiviteit.
Sloterdijk is niet iemand die met
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uitgesproken polemische bedoelingen over de Kritische Theorie
schrijft, dat zou ook tegen de moraai van zijn boek ingaan, waarin
het onbevangen denken van Diogenes een prominente rol vervult. Hij
typeert de Grote Weigering van de
Kritische Theorie om zich met
macht in te laten, en zich er niet
mee te verstaan, als het ‘Schmerzapriori’: wat de Kritische Theorie
ook dacht, vóór alles ging men er
van uit dat men onder macht te lil
den had. Dat leverde een perma
nent ‘negatieve’ instelling op tegen
over ongeveer alles, en alles werd
ook beoordeeld vanuit dit van
zelfsprekend
geworden
uit
gangspunt. Het leidde ertoe dat
men tijdens het lezen wel eens
dacht: ‘het is nooit goed of het
deugt niet.’ Een enigszins puriteinse instelling heb ik dat eens met betrekking tot J.F. Vogelaar genoemd.
Als Nederlandse zoon van de Kritische Theorie is het ‘Schmerzapnori’ ook bij hem te vinden. Het
is een instelling waar men niet te

nonchalant over moet doen omdat
er elementen in zitten die ik niet
graag zag verdwijnen. Het belang
rijkste bezwaar ervan is het absolute negativisme, de weigering ook
maar iets voor lief te nemen in de
wereld waarin we leven. Het komt
neer op totale afwezigheid van humor, van relativering van de eigen
drijfveren. Tegenover het ontbreken van humor staat een absoluut
wantrouwen, een gevoel voortdurend te worden ingepakt door kranten, televisie, commercie. Men is
altijd op zijn hoede voor welke
vorm van openlijke of verborgen
macht, hoe onschuldig ook. Bij Vogelaar uit zich dat in een sterke netging om helemaal niets meer te zeg
gen of, en dat is uiteindelijk toch de
praktijk, de ‘macht te analyseren’,
‘denkprocessen te onthullen’ en
daar kan ik onmogelijk veel tegen
hebben, ook al voel ik mij niet be
paald verwant met de manier
waarop dat gebeurt.

Menselijke aspecten
Het wantrouwen tegen de macht
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men eerst naar de maatschappelijke
en politieke structuren kijkt, naar
de ‘onderbouw’ om het m een bijna
atavistisch geworden marxistische
terminologie te zeggen (waar Voge
laar zich niet van bedient, maar
waar hij altijd tegenaan leunt). De
ze ‘menselijke’ zorg om de structu
ren waarin mensen gevangen zitten
bergt het niet denkbeeldige gevaar
in zich dat door dit altruïsme uiteindelijk de individuen in de verdruk
king komen, alleen al door het feit
dat ze te lang worden verontachtzaamd omdat de verandering van
de structuren langer duurt dan een
mensenleven. Daar kunnen ze niet
op wachten. Een politieke stroming
als de sociaal-democratie, die pro
beert de individuen niet uit het oog
te verliezen, wordt over het alge
meen dan ook met wantrouwen belegent door degenen die zo denken,
waaronder Vogelaar, omdat er bij
deze stroming onvermijdelijk van
compromissen sprake is met macht
die de structuren in handen heeft.

| paald door een neiging naar het t de grenzen van de deviante stijl en
1 groteske bij de een en naar het hy- vorm in de literatuur: Finnegans
I perbolische bij de ander. Het ‘sub- Wake van James Joyce gaat ook
I jectivisme’ van Biesheuvel en Brou- voor hem te ver.
i wers is geen plat realisme, zoals Vo- De kern van Vogelaars poëtica, zo
1 gelaar zou denken, maar eerder tot als men die uit de kritieken in
het extreme doorgevoerd subjecti Oriëntaties kan lezen, is dat een
visme.
schrijver met iets bedenkt, maar dat
Vogelaar onderscheidt twee vor hij wat er aan taal om hen heen is
men van authenticiteit die absolute gebruikt en tot een nieuw geheel
tegenstellingen zijn. De een is het smeedt. Een schrijver is een spreek
subjectieve en individuele, de ander buis en als zodanig niet verschil
het geobjectiveerde en algemene. In lend van andere mensen. Hij werkt
zijn artikel over de Franse schrijver met de bestaande ‘talen’ in de sa
Michel Leiris, die voornamelijk au menleving en door zijn bewerking
tobiografische boeken heeft ge ervan houdt hij de samenleving en
schreven met veel ‘reflectie’, be de lezers een kritische spiegel voor.
schouwingen over zijn eigen per Uit het werk van een schrijver moet
soon en schrijverschap, verabsolu elk verhalend element geweerd
teert hij die tegenstellingen door te worden, want dat verstoort het be
zeggen dat authenticiteit bereikt wustzijn van de lezer niet, dat leidt
wordt door ‘omwegen en zijwegen tot herkenning en zodra een lezer
in te slaan, door mythologisering samenvalt met wat hij leest is zijn
en theatralisering, door een op kritische faculteit uitgeschakeld.
perste aan gekonstrueerdheid en ge Een schrijver moet de ‘realistische
kunsteldheid, kortom door een illusie’ verstoren.
veelheid van kunstgrepen en een Vogelaar doet het voorkomen alsof
uiterste aan verbeeldingskracht’. Ik in de literatuur de realistische illu
Authenticiteit
ben het hier alleen maar niet mee sie regel is, maar dat is helemaal
Ook in zijn literaire kritieken, die eens omdat het een tegenstelling niet het geval. In het werk van
in Oriëntaties voornamelijk over schept waar slechts sprake is van Krol, Meijsing, Matsier, Kellenbuitenlandse schrijvers handelen, is gradatie: zo werkt de literaire ver donk, De Winter is geen sprake van
het systeem in de menselijke beelding. Waar het verkeerd gaat is een uitgesproken realistische wer
verontachtzaming van het menselij wanneer er gesproken wordt van kelijkheid. Over deze schrijvers, be
ke, om het zo maar uit te drukken, ‘een opperste aan gekonstrueerd houdens Krol, spreekt Vogelaar
te vinden. Daarin kan men bij her heid en gekunsteldheid’, want op zich niet uit omdat zij hun werk
haling de zinswending aantrelfen dat moment verdwijnt de schrijver met vergezeld doen gaan van essays
dat het de betrokken schrijver, waar uit het zicht en ontstaat het gevaar waarin ze laten uitkomen dat zij de
Vogelaar gunstig over denkt, ‘niet dat de literatuur een eigen leven wereld waarin ze leven verachten
om het individuele óf zogenaamd gaat leiden. Voor Vogelaar moet het en geen onderdeel willen zijn van
algemeen menselijke’ gaat, maar persoonlijke en individuele zich haar ‘valse bewustzijn’. In zijn
om iets dat algemeen is. De schrij luist oplossen in het werk, terwijl enigszins welwillende bespreking
vers die Vogelaar bespreekt hebben het voor mij juist zichtbaar moet van De (verwording van de jongere
in met weinig gevallen mij ook iets blijven, omdat het als literatuur an Dürer klinkt iets door van: De Win
te zeggen, maar Vogelaar redeneert ders in de lucht gaat hangen. De ter heeft het inzicht nog niet be
ze steevast naar zich toe. Dat is zijn schrijver zelf moet door alles wat reikt. De Winter laat zijn hoofdper
goed recht, maar het komt er altijd hij schrijft heen schijnen. Een soon dingen meemaken die ertoe
op neer dat die schrijvers in zijn schrijver als Max Frisch illustreert leiden dat hij alles om zich heen
ogen hebben gebroken met het per- dat: )arenlang vermomde hij zich in met eigen ogen leert zien. Dat is
soonhike in de literatuur en zich zijn werk, tot hij moest toegeven iets achterhaalds, volgens Vogelaar.
met algemener zaken bezighouden. dat hij zich eigenlijk verschool en Het is een illusie om te denken dat
Dat ik mij ook aangetrokken voel het contact aan het verliezen was mensen eigen betekenissen aan ver- i
door schrijvers als Valéry, Robert met zichzelf. En Vogelaar bewijst schijnselen en dingen kunnen hech- i
Walser, Bruno Schulz, Michel Lei- het zelf met zijn in Raster gepubli ten, dat is ‘de illusie dat alleen maar j
ris en, onder voorbehoud, Italo ceerde dagboekfragmenten, ook al de verkeerde verpakking van woor- |
Calvino, heelt zeker te maken met speelt hij daarin ook weer een spel- den en beelden verwijderd hoeft te J
het objectiverende, essayistische, letie met zichzelf door zich als De worden om ongerepte, nog in te j
allegonserende en intellectuele in Dagboekschrijver te vermommen. vullen oorspronkelijke emoties en j
hun werk. Maar deze sympathie Het geheime ideaal van elke schrij gedachten te vinden.’ Hij voegt er j
vaagt schrijvers die onbevangener- ver is om in de vorm die hij kiest zo met vervalsend dédain aan toe: i
en ‘subiectiever’ te werk gaan niet dicht mogelijk bij zichzelf te blij ' “Zichzelf zoeken” is daarvoor één |
weg, integendeel: er loopt een rech ven. Niet de buitenlandse, meestal uitdrukking’, alsof het thema van i
te lijn van subjectieve naar objectie- j ook internationaal erkende schrij het zoeken naar een identiteit altijd \
ve schrijvers. Het verschil tussen j vers die Vogelaar in Oriëntaties be en in principe not done, verkeerd |
deze schrijvers heeft te maken met I handelt verdwijnen in de vorm van is. Daar is echter niets verkeerds j
een verschil in temperament. Voor | het werk, de schrijvers van het An aan als het door een goede schrijver
mi) is er geen breuk tussen Robert j dere proza laten de vorm zo’n eigen gebeurt.
Walser en Maarten Biesheuvel, tus- i leven leiden dat het bloedeloos ge- In Oriëntaties hangt een sfeer van
sen Bruno Schulz en Jeroen Brou kunstel wordt waarin ook wat ze te permanente humeurigheid, theore
wers. Ook al is hun werk recht zeggen hebben verdwijnt. Maar ge tisch onderbouwd. In de afdeling
streekser autobiografisch, de au- > zegd moet worden dat Vogelaar Kritieken staan veel stukken die de
thenticiteit ervan wordt mede be- i zich steeds meer bewust wordt van i
l Vrai/i»< 'P pdifina l S
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Theevisite zonder thee
‘Kostelijke portretten van
m ensen en even kostelijke
beschrijvingen van de
plaatsen waar zij hun
[archeologische] vondsten
deden,’ schreef Paul van
’t Veer over D uizendjarig
dolen en ‘speelsheid, kennis
en romantiek in de juiste
verhouding,’ schreef Kees
Fens over Hel m aansteenrif
van

F.LBastet
In N aar paleizen u it het
slik begeleidt de auteur
ons op nieuw e wande
lingen door de oudheid.
Voor f3 5 ,- bij elke boek
handel.
Kort nadat hij de P C. Hooftprijs had gewonnen, kreeg
Willem

Brakman
de regeringsopdracht een
essay over eigen werk te
schrijven. De titel, Een
w ak in het kroos, ontleende
hij aan een gedicht van
Nijhoff - over eigen werk.
Ook de rest van Brakmans
boek is eerder dichterlijksynthetisch dan prozaïsch
en analytisch te noem en.
Het kost f27,50, bij de
boekhandel.

Poëzie
Een nieuwe lente en een
nieuw geluid:
Robert Anker, Van het
balkon, f 19,50
Wiel Kusters, Kwelrijm ,
f 19,50
Tweesprong, vijf Chinese
dichters 1919-1949, sam en
stelling en vertaling Lloyd
Haft en T. I. Ong-Oey,
f 32,50. Bij de goede boek
handel.
Querido

De ch arm es en de vrienden van dan seres Lydia Lopokova
Lvdia Lopokova
door Milo Keynes (ed.)
Uitgever: Weidenfeld &
Nicolson, ƒ 75,—
Importeur: Keesing

Rudi van Dantzig
Lydia Lopokova was — uit de
verhalen te oordelen — een zeer
guitig meisje, dat in 1892 in tsa
ristisch Rusland werd geboren,
in Sint Petersburg een onge
twijfeld gedegen balletoplei
ding ontving, daarna enige tijd
verbonden was aan het nu histo
risch geworden balletgezel
schap van Serge Diaghilev en
vervolgens huwde met de even
eens historisch geyvorden Britse
econoom Maynard Keynes.

om vervolgens vijf jaar in Amerika
in nogal twijfelachtige dansgroepjes
op te treden. In 1916 kwam ze bij
Diaghilev (‘The next notable event of
this season was anolher return to our
ranks of Lopokova. She returned
from nowhere and iniported her usual
gaiety into our lives and performan
ces alike,' schrijft Grigoriev, de re
gisseur van het ensemble).
Drie jaar later verdwijnt zij plotse
ling weer, om achtereenvolgens in
1921 en vervolgens in 1925 nog een
seizoen op te duiken — sluit kort
daarop haar Keynesiaans huwelijk
en begint toch nog aan een tournee
vanwaar ze aan haar kersverse echt
genoot schrijft: 7 am a f raid of being
a second-hand dancer' om dan einde
lijk de arme Diaghilev en haar col
lega’s voorgoed met rust te laten.
Iedere kenner weet dat een ballet
carrière met ongestraft enkele jaren
onderbroken kan worden en ik
vrees dat Lopokova’s vele profes
sionele breuken haar inderdaad tot
een tweedehands danseres hadden
gemaakt.
Haar bekendste vertolking uit de
Diaghilev-jaren was de can-can
danseres uit Leonide Massines bal
let La Boutique Fantasque (1919)
over een ’s nachts tot leven komen
de poppenwinkel: een ballet dat
Massine in 1953 bij het toenmalige
Nederlands Ballet instudeerde en
dat wij, dansers, hartgrondig haat
ten vanwege de volstrekte onbenul
ligheid van het geheel.
Maynard Keynes behoorde in Lon
den tot de Bloomsbury-groep, de
kring van dichters, schrijvers, schil
ders en hun satellieten. Virginia
Woolf behoorde tot die cirkel en
van haar zijn er dan ook enkele gê
nante, op buurvrouwenroddel lij
kende brieffragmenten aan derden
over vriend Keynes en zijn door de
Bloomsburies niet voor vol aangeziene Lydia. Tevens is er een foto
waarop Virginia zich als een octo
pus aanminnig om Lydia heeft
geslingerd. Om bang van te wor
den, dat kiekje, vooral na het lezen
van Woolfs laatdunkende notities.

De twee laatste feiten hebben haar
—voornamelijk in Engeland — een
zekere bekendheid bezorgd. Een
neef van Keynes heeft over zijn be
kende tante een boek samengesteld,
bestaande uit bijdragen van meer
en minder bekende persoonlijkhe
den uit onder andere de theaterwe
reld, vrienden en familieleden.
Het aldus ontstane boekdeel doet
dan ook meer denken aan een goed
moedig gastenboek bij het vijftigja
rig huwelijkfeest van een wel
gesteld echtpaar dan aan een literair
portret van enigerlei betekenis. O f
dat de schuld van de schrijvers is,
valt te betwijfelen: Lopokova’s le
ven bevatte nóch artistiek nóch per
soonlijk bijzondere hoogte- of diep
tepunten, aan de danskunst heeft
zij weinig bijgedragen en, naar we
al lezend mogen aannemen, aan de
ontwikkeling van de economie al
evenmin.
Lopokova’s theatercarrière was als
een hink-stap-sprong: na haar oplei
ding in Rusland kreeg zij in 1910
een engagement bij het voorname
lijk in West-Europa optredende
Russische Ballet van Serge Diaghi
lev, waar zij met kunstenaars zou
samenwerken als Pavlova, Karsavina, Nijinsky, Picasso, Strawinskv, Boerin
Eokine, Balanchine, Braque en Ma- Balletleidster Ninette de Valois (7
tisse.
hate important men, but important
Nauwelijks tot dit Olympisch ge women are impossible, and she has
zelschap toegetreden kreeg zij een become important,' zegt Lopokova
belangrijke rol in Strawinskv’s helaas over haar) schrijft een eer
Vuurvogel toevertrouwd, had daar lijk, informatief en grondig artikel
mee onmiddellijk succes en... ver over Lopokova’s bijdrage aan de
bet nog datzelfde jaar het ensemble Engelse danskunst en Henriette

vaak diepellendig moet hebben ge
voeld in de snobistische societvkringen waarin zij verzeild was ge
raakt (‘Ik ben een russische boerin,’
schijnt ze vaak van zich zelf te heb
ben gezegd).
De superlatieven die voor Lopoko
va in de verschillende artikelen
worden gebruikt, komen meestal
neer op ‘absolutely charming, delightful, pretty, elegant, lovely’,
woorden die op mij hetzelfde effect
hebben als ons fnuikende ‘leuk'.
Het is dat tot niets verplichtende
soort uitdrukkingen dat te zamen
met veel ander loos gebabbel —
meestal vergezeld van een gestaald
lachgrimas — vaak gebezigd wordt
op Britse society-bijeenkomsten:
Margaret Thatcher is het huive
ringwekkende voorbeeld.
De Britten zijn meesters in het mas
keren van veel emoties en ontredde
ring achter een ‘stiff upperlip’, een
P ic a sso
lip die in een menselijke uitdruk
Couper geeft een geschreven herin king veranderd als je over hun wer
nering waarin zij als jong meisje de kelijke bestaan in boeken leest. Zo
vereenzaamde
zesentachtigjarige echter niet in dit boek. Het is een
Lopokova in haar landhuis bezoekt, beetje zo — als Henriette Couper
een huis waar de Cezannes, Modig- schrijft: 7 thoughl how queer it was
liani’s en Picasso’s dicht tegen het that, al tea with Lydia, there was lie
plafond hangen (‘Because I don ’t ver any tea —. Zo heb ik het gevoel
lïke them’) en het meubilair bezaaid dat er in dit boek over Lopokova
is met conservenblikjes, kartonnen ook weinig werkelijke Lopokova
dozen en flessen ingemaakt fruit. aanwezig is, maar misschien was er
Het meisje maakt kennis met de gewoon niet meer.
verwarde maar toch nog ijzersterke Wie wil lezen hoe werkelijk bezeten
geest van de oude vrouw en schrijft generatiegenoten van Lopokova
daarover een verhaal in de beste met hun werk bezig waren en ziel
Engelse tradities: intrigerend, hu en zaligheid daarvoor gaven, leze
moristisch en bevreemdend, een Nijinsky van Richard Buckle of
beetje als een schilderij van Hock- Keith Monev’s ongelofelijk mininey: ‘Lydia and Logan were sitting tieuze verslag over Anna Pavlova’s
opposite one another in sturdy arm- leven, het schitterende Anna Pavlo
chairs in the hall, beneath an over- va, her life and art. Over de jaren
hanging electric element. They gave twintig en dertig, waar het boek
me the impression that they spent van Milo Keynes toch ook voor een
much of their lives sitting silently in groot deel over gaat, raad ik fascine
render, en vaak schokkender, boe
these chairs.
Shutting the door behind me 1 saw ken aan, zoals Andrew Birkins J.M.
them still sitting there, face to face, in Barrie and the Lost Boys, Michael
silence, as they had been upon my ar- Holroyds biografie van Lytton
Strachey en Bloomsbury, Nigel Nirival.'
Coupers bijdrage is het enige frag colsons Portrait of a Marnage of
ment in het boek waarin Lopokova M y Father and Myself van R. Actot leven komt, achtergrond krijgt kerley. Stuk voor stuk onthutsende
en tot denken stemt; haar lange le blikken achter een verstarde
ven daarvoor is in veel loze obser- society-fayade.
veringen teloorgegaan. Niemand En Lydia Popokova, die hadden we
tracht een verklaring te vinden voor misschien gewoon moeten zien
Lopokova’s ongedurige, inconse dansen, barstend van energie en le
quente danscarrière en niemand venslust.
B
verdiept zich m de Pnm-achtige
geest van de Russische emigrée, die Rudi van Dantzig is artistiek leider
zich ondanks haar guitigheid toch van het Nationale Ballet
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Paleizen kleiner dan speldeknoppen

Lessing vijfde spiegel

De schitterende zoektocht

Satire met gebrek aan komische effecten
D ocum ents R elating to the
S entim ental
Agents in th e Volyen E m pire
C anopus in Argos A rchives V
door D oris Lessing
U itgever: Jonath an C ape,
179 p ., ƒ42,20
Im p o rteu r: Keesing
D uluth
door G ore Vidal
U itgever: H einem ann,
205 p ., ƒ42,20
Im p o rteu r: Keesing

Nienke Begemann
Zoals ze vorig jaar tijdens haar
bezoek aan Nederland al aankondigde, is het nieuwste deel
van D oris Lessings space-fictionserie Canopus in Argos A r 
chives een satire o f retoriek,
op de schadelijke invloed van
slogans en andere vorm en van
p rim itief denken. E n vooral op
sentim entaliteit (zoals het op en
neer zwiepen van onze stemm ingen in het ritme van de seizoenen en zelfs van het wisselend w eer van elke dag) en op
de pogingen tot rationeel denken en handelen waarvan ons
overleven m eer en meer blijkt
a f te hangen.

Het boek gaat over een stel agenten
van ‘Canopus’ die worden blootgesteld aan Undulant Rhetonc, een
besmettelijke ziekte die heerst op
de planeten waar zij zijn gestationeerd, waarvoor ze zijn gewaarschuwd maar die hen toch van tijd
tot tijd overvalt. Als de besmetting
te erg wordt, worden ze opgenomen in een ontwenningskliniek,
waar ze zover worden bijgespijkerd
dat ze verder kunnen gaan met hun
werk: het beschermen van de bevol
king van deze planeten bij de dreiïng van een invasie van een nabu
rig imperium. Die invasie vindt in
derdaad plaats, hoewel heel anders
dan verwacht, maar het verhaal van
die machtsovername is in de ogen
van ‘Canopus’ niet zo belangrijk,
tangezien ‘empires rise and fair, en
een totale verwoesting wordt het
met.
Waar het in dit boek om gaat is een
doorlichting van de vele manieren
waarop retoriek en de daarbij ho
rende press-button reacties van
emotionele aard het dagelijkse poli-

; tieke leven beheersen. De ‘Senti
mental Agents in the Volyen Empi
re’ van de titel zijn zowel menselij; ke wezens als de actieve ingrediën
ten van de sentimentaliteit — in de
breedste zin van het woord — die
het rijk van binnen uit verzwakken
zodat het des te gemakkelijker kan
worden ingenomen door de vijand.
Natuurlijk is Lessing niet de enige
die zich met deze materie bezig
houdt — de kortgeleden op zeer ra
tionele wijze overleden Arthur
Koestier heeft er ook belangrijke
dingen over gezegd, en de antropo1 logie, de sociologie en de psycholo
gie dragen alle belangrijke inzich
ten bij in de emotionele mecha
nismen in de mens, die hem gevan
gen houden in een atavistisch ge
drag dat niet past bij bij voorbeeld
zijn geavanceerde technologie en
natuurwetenschappelijke kennis.

Optimisme
Het analyseren van die atavismen is
ook altijd het werk geweest van
| schrijvers, vooral van satirici:
j Swifts Gulliver’s Travels en Voltai| res Candide zijn beroemde voor
| beelden. Lessing schaart zich met
| haar space-fictionserie bij die tradi
j tie in de Europese literatuur, over
i tuigd als ze is van de noodzaak en
j de mogelijkheid van het vrijmaken
van de intelligentie, het vermogen
om tegelijk rationeel en inventief te
j functioneren. Met vele anderen is
| zij ervan overtuigd dat het mense
j lijk brein nog maar nauwelijks is
j ontwikkeld, en voor een groot deel
i nog vastzit in patronen die horen
j bij een veel vroeger evolutionair
j stadium — er is dus voldoende
| grond voor optimisme.
| In The Sentimental Agents klinkt
j dat optimisme trouwens met zo
vaak door, behalve in de ontkno
ping van de plot — over het alge
meen houdt deze spiegel ons een
beeld voor dat niet bepaald tot
vreugde stemt. Het verraad van de
intellectuelen — pijprokende, whiskeydrinkende en automatisch ver
trouwenwekkende windhanen — en
het bedrog van politieke revolutio
nairen wordt in een extra somber
daglicht gesteld door Lessings ana
lyse van de bedriegbaarheid van de
door ‘l'ndulant Rhetoric’ besmette
massa. Zelfs de agent van ‘Cano
pus’ die de rapporten schrijft
waaruit dit deel van de Archieven is
samengesteld, vertoont af en toe te
kenen van besmetting en moet zich

van tijd tot tijd terugtrekken in de
door hem zelf gestichte ontwen
ningskliniek. Het zal de door Les
sing aangevallen feministische be
weging overigens goeddoen dat de
enige niet-Canopeaan die het ver
stand bij elkaar houdt en plichtsbetrachting vertoont, een vrouw is,
die samen met een groep van haar
gelijken midden in de invasie van
de planeet onverstoord doorwerkt
aan het opstellen van een aanklacht
tegen het bestuur van de planeet,
die de bevolking heeft laten verwoesten door de retoriek en heeft
nagelaten de mensen te vertellen
hoe ze werkelijk in elkaar zitten, en
wat hun rechten, plichten en mogelijkheden zijn.

geprezen, terwijl alle vorige delen
van de serie door de meeste critici
met de grond gelijk gemaakt zijn.
Als Gore Vidals Duluth dezelfde
hoeveelheid lof wordt toegezwaaid
zal me dat minder verbazen, maar
! ook minder verheugen. Duluth is
j ook bedoeld als satire en als een
I pastiche van soap-series als Dallas
[ en Dynasty, en van alle keukenmei
I denromans van vroeger en nu. Het
j is geschreven als de schepping van
| een word-processor, een computer
j met een gigantisch literair geheu
[ gen, die steeds dezelfde karakters
j onder andere namen laat optreden
| in steeds dezelfde stereotype plots:
| de werkelijkheid van een machine,
gemodelleerd naar het menselijk
brein — op dit vlak zijn Lessing en
Satire is vanouds het beste wapen | Vidal waarschijnlijk bien etonnés de
van de schrijver in de strijd tegen j se trouver ensemble. Vidal is veel
domheid, vooroordeel en onrecht, | harder en onaangenamer dan Les
maar het is een wapen dat enorm sing en wordt beheerst door woeste
| hoge eisen stelt. Zo hangt de kracht minachting voor de door macht en
van satire onrechtvaardig sterk af wellust bezeten ontmande mannen
van de grappigheid — hoe scherp en ontvrouwde vrouwen, die in
zinnig en terecht het kritische steeds wisselende gedaanten zijn
denk- en verbeeldingswerk ook mag | science-fictionwereld bewonen. Ge
zijn, als de lezer niet geamuseerd of | weld, seks, het ultraburgerlijke ma
geschrokken begint te lachen is de | terialisme, de boerenslimheid in de
satire niet echt gelukt.
politiek, het verraad van de media
Ik ben bang dat The Sentimental | en de kunsten, alles wordt op met
Agents door een gebrek aan komi- j mis te verstane wijze geattaqueerd
sche effecten toch vlakker is dan het I vanuit een optiek die met anders
is bedoeld. Het blijft voor afficiona- I dan aristocratisch en elitair is te
dos van Lessing natuurlijk interes- j noemen — met filosofie o f ethiek
sant, al was het alleen maar omdat j heeft het boek weinig te maken.
het een samenvatting is van haar j Er is vast een grote groep lezers die
ideeën nu, over verschijnselen als I Duluth met gretigheid en hilariteit
het communisme en de commu- I zal lezen, maar ik vind er niets aan,
nistische partijen, over de repres- | hetgeen gezien de opzet misschien
sieve en geschiedvervalsende rol j ook wel de bedoeling is. Maar ik
van de christelijke kerk, over het I ben met ‘into masochism’ en viel
geloof in revolutie en in vrij- i bij het lezen consequent in slaap —
heidsstrijd, over het feminisme en J die paar honderd bladzijden heb
■
de vredesbeweging, en het al ge- | ben me uren en uren gekost.
noemde verraad van de intellectue- j
len. Maar ik heb er niet echt om ge- |
lachen en ik heb ook niet één keer
gehuiverd. Onwillekeurig dacht ik
bij het lezen aldoor aan andere sati
res,
vooral
aan
Malcolm
Bradbury’s History Man, dat veel
geestiger en bijtender is dan The
Sentimental Agents. Misschien heeft
Doris Lessing te veel over deze onderwerpen gepraat tijdens haar
tournee vorig jaar, toen ze al met
dit boek was begonnen, om het
geïnspireerd te kunnen afmaken.
Maar dit is een persoonlijke me
ning — niet zonder verbazing en
vreugde heb ik gezien dat The Sen
timental Agents in de Britse pers is i

het verleden

De paleizen van het geheugen
door G errit K om rij (tekst) en
Willem van M alsen (tekeningen)
De H arm onie, 78 p ., ƒ 17,50

Jeroen Henneman

OGöti -poóó
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Gradaties van spanning
De debuten van Paul, Stoute en Van Pinxteren
tie van de impasse waar ‘Bliksem’
over ging: er komt maar geen eind
aan de suggestie van suspense en de
gebeurtenissen slepen zich naar een
behoorlijk banale ontknoping en
een slotalinea die alleen verrassend
is omdat die op het voorafgaande
slaat als de spreekwoordelijke geni
taliën op trommels en Dirken.

Bliksem en andere verhalen
door Anthony Paul
Uitgever: Bert Bakker,
137 p ., ƒ24,50
Verschijnselen
door Henrik Stoute
Uitgever: De Bezige Bij,
94 p ., ƒ22,50
Moord in de onvoltooide tijd
door Hans van Pinxteren
Uitgever: In de Knipscheer,
79 p ., ƒ21,50

Frans de Rover
D rie debutanten: drie stijlen
(genres m isschien wel) van lite
ratu u r, al krijgen alle drie de
boeken op h u n achterflap over
eenkom stige
‘surrealistische’
aanbevelingen mee als ‘speelse
o f m acabere verkenningen in
het ongewisse grensgebied tu s
sen w erkelijkheid en fantasie,
feit en verzinsel (...) de grenze
loze dubbelzinnigheid van alle
erv arin g ’ (A nthony Paul), ‘het
verslag van een groeiend be
w ustzijn, een reis door de nacht
gezien als een m ogelijke voorbe
reiding tot vernieuw ing van de
ziel’ (H enrik Stoute) en ‘de ac
tie speelt zich (...) a f in het illu 
sionaire vlak, op de rand van
het bew u stzijn’ (H ans van P inx
teren). M aar hoe verschillend
pakt die them atiek in de literai
re praktijk uit.
Anthony Paul blijft met de negen
(vertaalde: Paul is een in Nederland
wonende Engelsman) verhalen van
Bliksem het dichtst bij de traditio
nele manier van vertellen. De ge
beurtenissen en situaties die hij be
schrijft hebben een onmiskenbaar
angelsaksisch karakter en doen mij
nog het meest aan sommige verha
len van Roald Dahl denken, al
waart in de macabere passages ook
de schim van Edgar Allen Poe
rond. Maar Pauls verhalen worden
nooit écht spannend, hebben nooit
een écht verrassende pointe en
daardoor is de indruk die de bundel
nalaat nogal mat en kleurloos. Het
meest interessant is het autobiogra
fisch aandoende titelverhaal: een
Engelse schrijver in Amsterdam
vertelt hoe hij, met zijn vrouw en
12
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Hans van Pinxteren, foto Els Kirst

dochter op vakantie in Italië, een
wat luguber elektrokutie-incident
voor een madonnabeeld meemaakte
dat zijn vrouw bijna het leven kost
te. Hij probeert er een verhaal om
heen te fantaseren, maar steeds
mislukt de uitwerking van het gege
ven, al bevat zijn laatste synopsis
aardige vondsten. Wat hem en zijn
vrouw in Italië overkwam, wordt
de aanleiding tot een misdaadver
haal waarin een man ervan beschul
digd wordt zijn vrouw, die door de
bliksem getroffen was, te hebben
vermoord. Hij neemt de rol van
moordenaar over door zijn aankla
ger te elektrokuteren. De onmoge
lijkheid er een afgerond geheel van
te maken (met de terechte beden
king: ‘Als het mij al tegenstond het
verhaal te schrijven (...) hoe kon ik
dan verwachten dat iemand het zou
willen lezen?’), verbindt Paul dan
met reflecties op het echtscheidingsproces van de schrijver. Dit
alles resulteert in een totale impas
se. De sfeer van authenticiteit (de
problematiek van het schrijven),
vermengd
met
vreemde
(natuurverschijnselen, geeft juist

dit verhaal de boeiende werking die
de andere verhalen missen.
In ‘Bliksem’ overweegt de schrij
ver, wanneer na zijn echtscheiding
ook zijn dochter niet meer met hem
naar Italië wil: ‘het was duidelijk
dat ik in mijn rol van “cicerone”
hard op weg was een vervelende
ouwehoer te worden’. Die kwalifi
catie neem ik niet voor mijn reke
ning (ik heb het hier niet gezegd),
maar toch bevatten de overige ver
halen passages die wellicht ironisch
bedoeld zijn maar een vooral zeur
derige indruk maken. Het gaat dan
vooral om uitspraken die enigszins
maatschappijkritisch van aard zijn
en gericht tegen de bureaucratie of
tegen de middle-class: ‘de meer ont
spannen sfeer van een sociale satire’
heet dat op de achterflap. Ook het
langste verhaal van de bundel,
‘Hawkins’, bevat plaagstootjes naar
de moderne tijd, vooral het univer
sitaire milieu. Een oudere weten
schapper, Davis, krijgt van een
jeugdige studente het verzoek haar
verhaal over een mysterieuze, ‘on
zichtbare’ man, Hawkins, aan te
horen. Het verhaal lijkt de illustra

Maar ik refereerde aan dit verhaal
om een voorbeeld van de ontspan
nende sociale satire: de (overigens
zouteloos) woordspelende Davis
komt tegenover zijn aantrekkelijke
vertelster even in de verleiding het
formele decorum te doorbreken:
‘M aar hij gaf er de voorkeur aan zich
niet buiten de verhouding studentdocent te begeven zoals hem die voor
ogen stond: dat was een solide, tocht
vrij bouwwerk, al zag het er voor ie
mand anders misschien uit als een
zonderling Tempeltje van de Rede bo
ven op een heuveltje ergens aan de
stille rand van de overigens zo bedrij
vige Nieuwbouwwijk Academia. Met
z ’n disco’s en zesbaanswegen en de
jeugd in elkanders armen, of in die
van slaafse mentoren, professor
Savoir-Vivre en dr. Trend, die te
krappe jeans droegen en wier zware
bakkebaarden de uitbundige fibrillaties van de haarvaten aan hun kaken
verborgen, die blowden bij het leven,
die tripten op Artaud, Plath, Guevara, om nog maar te zwijgen van Jopie
Sodom en de Neuspeuters. Hel ‘Ken
U Zelve’ was, in academis, op grote
schaal overboord gegooid ten gunste
van het ‘Laat U Zelve Waaien’. Mij
relaxt dit type satire niet of nauwe
lijks.

‘Het Seizoen In Sjiekmansland’,
‘De Groene Krans In De Lege Eta
lage Van De Groenteboer’, ‘Een
Loempia En Een Hoer Zonder
Schede’ (een Hele Mooie —FdR),
‘De Verbranding Van Het Houten
Been’ en ‘De Visie Bij De Bloed
bank En Brandsma’. Titels die de
fantasie prikkelen, dat moet
minstens gezegd, en behalve dat er
in de fragmenten hier en daar niet
zo nauw gelet wordt op de grens
tussen taal en wartaal, wordt de
fantasie regelmatig verrassend ge
prikkeld door taal-associaties van
een poëtische kracht. Bovendien is
er een zeker ironisch observatiever
mogen vooral in de vertellende ge
deelten. De meeste fragmenten la
ten zich moeilijk samenvatten — in
feite zijn de fragmenttitels de sa
menvatting; de fragmenten zelf
hebben dan een ‘sferische’ werking.
Maar soms gaat het er bij Stoute
ook heel ondeugend-vrolijk aan toe,
met name in het ironische ‘Starring
Nookie Furburger’: Lee versiert de
Amerikaanse doortrekster Nookie
door zijn kamer aan te bieden als
jeugdherberg. ‘Ze zag er een stuk be
ter uit zonder schoenen en rugzak, en
bleek geschoold in middeleeuwse
mystiek. Lee amuseerde zich koste
lijk. Hadewijch en Ruusbroec, al dat
vlees en het mysterie daarin. Ze rook
ten een stikkie en plooiden de golfjes
van hun wereld tot kringen. Hij
moest zich weerhouden haar het bed
in te dragen, ze was breder dan hij. ’
Maar dat ze voor een leerzame reis
door de liefdesnacht in bed belan

Artaud
Onbetwist
het
meest
in
spannende boek en daardoor het
meest intrigerende is Moord in de
onvoltooide tijd van Hans van Pinx
teren. Van Pinxteren kreeg meer
dan als dichter bekendheid door
zijn eminente vertalingen uit het
Frans van onder meer Artaud,
Rimbaud en Flaubert (de vertaling

S T A N L E Y M O R IS O N

GRO N D BEGIN SELEN
DER

TYPO GRAFIE

De erwt
Evenmin echt ontspannend, maar
om geheel andere redenen, is het
debuut Verschijnselen van Henrik
Stoute: vierentwintig fragmenten
van sterk wisselende lengte die pre
tenderen het zich vernieuwende
zieleleven van een Chinees in Ne
derland te tonen. Stoute hanteert
een vorm die ik gemakshalve maar
‘avantgardistisch’ zal noemen —
het gaat hier niet om het schrijven
van een coherent verhaal maar om
het presenteren van een reeks, vaak
via associaties tot stand gekomen,
‘beelden’, al ontbreekt het vertel
lend element niet geheel en is er de
verbindende schakel: de hoofdper
soon Lee Li Po. Diens queeste
krijgt gestalte onder intrigerende
fragmenttitels als ‘La Vita Sinistra’,

den is klaar. Nookie stelt voor hem
‘de variant van de prinses op de
erwt’ te leren: dat kost Lee zijn met
zeegras gevulde matras. ‘Ze leerde
hem de Oakland-shuffle; Lee toonde
haar hoe het vroeger op zondag in de
Spaamdammerbuurt gebeurde, als
D W S gewonnen had. Nookie liet hem
baden in een gouden regen; hij leerde
haar de truc van het Leidse slot en
sleuteltje, de sketch van de draaideur
en de aarzelende klant, de dagdroom
van de molenaar, de buitenlingse dui
keling en ’t caprioolse trampolinespel
(...). ’ Misschien dat ik dit wel onder
sociale satire versta, al heet het hier
dan heel bombastisch-pretentieus
‘inwijdingsproza’. Maar of die Lee
Li Po nu uiteindelijk aan vernieu
wing van de ziel toekomt (‘het uni
verseel thema van dood en weder
geboorte’ — flaptekst)? ik zou het
niet durven zeggen; ik geef daar
voor graag het laatste woord aan
Stoute, die zijn boek besluit met:
‘Wel, niemand wandelt binnen als
Houdini / Maar evengoed, / Gezien
de wetten van het licht en donker /
Zullen het de jaren zijn die ons doen
smelten. ’

Met het postscriptum van 1966 en het nawoord
van 19(12. opmerkingen van Max CaHisch en een
bibliografie van Engelse uitgaven en vertalingen.
Nederlandse vertaling en tvpogratie van Huib
van Krimpen. Gezet uit Itek Bembo door ChangChi Lan-Yii g en gedrukt door |an de |ong.
Ontvang 120 pag. Eenvoudig gebonden / ;o.
I
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van diens Salammbo leverde hem in
1980 de Martinus Nijhoffprijs op).
Voor Van Pinxterens prozadebuut
is de aanduiding ‘prozagedicht’ (en
dan denk ik aan de invloed van
Rimbaud) beter op zijn plaats. Qua
procédé lijkt dit boek op dat van
Stoute — avantgardistisch, ook hier
een dominantie van het fragmentarische en een associatief taalgebruik. Maar wat Van Pinxteren
kwalitatief van Stoute onderscheidt
is het hermetische karakter van zijn
werk, waarmee hij welbewust aansluiting zoekt bij de traditie van de
alchemistische literatuur (hetgeen
ook al uit zijn beide dichtbundels
bleek). ‘Een mens zijn zin is een
mens zijn leven’: alleen in de taal is
er iets van het wezenlijke, het onuitsprekelijke, uit te drukken, of,
met het credo van de alchemie:
schrijven is doen en worden. Geen
toeval dat de queeste van dit boek
niets minder is dan een Vatersuche
naar de man die samenviel met wat
hij als zijn werk zag: Antonin Ar
taud. Het tweede hoofdstuk, ‘Het
alter ego van Artaud', is een indrukwekkende hommage aan hem
‘voor wie denken (of schrijven) en
doen een-en-hetzelfde is’. De suggestie die van de boektitel uitgaat,
wordt op de flaptekst gecorrigeerd:
‘Moord in de onvoltooide tijd is niet
zomaar een thriller’. Maar het
krijgt wel degelijk het karakter van
een thriller voor wie (schrijvers én
lezers) in literatuur méér zoeken
dan een afbeelding van de (bekende) werkelijkheid, voor wie literatuur autonoom is en ‘werkelijkheid’
schept. In dat laatste is Van Pinxteren zonder meer geslaagd; de
gedichtencyclus van het derde (het
middelste) hoofdstuk, ‘leeg eentrum ’, bevat als zesde van de elf gedichten een ‘leeg’ vers. Dat voorbeeld lijkt triviaal en dat zou het
ook zijn wanneer het het enige was
van het samenvallen van ‘beeld’ en
‘verbeelde’. Maar alle zinnen, alle
beelden in dit boek vinden hun
pendant in andere zinnen, andere
beelden. Daardoor ontstaat een zo
hecht (zo hermetisch) op zich zelf
betrokken ‘verhaal’ dat ook bij her
haalde lezing steeds weer nieuwe
betekeniscombinaties ontstaan. Het
centrale personage is een jongeman
met de symbolische naam Vanheim; hij staakt zijn werk in een
spoelfabriek en meldt zich ziek
wanneer de kratten met flessen op
de transportbanden vastlopen. Hij
zal schrijver worden, Artaud verta
len, want: ‘De ‘‘werkelijkheid’’ is
binnen de grenzen van het produktieapparaat getrokken. Ik ben met ande
re woorden van mezelf, van de essen
tie van het bestaan vervreemd. De
taal is voos, de woorden hebben hun

i beeldend vermogen verloren, hun in
I nerlijke kracht. De taal is het kerkhof
j van de geest. Ik kan wel aan het cite
j ren blijven. Als je dat schrijven noeI met... Zo is het schrijven, pardon, het
l leven van Artaud: een wanhoops
1 kreet, gierende communicatiestoor
nis. ’
I Zo is het schrijven van Van Pinxte
I ren over het leven van zijn alter ego
Vanheim: het citeren van taal en
i beelden op een zodanige manier dat
I een nieuwe, onvoorziene spanning
I ontstaat. Vanheim wil schrijver
I worden, én de uitbeelder daarvan:
| een film- en toneelspeler maar dan
i in rollen die niet door een regisseur
i ‘ingevuld’ worden; zoals Artaud:
I ‘Artaud was in de eerste plaats een
l schrijver die toneelspeelt. H ij speelde
I in de eerste plaats toneel. Hij zat te
j schrijven op het toneel. Een rol ver
j tolkte hij met. In een zaal die zo groot
j als de wereld werd, speelde hij met in
zet van zijn leven. Hij speelde met
zijn leven. ’ Ook Vanheim speelt een
gevaarlijk spel op leven en dood
i met ‘zijn’ regisseur en souffleur, en
j met de maatschappij van wie bei
I den de representanten zijn. Zijn al
I ter ego Van Pinxteren kan hem niet
I redden (‘want ik dans, maar ik val
j (langs de schors van bomen
j omlaag)’), maar hij heeft Vanheim
! ‘zichtbaar’ gemaakt in zijn boek; hij
I heeft hem ‘geschreven’ als personi
i ficatie van het protest tegen de
I voosheid van de taal en daarmee ‘de
j schrijver’ tot dader én slachtoffer
i van deze thriller gemaakt: ‘Hij trok
I zich niet binnen de grenzen terug, zo
I min als hij ten prooi viel aan krank
I zinnigheid. Artaud zwom in de
i stroom van zijn onderbewustzijn.
i Vanheim, voor wie het schrijven de
I reis van zijn gedachten was, vroeg
j hem waarom hij schreef. Het ant
j woord was een uiting van verzet: ik
1 neem het niet en bal mijn woorden,
j wet gedachten, maar intussen val ik
onheroeppelijk ’
! Het personage dat samenvalt met
i zijn schrijver die samenvalt met
j ‘zijn’ schrijver. Van Pinxteren
besluit met dat kaleidoscopisch
beeld zijn ‘prozadebuut’ en is daar
mee van zijn collega-debutanten degeen die tussen alle gradaties van
in- en ontspanning het meest ‘span
j nende’ boek geschreven heeft. ■
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Hitchhiker Sandwich
Een Amerikaanse versie van Broodje Aap
Zoals bekend heeft Ethel Portnoy
The Vanishing Hitchhiker
hiervan een omvangrijke verzame
Urban Legends and their
ling bijeengebracht in B roodje Aap.
Meanings
Ze heeft daarbij de verhalen tot hun
door Jan Harold Brunvand
essentie teruggebracht, zonder de
Uitgever: Picador, 156 p.,
uitweidingen en details waarmee ze
ƒ11,85
gewoonlijk worden verteld. Want
Importeur: Van Ditmar
als je mensen erover hoort, valt
juist de grote overtuigingskracht
Lodewijk Brunt
op. Iemand heeft de gebeurtenis zo
juist vernomen van een ooggetuige
, o f een andere, hoogst betrouwbare
Worden rioleringen van grote
steden bevolkt door krokodil j bron. De vermeende authenticiteit
schuilt in tal van toevoegingen, die
lenkolonies? Deze overtuiging bijna niet verzonnen kunnen zijn.
leidt een hardnekkig bestaan. Ik Toch is het kenmerkend dat nie
geloof dat ik er een jaar of twin mand blijkbaar ooit de moeite
tig geleden voor het eerst van neemt een en ander te controleren.
hoorde. Het ging over New Het gaat om verhalen die niet al
York en de verklaring klonk me leen ‘waar’ zijn, maar ook nog goed
plausibel in de oren. Het zou in klinken. Bij gelegenheid geef je ze
bepaalde kringen chique zijn door aan een ander.
om een krokodil als huisdier te Ethel Portnoy verzamelt ze uit lief
houden. Maar de lol ging er hebberij, maar er bestaan ook men
spoedig af, vooral toen de beest sen die zich er beroepsmatig mee
jes wat groter werden en be bezighouden. Jan Harold Brun
gonnen te leren om hun kaken vand is zo iemand, hoogleraar in de
met kracht te sluiten om de vin Amerikaanse folklore aan de Unigers of tenen van hun baasjes. versiteit van Utah. Zijn The Vanis
Dé manier om van deze exoti hing H itchhiker kan worden be
sche knuffeldieren af te komen schouwd als de wetenschappelijke
was eenvoudig: doorspoelen in versie van een B roodje Aap. Dat be
tekent vooral, dat de door Brun
de wc. Er zouden ondergronds vand opgetekende ‘stedelijke legen
zelfs nieuwe soorten zijn ont den’ zijn weergegeven zoals ze ooit
staan als gevolg van deze prak ! werden verteld, met alle gedetailtijken, zoals de ‘witte rioolkro- 1 leerde uitwerkingen van dien en dat

kodil’.

De laatste keer dat ik over dit ver
schijnsel hoorde praten is slechts
een paar dagen geleden en in de
tussentijd heb ik het ‘krokodillen in
het riool-verhaal’ misschien wel
tien o f twintig keer vernomen.
Soms in originele versies. Zo was er
een taar o f wat geleden sprake van
een krokodillenvestiging in de
Maas. Als ik me niet vergis werd
dit bericht zelfs door kranten ver
spreid. Er doen veel meer van dat
soort verhalen de ronde. Over wat
er allemaal in colaflessen zou zijn
aan te treffen bij voorbeeld: van do
de muizen tot gebruikte condooms;
over een bedrijf als MacDonalds,
waar hamburgers geserveerd zou
den worden die krioelen van de ma
den; over Chinese restaurants waar
honde-, katte- en zelfs rattevlees in
de loempia’s verwerkt zou worden;
maar ook over dodelijke spinnen :
die met grote regelmaat per bana- I
nenboot in Nederlandse havens i
zouden worden aangevoerd.
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Deze tekening van Sinion Bond is
afkomstig uit zijn boek ‘Odd Visions and Bizarre Sights’, uitgege
ven door Methuen. Bond tekende
jarenlang bijna uitsluitend katten

wat bij Portnoy in de voetnoten i mand oppikt en hem, op verzoek,
staat in The Vanishing H itchhiker i naar een bepaald adres brengt.
een centrale plaats krijgt. Het uit
Daar aangekomen is de passagier
gangspunt van beide verzamelaars
plotseling verdwenen. Navraag
is vrijwel identiek. Net als Portnoy
leert dat het zou gaan om iemand
is Brunvand van mening, dat deze
die al jaren dood is. De overbeken
moderne legenden een belangrijke
de gedachte van de ‘zwervende
functie vervullen, ook al leven we
geest’ ligt hieraan ten grondslag.
in een tijdperk van massacommuni
Eigentijds decor
catie, wijdverbreide geletterdheid
en verre reizen. In legenden wor
Andere thema’s lijken meer aan de
den de angsten, zorgen en verwach
actualiteit gebonden. Zo doken er
tingen uitgedrukt waarmee de
op het eind van de jaren zestig en
mensheid gepreoccupeerd is. Ze
het begin van de jaren zeventig in
handelen — anders dan sprookjes
de Verenigde Staten allerlei verha
— over geloofwaardige gebeurtenis
len op over ‘enge beesten’ die zich
sen en situaties en — anders dan
zouden bevinden in produkten urt
mythen — over gewone mensen en
Aziatische landen. In Oosterse ta
dingen. Het verhaal zou écht ge
pijten zouden zich nesten van gifti
beurd zijn, op een bepaalde plaats
ge slangen bevinden, in kle
en tijd.
dingstukken giftige spinnen, schor
Anders dan Portnoy is Brunvand
pioenen o f andere griezels. Argelo
niet alleen geïnteresseerd in het
ze bezoekers van grote warenhui
‘skelet’ van de legende, maar juist
zen liepen het risico dodelijk gebe
in de aankleding. Het gaat hem om
ten te worden en menige brave
de manier waarop dezelfde verha
huismoeder zou op deze manier
len steeds weer opduiken, aange
reeds een vroegtijdig einde hebben
past aan nieuwe tijden en omstan
gevonden. Sommige folkloristen,
digheden, aangevuld met nieuwe
aldus Brunvand, menen dat de
details. Het is hem om de variatie te
hausse in dit type legenden zou dui
doen. Sommige legenden berusten
den op de vrees van het grote pu
op elementen die eeuwenoud zijn.
bliek voor de gevolgen van de Ame
Het titelverhaal van Brunvands
rikaanse militaire aanwezigheid in
boek, de legende van de verdwenen
Zuidoost-Azië.
lifter, is daar een voorbeeld van. In
Die ‘verklaring’ laat zien, dat theo
de hedendaagse versies gaat het om
rievorming niet de sterkste kant is
een automobilist die onderweg ievan geleerden die zich met stedelij
ke legenden bezighouden. Brun
vand wijt dit aan het feit, dat het
meestal onmogelijk is om de precie
(‘A Hundred and One Uses of a
ze
oorsprong van een legende te
Dead Cat’), dit is zijn tweede no
more cats-book. (f 14,25, geïmpor- | achterhalen: op een gegeven mo
teerd door Van Ditmar)
ment bestaat ze, niemand weet
waarom juist dan en in dié vorm.
Maar het ligt er denk ik ook aan,
dat de grenzen tussen legenden,
anekdotes, grappen en andere vor
men van communicatie moeilijk te
trekken zijn. Het enige ‘harde’ cri
terium dat Brunvand noemt, is dat
legenden nooit op hun waarheids
gehalte gecontroleerd kunnen wor
den, maar je kimt daar nog alle kan
ten mee op. De interpretatie zal al
tijd een moeilijkheid van de eerste
orde blijven, ook al zouden de meer
technische vraagstukken, die met
de oorsprong en verspreiding te
maken hebben, kunnen worden op
gelost.
Brunvand constateert dat legenden
urt vroeger tijden meestal gingen
over spookhuizen, jachtavonturen
en hekserij en dat moderne legen
den — zeker in de Verenigde Staten

— andere onderwerpen hebben en
een eigentijds decor. N ü zijn het
vooral verhalen die zich op de
openbare weg afspelen tijdens
tochtjes met de auto. Dat zegt iets
over de rekbaarheid van de vorm
van legenden, maar weinig over de
inhoud. Van sommige verhalen
lijkt de strekking betrekkelijk een
duidig. Dat geldt bij voorbeeld
voor de serie over ‘het buitenkans
je’. Een tvpisch voorbeeld daarvan
hoorde Brunvand ooit van een
vriendin te Los Angeles. Ze vertel
de hem dat ze een gloednieuwe Por
sche Targa, die normaal ruim vijf
tienduizend dollar kost, voor een
paar honderd dollar op de kop had
kunnen tikken. De reden was, dat
de auto een week lang in de bran
dende zon van de Mojave woestijn
had gestaan met een dode man ach
ter het stuur. De ‘doodslucht’ was
met meer weg te krijgen.
Het is een klassiek verhaal, dat tal
loze variaties kent: de eigenaar zou
in de auto zelfmoord hebben ge
pleegd o f juist door anderen om
zeep geholpen zijn; er zou een lijk
in de kofferruimte'hebben gezet en
wat al niet. Bepaalde versies kwa
men al in de jaren dertig voor. Er
schijnt bij dit verhaal een soort cy-
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nieuwe boek gelezen? De
dag dat de mayonaise
mislukte f17,50

'Lees ook:

Liefde en Haat
(2e druk)....................... f 17,50

‘Verrassend goed geschreven
lichtvoetige verhalen die
een hele wereld weten op te
roepen ... speels en tintelend'
...

Hans Warren
Nooit meer slank

(2e druk)........................ M6.50
Berends

Binnenwereld............... f 14.90
Bezuinigingskookboek

(4e druk)........................ 17,50
(met Jeroen Krabbé)
Uitgeverij Tiebosch B.V.
Amsterdam

clus te bestaan: soms hoor je het in
eens van alle kanten vertellen, dan
lange tijd helemaal niet en opeens is
het weer terug. In de tussentijd zijn
allerlei onderdelen up-to-date ge
worden. Zoals Brunvand zegt: 'De
prijs van de auto heeft gelijke tred ge
houden met de inflatie en varieert van
ongeveer vijftig dollar in de jaren
veertig tot omstreeks vijfhonderd dol
lar tn de jaren zestig en zeventig. ’
Welnu, volgens de auteur kunnen
deze verhalen maar één ding bete
kenen, namelijk dat Amerikanen
volslagen gepreoccupeerd zijn met
auto’s en het verlangen zo’n middel
van vervoer te bezitten. Op zich
zelf lijkt me dat niet onjuist, maar is
dit alles wat je erover zou kunnen
zeggen? Wat te denken van de rol
die dood en verderf in deze legen
den spelen? Het lijkt me nogal wil
lekeurig om nu juist het element
van het buitenkansje te selecteren
als hoofdthema.

Akelig gekras
Iets dergelijks is op te merken over
de andere thema’s die in The Vanis
hing H itchhiker worden onderschei
den. De ‘griezellegenden’, welbe
kend uit B roodje A ap, moeten vol
gens Brunvand worden gezien als
waarschuwingen aan het adres van
de opgroeiende jeugd om niet al te
zeer van de gebaande paden af te
wijken. Het verhaal van ‘de haak’ is
een bekend voorbeeld. Een jongen
en meisje bevinden zich in de auto
op een verlaten landweg. De jongen
maakt aanstalten om met zijn vrien
din te vrijen als over de radio het
bericht wordt uitgezonden dat er
uit een naburige kliniek een gevaar
lijke psychopaat is ontsnapt, een
man die op de plaats van zijn rech
terhand een ijzeren haak heeft. Als
het meisje dit hoort, wil ze onmid
dellijk naar huis worden gebracht.
De tongen ziet zijn avontuurtje in
rook opgaan en scheurt gefrustreed weg, gas op de plank,
Thuis aangekomen merken ze, dat
aan het portier waar het meisje zat
een bloedige haak bungelt. Een va
riant is de serie legenden over de
‘gehangene’. De jongen en het
meisje rijden over een buitenweg
als het bericht over een andere ge
vaarlijke ontsnapte over de radio
komt. Ditmaal is plotseling de tank
leeg. De jongen biedt aan naar het
dichtsbijzijnde benzinestation te lo
pen en laat het meisje, tegen haar
zin, in de auto achter. Pas na een
fikse woordenstrijd schikt ze zich.
Spoedig nadat de jongen is uit
gestapt, realiseert ze zich dat ze
tóch liever was meegegaan. Ze
heeft zich weliswaar goed verstopt
tussen de banken van de auto, maar
raakt in paniek als gevolg van een

akelig gekras over het dak. Ze durft
geen vin meer te verroeren, haar
vriend lijkt niet van plan te zijn te
rug te keren. Tegen de ochtend
wordt ze uit haar benarde situatie
gered door twee politiemannen. Als
ze uitstapt, merkt ze wat de oorzaak
van het afgrijselijke geluid is ge
weest: boven de auto bevindt zich
een stevige boomtak, haar vriend is
daar met zijn voeten aan vastgebon
den en hangt gruwelijk verminkt en
levenloos met zijn hoofd en handen
naar beneden. Bij ieder zuchtje
wind krassen zijn vmgers over hel
autodak heen en weer.
Het kan zijn dat jongeren er door
zulke verhalen van weerhouden
worden om zich ’s avonds laat naar
eenzame plekjes te begeven om
daar een potje te vrijen, maar voor
hetzelfde geld zou je er ook iets an
ders in kunnen zien: een bepaalde
visie op de verhouding tussen jon
gens en meisjes, seksualiteit o f de
positie van psychiatrische patiën
ten. Ethel Portnoy heeft het in dit
verband zelfs over ‘menstruatiemythen’ en vrouwelijke fantasieën
over de penis! Ik denk dat Brun
vand te veel op zoek is naar ondub
belzinnige ‘boodschappen’.
Geen enkel cultureel gegeven is
volgens hem zonder betekenissen,
en dat is de reden waarom je stede
lijke legenden mag interpreteren,
ook al weet je weinig over hun ont
staan en de omstangdigheden
waaronder ze worden verteld. In
principe heeft hij daar denk ik ge
lijk in, alleen hoeft dat niet te bete
kenen dat zulke interpretaties per
se eenduidig moeten zijn. Ik voel
me daarom ook meer thuis bij de
meer globale karakteriseringen van
Ethel Portnoy, die wijst op het ge
brek aan tederheid in deze verha
len, de angst voor wetenschap,
vreemdelingen en seks, de para
noia, achterbaksheid en hebzucht.
Ze laat daarmee duidelijker dan
haar wetenschappelijke collega’s
zien, dat stedelijke legenden te be
schouwen zijn als ‘contrapunten’
van de cultuur. Verhalen waaruit
méér dan iets anders een diepe
weerzin tot uitdrukking wordt ge
bracht tegen vooruitgang, verbur
gerlijking en beschaving: berichten
uit de onderwereld
■

BEZOEK EENS
EEN
MUSEUM OF GALERIE
VOLKENKUNDIG
MUSEUM
NUSANTARA

JAPANSE KUNST
een bekoring van het onverkorene. tot 30 oktober
open di. t/m za.. 10-15 uur
Zon- en feestdagen 13-15 uur.

MUSEUM
HET PRINCESSEHOF
LEEUWARDEN
Tentoonstellingen:
8 juli t/m 28 augustus

JEF DIEDEREN
— 'Indianen'

KERAMIEK
uit Peru

INA HOGEN ESCH
— Weefsels

ONTWIKKELINGEN IN DE
UNICA KERAMIEK 1950
1980 (t/m dec. 1983)
Geopend: dagelijks 10-17 uur
zon- en feestdagen 14-17 uur.

KUNSTOF
het ontwerpen, maken en ver
kopen van Tiger Plastics

2 juli-30 oktober
VAN KEI TOT KUNST
Het hunebed als inspiratiebron

9 juli-17 september

IN JULI EN AUGUSTUS
OOK OP MAANDAG
OPEN
di. t/m vrij. 09.30 tot 17.00 uur
za. en zo. 13.00 tot 17.00 uur

Vijftig cent,
kinderen een kwartje.

Brink 1 en 5. tel.: 05920-12741

INL. OVER
ADVERTEREN
IN DEZE RUBRIEK
LIANE MEIJER
020-471779
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Het geheim van de jonge kunstenaar

As Patricia and Fjodor do it

Een kenner van het Iers is nog geen Ierse kenner
A Colder Eye;
The Modern Irish Writers
door Hugh Kenner
Uitgever: Alfred A. Knopf,
/ 54,90
Importeur: Van Ditmar

Martin Koomen
Nadat in de herfst van vorig
jaar Richard Ellmann een her
ziene en uitgebreide versie van
zijn James Joyce-biografie had
laten verschijnen, oogstte hij
(opnieuw) een koor van lofprij
zingen. ‘De grootste literaire bi
ografie van de eeuw’, oordeelde
Anthony Burgess, die behalve O m s la g v an ‘A C o ld e r E y e ’: te k e 
romancier ook zelf de auteur n in g v a n E d w a rd S o re l. V .l.n .r .:
van enige werken over Joyce is. J.M . S y n g e, O liv e r S t. J o h n GoAndere Joyceanen lieten soort
gelijke enthousiaste geluiden dit woord ‘academisch’ omschrij
ven.
horen.
Het boek A Colder Eye, dat deze au
teur
nu heeft laten verschijnen,
Eigenlijk was er temidden van alle
lofzangen maar één dissonant: een weerspiegelt eigenlijk opnieuw een
reactie zo kritisch dat men wel van pedant en nogal steriel soort ge
een aanval op Ellmann mocht spre leerdheid: tragisch genoeg, want uit
ken. Dat was dus nogal opvallend, alles blijkt dat Kenner nu juist
te meer omdat de bewuste bespre heeft getracht om tot een levendige
king in de kolommen van het gere en persoonlijke schriftuur te ko
nommeerde Times Literary Supple men.
ment viel aan te treffen. Het stuk, Hij behandelt in dit werk niet al
geschreven door de Amerikaanse | leen James Joyce, maar wil blijkens
criticus Hugh Kenner, introduceer de flaptekst een beeld geven van
de de term ‘Ierse feiten’, een begrip wat daar genoemd wordt de Ierse
dat blijkbaar zo moet worden ver Literaire Renaissance, dat wil zeg
staan dat mededelingen die af gen de beweging rondom de dichter
komstig zijn van Ierse zegslieden William Butler Yeats, een bewe
méér wantrouwen en korreltjes ging waaraan Joyce volstrekt geen
zout verdienen dan wat er uit de deel wenste te hebben. Wie, trouw
mond van, bij voorbeeld, Amerika- | hartig afgaande op de ondertitel
nen kan worden opgetekend. Over- j (‘de moderne Ierse schrijvers’), een
bodig te zeggen dat Ellmann voor | globaal overzicht verwacht van de
zijn biografie van de belangrijkste moderne Engelse literatuur zoals
Ierse romanschrijver meer Ierse bedreven door Ieren, wordt in een
dan Amerikaanse informanten had woordje vooraf uit de droom gehol
pen. Men leest daar dat de onderti
geraadpleegd.
tel had kunnen luiden: Yeats en zijn
Kenner gaf ook voorbeelden van schaduw.
zulke ‘Ierse feiten’, maar bij alle De vaagheid van het gekozen uit
omhaal van woorden oogde het re gangspunt zou zo erg niet zijn ge
sultaat toch nogal schraal. Ellmann weest mdien de lezer A Colder Eye
verantwoordt in zijn biografie over had mogen beschouwen als een al
al heel gewetensvol zijn bronnen, gemene introductie tot die schrij
en deze blijken misschien wat vaker vers die Kenner — om welke reden
uit door hem zelf afgenomen inter- | dan ook — de moeite van behandeviews te bestaan dan gebruikelijk is j ling waard heeft gevonden, maar
in de academische wereld, waar | daarvoor is het boek veel te ondoormen zich liever op schriftelijke 1 zichtig, om met te zeggen chaobronnen pleegt te baseren. De be- i tisch, ingedeeld. Uit het al genoemdenkingen die Kenner aanvoerde i de woordje vooraf blijkt trouwens
laten zich inderdaad het beste met i dat Kenner zi)n pennevrucht moet
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‘we eten om te leven, we leven niet
om te eten’). Het blijkt dat de hele
opzet van A Portrait een soort
gespiegelde symmetrie laat zien en
dus ook in dit opzicht evenzeer een
zelfportret oplevert als het werk
van een schilder die een spiegel ge
bruikt om zich zelf te kunnen af
beelden.
Zo is er wel meer in A Colder Eye.
Raadpleging van het uitgebreide
‘notenapparaat’ dat Kenner als
rechtgeaard academicus (hoogleraar
Engelse literatuur aan de John
Hopkins University) wel verplicht
was te geven, wijst echter uit dat er
in zo’n geval eigenlijk steeds sprake
is van ontlening; het chiasmische
karakter van A Portrait vormde een
g a r ty , L ad y G re g o ry , S a m u e l B ec- | ontdekking van Hans Walter Gabk e tl, S e a n O ’C a s e y , W .B . Y eats
ler.
e n J a m e s Jo y c e .
In het begin van zijn boek laat Ken
ner weten dat zijn spelling van Ier
| ontraden aan ieder die op zoek is se woorden af en toe best inconse
naar ‘een “evenwichtige” behandeling quent kan wezen (‘ik volg mijn
bron van het ogenblik’); hij schijnt
van wie ook, zelfs van Yeats
Als introductie tot het onderwerp daar nogal trots op te zijn want hij
(hoe dit dan ook precies gedefi doet die mededeling zelfs twee keer
(op de bladzijden XI en XIV). Hij
nieerd zou moeten worden) is A
Colder Eye echter vooral onbruik moet vervolgens (blz. 13) dan ook
bekennen het Iers niet machtig te
baar vanwege het voortdurende
zijn. Dat betekent dat de hoofdstuk
streven van de auteur om wat hij
zeggen wil zo oorspronkelijk moge ken ‘The Lore of Irish’ en ‘Irish
Words’ in hun geheel niet anders
lijk te formuleren. Vaak neemt
Kenner zijn toevlucht tot een soort dan ontleningen kunnen wezen,
parodie op de stilistische eigenaar hetgeen de schrijver (of zo men wil
digheden van de schrijver waarover samensteller) niet heeft belet aller
hij op dat ogenblik mededelingen lei apodictische uitspraken te doen
doet. Wie thuis is in de materie, en onbekommerd sjibbolets van de
kan de desbetreffende passages als ze aard af te laten drukken (blz. 82):
slappe pastiches herkennen, een be ‘Why mh should also say v before a
wijs te meer dat het hier met gaat vowel but elsewhere w is a darker
om een werk met een algemeen question than there is space here to
illuminate....’ Zegt u dat wel.
voorlichtend karakter.
Bevat het boek dan kluifjes voor j Het zijn Joyce en Yeats die in A
hen die al thuis zijn in de rijke | Colder Eye de meeste aandacht krij
Anglo-Ierse letteren, schokkende | gen, dit natuurlijk op goede gron
den. De keuze van de overige be
nieuwe inzichten of zo?
Het zou onzinnig zijn om te looche- j handelde schrijvers heeft, zoals hier
nen dat Kenner in zijn boek wel al werd aangeduid, iets arbitrairs.
eens een verrassend gezichtspunt Aan John Millington Synge en Sa
betrekt. Bij voorbeeld: de analyse muel Beckett worden, na Joyce en
die hij geeft van Joyce’s autobiogra Yeats, waarschijnlijk de meeste
■
fische roman A Portrait of theArtist woorden gewijd.
as a Young Man — wat men daar
verneemt over de ‘chiasmische’
structuur van dat boek is, zeker als
men eenmaal het woord ‘chiasme’
in het woordenboek heeft opge
zocht bepaald verhelderend (een
chiasme, van het Griekse chiasmos
of kruisstelling, is een stijlfiguur
waarbij in het tweede deel een om
gekeerde woordvolgorde van het
eerste deel optreedt, bij voorbeeld

Een ego document van een thrillerschrijfster
Plotting and Writing
Suspense Fiction
door Patricia Highsmith
Uitgever: Poplar Press,
London
145 p., ƒ25,25

R. Ferdinandusse
Voor de onervaren jonge schrij
ver en voor iedereen die rond
loopt met de gedachte een
mooie misdaadroman te schrij
ven is er nu een handleiding
van niemand minder dan Patri
cia Highsmith. Het boekje heet:
Plotting and Writing Suspense
Fiction. Dat is al een onhandig
begrip in onze taal. Suspense is
spanning, en elk verhaal met
een begin, midden en eind heeft
spanning. Patricia Highsmith
bedoelt het uiteraard in de zin
van de Angelsaksische uitge
verswereld: verhalen met drei
ging van gevaar en gewelddadi
ge actie en met het gevaar en de
gewelddadige actie zelf. Een
tweede eis die aan suspense fic
tion wordt gesteld is dat het ver
haal leesbaar en onderhoudend
is, en bovendien oppervlakkig,
in de zin dat filosofische inzich
ten en lange uitweidingen zon
der actie er niet in thuishoren.
Zoals m e n z e z e ld e n z ie t: a r c h i 
tecten . D e fo to w e rd g e m a a k t in
1931 e n ste lt d e a r c h ite c te n v o o r
in d e g e d a a n te v a n h e t g ebouw
d at ze o n tw o rp e n h e b b e n in New
Vork. Z e w a re n o n d e r d e e l v a n h e t
b allet ‘T h e S k y lin e o f N ew Y o rk ,
o p g ev o erd tijd e n s h e t B e a u x A rts
Ball in h e t A s to r H o te l. In h e t
m id d en s ta a t W illia m V an A len .

Maar, zegt Patricia Highsmith, het van degeen die criminele dingen
mooie van het suspense-genre is dat doet of bedenkt. (Meestal zijn dat
je er best diepe gedachten en ge- mannen, in de hij-vorm beschre
deelten zonder fysieke actie in kwijt ven. Vrouwen durven niet zoveel
kunt, als je het maar goed doet, als mannen, en zijn ook niet zo ac
want de structuur van zo’n verhaal tief. Dat is misschien niet waar,
is levendig en ijzersterk. Schuld en zegt ze erbij, maar zo voelt ze het.)
boete is daar een prachtig voorbeeld Zo ontstond het boek A Suspension
van. De meeste van Dostojevski’s of Mercy omdat ze geïntrigeerd
boeken zouden, aldus Highsmith, raakte door de vraag of een opgei als ze vandaag de dag geschreven rold tapijt een goed vervoermiddel
| zouden worden, door zijn uitgever voor een lijk was. Ze ging ervan uit
als suspense-fiction op de markt ge dat het ongetwijfeld al eens gedaan
bracht worden. Al zou hem, vanwe zou zijn, maar dat er toch een mage de hoge druk- en papierkosten, nier moest zijn om van dat gegeven
wel gevraagd worden flink te een leuk verhaal te maken.
Veel van die ideeën komen uit haar
schrappen.
Dat is een interessante opvatting. eigen gevoelswereld: ‘Ik begrijp
Patricia Highsmith ontvouwt haar mensen die lawaai maken niet; en
op pagina drie, en maakt daarmee daarom ben ik bang voor dat soort
duidelijk dat de titel van het boekje mensen, en omdat ik bang voor ze ben
eigenlijk zou moeten luiden: Plot haat ik ze. ’ Die angst maakte ze
ting and Writing Suspense Fiction as mee toen opgeschoten jongens na
Patricia Highsmith and Fjodor M. | een verhuizing haar nog lege huis
binnendrongen en er met veel laDostojewski Do It.
Een boek of een verhaal begint met waai rondliepen. Maanden later beeen idee. De ideeën van Highsmith dacht ze een man, een architect, die
zijn anders dan van de meeste mis eenzelfde haat opvat tegen een
daadauteurs. Ze schrijft geen boe groep voetballende jongens op het
ken waarin de wetsdienaren moeten plein onder zijn raam, en zijn haat
winnen, ze houdt niet van de gewo groeit zo dat hij op een keer, onge
ne thrillerhelden die weliswaar de zien, een baksteen over de rand van
goede zaak doen zegevieren, maar het dak op het hoofd van zo’n jon
ondertussen tamelijk rauw met gen laat vallen. (Omgekeerd gaan
I mensen omgaan en hun spanning de jongens niet naar de politie, zij
j op vrouwen mogen afreageren. Het nemen in een soort guerrilla-acties
I spannende voor haar zit in de geest wraak op de architect.) Het uit
gangspunt van zo’n verhaal, zowel
o n tw e r p e r v a n h e t C h r y s le r B u il- | voor schrijver als lezer, is dat ie
d in g . D e foto k o m t u it d e z o ju ist
mand zich in kan leven in de ge
v e r s c h e n e n p a p e r b a c k - e d itie voelswereld van een lawaaihater.
g r o o t-f o rm a a t v a n ‘T h e S k y sc ra Dat valt niet mee in een wereld
p e r ’, P a u l G o ld b e r g e r s g e s c h ie d e 
waarin stilte al bijna verdoemd is
n is v a n d e w o lk e n k ra b b e rs in
en de mens als een zombie door de
A m e r ik a . (U itg eg ev en d o o r A lfre d
A. K n o p f, 180 p ., ƒ 4 1 ,5 0 , i m p o r 
decibellen stapt met zijn eigen kop
t e u r V an D itm a r )
telefoon vol muziek op. En valt in
een stad waarin ’s nachts ongehin
derd cafés van hun terrasstoelen be
roofd worden of waar in bestelwa
gens fietsen van de straat worden
gehaald die eenzame man nog op
die met zijn lijk in een tapijt op de
schouder over de gracht wandelt?
Al dat soort argumenten voor en te
gen haar boeken gaan even hard op
voor de handleiding van Patricia
Highsmith
|
|
|
j
!
j

\
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|
|
j
j
|
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j
j
j
|
|
j

j
j
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noemt ze Archimedes die Eureka!
riep toen hij in het bad en niet ach
ter zijn bureau zat — een voorbeeld
waar mijn vroegere natuurkundeleraar het niet mee eens zou zijn. Patricia’s geest blijft ook doorwerken
als ze slaapt en daarom beveelt ze
ook af en toe een kwartiertje uiltje
knappen aar,
Prachtig wordt het weer als ze over
haar werk en haar ervaringen met
editors (redacteuren van uitgeverij
en, in Amerika en Engeland mach
tige lieden) schrijft. Zowel The
Glass Cell als Two Faces of January
werden in eerste instantie door haar
editor geweigerd als te saai en te
lang. Beide herschreef ze, Two Fa
ces zelfs met een geheel nieuwe
plot. Uiteindelijk werden die her
ziene versies door een andere uitge
ver geaccepteerd, maar pas nadat ze
in beide ruim veertig pagina’s had
geschrapt. Plotting and Writing
krijgt dan ineens de betekenis van
Ploeteren en Schrijven. A Game for

j

Editors
Haar wenken voor het schrijven
zijn ook zeer persoonlijk. Als je
stukloopt bij het schrijven, kun je
het best iets anders gaan doen, want
als je geest ermee bezig blijft, komt
de oplossing vanzelf. Als voorbeeld
16 JULI 1983 L / n
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the Living noemt ze haar verve
lendste boek, omdat ze door de editor gedwongen werd veel aandacht
aan de puzzel in de plot geven. Ze
waarschuwt de beginnende schrij
ver ook: wees aardig voor de politie
en de politieprocedures, want editors letten daarop. Voor haar Fran
se uitgever moest ze een hele scène
van This Sweei Sickness overmaken
omdat ze de politie als te dom had
voorgesteld. Met editors en uitge
vers moet je leren leven, zo luidt
haar raad. Boos weglopen ot' ie
mand anders zoeken heeft geen zin:
er zijn moeilijker en belangrijker
manieren waarop de schrijver zijn
trots kan tonen. Ik vind het een
dappere uitspraak in het licht van
de reden waarom haar eerste uitge
ver Two Faces of January weigerde:
Een boek kan één, desnoods twee
neuroten bevatten, maar geen drie,
die dan ook nog de voornaamste
personages zijn.’ Patricia Highsmiths Plotting and Writing is
geen handleiding, het is een soort
ego-documentje, dat liefhebbers
van haar boeken met plezier zullen
lezen. Achter de regels is te vinden
hoe lang en vinnig en nijver ze aan
haar oeuvre heeft geprutst en ge
zwoegd. En hoe lang ze eigenzinnig
heeft standgehouden in de aanvan
kelijke verguizing van haar opvat-

| ting van suspense.
j In haar slotnotities geeft ze ook wel
I toe dat ze geen échte suspense
I schrijft (ze noteert met veel voldoej ning dat ze in Engeland, Frankrijk
I en Duitsland steeds meer als roi manschrijfster
wordt
gerecen1 seerd), en dat ze van het genre ook
! geen bal af weet omdat ze het naui welijks leest. En dat is uit wat ze er1 over zegt ook best te merken,
i Maar ze is overtuigend als ze
I besluit met de absolute vreugde van
i het schrijven, iets wat niet in woor| den te vangen is, en met over te
| dragen. ‘Schrijven is een werk dat
I een kamer, welke kamer dan ook, in
\ iets heet speciaals kan veranderen
I voor de schrijver die daar heeft ge\ vloekt en gezweet, en daar misschien
j een paar minuten triomf en bevredi-

n=—
|um
(v e rsc h e n e n

waarheid heeft: dat hij bij dat soort
intellektuelen niet wil horen. Deze
l 'c rro tq v a n p a g i n a H
tegenstrndigheid vertoont Vogelaar
wel vaker: op radicale en exclamerende toon zeggen dat hij niet ie
schrijvers recht doen en intelligent j mand is die denkt de waarheid te
zijn geschreven, zoals de stukken l verkondigen en ondertussen, zon
over Ben Traven, Peter Weiss, Mi- j der zich op enige waarheid te be
chel Leiris, Robert Walser. Oor- I roepen, zijn tegenstanders zijn kerk
zaak hiervan is ondermeer dat deze i uit jaagt. Het is alsof je een pets in
schritvers met zo érg deviant’ I je gezicht krijgt van een pastoor die
schniven. In deze kritieken is zijn i op het zelfde moment de naasten
defensieve humeurigheid met afwe- i liefde predikt.
zig, in de afdeling Kommentaren | Het stuk over de intellektuelen is
bepaalt het de toon: de stukken i geschreven vanuit de veronderstel
over de VPRO, Günther WalralT, | ling dat er intellektuelen bestaan en
Peter Handke en zelfs in het stuk i bestaan hebben die zich beschouw
over het min of meer aan Raster \ den als de “verkondigers van de
verwante Franse tijdschrift Change. waarheid’. Deze creatie van Voge
Aan dit laatste stuk kan men zien laar is noodzakelijk omdat hij afwil
dat hij zpn toon met exclusief voor van ‘de intellektueel als autonoom
zijn literaire tegenstrevers reser subjekt’ en de aandacht wil richten
veert. In het stuk ‘Bij enkele op ‘de maatschappelijke instanties
teksten over de rol van de ïntellektue- (kulturele apparaten)’. Helemaal een
len bereikt Vogelaars dédain voor anachronisme is de ‘literaire intel
degenen die zijn denkbeelden niet j lektueel’, die door Vogelaar met
delen een hoogtepunt. Het is een j zijn hardhandige bescheidenheid
aanval op de intellektueel als ver- i de ‘kranteschrijver’ wordt ge
kondiger van de waarheid en ge- j noemd, een kwalificatie waarmee
rechtigheid die als zodanig in naam i hij de helft van de denkende wereld
van allen meent te spreken’. Deze , buiten de deur zet omdat ze niet ge
zin gonst van de verdenkingen en | noeg theorie in hun stukken doen.
twijfelachtige suggesties. Het is een j En ‘kranteschrijvers’, waren Karl
zin waaruit blijkt dat de schrijver Marx, Emile Zola, T er Braak, Walzelf in ieder geval één rotsvaste i ter Beniamin dat ook met?
■
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Eklips. Die derde bundel van die ongedanste dans. Nieuwe poëzie

bundel van Breyten Breytenbach (die van augustus 1975 tot december
1982 politiek gevangene was in Zuid-Afrika) waarin Breytenbach zijn
jarenlange verduistering verbeeldt. 180 blz„ f 24,50. Van de nog
steeds in Zuid-Afrika verboden bundel Skryt verscheen een derde
* druk. 76 blz.,f 19,50
,,
j-------------------------------:—

Günter Kunort

Vertraagde monologen. Misschien wel het meest authentieke Berlijn-

boek. Een hoogtepunt in het werk van een veelzijdig en actief schrijver
die allengs de erkenning vindt die hem toekomt. Vertalinq Martin
Mooij. 192 blz., f 32,50

Over Oosterse poëzie

De vorsten van het woord. Teksten over dichterschap en poëzie uit
Oosterse tradities. Vergelijking en analyse van de poëzie in Perzië,
de Arabische wereld, India, China en Japan. Een nuttige bijdrage tot
de vergelijkende literatuurwetenschap, en voor iedere poëzieminnaar
boeiende en verhelderende lectuur. Onder redactie van W.L. Idema.
Deel 22 in De Oosterse Bibliotheek. 176 blz., f 29,50

NEEL DOFF

Bittere armoede in de Kempen. Grote gezinnen en bittere armoe,
heidense vroomheid, gebrek aan hygiëne, achterlijkheid, wantrouwen
tegenover alles wat van buiten komt - het zijn de kenmerken van de
bewoners van het Kempense land over wie Neel Doff in deze
verhalenbundel schrijft. Vertaling R. de Jong-Belinfante. 160 blz.

m m NiM iJtn

De sprong. Een nieuwe bundel poëzie van Peter Nijmeijer. Vorm- en

inhoudexperimenten in de grote internationale traditie. 72 blz., f 22,50

DE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
VAN ONZE SAMENLEVING
De nadagen van de verzorgingsstaat. Kansen en perspectieven voor

morgen. Een uitgave op initiatief van het Sociaal en Cultureel Plan
bureau. Acht auteurs (redactie dr Ph. A. tdenburg) waaronder oudminister Albeda, bepleiten ieder op hun terrein een nieuwe welzijnsideologie: Het Moet Anders. Een boek dat vaak geciteerd zal worden
volgens minister Brinkman van WVC. 272 blz., f 35,Meulenhoff/Informatief

DOMUI r a

Een hooglied uit de onderwereld

v e r k r ij g b a a r

Breyten Breytenbach

’2650

J.F. Vogelaar

M EULEN HO FF
A M STER D A M

KRÜUUD

Sfeervolle reisleesboeken met verhalen uit de wereldliteratuur over
New York, Ierland en de Dordogne onder redactie van Adriaan van
Dis. Nederlandse auteurs schreven een inleidend verhaal over hun
geliefd gebied. Dordogne wordt ingeleid door Henk Romijn Meijer en
bevat verhalen van o.a. Henry Miller en Montaigne, Ierland door
Marten Toonder met verhalen van o.a. James Joyce en W.B. Yeats en
New York door Hans Keiler en met verhalen van o.a. Woody Allen en
F. Scott Fitzgerald. f 25,- per deel. Meulenho.ff/Informatief

N\e\Aey\f\off SiAperSF

I.K. Wren. De Feniks rebellie: l-Zwaard van het Lam} De Feniksrebellie:

het niet neer te leggen dramatische SF-werk over de heroïsche en
hartstochtelijke inspanningen van een luisterrijke familiedynastie
tijdens ondergang en wederopstanding van de menselijke beschaving
in het heelal. Het eerste boek van een brandnieuwe SF-trilogie. Slechts
te vergelijken met de Duin-cyclus, in de verte, want ook Duin is uniek
St-F 187
lö/ 4480
ö U blz., f
t 28,50 b

M EULEN H O FF A M STER D A M
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De s c h rik w e k k e n d e en b lo e m rijk e ta fe re le n v a n T h o m a s de Q u in c e y
De Engelse postwagen, gevolgd
door Over moord beschouwd
als een der schone kunsten
door Thom as de Quincey
Vertaling en nawoord Frans
Kellendonk
Uitgever: Tabula, 114 p .,
ƒ 27,50

Peter de Boer
Ongetwijfeld is de essayist T h o 
mas de Q uincey (1785-1859) de
bekendste opium gebruiker uit
de Engelse literatuur en m is
schien wel uit de w ereldlitera
tuur. H ij heeft dit imago gro
tendeels te danken aan zijn Confessions o f an English OpiumEater (1821), een openhartig
autobiografisch / geschrift dat
niet voor niets een ereplaats in
de annalen van de zwarte ro
mantiek heeft gekregen.

De Quincey at de opium overigens
niet, althans zelden, maar dronk hem
in de vorm van laudanum. Hij be
gon dit narcoticum in zijn studen
tentijd te gebruiken als middel te
gen zijn hevige hoofdpijnen. Sinds
dien heeft het zijn leven volledig
beheerst. Hij heeft tijden doorge
maakt dat de consumptie de record
hoogte van één a anderhalve liter
per dag bereikte. Op andere mo
menten bracht hij dit quantum wel
omlaag, maar hij is er nooit in
geslaagd zich blijvend droog te leg
gen.
De opium had een ondermijnende
invloed op De Quincey’s gestel. Hij
was vaak langdurig ziek, had hallu
cinaties en leed aan angstaanvallen.
Tot de treurig stemmende constan
ten in zijn leven moeten ook zijn
permanente armoede en het vroeg
tijdige overlijden van enkele van
zijn kinderen gerekend worden. Dit
alles in aanmerking genomen is het
een wonder dat hij überhaupt nog
schreef. Maar geldnood brak wet
en dus leverde hij aan verschillende
culturele maandbladen een onaf
zienbare reeks bijdragen over on
derwerpen uit alle hoeken en gaten
van de joodse, Grieks-Romeinse en
Westeuropese beschaving. Het
meeste hiervan is, hoe curieus ook,
thans alleen nog uit cultuurhisto
risch oogpunt van belang.
Veel boeiender zijn De Quincey’s
autobiografische geschriften, in het

bijzonder die waarin zijn door opium geïntensiveerde droomleven
centraal staat: de Confessions en het
een kwarteeuw later geschreven en
onvoltooid gebleven vervolg: de
Suspiria de Profundis (Zuchten uit
de diepten). Dromen en visioenen,
als uit de onderwereld afkomstig,
trekken in deze boeken in een eindeloze processie van schrikwekken
de taferelen voorbij: ontelbare me
nigten en legerscharen rukken op;
monumentale gebouwen, steden en
landschappen doemen op en kantelen weer weg; zeeën zijn geplaveid
met toornige en wanhopige mense
lijke gezichten; in een oosterse
mise-en-scène warrelen exothische
vogels, krijsende apen en kussende
krokodillen dooreen en worden
mensen levend begraven in stenen
kisten met mummies en sfinxen.
De ergste visioenen van Bosch, El
Greco en Piranesi komen in dit
hartstochtelijke en bloemrijke pro
za tot leven.

Stervende jonge vrouw
De Quincey heeft de droom eens
‘het geheimschrift in de geest’ ge
noemd. Met het ‘ontcijferen’ hier
van trachtte hij zijn diepste innerlij
ke waarheden op het spoor te ko
men. Ook en vooral in artistiek op
zicht is dit hem in de Suspiria beter
gelukt dan in de Confessions. Toch
is dit boek — het is eigenlijk een
verzameling afzonderlijke fragmen
ten — bij lange na niet zo bekend
als de Confessions. Aan deze partiële
veronachtzaming is gelukkig iets
gedaan door de uitgave van het
mooiste fragment uit de Suspiria,
De Engelse postwagen (1849), dat
uitstekend door Frans Kellendonk
is vertaald.
De Engelse postwagen is een drieluik
dat als een nuchter autobiografisch
verslag begint, maar eindigt met
een hallucinatorisch prozagedicht,
de ‘Droomfuga’, dat een hoogte
punt is in de gepassioneerde mooi
schrijverij. De dromen in dit proza
gedicht zijn alle op slechts één the
ma gebaseerd: dat van een stervend
meisje of stervende jonge vrouw,
een beeld dat in De Quincey’s opiumvisioenen in duizenderlei ver
mommingen telkens weer opdook.
We komen het in zijn werk dan ook
vaker tegen, maar zelden heeft hij
de apocalyptische wereld van angst,
dood en schoonheid zo geheel en al
‘traumhaft’ opgeroepen als in de
‘Droomfuga’.
Verschillende

j
i
I

i

j

j
j Thomas de Quincey
kunsten worden ingeschakeld om
het onverwoordbare te verwoor
den: treur- en jubelzangen van
machtige koren rijzen op. Te
Deums weerklinken, nevelsluiers
vormen zich tot bogen en kathedraalpaden en het zonlicht op de
scharlaken gewaden van gebrand
schilderde martelaren hult de
droomwereld in een bloedrood
licht.
De Quincey beschrijft dit alles in
een stijl die in zijn soort bijna niet
te overtreffen is: het is een barokke
mixtuur van uitgelezen ritmen,
klanken, inversies en herhalingen:
'Uit de stilte en diepe vredigheid van
deze heilige zomernacht — uil het ont
roerend versmelten van dit zoete
maanlicht, dageraadslicht, droom
licht — uit de mannelijke tederheid
van deze strelende, fluisterende, mur
melende liefde — sprong plotsklaps
als uit de bossen en de akkers — plots
klaps alsof de kamers van de lucht in
openbaring opengingen — plotsklaps
alsof de grond onder haar voeten
openspleet, sprong daaruit met het
bliksemen van watervallen de Dood,
het gekroonde fantoom, boven op
haar, met al zijn gruweltuig en het
tijgergebrul van zijn stem. ’
Het drieluik als geheel is een merk
waardig bouwsel van in elkaar over
lopende genres en stijlen. Het
eerste deel bevat nostalgische herin
neringen aan De Quincey’s studen
tentijd, en met name van zijn meest
geliefde bezigheid in die dagen: het
reizen op de bok van de postwa
gens. Het is een vertelling vol hu
moristische anekdotes en uitwei
dingen. Niettemin preluderen be
paalde passages al op de apotheose
in de ‘Droomfuga’. In het tweede
deel wordt het thema ontwikkeld,
eerst in een wijsgerige verhandeling
over de plotselinge dood, daarna in
een adembenemend relaas over een

dreigende botsing tussen de post
wagen en een kleine sjees. De bot
sing wordt weliswaar op het nip
pertje voorkomen, maar het beeld
van de in doodsnood verkerende
jonge vrouw in de sjees heeft De
Quincey sinds dit incident nooit
meer met rust gelaten. In de
‘Droomfuga’ wordt dit thema van
de worsteling van de jonge vrouw
met de Dood in een vijftal kwellen
de droomverbeeldingen verder uitgewerkt een gevarieerd. Tegenover
de genre- en stijlwisselingen staat
dus een grote compositorische, zo
men wil psychologische homogeni
teit. Het verhaal mag dan ook met
recht een ‘wonder van geordende
wanorde’ heten, zoals Kellendonk
in zijn nawoord beweert.
De gefingeerde voordracht Over
moord beschouwd als een der schone
kunsten, waarmee de vertaling van
De Engelse postwagen is aangevuld,
is een hoogst humoristische uiting
van De Quincey’s levenslange pas
sie voor buitensporige moorden.
Met veel kennis van zaken laat hij
een keur van ‘artiesten’ en ‘kunst
werken’ de revue passeren. Iedere
moordenaar die zijn vak verstaat
kan op zijn bewondering rekenen.
De voordracht mag dan gefingeerd
zijn, de beschreven moorden zijn
dat m geen geval. Een van de aar
digste exemplaren uit dit moordenkabinet is misschien wel de moord
op koning Gustaaf Adolf van Zwe
den. De koning werd op het mid
daguur op een unieke plaats ver
moord: op het slagveld namelijk.
Met deze schoonheidsleer betref
fende de moord epateerde De Quin
cey niet alleen het negentiendeeeuwse leespubliek, maar stak hij
tevens de draak met zijn eigen mor
bide preoccupatie. Natuurlijk kan
de artistieke voorkeur voor moord
de moderne lezer niet meer verras
sen, laat staan shockeren; Lautréamont, Dostojevski en op zijn minst
twee ‘lost generations’ hebben hem
wat dit betreft van iedere overge
voeligheid genezen. Maar De Quin
cey’s geestige behandeling van het
gegeven is nog steeds zeer de moei
te waard.
I

C A )t g K f C M a A .

16 JULI 1983 L / n

19

COMPROMIS

Voor veeleisende automobilisten
die op ekonomische wijze met hun
autobudget omspringen, is de keuze
bijzonder klein.
Als u zich evenwel goed oriënteert,
dan zal de Ford Granada u beslist niet
ontgaan. Want voor de Granada 1983
geldt, dat zelfs in z’n voordeligste
uitvoering de klasse omgekeerd even
redig is aan z’n prijsklasse.

Daaraan dragen de uitstekende
isolatie en de geruisloze motoren ook bij.
Zodat u, zelfs na een bijzonder lange
rit, zonder spoor van vermoeidheid op
uw plaats van bestemming arriveert.
En waar u ook verschijnt met uw
Ford Granada, overal verraden z’n
klassieke lijn en z’n royale komfort uw
gevoel voor stijl en representatie.

Uitrusting van topklasse.

Wellicht verwacht u dat de hoge
klasse van deze auto óók tot hoge
kosten leidt. Maar dan wacht u een
plezierige verrassing.

Dat wordt al direkt zichtbaar
wanneer u kijkt naar de komplete uit
rusting. Daarbij zijn een verstelbare

Ee n ze e r aantrekkelijke prijs.

GRANADA
Veiligheidsgordels achteren 4-spaaks stuurwiel (in kombinatie met stuurbekrachtiging) leverbaar tegen meerprijs.

lendesteun in de bestuurdersstoel, de
radio met 3 golfbereiken en voorkeuzetoetsen alsook de van binnenuit
verstelbare buitenspiegels links en
rechts kenmerkend voor z’n gedistin
geerde topklasse.
Prestaties van topklasse.

Diezelfde topklasse herkent u ook
aan z’n rij-eigenschappen.
De volledig onafhankelijke wiel
ophanging met gasgevulde schok
dempers garandeert op elk wegdek ’n
komfortabele rust in de auto.

Want zowel in aanschaf- als in
onderhoudskosten gedraagt de Ford
Granada zich uiterst sober.
Al voor F. 25.923,-* mag u zich
eigenaar noemen van de Granada L
met 2.0 liter 77 WV benzinemotor
(105 DIN/pk). Tegen meerprijs is hij ook
leverbaar met 5 versnellingen, auto
maat of dieselmotor.
Wilt u dus op rijkomfort niet verder
in leveren, dan is een bezoek aan
uw Ford Dealer beslist de moeite waard.

F. 25.923,-*

FORD GRANADA. MEER WAARD OP DE WEG.
* Adviesprijzen md. BTW af importeur. Aflevermgskosten v.a. 1435,-. Pniswtjzigmgen vooröetiouden. Vraag uw Ford Dealer naar de gunstige Garantie Extra: 2 (aar
extra garantie op voordelige voorwaarden. Hl| kan u ook deskundig informeren over een vlotte financiering via Ford Credit en over de voordelen van Ford Leasing.

Fragmentarische omsingeling

Op het literaire kerkhof

Elmer Schönberger en Louis Andriessen over Igor Stravinsky

D.J. Enrights bloemlezing uit de literatuur over de dood
T he O xford B ook o f D eath
d oor D .J. E n righ t (e d .)
U itgever: O xford U niversity
P re ss, ƒ 46,15
Im p o rte u r: N ilsson & L a m m
In the M id st o f W inter
d oor M ary Ja n e M offat ( e d .)
U itgever; V intage B o ok s, ±
ƒ 22,50
Im p o rte u r: Van D itm a r

Boudewijn Büch
Zelfs de meest ongeletterde Brit
kent de regel: 7 / ƒ should die
think only this o f m e’. Het is de
eerste regel van het beroemde
gedicht The Soldier van warpoet Rupert Brooke. De laatste
twee regels van Brooke’s sonnet
Peace kent misschien een enkele
Welshman niet maar verder ie
dere Brit: ‘B u t only agony, an d
th at has ending; A n d the worst

frien d and enem y is but d ea th ’.

Brooke komt niet voor in de zo
juist verschenen bloemlezing
van D.J. Enright The O xford
book o f death. Ook niet in de an
thologie van Mary Jane Moffat
In the m idst o f winter, die verle
den jaar verscheen.
Geen bloemlezer zal het in Neder
land in zijn hoofd halen Gerrit
Achterberg te weren uit een keuze
doodspoëzie. Chr. Leeflang deed
dat niet in zijn De dichter en de dood
(eerste druk 1946, tweede in 1961)
en ook Anton Korteweg kon een
voudigweg het letaalste talent van
onze moderne letteren niet verge
ten in zijn De dood (1980). Daarmee
is de vraag direct opgeworpen of
een thematische bloemlezer echt
bekende gedichten weg mag laten.
In Engeland blijkbaar wel, in Ne
derland durft niemand dat. Een
boek over dood in Nederland zon
der Achterberg is ondenkbaar. Een

BO EKH AN D ELS
Boekhandel E. B ro uw er

A m sterdam

Tussenmeer 46 Osdorp
tel. 020-193168

HIJMAN BOEKEN

Grot* Oord 1 5
(Jansstraat) 6811 GA
Arnh*m
t*l. 085-424938.
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Oude Gracht 184
Utrecht
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Een analyse van,
een confrontatie met
“Indisch zijn” en de derde generatie.
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bloemlezing in Engeland, zonder
Brooke, bestaat: deze.
Enrights keuze is een eigenzinnige.
Zo eigenzinnig dat The Sunday Ti
mes (24 april) erover schreef: ‘De
enige fout in deze bloemlezing is de
weglating van iets van de bloemlezer
zelf; zijn ‘On the death of a child' is
het enige twintigste-eeuwse gedicht dat
m tederheid en beheersing kan wedij
veren met Ben Jonsons klaagzang
voor zijn zoon. ’ Kortom: een bloem
lezer doet het nooit goed. Zelfs niet
ais hij de bescheidenheid zelf is.
Engelsen zijn dol op dood. Titels
van de laatste jaren maken daar
geen geheim
van: Bartrams
Tombstone Lettering in the British
Is/es (1979), Hackmans London
Churchyards (1981), het uitputten
de London Cemeteries van Meller
(1981), het curieuze Dead Funny,
Another Book of Grave Humour
(van Spiegl, 1982) toont de Brit in
zijn doodsbeleving, die nimmer be
ter werd samengevat dan in de
boektitel van het geniale boek van
J.S. Curl, A Celebration of Death
(1980). De dood in Engeland is een
ingehouden feestje. Zo ook de lite
ratuur die dood tot onderwerp
heeft.
De dood van een kind heeft Enge
land nooit grote, meeslepende lite
ratuur opgeleverd. Zelfs het groot
ste drama dat een mens kan treffen,
kan de Britse schrijver het obligate
glaasje sherry niet uit de hand
slaan. Zowel Enright als de Ameri
kaanse bloemleesster Moffat komen
niet met meeslepende verzen om
trent de kinderdood. Enright opent
zijn hoofdstuk ‘Children’ met de
mededeling ‘Deze afdeling was ver
reweg de moeilijkste om samen te
stellen’. Moffat bekent een soortge
lijk onvermogen in de inleiding tot
haar ‘Mourning the loss of a child’.
In beide bloemlezingen ontbreekt
dan ook het Nederlandse (maar wèl
ooit in het Engels vertaalde) Kinderlijck van Vondel. Mag men in
deze nationale riedel (Konstantijntje, ’t zaligh kijntje...) een verve
lend deuntje horen, het is een excel
lente klaagzang.
De beperking van Enright en Mof
fat is hun taalkundig cosmopolitisme. Dat is nul. Wat niet vertaald
is in het Engels, is onbegrepen. Zo
neemt Enright een derderangs
doodsbed van Victor Hugo op maar
alle andere schrijnende kinderdoodgezangen worden — noodgedwon
gen — vergeten. Mallarmé en No-

valis, wier oeuvres nagenoeg uit
dood bestaan, ontbreken deerlijk.
Men kan geen bloemlezer verwijten
dat hij iets niet kent omdat hij het
niet heeft kunnen lezen. Daarom is
het beter Enright en Moffat te be
oordelen op de lectuur van hun
moedertaal. De sjiekte van Enright
— die zijn eigen doodsbed vergat —
heeft Moffat met. In het voorwoord
tot haar boek heeft Mary Jane Mof
fat het direct al over de oorzaak van
haar boek: ‘Toen een lang en bevredi
gend huwelijk met mijn man eindigde
na zijn plotselinge dood (...) Mijn
mans teraardebestelling was eenvou- \
dig...’. Het maakt haar boek zeld
zaam Amerikaans, vol praalzucht,
ondoordachtheid en een zes pagi
na’s tellend gedicht van... Marv
Jane Moffat, over het verscheiden
van haar echtgenoot, dat eindigt
met de regels: ‘You leaned to kiss
me / ut the place you only know ’.

In het dode niets
Enright heeft over dood nagedacht.
Zijn rubicering is nergens dwang
matig, die van Moffat wel: zij perst
haar keuze in het afgeleefde
keurslijf van de vier jaargetijden.
Enrights boek is, als het op het
Britse grond- en taalgebied blijft,
een gruwelkamer van onvermogen:
het onvermogen om te rouwen. De
ze onmacht leidt in Engeland tot
zwartgallige doodshumor, niet al
leen in de vorm van grafschriften
maar ook in poëzie. Enright citeert
enkele prachtige voorbeelden, bij
voorbeeld de tekst op het graf van
een Lvdia Easton:
‘A ll who come my grave to sec
Avoid damp beds and think of mc. ’
Een epitaaf van Alexis Piron luidt
(bladzijde 324):
‘Here lies Piron, a complete nullibicty, / Not even a Fellow of a Learned
Society. ’
Bij dit aardige duet staat geen verta
ler en verder ook geen enkele ande
re informatie. Toch is Piron geen
Engelsman, zoals Enright de lezer
blijkbaar wil laten geloven, maar
een Frans toneelschrijver en epigrammist, die leefde van 1689 tot
1773. Deze kleine omissie brengt
mij op een belangrijker punt van
kritiek. Enright geeft bijna nergens
informatie over de dichter of de om
standigheid waarin hij iets over
dood schreef. Uit geciteerde brief
fragmenten of roman-delen kan de
lezer zelf nog wel het een en ander
Vervolg op pagina 28

diepten aan die overweldigend zijn
en die nu juist zijn waarde uitma
ken.

Het A pollinisch uurw erk
door L ou is A n d riessen en El
mer Sch ö n b erger
Uitgever: D e B ezige B ij,
301 p ., ƒ 9 0 ,—

Veinzen

D. Hillenius
Het raadsel van de kunst wordt
groter. Toen we nog onder
Freud leefden, hebben sommigen van ons misschien gedacht
dat er ooit via zijn systeem aan
knopingspunten gevonden zouden worden tussen het leven
van de kunstenaar en zijn produkten (al geloofde Freud zelf
niet in dat verband, zie zijn
voorwoord bij Marie Bonapartes analyse van Edgar Allan
Poe). In literatuur blijft die illusie het langst bestaan, omdat de
meeste literatuur tenslotte ergens over gaat, soms meningen
lijkt te hebben over van alles,
zelfs over moraal en politiek.
Het is dan alsof we met een persoon te maken hebben waar we
al dan niet vriendschap mee
willen sluiten. De hersengymnastiek van lezers om bewonderde schrijvers die fout waren
— wanneer dan ook — goed te
praten vullen vele bladzijden.
Met muziek zijn we al verder. De
mening van Ravel en Stravinsky
dat muziek mets te betekenen heeft,
althans niet herleid kan worden tot
>n woorden uit te drukken verhalen, emoties, ethiek, is nu wel overal doorgedringen. Toch zijn we geschokt te ontdekken wat een platte
geest er in Mozart leefde en op vergelijkbare wijze verbazen we ons
over de extreem orthodox katholieke, krenterige, on-genereuze man
die ons de muziek van Stravinsky
gat. De muziek heeft niets te maken
met de man die haar optekende.
Toch blijven we nieuwsgierig. We
'ezen Hildesheimer over Mozart,
we lezen Andriessen en Schönber
ger over Stravinsky. Op zoek naar
Wat? O f alleen ter bevestiging van
een veel ouder idee — toch erg ro
mantisch — dat het om een ongrijphaar raadsel gaat?
P*e opzet van Andriessen en Schönherger suggereert overigens dat ze
met hun Het Apollynisch uurwerk
wel degelijk menen het raadsel van
■stravinsky te kunnen vangen, niet
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Ig o r S tra v in s k y , foto v a n C e cil
B e a to n u it h e t b o ek ‘Ig o r a n d
V era S tra v in s k y — a p h o th o g r a p h

a lb u m 1921-1971’, u itg e g e v e n d o o r
T h am es an d H u d so n , im p o rte u r
N ilsso n & L a m m .

i rechtstreeks maar via een soort omHun
boek
i singelingstechmek.
bestaat uit vele kleine, op het eerste
i
gezicht onsamenhangende frag
menten. Elk fragment hoopt als het
i ware een raaklijn te zijn aan het
| verschijnsel dat men wil benade
j ren. In principe vind ik dat een goe
| de manier. Er is geen poging ge
i daan om door opvulsels een gave
| eenheid te suggerren die men ten
i opzichte van dit reusachtige onder
| werp niet meende te kunnen berei
i ken.
i De fragmenten gaan over van alles,
| persoonlijke ervaringen, het af
draaien van platen op een vreemde
hotelkamer, korte schetsen van fi
guren in de omgeving van Stravinsky, invloeden of wrijfpalen: Schönberg, Satie, Rimski-Korssakov,
Skrjabin, Ravel. Zelfs de klassieke
bedevaarten naar plaatsen waar
j Stravinsky gewerkt heeft, kamers
j waarin hij bepaalde composities
zou hebben voltooid, ook de platte
| grond van Eetersburg worden erbij
gehaald. Omdat ze met weten waar
te zoeken, heelt alles de waarde van
een mogelijke ingang, de vooroor
delen van Stravinksv en dan maar
, in een moeite door die van zijn hui
i dige beschrijvers inbegrepen. On

der die laatste reken ik bij voorbeeld stemmingmakende impressionismen als: ‘het naoorlogse, vaderlandse levensgevoel: nationale een
heid, vooruitgang, positieve levens
beschouwing, anticommunisme, fa
milie Doorsnee, kortom, de weder
opbouw’ en de lulligheid om als
symbool van een groep naoorlogse
componisten, waar men terecht iets
— muzikaals — tegen heefi, de col
laborateur Badings te noemen,
Sommige stukken zijn droog en
glad geschreven, met een hint van
grappigheid. Misschien is dat in
navolging van Stravinsky zelf of
van de beste schrijver tot nog toe
over Stravinsky: Robert Craft.
Heel sympathiek overigens van An
driessen en Schönberger dat ze de
grote waarde van Craft erkennen en
niet meedoen aan het jaloerse ge
huil van zoveel andere muziekken
ners om allerlei smalende kleinerin
gen aan hem te wilden.
Droog en glad zou je inderdaad af
en toe als karakteristiek willen noe
men van zowel Stravmsky’s proza
als zijn muziek, maar nooit de llippant, gratuite grappigheid die An
driessen en Schönberger zo nu en
dan opbrengen. Stravinsky boort
met zijn droge, gladde techniek

i

Stravinsky deed vaak vreemde apo
dictische uitspraken, die je vanwe
ge het feit dat ze van hem kwamen
maar probeert te aanvaarden zon
der het er altijd mee eens te zijn.
Maar Andriessen en Schönberger
zijn van een ander niveau, en dan
irriteren apodictische zinnen als:
‘Omdat elk kunstwerk een vorm
van veinzen is, zijn er twee soorten
kunstenaars: de kunstenaar die zich
niet van zijn veinzen bewust is (of
wil zijn)’. Dat veinzen een begrip is
dat bij Stravinsky misschien bruik
baar is — maar dan wel een veinzen
dat ver buiten dit begrip reikt — is
nog te aanvaarden, maar voor vele
andere kunsten heeft het geen bete
kenis. Daar zou je eerder het tegen
overgestelde kunnen verdedigen of
iets heel anders dat noch met leu
gen noch met waarheid te maken
heeft.
! Andriessen en Schönberger hebben
iets met septiemen. Als Stravinsky
in 1941, kort na zijn entree in de
Verenigde Staten een bewerking
i schrijft van de Star Spangled BanI ner met — haast verborgen temid
i den van conventionele akkoorden
— een enkel septiem, noemen ze
dat Stravmsky’s vingerafdruk en
het thema vingerafdruk gaat zelfs
een eigen leven leiden, met vermel
ding van de uitvinders ervan, Purkin)é en Galton. Allemaal gladde
zijpraat, terwijl het toch moeilijk
vol te houden is dat in 1941 een
j septiem de allerindividueelste vin
i gerafdruk van Stravinsky, of wie
I dan ook, zou zijn. Bij Satie worden
ook septiemen genoemd, ruim een
halve eeuw eerder, parallelle septie
men in de Gymnopédies, maar ik
kan die daar met de beste wil niet in
ontdekken.
De hoofdstelling van Andriessen en
Schönberger is dat Stravinsky mu
ziek maakte over muziek, in feite
over alle muziek die aan hem voor
afging, zo ongeveer als Picasso het
coda was van alle aan hem vooraf
gaande schilderkunst.
Dat is geen nieuwe opvatting, maar
hij wordt aan vele voorbeelden geïl
lustreerd. Vooral de notenvoorbeel
den met bijbehorende tekst zijn
vaak een beetje over de hooiden van
V erv o lg op p a g in a 28
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Een held van onze tijd
Het laatste boek van Andrej Amalrik
I noemen, zoals Amalrik zou mer
ken, alleen al goed is voor een ver
oordeling wegens het belasteren
van de Sovjetunie — juist de échte
j persvrijheid is. Het kenmerkende
| van de ‘dissidenten’ is nu dat ze
j zich steeds beroepen op de officiële
| principes van de CPSU en de
j USSR, en aldus de hypocrisie van
i de autoriteiten aan de kaak stellen.
I Zij zouden dus eerder ‘lovalisten
j genoemd moeten worden, zoals de
I voormalige ‘loyalisten’ van het
| CDA in werkelijkheid dissidenten
j waren (of wilden zijn).

Dagboek van een provocateur
door Andrej Amalrik
Met een inleiding van Karei
van het Reve
Uitgever: Veen,
ƒ 4 9 .5 0

Bart Tromp
Wij weten niet precies waarom
Andrej Amalrik een ‘dissident'
werd; wel hoe. Als student in de
geschiedenis schreef hij zijn
doctoraalscriptie over de in
vloed van Noorse handelslui op
de vroege ontwikkeling van
Rusland. Zijn hoogleraren von
den het werkstuk briljant. Maar
de conclusie ervan was politiek
onaanvaardbaar. Ruslands be
schaving mag uit niets anders
verklaard worden dan Slavische
invloeden. Wanneer Amalrik
zijn conclusie nu zou weglaten, I
dan was er niets aan de hand en
kon hij nog steeds met ere afstu- j
deren.
Amalrik weigerde en werd van de
universtiteit gestuurd. Via de
Deense ambassade probeerde hij I
ziin werkstuk te doen toekomen aan
een specialist op dit terrein in Ko- |
penhagen — hij vertrouwde de
Russische PTT de verzending niet
toe. De Deense ambassade gaf de
scriptie echter door aan het Sovjetrussische ministerie van Buiten
landse Zaken, dat op zijn beurt de
KGB (geheime politie) op de hoog I schreef hi| en verzamelde het soort
te brachi
! kunst dat Chrocsjtsjov ‘honZo begon Amalrik zpn loopbaan als j destronf noemde. In de Sovjetunie
uitgestotene. In deze openingsscène j bestaat geen werkloosheid. Wie
ziin alle ingrediënten uit zi|n latere j geen vaste baan heeft, wordl als
leven in de Sovjetunie al aanwe | ‘parasiet’ veroordeeld en verban
zig: het compromisloze kiezen voor nen: het thema van Amalriks eerste
de waarheid, of liever gezegd: voor boek, Niet begeerde ren naar Siberië.
de vrijheid daarnaar te zoeken; een Terug uit Siberië werd Amalrik een
totalitair regime dat zich door van de centrale figuren in de ‘dissi historisch onderzoek naar de ne denten’beweging van de jaren
gende eeuw' beledigd en bedreigd zestig, die ontstond toen duidelijk
voelt; de onbezonnen lafheid van w'erd dat de door Chroesjtsjov be
westerse instanties ten opzichte van gonnen destalmisering met alleen
Sovjetrussische autoriteiten; en de veel te vroeg was stopgezet, maar
alomtegenwoordigheid van ‘onze onder Brezniev weer werd teruggeglorieuze organen’ (Zoals de gehei j draaid.
me politie in het Moskouderwaals I In Dagboek van een provocateur
heet).
j geeft Amalrik een indringend beeld
Als weggestuurd student leefde j van de laatste tien jaar die hij in de
Amalrik van deeltijd-baantjes. Zo i Sovjetunie doorbracht: 1966-1976.
dat hij zi|n vader (die in het kamp i Van de dissidentenbeweging was
had gezeten en gedeeltelijk verlamd j Amalrik een van de meest markante
was) kon verzorgen. Daarnaast I vertegenwoordigers. Tegelijkertijd
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Radio Moskou
j De geestelijke basis van de dissi-

| is het eigenlijk oniuist om hem een
‘lid’ van de beweging te noemen:
hi| was in feite een beweging op
zich zelf. Ook de term ‘dissident’ is
niet erg gelukkig. Ze is eigenlijk al
leen maar aanvaardbaar als men de
analyse accepteert die Kolakowski
heeft gegeven van de sovjetideologie na de dood van Lenin.
Volgens Kolakovski bestond het
verschil tussen Lenin en Stalin niet
uit het feit dat de een een geheel an
dere politiek volgde dan de ander.
Het verschil was dat Lenin de din
gen bij hun naam noemde en dat
Stalin dal stelselmatig niet deed, en
de dingen precies tegenovergestel
de betekenis gaf. De onderdrukkng
door de communisten van de pers
vrijheid, bij voorbeeld, werd door
I.enin niet alleen zo genoemd, maar
ook toegejuicht. Onder Stalin en
zi|n opvolgers heet het echter dat
deze onderdrukking —waarvan hel

| dentenbeweging is volgens Amalrik
j de negentiende-eeuwse Russische
j literatuur, met het hoofdthema van
I de individuele mens die tegenover
j het systeem staat. Hun held was
| Martin Luther Kmg — die zich
| door Gandhi had laten inspireren,
I terwiji die zich weer beriep op
j Tolstoj. Een van de belangrijkste
j ongeschreven wetten van de Sovjetj unie is de overeenkomst tussen kat
j en muis, de muis die geen drukte
| gaal maken als de kat hem begint
j op te eten. Wat de autoriteiten raI zend maakte was dat de dissidenten
| deze wet aan hun laars gingen lapj pen. Want, zo legt Amalrik uit, de
| idee van het recht als een contract
| tussen staat en burgers is in Rus| land altijd zeer zwak ontwikkeld ge| bleven. Wetten zijn er voor de overI heid; en achter de eis dal die overI heid zich aan zijn eigen wetten
| houdt doemt het gevaarlijke idee
j van de rechtsstaat op. Als bij een
| van de eerste dissidentenprocessen
j —dat tegen Galanskov —het opge
trommelde publiek van geheime
agenten in de rechtszaal de beklaag
de met geschreeuw en interrupties
het spreken onmogelijk maakt, dan
grijpt de rechter in het geheel niet
in, met het argument: jullie dissi
denten willen zo graag vrijheid van
meningsuiting? Hier dan.
Als Amalrik later mei vrienden
naar de BBC zit te luisteren, hoe
hun eerste oproep ‘aan hel wereld- ■
publiek' (over het proces tegen Ga
lanskov) de ether in gaat, herinnert
de scène hun aan een officieel schil
derij dal allen uit hun jeugd ken
den: Achter de fascistische linies
luisteren leden van de jonge garde
naar Radio Moskou. Na de publikatie van zijn beroemde essay Haalt
de Sovjetunie 1984 begint voor

Amalrik een eindeloos gevecht met
de autoriteiten. Het feit dat hij niet
onmiddellijk gevangen wordt geno
men is voor velen overigens al ge
noeg om te vermoeden dat hij in
werkelijkheid bij de KGB behoort.
Maar de echte terreur uit de tijd
van Stalin is voorbij, wat Amalrik
zijn achtervolgers in grote woede
voor de voeten gooit als ze bij de
zoveelste reeks chicanes het geld
dat hij met zijn boek heeft verdiend
weigeren naar hem te laten overma
ken. ‘Zover is het dus met dit land
gekomen! Onder Stalin was ik al
lang doodgeschoten. Zijn opvolgers
durven alleen maar mijn geld te ste
len.’ Als de procurator weigert een
klacht van hem in ontvangst te ne
men over de onwettige wijze waar
op de KGB hem lastig valt, en zelfs
in grote razernij ontsteekt, klaagt
Amalrik hem aan bij de Partij, om
dat ‘stampvoeten en schuimbekken
de waardigheid van een communist
en procurator verlagen’. Bij al deze
kafkaëske gevechten voelt Amalrik
zich soms in het voordeel: de KGB
kent de wet vaak niet, en dat kan
dan uitgespeeld worden tegen rech
terlijke of partij-instanties. Hij weet
echter dat hij op den duur zal ver
liezen. Het betrekkelijk liberale kli
maat van deze jaren heeft namelijk
alles te maken met de aanhoudende
machtsstrijd in het Kremlin. Tel
kens als Breznjev wint, worden de
touwtjes aangetrokken. Zijn uit
barstingen tegen de autoriteiten
zijn berekening: Amalrik hoopt zo
een lichtere straf te krijgen. Naar
mate hij ze meer beledigt, zo rede
neert hij, zullen ze eerder geneigd
zijn om hem als een onbelangrijk
mannetje aan te klagen en te ver
oordelen.
Een
Met zijn vrouw koopt hij een huisje
op het platteland —zijn éénkamerwoning in Moskou, voor de helft
bezet door een vleugel waarop hij
noch zijn vrouw konden spelen was
toen al legendarisch —maar als het
net zich onmiskenbaar begint te
sluiten, maken ze een reis om nog
zoveel mogelijk van hun geliefde
Rusland te zien. Amalrik blijkt dan
niet alleen een moedige en intelli
gente stijfkop, een oorspronkelijk
denker, maar ook een goed waarne
mer. De apathie op het Russische
Platteland heeft hij samengeval in
dit beeld van een bezoek aan een
tractorbestuurder in het dorp waar
bun huisje stond: een varkentje dat
onder de televisie aan het schijten
ls>vlak naast een enorm gat in de
vloer dat niet gerepareerd wordt,
omdat men over een paar )aar toch
"'eer verhuist. Even scherp is zijn
'erslag van het bezoek aan Estland:
s c h o p

‘In het centrum van Tallin zagen
we een kat die rustig op de stoep
een vis die in een krant was verpakt
geweest zat op te eten — een tafe
reel dat in Rusland onmogelijk is.
Daar zou die kat allang een schop
van een burger gekregen hebben.’
Dan volgt de onontkoombare ar
restatie. Amalrik is op dat moment
net bezig Secret Diplomatic History
of the 18th Century van Karl Marx
te lezen, een weinig pro-Russisch
pamflet, zoals de lezers van het
kerstnummer van VN 1982 weten.
De aanklager, Sidorov, houdt hem
dan ook voor: ‘Marx schreef heel
onvoorzichtig óók dat soort stukken
die onder artikel 70 vallen (antisovjetpropaganda). ’ Meer in het al
gemeen legde hij uit: ‘Vanwege de
kapitalistische omsingeling moeten
mensen achter de tralies worden ge
zet, Andrei Alekseyevich.’
Bij het proces weigert Amalrik zich
te verdedigen, omdat hij de staat
het recht ontzegt om mensen te ver
volgen vanwege hun opvattingen,
of deze nu waar zijn of onwaar.
Spoedig marcheert hij bij het luch
ten op de maten van de speciaal
voor de MVD (binnenlandse veilig
heidsdienst) gecomponeerde mars
van Sjostakovich —een andere tra
gedie. Hij wordt veroordeeld tot
drie jaar streng werkkamp. Het is
kenmerkend voor Amalrik dat hij
vervolgens nog eens haarfijn uit
eenzet waarom ook binnen de ter
men van de sovjetwet de bewijsvoe
ring van zijn proces in het geheel
niet sluit.
Zijn eerste dagen in het kamp vie
len samen met het proces tegen Angela Davis in de Verenigde Staten.
Dit werd in de Sovjetunie uitge
breid belicht, als een soort kapita
listische tegenhanger van de eigen
vervolging van dissidenten. In het
kamp viel dat anders. Criminelen
zowel als politiek veroordeelden
daar waren woedend dat een moge
lijke medeplichtige in een moord
zaak als heldin gevierd werd. Haar
vrijspraak was heel pijnlijk voor de
sovjetautoriteiten. Toen Amalrik
zijn kampcommandant vroeg
waarom Angela Davis onder de ‘on
menselijke condities’ van haar ge
vangenschap een complete televi
sieploeg mocht ontvangen, terwijl
hij onder het ‘menselijke regime’
van de Sovjetunie niet eens bezoek
van zijn eigen vrouw mocht heb
ben, antwoordde de kampcomman
dant: ‘Omdat zij kapitalisme heb
ben, en wij socialisme.’ Misschien
is daarmee inderdaad wel alles ge
zegd.
De drie jaar streng werkkamp moet
Amalrik doorbrengen in Kolyma,
in het uiterste Noord-Oosten van
Siberië. Hier lagen in Stalins tijd de

echte uitroeiingskampen, onverge
telijk beschreven door Varlam Sjalamov. In de jaren zeventig was het
kampregime niet meer op de snelle
dood van de gevangenen ingericht.
Niettemin is het verhaal dat Amaljrik vertelt van deze kampjaren een
verhaal van onmenselijkheid en
troosteloosheid. Maar het regime
slaagt er niet in hem te breken —al
sterft hij bijna aan meningitis. Als
het moet, slaat hij zijn cipiers met
citaten van Stalin om de oren, en
als hij te horen krijgt dat hij niet
hard genoeg werkt, houdt hij de
kampleiding het woord van Marx
voor dat slavenarbeid nu eenmaal
niet produktief is.

Job de Uyl
Dan komt de klap. Aan het eind
van zijn drie jaar gevangenschap
wordt Amalrik opnieuw in staat
van beschuldiging gesteld: wegens
het belasteren van het sovjet
systeem in de gevangenis. Hij zou
hebben betoogd dat er in de Sovjet
unie geen vrije meningsuiting
bestaat, maar wel armoede en dicta
tuur. Hier geeft Amalrik verslag
van zijn wanhoop, en van een ver
andering, naar hij zelf meent, van
tactiek: hij zal niet meer principieel
de legitimiteit van zijn vervolgers
afwijzen, maar als een judoka met
ze meebuigen. Het helpt niets: hij
wordt weer tot drie jaar veroor
deeld. Uit zijn verhaal komt naar
voren hoezeer hij zich vernederd
voelt door zijn vergeefse concessies.
Hij gaat in hongerstaking. Een
compromis wordt overeengeko
men: zijn hongerstaking — die
blijkbaar toch als pijnlijk door de
autoriteiten wordt ervaren —zal hij
opgeven, en enkele passages uit
Haalt de Sovjetunie 1984 als feitelijk
niet juist herroepen, waarna zijn
straf zal worden beëindigd. De
KGB houdt zich niet aan de af-
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Ik v in d h e t b e w o n d e re n s 
w a a rd ig o m te zie n h o e
H o tz. d ie o p e e n ze e r
o v e rw o g e n w ijz e d e b u 
te e rd e . z ic h b lijft o n tw ik 
k e le n to t s te e d s g ro te re
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O o k zijn n ie u w s te b u n d e l
b e re ik t g e 
m a k k e lijk h e t n ive a u van
z ijn v ro e g e re w e rk .’ T. van D eel in

Trouw
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Nieuwe import
Shirley Conran

L ace;
now in paperback, the international bestselling
novel that goes beyond every woman’s wildest
dreams and richest fantasie s
Pocket Books f 13,50
Paul Goldberger

The Skyscraper;
the finest pictorial review yet published
in paperback
Alfred A. Knopf f4 0 ,0 0
General Sir John Hackett

The Third World War: The Untold Story;
a sobering scenario of the
utmost urgency.
All new! First time in paperback!
Bantam f 13,30
The Harvard Nuclear Study Group

Living w ith N uclear Weapons;
is there achoice?
Bantam New Age f 14,85
Jack Higgins

Touch the Devil;
new in paperback
Signet f 11,50
Clive James

From the Land o f Shadows;
the best of his literary criticism
Picador f 16,50
Alison Lurie

The Language of Clothes;
the defmitive guide to
people-watching through the ages
Hamlyn f 24,25
Eric Newby

A T ra veller’s L ife;
a tonic and a pleasure
Picador f 19,00
George Steiner

The Portage to San Gristóbal of A.H.;
deeply provocative, disturbing and
splendidly written
Washington Square Press f 14,85
John Updike

B ech is B ack;
his utterly marvelous new bestseller,
in paperback now
Fawcett f 11,50
Importeur
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spraak: als Amalrik zijn hongersta- I in Helsinki vraagt Den Uvl Brezking van 117 dagen — waarvan hij j niev om een gesprek van tien minu
er 70 gedwongen werd gevoed — | ten, over de mogelijkheid Amalrik
eindigt, wordt zijn straf omgezet | naar Nederland te laten komen.
in verbanning naar Magadan, de j Brezniev zegt dat dat geen zin
hoofdstad van Kolvma. Zi|n tanden j heeft, dat hij oud is, en moe. Uitbeginnen uit te vallen — het gebrui- | eindelijk belooft hij Den Uyl in de
kelijke gevolg van het klimaat in j pauze van de zitting van de volgen
Kolvma, en zi|n nu overgekomen j de dag te ontmoeten. De volgende
vrouw dreigt kaal te worden.
dag blijkt dat in een pauze op de
In 1975 heeft hi| zijn tijd uitge-l agenda met is voorzien. Den Uvl
diend. Als hij en zijn vrouw terug-1 verzoekt de voorzitter een pauze in
keren naar hun huis op het platte-1 te lassen. Brezniev zegt: nergens
land, blijken daarvan alleen nog de i voor nodig, we hebben gisteren al
muren overeind te staan. De rest is | gepraat. Den Uvl laat zich zo met
afschepen en begint over Amalrik
zorgvuldig in puin geslagen.
Als vrij man beseft Amalrik dat al- j te praten. Breznjev trekt grimassen.
leen uitwijzing hem zal kunnen | Op dat moment komt Gromvko
redden. Na de afsluiting van de ak- i tussenbeide. Op vriendelijke wijze
koorden van Helsinki begint d e ! vertelt hij Den Uvl dat hij op de
vervolging van de dissidenten pas | hoogte is van deze zaak, weet dat
goed. Amalrik wijdt bittere passa-1 Nederland er belang aan hecht, en
ges aan de ‘ontspanmngs’poiitiek j dat hi) persoonlijk op de afwikke
van Brandt, Kissinger en Nixon. i ling zal toezien. Een razende Brez
Van deze idealistische, respectieve-1 njev riep Gromvko toen weg.
lijk cynische staatslieden hadden
hij en zijn medestanders verwacht
dat ze de leiders van de Sovietume i Na een eindeloze reeks nieuwe
op z’n minst tot duidelijke tegen- [ moeilijkheden kunnen Amalrik en
prestaties zouden hebben gebracht. | zijn vrouw eind 1976 in het vlieg
Tenslotte is 'democratisering van | tuig naar Amsterdam stappen. Niet
de Sovjetunie de enige werkelijke | van harte. In het toestel begint hij
garantie voor de veiligheid van het j zwijgend te huilen. ‘Kan het werke
Westen.’ Maar steeds weer blijkt j lijk zo zijn dat we nooit meer terug
dat de westerse politici geen lor ge- I keren5’
ven om de mensenrechten van de | De eerste groep Russische staats
Russen, over wie Amalrik schrijft: | burgers die op de naleving van de
‘Ik beschouw ze niet als een hope- | akkoorden van Helsinki wilde let
loos volk voor wie slavernij de na ten, was, toen Amalrik dit voor lief
tuurlijke wijze van bestaan is.’ hebbers van vrede en veiligheid zo
Steeds weer, zo noteert Amalrik, onmisbare boek schreef, al achter
nemen de sovietautoriteiten een af de trahes verdwenen. Maar het bit
wachtende houding aan — hier als j terste aan dit boek is dat de auteur
‘liberalisering' gekenschetst — zo- | ervan al tweeëneenhalfjaar geleden
lang het nog met duidelijk is of het gestorven is, bij een auto-ongeluk
Westen afspraken als over bij voor in de buurt van Madrid, op weg om
beeld de ‘derde mand’ (mensen op een conferentie te getuigen over
rechten) in de Akkoorden van Hel de naleving van de akkoorden van
sinki serieus zal nemen. Blijkt, dat Helsinki, hoeksteen van de onthet mets doet als het Kremlin ze j spanningspolitiek van de laren ze
■
niet eerbiedigt, dan wordt de on- | ventig.
derdrukking pas goed verhevigd.
Almarik kan de Sovjetunie alleen |
maar uit als hi| van buiten wordt
uitgenodigd. Hij schnift brieven
aan president Ford (die met ant
woordt) en 'Job den Uyl’. (Zi|n
vriendschap met de toenmalige cor
respondent van Hel Parool in Mos
kou. Karei van het Reve, resulteert
onder meer in post uit Nederland
waarin hi| tegen de laatste gewaar
schuwd wordt: deze heeft immers
een broer die 'Lang leve het kapita
lisme’ heeft geschreven. Men kan
zich Amalriks verbijstering inden
ken.)
Nu volgt een fraaie anekdote, aan
de zeggingskracht waarvan niets
wordt afgedaan door het feit dat
COX A&LVU
Amalrik het verhaal uit de tweede
hand opschrijlt. Bi] de conferentie

Een levenwekkende oorlog
De dagboeken en de poëzie van Siegfried Sassoon
Diaries 1915-1918
door Siegfried Sassoon
Uitgever: Faber & Faber
288 p „ ƒ55,15
The War Poem s
door Siegfried Sassoon
Uitgever: Faber & Faber
160 p „ ƒ16,60
Importeur: Nilsson & Lamm

Ed Jongm a
Bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog behoorde Sieg
fried Sassoon tot die klasse in
Engeland die het zich kon ver
oorloven de ‘spanning’ van het
bestaan te zoeken in vossejacht,
cricket en golf. De gedichten
die hij sch reef in die tijd vorm 
den een begeleidend tijd v e rd rijf
en werden in eigen beheer uit
gegeven. D e ‘Literatu u r’ zat er
in ieder geval niet op te w ach
ten, en Sassoon besefte dit. Het
leven dat hij leidde, een leven
zonder w erkelijk elan, moet
hem in een psychische impasse
gebracht hebben waaruit de
oorlog hem , hoe dan ook, zou
kunnen bevrijden.

Als hij als infanterie-officier aan het
front in Frankrijk vecht, noteert hij
al vrij snel in zijn dagboek: ‘Alles
gaat hier aan mij voorbij als in een
wakende droom. Mijn innerlijk le
ven is heel wat werkelijker dan de
afzichtelijke realiteit van dit oor
logsgebied. Ik had nooit gedacht
zo’n vrede te vinden. Als het niet
om mijn Moeder en vrienden was,
dan zou ik bidden om een snelle
dood. Ik wil de afschuwelijkheden
even echt proeven, en dan — vrede.
Ik wil niet terug naar dat zinloze le
ven dat altijd als een gevangenis
was. Ik wil vrijheid, geen geborgen
heid. Ik heb schoonheid gezien in
mijn leven, in mens en ding; maar
ik kan nooit een groot dichter zijn,
of een groot minnaar.’ De afschu
welijkheden waar hij vervolgens
echt van gaat proeven — hij ziet
links en rechts om zich heen zijn
manschappen en bevriende officie
ren sneuvelen, maar ontvangt zelf
het militaire kruis voor moedig en
zelfopofferend gedrag — logenstraf
fen dan zijn woorden over het ‘gro
te dichterschap’. In de loopgraven
ontstaat het authentieke geluid, dat

tot dan toe aan zijn gedichten had
ontbroken. Hij confronteert de
werkelijkheid van de oorlog zoals
hij die ervaart, met de schone leu
zen en propaganda van het thuis
front, die erop gericht zijn het mo
reel hoog te houden. En hoe goed
men daar in Engeland ook nu nog
in is, heeft men vorig jaar tijdens de
Falklandoorlog weer kunnen be
luisteren uit de woorden van Margaret Thatcher.
Een heel kenmerkend gedicht van
Sassoon uit die tijd is, bij voor
beeld, ‘They’: 'The Bishop tells us:
“When the boys come back/ They will
nol be the same; for they’ll have
fought/ In ajust cause: They lead the
last attack/ On Anti-Christ; their
comrades’ blood has bought/ New
nghl to breed an honourable race,/
They have chatlenged Death and dared him face to face. ” (...) “We're no
ne of us the same!” the boys reply./
“For George lost both his legs; and
BilI’s stone blind;/ Poor Jim ’s shot
through the lungs and like to die;/
And Bert’s gone syphilitic: you’ll not
find/A chap who’s served that hasn’l
found some change. ”/ And the Bis
hop said: "The ways of God are
strange!” ’

T offe wond
Hij voelt dat hij de juiste toon ge
vonden heeft, en begint zelfs te ho
pen dat hij als een ‘decent poet’ de
oorlog zal overleven. Dat het
welsprekende parlando van zijn ge
dichten hard aankwam in Engeland
laat zich raden, maar het maakte
hem wel populair in pacifistische
kringen. Tijdens een ziekteverlof
maakt hij kennis met Lady Ottoline
Morrell, de legendarische gastvrouwe van ‘Bloomsbury’, en logeert op
haar buiten Garsington Manor bij
Oxford, waar hij ook later nog vaak
zal verblijven. Zij is een overtuigd
pacifiste en tracht zijn gevoelens
van afkeer voor het oorlogsbedrijf
naar haar ideologie om te buigen.
Sassoon is hier niet ongevoelig
voor, maar voortdurend geeft hij in
zijn dagboeknotities blijk van een
sterke ambivalentie. Afkeer, zeker,
maar de kameraadschap van de sol
daten en het intensief vertoeven in
een mannenwereld — vrouwen
stonden buiten zijn filosofie, zoals
hij het uitdrukt — maken toch dat
het front een greep op hem heeft
waaraan hij zich maar moeilijk kan
onttrekken.
Zijn tweede verblijf in Frankrijk is

S ie g fr ie d S a sso on

letteren. Hoezeer hij Hardv bewon
dert, blijkt al uit zijn oorlogsdag
boek, waarin men kan lezen hoe hij
zich in de loopgraven, tussen de ge
vechtshandelingen door, vol over
gave stort op de grote romans als
Tess of the d ’Urbervilles en The re
turn of the native. Kortom, de lite
raire draai die zijn leven door de
oorlog gekregen heeft, blijft ook
daarna bestaan. Zijn houding in de
oorlog brengt hem bovendien tot
een ook door hem zelf niet helemaal
serieus genomen flirt met de linkse
politiek, maar het levert hem wel
het literaire redacteurschap op van
het socialistische dagblad de Daily
Herald, en daarmee een blijvende
binding met de literatuur.
In latere jaren houdt Sassoon zich
vooral bezig met het te boek stellen
van zijn herinneringen. In fictieve
zin gebeurt dit in de drie delen me
moires van George Sherston, maar
parallel hieraan loopt een echte au
tobiografie, met als bekendste deel
Siegfried’s journey, waarin de oor
logsjaren en de periode onmiddel
lijk daarna ter sprake komen. Op
vallend hierbij is, dat hij in het
laatste boek voor de oorlogstafere
len verwijst naar George Sherston,
wat al aangeeft dat de scheiding tus
sen fictie en werkelijkheid heel sub
tiel is.

trouwens van korte duur. Na twee
maanden al, in april 1917, krijgt hij
een schot door een schouder, een
‘toffe’ wond, want ongevaarlijk,
maar toch ben je weer een tijd uit
de actieve dienst, en hij is wederom
terug in Engeland. Hij keert zich
nu openlijk tegen een oorlog die
naar zijn inzichten zinloos gerekt
wordt door de politici en schrijft
een open brief aan zijn comman
dant, een brief die voorgelezen zal
worden in het Lagerhuis en gepu
bliceerd in The Times. Men is er
niet erg gelukkig mee — ook een
aantal vrienden vindt dat hij ver B lijven k ijk e n
keerd handelt —, maar een gedeco Sassoon schrijft zijn boeken vol
reerde oorlogsheld breng je niet zo gens de beproefde Engelse biografi
gemakkelijk voor de krijgsraad, en sche traditie: onderhoudend, nuch
dus wordt Sassoon verwezen naar ter, en voortdurend relativerend via
een hospitaal in Schotland waar hij de stijlfiguur van het ‘understate
kan herstellen van zijn mentale in ment’. Voor hem persoonlijk is dit
zinking. ‘Shellshock’, luidt de diag laatste ook een adequaat middel om
nose. Om te tonen dat hij niet uit de spanning weer te geven tussen
lafheid handelde, staat hij erop zijn erkenning door anderen en de
weer uitgezonden te worden. Dit gevoelens van onzekerheid die hij
keer wordt het Egypte en Palestina, zelf koestert ten aanzien van zijn li
met nog een kort verblijf aan het teraire kwaliteiten. Heel interessant
front in Frankrijk, waar hij per zijn daarom de oorlogsdagboeken,
abuis door een van zijn eigen man die nu pas voor het eerst zijn uitge
schappen een schot door het hoofd geven. Hier ontbreekt per definitie
krijgt. Ook weer ongevaarlijk, maar de afstandelijkheid, en men heeft
voor hem betekent het wel het defi alle gelegenheid om deze notities
‘sans lendemain’, want elk moment
nitieve einde van de oorlog.
Door zijn oorlogsgedichten heeft kon het dodelijke schot gelost wor
Sassoon een zekere vermaardheid den, op hun kale waarde te taxeren.
gekregen binnen de literaire we Rupert Hart-Davis, die de tekst be
reld. Hij maakt kennis met de men zorgde, verklaart in een voorwoord
sen van de Bloomsbury-groep, dat hij, behoudens wat weglatingen
maar, wat voor hem veel belangrij- van herhalingen, geen arrangemen
ker is, hij ontvangt ook een uitnodi ten heeft aangebracht, en men kan
ging om te komen logeren bij T ho dus met enig vertrouwen aannemen
mas Hardv, op dat moment zo’n dat de voorliggende aantekeningen
beetje de aartsvader van de Engelse zo door Sassoon zijn neergeschre16 J U L I 1 9 8 3
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Sassoon

de vogels die hij ziet, en noteert hoe
zij reageren op het gebulder van de
artillerie. In Palestina legt hij zelfs
een lange lijst aan van de vele soor\ ven. Welnu, de authenticiteit waar ten die hij ontwaart en daaruit
van ik al repte bij de gedichten, blijkt een niet geringe ornithologi
vindt men hier volledig terug, en sche kennis en belangstelling.
dat onder omstandigheden waar ie De historische waarde van de dag
dere niet-schrijver onmiddellijk boeken valt moeilijk te onderschatdoor de mand zou vallen. Sassoon ten, maar belangrijker zijn ze toch
blijft observeren, blijft denken, en nog om het beeld dat ze geven van
‘ beschrijft tegelijkertijd de onmid- de persoonlijke ontwikkeling van
I dellijk gegeven situatie vanuit een Sassoon. In 1916 schrijft hij: ‘Ik zei
I gemoedstoestand die voortdurend altijd dat ik niemand zou kunnen
I wankelt tussen hoop en vrees. Wat doden in deze oorlog; maar sinds ze
| mij bovendien erg voor hem in- Tommy hebben doodgeschoten
j neemt is dat hij, als man van het zou ik met plezier op klaarlichte
I Engelse landleven, ook hier een dag een bajonet in een Duitser wil( open oog blijft houden voor de na- len steken. Iemand vertelde mij een
i tuur om hem heen. Hij noemt vaak | jaar geleden dat liefde, verdriet en
Vervolg van pagina 27

In de winter van ’33/’34
werkte
Christopher

Isherwood
in Londen samen met een
Duitse regisseur. Daaruit
groeide een kleine, auto
biografisch getinte roman,
venijnig en satirisch, over
de filmindustrie en over
een kunstenaar ‘in exil’.
Prater Violet ligt nu vertaald in de mooie vlaggetjesreeks - bij de boek
handel, voor f25,75.
Dit is èén van de bijna
dertig titels in de QEDreeks en de Vlaggetjesreeks. Het prospectus van
deze serie mooie gebonden
en zeer verzorgd uitge
geven boeken ligt bij meer
dan driehonderd boek
handelaren voor u klaar.

DeRevisor
1983/3
Proza: Thomas
Rosenboom, Sabine Vess
en Dario Fo.
Poëzie: CO.Jellema, Jan
Kuijper, Leo Vroman,
T. van Deel, Ad Zuiderent,
Erik Menkveld en Harmen
Wind.
Essays: Frans van
Dooren over Torquato
Tasso, P. Kralt over Willem
Kloos en H. Hillenaar over
Marguerite Yourcenar.
Het landschap van
Madame Bovary, gezien
door Theo Haart.
In iedere boekhandel te
koop voor f 11,40.
Querido

Book of Death
Vervolg van pagina 22
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opmaken maar de verzen blijven
wanhopig in het dode niets hangen.
Enright leidt de lezer naar veel.
Niet alleen naar bellettrie maar ook
naar veel bric-a-brac. die hij overal
vandaan heeft gehaald. Bij voor
beeld een ingezonden brief aan The
Times waarin een drieëndertigjari
ge vertelt dat hij vroeger zelf
moordpogingen deed maar recent
(1980) dolgelukkig is met vrouw,
het geloof, een boekhoudcursus,
een baan en activiteit in de mensenI rechtenbeweging.
| De ingehouden Engelse doodstoon
| is te lezen in Yeats’ prachtige ‘An
Irish Airman foresees his Death’:
'A waste of breath the years behtnd /
In balance wtth this life, this death’
of Svlvia Plaths monumentale

Stravinsky
Vervolg van pagina 23

potentiële geïnteresseerden ge
schreven. Te specialistisch, terwijl
we nu toch ook weten dat we via
vaktaal niet dichter bij hem komen.
Maar er zijn vaak ook stukken die
ik met plezier gelezen heb, voorna
melijk wanneer ze schaamteloos
van bewondering blijk geven, even
de toon vergeten van incrowdgrapjes. Dat geldt niet alleen voor
de stukken over Stravinsky zelf,
| maar ook over componisten waar
j hij iets mee te maken had. Het is
I voor het eerst sinds jaren dat ik
i weer eens iets waarderends las over
1 Ravel en Skrjabin (althans door on
sentimentele,
met-theosofische
i schrijvers). De fragmenten zijn zeer
I ongelijk van waarde en het lijkt me

j ‘Berck-Plage’ waaruit Enright achttien regels citeert; het hele gedicht
uit haar bundel Ariel is zevenmaal
zo lang. Enrights keuze ten aanzien
van Plath is opvallend. Hij kiest
van haar één fragment en ‘vergeet’
prachtige angstaanjagende gedichten van Plath als ‘Death & Co.’,
‘Stopped Death’, ‘Last Words’.
Het is de vrijheid van Enright te
kiezen wat hij wil, doch een bloemlezing zonder Brooke en de grootste
doodslvrica van de moderne En
gelstalige letteren die het met acht
tien regels moet doen, dat is een
wonderlijk boekwerk! Een mij on
bekende, en naar mijn smaak onbe
duidende dichter als Peter Porter
(geboren 1929) krijgt tweemaal
meer ruimte.
Niettemin heb ik in zijn eigenzinni
ge keuze dagenlang doorgebladerd
en ervan genoten. Tijdens het ge
nieten (!) van zoveel moois en zo
veel geks kreeg ik de neiging een ei-

niet veroorzaakt doordat er twee
schrijvers aan werkten. Van beiden
las ik eerder scherpzinnige goede
stukken. Misschien komt het door
dat — ook al is in principe de
raaklijntechniek van fragmenten
wel goed — lang niet alle fragmen
ten in dit boek iets raken.
■
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haat dingen waren die ik nooit ge
kend had (dingen die iedere dichter
behoort te kennen!). Nu heb ik lief
de gekend voor Bobbie en Tommy,
en verdriet om Hamo en Tommv,
en de haat is ook gekomen, en de
begeerte om te doden.’
Het is duidelijk:de ervaringen van
I de oorlog, neergelegd in verzen en
I dagboeknotities, vormen voor Sas
i soon de essentie van zijn bestaan,
i waar al het latere werk, hoe ver
I dienstelijk ook op zich, naar terug
j verwijst. Men kan zich afvragen of
I hij, zonder deze gehate en veraf
! schuwde oorlog ooit de plaats in de
j Engelse letteren zou hebben gekre
I gen die hij nu heeft, maar zo para
l doxaal zit het leven soms in elkaar.

i gen bloemlezing samen te stellen,

i dus het is een inspirerend boek.
! Hoe anders zou mijn bloemlezing

j van Engelands lijden en sterven er
|
I
i
|
!
j

uit zien! Laat staan een Franse of
Duitse doodsbloemlezing. De zeis
van Enright heeft even mooie als
zonderlinge bewegingen gemaakt
op het literaire kerkhof.
I
’

Camperts ernst
Een hechte en veelzijdige vernieuw ing in Scènes in Hotel M orandi
Scènes in H o tel M o ra n d i
door R em co C a m p e rt
U itgever: De B ezige B ij,
37 p ., ƒ17,50

Rob Schouten
Remco Campert heeft zijn
grootste succes ongetwijfeld ge
boekt als schrijver van leuke,
ontspannende verhalen voor in
tellectuelen op vakantie, over
mensen die het ook allemaal
niet zo weten en maar wat aan
klooien (recentelijk nog in De
Harm en Miepje K u rk Story).
Toch vermoed ik dat hij eerder
als dichter dan als prozaschrij
ver de geschiedenis in zal gaan.
Per slot van rekening heeft hij
de poëzie van Vijftig (om die
oude maar nog steeds niet ver
zopen koe maar eens van stal te
halen) in voor iedereen ver
staanbaar Nederlands vertaald.
Wel hier en daar de barokke
beeldspraak meegenomen maar
nooit de autonomie van het ge
dicht. Altijd sloeg hij het leven
wel met een ironische o f melan
cholieke glimlach gade.
Een voorbeeld van die versmelting
tussen hevige plastiek en verstaan
baarheid is bij voorbeeld het ge
dicht ‘Huis’ uit de bundel Bij hoog
en bij laag uit 1959:

M IJN E E R S T E
B O E K f24,50
Kees de Bakker verzamel
de
wederwaardigheden
over de totstandkoming en
realisatie van de debuten
van de belangrijkste 30 Ne
derlandstalige schrijvers,
o.a. van S. Carmiggelt, Hugo Claus, Maarten ’t Hart,
W.F. Hermans, Kees van
Kooten, Harry Mulisch, Gerard Reve, Jan Wolkers
e.v.a.
Dit boek bevat een schat
aan nog nooit gepubliceer
de feiten over deze schrij
vers.
Uitgeverij
Tiebosch B.V. Amsterdam

De deuren gaan dicht.
Een windvlaag van onheil
steekt op rond het huis.
De zon sterft en rot weg.
De geweldige vogel van de storm
slaat zijn zwarte vleugels uit.
Ons onherroepelijk lichaam
van liefde voor de geur
van eikaars woorden en daden
blijft onaantastbaar.
Met zulke poëzie heeft hij onge
twijfeld duizenden pubers aan het
werk gezet en zijn stem is nog hoor
baar in schoolkranten en CandleEght. Intussen schreef hij ook nog
wel betere poëzie dan dit in onze
°gen waardeloze levenslied. Zijn
sterkste werk is tegelijkertijd het
minst Vijftigerachtige, dat waarin
hij op losse praattoon een aangena
me afstand tot het leven bewaart in

R em co C a m p e rt, foto Ja n van d e r W eerd

onverzwaarde taal met woorden als
‘trouwens’, ‘laatst nog’ en ‘een of
ander’. Ook durfde hij wel eens een
vers ‘lullig gedicht’ te noemen. Wie
de verzameling Alle bundels gedich
ten uit 1976 leest, krijgt bij elkaar
de indruk van ‘eeuwige jeugd’.
Campert grossierde in een type
vlotheid dat mij op den duur wat
belegen begon voor te komen.
De laatste jaren hebben we van
Camperts poëzie op papier weinig
meer vernomen. Je kreeg de indruk
dat hij even een pauze inlaste. Die
indruk wordt nu bevestigd door de
bundel Scènes in Hotel Morandi,
waarom een wikkeltje ‘Nieuwe ge
dichten’ zit. Dus mogen we iets
nieuws verwachten. En Campert
komt inderdaad met iets nieuws.
Iets dat soberder is geworden, min
der met ironie en understatement
gekruid, en dat hier en daar naar
het abstracte zweemt. Het eerste
gedicht uit de bundel is op slag een
van zijn allerbeste:
Pluksgewijs
Het gras komt pluksgewijs op
daar waar vorig jaar vuur grond
[kaal maakte
in onwennige samenwerking
stuwen lichaam en het brein daarin
[verval

Het al te jolige van veel vroegere
gedichten is in Camperts nieuwe
snikkend om tucht
ling verdwenen. ‘Het kost me steeds
minder moeite / om te zeggen wat ik
meen’ vat de dichter oprecht zijn
voort
nieuwe oprechtheid samen. Wijze
van spreken en wat hij wil zeggen
meteen al doend
zijn hier perfect op elkaar af
alsof het er altijd al was
gestemd.
Hotel Morandi, ik lees het maar als
Vertoeven
ware het Latijn en in de geest van
Het is een ongewoon serieus, abso ‘ars scribendi’: het hotel van het
luut onanekdotisch gedicht over vertoeven, met een (laatklassieke,
Camperts nieuwe poëzie. Je zou het nou ja) bijsmaak van het hotel
een Phoenix-vers kunnen noemen. waarin je móét vertoeven. Dat hotel
Uit de verschroeide poëziegrond is dus het leven en over het leven
steken hier en daar weer plukjes en gaat deze bundel.
sprietjes woorden op, die zich koste In een van de gedichten uit de
wat het kost willen handhaven. Het mooie cyclus ‘Brief die is blijven
gedicht is dan automatisch ook een liggen’ blikt Campert vertederd te
verslag van zich zelf zonder dat het rug op een ‘onbrandbaar moment’.
irritant poëticaal wordt: het sprietje Voor de lezer is dat moment wel
is immers poëzie geworden, blij licht niet zo beladen met sentiment
kens het bestaan van dit gedicht. In als voor de beschrijver ervan, een
de laatste regels beziet Campert meisje dat met ‘angstige opmaak /
zijn produkt nog wel met enig wan grootogig de trap op kwam van het
trouwen, is het allemaal geen much theater’. Hij eindigt dan met 'mooie
generatie / vol van in de tijd verzon
ado about nothing?
Juist om die laatste regels vind ik ken gelijk’. Dit is natuurlijk in
‘Pluksgewijs’ een sympathieke ver eerste instantie een melancholieke
beelding van zelftwijfel. Het is wel opmerking over de dagen van wel
een ironisch gedicht maar die ironie eer. Maar, en dat valt me in Cam
zit diep onder de grond en dat is perts poëzie eigenlijk voor het eerst
precies het nieuwe eraan en daarom op, zijn woorden gaan twee kanten
staat het zo terecht aan het begin uit: het ‘verzonken gelijk’ kan een
van deze Scènes uit Hotel Morandi. gelijk zijn dat nog altijd geldt maar
op papier een spriet van een woord
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De ene shag is de andere niet.
l u c h t d ic h t v e r p a k t is
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nu verzonken is, het kan ook het ge | 'Je kom t dus niet, er is tets
lijk van toen zijn dat niet meer op te | waardoor je niet kom en kunt
halen valt. O f de dichter het ook zo
bedoelt, weet ik niet, en het kan me ik neem aan er is een diertje dood \
ook niet schelen: het gaat om het ef het behoeft begraving
fect. Een schijnbaar achteloos
woord krijgt een flinke lading van o f de hak van je pump
‘iedere tijd heeft zpn gelijk’, tot zit vast m de plan k
zelfs ‘iedere tijd lijkt op zich zelf.
Dat houdt een duchtige relativering het struikgewas is te hoog gegroeid
in van alles wat definitief lijkt te het vuilnis opgestapeld
worden, die je op zi|n krachtigst te
rugleest in de slotregel van de bun hoe ook de knappe telegrambesteller \
del: ‘de tijd duurt één mens lang’. boerenzoon met werk bij het rijk
Wat Campert eertijds met veel un
derstatement wenste uit te drukken zwoegt en ploetert
verleent hi| nu waardigheid door er h ij kom t er niet doorheen
in volle ernst over te praten.
Het onherroepelijk voortgaan van
met zijn ijlboodschap:
de tijd en de daaruit voortvloeiende dring aan op aanwezigheid
ijdelheid aller dingen is een uit
gesproken thema in H otel M orandi.
ben j e het dak op gevlucht?
Een, alweer, slotregel met die lees je een boek in een kast?’
Vanitas-strekking luidt: ‘wind die
wegwaait / vlam die verbrandt'. Dat
De laaste drie gedichten gaan over
kun je best een banaal besluit vin de Tweede Wereldoorlog. ‘Kind
den, maar toch wordt er mijns in van Goebbels’ is een verbeelding
ziens subtiel gebruik gemaakt van
van het naïeve verlangen naar krijg
de zowel transitieve als intransitie en geweld, dat ieder kind bezielt.
ve betekenis van wegwaaien en ver Het laaste gedicht ‘Januari 1943’ le
branden. In het ene geval waait de
vert daarop commentaar. Het gaat
wind en verbrandt de vlam de tijd
over Lampens verwerking van de
weg, in het andere geval waait de
dood van zijn vader, Jan Campert.
wind en verbrandt de vlam zelf Zorgvuldig wankelt het boven de
weg. Beide betekenissen spelen
afgrond van kitsch en sentimentali
mee. Alles is ijdelheid, ook de ijdel teit. W’elke dichter durft zo’n
heid zelf. Zo kom je (min maal min | smartlap aan: 'De Duitser had per
is plus) ten slotte toch weer uit op j k aa rt gem eld / mijn vader hij was
enige zin van het leven, die in een j dood // in Neuengamme, bitter oord /
andere regel wordt aangestipt: ‘ik I d a ar hadden ze hem vermoord'. Op
ga nog even mee / ondanks dat rare j nieuw een bewijs van Camperts uit
waaien om m ij heen '.
gebalanceerde, nogal van durf ge
Genoeg afwisseling overigens in | tuigende taalgebruik, omdat hier
het leven van Hotel Morandi. Zo j nog de reactie van het kind wordt
staat er een gedicht in dat qua ob- | vormgegeven dat niet in staat is het
servatie en concentratie aan het | slechte nieuws in andere dan Lou
werk van Faverey doet denken:
Bandy-achtige proporties te zien,
'Vazen verschuivend / van nauwe- \ ‘eerst later voelde ik de pijn / die niet
lijks blauw / tot schier wit / / schim- j meer overging'. Ook dat is op zich
men van mijn blik /op jouw gezicht // j zelf een triviale regel, maar eerlijk
ochtendlicht / gepraat op straat //we- j en kwetsbaar, wat soms geoorloofd
reld die ov erg aat' maar even verder
is.
kom je weer een unverfroren Vijfti- j Scènes uit H otel M orandi is een
gersrelict tegen. Campert trapt dan j hoogtepunt in Camperts werk om
tegen kunsthistorici aan en noemt j de verschillende en afwisselende
ze 'angsthazen gestrikt / in een opvat- j ensceneringen van steeds hetzelfde
ting met pensioen’. Hij moet kenne leven waarin wij noodgedwongen
lijk niets hebben van alles wat naar
verblijven. Het is het hechtste en
starheid riekt; alles verschuift im tegelijkertijd het veelzijdigste werk
mers,
lichtval
evengoed
als
dat Campert schreef. Hoeden af,
kunstopvattingen. De verschillende
een oudere schrijver heeft zich ver
H
toonzettingen van zqn nieuwe ge- | nieuwd'
dichten hebben ook dat flexibele: j
'Verbrijzel stijl / heb de gruzelemen
ten l ie f.'
Hoewel de bundel dus doordrenkl j
is van hetzelfde levensgevoel, staat I
ieder gedicht op zich zelf. Een van
de geestigste, en het meest in de lijn
van de oude Campert is het eerste
gedicht uit ‘B rief die is blijven lig
gen’:

H et m e e s t n o b e le , h e t m e e s t s m e r ig e
Norman Mailers epos over de macht in het oude Egypte
zes jaar oud was. Wat er op die dag
en vooral in de aansluitende nacht
gebeurt is de tweede raamvertel
ling, die eveneens bijna het hele
boek omspant en die, anders dan de
eerste, ook tussentijds steeds weer
opduikt.
Het is de Dag van het Varken, een
Aad Nuis
dag waarop men zelfs de farao de
onaangename waarheid hoort te
Het boze gerucht is dit boek
zeggen. Het jaar is 1124 voor C hr.,
vooruitgesneld. In de Ameri
als ik het tenminste goed heb uitge
kaanse kritieken is weinig heel
rekend want zo staat het natuurlijk
gelaten van de nieuwe, lijvige
niet in de roman. Wel staat er dat
we in het zevende regeringsjaar ver
roman over het oude Egypte
keren van Ramses de Negende, een
waar Norman Mailer tien jaar
zwakke vorst aan het uiteinde van
aan heeft gewerkt. Een lange,
het Nieuwe Rijk, de laatste bloeipe
saaie, pompeuze mislukking is
riode van het oude Egypte. De jon
Ancient Evenings genoemd. Bo
gen gaat met zijn ouders en de over
vendien heeft M ailer, zo werd
grootvader, die dan ook nog in het
gemeld, tot in het belachelijke
land der levenden is, bij de farao op
toegegeven aan zijn preoccupa
bezoek voor een intiem nachtelijk
tie met seks v ia 7de achterin
feestje. Zijn moeder, de prinses
gang. Humbuggery en bumHathfertiti, is er daarbij op uit de
buggery, luidt de onvertaalba
gemalin te worden van de onge
re samenvatting van de bezwa
huwde farao en ziet er geen been in
ren door een van de critici.
daartoe haar echtgenoot, tevens
halfbroer, aan de kant te zetten
waar hij zelf bij zit. De oude man
Vriendelijker tegengeluiden ontbre
naar wie de jongen vernoemd is,
ken weliswaar niet, maar ze klinken
Menenhetet, edelman, rijkaard, ge
aarzelend o f ironisch. Zo meent
neraal b.d. en arts, heeft eveneens
Anthony Burgess (in de Observer
ambitieuze plannen: hij wil vizier
van 5 juni) dat het boek in Amerika
Norman M ailer, tekening van David Levine
worden, en heeft misschien zelfs
verkeerd begrepen is, net als inder
een oogje op de troon. De farao op
tijd G ravity’s Rainbow van Thomas
zijn beurt zoekt steun tegen een
Pynchon. Misschien blijkt Ancient
dreigende paleisrevolutie, en is
gess, ‘dat hij me toen een compli- | zijn dan de gladde successen van
Evenings over een paar jaar ook wel
nieuwsgierig naar de geheime za
een menigte minder ambitieuze
ment maakte.’
een groot werk te zijn, schrijft hij.
ken die de oude Menenhetet hem
Zo’n kritiek is waarschijnlijk dode schrijvers?
Misschien zou hij ook wel bereid
misschien kan onthullen. Deze ver
lijker dan gewoon afkraken. Alles
zijn het boek de beste reconstructie
Raamvertelling
telt zijn vierdubbele levensverhaal,
wijst erop dat men deze blijkbaar
van een antieke wereld te noemen
onverteerbare pil van zevenhon Ancient Evenings toch maar ter dat de hele nacht en het overgrote
sinds Salam m bö van Flaubert — als
middendeel van de roman in beslag
hand genomen dus. Het boek heeft
derd
dichtbedrukte
bladzijden
hij het zou kunnen opbrengen het
maar beter ongelezen kan laten. O f de vorm van een dubbele raamver neemt.
voor een tweede o f derde keer te le
zou het, als men er na de kritiek telling. Het buitenste raam, waar Menenhetet is een zestiger, maar
zen. Veel slagen om de arm dus bij
hij is ook honderdtachtig jaar oud
mee de roman begint en eindigt,
niet meer zo veel van verwacht,
de vergelijking met die twee heilige
speelt zich a f in het dodenrijk. Een omdat hij drie keer achter elkaar
toch meevallen? Wie tot dusver het
monsters van de moderne litera
kans heeft gezien te reïncarneren
Egyptische jongeman, o f liever
werk van M ailer heeft gevolgd,
tuur; zeker weet Burgess alleen dat
diens schim o f K a, is blijkbaar zo met behoud van zijn geheugen. Hij
vaak geërgerd, soms verveeld, maar
het boek bij vlagen onleesbaar is, en
juist gestorven en probeert zich in deed dat door telkens op het mo
telkens weer geboeid, doet er goed
dat het, o f het nu al o f niet een
ment van zijn dood een vrouw te
zijn nieuwe omstandigheden te
aan zich ook deze keer de kans op
nieuwe visie op de antieke en mo
derne wereld biedt, in elk geval
een eigen oordeel niet te laten af oriënteren. Na een dooltocht door bevruchten die daarmee zijn moe
der werd. Ook binnen het kader
pakken. De voorkeur voor bepaalde de dodenstad van Memphis krijgt
zorgt voor ‘een nieuw inzicht in de
seksuele variaties met daaraan ver hij hulp van de schim van een bazi van de roman is deze truc uniek:
anus’. Ook Burgess, zelf niet kin
de
uitvoerig
beschreven
bonden metafysische consequenties ge oude man, zijn overgrootvader, met
derachtig, trekt zijn wenkbrauwen
Egyptische opvattingen omtrent
is zo’n Mailer-lezer al bekend; in de die zich opwerpt als gids. De oude
°P over Mailers obsessie met de
Nederlandse literatuur zijn we vertelt smerige verhalen over de ru dood en wedergeboorte heeft hij
zonde van Sodom en de daarmee saniets te maken. Menenhetet heeft
trouwens, dank zij vooral Reve en zies en liefdes van de voornaamste
ntenhangende geboeidheid door
zijn goddelijke Ezel, niet zo schrik Egyptische góden, neemt de jongen» hem dan ook halverwege zijn eerste
uitwerpselen. Hij besluit met een
leven opgestoken van een verdwaal
kerig meer op dat gebied. En is het mee de Grote Piramide in en doet
anekdote over de enige keer dat hij
de Hebreeër, die hem weer van ene
aantrekkelijke van M ailer niet juist daar zijn wil met hem. Terw ijl hij
zijn collega heeft ontmoet. Mailer
kwam op hem toe en sprak: ‘Bur- I dat hij steeds weer het onmogelijke daarmee doende is, krijgt de jonge Mozes had, voordat die met zijn
stam uit Egypteland trok: een terman een herinneringsbeeld aan een
probeert, en dus vaak mislukkingen
gess, jouw laatste boek was shit.’
Vervolg op pagina 33
‘Ik begrijp nu pas,’ schrijft Bur I aflevert die niettemin interessanter bepaalde dag uit zijn leven, toen hij

Ancient Evenings
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Uit de praktijk van een verzekeringsadviseur:
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In de loop der jaren was er een
hechte vriendschap ontstaan tussen de
twee echtparen en kinderen, waar
over dit verhaal gaat.
Ze kunnen altijd op elkaar re
kenen. En dat is maar goed ook, want
het gebeurt nogal eens dat één van de
twee een paar dagen op zakenreis gaat,
en als de anderen dan op de kinderen
kunnen passen, dan kan z’n vrouw mee.
Andersom kan het ook.
En als er eens wat gebeurt? Iets
ergs ? N atuurlij k vangt het andere echt
paar dan de kinderen op. De gewoon
ste zaak van de wereld, daar maken
ze geen woorden over vuil.
Totdat hun verzekeringsadvi
seur hen erop attent maakt dat zoiets
helemaal niet de gewoonste zaak van
de wereld is. Datje die wens voor het
voogdijschap moet vastleggen in een
testament bij de notaris.
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Wat, was z’n volgende vraag,
wat doen jullie alsje er plotseling twee
kinderen bij krijgt? Misschien een
groter, duurder huis? Wat kost ’t om
twee extra kinderen te kleden, te laten
studeren?
Hij zette de financiële conse
quenties op een rij. En rekende voor
wat de bestaande pensioenvoorzie
ningen betekenen als de kinderen
alleen achterblijven.
En hij raadde hen aan over en
weer’n aanvullende levensverzekering
al te sluiten die een bedrag zou uit
keren op het moment dat het ene
echtpaar door overlijden van het an
dere de kinderen in huis zou krijgen.
Daar hadden ze zelf nog niet bij
stilgestaan, maar toen één van hen na
twee weken een beurs in Italië ging
bezoeken, zaten ze toch wat gemster
in het vliegtuig.
i t
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e e n
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A s s u r a n t ie t u s s e n p e r s o n e n .

m

Dit verhaal is gebaseerd op ware
gebeurtenissen. Maar het is geen uniek
verhaal. Dagelijks bewijzen verzeke
ringsadviseurs dat zij een steun en toe
verlaat zijn voor hun klanten.
Niet alleen om een schade te
regelen ol u rompslomp uit handen te
nemen, maar vooral ook om u te advi
seren tegen welke risico’s (en op welke
wijze) u zich ’t beste kunt verzekeren.
En omdat zij voor u de belangen
behartiger bij verzekeringsmaatschap
pijen zijn. Verzekeren is een vak. En
verzekeringsadviseurs verstaan hun vak.
Zij helpen u bij het in kaart
brengen van uw specifieke risico’s,
lichten uw zekerheden van tijd tot tijd
door, en wijzen u op veranderingen.
Zij geven u zekerheid, en zijn er
als u ze nodig hebt. Denk daar even
over na voor u een verzekenng afsluit.
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NATUURLIJK,
IN
PENGUIN BOOKS
Bernard Malamud

G O D ’S GRACE

Comic, prophetic and powerful - a desert
island fantasy. "At first charming, then affecting and finally deeply moving”. Newsweek.
f 10,75
Philip Roth

ZUCKERM AN UN B OU N D
In his new book Philip Roth presents the
hero of his famous Th e Ghost Writer' in the
new guise of a bestselling comic-erotic novelist. f 10,75
Athol Gugard

TS O TS I

The first and thus far only novel by the worldfamous South African dramatist is an engrossing psychological thriller of black
ghetto life twenty years ago. f 10,75

K PHILIP

Tariq Mehmood

HANDS ON T H E SUN
A passionate and powerful novel of racial
tension by a young Pakistani novelist, living
and working in contemporary Britain.
f 12,25
Mervyn Peake

T H E TITU S BOOKS

An omnibus volume containing ’Titus
Graan’, ’Gormenghast’ and ’Titus Alone’,
three masterpieces of macabre imagination. f 35,50
James Hanley

TH E FURYS

This King Penguin edition heralds the revi
val of a novelist whose work has been compared with that of Hardy, Conrad and D.H.
Lawrence. A family tragedy set against the
background of the 1926 General Strike,
f 24,25

G R AN TA - DIRTY REALISM,

New Writing from America
The fiction of a new generation of American
authors, writing about the belly-side of con
temporary life. Contributors include Jayne
Anne Phiflips, Frederick Barthelme and the
new mistress of the short story, Bobbie Ann
Mason. / 21,75
Michael Shallis

ON TIM E
Time is a dimension we all take for granted
but which, as this fascinating study shows,
becomes elusive and paradoxical in the
light both of scientists’discoveriesand individuals’ experiences. Pelican f 16,25

PENGUIN
PRIJZEN ONDER
VOORBEHOUD
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BIJ
UW
BOEKHANDEL

verhaal die het moet omvatten. Bo
vendien wordt het ondermijnd door
de suggestie dat er in die decadente
natijd toch niets werkelijk belang
rijks meer gebeuren kan. De bui
tenste schil, schimmig in meer dan
een opzicht, over de twee mannen
die na hun dood in een kille pirami
de bivakkeren, voegt nog minder
aan de samenhang toe. In het begin
zorgt die schil naast wetenswaar
digheden over de Egyptische my
thologie en dodendienst voorname
lijk voor verwarring en uitstel van
het eigenlijke verhaal. Aan het eind
wordt er ineens een blik in de toe
komst geworpen, niet die van nu,
maar van duizend jaar na dato, naar
de Romeinse tijd dus. Dat is alleen
te verklaren als overblijfsel van een
voorstadium van het boek, waarin
het volgens interviews de bedoeling
is geweest zo om de duizend jaar
een reïncarnatie te laten plaatsvin
den. Nu hangt het er zinloos bij,
zoals het hele buitenraam op mij de
indruk maakt van een bouwsteiger
die niet is weggehaald

Ondanks zulke bezwaren vind ik
het betreurenswaardig dat iemand
die met zoveel inzet iets zo moei
lijks onderneemt als Mailer doet en
daarin niet helemaal slaagt, zoveel
luider wordt uitgejoeld dan wie
zich veilig op de vlakte van zijn be
perkingen houdt. De roman mag
dan niet gaaf zijn naar compositie
en conceptie, de brokstukken zijn
imposant genoeg. Menenhetet, de
vierdubbelovergehaalde self-made
man die het boek domineert, is in
heel zijn markante ingewikkeldheid
een indrukwekkend romanpersona
ge. De gruwelijke glorie van de
slachting bij Kadesj is een duister
hoogtepunt van Mailers proza, niet
zozeer door de beeldende beschrij
ving van het eigenlijke hakwerk,
maar door het weergeven van de
emoties die ermee gepaard gaan in
al hun barbaarse rauwheid. Er zijn
ook korte beschrijvingen van grote
| schoonheid, zoals die van de ha| venstad Tyrus, of van de manier
| waarop arme dorpelingen leven
i met de Nijl. Van de centrale con| ceptie en haar uitwerking in een
Dubbelgezicht
| menigte verwante tegenstellingen
Dit zijn bezwaren van oppervlakki | blijft voldoende stof tot nadenken
ge, verhaaltechnische aard. Een an | over. Ik ben blij dat ik het boek
■
der bezwaar, ernstiger maar ook j toch ben gaan lezen.
meer subjectief en dus aanvecht
baar, betreft de consistentie en de
overtuigingskracht van de visie die 1
aan het boek ten grondslag ligt. Het
gaat om een evocatie van de macht,
of liever van de heerschappij, in ab
solute vorm, met het dubbelgezicht
van brute dominantie en liefde. De
nobelste en de meest smerige ele
menten liggen vlak naast elkaar, en
kunnen in Mailers visie op mensen
en samenlevingen ook niet zonder
elkaar bestaan. Dat is de kern van
het drama, en het is het bijzondere
van deze schrijver dat hij er telkens
weer een bloedernstig koningsdra
ma van maakt, zonder de ironise
rende en kleinerende knipoogjes
van bij voorbeeld een wandelganger van de macht als Gore Vidal.
Maar overtuigt hij ook? Mij niet
helemaal. Het lijkt of de Egyptische
oudheid hem een overrijke voe
dingsbodem biedt, waarin de
dubbel- en diepzinnigheden naar
Mailers trant al te zeer voor het op
scheppen liggen. Bovendien is Mailer wezenlijk geboeid geraakt door
die cultuur, en probeert hij die zo
gedetailleerd en authentiek moge
lijk weer te geven. Dat alles leidt af
van de centrale conceptie, en over
woekert die met fantasieën die mis
schien historisch verantwoord zijn
en die zeker wortelen in de bijzon
dere geestesgesteldheid van de
schrijver, maar die ten aanzien van
die conceptie vrijblijvend en irrele
vant zijn.
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HU6H JANS
Bramensap

Bramen

I kg uitgezóchte rijpe
bramen

I

Verwilder de kroontjes van de bra
men en spoel ze schoon. Pers ze uit
door een vruchtenpers of sapcentri
fuge. Warm het sap op zacht vuur
tot 60° C, schuim het af en zeef het
door een vochtige doek.
O f kneus de schoongemaakte bra
men en verwarm ze met zo min mo
gelijk water tot het sap er voldoen
de uitkomt en de vruchten zacht
zpn geworden. Laat ze een nacht
over uitlekken door kaasdoek in een
geëmailleerde of glazen kom. Druk
ze niet uit, zo wordt een helder sap
verkregen. Er komt ongeveer ¥4 li
ter sap uit 1 kg vruchten. Dit sap
kan eventueel gezoet worden met
ten hoogste 20% suiker of een equi
valent aan zoetstof.

Bramensaus
3‘/2 dl ongezoet bramensap
IV2 dl water
V2 ons suiker
1 reepje citroenschil
zonder wit
15 g in wat water opgelost
aardappelmeel
Doe bramensap, water, suiker en
citroenschil in een geëmailleerde of
roestvrij stalen pan, breng het lang
zaam, af en toe roerend, aan de
kook. Bind de saus met het opge
loste aardappelmeel en laat het even
doorkoken tot de saus helder is ge
worden. Verwijder het reepje ci
troenschil. Laat de saus afkoelen en
gebruik haar over puddingen of
roomijs

Bramencrème
3'/2 ons uitgezóchte rijpe
bramen
4 eetl. uitgezóchte rijpe
bramen
1-1V2 eetl. suiker
2>/2 dl stijfgeklopte room
1 borrelglas cassis likeur
krokant (bruine garneersuiker van Baukje)
Verwijder de kroontjes van de V /2
ons en de 4 eetlepels bramen en
spoel ze schoon. Vul 4 hoge glazen
met elk 1 eetlepel bramen en
bestrooi ze met wat suiker.
Pureer de 3‘/2 ons bramen in een
blender of anderszins en klop er de
suiker door. Lepel de bramenpuree
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Bramentaart

Net toen Truus de exotisch onder zijn walkman
wiegende Eppie Maizena haar slof Black Beau
ty, die zij in haar linkerhand achter haar rug ver
borgen had gehouden, wilde toestoppen met een
gebaar van nu-of-nooit, rukte Eppie zijn kopte
lefoon af, drukte een van de sponzige uitsteek
sels tegen T ruus’ oor en nep: ‘Moet je
luisteren!’
Hij leek geheel in vervoering.
Truus luisterde en wist niet hoe schielijk ze de
slof Black Beauty, die tegemoetkoming aan een
andere cultuur, dat gebaar van een ijsprinses
aan een zomerkoning, naar zijn schuilplaats te
rug moest brengen, naast het reukwater en het
tijdschrift. Uit de koptelefoon klonk, hoog en
fijn, een kinderkoor dat Waar de blanke top der
duinen zong.
Gelukkig leek Eppie haar gebaar over het hoofd
gezien te hebben. Het was ook wel heel erg snel
in zijn werk gegaan. Truus deed of er niets ge
beurd was en begon krampachtig mee te deinen.
Eppie straalde.
‘Wow-wow,’ riep Truus.
En Eppie had de plug van de walkman al in de
versterker gestoken zodat het vaderlandse ge
zang uit twee luidsprekers de kamer in golfde.
Truus voelde zich niet op haar gemak. De ge
schenken brandden op haar rug. Ze wenste vu
rig dat een engel met een toverstaf uit de hemel
kwam neerdalen om ze te veranderen in een fles
oranjebitter, een Deventer koek en het laatste
nummer van Tussen de rails. Dit waren van die
momenten waarop iemand maar liefst in snik
ken wilde uitbarsten of zijn hoofd in het zand

handen precies boven de wijde mond van de kit
terecht te komen.
Een nieuw lied schalde uit de luidsprekers. Ep
pie was nagenoeg in trance. Van deze gelegen
heid moest ze gebruik maken. Op de maat van
de muziek stuntelde ze achterwaarts. Haar
zwakke camouflage leek bij Eppie niet de minste
argwaan te wekken.

kneusd wat citroensap
95 g suiker
1 dessertl. frambozenlikeur
340 g rijpe bramen, schoon
paarse garneersuiker
(Baukje)

Zeef, voor de taartbodem, bloem en
zout in een kom. Wrijf de koude
reuzel of boter er met de vingertop
pen luchtig in tot het resultaat op
grof droog broodkruim lijkt. Klop
de poedersuiker door het rauwe ei
en voeg het aan de inhoud van de
kom toe. Snij en roer het met twee
koude tafelmessen tot het samen
hang krijgt.
Kneed het met de vingertoppen tot
een bal, de kom moet dan schoon
zijn van bloem of deegresten. Leg
de bal dan op een licht bebloemde
plank en kneed het tot een licht
glad deeg. Laat de deegbal in een
afgedekte kom 1 uur op een koele
plaats rusten.
Rol de deegbal daarna uit op een
licht bebloemde plank tot een ron
de plak van ongeveer 4 mm dikte,
rol van het midden uit naar buiten
met korte rukken en zo kort moge
lijk. Drapeer de deegplak over de
De braam (rubus fruticosus) behoort tot de rosaceae of
rol en leg haar zo op een taartvorm
roosachtigen. Zij wordt met haar donker purperen,
van 20-22 cm doorsnee, voorzichtig
bijna zwarte hobbelige oppervlakte tot de zamelvruchzonder het deeg te rekken. Sla de
ten gerekend. Een verzameling van kleine vruchtjes
rand die over de vorm hangt naar
binnen, tegen de opstaande rand en
vergroeid tot een geheel, net als de framboos, Japanse
druk alles goed aan tegen rand en
wijnbes, loganbes en moerbei. Je vindt ze in het wild
bodem. Beprik de bodem hier en
in heggen en bossen, de bosbraam; langs rivieren en in
daar met een vork. Bedek de bodem
de duinen, de dauwbraam en in tuinen, de Amerikaan
met aluminiumfolie, strooi er rau
se braam. Ze rijpen doorgaans van half juli tot in au
we rijstkorrels in. De vorm kan het
gustus. Bramen worden ook gekweekt en zijn dan wat
best voor het deeg erin gaat met
zoeter dan de fris-rinse wat wrange wilde vruchten.
Koopmans Cookv sprav ingevet
Hier volgen een paar recepten.
worden. Bak 15 minuten blind in
de oven op 380° F, 193° C. Verwij
door de stijfgeklopte room en klop de cognac en de curafao likeur, dek der dan rijst en folie en bak nog 10
er dan de likeur doorheen. Verdeel de kom af en zet die 1 uur in de minuten. Laat de taartbodem in de
deze bramencrème op de bramen in koelkast. Klop een uur voor het op vorm op een treeftje afkoelen.
de glazen. Versier bovenop met wat dienen de slagroom stijf met de Damp de gekneusde bramen met
garneersuiker en zet de glazen een resterende poedersuiker en roer er wat citroensap in tot er ¥4 van over
uur of 2 in de koelkast
de kirsch door. Schep de room is, in een dikbodemige koekepan, af
luchtig door de fruitsla. Hou het en toe roerend met een houten le
koud tot het in kommeties wordt pel. Voeg de suiker toe en kook het,
opgediend
weer af en toe roerend, in 15 minu
ten tot een dikke gelei. Laat die
lauw worden en roer er de frambo
V2 pond schone rijpe bramen
zenlikeur doorheen. Vul de taartbo
l/2 pond schone aardbeien
voor taartdeeg:
dem met de bramen. Lepel de bra3 eetl. poedersuiker
240 g bloem
mengelei er gelijkelijk overheen en
1 */2 eetl. cognac
¥2 theel. zout
versier bovenop met paarse garD/2 eetl. cura9ao likeur
120 g reuzel of boter, in
neersuiket
1/8 liter slagroom
stukjes
IV2 eetl. kirsch
30 g poedersuiker
N.B. een mooie saignant gebakken
1 rauw ei
kogelbiefstuk, in malse plakken ge
Meng de bramen en de aardbeien
sneden, omringd door een heldere
met 2 eetlepels van de poedersuiker
voor vulling:
bruine
vleesius
met
daarin
in een glazen kom. Begiet het met
125 g schone bram en, ge
gesmoorde bramen is ook heerlijk

Spirituele
fruitsla

Ge:E R]nr:K()MR]U

Tekening Joost Veerkamp

Bergen op Zoö-böm,
Houd u vrbo-bom,
Stut de Spaanse scha-ha-haren\

wilde steken, van die momenten die een eeuwig
heid duurden en waaruit iemand zich alleen kon
redden door de tijd terug te draaien, door het in
eens een half uur vroeger te laten worden. De
zweetdruppels sprongen van haar aangezicht.
Ze had een zomerkoning gezocht om een ver
dwaalde ijsprins te vinden. Ze had een melkdrinker een rumcocktail willen brengen, ze had
hete kolen naar Alaska willen dragen.
Hete kolen! Ja, daar zat ze op.
Truus keek naar de open haard. Tegen een ach
tergrond van behaaglijk aandoende rode bakste
nen stond daar een king-size koperen kolenkit te
glimmen. Daar moest ze haar geschenken in
zien te deponeren. Een andere mogelijkheid was
er met. Als ze langzaam achteruit zou schuiven
moest het haar vast en zeker lukken om met haar

Wat een geluk dat ze in haar katoenen bloemjurk van Maison de Vries was gekomen, dacht
Truus, terwijl ze naar het houten kruis boven de
gangdeur keek. Wat een geluk nog dat ze haar
mousseline mohammedaanse kasbakleed niet
had aangetrokken.
Ze voelde de kolenkit tegen haar hielen. Eén
voor één ploften de geschenken erin, overstemd
door de heldere kinderkelen. Bergen op Zbb-bbm
klonk het opnieuw en triomfantelijk zwaaide
Truus met haar armen boven haar hoofd. Voor
het eerst heupwiegde ze bevrijd.
Eppie Maizena was nu helemaal niet meer te
stuiten. Dansend kwam hij op haar af. Truus
kreeg even hetzelfde gevoel als daarstraks, toen
hij zijn walkman had opgezet. Een tropische
sensatie toch wel. Ondanks alles, a touch of ma
gie. Met een omfloerste blik — zwalkte daarin
niet de hele Zuidzee? — keek Eppie haar aan en
siste: ‘Jou moet ik hebben!’
(wordt vervolgd)
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HET LEVEN EEN KERSTBOOM
Vrouwen
bij de politie

Onderzoek naar vrouwen bij de p o 
litie m ag zich de laatste tijd verheu
gen in een opmerkelijke populari
teit. Ik g elo of dat er het afgelopen
jaar alléén al zo ’n vier o f v ijf studies
op dit gebied verschenen zijn.
W aar komt die belangstelling voor
vrouw elijke dienders opeens van
daan? Ik kan me daar wel iets bij
voorstellen. Want als je geïnteres
seerd bent in de m aatschappelijke
gelijkstelling van mannen en vrou
wen — en wie blijft daar tegen
w oordig nog onverschillig onder —
waar kun je dan beter terecht dan
bij de politie? N et als het leger is
dat een ‘m annenbolw erk’ bij uit
stek. A ls er iets model kan staan
voor macAo-gedrag is het wel het
vangen van boeven. D aar is li
chaam skracht, initiatief, lef en slim 
heid voor nodig, eigenschappen die
altijd als typisch mannelijk zijn be
schouw d. Zo gezien vormen vrou
wen bij de politie een voorhoede.
Wat fem inistische geleerden achter
de schrijftafel hebben bedacht, dat
vrouwen net zo competent zijn als
mannen en in principe hetzelfde bij de politie helemaal ‘gem aakt’
werk kunnen doen, moeten vrou hebben en worden geaccepteerd.
welijke agenten in praktijk brengen Ik vind dit op zijn minst opzienba
en dagelijks bewijzen. Lukt dat een rend. Allerwegen valt te vernemen
beetje?
hoe slecht het is gesteld met de
A ls je som m ige onderzoekers mag emancipatie van vrouw en, hoe taai
geloven: uitstekend! Zo heb ik een de vooroordelen zijn die mannen
paar maanden geleden een stukje over de ‘andere sekse’ koesteren,
geknipt uit N R C - H a n d e ls b la d (6 hoeveel moeite het kost discrim ine
april 1983) over een rapport dat rende maatregelen aan de kaak te
door een studiegroep van de su bfa stellen en uit te roeien. En uitgere
culteit psychologie van de Univer- kend bij de politie zouden vrouwen
siteit van A m sterdam is vervaar zonder veel tegenslag een bijna vol
digd. D e psychologen hebben zich waardige plaats krijgen toebedeeld?
met name gericht op de situatie bij H et is nauwelijks te geloven.
de politiekorpsen in Den H aag en
A m sterdam . ‘H et rapport laat zich D at doe ik dan ook maar niet. M et
gunstig uit over de sfeer die in de goede reden. Z ojuist is, na veel hin
verschillende dienstgroepen is aan- dernissen en oponthoud, bij D e A r
getroffen ,’ meldt het bericht in de beiderspers een boek verschenen
krant. Vooral in A m sterdam zou dat een geheel ander licht laat schij
het rozengeur en maneschijn zijn, nen o p deze kwestie. U it de titel
geen enkele ondervraagde laat een wordt dat al duidelijk: B i j g e b re k
wanklank horen. Integendeel, ver a a n beier. De auteur is Sari van der
uit de meerderheid spreekt over Poel, die ter afsluiting van haar stu
goede tot zeer goede verhoudingen. die in de antropologie maandenlang
Als het om de beoordeling van het heeft
‘m eegedraaid’
met
de
gedrag op straat gaat, laten mannen diensten van een Am sterdam s poli
zich zelfs vaker in gunstige zin uit tiebureau.
over hun vrouwelijke collega’s dan Anders dan de bovengenoemde
andersom , terwijl ook brigadiers psychologen heeft ze zich niet te
blijkbaar van vrouwen een hogere vreden gesteld met de antwoorden
pet op hebben dan van mannen. op een vragenform ulier, maar is ze
D aar staat tegenover dat vrouwen via directe waarneming tot de kern
nog steeds een numerieke m inder van de zaak doorgedrongen. Dat
heid vormen bij de politie en dat ze lijkt misschien een om slachtige,
met zo snel als mannen promotie moeizam e en tijdrovende manier
maken o f in specialistische functies van doen, daar staat tegenover dat
terechtkomen. M aar de overheer het rendement groot is. Sari van
sende indruk is, dat vrouwen het der Poel wéét tenminste waar ze het

verzeild raakt.’
Vrouwen zitten in een fuik, ze kun
nen het eigenlijk nooit goed doen.
Een politiefunctionaris merkt er
het volgende over op: ‘A ls ze dan
een keer meedoen op een manier
zoals je van elke mannelijke collega
zou verwachten: het verrichten van
arrestaties o f als het nodig is, er een
keer met de gum m ilat op slaan, nou
dan heb je ook een categorie die
zegt: “ N ou , eigenlijk is dat niet
vrouw elijk.” Het is een rollenconflict. D e ene keer zeggen we: “ Je
hebt er niet veel aan, want het is
geen m an.” (...) En het andere mo
ment, dan doen ze eigenlijk precies
hetzelfde wat een man doet en dan
zeggen ze: “ Ja , het is geen vrouw.
H et is een m an .” ’
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over heeft, ze heeft het z é lf ge
hoord, gezien en meegemaakt.
D e taken van de geüniformeerde
politie zijn wel eens als volgt geka
rakteriseerd: ‘vervelend, m ono
toon, vuil, routinem atig werk, dat
a f en toe onderbroken wordt door
hevige vijandigheid, fysiek gevaar
en sociale conflicten’. Inderdaad,
het merendeel van de werkzaam he
den bestaat uit het bestraffen van
verkeersovertreders en het verlenen
van allerhande diensten: variërend
van het helpen oversteken van een
oude dame tot het uit de boom ha
len van een jong poesje. D eson
danks is de hele politiecultuur ge
baseerd op het potentieel aan ge
vaar en geweld. Vrouwen zouden
dat per definitie niet aankunnen: ze
zijn te zwak, zowel licham elijk als
mentaal. D e aanwezigheid van
vrouwen vormt daardoor een fun
damentele bedreiging van deze po
litionele levensbeschouwing.
Sari van der Poel zegt: ‘De essentie
van de beroepscultuur staat op het
spel. U it het deelnemen van vrou
wen aan de surveillances zou men
kunnen afleiden dat fysieke kracht
onbelangrijk is voor het politie
werk. D it zou de mythe waarin cri
m inaliteitsbestrijding wordt voor
gesteld ais ‘lopende ban d’-werk
ontrafelen. M eer in de lijn van deze
mythe ligt de veronderstelling dat
de taak van een mannelijke agent
aanmerkelijk zwaarder wordt wan
neer hij met een vrouwelijke part
ner in een gew elddadige situatie

van iedere vrouw elijke agent kun
nen zijn.
Is er helemaal niets positiefs te mel
den over vrouwen bij de politie? Ja
zeker. Sari van der Poel maakt dui
delijk dat op het niveau van de
dienstgroepen, daar waar het feite
lijke werk wordt uitgevoerd, sprake
is van een hechte onderlinge solida
riteit. Deze strekt zich ook uit tot
de vrouwelijke leden, m its dezen
zich strikt houden aan wat er door
de anderen van haar wordt ver
wacht, hetgeen per onderdeel ver
schillend kan zijn. Mannen mogen
nog zo schelden op vrouwelijke
dienders in het algemeen, een uit
zondering wordt gemaakt voor de
‘m eisjes’ van de eigen groep.
Zoals een agente het uitdrukt: ‘Als
er dan een vrouw is weggelopen bij
een vechtpartij, dan zitten ze te
kankeren op al die vrouwen. Maar
als je daar tegenin gaat, dan zeggen
ze: “ Ja , m aar ik heb het niet over
jóü. M et jou valt best te werken,
maar die anderen...!” ’
Tegenover de buitenwereld houden
politiefunctionarissen een ia^ade
op. A ls je som m igen hoort praten
over vrouwelijke agenten zou je
denken, dat de politie een soort lui
lekkerland is voor vrouwen. De
A m sterdam se psychologen zijn
blijkbaar in deze valkuil gestapt en
hebben het niet eens gemerkt. M is
schien vormen vrouwen bij de poli
tie inderdaad een voorhoede, een
lichtend voorbeeld voor hoe de
vrouwenemancipatie
bevochten
moet worden.
M aar als het aan hun mannelijke
collega’s ligt, zo heb ik uit B i j ge
b re k a a n b e te r begrepen, dan mogen
ze die voorhoedepositie tot in de
eeuwigheid blijven innemen.
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HET POOLSE GEZICHT
IN LITERATUUR EN KUNST
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\xf
De prijs voor de langste begin
alinea gaat deze keer naar deze ali
nea in MAATSTAF: ‘Verveling,
verveling, smachten naar een glimp
van geluk, wachten op de uren du
rende extase, de exaltatie der ver
beelding, ja nu moet zich iets voor
doen, ik wil beslist dat ik deze
avond niet nutteloos doorbreng, en
verdraaid, ik zie een kamer in een
statig herenhuis in het centrum van
Kopenhagen, naar het model van
de auto’s die er op straat rijden te
oordelen is de tijd een punt tussen
1920 en 1925, daar doemt in de ka
mer een geranium op in een rode
pot, een vleugel met daarop een
witte vaas vol rode rozen, het is
waarschijnlijk zomer want het raam
staat open en geluiden van spelende
kinderen, optrekkende trams, roe
pende moeders dringen het vertrek
binnen, ik zie twee portretten, een
van een statige, rijzige, deftige
man, een van een beeldschone
vrouw.’ Een ander zou minstens
drie punten hebben aangebracht,
maar kenmerkend voor J.M.A.
Biesheuvel, want dat is de schrij
ver, is dit stuwende begin dat er
meteen de sokken inzet. Leuke op
dracht voor scholieren: Voorspel op
grond van deze beginalinea waar
het verhaal over zal gaan. In
MAATSTAF dichtte Jan Kal ze
ven sonnetten over Li Tai Po (701762), waarbij elke uitleg ontbreekt
wie die Li Tai Po dan wel is. Had
MAATSTAF niet even de moeite
kunnen nemen de lezer een kleine
inleiding of voetnoot aan te reiken?
Henk Romijn Meijer schreef het
portfolio over de tekenaar/schilder
Max Kreijns, samen met Andrew
Wyatt en Edward Hopper een van
de schilders met wie Romijn Meij
er naar eigen zeggen ‘iets heeft’.

‘Huizen en raadsels van een steeds
wisselende lichtval die de mens op
een afstand weet te houden’ zijn het
onderwerp van Kreijns schilderij
en. Charles B. Timmer begint zijn
essay ‘De Idioot als geldroman’ met
een opsomming van alle mogelijke
onderzoeken en interpretaties die
naar Dostojevski’s werk zijn gedaan
en een overzichtje van wat er alle
maal nog meer te onderzoeken zou
zijn. Drie leerzame alinea’s. Vervol
gens buigt hij zich zelf over de
vraag welke rol het geld in de ro
man van Dostojevski speelt. Zo’n
essay is een plezier om te lezen en
waarschijnlijk heeft de schrijver
even veel plezier bij het onderzoek
gehad. De titel van hoofdstuk 3:
‘De geldfiinctie geclassificeerd in
tien categorieën’ doet de echte on
derzoeker al watertanden. Ook in
HOLLANDS MAANDBLAD is
Biesheuvel actief geweest, ook in
dat tijdschrift staat een verhaal van
hem, ditmaal over een tekst die de
‘ik’ in de prullemand van een
schouwbrug vindt, zodat het mooie
effect van een verhaal-in-eenverhaal weer eens beproefd kan
worden. Van Kees Ouwens staat in
HOLLANDS MAANDBLAD een
schets-achtig verhaal ‘Je leven’ dat
doet denken dat het onder invloed
geschreven maar desondanks heel
boeiend is. Althans een opmerking
als ‘Op een dag is er een overmaat
aan verleden, nog net niet een te
veel, want dat is het zinloze, maar
een genoeg, een verzadigingspunt
is bereikt, iedere vermeerdering
daarna komt tot stand door vernie
tiging, is nutteloos, wordt ondraag
lijk, voert naar het einde.’ — zo’n
opmerking snijdt diep. Mensje van
Keulen schreef een verhaal waar
echtelieden weer treurig met elkaar

omgaan. De zwangere vrouw van
dit paar zegt elke avond na het wel
terusten wensen: ‘Er zit vast een
mongool in’, wat de beste manier
lijkt om de toekomst te verzuren.
HOLLANDS MAANBLAD is
minder lui dan MAATSTAF en
plaatst bij het mooie verhaal over
een zwaardvechtster van Pei Xing,
een verhalenschrijver uit de negen
de eeuw, een korte toelichting van
de vertaler W.L. Idema. K. Ruys
schreef een ‘Brief uit Java’ die leest
als een heuse brief aan een vriend
over de indrukken die men opdoet
als men naar de tropen gaat, maar
bedoeld is als kort verhaal. En met
een na K. Ruys staan er dagboek
achtige notities uit Kenia van Theo
Ruyter: ‘9 augustus. Slapen kan ik
niet meer. Mijn hoofd zit vol mu
ziek. En mensen, kleuren, zon, ber
gen, bussen, treinen, liefde, geluk.
Ik blijf nog een uur liggen staren
naar de gaatjes in mijn muskieten
net. Dan zal ik jullie allemaal wek
ken. Ik zal de taxi’s bellen. Nog eer
der dan het volle daglicht zullen we
op het vliegveld zijn. Ik wil nu naar
huis. Als mijn hoofd weer leeg is,
kom ik terug.’ Alsof er in Ne
derland niets te beleven valt! In de
goede traditie van HOLLANDS
MAANDBLAD publiceert het een
lezing van de redacteur van het tijd
schrift Theoretische Geschiedenis
en wetenschappelijk medewerker
sociale geschiedenis, J.W. Oerlemans, over ‘Carrièrisme en Cul
tuur’. Een boeiend onderwerp dat
een poging doet om de ambitie als
sociale drijfveer op te stoten in de
hiërarchie van waardeoordelen. Pe
ter van Hugten maakte de tekenin
gen in dit nummer, óók in de goede
traditie
van
HOLLANDS
MAANDBLAD. Naar aanleiding

van het Vijfde Internationale Céline Congres, de laatste week van de
afgelopen juli, dat zoals de kranten
meldden druk bezocht is geweest,
gaf het Céline-genootschap in sa
menwerking met BZZTóH het vijf
de nummer van het CÉLINE
JOURNAAL uit. Dit vijfde num
mer wordt geheel in beslag geno
men door het korte toneelstuk ‘De
voortschrijding’ van Céline zelf. De
vertaalster Henny van Schaik (ex
cuses als Henny van Schaik een
man blijkt te zijn) schrijft in haar
voorwoord dat het stuk dat vijftig
jaar onaangeroerd in de kast is blij
ven liggen ongetwijfeld een open
baring is, maar dat voor haar
‘Voortschrijding een toneelstuk is
dat nergens over gaat’. Dat is dap
per gesteld van een vertaalster, die
er nochtans aan toevoegt dat het
stuk met een perfecte ‘feeling’ voor
dialoog is geschreven.
DM
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Het Poolse gezicht
in literatuur en kunst is het onderwen» van de grote ten
toonstelling in het Centre Pom pidou te Parijs. Judith Staghouwer keek ernaar en beschrijft het koele constructivism e van de
Polen en de ‘bekketrekkerij’ van Witkiewicz/pag. 10

De reis

W illem G . v a n M a a n e n , p a g in a 4

als vlucht, de dubbele reis, de reis waarop de gehoopte avontu
ren uitbleven, de pijnlijke reis, de onbescheiden reis die m eer
nieuwsgierigheid bevredigt dan waarover men dacht te beschik
ken — alle aspecten van het reizen komen in de Pen
guin Travel Library aan bod. Hans Keller/pag. 7

R o m m e , p a g in a 18

M argaret Mitchell
is de schrijfster van één lijvige roman ‘Gejaagd door de w ind.’
N iettem in werd ze er m eer dan wereldberoemd m ee. Iemand
kwam op het idee een biografie over haar te schrijven. Doeschka Meijsing/pag. 14

Anthony Powell
heeft, na zijn twaalfdelige rom ancyclus ‘A D ance to the Music
of T im e’, nu een lichtvoetige komedie geschreven over hoe het
lot ook een literaire persoonlijkheid te slim a f is. Joyce &
Co/pag. 23

Jorge Luis Borges
L iv in g sto n e, p a g in a 7

hield zeven lezingen over onderwerpen als ‘de nachtm errie',
‘de Goddelijke Kom edie’ en, natuurlijk, spiegels en labyrin
then. Borges’ literaire testam ent. Maarten Steenm eijer/pag. 6

A n th o n y P o w e ll, p a g in a 23

Willem G. van Maanen
is de schrijver die geprezen wordt om zijn constructies. Ook in
zijn nieuwste roman ‘Het nichtje van Mozart’ besteedt hij veel
aandacht aan het raamwerk. Jacques Kruithof/pag. 4

P.C. Boutens
heeft altijd volgehouden dat de verzen van Andries de Hoghe
niet van h em zelf afkomstig waren. Een nieuwe uitgave van de
ze ‘Strofen’ en een studie van W. Blok maken duidelijk wie dan
wel de auteur ervan is. Rudi van der Paardt/pag. 22

Romme
was in zijn politieke jaren actief betrokken bij de Indonesiëpolitiek van Nederland. Zijn rol en die van de andere KVP’ers
wordt uit de doeken gedaan door Jan Bank. Tessel
Pollm ann/pag. 18
Poolse k u n s t, p a g in a 10

En verd er
Ed Jongma over Pierre Jean Rem y/pag. 9
Reinout Hogeweg over drie Nederlandse schrijvers/pag. 17
Aad Nuis over oorlogskinderen zonder schuld, m aar m ét
straf/pag. 20
Bart Tromp over het China van alledag/pag. 25
Igor C om elissen over de com m unist Snee vliet/pag. 26
Ed Schilders over Leslie Fiedler/pag. 27
Wil Rouleaux over Arthur Schnitzler/pag. 29
Siegfried Woldhek: tekening van Jorge Luis Borges

'i i m m E i m
Présences Polonaises, L ’Art vivant autour
du Musée de Lodz (Centre Georges Pompidou; Importeur: Idea Books) Catalogus van de
tentoonstelling van Poolse kunst en literatuur.

Marie Bonaparte. A Life door Celia Berth
(Harcout Brace Jovanovich) Indringend por
tret van de invloedrijke psychoanalytica, vrien
din van Freud en persoonlijkheid van allure.

Zeven avonden door Jorge Luis Borges, ver
taald door Barber van der Pol (De Bezige Bij)
Zeven lezingen over Dante, de nachtmerrie,
spiegels en labyrinthen.

Penguin Travel Library (Penguin; Impor
teur Nilsson & Lamm) Herdrukken van reis
verhalen, waarin alle aspecten van het reizen
aan bod komen.

O, How the Wheel Becom es It! door Anthony Powell (Heinemann; Importeur Nilsson
& Lamm) Lichtzinnige en superieure comedie
over het literaire leven en het toeval.
2
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Uitverkoren is een lijstje met boeken die de redac
tie heeft uitgekozen als de interessantste van de
afgelopen periode.

M a rg a re t M itc h e ll, p a g in a 14

Door het nummer: Uit: Poetty Com ics, A Carooniverse of
Poem s door Dave M orice, uitgever: Simon and Schuster
Yrrah/pag. 35; Het leven een kerstboom/pag. 36;
Gerrit Komrij/pag. 37; Hugh Jans/pag. 38; Jaap Vegter/pag. 39
Eindredactie: Carel Peeters & Doeschka Metjsing
Vormgeving: Charlotte Fischer

I A r t h u r S c h n itz le r , p a g in a 29
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L eg o v o o r le z e rs
Het handwerk van Willem G. van Maanen
Het nichtje van Mozart
door Willem G. van Maanen
Uitgever: Querido,
102 p., ƒ22,50

Jacques Kruithof
De naam van een schrijver
wordt niet gemaakt door veel,
liefst lovende recensies, maar
door verwijzingen: vermeldin
gen in kritieken, artikelen, in
terviews, overzichten, desnoods
voetnoten, tot in de schoolboek
jes toe. Het komt er minder op
aan besproken, verkocht of zelfs
bekroond te worden, dan tel
kens te worden genoemd.
Menig auteur zal volhouden dat hij
o f zij aan louter een naam weinig
waarde hecht, maar de referenties
zeggen veel meer: je kunt er de be
tekenis aan aflezen die in de litera
tuur aan iemand wordt toegekend.
Niet de betekenis voor een wat rui
mer publiek, dat het werk in
kwestie misschien amper leest,
maar voor de belangrijkste kring
van beroepslezers: collega’s en criti
ci.
Wie niet in het circuit van referen
ties terechtkomt, schrijft in de mar
ge. Daar is niets op tegen. Het be
lang dat aan auteurs wordt toege
dacht, verandert met de jaren, dus
voor de minst bedeelden is er altijd
nog hoop. Dat verklaart ongetwij
feld hoe schrijvers van de tweede
en de derde rang zonder merkbare
deuken in hun ego aan de gang
kunnen blijven; wat hun uitgevers
bezielt, is minder duidelijk.
Men kan zich wél voorstellen, dat
een auteur die werkelijk iets in zijn
mars heeft, het in de marge moeilijker uithoudt. Het zal wel precies zo
zijn als in de sport: je wilt de eerste
plaats, of op zijn minst een plaats
bij de eerste tien. Mensen die, zoals
Nietzsche zegt, er voldoende aan
hebben dat ze van hun eigen ap
plaus verzekerd zijn, kom je weinig
tegen.
Een voorbeeld hiervan is, denk ik,
Willem Brakman. Zijn boeken zijn
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van meet af aan in veel kranten en leren kennen, maar ik geloof niet
weekbladen besproken, en meestal dat ik ooit iemand zijn naam heb
werd hem lof toegezwaaid. Toch horen of zien noemen, als referentie
was hij geen schrijver op de voor aan een auteur van betekenis. In de
grond, en pas na verloop van tijd overzichten die Kees Fens en Paul
dook zijn naam op tussen de refe de Wispelaere voor de beide delen
renties. Dit verschijnsel van voor- van literair lustrum schreven, komt
en achtergrond heeft een aardige hij eenvoudig niet voor, om maar
consequentie voor de onderzoekers iets te noemen. Het lijkt mij ont
van de zogenaamde receptie van li moedigend, maar blijkbaar is Van
teratuur: ze kunnen niet volstaan Maanen ertegen opgewassen.
met het opvragen van de recensies
Ik herinner me oude recensies, van
bij het Letterkundig Museum, ze
onder anderen W.L.M.E. van
horen alles te lezen wat los en vast
Leeuwen, waarin Van Maanen
zit.
vooral geprezen werd om zijn zorg
Zo zal het niet moeilijk zijn, een vuldige romancompositie; om wat
stapel goede kritieken te verzame later de structuur van het verhaal is
len op de romans van Willem G. genoemd. Lezing van Het nichtje
van Maanen; volgens de lijst voor van Mozart maakt duidelijk dat
in zijn jongste boek, Het nichtje van Van Maanen zich zelf is gebleven,
Mozart, heeft hij er inmiddels dat de waardering van toen terecht
twaalf geschreven. Hij debuteerde was, dat deze schrijver te zeer op de
in 1953 (dus veel eerder dan Brak achtergrond is gebleven — maar
man) met Droom is ’t leven. Voor de ook dat zijn compositorisch talent
volgende roman, De onrustzaaier, zijn sterke én zijn zwakke zijde is.
uit 1954, kreeg hij de Van der Het eerste hoofdstuk van dit nieu
Hoogt-prijs; nadien werd De dieren we boek is een ‘ego-document’ van
hater, van 1960, nog met de de Oostenrijkse Mozart-specialist
Amsterdamse
proza-prijs
be Wolf Steiner: een terugblik op het
kroond. Deze boeken werden ook eigen leven, op schrift gesteld nadat
in de Salamander-reeks opgeno hij heeft gehoord dat hij zijn wo
men, en zullen hun weg naar het ning in het Mozarthuis van Salzpubliek dus wel gevonden hebben. burg moet verlaten. Steiner is daar
archivaris, maar het huis blijkt al
Constructie
lerlei persoonlijke betekenissen te
Van Maanen heb ik, net als Brak dragen. Daar heeft hij, tot zij hem
man trouwens, in mijn schooljaren achttien jaar geleden verliet, zijn

W illem G . v a n M a a n e n

nichtje Lotte onder zijn hoede ge
had, daar is hij door toedoen van
het eigenzinnige meisje Luise Weber in opspraak geraakt, en ontsla
gen. Midden in een woord breekt
zijn verhaal af.
In het tweede hoofdstuk is een Ne
derlandse schrijver aan het woord,
die ooit een boekje over Mozart
heeft geschreven, en naar Oosten
rijk komt in verband met een verta
ling. Hij ontmoet het nichtje Lotte,
dat hem de papieren van Steiner
meegeeft. Deel drie is haar eigen
commentaar, het laatste is een na
woord, waarin ook Luise optreedt.
Met het leven en de moeilijkheden
van deze personages is nog een an
der verhaal verweven: dat van Mo
zart, zijn correspondentie en onze
kere betrekkingen met zijn nichtje
Maria Anna Thekla, alsmede met
het zangeresje Aloisia Weber, uit
wier nabijheid mevrouw Mozart
haar zoon behendig heeft weten te
verwijderen.
Tussen de vermoedelijk erotische
configuratie uit de achttiende eeuw
en de relaties in de kring rond Stei
ner bestaan veel parallellen: natuur
lijk het nichtje, de namen Aloisia en
Luise Weber, en nog heel wat meer
wordt gesuggereerd of aangestipt.
Een duistere passage over een
goudsmid, in een van Mozarts brie-

ven, houdt verband met de Turkse
longen om wie Steiner zijn nichtje
voor ‘slet’ uitmaakt: hij kiest het
zelfde beroep. De manier waarop
men Mozarts leven en werk kan on
derzoeken en kennen, wordt ver
bonden met besognes en beslom
meringen van verscheidene perso
nages, en met discussies over de be
tekenis van het schrijverschap tus
sen Lotte en de naamloze Neder
lander.
Zo is deze kleine roman een net
werk van verwijzingen en ‘rijmen’,
dat getuigt van vakmanschap. Er
zijn toespelingen op Nietzsche,
Thomas Mann, Stendhal, die het li
teraire karakter versterken; voor de
Mozart-kenner lijkt het gespeculeer
over het nichtje mij, eenvoudige
liefhebber van ’s mans muziek, heel
intrigerend. Voor de roman Het
nichtje van Mozart maakt het overi
gens geen enkel verschil of Van
Maanen hier gedocumenteerd te
werk gegaan is, of alles uit zijn
duim heeft gezogen: ook dat pleit
voor het boek.
Toch zal ik mij onthouden van
meer dan het applaus waartoe de
beleefdheid verplicht. Van Maanen
laat drie personage^ aan het woord:
Steiner, de schrijver en Lotte. Zeer
wel weet hij in drie bijpassende stij
len te schrijven: Steiner raar, ne
venschikkend, met fraaie, boude
uitspraken, bang voor eigen woor
den, de schrijver haast bleu, zonder
vertrouwen in zich zelf of zijn on
derneming, Lotte gedecideerd en
gevoelig. Dat is knap, maar Van
Maanen heeft het te mooi willen
maken. De een spreekt van het Mozartinum, de ander van het Mozartineum, de derde van het Mozarteanum.
Het lijkt een kleinigheid, deze split
sing in het vocabulaire, maar het ty
peert Van Maanens aandacht voor
de constructie, wat ik zou willen
noemen: zijn hypercorrectheid. Hij
laat het niet aan de lezer over, iets
uit te zoeken. Eerst heet Lotte ge
boren in het jaar waarin Manns
Lotte in Weimar verscheen, twee
bladzijden verder staat dat jaartal.
Steiners vrouw heet Rhea, haar
zuster, moeder van Lotte, minnares
van Steiner, heet Thea. Met Zeus
en Titanen en al wordt die naamge
ving uitgelegd. De overeenkomst
•ussen de twee meisjes Weber, naar
positie en naam, wordt met zo veel
woorden duidelijk gemaakt in de
brief van Lotte, die in zijn geheel
de onthulling dient van wat lezers,
*ls ze niet op hun achterhoofd ge
vallen zijn, zelf opperbest kunnen
ontraadselen.
Van Maanen heeft een virtuoze
constructie afgeleverd. Je kunt er,
°m zo te zeggen, de schroeven nog
in zien zitten. Er zitten namelijk
sierringen om, en er hangen bord
jes bij: kijk, zó heb ik het in elkaar

gezet. Het nichtje van Mozart vraagt
om applaus voor het vernuft van de
componist.
Talent voor compositie, structureel
vermogen, dat onze oosterburen zo
mooi ‘Bauwille’ noemen, daar heb
ik handen vol applaus voor over.
Maar in een kleine roman als deze,
en als alles wat ik van Van Maanen
ken, gaat het snel overheersen, en
dan wordt zo’n boek een meccanodoos, of een lego-spel voor lezers.
Daar kun je voor klappen, maar je
loopt er alleen warm voor als het
meer te bieden heeft.
Mij dunkt dat de constructie dat
‘meer’ nu juist een halt heeft toege
roepen: die veel te laat geïntrodu
ceerde schrijver en zijn wisseling
van brieven en gedachten met Lotte
verkleinen het raadsel van de
hoofdfiguur Steiner. Terwijl die
man, onvolkomen, weerbarstig,
even slecht in zijn huid en in zijn
leven passend als een personage
van bij voorbeeld Brakman, een fa
scinerend boek had kunnen ‘dra
gen’.
Halverwege het woord ‘verraden’
krijgt hij een hersenbloeding; zijn
manuscript valt in handen van ver
haalfiguren die er geen raad mee
weten. Het is niet van ironie ont
bloot dat het boekje van de Neder
landse schrijver in Oostenrijk ver
schijnt met de Mozart-Kugel op
het omslag: een portret nog zoeter
dan de aanslag op het gebit die erin
verpakt is. Tegelijkertijd ver
schijnt, in het boek, een studie van
de fatale Luise met een paar regels
handschrift van Mozart op een wit
te kaft.
Van Maanens boek pronkt met een
briefje van Mozart op het voorplat,
wat verhullen noch verhelen kan,
dat de hoofdfiguur hier plaats heeft
moeten maken voor het bedenksel,
dat het kind met het badwater weg
is gegooid — dat een auteur op de
achtergrond weer eens bekijks heeft
willen trekken met groot vertoon
van wat tegelijk vermogen en on
vermogen is. Overigens ben ik van
mening dat heel wat auteurs die
vandaag op de voorgrond treden,
van zulke schrijvers uit het tweede
echelon kunnen leren — of ruiter
lijk kunnen toegeven dat ze iets wij
zer zijn geworden van hun hand
werk.
®
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Nieuwe import
P au l B o w le s

P a g e s fr o m C o ld P o in t;
a brilliant collection o f sh ort stories
Z e n it h f 13,50
J oh n G re g o ry Dunne

D u tc h S h e a , J r.;
a m asterp iece o f black com ed y
P ock et B o o k s f 14,85
L e on E del

S t u f f o f S le e p a n d D re a m s;
exp erim en ts in litera ry p s y ch o lo g y
A v on D iscus f 18,30
J a n K erou ac

B a b y D r iv e r ;
J a ck ’ s little girl is on the road
and sh e ’s e v e r y mile h er fa th er’ s daughter
Owl B ook f 18,30
A k ir a K u r o s a w a

S o m e th in g L ik e a n A u t o b io g r a p h y ;
first tim e in pap erback
V intage f 2 3 ,8 0
Jerem y L even

S a ta n : H is P s y c h o t h e r a p y a n d
C u re b y th e U n fo rtu n a te Dr. K a s s ie r ,
JSPS;
a great cosm ic/com ic n ovel, w ell b eyon d
Garp or Rabbit
Ballantine f 14,85
J o h n D. M a cD o n a ld

C in n a m o n S k in ;
the m arvelou s n ew Travis M cGee n ov el
F aw cett f 13,30
S id n e y S h e ld o n

M a s te r o f th e G am e;
the n ew n ationw ide bestseller
Pan f 13,50
E ile e n S im p s o n

P o e t s in t h e ir Y o u th ,
an ironie, kind and adm iring m em oir
Vintage f 21,00
E d m u n d W h ite

A B o y ’ s O w n S to r y ;
the e x tra ord in a ry n ovel, now in paperback
Picador f 16,50
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Pleidooi voor schoonheid en emotie

Het reizen om te reizen

Zeven essays van Jorge Luis Borges

Gedachten over de Penguin Travel Library

Zeven avonden
door Jorge Luis Borges
vertaling: B arb er van der Pol
Uitgever: De Bezige Bij,
186 p „ ƒ34,50

Maarten Steemneijer
Naar aanleiding van de Islas
Malvinas/Falkland Islandsoorlog verklaarde Jorge Luis Bor
ges zich op nadrukkelijke wijze
pacifist. Dit was vooral opmer
kelijk, omdat hij zich enkele jaren daarvoor in lovende be
woordingen had uitgelaten over
de militaire regimes van Pinochet en Videla. In het licht van
Borges en zijn werk kunnen de
ze politieke uitspraken nauwe
lijks belangrijk genoemd wor
den. Dit gebrek aan politieke
belangstelling betekent echter
niet dat Borges geen moralist is.
Al zijn werk is doortrokken van
een moraal, die weliswaar ver
andert, maar haar esthetische
karakter nooit verliest. Het is
een moraal die haar wortels niet
in de actualiteit vindt, zoals de
talrijke voorbeelden uit de lite
ratuur en de geschiedenis die
Borges bijna terloops naar vo
ren brengt evenmin van recente
datum zijn.
In Zeven avonden (evenzovele re
cente lezingen die tot essays be
werkt zijn) ontvouwt Borges zijn
ideeën over onderwerpen die hem
tientallen jaren gefascineerd heb
ben en die aangeven hoe weinig hij
zich wezenlijk interesseert voor de
actualiteit van kranten en televisie:
drie essays over literatuur (de Divina Commedia, de Duizend-en-eennacht en poëzie), twee over religie
(het boeddisme en de kabbala) en
twee over ogenschijnlijk minder
abstracte onderwerpen (de nacht
merrie en blindheid). Het is echter
verleidelijk om ze allemaal literaire
essays te noemen, niet alleen van
wege de vele malen dat Borges ge
bruik maakt van de wereldlitera
tuur, maar ook door de literaire
vorm die alle essays hebben. Borges
leeft niet met, maar in literatuur.
Niet verwonderlijk is het dan ook
om in het essay over de Divina
Commedia (‘het summum van de li
teratuur en van de literaturen’) te
lezen dat poëzie en geschiedenis
niet wezenlijk van elkaar verschil
len. Literatuur als wereldbeeld.
6
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Evenals de Divina Commedia leent
de Duizend-en-een-nacht zich uitste
kend om te illustreren hoeveel me
tamorfosen een groot werk kan on
dergaan. In enkele pagina’s trekt de
geschiedenis van deze verhalen aan
je voorbij en wordt aannemelijk ge
maakt hoezeer dit boek ons beeld
van het Oosten bepaalt en wordt dui
delijk hoe beperkt dit beeld is: ‘Er
is iets dat wij als het Oosten voelen,
dat ik niet gevoeld heb in Israël en
wel gevoeld heb in Granada en in
Córdoba.’ Het is het Oosten van
verborgen schatten en magie, het
Oosten van de extreme tegenstellin
gen tussen arm en rijk, tussen ge
lukkig en ongelukkig. Misschien
maakt Borges zich aan dezelfde ge
neralisatie schuldig als hij veron
derstelt dat de mensen in het
Oosten ‘niet geïnteresseerd (zijn) in
de opeenvolging van de feiten. Zij
denken dat literatuur en poëzie eeu
wige processen zijn.’

hierbij is dat de schoonheid van
poëzie — en kunst in het algemeen
— niet via regels of oordelen ge
kend kunnen worden; men is er ge
voelig voor of niet. Stellen dat Bor
ges er gevoelig voor is, is een un
derstatement: ‘Ik heb altijd gevoeld
dat mijn bestemming, voor alles, een
literaire bestemming was; dat wil zeg
gen, mij zouden veel slechte dingen en
enkele goede dingen overkomen, maar
ik heb altijd geweten dat dat alle
maal, op den duur, zou veranderen in
woorden, bovenal de slechte dingen,
want geluk hoeft niet te worden omge
zet: geluk is zijn eigen doel ’ Dezelfde
sublimatie in literatuur is te vinden
in het essay over de Divina Comme
dia, waarin Dante als personage in
zijn werk en Dante als mens nauwe
lijks van elkaar zijn te onderschei
den.
Nu doet de paradox zich voor dat
Borges aan de ene kant beweert dat
schoonheid alleen maar direct be
leefd kan worden en het zinloos is
haar ‘op te lossen’ in woorden,
maar aan de andere kant zelf
schrijft (‘oordeelt’) over poëzie,
over literatuur. Hij verantwoordt
deze tegenstelling niet, en hoeft dit
ook niet te doen, omdat zijn — be
drieglijk eenvoudige — woorden
deze paradox vanzelf opheffen: zijn
essays over poëzie worden poëzie.
Ze vormen tevens sprankelende te
genvoorbeelden van de spreek
woordelijke neiging tot bombast in
de Spaanstalige literatuur.
In de stukken over poëzie en de
kabbala werd de betovering soms
verbroken. Ze hebben niet het
hechte, doorzichtige karakter van
J o rg e L uis B o rg e s , te k e n in g S iegde overige essays. Enkele vreemde
f rie d W o ld h ek
overgangen en verbanden die niet
uitgewerkt waren, stoorden me bij
Een erudiete en bijna blinde lezer
herlezing misschien nog wel meer
als Borges kan niet anders dan ‘leu
dan tijdens de eerste lezing. Dat ligt
nen’ op herinneringen, citaten en
niet aan de vertaling, die de origine
namen. De talrijke gegevens die hij
le tekst heel secuur volgt. Het is
aanvoert zijn echter nergens te veel,
goed dat Barber van der Pol zich
omdat ze alleen maar gebruikt wor
niet heeft laten meeslepen door
den om de gedachten te helpen vor
men. Ze zijn niet meer dan Borges’ vreugde over de talrijke be
werkingen die de Duizend-en-eenbouwstenen in een constructie die
nacht ondergaan heeft en die bijna
volkomen borgesiaans is, al maakt
een pleidooi voor vrij vertalen is,
de oude dichter je wel nieuwsgierig
maar heeft getracht zich zo min mo
naar zijn lectuur.
gelijk vrijheden te permitteren. ■
Borges’ eruditie vormt dan ook uit
sluitend het fundament van deze es
says. Zijn ambities zijn niet acade
misch. Waar het hem om gaat is de
emotie, de esthetica. In alle essays
zijn bekoring, esthetisch, schoon
heid, geluk en emotie sleutelwoor
den. Zeven avonden is misschien al
ler eerst een pleidooi voor schoon
heid en emotie. Grondgedachte

I De ‘Lady A lice’ w aarm ee Stan ley in 1875 over
| het V icto ria -m eer voer

I
j
j
|
|
j

duw van de enorme wolk die ons tegenwoordig
omvat) en het gevoel dat de wereld wijd open
voor ons ligt.’ En zo treurde Waugh, voorheen
zelf een begenadigd reiziger, nog een tijdje door
over Peter Fleming die nooit meer naar de
Gobi-woenstijn zou gaan en de Liberiaanse jun
gle die nu voor altijd onbereikbaar zou zijn voor
Graham Greene en de verwoeste weg naar Oxiana, onbegaanbaar voor iemand als Robert Bvron. De tijdsomstandigheden en de nieuwe om
geving die Waugh kort na de oorlog aantrof,
hadden zijn humeur blijkbaar zo grondig bedor
ven dat hij met doortastende kortzichtigheid een
heel genre elimineerde. Het was waar — de we
reld had weer iets van haar onschuld verloren,
de wegen waren slechter begaanbaar geworden
en een groot deel van de bagageruimte zou in
beslag worden genomen door een verwarrend
omvangrijke collectie doorlaatpapieren, maar so
i what?

Voorportaal

Hans Keiler
Penguin Travel Library
Slow Boats to China
door Gavin Young
A Reed Shaken by the Wind
door Gavin Maxwell
One’s Company
door P eter Fleming
Africa Dances
door Geofïirey G orer
The Worst Joum ey of the World
door Apsley C herry-G arrard
Siren Land
door Norman Douglas
Passages from Arabia Deserta
door C .M . Doughty
Hindoo Holidavs
door J.R . Ackerlev
The Marsh Arabs
door Wilfred Thesiger
Uitgegeven door Penguin
Importeur: Nilsson & l.amm
A Traveller’s Life
door E ric Newby
Picador-Papcrback
The Road to Oxiana
door Robert Bvron
Picador-Paperback
Importeur: Van Ditmar

Paul Theroux schrijft in het voorwoord
van zijn The Great Railway Bazaar (1975)
dat hij als kind in de buurt van Boston niet
ver van een spoorlijn woonde en zich tel
kens wanneer hij een trein hoorde langsko
men voorstelde dat hij erin zat in plaats van
ernaar te luisteren — het deed er niet toe
waarheen. En kort na het verschijnen van
zijn eerste reisverhaal, In Patagonia (1977),
vertelde Bruce Chatwin me hoe het reizen
wat hem betreft was begonnen. Hij werkte
als expert bij het internationale veilighuis
Sotheby en kreeg na een aantal jaren last
van een steeds hinderlijker wordende
oogaandoening. Hij werd ten slotte ge
dwongen zijn expertise-werkzaamheden te
staken. ‘Ik kon,’ zei Chatwin, ‘geen kunst
meer zien, letterlijk. Van mijn dokter
moest ik op reis naar een gebied waar, al
weer letterlijk, niets te zien was en ik moest
minstens zes maanden wegblijven. Zo trok
ik een halfjaar door de Sahara.’
Zowel hij, Chatwin, als Theroux gelden sinds
het alom met geestdrift begroete verschijnen
van hun beide travelogues om zo te zeggen als de
wederdopers van een literair genre dat in 1946
door Evelyn Waugh met spijt was dood ver
klaard. ‘Ik zie in de toekomst weinig reisboeken
meer verschijnen,’ schreef hij, geschokt en ver
bitterd door de verwoestingen die de Tweede
Wereldoorlog in Europa, Afrika en Azië had
aangericht. ‘Vroeger toen ik ze nog besprak,’
vervolgde Waugh, ‘kreeg ik wekelijks vier, vijf
nieuwe reisverhalen in huis — geestig, avon
tuurlijk en vol Leica-snapshots. Maar nu in een
wereld van displaced persons is reizen een afwij
king. De tijd komt nooit meer terug dat we voet
op vreemde bodem zetten met een aanbevelings
brief en een paspoort (eigenlijk al de eerste scha-

Bleef Waugh tot zijn dood met niet aflatende
hardnekkigheid volhouden dat het ware reis
boek net als het ware reizen dank zij de Tweede
Wereld oorlog niet meer kon bestaan, volgens
de voormalige reisredacteur van 'het Engelse
zondagsblad The Observer, Eric Newby, was het
schrijven over reizen en eigenlijk ook het reizen
zelf afgelopen sinds de opkomst van het massa
toerisme. Hij nam in 1973 zijn ontslag omdat de
moderne hotels, de grote jet-vliegtuigen, de
door alles heen lekkende muzak, de onpersoon
lijk geworden en van alle pittoreskheid beroofde
ontvangst wanneer hij weer ergens was aangeko
men hem meer en meer de keel uithingen. Hij
schrijft dat in zijn herinneringen aan een rei
zend bestaan, A Traveller’s Life — deels doorge
bracht ‘on the run’ tijdens Waughs oorlog, deels
als inkoper van een Britse confectieketen en ten
slotte als reizend journalist en schrijver van de
‘zondagse’ stukken voor de zondagskrant —
waarin hij de bulldozer aanwijst als het schuldi
ge instrument dat alle Tonelv Places" van voor
heen heeft doen bevolken door dagjesmensen en
de voortgedreven slachtoffers van touroperators.
Sinds de bulldozer een weg baande met speciaal
aangelegde panoramische uitzichten — waarvan
de vertrouwde autochtoon nooit gebruik zou
maken, het idéé — door zijn geliefde Italiaanse
Apennijnen waar zijn vrouw vroeger woonde,
bezoekt hij ook zijn schoonmoeder nauwelijks
meer.
Newbv’s bi) vlagen zeer geestige reissouvenirs
zijn geschreven in de vertrouwde traditie van
ironie, afstand en minusculisering, die elke erva
ring in de grote buitenwereld verkleint tot een
ornament in het voorportaal van de Engelse hel.
Hadden hij en Waugh dan werkelijk geen kaas
gegeten van het echte reizen? Misschien alleen
van het reizen in hun tijd toen het Engelse pond
de rest van de wereld voor zeer geringe bedra
gen toegankelijk maakte, toen de kans nog groot
was dat je ergens als eerste of één onder weini13 A U G U TU S 1983
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gen arriveerde waar de wereld zich niet, zoals
kort na de Tweede Wereldoorlog, afweerde
maar open aan je voeten lag.
Theroux en Chatwin worden min of meer be
schouwd als de autoriteiten van het weer door
hen opgevatte genre. Dat is bij voorbeeld te zien
aan de prijzende citaten die Theroux zo moge
lijk worden ontfutseld als het gaat om een nieuw
travelboek van iemand die weer in zijn sporen
trad. Over SIow Boats to China van Gavin
Young — alweer een Ofaerror-redacteur — laat
hij zich op de cover van deze Penguin-uitgave
zeer tevreden uit. Young wilde per schip van
Griekenland naar China en toen hem bleek dat
zo’n trip vijftig jaar geleden nog mogelijk was
geweest maar nu dank zij de moderne tijd eigen
lijk niet meer, zette zijn voornemen zich onver
zettelijk in zijn brein vast. Slow Boats to China
is inderdaad het meeslepend voortgemompelde
verhaal van iemand die de kunst van het reizen
waar het niet meer kan, na zeven maanden op
een kleine dertig scheepjes, machtig is gewor
den. Door Youngs voortdurende kopzorg over
hoe hij een beetje kan opschieten schemeren
zijn herinneringen aan eerder bezochte plaatsen,
eerder ontmoete personages en ook het besef
van vergeten en dat over het schrijnende mecha
niek van de eigentijdse geschiedenis. Alles op de
aantrekkelijke toon van iemand die het spijt.

Alle mogelijkheden
Ook Chatwin wordt regelmatig voor inleidingen
en wervende teksten gevraagd sinds hij een rol
speelde bij de herontdekking van een ten dode
verklaard genre. Hij bracht de Engelse pocketfirma Picador enkele jaren geleden Robert Byrons The Road to Oxiana onder de aandacht en
schreef er, toen tot heruitgave werd besloten,
een warme inleiding voor. Byrons reisdagboek
van een tocht naar Afganistan uit 1937 was uit
de aandacht verdwenen en zou zoek zijn geraakt
wanneer Chatwin niet had gewezen op de ‘mo
derne’ aspecten van Byrons dubbele reis: één
naar buiten in den vreemde en één naar binnen.
Ook Byron werd met deze heruitgave in de gele
deren van de ware schrijvende reizigers opgeno
men en sindsdien is met veel speurzin de oude
reisbibliotheek, waar Waugh zoveel mee ophad,
door Penguin op over het hoofd geziene schat
ten doorgenomen. Het resultaat is een nieuwe
reeks die Penguin Travel Library heet, waarin
onlangs een achttal herdrukken verscheen van
reisverhalen die eerder tussen het begin van de
ze eeuw en de Tweede Wereldoorlog versche
nen. Vrijwel alle aspecten van het reizen — of
liever: van het schrijven over reizen — zijn erin
vertegenwoordigd: de dubbele reis (The Worst
Joumey in the World), de reis als vlucht (Norman Douglas, de schrijver van Siren Land,
moest Engeland al voor de Eerste Wereldoorlog
verlaten omdat hij een jongen op de mond had
gekust), de reis waarop de gehoopte avonturen
uitbleven en de schrijver voortdurend met zich
zelf zat (Peter Flemings One ’s Company), de
pijnlijke reis die tot verlegenheid leidt (Htndoo
Holidays), de onbescheiden reis die meer
nieuwsgierigheid bevredigt dan waarover men
dacht te beschikken (Africa Dances) en de ro
mantische reis die de schrijvers om zo te zeggen
in hun tong bijt. C.M. Doughty en Wilfred
Thesiger werden tijdens hun Arabische tocht —
en daarna tijdens het schrijven erover — door
hun onderwerp vervangen.
8
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fio le n g e b r u ik t v o o r h e t v e r v o e r v a n d e k a m e 
le n v a n D r . L i v in g s t o n e .

Het waren zulke reisboeken waarnaar Evelyn
Waugh in 1946 vergeefs verlangde. Grofweg ge
rubriceerd waren het verslagen van particulier
ondernomen ontdekkingsreizen, de notities van
journalisten en schrijvers en dichters die tussen
de beide wereldoorlogen in het voetspoor traden
van hun grote voorgangers uit de zestiende en
zeventiende eeuw en een soortgelijke route die
deze kooplui, zeekapiteins en travelliars min of
meer per ongeluk hadden afgelegd nog eens
dunnetjes overdeden.
Geen ander land kende in die jaren zo’n bloeien
de reisliteratuur als Engeland. Wat was het mo
tief van deze reizigers?

met de andere (de Engelse) werd geconfron
teerd, een botsing die meestal leidde tot de soort
humeurigheid die W'augh herkende.
Na 1946 viel er wat Waugh betreft zelden meer
op zulke confrontaties te rekenen. Het was over
al hetzelfde geworden, van Korea tot Alaska
werd in het Engels gesproken en zelfs aan de an
dere kant van de lijn, waar Chinees en Russisch
meer waren ingeburgerd, konden ze dat niette
min verstaan. Aan de ontdekkingstochten van
zijn voorkeur was een eind gekomen en zijn kri
tisch gezag leek met zijn uitspraak uit 1946 ook
een punt gezet te hebben achter het genre.
Voortaan was alleen de verplichte manier van
reizen mogelijk, naast die van antropologen en
oorlogscorrespondenten. Het moest meer dan
een kwart eeuw duren voor de reisliteratuur
'naar zijn specifieke opvattingen en vele jaren na
zijn dood met Theroux en Chatwin weer een
impuls kreeg.

De reis als kunstwerk

Zij gaven een nieuwe, dikwijls in zich zelf mom
pelende, gestalte aan de klassieke metafoor van
de Odyssee, aan die van Baudelaires Le Voyage
en Rimbauds Le Bateau Ivre, warin het doel van
de reis de reis zelf is en het reizen een vorm van
zelfonderzoek. Zij doen zich in hun reisverhalen
voor als personages zonder vaste woon- of ver
blijfplaats, voortijlende schaduwen van de sa
mengestelde personalia uit hun paspoort. Ze
zijn schimmen waar het passerende landschap
doorheen schijnt en hun bestemming ligt in het
verslag van hun reis — de reis, kortom, als
kunstwerk. Het succes van hun recente reisboe
ken moet vermoedelijk worden geweten (afge
zien van het feit dat het hier om twee meesle
Het verstikkende thuis
pend schrijvende auteurs gaat) aan het hoge
De Amerikaan Paul Fussell, die aan het beant identificatie-coëfficiënt waarover hun verhaalde
woorden van die vraag in 1980 zijn studie Abroad
belevenissen beschikken. Net als iedereen zijn
wijdde, vatte zijn conclusie samen in een
zij hun eigen deskundigen van wat zij in Italië,
hoofdstuk dat met een efficiënte karakteristiek ‘I
Japan, Argentinië of Dahomey meemaken. Het
hate it here’ was getiteld. En in 1937 karakteri is soms een vijandige wereld waarin zij zich be
seerde Freud het genre als de verslaggeving van
geven en soms een oorverdovend mededeelza
een generatie die erin was geslaagd om te ont me, altijd chaotisch en altijd onberekenbaar. De
snappen aan de verstikkende koestering van het
enige constante waardoor die tegenstrijdige en
gezinsleven en de daar bovenuit torenende va vaak in de war makende aspecten en ervaringen
derfiguur. Wie uit de duisternis van de Franse
worden geordend en verbonden zijn zij zelf,
en Belgische loopgraven in levende lijve naar
voyageurs sans bagage. In Patagonië moet Chat
Engeland wist terug te keren, werd daar in de
win bovendien dikwijls aan zijn grootmoeder in
woorden van E.M. Foster opgewacht ‘door een
Wales denken en in de trein die Theroux door
gestalte die met gevouwen handen stond te
Mantsjoerije voert, vraagt hij zich af waarom hij
wachten’. In het geval van Christopher Ishermaanden eerder in vredesnaam op Victoria Sta
wood was dat zijn moeder — zijn vader was, ver tion in Londen aan deze reis is begonnen. Er
langend naar de zon, gesneuveld — die de perso wordt in hun boeken heel wat afgezeurd over
nificatie werd van zijn motief om te vluchten
het ongemak, het onbegrip en de eenzaamheid
want in haar naam gingen de pubs op tijd dicht,
die zij over zich zelf hebben afgeroepen en dan
was er in de erotiek dit wel en dat niet geoor is het de zoete pijn van het heimwee die de lezer
loofd, mankeerde er niets aan de klassenmaat herkent. In een wereld die daar volgens Waugh
schappij, was het kapitalisme een zegen, verlie niet meer geschikt voor is, vraagt het reizen van
pen de Engelse kerstdagen nu eenmaal zoals ze
de doorzetters een zo grote overlevingsvaardigverliepen en liet de zon zich het hele jaar zelden
heid dat er ook in die zin sprake is van een
zien. 1 hate it here.
kunst. Het veelal met diepe achterdocht be
Wat Waugh vooral aantrok in de reisverhalen
luisterde adagium Tart pour Tart is als het over
van zijn tijdgenoten was dat zij zich zelf overal
reizen gaat ‘schoon’. Reizen om het reizen zelf is
mee naar toe namen. Dat klonk door in hun ver wat dat betreft het hoogst bereikbare en al kan
waten vaststellingen die een streek betroffen
niet iedereen het — iedereen kan het zich inden
‘...vol tegenstellingen waar het is alsof de tijd er
ken.
■
heeft stilgestaan’, het deed er niet toe over welk
Illustraties uit: The White N ik en The Blue N i k door
land het precies ging. Hij verheugde zich al le
zend op het ogenblik waarop de werkelijke te A lan Moorehead, 2 delen over de historische
veroverings- en ontdekkingsreizen op en rond de Nijl,
genstellingen door zo’n cliché heenbraken: het
Uitgever: Vintage Books, f 4 0 ,— p.d.
moment van de waarheid waarop de ene cultuur
Importeur: Van Ditmar

In vluchtige hotelkamers
Pierre Jean Rem y’s re la a s van g e v a a r lijk leven
Liefde in de O riën t-E x p res
door P ierre-Jean Rem y
Vertaling: D ick K olthoff en
G. Lam bert
Uitgever: Z uid-H ollandsche
U itgeversm aatschappij
367 p ., ƒ27,50

Ed Jongma
Het is m isschien geen voor de
hand liggende gedachte om Patrick M odiano en Pierre-Jean
Remy, twee van de succesvolste
Franse schrijvers van de naoor
logse generatie, o nder een noe
mer te plaatsen. Im m ers, hun
stilistische m iddelen verschillen
nogal. Vergeleken m et het zu i
nige m aar doeltreffende form u
leren van M odiano, m aakt het
proza van Rem y ,een wat spilzie
ke indruk en er zijn zelfs af en
toe bepaalde kunstgrepen nodig
om het verhaal, dat zich dreigde
te verliezen in uitw eidingen,
weer terug te dw ingen in het ga
reel.
Maar toch, ondanks deze stilisti
sche verschillen, lijkt hun obsessie,
de impuls die hen tot schrijven aan
zet, voort te komen uit eenzelfde
bron. Het is bij beiden de nabije ge
schiedenis die zij niet uit eigen er
varing kennen, maar die wel de ach
tergrond vormde voor de levens
van hun ouders. Bekend dus wel uit
verhalen en boeken, maar niet be
leefd, en daarom aanleiding gevend
tot een wat afgunstige vorm van
nostalgie. Tekenend is dat ook hier
Modiano zich duidelijkere beper
kingen oplegt. Zijn fascinatie geldt
vooral de Tweede Wereldoorlog,
die macabere dans die hij als jood
op het nippertje wist te ontspringen
door een paar maanden na de bevrijding geboren te worden, maar
die niettemin gezorgd heeft voor
een complex van irrationele schuld
gevoelens.

Grensverlegging
Misschien kent ook Remy dergelijke persoonlijke obsessies, maar in
zijn schrijven staat hem toch iets
anders voor ogen. Hij tracht de ei
gen ervaringswereld voortdurend
uit te breiden en te verdiepen door
gedroomde’ exploraties van het na
bije verleden. Zoals Achterberg
weigerde zich neer te leggen bij de
grenzen van de dood, zo moeilijk
valt het Remy om te accepteren dat

het leven pas begint bij de geboor
te. Die grens dient verlegd te wor
den en een middel daartoe is het
‘creëren’ van geheugen, in de letter
lijke betekenis van het woord. Hoe
wel het hem natuurlijk vooral gaat
om het vinden van een eigen identi
teit, maakt de integratie van de ac
tualiteit in de verbeelding die zo
kenmerkend is voor zijn boeken,
dat hij direct aanspreekt bij de le
zer, omdat er zoveel ‘herkend’
wordt. In de romans Rêver la vie en
Les enfants du pare, waarin hij zich
het duidelijkst uitspreekt over zijn
bedoelingen, laat hij verschillende
generaties tegelijkertijd optreden,
elk in hun eigen ‘geschiedenis’. Het
lijkt een beetje op het procédé dat
ook door Claude Lelouch gebruikt
wordt in zijn mooie fdm Les uns et
les autres, die bovendien qua thema
tiek nauw aansluit bij Remy’s werk,
zij het dat de pessimistische
‘éternel-retourfilosofie’ van Le
louch bij Remy minder somber van
toon is. In een ander boek, Salue
pour moi le monde wordt een gijze
lingsactie van RAF-signatuur geïn
troduceerd tegen de achtergrond
van de geschiedenis van de Duitse
Eenheid, zoals bezongen in Wagners Ring des Nibelungen in Bayreuth. De symboliek van de Goden
schemering klinkt wat luidruchtig,
maar dat is op deze plaats mis
schien niet geheel ontoepasselijk.
In tegenstelling tot Modiano, die
integraal vertaald is en hier dus
kennelijk aanspreekt, heeft Remy
lang moeten wachten op een verta
ling van een van zijn boeken in het
Nederlands. Dat het uiteindelijk
Oriëmt-Express uit 1979 is gewor
den, is niet zo gek. Zo’n titel ver
koopt zich zelf, zeker als je er in de
vertaling nog eens Liefde in de
Oriënt-Expres van maakt, en op het
omslag een foto plaatst die inspeelt
op het gevoel van mondaine nostal
gie dat het reizen in grote
internationale treinen pleegt op te
roepen. Dat titel en foto het inder
daad moeten doen, blijkt ook al uit
het feit dat de naam van de auteur
in minuscule lettertjes wordt
weggefrommeld, als gold het hier
een deel uit de bouquet-reeks.
Het boek is een raamvertelling,
waarbij het raam dienst doet als
bindmiddel om een aantal losse ver
halen een gemeenschappelijke con
text te verschaffen. Een journaliste,
Lise Bergaud, reist met de trein
naar Venetië om daar de oude di
plomaat Paul de Morlay te ontmoe
ten, die erin heeft toegestemd om

haar het verhaal van zijn carrière te .
vertellen. De eerste zinnen zijn erg
mooi, in zoverre zij de aandacht
van de lezer onmiddellijk weten te
pakken: ‘Het meisje keek op haar
horloge: negentien uur twaalf. Met
geen andere bagage dan een reistas
stond ze aan het eind van het perron
te wachten, daar waar de internatio
nale treinen van het Gare de Lyon
vertrekken. Zij wachtte, en het zag er
naar uit dat zij vergeefs stond te
wachten. ’ De fotograaf die haar zou
vergezellen komt inderdaad niet, en
zij vertrekt alleen.

W.F. Hermans
Het is niet onmogelijk, dat de lezer
op dit punt een déja-vu-gevoel
heeft, althans zo verging het mij.
De opening lijkt namelijk als twee
druppels water op W.F. Hermans’
laatste verhaal Geyerstein’s dyna
miek, waarin een jonge journaliste
met de trein op weg gaat om de ou
de architect Geyerstein te bezoe
ken. Zij reist alleen, omdat haar
man, die de fotoreportage zou ver
zorgen, kort tevoren is veron
gelukt... Hermans schreef het ver
haal in 81-82. Het is dus mogelijk
dat hij Remy’s boek heeft gelezen,
maar ik houd het toch maar op een
uiterst curieuze coïncidentie.
Paul de Morlay blijkt een oude
charmeur, die de loop van zijn car
rière ophangt aan de vrouwen die
hij heeft ontmoet. Het is de tijd van
de Eerste Wereldoorlog en het in
terbellum, en de verhalen voeren
ons langs Boedapest, Wenen, Vene
tië, Boekarest, Duitsland en Istanboel, langs de plaatsen waar de in
ternationale politieke intriges zich
afspelen tegen de dreiging van het
opkomende fascisme en nationaalsocialisme. En, wil Morlay ons
doen geloven, achter elke intrige
staat wel een vrouw die door haar
betoverende eigenschappen vaak
een beslissende invloed kan uitoefe
nen op de loop der gebeurtenissen.
‘Maar is het niet zo, dat het ons lot
is dupe te zijn. Van Maria, of van
Antonella, of van Jenny...’
Het is de zware romatiek van een
wereld in ontbinding, een wereld
waarin emigranten en vluchtingen
de anonimiteit zoeken van vluchti
ge hotelkamers, om, de volgende
dag alweer de trein te nemen naar
een plaats die wellicht niet veiliger
zal zijn. Wat Remy hier poogt is de
sfeer te herscheppen die we zo goed
kennen uit de Hollywoodfilms in
zwart-wit van de jaren veertig, met
sterren als Humphrey Bogart, Pe

ter Lorre, Ingrid Bergman en Char
les Boyer, en waarvoor Casablanca
en Are de Triomphe model kunnen
staan. O f ze tevens model staan
voor de werkelijkheid van toen is
de vraag, maar Remy slaagt natuur
lijk al als hij bij zijn lezers een ge
voel van authenticiteit weet öp te
roepen.
In Oriënt-Express past hij nog een
supertruc toe. De oude diplomaat
Paul de Morlay is een tot in de
naam nauwelijks verhulde vermom
ming van de Franse diplomaatschrijver Paul Morand, die geldt
als de vertegenwoordiger bij uitstek
van de ‘roaring twenties’ en ‘jazzage’. De Franze lezer zal door dit
boek in ieder geval zonder veel
moeite herinnnerd worden aan Morands romans uit het begin van de
jaren twintig Ouvert la nuit, waarin
in zes verhalen — net als bij Remy!
— zes avonturen met vrouwen be
schreven worden die zich eveneens
afspelen ‘ergens’ in Europa. Ook
hier lijken Remy’s bedoelingen
weer duidelijk. Voor de beschrij
ving van de frivole kanten van dit
ondergangstijdperk kun je moeilijk
om een figuur als Morand heen, en
dus eert Remy hem met het schrij
ven van een vervolg op Ouvert la
nuit. Door in de huid van Morand
te kruipen, vereenvoudigt hij bo
vendien zijn ontdekkingsreis naar
het verleden. De dank die hij ver
schuldigd is aan Morand wordt in
het boek terloops aangeduid als Re
my Paul de Morlay tegen zijn bio
grafe Lise Bergaud laat zeggen: ‘en
vooral (...) Paul Morand, aan wie ik
zelf vanavond denk, omdt hij ook
zijn invloed heeft op het boek dat u
nu voor mij gaat schrijven...’.
Het is goed, dat de Nederlandse le
zer nu eindelijk via een goede verta
ling van Dick Kolthoff en G. Lam
bert kan kennismaken met een
Frans auteur die zeker de moeite
waard is, maar, hoewel er een paar
mooie verhalen in staan, vind ik
Oriënt-Express zeker niet Remy’s
beste boek. Daarvoor stoort de af
en toe bepaald sentimentele stijl a la
Vicky Baum mij te veel. Ik gaf niet
temin graag toe, dat dit een kwestie
van smaak is, want deze accenten
zijn door Remy ongetwijfeld be
wust aangebracht, omdat ze nu een
maal horen bij tot totaalbeeld van
die kanten van een tijdperk die hij
wilde belichten. En, in het door el
kaar heen gebruiken van incongru
ente elementen is Remy nooit kin
derachtig. Het is waarschijnlijk zijn
vorm van gevaarlijk leven.
■
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Het Poolse gezicht
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Witkiezwicz’ grimassen
en het koele constructuvisme
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De afwezigheid van enig realisme is
een goed teken: de Poolse kunste
naars, althans degenen die toonbaar
zijn, schijnen niets te weten van
zoiets als socialistisch-realisme of
daaraan verwante met zachte hand
opgedrongen stijlen. Het is geheel
aan hen voorbijgegaan: de socialistisch-realistische Pegasus vliegt
slechts op de lijn Moskou-OostBerlijn, en zelfs daar wordt de
dienst met consequent uitgevoerd.
Deze negatie van het realisme heeft
vanaf het begin plaatsgehad en zet
zich onverminderd voort in de he
dendaagse kunstenaars, uit kunst
zinnige overtuiging en uit solidari
teit met de geschiedenis van de
Poolse kunst in de twintigste eeuw.
Dat deze tentoonstelling in Parijs
gehouden kan worden zegt al ge
noeg van de Poolse kunst. In feite is
Présences Polonaises een ten
toonstelling in de reeks Paris/New
York en Paris/Moskou en zou hij
Paris/Lodz moeten heten als de
plaats Lodz niet zo weinig teweeg
zou brengen bij degenen die zich
voor kunst interesseren. Deze
plaats, ongeveer honderdvijfentwintig kilometer ten zuid-westen
van Warschau, heeft een museum
dat in 1932 werd geopend en het
eerste museum voor moderne kunst
van de eeuw werd: het in Italiaanse
neo-barok opgetrokken, en somber
ogende, Museum Sztuki. Het ac
cent van de tentoonstellingen
Paris/Moskou en Paris/New York
lag ook op de jaren twintig en der
tig, evenals het geval is bij deze ten
toonstelling: het was de tijd waarin
de kunst, en vooral de beeldende
kunst, werkelijk internationaal was.
De Poolse kunst uit die tijd bestond
bij de gratie van haar internationale
L in k s b o v e n : T y t u s C z y w e w s k i,
P o rtre t v a n

B r u n o J a s ie n s k i, 1921

G e h ee l lin k s: B r u n o S c h u lz , n a a k 
te m a n

g e ra n se ld

aan

d e v o e te n

van een v ro u w
L in k s: K a t a r z y n a K o b r o ,
G o m p isito n s p a t ia le

141,

1929

contacten. De oprichter, in 1922,
van het al die tijd invloedrijke tijd
schrift Zwrotnica, Tadeusz Peiper,
onderhield contacten met tijd
schriften in andere kunstzinnige
hoofdsteden: met La Vie des Lettres
van Bauduin in Parijs, Het overzicht
van Michel Seuphor en Jozef Peeters in Antwerpen, Ma van Kasak
in Wenen. Hij was zelf een poly
glot, had gewoond in Parijs, Ber
lijn, Madrid en Barcelona en kwam
naar Cracovie in Polen terug om,
begeesterd door het futurisme,
Zwrotnica op te richten, dat als on
dertitel meekreeg 'Metropole. Masse. Machine. ’

Lodz werd uiteindelijk de plaats I
waar de internationale stroming I
van het constructivisme — Male- een hoed op en trekt zijn gezicht in
vitch, Van Doesburg, Mondriaan, alle denkbare uitdrukkingen, een
Strzeminski, Kobro e.a. — vaste Woody Allen avant Woody. De fo
voet kreeg. De tentoonstelling be to’s zijn door Witkiewicz zelf ge
gint niet met dit constructivisme, maakt, waardoor de ironie nog ster
maar met iemand die op alle gebie ker is. Witkiewicz beschouwde de
den van de Poolse kunst tussen de fotografie bovenal als een humo
twee wereldoorlogen zijn invloed ristisch medium dat niet realistisch
heeft gehad: Stanislaw Witkiewicz gebruikt moest worden. Er is geen
(1885-1939), schilder, toneelschrij foto waar hij, of iemand die hij fo
ver, fotograaf, romancier en es tografeert, gewoon op staat. Hij
sayist. Hij zet de toon, omdat we verkleedt zich, verschuilt zich ach
als eerste een serie foto’s van hem ter takken, neemt de houding van
zien waarop hij rare gezichten een smekende priester aan.
trekt. Hij heeft een wit pak aan en Het surrealistische aan zijn foto’s
P o r t r e t , 1 9 2 6 , d o o r S .I .
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keert terug in zijn schilderijen,
waarvan ik openhartig beken dat ik
ze afschuwelijk vind. Er schijnt
sprake te zijn van invloed van Picasso op Witkiewicz; wat ik zie is
een bonte werveling van demoni
sche figuren en kleuren waarvan de
titel soms luidt ‘Confusion généra
le’, maar waarvan ik denk dat hij
wel vaker gebruikt had kunnen
worden. Het zijn schilderijen die
men, met een begrip uit een heel
andere tijd, ‘psychedelisch’ kan
noemen: vlammende staarten, dra
ken, halfmenselijke figuren, men
sen met slangegezichten, monsters.
In zijn tekeningen valt vooral de
seksuele preoccupatie op die voor
veel gegiechel zorgt bij verdwaalde
Engelse bezoekers van de ten
toonstelling. Een muziekje van ge
giechel steeg op toen drie Engelse
dames voor de tekening stonden
waarop Witkiewicz de open benen
van een vrouw had getekend met de
centrale plaats in de gedaante van
een kat. Heel anders, maar met een
niet minder demonisch accent, zijn
Witkiewicz’ portretten. Ze zijn in
grote getale en twee rijen dik in een
aparte zaal van de tentoonstelling te
zien en geven elke bezoeker een
schok: hoe is het mogelijk dat ie
mand zoveel echte mensen zo heeft
kunnen tekenen? Het zijn geen flat
terende portretten, meestal op een
donkere o f gekleurde ondergrond
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getekend en met snelle hand en
kleurkrijt. Een eindeloze stoet van
verwrongen gezichten trekt voorbij
en herhaaldelijk sta je perplex van
de getourmenteerdheid waarmee
het getekend moet zijn.
Deze portretten van Witkiewicz
hebben een curieuze geschiedenis.
Ze ontstonden nadat hij officieel
een firma opgericht had die in op
dracht vervaardigde: La firme de
portraits S.I. Witkiewicz. Dat was
in 1925, het jaar dat hij zijn jaren
lang verdedigde theorie van de La
forme pure liet vallen, beschreven in
zijn boek Les Formes nouvelles en
peinture (1918). Die ‘zuivere
vorm’-theorie was een reddingsac
tie tegen het verdwijnen van het
mysterie en de metafysica uit het le
ven, door de komst van de machi
nes, filosofisch, psychologisch en
historiografisch onderbouwd. Wit
kiewicz was, in tegenstelling tot de
suggestie die zijn schilderijen
oproepen, een erudiet en geestig fi
losoof met demonische kanten. Hij
was een jeugdvriend van de spuit waarin hij de wereld als een
cultureel-antropoloog Malinowski demiurg opnieuw wil scheppen,
en maakte met hem ook reizen. In doen niet vermoeden dat Schulz als
1923 schrijft hij Malinowski een tekenaar slechts één obsessie had:
brief in het Engels waarin hij zijn het uitbeelden van masochistische
problemen met vrouwen voorlegt scènes waarop een naakte of gekle
en in het bijzonder het probleem de vrouw hooghartig neerkijkt op
waarmee hij op dat moment zit: hij een of meerdere mannen waarvan
is verliefd geworden op een negen er één haar voet mag kussen, lig
tienjarig joods meisje en of Mali gend in het stof, kruipend van ne
nowski per omgaande wil schrijven derigheid. Er zit wel variatie in de
of hij met haar moet trouwen: ‘Wri- tekeningen, maar weinig, en op el
te me please immediately, because it ke tekening is Schulz zelf te ontdek
is the most dangerous moment in my ken, óf als de nederige kusser, óf als
life.’ De oprichting van de verscholen toeschouwer. De teke
portretten-firma heeft evenzeer iets ningen hebben iets van Felicien
burlesks. Hij stelt een ‘reglement’ Rops. In De kaneelwinkels komt een
(‘om alles niet steeds te hoeven her passage voor die op deze maso
halen’) op voor potentiële klanten chistische scènes betrekking heeft:
met zeventien paragrafen onder het in het hoofdstuk ‘Het traktaat over
motto ‘Le cliënt doit être satisfait. de mannequins’ zit de vader weer te
Malentendus eclus.’ Het regelment oreren over het scheppen van de
voorziet in alles, maar kritiek op wereld en praat over de ‘materie’
het gemaakte portret wordt in para alsof het een vrouw is die door de
graaf 3 niet toegestaan. De klant geest gekneed zal worden. Zijn toe
kan zijn wensen kenbaar maken, hoorders zijn twee naaistertjes, de
met name de dames: die kunnen be meid Adela en de verteller, zijn
dingen dat hun schoonheid goed tot zoon. Op een gegeven moment is
uitdrukking komt. Hij beschrijft de de suggestie van vrouwelijkheid zo
verschillende types die mogelijk groot dat Adela haar rok optrekt en
zijn en als het uiteindelijk niet be haar been uitstrekt. De vader wordt
valt betaalt de klant een derde van bijna onwel van begeerte en maso
chisme en volvoert het blijkbaar be
de prijs.
Dat de tentoonstelling zal uitlopen kende ritueel: op zijn knieën haar
op vele zalen met constructivisti voet kussen.
sche, koele kunst is na Witkiewicz
De Poolse kunst ‘internationaal’
demonische schilderijen en portret noemen is een manier om niet
ten nauwelijks denkbaar. Maar er is rechtstreeks te zeggen dat ze vooral
voor een overgang gezorgd in de ingebed is in stromingen die niet in
persoon van de schrijver en teke Polen zelf ontstaan zijn. Toch kan
naar Bruno Schultz. Hij is minder men zeggen dat er veel tegelijk in
veelzijdig, dat is het minste wat
Europa gebeurde, ook al ontstaat er
men van hem kan zeggen. De prepas in 1924 een echte groep ver
cieuse schrijver van bedachtzame
verhalen in De kaneelwinkels en Sa wante kunstenaars die het construc
natorium Clepsydra is als tekenaar tivisme in Polen gezicht geven, met
een monomaan. De poëtische en fi als belangrijkste W. Strzeminski,
losofische dynamiek van zijn auto M. Szczuka, Katazyrna Kobro. Dat
biografische werk over het leven in was de groep Blok, voortgekomen
een dorp en met een vader die uit een gemeenschappelijke reactie
steeds maar gedachten en verhalen op een artikel van Tadeusz Peiper

F ra n c iszk a en Stefan T hem erson,
a v o n tu u r van een d a p p e r m an,
1937

in Zwrotnica. Er waren eerdere ui
tingen van Poolse avant-garde ge
weest, zoals de tentoonstelling in
Lwow in 1913 met futuristische en
kubistische kunst, en de oprichting
van tijdschriften waarin de moder
ne kunst werd behandeld: Czas in
1913, Zdrój in 1917 en Formisci in
1919. De ontvangst van de avantgarde kunst in Polen was niet alge
meen hartelijk, maar de kunste
naars waren sterk. Het relaas over
de ‘Avant 1’avant-garde’ van Stanislas Zadora in de catalogus is daar
duidelijk over. De invloed van de
Russische revolutie en van daarbij
horende wederrechtelijke grenso
verschrijdingen liet zich gelden,
met name in de criticus K. Winkler. De kunstenaars voelden ook
de hete adem van een uitspraak van
Trotski in hun nek, luidende: ‘Le
chemin vers la revolution mondiale
passé sur le cadavre de la Pologne
bourgeoisie. ’
Na 1922 volgen de ismen elkaar op
in de Poolse kunst: futurisme, Formisme, constructivisme en het ene
manifest na het ander verschijnt.
Een naam die steeds weer opduikt
is die van Wladimir Strzeminski.
Hij behoorde al bij de Blok-groep
en verzorgde onder meer de typo
grafie van het gelijknamige tijd
schrift, maar ook van Zwrotnica.
Opvallend daarbij is hoezeer de
avant-garde tijdschriften toen op el
kaar leken. De typografie van Strze
minski lijkt veel op die van Van
Doesburgs Mécano en allebei heb
ben ze een voorliefde voor de Bold,
de letter waardoor ook de typogra
fie van HO wordt bepaald. Het is
vooral de overeenkomst van deze
typografie, en natuurlijk de inhoud
van de tijdschriften, die alles zo in-

ternationaal maakt. Er verschenen
ook tweetalige tijdschriften die
daaraan meewerkten, zoals L ’A rt
Contemporain dat werk publiceerde
van Arp, Léger, Seuphor, Tzara en
van Poolse kant Prvbos, Strzemin
ski, Kobro en Stazewski. Het blad
bestond
maar
twee
jaar
(1929-1930), maar was hoogwaar
dig. De groep die in 1929 ontstond
zou de Poolse kunst uit die tijd
gaan bepalen: de a.r. ofwel arttstes
révolutionaire en ook daarbij treffen
we weer Strzeminski aan. naast Ko
bro, Stazewski, Przvbos en Brzekowki. Van deze is Kobro de enige
vrouw; zij maakte geometrische
sculpturen van vlakken, bollen en
cirkels in primaire kleuren die zo in
de buurt van Rietveld zouden kun
nen staan, maar een oorspronkeli
ke indruk maken
De kunstenaars van de a.r.-groep
waren wel zo revolutionair dat ze
zich herinnerden dat tiidens de
Russische Revolutie het Museum
voor Artistieke Cultuur was opge
richt in Petrograd waar de Russi
sche avantgarde werd beschermd
In navolging daarvan wilden ze in
Lodz ook een dergelijk museum
De groep kreeg toestemming een
representatieve keuze te maken uit
de kunst van de laatste tien jaar, on
der aanvoering van Strzeminski
De socialistische wethouder van
cultuur wilde echter ook dat het
museum met alleen maar een con
serverende functie kreeg. In februa
ri 1932 werd het Museum Sztuki in
Lodz geopend en het werd daarmee
het eerste museum voor moderne
kunst, een soort Centre Pompidou
op kleine schaal, omdat het een bi
bliotheek en documentatieafdelmg
kreeg. De taak was een internatïo
nale collectie aan te leggen en een
specifiek Poolse vanaf de achttiende
eeuw. Het biizondere was dat de
eerste collectie werd samengesteld
door de levende kunstenaars zelf
die zich hadden geprofileerd in de
laren twintig en dat buitenlandse
kunstenaars werken afstonder,:
Arp, Calder, Delaunay, Léger, Van
Doesburg, Ernst, Vantongerloo,
Malevitch. In de )aren dertig flo
reerde het museum onder zijn
eerste directeur Dr. Marian Minich, maar hij kreeg last van be
langstelling van nazistische zijde,
Werd aan het einde van de jaren
dertig geïnterneerd en de kunstwer
ken van het museum in Lodz kon
men daarna aantreflèn op de ten
toonstelling Entarierie Kunst. Het
gevolg van de oorlog was dat Minlich in 1945 een ‘musée-fantöme’
terugzag waaruit bijna alles ver
dwenen was, zodat hij weer hele
maal opnieuw kon beginnen met de
vorming van een collectie.
De tentoonstelling toont ook het
Poolse aandeel op het gebied van de
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fotografie, film, theater en cabaret.
De literatuur wordt getoond met
schrijvers waarvan er een opmerkelijk groot aantal hun heil buiten Polen hebben gezocht: het werk van
Gombrowicz, Milosz, Lem, Borowski, Rozéwicz, Mrozek, Konwicki. Bij de afdeling film valt het
werk op van de ook in Nederland
bekende Stefan en Franciszka T he
merson: zij maakten ‘fotogrammen’
en surrealistische films, waarvan de
bekendste Europa is. In de catalogus staan daar foto’s uit, maar een
nog betere mdruk van de bedoelingen van de Themersons krijgt men
uit het boek dat zojuist bij De Harmonie is verschenen: The Urge to
Create Vision. Het is een nieuw

boek van Themerson, maar het
grootste deel schreef hij in 1936, hij
voegde erin 1946 nog het een en an
der aan toe en liet het toen in een la
verdwijnen. Op aandrang van De
Harmonie Gr De Gaberbocchus heeft
hij het materiaal opgedolven. Het is
een historisch werk, maar de
Themerson-stijl en belangstelling
nam in de jaren dertig een aan vang:
I het boek is een rijk geïllustreerd
doorlopend gesprek over het werke
lijkheidsgehalte van de werkelijk
heid in film en fotografie en bevat
daarom prikkelende uitstapjes naar
Berkelev, Bacon, Gilbert Rvle, een
korte geschiedenis van de uitvin
ding van de film en fotografie, een
prachtige paragraaf over de won-
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l T e re sa Z arnow er, A m nestie voor
' de politieke gevangenen, 1926
derlijke effecten van slordig came
rawerk, een stuk over de eerste ra
dio die Themerson in 1924 zelf
bouwde enzovoort. En dat alles ge
richt aan de lezer, die steeds wordt
aangesproken met ‘You, my dear
Sir or Madam wat een sterk bewijs
is van Themersons emancipato
risch fatsoen avant 1‘emancipation
aujourd’ hui. Wat men uit The Urgc
to Create Vision kan leren is dat
waarschijnlijk alle Poolse kunste
naars iets van de demiurgische nei
gingen van Schulz' vader hebben
ze willen de wereld opnieuw schepH
1 pen, althans zien
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De weg naar het oude Zuiden
Hoe Margaret Mitchell ‘per ongeluk’ een bestseller schreef
The Road to Tara
The life of Margaret Mitchell
The Author of Gone with the
Wind
door Anne Edwards
Uitgever: Hodder and
Stroughton
349 p., ƒ52,85
Importeur: Nilsson and Lam
Doeschka Meijsing
Amerika — dat is het open
Westen; de sophisticated en
neurotische Oostkust; en even
tueel het Midden, rijk aan vee
en olie. Maar het Zuiden, the
Old South, nee dat is toch ei
genlijk al het buitenland. Het
sterkst is die opinie verwoord
door William Faulkner, de on
overtroffen schepper van dat
Zuiden. In Absalom, Absalom!
laat hij Steven, de kamergenoot
van de hoofdpersoon op Harvard, uitroepen: ‘How do they li
ve in de South? Why do they live
in the South? Why do they live at
all?’ Het Zuiden, dat is een on
begrijpelijk andere wereld.
I.ang voordat ik kennis maakte met
the Old South van William Faulk
ner, werd ik gebiologeerd door een
foto uit de tentoonstelling ‘The Fa
mily of M en’, eind jaren vijftig.
Het was een foto uit 1865 en wat er
op te zien was, was het zeer stoffige
lijk van een soldaat, de ransel gesto
len, de bajonet nutteloos aan zijn
zijde. Wat de foto zo fascinerend
maakte was de datum, 1865, alsof
daarmee ook dat dode soldatenli
chaam al bijna honderd jaar oud
was. Het was, zo leerde het onder
schrift, een slachtoffer van de Ame
rikaanse Burgeroorlog, een van de
verliezers, een soldaat van de Zui
delijke troepen.
Het moet die foto geweest zijn die
mij tenslotte leidde naar het boek
Gejaagd door de wind van Margaret
Mitchell. Weliswaar las ik, vanwe
ge omstandigheden, dat boek in het
Duits: ‘Vom Winde verweht’, en
bovendien nog in gothisch letter
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schrift, zodat ik tot het moment
waarop ik de film zag die naar het
boek gemaakt was, in de waan ver
keerde dat de geliefde van Scarlett
O’Hara Rheff Butler heette, in
plaats van gewoon Rhett Butler.
Gejaagd door de wind is het epos van
de Amerikaanse Burgeroorlog, ge
zien vanuit het perspectief van de
Zuidelijke families; meer nog, het is
het romantische relaas van het te
loorgaan van een wereld, de wereld
van het Zuiden, gedurende de jaren
1861-1865, toen bewoners van één
land, Gods eigen Amerika, elkaar
met bajonet en vuurloop te lijf gin
gen. Na afloop van die oorlog wa
ren er 620.000 gesneuvelden, de ka
toenplantages van het zuiden waren
grotendeels verwoest en de slaver
nij was afgeschaft. Aangezien het
Zuiden grotendeels op slavernijarbeid zijn katoen-hegemonie op
hield, was de uitslag van die oorlog
het doodvonnis voor het Zuiden.

den die de lezer bij lezing voor ogen
had. Scarlett O ’Hara kon niemand
anders zijn dan Vivian Leigh en
Rhett Butler geen andere dan Clark
Gable. En wat te denken van de
grote brand van de stad Atlanta?
Nog nooit heeft zo duidelijk in de
filmgeschiedenis een decor van bord
karton in brand gestaan, zonder dat
het enige afbreuk deed aan de fictie
waarin de kijker zich gevangen
wist. Het moet de geest en erfenis
van Walt Disney zijn dat men zich
bij zulk een bedrog neerlegt — en
er nog plezier aan beleeft ook: dit is
zó onecht dat het echter wordt dan
echt. Dit is zó ideaal van illusie dat
onze geschiedenis er illusie door
wordt. En wat te doen ‘wenn nur
ein Traum das Leben ist’? Je er in
begeven en het spel meespelen, op
dat ook eindelijk je hart gebroken
wordt omdat het bordkarton
breekt. Trouw aan de oppervlakte,
zoals Nietzsche al iets dergelijks
formuleerde. Me dunkt, een kolfje
naar de hand van de erfgenamen
van de Frankfurter Schule — of de
structuralisten. Gejaagd door de

Afstandbediening
Wat De negerhut van Oom Tom
over de hele wereld aan sympathie
voor de Noordelijken gekweekt
had, dat deed, zeventig jaar na de
Burgeroorlog, Gejaagd door de wind
voor de Zuidelijke zaak. Het boek
verscheen in 1936 en was, nog vóór
het in het boekenzaken lag, al een
best-seller, en dit onverkwikkelijke
woord kan nu eens voor één keer
letterlijk genomen worden. Op dit
moment zijn er zes miljoen ‘hardco
ver’ exemplaren van verkocht in de
Verenigde Staten, één miljoen in
Engeland en negen miljoen over de
rest van de wereld. Elk jaar worden
er nu nog honderdduizend ‘hardco
ver’ edities verkocht en tweehonderdvijftigduizend pockets.
Wat dit boek zo waanzinnig popu
lair maakt? — de sociologen mogen
het zeggen. Was het omdat oorlog
altijd een geliefd thema is? Omdat
de Burgeroorlog de enige échte oor
log is die de inwoners van de Vere
nigde Staten aan den lijve hebben
ondervonden? Omdat het tot op de
dag van vandaag voor hen de eerste
en laatste keer was dat huis en
haard en dochters door het vuur be
dreigd werden? Sinds die tijd zijn
de Amerikanen immers op afstand
bediening overgegaan. Als het Rus
sische volk, dat zijn hele bestaan ge
plaagd werd door het platbranden
van haard, huis en dochters, Oorlog
en Vrede had, dan had het Ameri
kaanse de beschikking over Gejaagd
door de wind. Verder geen verschil

tussen die twee lijvige romans?
Wel degelijk. Oorlog en vrede is van
‘ons’: subtiel, genuanceerd, supe
rieur in zijn auctoriale beheersing
en overzicht, zwak maar hogelijk
ethisch in zijn pretenties. Margaret
Mitchells roman moet het niet van
die gewaardeerde eigenschappen
hebben. Haar roman heeft alle ‘ei
genschappen’ van de Nieuwe We
reld: vitaal, beeldend en roman
tisch. Om met de eerste eigenschap
te beginnen: de wet van de bestsel
ler wilde dat de hoofdpersoon Scar
lett O ’Hara was wie ze was, de wil
de, ongebroken heldin van Ierse af
komst die zich in de recente ge
schiedenis van de Burgeroorlog
handhaafde door niet met weemoed
naar de teloorgang van haar mooie,
eigen wereld te kijken, maar zich in
die ondergang als een leeuwin te

S c a r le tt O ’H a r a e n R h e tt B u lte r
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handhaven. Romantisch is het boek
omdat de eigenlijke tragiek niet de
ondergang van het zwaarmoedige
Zuiden is, maar de liefde van Scar
lett O ’Hara voor een onbereikbare
‘softie’, Ashley Wilkes — tot het
moment waarop ze er achter komt
dat niet Ashley maar de ontembare
Rhett Butler haar liefde is. Dan is
het al te laat. ‘What shall I do?’
vraagt een wanhopige Scarlett op
het eind van het boek aan Butler.
‘My dear, I don’t give a damn.’ ant
woordt die. Tranen bij Scarlett en
bij de lezer, die het hele boek lang
dit heeft zien aankomen.
En beeldend is het boek óók. Niet
voor niets sluit de film die in 1939
door Selznick op basis van het boek
gemaakt is, perfect aan op de beel-
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wind, zowel boek als film, is van ij
zersterk, everlasting, bordkarton.
En nu is er iemand op het idee ge
komen om een biografie te schrij
ven over de vrouw, Margaret M it
chell, die Gejaagd door de wind ge
schreven heeft. Ik vind dat we het
Margaret Mitchell niet moeten
kwalijk nemen dat ze maar één
boek, ook al was het dan meer dan
duizend pagina’s, heeft geschreven.
Ik vind dat we het eerder Anne Ed
wards voor de voeten moeten wer
pen dat ze een meer dan driehon
derd pagina’s tellende biografie
over Mitchell heeft weten uit te tik
ken, die ‘van steke tot steke’ van on
benulligheden aan mekaar hangt.
Allemachtig, wat een biografie.
Anne Edwards is de schrijfster van

biografieën over Vivian Leigh, Judy Garland en Sonya Tolstoi —
niet echt een rijtje om je gelukkig te
maken. Ze moet ooit aangetrokken
zijn door het succes van Margaret
Mitchell, schrijfster van één ro
man, en iemand moet haar wijs ge
maakt hebben dat daar best een
boek in zou zitten. Wat Anne Ed
wards vervolgens gedaan heeft is al
le vrienden van Margaret Mitchell
raadplegen, enige correspondentie
doorwerken, en een biografie
schrijven die bijna in elk hoofdstuk
begint met een veelbelovende
zonsop- of ondergang, om in de rest
van het hoofdstuk te verwateren in
dingen die niemand wil weten.
Om kort te gaan: Margaret M it
chell was in haar jeugd een ‘tomboy’, die één grote passie had: het
luisteren naar verhalen over de
Burgeroorlog; in haar vroege vol
wassenheid was zee een bekwaam
journalist van de plaatselijke krant,
een flirtig type in de traditie van de
Jazz Age, die wel tegen een stevige
borrel kon en dan ook de verkeerde
man trouwde. Die man liep van
haar weg en sloeg haar en nadat dat
gebeurd was trouwde ze een ander
met wie ze het tot de dood uithield.
Tenslotte ging het met haar been,
l vanwege een aantal ongelukken,
niet goed en schreef ze half invalide
Gejaagd door de wind. Het succes
dat daarop volgde had ze niet ver
wacht en tot aan haar dood blijft ze
over dat eclatante succes klagen op
j een manier dat de lezer denkt dat
i het haar niet groot genoeg kon zijn.
j Een vervelend soort vrouw, kortom
ijdel, lastig, nietszeggend en quasi
bescheiden. Maar misschien is dat
alleen omdat Anne Edwards zo on
benullig over haar schrijft. Waar
schijnlijk valt er ook helemaal niet
zoveel te vertellen over de vrouw
die ‘per ongeluk’ een ijzersterke
bestseller schreef.
Wie tegenwoordig met de KLM op
I de nieuwe lijn naar Atlanta vliegt,
zal onder de indruk zijn van de
nieuwe stad die in het Zuiden opge
bouwd wordt. Atlanta moet, gezien
alle nieuwe projekten, het visite
kaartje van het Zuiden worden.
Maar wie het geluk heeft, bij voor
beeld vanwege een wegomlegging,
te belanden in de oude arbeiders
wijk van Atlanta, zal zien dat de
Deep South niet door de brand van
1865 verwoest is. Daar is het nog
allemaal, de vochtige hitte, de hele
oude eiken en de afstammelingen
van de bevrijde slavenbevolking,
die op de veranda’s van hun houten
huizen gelaten kijken naar een we
reld die nooit meer zo mooi wordt
als Margaret Mitchell hem be
schreef. Het succes van een boek
stemt niet altijd overeen met het
succes van de werkelijkheid.
H

BEZOEK EENS EEN MUSEUM
OF GALERIE
MUSEUM
HET PRINCESSEHOF
LEEUWARDEN
Tentoonstellingen:
8 juli t/m 28 augustus

JEF DIEDEREN
— “ Indianen'

KERAMIEK
uit Peru

Het Nederlands
Textielmuseum
exposeert
t/m 31 augustus 1983
de tentoonstelling:

DE SCHAAR ER IN!
Kledingproduktie:
vroeger en Nu
Openingstijden: ma. t/m vrij. 10.0017.00 uur, zaterdag 14.00 tot 17.00
uur, zondag 12.00 tot 17.00 uur
Gasthuisring 23. 5041 DP Tilburg
Inlichtingen: telefoon 013-422241 —
Viditel 40406239 a

INA HOGEN ESCH
— Weefsels

Volkenkundig
Museum
Nusantera
te Delft

ONTWIKKELINGEN IN DE
UNICA KERAMIEK 19501980 (t/m dec. 1983)
Geopend: dagelijks 10-17 uur
zon- en feestdagen 14-17 uur.

Bonnefantenmuseum
Zomerpresentatie
Eigen collectie museum
en kunstuitleen, aangevuld met
bruiklenen uit particulier b e z it
08 071983-04 09 1983
Dominikanerplein 5, Maastricht
Telefoon 043 51655

JAPANSE KUNST
een bekoring van het onverkorene. Tot 30 oktober. Open di. t/m
za., 10-15 uur, Zon- en festdagen 13-15 uur.

tot en met 21 augustus in
het Kritzraedthuis, Rosmo
lenstraat 2 te Sittard TAJIRI
plastiken stereo-fotografie
en binoculaire optiek, Ope
ningstijden: maandag t/m
vrijdag van 10-17.00 uur, za
terdag en zondag van 14.0017.00 uur.

KUNSTOF
Rijksmuseum
Kröller-Müller
Hoge Veluwe — Otterlo
t/m 28 augustus

PALERMO
de complete grafiek, de multiples en een beperkte keuze uit
het overige werk.
Catalogus wordt u toegezon
den na storting van f 24,— op
gironr. 829508 t.n.v. KröllerMüller Stichting.

ROBERT MORRIS
tekeningen/drawings
inl. tel. 08382/1241
Maandags gesloten.

het ontwerpen, maken en ver
kopen van Tiger Plastics

2 juli-30 oktober
VAN KEI TOT KUNST
Het hunebed als inspiratiebron

9 juli-17 september

IN AUGUSTUS
OOK OP MAANDAG
OPEN
di. t/m vrij. 09.30 tot 17.00 uur
za. en zo. 13.00 tot 17.00 uur

Vijftig cent,
kinderen een kwartje.

1

1

rents M üuseum Assen

Brink 1 en 5, tel.: 05920-12741

Inlichtingen over adverteren
in deze rubriek
Liane Meijer, tel. 020-471779
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Een vreemdeling in Amsterdam

Over misantropie en kameleons

Ter herinnering aan Alvin W. Gouldner

L.H. Wiener, Daan Cartens en Gerrit Jan Zwier vertellen

T h e o ry a n d S ociety
S p e c ia l Issu e in r e m e m b r a n c e
o f A lvin W. G o u ld n e r
V o lu m e 11 n r . 6
U itg ev er: E lse v ie r S cien ce
P u b lis h e rs , ƒ 9 5 ,—

G. Benthem van den Bergh
In het begin van de jaren zeven
tig kwam een lange, wat dikki
ge, roodharige A m erikaan naar
Am sterdam . Het was A lvin W.
G ouldner, een van de bekendste
en origineelste A m erikaanse so
ciologen, in zekere zin de opvol
ger van H . W right M ills. H ij
was benoem d tot hoogleraar in
de sociologie en had grote plan
nen. Hij wilde een ‘A m ster
damse school’ in de sociologie
oprichten, ervan uitgaande dat
hij in het bruisende, kosm opoli
tische Am sterdam — zo zag hij
die zelfvoldane stad — voldoen
de sluim erende energie zou
kunnen losmaken.

Maar dat viel tegen. Er was minder
belangstelling voor zijn ideeën dan
Gouldner had verwacht. Dat lag
ook aan hem zelf. Voor Nederlan
ders is Amerika al een belangrijk re
ferentiepunt. Maar voor de meeste
Amerikaanse ‘expatriates’ in Euro
pa is dat nog veel sterker. Alleen
wat in Amerika gebeurt telt voor
hun mee — en alleen voor het Ame
rikaanse publiek blijven ze schrij
ven. Nederland bestaat voor Ameri
kanen eigenlijk niet. Dat weten we
natuurlijk wel, maar het is toch wat
irritant als het volstrekt duidelijk is
dat iemand jóü wel veel denkt te
kunnen leren, maar omgekeerd he
lemaal niets. Gouldner liet daar
geen enkele twijfel over bestaan en
dat is niet de manier om je een aan
hang te verwerven. Amsterdam viel
Gouldner ook tegen — en de universiteit al helemaal. Hij vertrok
dus na een paar jaar weer, met eni
ge bitterheid zoals uit een af
scheidsbrief bleek, die goed paste in
de kritiek op de universiteit en de
nieuwe vrijgestelden die toen in de
mode kwam.
Toch was Gouldners verblijf met
zonder vrucht. Behalve dat hij in
Amsterdam aan zijn kritiek op het
marxisme en de opkomst van intel
lectuelen als nieuwe klasse werkte,
organiseerde hij vlak voor zijn ver
trek een groot sociologisch festival,
16
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overigens niet aan zijn eigen um: versiteit maar aan de Vrije UniverI siteit. Maar het belangrijkste resul
taat van zijn verblijf in Europa was
toch wel de oprichting van het tijd
schrift Theory and Society: renewal
and crnique in social theory, waar
van de ondertitel de bedoeling al
j meteen duidelijk maakt: ruimte bieI den aan nieuwe ontwikkelingen in
de sociologische theorievorming en
het stimuleren van een kritische
discussie tussen verschillende theo
retische perspectieven. Dat was een
ambitieus programma, gezien de
neiging tot onderlinge verkettering
in wetenschappen, die uit een cong
lomeraat van verschillende ‘norma
le wetenschappen’ (Kuhn) bestaan,
zonder dat deze met behulp van een
algemeen aanvaarde theoretische
grondslag in een cumulatieve ont
wikkeling met elkaar verbonden
kunnen worden, zoals dat bij de na
tuurwetenschappen het geval is.
Van kritische discussie kwam dan
ook minder terecht dan van het
ruimte bieden aan programmati
sche artikelen over nieuwe, overi
gens vaak vrij modieuze theorieën.
De laatste jaren probeert de redac
tie theoretische vernieuwing wel
meer inhoudelijk op te vatten, dat
wil zeggen, te doen demonstreren
aan de hand van specifieke vragen
of problemen.

Persoonlijkheid
Maar Theory and Society was vooral
het blad van Gouldner zelf en
weerspiegelde diens eigen preoccu
paties. Dat Theory and Society na
diens vroege dood op 15 december
1980 een herdenkingsnummer aan
Gouldner zou wijden, lag dus voor
de hand. En het getuigt van de in
spirerende kracht van Gouldners
persoonlijkheid, dat het geen
plichtmatig postuum ‘Festschrift’
is geworden, maar een combinatie
van zeer persoonlijke en abstracttheoretische beschouwingen, soms
in een en dezelfde bijdrage. Dat
was ook een van Gouldners ken
merken: het snel kunnen overstap
pen van het ene naar het andere
abstractieniveau, en van theoreti
sche naar normatieve problemen.
Dat stond centraal in zijn sociolo
giebeoefening, zoals Rod Aya in
zijn bijdrage ‘The Theory behind
Theory and Society’ schrijft. Vol
gens Gouldner zou sociologische
theorie, vooral die van een vrij alge
meen karakter, met zozeer bepaald
worden door de behoefte om de re
sultaten van empirisch onderzoek

te verklaren alswel om persoonlijke
ervaringen zin en betekenis te ge
ven. En als sociologische theorie zo
persoonlijk is, kan solipsisme alleen
vermeden worden door rationele
argumentatie. De centrale vraag
van ‘The Theory behind the Theo
ry’ wordt dan wat de sociale voor
waarden en vereisten daarvoor zijn.
Gouldner bepleitte ‘het scheppen
van nieuwe gemeenschappen — in
het bijzonder theoretische collectie
ven — voor rationeel debat tussen
vertegenwoordigers van verschil
lende theoretische perspectieven’.
Zij hoeven slechts één uit
gangspunt te delen ‘to speak the
truth and expose lies’, zoals Noam
Chomsky de verantwoordelijkheid
van de intellectueel heeft omschre
ven.
Gouldner wordt daarom heen en
weer getrokken tussen de gevestig
de socioloog op de universiteit zijn
en het buitenstaandersperspectief
van een kritisch intellectueel. Dit
wordt vooral duidelijk uit de zeer
interessante biografische bijdrage
van Gouldners leermeester Robert
J. Merton ‘Genesis and Growth of
Friendship’, die voor een groot deel
is opgebouwd uit brieffragmenten.
Uit Mertons met veel sympathie
geschreven stuk blijkt wat een geta
lenteerd en veeleisend man, zowel
voor zich zelf als voor zijn vrien
den, Gouldner was. Gouldner beti
telde zich zelf als een ‘wayward
soul’. Dat was hij: een zwerver op
zoek, een gedrevene, een hemel
bestormer (Coser), meer een
achttiende-eeuwse filosoof dan een
twintigste-eeuws socioloog (‘my
deepest inclination, always, is to
communicate with laymen).

Reflexief socioloog
Dat verklaart ook zijn ontwikkeling
van arbeidssocioloog — zijn eerste
boeken Patterns of Industrial Democracy and Wildcat Strike — tot ken
nissocioloog of, zoals hij zelf ge
zegd zou hebben: reflexief socio
loog. De hoofdmoot van zijn werk
behoort tot de laatste categorie: zijn
analyse van het begin van theorie
vorming over de samenleving in
Enter Plato: Classical Greece and the
Origins of Western Social Theory;
zijn kritiek op het functionalisme
van Talcott Parsons, en daarmee
ook op de Sovjet-sociologie in de
Coming Crisis of Western Sociology
en zijn driedelige kritiek op het
marxisme en de daarmee verbon
den sociologie van intellectuelen,
met als zijn laatste boek Against

Fragmentation, the Origins of
Marxism and the Sociology of Intellectuals.
De essays van Aya en Merton sa
men gelezen, geven een goed beeld
van Gouldners intellectuele ont
wikkeling en van het verband tus
sen zijn werk en zijn persoon. Be
halve nog wat meer persoonlijke
herinneringen van Lewis Coser,
Maurice Stein and Dennis Wrong
bevat het herdenkingsnummer van
Theory and Society ook een aantal
meer substantiële artikelen over het
werk van Gouldner. Uit de bijdra
ge van Lemert en Piccone blijkt het
gevaar van losgezongen abstracties
in de gouldneriaanse kennissociolo
gie. Zo vind ik ook de discussie
over de nieuwe klasse, die centraal
staat in de bijdragen van Szelenyi
en Disco, niet zo erg interessant.
De aardigste van de inhoudelijke
bijdragen vind ik die van Theda
Skocpol, omdat zij als enige recht
doet aan Gouldners oorspronkelij
ke bedoeling met Theory and Socie
ty. Zij levert vrij scherpe kritiek op
Gouldners theorie over staatsmacht
en politieke bevrijding — en con
cludeert dat Gouldners beste werk
eigenlijk niet zijn reflexieve sociolo
gie, zijn kritiek op functionalisme
en marxisme was, maar zijn empi
risch politiek-sociologisch werk, zo
als het essay ‘Over stalinisme als in
tern kolonialisme’, waarover haar
bijdrage gaat. (Voor de Nederland
se vertaling van dat essay zie De
Gids, jaargang 142, nr. 19, 1979).
In overeenstemming met Skocpols
waardering is van Gouldner zelf
ook een lang politiek-sociologisch
stuk opgenomen over de strijd van
Marx met Bakoenin tijdens de
Eerste Internationale.
Gouldner was, dat blijkt uit dit in
teressante nummer van Theory and
Society, een veelzijdig man die een
weliswaar ongelijk maar zeer stimu
lerend oeuvre nalaat. School zal hij
zelf waarschijnlijk niet maken,
maar dat was ook met zijn bedoe
ling. Als Theory and Society zijn
streven naar rationele discussie tus
sen
verschillende theoretische
perspectieven zou kunnen verwe
zenlijken, is zijn erfenis al belang
rijk genoeg.
■

nemen, dat met die ‘ongein’ eeu
wen antisemitisme en vervolging
wordt bedoeld, kan de lezer hem
gelijk geven.
Zijn jongere broer heeft daarente
gen, naast zijn schuldgevoel, door
een reeks voorvallen de overtuiging
gekregen, dat ieder die hem kwaad
berokkent of zelfs alleen maar met
hem omgaat, om het leven zal ko
men door ziekte of een ongeluk.
‘Als iemand mij iets aandoet, dan
gaat hij dood.’ Omdat hij een in we
zen zachtaardig karakter heeft en de
mensen zijn waarschuwingen toch
niet serieus nemen, besluit hij
voortaan het contact met mensen te
vermijden.
Voor de waarde van de hele bundel
is het jammer, dat dit magische ge
loof van de ik-figuur als kleine ton
gen in de later geschreven verhalen
zo ironisch wordt gepresenteerd als
de bewuste misantropie van een
modieuze midden-dertiger.

M isantropie v o o r g e v o rd e rd e n
door L .H . W ien e r
U itgever: B e rt B a k k e r,
128 p „ ƒ19,50
N aam loze an g st
door G e rrit J a n Z w ier
U itgever: A m b o , 127 p ., ƒ 19,50

Duel
door D a a n C a rte n s
U itgever: B zztó h , 94 p., ƒ 1 9 ,5 0

Reinout Hogeweg
De gem eenschappelijke noemer
van de v i jf verhalen in M isan 
tropie voor gevorderden van L .H .
Wiener is het niet (meer) willen
omgaan met andere mensen,
een pleidooi voor het als eenza
me wolven verder voortbestaan.
Contact tussen ,d e mensen on
derling leidt toch maar tot m is
verstanden en ellende. Op het
gezegde, dat de éne mens voor
de andere een w o lf is, wordt
dan ook in de titel van het eerste
verhaal: Homo homini lues ge
zinspeeld, alleen is de w o lf uit
de klassieke oudheid hier v e r
vangen door de geslachtsziekte
van onze verlichte tijd.

De ik-figuur in dit verhaal kiest
voor het solitaire leven, maar heeft
nogal inconsequent nog wel een te
lefoon en via dit indringend appa
raat zoekt een vroegere leerlinge
van hem contact om ‘weer eens met
elkaar te praten’. Hij grijpt onmid
dellijk naar de fles — dat zal hij
overigens in het héle verhaal blij
ven doen om ten slotte over ‘een
zwaar, gestadig bonzen’ in zijn
hoofd te klagen — maar maakt toch
een afspraak. Na een moeizame
avond met veel praten, maar weinig
‘communicatie’, belanden zij wel
samen in bed, maar van een vreug
devolle ontmoeting kan ook daar
bepaald niet gesproken worden.
Het op zich zelf nog wel redelijke
verhaal wordt helaas zó gewild iro
nisch en semi-lichtvoetig verteld,
dat de lezer, indien hij dat niet al
had, voorgoed genoeg krijgt van die
toon. Het verhaal wémelt van de
‘leuke’, korte zinnetjes als: ‘Dat
Werk.’, ‘Dit kon zo niet.’, ‘Ik moest
wat zeggen.’, ‘Het zou kunnen.’,
‘Zo moest je dat zien.' en ‘Dat was
dus opgelost.’. Ik geef deze citaten
‘Om maar een idee te geven.’, ‘Heel
grappig.’. De twee volgende verha
len, waarbij de ik-figuur in het ene

Gerrit Jan Zwier

j als solitair een vrouw ontmoet, die I
door al die eenzaamheid lichtelijk
paranoïde is geworden en dus tot
schrik van de ik ‘met iemand moet
praten’ en in het andere erg treurig
en nu ’s morgens al dronken wordt,
omdat zijn hond, de steun en aanj spraak van de misantroop, overleI den is, vertonen minder dit euvel
van de ironie, maar overtuigen
evenmin
In deze bundel staan echter ook
twee oudere verhalen: Jachttafereel
(uit 1967 en al in een vorige bundel
van Wiener gepubliceerd) en Para
noia Judaica (uit 1970), die de in
middels lichtelijk verveelde lezer
plotseling verrassen door een ge
heel andere toon en een wél wezen
lijke inhoud. Het thema van beide
i verhalen zou wat gewichtig het pro| bleem van ‘de tweede generatie’ gej noemd kunnen worden: de na de
j oorlog opgroeiende kinderen van
i joodse ouders, die geconfronteerd
worden met de op hun familieleden
| gepleegde moord. Het proberen te
I verwerken van dit verleden kan tot

L.H. Wiener
een omgekeerde reactie leiden. De I
ik-figuur in Paranoia Judaica, die |
dan ongeveer dertien jaar oud is, |
vindt dat zijn familie ‘schuldig aan j
de oorlog is’, ‘Mijn ouders omdat i
ze nog in leven waren, ik omdat ik j
geboren was.’ Zijn oudere broertje |
reageert echter met een ongekende j
agressie, hém zal dit weerloos weg- |
voeren niet overkomen. Hij ver
schanst zich in een ondergronds
hol, bewapent zich fanatiek en valt
iedereen aan die hem of zijn fami
lieleden te na komt. Zo wordt m het
verwante verhaal Jachttafereel de
twaalfjarige ik-figuur met een kata
pult bedreigd door een jongen, die
hem onder de uitroep: ‘Dans jood!’
dwingt te dansen. De oudere broer,
die hier getuige van is, grijpt radi
caal in door de aanvaller met pijl en
boog om zeep te brengen. Geheel
met bang voor mogelijke gevolgen
zegt hij daarna: ‘Ik maak iedereen
af. Die ongein heeft nu lang genoeg
geduurd.’ Wanneer we mogen aan

Naamloze angst van Gerrit Jan
Zwier heeft als ondertitel ‘roman’
en in de epiloog en op de achter
kant van het boek wordt de lezer er
met nadruk op gewezen de parallel
lie tussen de twee verhalen die in
het boek staan, in het oog te hou
den. Mij lukte het echter niet deze
twee verhalen als één consistente
roman te lezen.
Het eerste verhaal is een in de ik
vorm geschreven verslag van een
expeditie door de binnenlanden van
Borneo, die een zekere Hakluvt in
1920 maakte op zoek naar het be
wijs voor zijn theorie, dat daar de
‘wieg der mensheid’ zou hebben
gestaan. Hij vindt inderdaad na een
reis vol ontberingen en tegenwer
king enige fossiele resten van een
zeer vroeg mensensoort en weet
daarmee meer dood dan levend de
bewoonde wereld te bereiken. Hal
verwege het boek verschuift het ïkperspectief naar de kleinzoon van
deze onderzoeker en zijn we zo’n
vijftig jaar verder. Het wordt dui
delijk, dat de oude Hakluyt totaal
geen erkenning heeft gekregen voor
zijn ontdekking en als de risee van
verv o lg op p a g in a 19
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Omdat wij zo fatsoenlijk waren
De katholieke bemoeienis met de Indonesische revolutie
Katholieken en de Indonesi
sche Revolutie
door Jan Bank
Uitgever: Ambo ƒ 37,50

Tessel Pollmann

{ recht, zij het kritisch opmerkte)
veel fact-finding. Jan Bank heeft
zich dank zij zijn reputatie van di
plomatie, voorzichtigheid en be
trouwbaarheid toegang weten te
verschaffen tot die grote zwijger uit
de Nederlandse politiek: Romme.
De ex-politicus, nu ver in de tachtig, heeft vaak gesimuleerd dat hij
ten eerste al zijn papieren niet meer
had en dat ten tweede zijn geheu
gen hem in de steek liet. Maar kijk
aan, daar komt Jan Bank, en de ou
de heer blijkt een mooi archief te
hebben en een goed geheugen. Als
er één reden is om contemporaine
geschiedschrijving (voor zover die
niet in kranten wordt beoefend) on
der wetenschapsbeoefenaren te sti
muleren, dan is het toch wel dit
voorbeeld-Romme.

Een Nederlands proefschrift
dient een béétje saai te zijn om
niet verdacht te wezen. Iedere
burger die regelmatig promo
ties bijwoont, weet dat: als de
promovendus interessant, boei
end of, de hemel beware ons,
zelfs geestig schrijft, kan hij op
een uitbrander rekenen. Dan is
hij oppervlakkig, of partijdig.
Heeft de promovendus boven
dien wel eens iets in een Neder
landse krant gepubliceerd, dan
is ieder falen van zijn zijde met Romme
een te wijten aan zijn ‘journa Dat archief van Romme stelde Jan
listieke’ schrijfstijl.
Bank in staat om de politieke han
Waarom deze inleiding? Omdat Jan
Bank, historicus en Volkskrantmedewerker, die onlangs promo
veerde op de bemoeienis van de ka
tholieken met de Indonesische Re
volutie van de Utrechtse hoogleraar
Theo van Tijn weer dat verwijt
kreeg: het vijfhonderd pagina’s dik
ke proefschrift van Bank zou te
journalistiek zijn. Dat verwijt
kwam natuurlijk verwacht. Maar
ook onverwacht. Want Theo van
Tijn is dezelfde die in Vrij Neder
land veel lange, grote en aardige
verhalen over de sociale geschiede
nis van Nederland heeft gepubli
ceerd, met een flair een goede jour
nalist niet on waardig.
Wonderlijk dus dat dezelfde Van
Tijn bij een promotie de journa
listiek dan toch weer afvalt. Won
derlijk ook dat hij dat doet naar
aanleiding van een proefschrift dat
van alles is, maar niet journalistiek,
niet in de goede en niet in de kwade
zin van dat woord.
Als er één ding opvalt aan het
proefschrift van Bank, dan is het
dat het een boek is met de pretentie
van compleetheid en met (zoals
trouwens dezelfde Van Tijn te-

18
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del en wandel van de KVP tijdens
de naoorlogse jaren, waarin Indone
sië zijn onafhankelijkheid verklaar
de en bevocht, grotendeels te re
construeren. Daarmee levert Bank
een zeer belangrijke bijdrage aan de
geschiedschrijving van de dekoloni
satie en aan een toekomstige biogra
fie van Romme, waarvan we mogen
hopen dat toch ooit iemand van on
ze Nederlandse historici die zal
schrijven.
Romme is het middelpunt van
Banks boek dat vooral gaat over de
KVP en minder over de katholieken
in die jaren 1945-1950. Op één
groep katholieken na: Bank heeft,
en dat is uitstekend bedacht, erbij
betrokken hoe de katholieke missie
in Indonesië zich verhield tot het
Nederlands-katholieke streven de
Indonesische revolutie van haar po
litieke karakter en van haar revolu
tionaire angel te ontdoen. Soekarno’s revolutionaire Republiek die
de economisch belangrijke delen
van Java en Sumatra onder controle
hield moest politiek teruggebracht
worden tot niets. Alleen dan kon
Indonesië samen met Nederland
verbonden in een Unie onder het
gezag van de Nederlandse koningin
rekenen op politiek krediet van
Romme, Beel en Sassen, de drie
KVP’ers die in de Indonesiëpolitiek van de KVP lange tijd de
dienst uitmaakten. Ze werden
gesteund door de meeste katholie
ken in Nederland, maar wonderlijk
genoeg niet door dié katholieken
die het meest van Indonesië af

I
j
|
!
|

wisten: de broeders en paters en
zusters die daarginds in de missie
werkten. Ook Rome bleef neutraal,
en dat vooral onder leiding van de
jezuïten op Java die daar een prach
tig uitkijkpost hadden op wat er
stond te gebeuren en absoluut geen
belang hadden bij de KVP-politiek
in Nederland, waar iedere politieke
zet immers is het kader stond van
de coalitie die de KVP met de VVD
en de PvdA vormde.
Toch komt dat laatste in Banks
boek nog als een verrassing wan
neer hij in het Besluit schrijft ‘dat in
vrijwel alle fasen van de Indonesische
kwestie het vraagstuk van de coalitie
— in casu de voorkeur voor samen
werking met de PvdA — een gewicht
in de schaal heeft gelegd. (...) Zowel
ten tijde van de Linggadjati-debatten
als
in
1949 hebben KVPparlementariërs gehandeld naar het
primaat van de binnenlandse coalitie
politiek. ’ Dat is daarom een verras
sende conclusie omdat Bank in zijn
boek zelf weinig stilstaat bij de poli
tieke partners van de KVP. Heel
uitvoerig vertelt Bank wel op welke
manier en met welke resultaten alle
van
de
vele
IndonesischNederlandse conferenties en onderhandelingen werden gehouden en
gevoerd. De bemoeienis van de
Verenigde Naties en de Verenigde
Staten met de afwikkeling van de
koloniale erfenis wordt eveneens
uitvoerig verhaald. Daardoor ko
men er accenten te liggen in Banks
boek die wellicht niet zo bedoeld
zijn: de aandacht wordt wel erg af
geleid van datgene wat Romme van

Romme

dag tot dag maakte die hij óók was:
een coalitiepartner. In één zinsnede
schrijft Bank hoe Drees op een be
paald moment bereid was tot con
cessies in verband met het wetsont
werp over de AOW dat hij op het
punt stond in te dienen. Helaas
gaat Bank daar verder niet op in.
Hij zegt wel dat Romme’s denken
gevormd was door de thomistische
wijsbegeerte maar Romme’s poli
tieke denken en zijn gevoel voor de
verhoudingen van de macht werd
van dag tot dag natuurlijk ook be
paald door de coalitie met PvdA en
VVD en soms door de verhoudin
gen in zijn eigen fractie waar hij
voor zijn stugge post-koloniale poli
tiek ten leste ook niet meer alle le
den kon blijven winnen. Er waren
fractieleden van de KVP (Bank
noemt hun namen niet, jammer ge
noeg) die genoeg hadden van Rom
me’s politiek in dezen en hem de
voet dwarszetten zoals de ministers
Van Schaik en Van Maarseveen uit
eindelijk ook deden, waarmee Sas
sen en Beel ten val kwamen en
Romme moest retireren.

Honderdvijftigduizend
In zijn beschrijving van al deze me
ningsverschillen en intriges is Bank
heel terughoudend, soms wat over
dreven, alsof — en dat zal hij onge
twijfeld goed hebben aangevoeld —
een wat kleuriger verslaggeving van
de ruzie rond Sassen (de aftredende
minister van overzeese gebiedsde
len) de wetenschappelijke waarde-

ring voor zijn proefschrift afbreuk
zou doen. Hetzelfde geldt voor een
uiterst merkwaardig incident dat
ook in één zinnetje is weggescho
ven: Drees, althans diens ambtelij
ke dienst, liet gesprekken afluiste
ren die Beel vanuit Batavia met
KVP-partijgenoten hield. Dat is
nogal wat, denk je dan als journa
list, en je zou niet aarzelen om dat
toch even wat extra nadruk te ge
ven. Maar in historicis is dat onge
twijfeld verdacht: geschiedschrij
ving in Nederland dient nu een
maal een beetje onspectaculair te
wezen. Dat maakt Banks proef
schrift in zijn vraagstelling ook wat
erg ondramatisch en onderkoeld,
zodat de lezer grote vragen op de
lippen blijven branden. En die gro
te vragen gaan natuurlijk over de
honderdvijftigduizend Indonesiërs
(honderdvijftigduizend!) die in de
revolutiejaren gedood werden en de
ruim tweeëneenhalfduizend Neder
landse militairen die in Indonesië
omkwamen. Met name de dood van
de vele Indonesiërs speelt geen en
kele rol in de overwegingen van de
Nederlandse politici, zoals Bank ze
via vraaggesprekken en archiefwerk
heeft gereconstrueerd. De militaire
verliezen aan Nederlandse zijde
maakten ook betrekkelijk weinig in
druk, net zoals de gewelddadige ex
cessen van de kant van Nederland
Romme en de zijnen tenslotte niet
van mening deden veranderen.
Wat indruk maakte waren niet déze
feiten, die voor ons vijfendertig jaar
later onze blikrichting bepalen.
Wat het ‘primaat’ had, zegt Bank,
was de vraag o f hij deze of gene po
litieke manoeuvre ten aanzien van
Indonesië de PvdA een beetje boos
zou zijn op de KVP of de KVP een
beetje op de PvdA. Wat werkelijk
in het geding was, waren niet die le
vens van mensen in Indonesië maar
de vraag of, als je de KVP op het
ene punt afviel, die partij het jóu
dan weer niet lastig zou maken als
je zelf met een wetsontwerp op een
heel ander punt kwam. De ‘nuisance value’ die coalitiepartners ten
opzichte van elkaar hebben, die is
van belang.
Wat je als lezer dan heel precies
wilt weten is welke zaken de coali
tiepartners in de weegschaal legden
als ze een van beide hun zin wilden
krijgen inzake de Indonesiëpolitiek. Ruilde Drees zijn toestem
ming voor een militaire actie tegen
de Indonesiërs tegen een toegeeflij
ke houding van de KVP inzake zijn
AOW-wetsontwerp? Ging het in
feite om zulke onvergelijkbare
grootheden die toch in de banale
politieke werkelijkheid wel degelijk
met elkaar vergeleken en tegen el
kaar geruild worden?
Ik ben bang dat we aan dat soort
dingen moeten denken als Bank

schrijft dat ‘het primaat van de bin
nenlandse coalitiepolitiek’ de hou
ding van de verschillende coalitie
partners inzake wat te doen met In
donesië bepaalde. Maar dan wil ik
als lezer daar ook graag alles van
weten, hoe onbenullig de details
ook mogen lijken. Als die de ver
houdingen bepalen, zijn ze per defi
nitie niet onbenullig meer. Als we
de AOW verworven hebben door
de levens van duizenden mensen in
Indonesië op te offeren terwille van
de instemming van de KVP met die
AOW, dan is dat politiek van ge
noeg belang om beschreven te wor
den. En daarin kom ik bij Bank te
kort, dan is zijn boek, dat zo com
pleet lijkt, niet uitvoerig genoeg
over dat primaat van die coalitieverhoudingen en de ruilhandel waar
mee de coalitie overeind kon blij
ven.

De Hallemannetjes
Ten slotte nog even terug naar de
journalistiek. Jan Bank heeft in een
interview in Folia Civitatis (het
blad van de Universiteit van
Amsterdam) benadrukt hoe hij zich
in de ambachtelijke traditie van de
verhalende geschiedschrijving heeft
gesteld. Wat betreft het ambachte
lijke is dat te volgen, en goed ook.
Bank heeft de bestaande literatuur
en de door hem opgedolven nieuwe
feiten gerangschikt, systematisch
geordend en inzichtelijk gemaakt.
Maar hij heeft ze minder verhaald
dan hij misschien van plan was. Hij
staat nu eenmaal in een traditie van
Nederlandse
geschiedbeoefening
waar Saaimans keukenmeester is,
en waar men niets zozeer schuwt
als een boek waar ook lézers voor
zijn. Een verhaal schrijven, met
dramatische kracht, met stuwingen
naar een top toe, met weglating van
wat in het verhaal niet van groot be
lang is, met een gevoel voor propor
ties en voor timming, dat is in N e
derland eigenlijk onaanvaardbaar.
Bank is al tot de grens gegaan van
wat in Nederland oorbaar is aan le
vendigheid. Een enkele keer kan hij
het goddank niet nalaten wat cy
nisch te worden, en laat hij uiterst
subtiel doorschemeren waarom mi
nister van Maarseveen nu niet be
paald zijn boezemvriend geweest zou
zijn. Maar elders is hij bijna altijd
zeer terughoudend, vaak benadruk
kend door welke zeer fatsoenlijke
motieven de meeste politici en ge
neraals gedreven waren. Het boek
krijgt daardoor soms even iets on
gewild komisch, iets van de Halle
mannetjes zal ik maar zeggen. M is
schien ook heeft hij dat met opzet
gedaan omdat wij Nederlanders
toch ook Hallemannetjes zijn, en
daarginder gemoord hebben omdat
wij zo bijzonder fatsoenlijk waren.
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de wereld der prehistorische onder
zoekers gestorven is. Pas op zijn be
grafenis verschijnt er een collega,
die het onderzoek heeft voortgezet
en zijn gelijk alsnog meent te kun
nen bewijzen.
De kleinzoon, die zich ook bezig
houdt met de prehistorie, wijst ech
ter een aanbod om mee te werken
aan de rehabilitatie van zijn groot
vader af, omdat hij net een, voor
een wetenschapper zeer bescha
mend, avontuur heeft beleefd bij
een onderzoek naar grottekeningen
in Zuid-Frankrijk. Dat verhaal
wordt vervolgens verteld.
Er is zeker een verband tussen de
twee verhalen; niet alleen door de
familierelatie, maar ook door de bij
beide expedities voorkomende ge
spannen verhouding tussen de arro
gante ‘meester’ en de gefrustreerde
‘knecht’ en een tot wraak leidend
gedrag van de respectievelijke expe
ditieleiders tegenover al dan niet in
landse dames. Van een zuivere pa
rallellie is echter geen sprake; daar
voor zijn de situaties én de reacties
daarop te verschillend. Het eerste
verhaal komt over als een pastiche
van dit soort reisverhalen uit het
begin van deze eeuw, waarbij de ge
dreven Westerling zich met spie
geltjes en kraaltjes een weg baant
door een oerwoud vol koppensnellende edele wilden. Zwier zal zich
ongetwijfeld hebben laten inspire
ren door verslagen van de werkelij
ke expeditie van de Nederlandse
militaire arts Dubois, die rond
1890 fossiele resten van een mens
achtig wezen vond op Java. Eén op
vallend verschil is, dat deze Dubois
in zijn tijd groot opzien baarde met
zijn ‘Pithecanthropus erectus’,
maar dat — overigens na het ver
schijnen van Naamloze angst — on
langs in de krant stond, dat nu be
wezen is, dat de gevonden schedel
en het dijbeen helaas zo’n 350.000
jaar in leeftijd verschillen en dus
niet tot één soort mensachtig wezen
behoord kunnen hebben. De wer
kelijkheid is hier dus precies
andersom dan de fictie in het boek
van Zwier.
Het verhaal over het onderzoek van
de grottekeningen in Frankrijk
komt, vooral door de beeldende ka
rakteristieken van de hoofdfiguren
bij dit drama, veel overtuigender
over. Mogelijk zou het met zoveel
nadruk verkondigde doorwerken
van het verleden in het rampzalige
heden beter gefunctioneerd hebben
als dit verhaal op de corresponde
rende gedeelten was doorbroken
door flarde over de expeditie vijftig
jaar daarvoor. Zó was er waar
schijnlijk een aantrekkelijke novelle
ontstaan in plaats van deze nogal
krampachtig tot één roman gefor

ceerde combinatie van twee over
wegend losstaande verhalen.

Daan Cartens
Het debuut van Daan Cartens,
Duel, bestaat uit acht verhalen, die
sterk verschillen van inhoud, toon
en kwaliteit. De enige overeen
komst is, dat in alle acht een vorm
van strijd tussen man en vrouw
wordt beschreven. Cartens schrijft
onder meer over een verwende pia
nist wiens vrouw zijn grillig gedrag
niet meer accepteert, een vrouw die
vergeefs zit te wachten tot haar man
terugkeert en een interviewster, die
verliefd wordt op de door haar te
ondervragen tennisspeler.
Het merkwaardige en tevens het
zwakke van deze bundel is, dat de
schrijver het meest doet denken aan
een kameleon: al naar gelang van
wat hij wil schrijven, presenteert
hij zich als een gevoelige, poëtische
impressionist, bij voorbeeld in Re
flecties, waarbij elk fragment gerela
teerd wordt aan een kleur en het
proza de grens met de poëzie meer
malen overschrijdt, o f als een vaar
dig schrijver van keiharde detective-achtige verhalen, zoals in Parijse
metten, waarbij de lezer onverwacht
verzeilt in een wereld van samen
zweringen, politieke moorden en
sensatie.
Het is hierdoor onduidelijk met wat
voor schrijver wij hier te maken
hebben: een aspirant ‘hard-boiled
detective’ schrijver of een aan de
rand van de literatuur experimente
rende poeët? Enerzijds valt de tech
nische vaardigheid, waarover Car
tens beschikt om elk soort verhaal
te schrijven, te bewonderen, ander
zijds is de uiteindelijke indruk die
na lezing van deze bundel overblijft
die van schrijfoefeningen van een
jong auteur, die nog niet weet wel
ke weg naar de Parnassus hij zal
kiezen.
Dat Cartens kan schrijven, blijkt
het beste uit het titelverhaal: de be
schrijving van de vrouw die het le
ven van de schrijvende ik-figuur
deelt, is mooi en het verhaal komt
ook het meest authentiek, het minst
bedacht over. In de andere verhalen
is te vaak sprake van erg bestuurde
mooi-schrijverij.
Na deze bundel zou Cartens een
keuze moeten maken ten aanzien
van de vraag: wat wil hij hóé gaan
beweren ofte wel: een potentiële
schrijver op zoek naar zijn thema.
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Het verdriet van Nederland
Hoe authentiek is de stem van het oorlogsverleden?
I der argeloos en onbekommerd ter periode uit een vroeg verleden, een later door zijn kleine broertje die
tafel gebracht. Ze hullen zich in periode die ook na zoveel jaar nog vol bewondering is voor zoveel
pseudoniem of anonimiteit, en zij is beladen met een zo zwaar taboe flinkheid. Een enge familie dus;
— of hun uitgevers — verzekeren dat er alleen anoniem over kan wor 1 maar de enige representant van de
de lezer om strijd van hun onbe- den gesproken in het openbaar. buitenwereld, een arts van het
i
rispelijk
opbouwende bedoelingen. Elementen van zelfverdediging in broertje die het relaas te lezen
N iet de sch u ld , w el de stra f
‘Een schokkende roman, waarin de het licht van later verworven in krijgt, is al even bewonderend, en
door R innes Rijke
j auteur erin is geslaagd een uiterma zicht en verklaringen achteraf sijpe klaagt erover dat zijn ouders in de
U itgever: Van H olkem a en
te beklemmend beeld te schetsen len dan vrijwel zeker de herinne oorlog ook al slappelingen zijn ge
W arendorf
van
de rampzalige invloed die het ring binnen, hoezeer de verteller weest. Het boek is blijkbaar de
267 p ., ƒ 27,50
fascisme kan hebben en hoe dit in ook zijn best doet het te voorko I neerslag van een bloedserieuze
een later leven kan doorwerken,’ men.
wensdroom, en het is daarom wel te
O nder de vleugels van de
meldt de flaptekst van Lemmingen En de lezer moet kiezen tussen begrijpen dat zelfs de uitgever
partij
van A. ten Hooven. ‘Een waarschu- goedgelovigheid en onvruchtbaar blijkbaar niet mag weten wie zich
door Inge P . Spruit
j wing tegen fascisme en de slechte wantrouwen, omdat de alledaagse achter het pseudoniem van de au
U itgever: Het W ereldvenster
dingen die het in de mens maatstaven van geloofwaardigheid teur verbergt. Dat maakt het boek
424 p „ ƒ 2 7 ,5 0
j losmaakt,’ zegt de auteur van Niet
hem in de steek laten. Wat is waar misschien interessant voor een psy
Je
schuld,
wel
de
straf;
herinneringen
schijnlijk
in een tijd waarin de on chiater. Als reconstructie van de
Aad Nuis
van een NSB-kind. En de naamloze waarschijnlijkste dingen gebeur- | werkelijkheid in en na de oorlog is
| verteller van Onder de vleugels van den? Als een verhaal uit die tijd in- I het waardeloos, en als roman hangt
De stroom boeken met herinne de partij; kind van de Führer conclu nerlijk consistent is en in over het zozeer aan elkaar van de meest
ringen aan de Tweede Wereld deert achterop: ‘Fascisme is zo’n eenstemming met onze verwachtin oppervlakkige clichés dat er moei
oorlog neemt nog steeds niet af, ernstige bedreiging dat het alleen gen, hoeft dat niet te wijzen op een lijk een serieus woord over te zeg
maar lijkt te veranderen van ka met doodsverachting bestreden kan hoog waarheidsgehalte, maar alleen gen valt.
rakter. Het grootste deel wordt worden’ — met die term doodsver- op het feit dat de verteller er zo De beide andere boeken zijn wel se
nog steeds bijgedragen door de I achting terloops bewijzend dat hij lang mee heeft rondgelopen dat het rieuze pogingen tot reconstructie
genen die zelf aan de goede kant j het nazitaaltje nog steeds niet hele- aan alle kanten is gladgeslepen. van een nazi-jeugd, en krijgen dus
Vreemd genoeg zijn het juist kleine te maken met de algemene en de
stonden en zo slachtoffer wer j maal kwijt is.
Nu is de uitdrukkelijke verklaring tegenstrijdigheden en raadsels in meer specifieke problemen van
den van Hitlers schrikbewind.
van stichtelijke intenties al een oud zo’n verhaal die vertrouwen wek- I zo’n autobiografie. Het makkelijkst
Het succes van onderling zo
literair voorgerecht, dat niet altijd ken bij de lezer.
heeft de auteur het van Niet de
verschillende publikaties als de geheel voor zoete koek moet wor
schuld, wel de straf, die zich Rinnes
nieuwe novelle van Margo den opgegeten. Lang geleden wer Enge familie
Rijke noemt, maar dit pseudoniem
Minco en de dagboeken van Et- den er pornografische en andere Als het niet te gek wordt tenminste. I
al in het boek zelf prijsgeeft: hij
ty Hillesum bewijst dat daar- I ondeugendheden mee rechtgepraat, De roman Lemmingen behandelt in | heet Piet van Weelden. Zijn relaas
voor nog steeds ruimschoots I en sinds de oorlog is er heel wat ge- hoofdzaak de gruwelijke lotgevallen begint op Dolle Dinsdag,,4 septemaandacht is. Daarnaast is er ech weldspornografie verkocht onder van Daniël, zoon van een idea I ber 1944, als zijn vader, een' weter
ook
een
bescheiden I het mom van waarschuwing tegen listisch NSB-echtpaar uit de betere i duwnaar die bij de NSB is en brood
stroompje op gang gekomen | SS- en andere gruwelen. Maar ook kringen van het soort dat in de wan j bakt voor de Wehrmacht, met zijn
van vertellers van de foute kant, | als deze herinneringen werkelijk zo deling edel fascistisch heet. Hun I vier kleine kinderen op de vlucht
die verslag doen van hun erva j stichtelijk zijn bedoeld als ze voor- adeldom blijkt eruit dat eenmaal I slaat naar Duitsland. Rinnes, de
ringen als handlangers van het j geven, moet de lezer op zijn hoede een joodse voormalige werknemer I oudste, is dan negen jaar. Hij wordt
schrikbewind. Bij een paar re ) blijven. Het enige waaraan ze even door de particuliere chauffeur naar I van de rest van het gezin geschei
cente boeken gaat het daarbij tueel waarde kunnen ontlenen is een onderduikadres wordt ge den en komt diep in Duitsland in
om handlangertjes die zo jong authenticiteit — en de opsmuk van bracht, en uit het feit dat voor be een opleidingskamp van de Hilterwaren en zo onontkoombaar predicatie, apologie en bekeringsge- zoekende partijproleten bier en je jeugd terecht, tussen veel oudere
door hun omgeving op het tuigenis kan daaraan licht afbreuk never overhaast uit de keuken moet j jongens. Hij leert er schieten en an
doen.
worden gehaald, omdat diezelfde I dere
soldateske
vaardigheden,
slechte pad gebracht dat ze zelf
Zelfs onder de meest gunstige om chauffeur daar zulk inferieur spul I krijgt veel bloed en gewelddadige
moeilijk anders dan als slachtof
standigheden is het moeilijk, zowel schijnt te consumeren. De ouders I dood onder ogen bij de ineenstor
fers kunnen worden beschouwd voor de verteller zelf als voor zijn
komen om aan het eind van de oor- | ting, en arriveert als een zeer oude
— achteraf dan.
toehoorders, vast te stellen in hoe log. Daniël, hoewel al zeventien in I tienjarige weer in Rotterdam.
verre de herinnering aan iets van mei ’40, lummelt de hele oorlog op j De kracht van dit relaas ligt in de
Wat ze op te biechten hebben is lang geleden een getrouwe weerga
school rond, maar is recht genoeg | beperking. De verteller is een
soms minder onschuldig dan bij de ve is van wat er werkelijk is ge in de foute leer om een paar zonda- I volksjongen die blijkbaar ook in
hoofdpersoon van Claus’ Verdriet beurd. De tijd vertekent. Talloze ren op eigen houtje van kant te ma- | zijn latere leven weinig letters gele
van België', en het wordt ook min- details verschuiven of raken zoek, ken. Na de oorlog wordt hij ge- j zen heeft. Zijn manuscript is ‘re
en bovendien is het perspectief van woon misdadiger en begeeft zich in j dactioneel bewerkt’, lezen we ach
de terugkijkende volwassene onher een orgie van omstandig beschre- | terin, maar gelukkig met behoud
stelbaar anders dan dat van het ven moorden — niet op degenen die j van de sterke verteltrant. Hij ont
kind dat alles voor het eerst beleef verantwoordelijk zijn voor de dood | houdt zich van achtergrondinfor
de. Het kan met anders of die moei van zijn ouders, want dat waren | matie en commentaar, en bepaalt
lijkheden bij het schrijven van elke ‘soldaten’, maar op slappelingen | zich geheel tot wat zijn eigen ogen
autobiografie zijn nog veel groter die hem of zijn ouders in de weg | hebben gezien. Dat beschrijft hij
als het gaat om een niet alleen hebben gestaan.
met een groot talent voor het beel
schokkende, maar ook geïsoleerde Het wordt allemaal opgeschreven i dende detail en een laconiek vermoL em m ingen
door A. ten H ooven
U itgever: A gathon
222 p „ ƒ 2 9 ,5 0
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gen om zich schijnbaar volledig
met die negenjarige te vereenzelvi
gen. Meer dan wat die noodge
dwongen egocentrische kleine jon
gen ziet en voelt, krijgt ook de lezer
niet te zien en te voelen.
Soms klopt er iets niet: de ene keer
bezit de jonge held tot zijn schande
geen onderbroek, even later weer
wel, en weer niet; ook wordt aan
het eind ergens terloops gezegd dat
hij aan één oog blind is zonder dat
we daar verder iets over vernemen.
De redactionele bewerker had zo
iets eruit moeten halen natuurlijk,
maar misschien is het wel goed dat
het niet is gebeurd: het is het soort
oneffenheden dat het vertrouwen in
de authenticiteit vergroot. En de
kleinigheden die ik kan controleren
—ik heb dicht bij de kleine Rinnes
in de buurt gewoond, en ben zowat
even oud — kloppen precies.

Stiefmoeder
Het relaas neemt een onverwachte
wending na de thuiskomst van de
ex-Hajotter. Zijn vader, inmiddels
in het kamp opgesloten, blijkt te
zijn hertrouwd. De stiefmoeder
blijkt zo sprookjesachtig boosaardig
dat de jonge held er voor zijn leven
door wordt getekend. Hij komt in
een hel terecht, waaruit hij zich jaren later slechts kan redden door
voorgoed van huis weg te lopen.
Het klinkt ongelooflijk wat hem
overkomt, maar de wetenschap dat
zulke gezinssituaties echt bestaan
en het vertrouwen dat we inmid
dels in de verteller hebben gekre
gen, maken dat we hem ook hier in
elk geval in hoofdzaak blijven gelo
ven.
Het merkwaardige is dat daardoor
weinig terechtkomt van de bood
schap die het boek met zijn titel
lijkt te willen uitdragen. Een bege
leidend schrijven van de uitgever
wil mij doen geloven dat het alle
maal gaat om die onterechte straf:
‘Terug in Nederland bleek hij een
outcast en gebrandmerkt voor het
leven. Niet alleen vanwege het
^SB-lidmaatschap van zijn vader,
maar ook omdat hij tijdens zijn ver
blijf in Duitsland, gedwongen en
onwetend, lid van een Hollandse
groep van de Hitler Jugend was ge
weest.’
Dat kan wel zo zijn, maar het staat
met in het boek. Daarin staat dat hij
de verkeerde stiefmoeder heeft getroffen. Zijn verleden heeft hem
misschien wat kwetsbaarder ge
maakt voor haar pesterijen, en zijn
vader zou zonder die oorlog mis
schien minder makkelijk tot
huisslaaf zijn geworden, maar met
dat al blijft zij de boze heks van het
vcrhaal, dat met een goede fee of
zelfs een gewoon mens heel idyl
lisch had kunnen aflopen. Als er
een moraal in zit, dan heeft die

meer te maken met het stempel dat
verpeste gezinsverhoudingen en
slechte sociale omstandigheden in
het algemeen aan een mens kunnen
opdrukken dan met het brandmerk
van NSB-kind na de oorlog. Dat
het relaas zich zo aan zijn eigen toe
passing onttrekt, is overigens het
beste bewijs van de weerbarstige
authenticiteit ervan.
Het andere boek is ambitieuzer, en
daardoor twijfelachtiger. Onder de
vleugels van de partij lijkt op het
eerste gezicht te zijn geschreven
door Inge P. Spruit, antropologe.
Haar naam prijkt als enige auteurs
naam op de kaft. ‘Met behulp van
langdurige, diepgaande interviews
tekende zij de geschiedenis op van
de man die op veertienjarige leeftijd
lid werd van de SS,’ horen we. Hoe
die man heet horen we niet. Wel
treedt hij onafgebroken als verteller
op, en noemt zich ook (bl. 129) de
gene die het boek schrijft. Blijkbaar
heeft Inge P. Spruit zich wat meer
op de voorgrond gedrongen dan in
zulke gevallen gebruikelijk is.
Ook in een ander opzicht, vrees ik.
In haar buitengewoon weldenkende
en verstandige, maar nogal breed
voerige inleiding ontpopt zij zich
als een lid van de naoorlogse gene
ratie met uitgesproken opinies. Zij
heeft haar SS’er kennelijk stevig on
der handen genomen. Als ik dan in wordt gepakt als hij met een ande Rinnes Rijke
zijn relaas tussen de feitelijke be re, joodse metgezel de grens over
schrijvingen door bespiegelingen wil, verraadt niemand maar mag overstaan van Inge P. Spruit, antro
aantref van dezelfde lichtelijk gal toch naar een ‘weersportkamp’ in pologe? Ik herinner me dat de ver
mende breedvoerigheid, ga ik me de bergen, wordt wachtsoldaat in tellers die aan het woord kwamen
i afvragen in hoeverre zijn verslag nu Nederland, schiet daarbij onder het in De S S ’ers van Armando en Sleu
I eigenlijk precies gekleurd is door de mom van dienstijver een impopu telaar niet alleen stuk voor stuk de
I aanwezigheid van de ijverige antro laire wachtcommandant dood, zelfde retoriek hadden, maar ook
pologe, of zelfs gewoon haar relaas wordt betrapt bij diefstal tijdens de nog steeds aanhangers bleken van
I is dat door hem passief is beaamd. wacht, verraadt zijn collega niet hele stukken van het bijbehorende
Onder een dikke laag van commen maar mag niettemin naar de SS- nazistische gedachtengoed. Is het
taar en toelichting blijft de verteller opleiding, brengt het tot SS-com- een verschil tussen deze SS’er en
een vat van onbegrijpelijke tegen mando, overleeft na heldhaftige die anderen, of tussen Spruit en Ar
strijdigheden. Hij wordt zelden strijd en met verwondingen de Slag mando?
echt herkend, zoals Rinnes Rijke om Arnhem en het Ardennenoffen Ergens merkt de verteller op dat
herkenbaar is op elke bladzij van | sief en laat zich ten slotte met al het gevoel van verbondenheid met
zijn medailles op krijgsgevangen de oude kameraden hem lang had
zijn boek.
weerhouden aan dit boek te begin
maken in Drente.
Gespleten persoonlijkheid I Hij is dan zestien jaar, en moet vijf nen, en dat hij uiteindelijk heeft
Het verhaal in Onder de vleugels van I jaar in kindertehuizen heropgevoed meegedaan omdat het die kamera
de partij is spectaculair, en voert | worden voor hij eindelijk meerder den tot voordeel zou kunnen strek
ken. Hij heeft dus verontschuldi
ons langs vele aspecten — maar met jarig is.
de ergste — van het Derde Rijk. De Een fantastisch verhaal, met een gende bedoelingen, zoals Inge P.
verteller is eveneens een Rotter paar fundamentele onwaarschijn Spruit stichtelijke bedoelingen
dammer, maar van betere komaf en lijkheden erin. Ik krijg de indruk heeft. Het resultaat van hun samen
van de andere kant van de stad. dat de verteller niet alleen tijdens werking is bijzonder boeiend en be
Ook bij hem thuis is het goed mis, de oorlog, maar ook nu nog een vat detailbeschrijvingen van het le
en al vóór de oorlog. Hij loopt weg merkwaardig gespleten persoonlijk ven in de nazistaat die ik nergens
van huis, maar komt niet los uit heid is. Als jongen is hij enerzijds anders zo gevonden heb — maar he
het NSB-milieu: alleen bij de Jeugd uitzonderlijk zelfstandig, ander lemaal te vertrouwen is het niet. ■
storm voelt hij zich op zijn gemak, zijds een geprogrammeerde auto
I met de ‘bolsjewistische’ buitenwe- maat. Als verteller kan zijn nuchter
I reld komt hij nauwelijks in aanra- en beschouwelijk realisme ineens
I king. Na de meidagen van ’40 gaat omslaan als hij wordt meegesleept
I hij naar een elite-kostschool in door de retoriek van het helden
Duitsland, loopt er weg, wordt ar dom. Zou dat laatste met sterker tot
uiting zijn gekomen als hij zijn her
beider in een Duitse vliegtuigfainneringen had opgehaald tijdens
j bnek, loopt er weg met een oudere
I kameraad die communist blijkt, een Kameradentreffen, en niet ten
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Het geheim van P.C. Boutens onthuld

De ironie van het lot

Blok geeft een nieuwe wending aan het Boutens onderzoek

Vrolijke treurigheid in het literair bedrijf

S tro fe n e n A n d e re V erzen
u it d e n a la te n s c h a p v an
A n d rie s d e H oghe
d o o r P .C . B o u te n s
U itg ev er: A th e n a e u m /P o la k &
V an G e n n e p
64 p ., ƒ 37,50—
P .C . B o u te n s en d e n a la te n 
s c h a p v a n A n d rie s d e H oghe
d o o r W. Blok
U itg e v e r: A th e n a e u m /P o la k &
V an G e n n e p
447 p ., ƒ 1 2 5 ,—________________

Rudi van der Paardt
Toen P.C. Boutens in maart
1943 in een Haags ziekenhuis
was overleden, werd hij op
Oud-Eik-en-Duinen begraven.
‘In tegenstelling tot de tragische
verlatenheid, die Boutens gedu
rende zijn laatste levensdagen
omringde,’ vertelt zijn biograaf
K. de Clerck, ‘was er niets
gespaard om aan de uitvaart
voornaamheid en plechtigheid
te verlenen. De lijkkist werd
met omfloerste brandende lam
pen door Den Haag gereden,
gevolgd door een lange stoet
van rijtuigen, waarin het
bestuur van de Vereeniging van
Letterkundigen, familieleden,
autoriteiten en vrienden hadden
plaats genomen. Door Boutens’
lidmaatschap van de Kultuur
kamer was evenwel ook de toen
malige bezettingsregering verte
genwoordigd, hetgeen aanlei
ding gaf tot een kort incident:
sommige letterkundigen wei
gerden zich bij die delegatie te
voegen.’
Een zekere symboliek valt aan dit
incident niet te ontzeggen. Mis
schien heeft wel geen dichtervorst
zo snel na zijn dood bij zijn vak
broeders aan reputatie ingeboet als
de markante Zeeuwse classicus Pieter Cornelis Boutens. Schreef het
dagblad De Tijd bij zijn overlijden
nog: ‘Men behoeft Dr. Boutens
slechts te citeren om hem te huldi
gen’, al in juli 1943 verscheen in
het literaire tijdschrift Roeping een
artikel van Boutens’ collegaclassicus J.M. Kramer, ‘Boutens
als vertaler’, waarin diens veelge
roemde Odvsw-vertaling krachtig
werd bekritiseerd. ‘Hoe zou men
ook anders kunnen verwachten van
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iemand die blijkens zijn eigen werk
volkomen onbekwaam is de norma
le aandoeningen van de menselijke
natuur weer te geven, en die is
voortgekomen uit een school waar
de simpel-menselijke inhoud wordt
verwaarloosd omwille van de scho
ne, pretieuze vorm?’ aldus Kramer.
Na de oorlog werden de pijlen ge
richt op de andere facetten van
Boutens’ dichterschap, zodat men
maar behoefde te citeren ‘Ik sloot
de blinkevenstren van mijn Ziel’,
wat in gewoon Nederlands bleek te
betekenen ‘Ik sloot mijn ogen’, of
men was al afgeschrikt. ‘Archaïsch,
gewrongen, steriel’, zo vatte Piet
Calis in Daling van temperatuur
(1964) het oordeel van de lezers van
zo’n twintig jaar na de dood van
Boutens, en van een even lange tijd
geleden, samen.

Andries de Hoghe
Zonder dat men nu van een echte
opleving van de belangstelling voor
Boutens kon spreken, zoals dat wel
bij Leopold het geval was, zijn er
toch in de jaren zeventig enkele sti
mulerende studies over hem ver
schenen. De meeste waren af
komstig van de Groningse Neerlan
dicus Wouter Blok, die een studie
over De Strofen van Andries de Ho
ghe, voor een handjevol kenners de
mooiste lyriek die Boutens ooit
schreef, in het vooruitzicht stelde.
Na lange tijd door de uitgever aangekondigd te zijn, is dan nu een
naar uitvoering en inhoud impo
sant boekwerk P.C. Boutens en de
nalatenschap van Andries de Hoghe
verschenen.

j P.C. Boutens
Ter introductie van Bloks mono
grafie geef ik een korte kenschets
van de problematiek. In 1919 ver
scheen een bundel met dertig ge
dichten: Strofen uit de nalatenschap
van Andries de Hoghe, naar het
handschrift uitgegeven door P.C.
Boutens. Boutens schreef in een
‘Ten geleide’ aan een anonieme
vriend hoe hij aan het manuscript
was gekomen en hoe de voorberei
ding tot de uitgave in samenwer
king met voornoemde vriend was
verlopen. Hij wees erop hoe hij,
als een klassiek filoloog, uit diverse
handschriftelijke varianten een keu
ze had moeten doen. De gecollatio
neerde tekst die de basis vormde
van de boekuitgave hield hij be
schikbaar voor ‘toekomstige snuffe
laars’.
Al vóór de publikatie in boekvorm
— sommige strofen waren eerst in
De Nieuwe Gids verschenen — wa
ren er geruchten dat de gedichten
van niemand anders dan Boutens
zelf waren, en dat de mystificatie
was ingegeven door de homofiele
tendens van de strofen. Boutens
zelf heeft altijd ontkend de dichter
van deze poëzie te zijn geweest: hij
bleef zich tekstbezorger noemen bij
de vermeerderde herdruk, Strofen
en Andere Verzen, die in 1932 uit
kwam, en op zijn uitgesproken
wens compareren de Strofen dan
ook niet in de Verzamelde Werken
(postuum verschenen, 1943/1954).
Inmiddels was het auteurschap van
Boutens voor vrijwel iedereen een
zekerheid. Toen Hans Warren in
1959 een bloemlezing uit het werk

van Boutens maakte, nam hij daar
in weliswaar geen der Strofen op,
maar in zijn inleiding noemde hij
Boutens wel als auteur van ‘dat
merkwaardige boekje Strofen door
Andries de Hoghe (....) waarin hij,
met een mom op meer zich zelf
durft te zijn.’ Met deze uitspraak
zal Blok, die Warren overigens ner
gens noemt, vermoedelijk wel in
stemmen.
In zijn studie bespreekt Blok de
vroege receptie van de Strofen,
toont hij door publikatie van hand
schriften met voorstudies aan dat
Boutens inderdaad de dichter van
de Strofen is geweest, onthult hij de
achtergronden van de mystificatie
en meer in het bijzonder wie voor
‘Andries de Hoghe’ model stond,
en geeft hij ten slotte een uitvoerig
commentaar op de gedichten. De
pretentie dat hij hiermee het defini
tieve Boutens-boek geschreven
heeft, koestert Blok echter aller
minst: daarvoor is, naar zijn zeg
gen, het Boutens-onderzoek nog te
weinig ontwikkeld.
Voor velen zullen de biografica het
meest spectaculaire deel van de stu
die vormen — een fraai staaltje iro
nie van de (literatuurgeschiedenis,
want Blok was tot nu toe zo’n beet
je peetvader van het Nederland
se ergocentrische literatuur on
derzoek. Voor het biografische
gedeelte van zijn werk kreeg Blok
trouwens hulp van anderen: zich
baserend op mededelingen van inti
mi van Boutens schreef mevrouw
C. van Lier-Schmidt Ernsthausen
een Handleiding bij de Strofen met
ontraadseling van vrijwel alle ge
heimen. Dit manuscript heeft zij
aan Blok nagelaten. Indien ook hier
niet mystificatie in het spel is, mo
gen wij nu aannemen dat Boutens
met Andries de Hoghe een zeker
Jan S. van Drooge op het oog heeft
gehad. Hij was een Delfts student
die aan Boutens, in wie hij een
zielsverwant vermoedde, enige ge
dichten van zijn hand ter beoorde
ling had gestuurd, waarp deze nog
al korzelig had gereageerd. Gede
primeerd door deze afwijzing
pleegde de jongen zelfmoord
(1908). Boutens, die hiervan
hoorde, voelde zich zo schuldig aan
het gebeurde, dat hij op zijn manier
een grafschrift wilde ontwerpen,
een monumentum aere perennius om
zijn schuld te delgen. In dertig (een
significant aantal!) Strofen van An
dries de Hoghe, een naam die de aan
v e rv o lg op p a g in a 24

O, How th e W heel B e co m es It!
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Joyce & Co
In zijn introductie bij het door
Hilary Spurling samengestelde
Handbook to Anthony Powell’s
Music of Time (1977), zegt de
schrijver van de twaalfdelige ro
mancyclus waarmee hij volgens
sommigen, waaronder onderge
tekende, een allerhoogste plaats
in de Britse contemporaine lite
ratuur verworven heeft, met
een litotes die zijn voor de ver
staander zelfbewuste geacheveerdheid niet verzwakt maar
onderstreept: ‘A Dance to the
Music of Time is told, so to
speak, over the dinner-table, rather than as recorded history.’
Dit is ongeveer de toon van de ope
ningszin van de nieuwste roman
van Anthony Powell, zijn eerste
sinds de voltooiing van de cyclus
met Hearing Secret Harmonies
(1975), en een jaar verschijnend na
het laatste deel van zijn vierdelige
memoires, The Strangers Are All
Gone. Niet bepaald een Captatie benevolentiae, en omdat van dit vlies
dunne werkje pas recht kan worden
gezegd dat het als grap bij het nata
felen gebracht wordt, is er amper
tijd voor een uitgebreide expositie
en wordt de hoofdfiguur Shadbold
~ ‘a respected literary voice, inzoverre het cliché gebruikt kan wor
den zonder ironie’ — in zijn eigen
*at oubollige, belegen woorden op
gevoerd. Niet alleen de omvang
maar ook de plot van de roman,
Waarin de keer en tegenkeer van
f'ortuna’s wiel (waarnaar de titel
verwijst) de kleine rampspoed op
blaast tot proporties waaraan de
hoofdpersoon, zo wordt althans ge
suggereerd, bezwijkt, is onbedui
dend en vliesdun, eigenschappen
van het komische genre.
Het is evenwel niet Shadbold — ie
m a n d van wie we werkelijk niet hoPen dat hij ook maar enige gelijke
nis met de schrijver Anthony Po
well vertoont — die ‘de hele onfor’tunlijke loop van de opeenvolgen
de gebeurtenissen’ verhaalt, zoals
het in de Dance to the Music of Time
de verteller Nick Jenkins is die im
pliciet de hoofdpersoon genoemd

moet worden (de expliciete hoofd
persoon blijkt niemand anders dan
Widmerpool te zijn!), maar een
slechts zijdelings bij de gebeurte
nissen betrokken uitgeversrelatie
van deze, Jason Price, ‘dishing the
whole matter up for the thousandth
time.’ Zodat het eigenlijke onder
werp van het boek niet zozeer de
ondergang van G.H.F. Shadbold of
de vergeefse bezwering van diens
spook Cedric Winterwade lijkt te
zijn, maar een ironisch commentaar
op de badinerende verhaaltrant (‘a
careful thicket of platitudes, a civil
servant mangling a story, a mime of
minimal narrative competence,’ zo
als een Engels criticus het scherp
omschreef) van een uitgeversredacteur die van een handvol op zich
weinig opzienbarende gegevens een
sterk verhaal weet te maken. In dit
verband is het niet onbelangrijk te
constateren dat de dood van Shad
bold, wiens lijkrede in het laatste
hoofdstuk door Jason Price wordt
uitgesproken, alleen door de sug
gestie van deze laatste een gevolg
genoemd kan worden van de ‘abo
minabele fantasmagoria’ in Shadbolds brein, waarin niet meer, en
ook niet minder, gebeurt dan dat
‘een heel facet van zijn herinnering
ontwricht’ wordt, welke ‘ontwij
ding van een mythe’ hij in geen ge
val door de vingers wil zien.

Vederlicht commentaar
Dit is Powells handelsmerk, het
suggeren van gebeurtenissen via
observaties van anderen die daar
niet daadwerkelijk bij betrokken
zijn; zijn verhaal is geen stelling,
geen uitbeelding of evocatie van ge
moedstoestanden, maar een veder

licht commentaar van sublieme iro
nie over het taalgebruik en de door
de mogelijkheden van die taal aan
gereikte en beperkte sensaties van
andere exemplarische figuren, wier
werkelijkheidsgehalte groeit met
hun waarschijnlijkheid. Op deze
manier wordt de werkelijkheid niet
zozeer in zijn boek gecomprimeerd
en gespiegeld, als wel gevormd
door de talige verbanden en reflec
ties van zijn werk.
Ik ben mij ervan bewust dat derge
lijke opmerkingen veel te zwaar
klinken voor een werkje waarvan de
voornaamste karakteristiek een
tragi-komische humor is, maar voor
Powells werk in zijn algemeenheid
geldt ongetwijfeld dat de filosofi
sche inhoud er een is van ironische
gedetacheerdheid, waaraan scherp
te wordt gegeven door een ietwat
malicieus voyeurisme, zoals hij dat
zelf noemt, die de mensheid
verdeelt
in
‘voyeurs
en
exhibitionisten’, waarbij het duide
lijk is tot welke categorie hij zelf ge
rekend moet worden. Nu kan Po
well wel zeggen in zijn autobiogra
fie dat ‘jaloezie, haat en boosaardig
heid bijna altijd nadelige stimulan
sen zijn bij het schrijven van zijn
romans’, het zijn wél precies de
motieven, gevoegd bij ambitieuze
machtswellust en manipulatiedrift,
die hij zijn personages, zeker ook in
dit laatste boek, toedicht. In dat
verband is het veelzeggend dat we
uit zijn Memoirs te weten komen
dat de Duivels van Dostojevski door
hem beschouwd wordt als de beste
roman ooit geschreven. Omdat de
slechtheid tot principe verheven in
de literatuur vaak een larmoyant
karakter krijgt, wordt bij Powell de

boosaardigheid pas opgewekt door
de schijnbaar toevallige, maar zorg
vuldig voorbereide en beconstrueerde spelingen van het lol. De bui
tenstaander haalt zijn schouders op
en grinnikt met leedvermaak; de
onverkwikkelijkheden zijn slechts
het resultaat van een komische sa
menloop van omstandigheden.
Hiervoor is een timing vereist en
een zelfbeheersing van de economie
van het materiaal, waarin Powell,
zeker wat zijn grote werk betreft,
de meerdere lijkt van een schrijver
met wie hij vaak vergeleken is,
Marcel Proust. Op de kortere baan
van dit laatste boek levert dat het
gevaar op dat zijn karakters te wei
nig adem krijgen en daardoor kari
katuraal dreigen te worden. Daarin
lijkt hij dan weer op de enige rivaal
van zijn postuur in de Britse lette
ren van de laatste halve eeuw, Evelyn Waugh, aan wie, evenmin als
aan Proust, een zeker leedvermaak
niet ontzegd kan worden.
Het ligt voor de hand dat de omge
ving waarin je het best uit de voe
ten kunt met een ironisch commen
taar op een uit taaluitingen bestaan
de wereld, het literatuurbedrijf is,
en ook hier moet weer de vergelij
king met het magistrale werk Dance
to the Music of Time negatief uitval
len: de verteller Jenkins (in tegen
stelling tot Shadbold wel een alter
ego van de schrijver Anthony Po
well), de in zijn opportunisme op
Walter Scott gelijkende populaire
schrijver St.John Clarke, de voor
beeldige angry young schrijver X.
Trapnel, het op literiare macht en
aanzien beluste linkse duo Members en Quiggin, de zakkige uitge
ver Howard Craggs, kortom de he
le levende literaire wereld in de gro
te romancyclus, is van oneindig
groter kaliber dan het kleine literai
re wereldje waarin de Wheel zich af
speelt, en vergeleken met de meer
dan levensgrote, echter dan echte
figuren uit de Dance, zijn de schrij
ver, zijn schrijvende jeugdvriend,
zijn detectives-schrijvende vrouw,
zijn oude vlam, zijn uitgever, de
‘televisie-persoonlijkheid’, de mo
derne literatuurdocent aan de universiteit, bijna typetjes zonder veel
diepgang en vooral zonder veel
sympathie voor het feit dat ze zijn
zoals ze zijn.

Literaire persoonlijkheid
Shadbold zelf is, om te beginnen,
alles wat je als schrijver kunt wen
sen niet te zijn of te worden, een ‘li
teraire persoonlijkheid’ met een
13 AUGUSTUS 1983 L / T l
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mager oeuvre (een dichtbundel,
een succesvol toneelstuk, twee ver
geten romans) die voornamelijk zijn
status te danken heeft aan zijn re
censies, zijn lezingen ‘overal waar
een gratis maal en overnachting’ te
halen is, en zijn optredens in semiliteraire televisiequizzen en showprogramma’s; daarbij heeft hij een
mildly hippy uiterlijk, met baard,
halflang haar en ietwat excentrieke
kleren en zijn de uitspraken die uit
zijn twee boeken verzamelde epi
grammen geciteerd worden, be
paald niet erg scherpzinnig of oor
spronkelijk. Hij is, in een tweede
huwelijk, getrouwd met Proserpine
Gunning, die elk jaar een detective
uitbrengt ‘welke nooit haar lezers
teleurstelt’. Het reeds lang uitge
bluste momentum van Shalbolds li
teraire carrière dateert uit de jaren
twintig toen hij als jonge man wel
eens figureerde op de spreekwoor
delijk beroemde parties uit die tijd.
Uit die tijd dateert ook zijn vriend
schap met een iets jongere en aan
merkelijk aantrekkelijker schoolgenoot, Cedric Winterwade, van wie
‘de legende wil’ dat hij op school
verleid is door Shadbold. Tot licht
ongenoegen en irritatie van deze
laatste publiceert Winterwade in
zijn jonge jaren ook een roman, die
zijn eerste en laatste zal blijken te
zijn; opgelucht dat dit boek in ieder
geval onder de door hem zelfgestel
de standaard is, kan Shadbold het
zich veroorloven een welwillende
kritiek te schrijven over dit boek,
dat enig succes in de provincie
kent. De grote hopeloze liefde van
Shadbold uit die tijd betreft een in
de modewereld verkerend onbe
reikbaar, meisje, achter wie al zijn
kennissen min of meer aanlopen en
die ten leste uit zijn gezichtsveld
verdwijnt doordat ze trouwt met
een oliebaron. In de Tweede We
reldoorlog houdt Shadbold zich ge
deisd en ‘maakt zich verdienstelijk’
in het onderwijs aan het thuisfront,
terwijl de meer avontuurlijke Win
terwade actieve dienst neemt en
daarbij het leven laat.

voor wie hij ook op erotisch gebied
een
uitgesproken
minachting
koesterde, indertijd een weekeind
met zijn hopeloze liefde naar Parijs
is geweest en daadwerkelijk drie,
vier keer met haar geslapen heeft —
een verworvenheid waar hij zelf in
de verste verte niet aan toe geko
men is — is hij zo geschokt dat hij
de uitgever, tegen zijn literair oor
deel in, een sterk negatief advies
I geeft.

i Superieur gegniffel

Maar hoe meer hij de nagedachte
nis van Winterwade probeert te on
derdrukken, des te frequenter duikt
diens geest overal op waar hij hem
niet kan bezweren, met als hoogte
punt een televisie-interview waarin
Shadbold, onder meer door het on
verwachte en hoogst inopportune
ten tonele verschijnen van de oude
liefde, verleid wordt tot allerlei uit
spraken die hij niet had willen doen
en die grondig afbreuk doen aan het
imago dat hij in al die respectabele
jaren van zich zelf opgebouwd en
bewaard had. Als ten slotte de scha
de is aangericht en ook de roman
van Winterwade op de universiteit
weer in het brandpunt van de be
langstelling is gebracht, probeert
Shadbold zijn oorspronkelijke fout
te herstellen door alsnog de bezor
ging van het dagboek op zich te ne
men, waardoor hij tenminste in
staat zal zijn met bepaalde voor
hem zelf minder florissante passa
ges te knoeien — slechts om te ho
ren dat het dagboek dan al vernie
tigd is. Dat hij zich bij het horen
van dat nieuws onwel gaat voelen
(en in het volgende en laatste
hoofdstuk ten grave wordt gedra
gen) is mmder te danken aan het
feit dat door zijn schuld Winterwa
de alsnog postume roem onthouden
blijft, dan aan het besef dat hij zijn
morele integriteit niet overboord
heeft gezet, dat zijn imago is aange
tast en de mythe van zijn grote lief
de ontheiligd.
Bij het lezen van deze samenvatting
krijgt men de indruk te maken te
hebben met het draaiboek voor een
De feitelijke knoop van toevallige
boulevard-komedie, eerder dan met
gebeurtenissen die de plot uitma een diepgravend literair meester
ken, wordt door Jason Price in de
werk. Maar de directie van dit thea
tegenwoordige tijd aan Shadbold
ter heeft nooit gedecreteerd dat er
aangereikt in de vorm van een dag
tijdens deze voorstelling niet gela
boek dat lang na Winterwades dood chen mocht worden. Echt tragisch
door diens zoon wordt teruggevon
kan het drama niet worden ge
den; omdat Shadbold zelf nog uit
noemd. Achter de uitbeelding van
de jaren twintig dateert en boven
het treurig literair bedrijf evenwel,
dien persoonlijk met Winterwade waarvan hij afstand neemt door zijn
bevriend was, wordt hem gevraagd hoogst smakelijk ironie, klinkt, als
een reader’s report voor de uitgever uit de coulissen, het bulderend ge
te maken. Tot zijn ongemakkelijke lach van de meester op, of nee, zijn
ongenoegen moet Shadbold toege nauwelijks hoorbare, ietwat venij
ven dat dit dagboek zoveel kwalitei- , nige en vooral superieure gegniffel:
ten biedt dat publikatie ervan Win- j ‘this nothing’s more than matter!' ■
terwade alsnog beroemder zou ma
ken dan hij zelf is; als hij in het dag
boek ook nog leest dat Winterwade,
24
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bladzijden van zijn boek behoren
zijn opmerkingen over Boutens'
classici bekende wet van Bentlev homoseksualiteit: ik had een andere
volgt, maar ook een poëticale func informant verwacht dan de auteur
tie heeft, vertelde Boutens het ver van een NVSH-brochure over
haal van een liefde in goddelijke gestoorde homofielen. Wie zich
uitverkiezing, die pas door de dood niet wil wagen aan speculaties over
haar voltooiing zou vinden. De A n  de relaties tussen estheticisme en
dere Verzen (1932) hernemen het homoseksualiteit (vergelijk Dresthema van de Strofen, maar laten in dens studie over het Symbolisme),
de reeks geen verhaalontwikkeling kan voor Hollandse of Friese nuch
zien. Boutens ‘afbetaling’ duurde terheid terecht bij Theun de Vries,
dus zo’n vijfentwintig jaar.
die in Meesters en vrienden naar aan
Het grootste deel van Bolks studie leiding van een bezoek aan Boutens
bestaat uit commentaren bij elk af schreef: ‘Ik concludeerde dat de
zonderlijk gedicht. Op het eerste Platonische Eros in hem blijkbaar
gezicht zijn de Strofen niet zo on nog steeds naar belichamingen
toegankelijk: de lezer wordt bij streefde, en dat hij die dag over de
voorbeeld minder met syntactische ze strevingen niet onvoldaan was.’
hoogstandjes geconfronteerd dan in Bloks kennis van het platonisme is
ander werk van Boutens het geval indrukwekkend. Hij weet zelfs in
is. Hij zal niet zo gauw schrikken Boutens’ Plato-vertalingen plaatsen
van de asvndetische vergelijking aan te wijzen, waar de vertaler ei
gen inzichten zwaarder laat wegen
die in de eerste regels voorkomt;
dan de letter van de tekst verdraagt.
'Aan sombren spiegel van zwoele
Iwake Het lijkt me echter niet zo voor de
hand te liggen bij de interpretatie
drijven, geloken leliën, mijn oogen.
van bepaalde passages een beroep
Ik kan niet slapen: de geur der
[rozen te doen op contemporaine specia
wordt oppermachtig met den nacht. ’ listen, zoals Sinaiko, die in 1965
een studie schreef over de zoge
Toch is die relatieve eenvoud naamde erotische dialogen van Pla
schijn. Zonder een uitvoerige ken to. Beter kan men te rade gaan bij
nis van Plato en de bijbel zijn de ge interpretatoren die Boutens zelf
dichten misschien wel op het
kende of had kunnen kennen. Zelf
oppervlakteniveau, maar niet in vermoed ik dat de Platonische Stu
hun intertekstualiteit te doorgron diën van Chap van Deventer, een
den. Voor een totale interpretatie grote naam rond de eeuwwissling,
draagt Blok nu op uitnemende wij wel eens goed bruikbaar zouden
ze de bouwstenen aan: per gedicht kunnen zijn bij het reconstrueren
worden de relevante Plato-plaatsen van Boutens’ Plato-opvattingen.
(zo mogelijk uit Boutens’ eigen ver Eén van de conclusies van Blok ten
talingen) en bijbelse reminiscenties aanzien van Boutens’ platonisme is
genoteerd, mogelijke implicaties dat het minder dominant in zijn
gesuggereerd. Een enkele maal kan denken is geweest ‘dan algemeen is
ik hem moeilijk volgen. Zo wil hij verondersteld’. Maar in de meeste
in de zojuist geciteerde regels bij mij bekende essays en artikelen
‘de geur der rozen’ een echo aan de wordt juist naar voren gebracht dat
Platoonse Eros horen, met het ar Boutens tot een heel persoonlijke
gument dat dit woordspel verder synthese van platoonse en christe
niet voorkomt en hier dus extra be lijke elementen is gekomen. De eer
tekenis krijgt! Over het algemeen der aangehaalde Hans Warren zegt
echter is de richting die hij toe zelfs aan het einde van de inleiding
komstige nadere onderzoekers wijst van zijn bloemlezing: ‘Vergissen
zeker de juiste.
we ons als we in zijn latere poëzie
toch een overhellen zien naar zijn
Calvinistische oorsprong?’
Zw akkere plekken
Laat er echter geen misverstand
Het is een psychologische wet dat over mijn waardering van dit boek
wie met een indrukwekkende stu bestaan: Bloks monografie is een
die als deze wordt geconfronteerd opus magnum, dat een nieuwe wen
als het ware gaat zoeken naar zwak ding aan het Boutens-onderzoek zal
kere plekken om ook iets ‘terug te geven. Wat ik me kan voorstellen is
kunnen zeggen’. In het volle be dat op basis van dit boek, dat we de
wustzijn van dit slechte recensen weg wijst naar een ‘andere’ Bou
tentrekje wil ik toch wat kritische tens, een nieuwe, betaalbare bloem
kanttekeningen maken. Blok heeft lezing uit Boutens’ gehele oeuvre
zich op vele terreinen moeten be wordt gemaakt.
wegen die oorspronkelijk met de In de serie Bert Bakkerbloemlezinzijne waren en leunt in zulke geval gen moet daar toch ruimte voor
len, heel begrijpelijk, op werk van zijn. Wie voor samenstelling en in
anderen. Niet in alle gevallen vind leiding moet worden aangetrokken,
ik zijn keuze van deskundigen zal uit het bovenstaande duidelijk
geslaagd. Tot de meest discutabele zi|n.
■]
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Levend in een bittere zee
De alledaagse werkelijkheid in China
China Alive in the Bitter Sea
door Fox Butterfïeld
Uitgever: Bantam Books
468 p., ƒ26,95
Importeur: Van Ditmar

Bart Tromp
Tijdens zijn studie aan de
Harvard-universiteit raakte Fox
Butterfïeld door de colleges van
John King Fairbanks, de grote
oude man van de Amerikaanse
sinologie, geïnteresseerd in het
moderne China, en enthousiast
voor de idealistische Mao en
zijn volgelingen. Hij ging Chi
nees studeren, hoewel de be
heerster van het talenpracticum
van Harvard toentertijd (eind
jaren vijftig) in de mening ver
keerde dat dit een dode taal
was. Na de normalisatie van de
Amerikaans-Chinese betrekkin
gen in 1978 kon Butterfïeld een
langgekoesterde ambitie verwe
zenlijken: hij werd correspon
dent van de New York Times in
Peking. Hij bleef er een kleine
twee jaar, en hij gebruikte die
tijd ook om het materiaal te ver
zamelen voor dit boek.
China. Alive in the bitter sea is in
veel opzichten te vergelijken met
het beroemd geworden boek dat
een andere Amerikaanse correspon
dent na een driejarig verblijf in de
Sovjetunie schreef, The Russians
van Hedrick Smith. In beide geval
len wordt een indringend en gede
tailleerd beeld gegeven van het da
gelijks leven, en van de maatschap
pelijke en politieke structuur waar
binnen dat alledaagse leven geleefd
moet worden. Het grote verschil
tussen de beide boeken is echter dat
Smith een land beschrijft waarin de
*eeste maatschappelijke processen
al tot routine zijn verworden, en
waar het ene jaar niet noemens
waard verschilt van het volgende,
terwijl Butterfïeld in China aan
kwam op een moment dat Mao nog
maar enkele jaren dood was, de
Volksrepubliek in enkele jaren tijd
hiep ingrijpende veranderingen in
Politiek en sociaal opzicht door
maakte, en de ervaringen van de
Culturele Revolutie de bevolking
nog fris voor ogen stonden. Daar
naar verwijst de ondertitel: de uit
drukking Ku-hai yu-sheng, levend
‘n een bittere zee, is een klassiek
boeddhistisch gezegde over overle-

; ven in een wereld vol lijden, een i
| uitdrukking die nu gebruikt wordt
door Chinezen om er hun leven tij
dens de Culturele Revolutie mee te
karakteriseren.
i Butterfïeld merkte al spoedig dat
| het beeld van een maatschappij
| waarin gelijkheid, sociale rechtvaar| digheid en opofferingsgezindheid
met elkaar wedijverden niet klopte
met het werkelijke China. Een
eigenaardige onderstreping daarvan
is het feit dat het boek van Smith
over de Sovjetunie in afleveringen
bleek te zijn verspreid onder de
ganbu, de kaders. Het regime in Pe
king dacht daarmee de eigen hand
langers in te wrijven hoe afschuwe
lijk de samenleving van Breznjev is.
Het vervelende van deze propagan
da bleek echter dat de overeen
komst tussen de twee grootste so der verpleegster. Een jaloerse buur
cialistische communistische staten man, lid van de Partij, organiseerde
zo pijnlijk duidelijk werd. Ook in een radicale factie in hun woon
China staat men volgens de bereke blok, en kreeg zo inzage in het dos
ning van Butterfïeld veertien uur sier van haar vader. Daaruit bleek
per week in de rij om aan de ele dat deze voor 1949, in zijn studen
mentaire levensbehoeften te ko tentijd, korte tijd lid was geweest
men. Een Chinese kennis zei hem: van de Kwomingtang. Daarna ver
‘Wijglimlachen meer, en daarom ziet brandden de rode gardes alle boe
het er vriendelijker uit. Maar m wer ken, meubels en bezittingen van het
kelijkheid is er helemaal niet zo'n ver gezin, en werd de vader ontslagen.
schil tussen de Sovjetunie en China. ’ De geheime politie verbande de he
le familie naar een armoedig dorp
Woelingen
in Hoenan. De partijkaders daar
Toch wel, zo merkte Butterfïeld, namen hen hun overige bezittingen
toen hij in zijn beste Chinees in een af, en paradeerden de ouders van
restaurant aan het dienstertje Lihua dagelijks door de straten,
vroeg: ‘Ik wil even afrekenen.’ Ze waarbij ze geslagen en vernederd
verstrakte, en snauwde: ‘Het is heel werden. Binnen een paar weken be
onbeleefd die uitdrukking te bezi zweek haar moeder en was haar va
gen.’ In het China van Deng Xiao- der invalide. Haar broers en zij
ping leven beulen en slachtoffers werden gekwalificeerd als ‘groot
uit de Culturele Revolutie op ge grondbezitters’ zodat ze niet moch
spannen voet naast elkaar, en is ‘het ten werken, noch aanspraak konden
vereffenen van de rekening’ iets maken op voedsel o f medische
waar beiden bang voor zijn, de hulp. Ze bleef in leven door hout te
eersten uit vrees voor eigen leven sprokkelen, en te bedelen. Maar
en positie, de laatsten omdat elke ook de boeren waren doodarm: ze
poging tot rechtvaardigheid achter mochten er bij voorbeeld maar twee
af het gevaar met zich meebrengt kippen en één varken op nahouden,
dat de rust van deze dagen verkeert omdat Mao vond dat ze anders ka
in nieuwe onvoorspelbare woelin pitalistisch zouden worden. Wat
boven het bestaansminimum werd
gen.
Wat het recente verleden betekende geproduceerd werd ingepikt door
voor de Chinese bevolking kan geïl de partijkaders.
lustreerd worden met behulp van Na 1976 werd haar vader gerehabi
cijfers en statistieken — zoals het liteerd. Maar hij mocht niet terug
officiële bericht dat tussen 1966 en komen naar Peking en kreeg ook
1976 honderd miljoen Chinezen op geen compensatie voor de tien jaar
een of andere manier slachtoffer die hij verloren had. Evenmin
werden van politieke vervolging. mochten zijn kinderen teruggaan.
Verhelderender is misschien het Drie jaar onafgebroken gevechten
verhaal van een afzonderlijke fami met de bureaucratie waren er voor
lie. Lihua was zes jaar toen de Cul nodig voor Lihua er in slaagde naar
turele Revolutie losbrak. Haar va Peking te komen. Ze was toen twin
der was natuurkundige, haar moe tig, had geen onderwijs gehad en

kon niet meer normaal eten. In de
toekomst had ze geen enkel ver
trouwen, en evenmin in het regime.
Zulke verhalen kent elke Chinese
familie. Butterfïeld tekent er een
aantal van op, maar hij hoeft dat ge
lukkig nauwelijks meer te doen om
het beeld van China onder Mao, zo
als dat in de jaren zestig en zeventig
in het Westen bestond, te vergrui
zelen. Dat is definitief gebeurd
door de nieuwe Chinese leiders
zelf, bij voorbeeld bij Dengs bezoek
aan de VS in 1979, waar bij een di
ner in het Witte Huis Shirley Maclaine, de China-reizigster met de
mooiste benen, Deng geestdriftig
vertelde dat ze in 1971 op een landbouwcommune een kernfysicus had
ontmoet die daar tomaten verbouw
de, en haar verzekerde dat hij hier
veel gelukkiger was dan in zijn lab.
Deng viel haar in de rede en zei:
‘Hij loog. Hij moest dat toen zeg
gen.’

Papieren luiers
Het boek van Butterfïeld is opgezet
als een systematisch overzicht van
de Chinese samenleving, waarbij
hij eigen ervaringen en belevenis
sen afwisselt met de — verbazing
wekkende — informatie die de Chi
nese media voor de goede verstaan
der bieden, en bevindingen van we
tenschappelijk onderzoek. Wat
daarbij opvalt is hoe doorslagge
vend zijn grondige kennis van de
Chinese taal is voor het succes van
zijn onderneming. De grote lijnen
die hij trekt worden levendig ge
maakt door allerlei details. Dat in
de Volksrepubliek geen papieren
luiers noch tampons of maandververvolg op pagina 33
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Van internationale allure

De bekering van Leslie Fiedler

Henk Sneevliet en de geschiedenis van het MLL front

Omhelzing van populaire literatu u r a ls reactie op de academ ische k ritiek

Dan de veel kortere politieke bio
grafie van Fritjof Tichelman. Be
trouwbaar en volledig voor zover
het de standpunten van al de orga
nisaties aangaat waar Sneevliet in
werkte. Een boekje dus met veel af
kortingen maar gortdroog, de leven
de Sneevliet ontbreekt erin.
Ten slotte schreef Sneevliets
schoonzoon Sal Santen in 1971
Sneevliet,
rebel (Arbeiderspers)
waarin rake maar erg fragmentari
sche want autobiografische herin
neringen aan, ja toch wel de enige
vooroorlogse socialist met internati
onale allure.

Tegen fascisme, kapitalisme
en oorlog:
Het Marx-Lenin-Luxemburgfront
juli 1940- april 1942
door Wim Bot
Uitgever: Syndikaat ƒ 24,75

Igor Comelissen
Voor mij is de revolutionair socialist Henk Sneevliet een on
gemeen boeiende figuur. En dat
zal ie blijven.
Hij werd in 1942 door de Duit
sers doodgeschoten nadat hij
sinds de inval, op verschillende
adressen ondergedoken en ver
momd met een baard, op de
vlucht was geweest. Een uitno
diging om naar Amerika of
Mexico te vluchten had hij af
geslagen. Hij wilde bij zijn ka
meraden zijn. Dat er oorlog zou
komen, wist hij. Niet hoe het
zou aflopen.
Sneevliet is, van 1933 tot 1937 ka
merlid geweest en redacteur van
marxistische bladen, maar vooral
vakbondsbestuurder. Dat is het niet
wat hem voor mij tot een intrige
rende figuur maakt evenmin als
zijn verhouding tot Trotski. Hij
was de enige Nederlandse socialist
die internationaal geschiedenis
maakte. In nogal belangrijke landen
én op cruciale momenten. In het
vooroorlogse Indië was hij het die
er een gemengde socialistische par
tij oprichtte en het vertrouwen won
van de meest dappere en intelligen
te Indonesische revolutionairen.
Na de Russische revolutie, waar
mee hij zich solidariseerde, werd
hij Indië uitgewezen. Daarna was
hij een paar jaren, als afgezant van
de Communistische Internationale,
actief in China. Sommige Chinaspecialisten zeggen dat hij aanwezig
was bij de oprichting van de Chine
se communistische partij. Toen
Mao aan Edgar Snow zijn levensge
schiedenis vertelde, sprak hij ook
over een zekere Ma-ling. Alleen
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Abstracte theorie
H e n k S n e e v lie t

kenners weten dat dit Sneevliet is.
Want Sneevliet had toen de schuil
naam Maring en aangezien Chine
zen de r niet kunnen uitspreken...
Raadslid in Zwolle in 1907 — per
definitie (Zwolle!) niet zijn minst
interessante periode — en daarna
via Lenin naar Kanton en Shanghai. Terug in Nederland om met de
hier achtergebleven communisten
in conflict te raken. In de jaren
twintig, na zijn Chinese periode,
gold het woord: Sneevliet kwam,
zag en de herrie begon. Een truttige
benadering want Sneevliets groot
heid als standvastig revolutionair,
nooit tot compromissen bereid,
blijft. Daarbij was hij niet een sim
pele vakbondsman maar goed inge
voerd in de marxistische klassieken.
Er bestond bovendien een innige
vriendschap met Henriëtte Roland
Holst.
Er zijn nu drie biografieën over
Henk Sneevliet geschreven, die me
geen van alle kunnen bekoren. In
feite is er maar een echte die qua
omvang en intentie op die naam
aanspraak mag maken. Die is ge
schreven door Max Perthus en in
1976 door de SUN uitgegeven. Het
is het meest volledige boek over
Sneevliet en behandelt ook zijn per
soonlijk leven, de tragedies van zijn
naar Rusland teruggekeerde derde
vrouw Sima. Er moet daar nog een
dochter van Sneevliet leven. Bij
Perthus ook de ramp van de zelf
moord van zijn twee zoons Pim en
Pam. Maar Perthus was een aan
hanger en groot bewonderaar van
Sneevliet geweest, een van de wei
nige overlevenden van Sneevliets
groep na 1945 en te veel betrokken
bij alles wat er was gebeurd. Te
weinig afstand dus.

Nu is er net een nieuw boek ver
schenen dat vooral gaat over de oor
logsperiode van de Sneevliet-groep
die de bezetting inging als het
Marx-Lenin-Luxemburg front. Dat
geeft al wel aan hoe Sneevliet dacht
over deze ‘imperialistische’ oorlog.
Had de Sneevliet-partij (RSAP)
voor de oorlog 2500 leden, de harde
illegale kern, telt vijfhonderd aan
hangers.
Wim Bot, die de geschiedenis van
het MLL-Front nauwgezet heeft
beschreven, heeft goed laten uitko
men dat voor Sneevliet en zijn aan
hangers de nieuwe wereldoorlog
sinds Hitlers machtsovername
vaststond. Tijdens de bezetting
werd een ‘abstracte theorie van het
revolutionair defaitisme’ verdedigt.
Daar viel voor de oorlog al weinig
mee te beginnen in Nederland, laat
staan tijdens de bezetting. Bot be
schrijft dat er wel pogingen zijn ge
daan om vooral standvastige
sociaal-democraten te benaderen,
SDAP’ers dus die, in de lijn van
Vorrink, scherp tegen de nazi’s in
gingen. Veel blijkt daar niet uitge
komen te zijn. Ook met andere
links-socialistische groepen verlie
pen de besprekingen stroef en zon
der succes. Zo bleef Sneevliets
MLL-Front klein in omvang en al
mag het waar zijn — en het is waar
— dat het MLL-Front, naar hun
blad ook wel Spartacus genoemd,
wel terdege ingreep voor, tijdens en
na de roemruchte Februari-staking
— in de ogen van de massa bleef dat
toch een zaak van ‘de commu
nisten’.
De studie van Bot heeft het voor
deel dat voor het eerst vrij uitge
breid uit de doeken wordt gedaan
dat ook in de illegale Sneevlietbeweging tegenstellingen beston
den. Vooral over de houding met

betrekking tot de Sovjetunie. Te
veel bleven tot nog toe in de
Sneevliet-literatuur de mannen en
vrouwen van de tweede garnituur
op de achtergrond. Wim Bot
besteedt terecht aandacht aan Wil
lem Dolleman, een Haagse revolu
tionair die met Sneevliet werd
doodgeschoten maar wel eens fors
in opstand moest komen tegen de
autoritaire neigingen van Sneevliet.
Zelf vind ik het jammer dat de
Amsterdamse Rotterdammer (en
jood ook nog) Ab Menist niet wat
scherper en warmer wordt geprofi
leerd.
Het is eigenlijk mijn hoofdbezwaar
ook tegen dit boek: Bot volgt nauw
keurig de discussies, acties en inhoud van de illegale bladen maar de
mensen blijven, zeker zoveel jaren
na hun heengaan, erg op afstand. Ik
bedoel niet dat ik wil weten wat
voor kleur sokken ze droegen en of
ze buitenechtelijke verhoudingen
hadden, maar wel hoe ze spraken,
hoe ze schreven, door wie ze beïn
vloed waren, of ze ook contacten
hadden buiten hun eigen nauwe po
litieke kring. Van Sneevliet weet ik
dat hij een open oog had voor de
buitenwereld en ook in de kringen
van kunstenaars vrienden had. Dat
komt in de soms wat erg steile aan
pak van de chroniqueur van het
MLL-Front niet naar buiten.

Slotrede
Sneevliet hield op 9 april 1942 een
slotrede voor het Deutsches Obergericht. Hij maakte zich geen illusies
over zijn vonnis. Drie dagen later
werd hij, na met zijn kameraden de
Internationale te hebben gezongen,
doodgeschoten. Die rede is hier bij
mijn weten voor het eerst afge
drukt. Het is geen revolutionair,
vlammend betoog. Geen diepe aan
klacht tegen het nazisme. Men zou
iets anders van Sneevliet hebben
verwacht. Uit de voetnoten valt wel
op te maken dat Wim Bot vermoedt
dat Sneevliet zijn laatste woord zó
heeft gesproken om de vrouwen
van de beklaagden te redden. Hij
waagt zich echter niet aan een ana
lyse van dit slotwoord. Dat had hij
wel moeten doen. Het behoort tot
het onderwerp van zijn studie. Er is
nog een ander punt waar hij, iets
minder, in gebreke blijft. Dat gaat
over de vraag of de revolutionairsocialisten wel voldoende oog had
den voor de verdediging van de
‘burgerlijk-demoncratische vrijhe-
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What Was Literature
door Leslie Fiedler
Uitgever: Simon & Schuster,
288 p., ƒ49,65
Importeur: Van Ditmar

Ed Schilders
Leslie Fiedler is momenteel
waarschijnlijk het bekendst als
de auteur van het fascinerende
werk over anders-gevormde
mensen, F rea ks. Daarin toonde
hij aan welke angsten met welke
lusten in onze psyche gemeen
schap hebben als wij heel dikke
vrouwen, zeer dunne mannen,
op leeuwen o f olifanten gelij
kende mensen, dwergen o f reu
zen bezien. Wat wellicht min
der lezers buiten (de Verenigde
Staten weten, is dat Leslie Fied
ler zelf een fr e a k is.
Hij is, om precies te zijn, de rara
avis van de Amerikaanse literatuur,
een omschrijving die hij weliswaar
te danken heeft aan de spotlust van
zijn collega’s, maar die hij zeker
niet zal ontkennen. Integendeel. In
zijn nieuwste studie over literatuur
in Amerika, What Was Literature,
herhaalt hij met genoegen de colle
giale uitspraak dat hij zich in zijn
dertigjarige carrière als prozaschrij
ver en als criticus en theoreticus
heeft opgewerkt van enfant terrible
naar de status van dirly old man. Tiin een van die schaarse momen
ten waarop het blad aandacht
besteedde aan literaire kritiek,
noemde hem een ‘most daring skinny dipper’ en dat is precies de uit
spraak die sindsdien in alle flap
teksten van Fiedlers boeken voor
komt. Hij provoceert en incasseert
niet alleen, hij adverteert ook. Het
ls! gezien door Europese, en mis
schien moet ik wel zeggen Neder
landse ogen, een toch wel wat
merkwaardige reputatie, aangezien
Liedler zijn leven lang eigenlijk
niets anders gedaan heeft dan op
Persoonlijke wijze over literatuur
berichten met daarnaast een mis
schien niet altijd even academische
maar dan toch doordachte en door
voelde hang naar de relatie tussen
literatuur en de samenleving. Zijn
Proza, hoewel nooit van het aller
zwaarste kaliber, heeft daarnaast aluld de sporen gekend van een origi
n e geest en een nooit geheel ge

ruststellende oogopslag. In ons
land, waar van alles wat schrijft een
afwijking of twee, drie verwacht
wordt, en getolereerd — dat is belangrijker — zou Fiedler nooit een
freak geworden zijn.
De schandalen, waaraan Fiedler
aanduidingen als ‘skinny dipper’
overhield, zijn heel gevarieerd. In
1957 werd zijn korte verhaal Nuae
Croquet het doelwit van protestac
ties van met de censor geallieerde
lezers. Het verscheen in Esquire en
vertelt over een groep behoorlijk
deftige mensen die zich laat verlei
den tot wat in de titel beloofd
wordt, een partijtje croquet in het
bloot, met ‘in leer gebonden folio’s,
in het midden opengeslagen en met
de ruggen naar boven, bij wijze van
wickets.’ Het rumoer kostte het
tijdschrijft duizenden dollars aan
advertenties en Fiedler een aanzien
lijke
hoeveelheid
academisch
respect. Wat daar nog van over was
kwam ten heftigste ter discussie
toen Fiedler in 1967 door de politie
gearresteerd werd in Buffalo, New
York, op verdenking in zijn huis
gelegenheid te hebben gegeven tot
het verhandelen en gebruiken van
marihuana. De affaire — Fiedler
werd door een lager gerechtshof tot
zes maanden gevangenisstraf ver
oordeeld en moest tot aan het Su
prème Court in beroep — baarde
zelfs enig opzien in ons land, waar
Fiedler een halfjaar zou komen do
ceren op uitnodiging van de Universiteit van Amsterdam. Die uit
nodiging werd aanvankelijk inge
trokken maar later, onder druk van
de pro-Fiedler publiciteit in de Ver
enigde Staten en in ons land, her
nieuwd. Toen, echter, wilde Fied
ler niet meer, al kwam hij wel naar
Amsterdam na een uitnodiging van
de Asva. ‘I came to love Holland,’
schrijft hij in een van zijn mooiste
werken, Being Busted, ‘despite its
claustrophobic dimensions (...) and
its strange addiction to the tulip,
most unattractive o f all flowers.’

Pop critic
Wat hij academisch Amerika vooral
heeft aangedaan is niet zozeer de
schandaleuze erotiek van Nude Cro
quet of de controverse rond Being
Busted, maar de substitutie van zijn
persoonlijke normen voor die van
de Academie in zijn geschriften
over literatuur. In zijn lange carriè
re op dit gebied heeft hij zo onge
veer alles gedaan wat wetenschap-

L eslie F ie d le r

pers in de Verenigde Staten als zelf
moord beschouwen. Meerdere ma
len kondigde hij de dood van de ro
man aan, meerdere malen kreeg hij
dus ongelijk. Voortdurend nam hij
het op voor auteurs en ideeën die in
academische kringen buiten het
curriculum en de geschreven stu
dies gehouden worden. Voortdu
rend overtreedt hij de grenzen van
de literatuur en begeeft hij zich op
het gebied van de psycho-, socio-,
of sexuoloog. Zijn Freaks, op zich
al een onderwerp waarover je met
een Ph.D. niet kunt schrijven, is
van die interdisciplinaire aanpak
het meest ‘tergende’ voorbeeld, en
in What Was Literature signaleert
Fiedler de radeloosheid van biblio
thecarissen die niet kunnen beslis
sen onder welke van de -logieen het
boek de bibliotheek in mag. Het is
niet ongewoon, heb ik zelf kunnen
vaststellen, dat in ons land het boek
onder ‘Zoölogie’ op de plank staat.
Al eerder heb ik in deze bijlage be
richt hoe een andere ‘pop-critic’,
Gore Vidal, de meerderheid van de
Amerikaanse
critici
scholarsquirrels gedoopt heeft, academi
sche eekhoorns (in Pink Triangle),
met het verwijt dat ze de literatuur
misbruiken, of uitsluitend gebrui
ken voor wetenschappelijke en on
derwijskundige doeleinden. Maat
schappelijke, psychologische en
vooral morele aspecten komen nau
welijks ter sprake of het is in de
vorm van collaboratie met rechtse
maatschappelijke krachten.
In
What Was Literature kiest Fiedler
een minder politiek-ideologisch
verwijt als uitgangspunt, maar hij
schaart zich niettemin aan Vidals

zijde als hij in de eerste helft van
het boek zijn persoonlijke visie
loodrecht afzet op die van Academe,
niet zozeer in een geste van zelfver
dediging als wel als een breed uit
gesponnen provocerende daad.
On Subverting the Standards heet
dit eerste deel en er is heel veel op
aan te merken. Fiedler onderzoekt
hier de mogelijkheid om de ‘dode’
literaire status quo te vervangen
door een geheel nieuwe, levende
benadering die, volgens hem, meer
bestaansrecht heeft omdat daarmee
de literatuur niet-elitair benaderd
en gebruikt wordt. Dit is de ‘popbenadering’, die gekenmerkt wordt
door alles wat het tegendeel van de
academische werkwijze inhoudt.
Het zou een typisch Amerikaanse
benadering zijn, zoals Coca-Cola,
Tarzan, Monroe, fast food en Mickey Mouse typisch Amerikaans
zijn. Het traditionele onderscheid
tussen hoge en lage literatuur komt
in deze benadering te vervallen
door een opwaardering van de po
pulaire literatuur, en de hoge litera
tuur zal haar vooronderstelde supe
rieure positie als medium verliezen
en gelijkgeschakeld worden met
wat Fiedler de ‘post-Gutenberg me
dia’ noemt: tv en film.
In dit experiment zullen de normen
die critici gebruiken radicaal moe
ten veranderen, radicaler dan in het
verleden gebeurd is, toen de ene set
normen alleen maar vervangen
werd door de andere set, de ene ca
non door de volgende. Hier vindt
een mentaliteitsverandering plaats.
Leraren zullen daarna niet uitslui
tend maar wel overwegend aan
dacht besteden aan die werken die
nu nog als sub-literair bekend staan
maar die nog volop gelezen en ge
noten worden: Uncle Tom’s Cabin
en Gone with the Wind zijn er de
‘sterkste’ voorbeelden van.
Het is mij een raadsel hoe we dat al
lemaal met elkaar af moeten spre
ken. Al ben ik nog zo voor subver
sie, zulke voorstellen kunnen, lijkt
me, tot niets anders leiden dan tot
een nieuwe programmatische ge
bondenheid die niet wezenlijk an
ders is dan de gebondenheid van de
critici waartegen Fiedler ten strijde
trekt. Terwijl ik zelf dacht dat het
steeds om de vrijheid ging die ook
Fiedler zich jarenlang heeft toegeëi
gend. Afgezien daarvan: overtui
gende voordelen weet Fiedler niet
te presenteren, al moet ik toegeven
dat een Europese achtergrond hier
13 A U G U S T U S 1983 L / I ~ l
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een belemmerende factor kan zijn. I merk van de new wave pap criticism'?
Toch lijkt zelfs in een land dat uit
Misschien is ekstasis inderdaad wat
zi|n voegen barst van de popcul oudere Amerikanen in hun jeugd
tuur en waar de toonaangevende
boeken als Uncle Tam en Tom
kritiek academisch is, een dergelij Sawyer terugvinden, maar voor de
ke paleisrevolutie met noodzakelijk.
meeste populaire literatuur is er
Is het werk van Fiedler zelf daar voor dit gevoel een eenvoudiger en
niet het geschreven bewijs van? En I effectiever woord: escape. Boven
liggen daar niet de boeken van Ed- I dien, vind ik, had Fiedler moeten
mund Wilson, Vidal, M ary McCar- 1 vermelden dat zijn antieke held
thy, Van Nostrand, en H .L . Menc- I Longinos ook stijl, structuur en
ken? Voor ieder boek van deze da- I ideeën als onontbeerlijk voor ‘het
me en deze heren staan duizenden i verhevene’ beschouwde. Maar dan
lang vergeten studies — kritisch, l weer is het ook duidelijk dat er na
historisch en theoretisch — uit dat I de Fiedleriaanse staatsgreep geen
grote, rare land dat Academe heet
‘verhevene meer is.
En zijn de voorgestelde veranderin Bil zoveel radicaal geweld kan ge
gen wel zo revolutionair? Niet in dacht worden dat de auteur zich
onze ogen, denk ik. Niet als dit de gespierder opstelt dan noodzakelijk
essentie is: ‘We will find ourselves ter wille van de polemiek o f de pro
speaking less o f theme and purport, vocatie. Dit is niet het geval. Fiedstructure and texture, signified and lers voorstellen zijn radicaalsignifier, metaphor and metonvmy, programmatisch, hoewel met ver
and more o f mvth, fable, archetype, I stoken van emoties. Zelfs voor hem
fantasv, magie and wonder. Even 1 zelf lijkt de uitkomst ten slotte een
more important, we will be spea- I onverwacht uitzicht te bieden op
king for ourselves, as ourselves, ra- I een nieuwe toekomst, een gewaar
ther than ex cathedra in the name o f ( wording van een lang gevoelde en
some impersonal “ tradition” . ’
nu geconcipieerde roeping. Een be
kering, als het ware, tot iets waar
Nieuwe romantiek
van wij dachten dat hij het altijd al
De hterair-kritische eisen met be- j geweest is: de eigenzinnige, origi
trekking tot ‘elegance o f structure' I nele popcriticus, de verschrikkelij
en een ‘distinguished stvle’ noemt I ke sneeuwman van de Amerikaanse
Fiedler achtereenvolgens ‘inappro- | literatuur. Wat voor ons blijkbaar
pnate’ en 'irrelevant'. Esthetiek | genoeg was, was voor Fiedler on
wordt een ondergeschikt begrip. I voldoende. De bekering is nu pas
Nu is het inderdaad zo dat er heel I een feit en What Was Literature be
aardige romans zijn die niet bijzon- i vat zijn geloofsbrieven: ‘Op dit
der fraai gestructureerd ziin {An \ ogenblik kies ik voor een poging
American Tragedy) en nog veel I om dat te worden waartoe ik altild
meer die wat stijl betreft niet uit- I al geneigd ben geweest: een popcriblinken (de rest van Dreisers oeu- i ticus die leert (langzaam en punlijk
vre); er zijn echter ook geschriften
zoals zelfs deze zin onthult) de taal
van de populaire literatuur te spre
die met hun stilistische vormgeving
staan of vallen, zoals De Quincev's I ken. de taal van Richardson en DicOn Murder. Dat de gegevens niet ( kens, van Harriet Beecher Stowe en
relevant meer zouden ziin voor een I Mark Twaïn, van Edgar Rice Burnieuwe kritiek is onvoorzichtig ge- t roughs en Sir Arthur Conan
dacht, opent zelfs de deur voor een i Dovie.’
heel andere esthetiek: die van het i De tweede helft van het boek bevat
lelijke, een esthetiek waarvoor met J dan, denk ik, de eerste pogingen in
name Amerikanen vatbaar lijken, l die nieuwe taal. De keuze van de
ook al houdt Fiedler zelf met van | onderwerpen, de racistische roman
tulpen.
j Uncle Tom en het sadomasochisti
Ook de ethische waarde van het I sche Gane with Wind, is de geluk
werk wordt door Fiedler onderge- I kigste niet en vraagt op zich zelf om
schikt gemaakt aan een derde di- j een weerwoord, los van de vooraf
mensie. die vooral bezeten zou wor- | gaande positiebepaling
den door de populaire literatuur, en j Fiedler neemt in dit boek enorme
die hi) aanvankelijk vaag aanduidt i risico’s, groter dan ik ze ooit heb
met het lertium quid maar later in- j zien nemen door een vooraanstaand
dentificeert als ekstasis. Het begrip j criticus. Met vriiwel niets in de
wordt ontleend aan een verhande- | eerste helft kan ik me verenigen,
ling uit de eerste eeuw na Christus | veel uit het tweede deel blijft over
die (ten onrechte) is toegeschreven j eind waar het verworpen had moe
aan de Griekse redenaar Longinos. I ten worden. What Was Literature is
Over het verhevene. Fiedler vertaalt \ een boek dat op alle mogelijke ma
ekstasis met ‘a profound alteration I nieren aanstoot geeft. Dat was,
o f consciousness in which the nor- | denk ik, ook de bedoeling, en in zo
mal limits o f flesh and spint seem | verre is het dus uitstekend
to dissolve'. Neoromantiek als ken- | geslaagd.
B

Schnitzler, Polgar en Ehrenstein
Drie vertegenwoordigers van het Weense fin de siècle
Therese Kroniek van een
vrouwenleven
door Arthur Schnitzler
Vertaling Pint Lukkenaer
Uitgever: Spectrum Klassie
ken,
251 p., ƒ14,90
Kleine Schriften, Band 1,
Musterung
door Alfred Polgar
Uitgever: Rowohlt Verlag,
524 p., ƒ 60,—
Importeur: Nilsson & Lamm
Tubutsch
door Albert Ehrenstein
Vertaling Hans Bakx
Uitgever: Kwadraat,
60 p„ ƒ 18,50

Wil Rouleaux
Onlosmakelijk verbonden met
het Weense fin de siècle is de
naam Arthur , Schnitzler. Van
hem, de produktiefste en veelzijdigste schrijver uit deze peri
ode, is bekend dat hij literair
gestalte gaf aan wat Sigmund
Freud vrijwel gelijktijdig langs
de weg der wetenschap had ont
dekt. Vaak geciteerd in dit ver
band is een brief die Freud, te
rugblikkend op de voorafgaan
de drie decennia, op 14 mei
1922 aan Schnitzler schreef,
waarin onder meer staat: ‘Ich
habe den E in d ru ck gewonnen,
dass S ie durch In tu itio n — ei
gent lich aber infolge fein er Selbsttoahrnehmung — alles das w is
sen, was ich in mühseliger A rb eit
an anderen M enschen aufgedeckt
habe. ’

Ook na de Eerste Wereldoorlog, in
een tijd waarin de individualisti
sche en esthetische schrijversgene
ratie langzaam plaats moest maken
voor de sociaal-geëngageerde ex
pressionisten, volhardde Schnitzler
>n de typische thematiek van het fin
de siècle. Maar terwijl Schnitzlers
tientallen novellen en toneelstuk
ken van rond 1900 nog de lof van
vrijwel de complete kritiek oogst
ten, werd zijn werk na 1918 aan
zienlijk terughoudender ontvan
gen. De schrijver zou zich, zo oor
deelde men, steeds maar weer her
halen — en hij behoorde tot wat we
achteraf bezien, de titel van Stefan
Zweigs autobiografie parafrase

rend, die Welt von Gestem zouden werk als kindermeisje. In haar vrije
kunnen noemen. Toch zou Schnitz tijd leert ze Kasim ir Tobisch ken
ler ook na 1918 nog enkele grote nen, een twijfelachtig kunstenaar,
successen kunnen noteren. Daartoe van wie ze na verloop van tijd in
behoorde, naast de bekende novelle verwachting raakt. Therese wil zich
Fraulein Else (1924), vooral de ro aanvankelijk laten aborteren, maar
deels door de hoge prijs daarvan,
man die in 1928 verscheen: Therese.
deels door haar besluiteloosheid,
Kroniek van een vrouwenleven.
In Therese doet Schnitzler in 106 brengt ze toch een kind ter wereld.
korte hoofdstukken verslag van het De kleine Frans wordt ergens op
leven van een vrouw tussen haar het platteland bij pleegouders in de
zestiende en ongeveer vijfender kost gegeven; Kasimir Tobisch
tigste jaar. De roman begint in heeft zijn vriendin inmiddels in de
Salzburg, de stad waar Thereses va steek gelaten.
der, een hoge officier, zich na zijn
vervroegde pensioen heeft terugge Tussen alles in
Vanaf die tijd begint Thereses neer
trokken. De gewezen militair wordt
al spoedig geestesziek en belandt in gang. Ze wisselt tientallen keren
een inrichting. De zorg voor het van werkgever, bij geen enkele fa
milie langer blijvend dan enkele
kleine gezin — Therese heeft nog
een drie jaar oudere broer — berust weken o f maanden. En bijna even
vanaf die tijd op de schouders van kortstondig als haar baantjes zijn de
Thereses moeder. Deze weinig sta relaties met haar vele minnaars, die
biele vrouw, van adellijke afkomst ze doorgaans op straat leert kennen.
overigens, laat zich echter weinig (Een tweede zwangerschap wordt
aan haar kinderen gelegen liggen en nu overigens wel onderbroken.)
verdeelt haar tijd tussen gezel Soms maakt de verteller flinke
schappen en het schrijven van der sprongen voorwaarts in de tijd,
derangs romans, die ze aan provin soms ook wordt de handeling kort
ciale kranten weet te slijten. Na en verplaatst naar het platteland, waar
kele kortstondige affaires wordt de ontwikkeling van de jonge
Therese de geliefde van een plaatse Frans, die inmiddels al enkele jaren
lijke luitenant. Als ze echter merkt scholier is, veel te wensen overlaat.
dat deze haar bedriegt met een to Even lijkt een verbetering van T h e
neelspeelster, besluit ze de provin reses situatie in te treden als ze ken
cie voorgoed te verlaten en haar nis krijgt aan de vader van een van
heil te zoeken in Wenen. Op dat haar pupillen, een bijna vijftigjari
moment is ongeveer één vijfde deel ge weduwnaar. Deze krijgt echter
van de roman verstreken, en de rest een fatale hartaanval, vlak voor het
speelt zich vrijwel ononderbroken huwelijk dat hij met Therese is
overeengekomen. Frans is inmid
in de hoofdstad af.
Therese — met een niet voltooide dels van het platteland naar Wenen
schoolopleiding — vindt in Wenen gehaald, waar de jongen zich tot

Links: Alfred P o lgar
Rechts: Arthur Schnitzler

een regelrechte crimineel ontwik
kelt. Het weinige geld dat Therese
bezit — ze heeft zich ondertussen
opgewerkt tot een bescheiden privélerares — wordt haar door haar
zoon op vaak hardhandige wijze
ontfutseld. In het voorlaatste
hoofdstuk komt het tussen Therese
en haar zoon tot een beslissend inci
dent. Frans verlangt opnieuw geld
van zijn moeder, deze weigert hem
dit, en vervolgens vergrijpt hij zich
aan haar. Therese sterft de dag erna
aan de gevolgen hiervan, en Frans
wordt tot twaalf jaar gevange
nisstraf veroordeeld.
Het thema van het buitenechtelijke
kind dat zijn moeder vermoordt,
heeft Schnitzler blijkbaar lange tijd
beziggehouden. Want al in een
vroege novelle, het korte Der Sohn
uit 1892, duikt deze stof op. En in
zowel het vroege als het late werk
wordt de moord verklaard door de
onwaardige en in feite niet gewilde
existentie van de zoon. De moeder
toont zich trouwens in beide geval
len uiterst schuldbewust en ver
zoekt op het sterfbed, wegens ver
zachtende omstandigheden, om een
mild vonnis voor haar kind.
Overigens is het niet alleen Frans
die ons als een produkt van zijn
omgeving getoond wordt. In net zo
sterke mate geldt dit voor Therese
zelf; ook zij is een produkt van haar
onstandvastige milieu. Thereses af
komst speelt trouwens ook anders
zins nog een belangrijke rol, want
haar positie tussen alle maatschap
pelijke klassen in (ze is geen echt
13 A U G U S T U S 1983 I V T I
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kindermeisje maar evenmin een ty
pisch burgermeisje) brengt haar,
met uitzondering van de adel, met
alle mogelijke sociale milieus in
contact. Zelfs met de boerenstand,
die verder bij de typische grote
stadsschrijver Schnitzler nergens
aan bod komt.
Therese is, zoals gezegd, in 106 kor
te hoofdstukken onderverdeeld, en
deze structurering komt ongetwij
feld de leesbaarheid zeer ten goede.
In ieder hoofdstukje wordt een epi
sode uit het leven van de hoofdper
soon verteld. Uitweidingen, details
of commentaar van de verteller ont
breken nagenoeg volledig. Aange
past aan deze sobere verteltrant —
het woord ‘kroniek’ uit de titel
wordt volledig waargemaakt — is
ook de stijl, die veel directer en rea
listischer is dan die van Schnitzlers
tientallen vroegere vertellingen.
Sommige Schnitzler-experts geven
tegenwoordig zelfs op grond van
deze versobering de voorkeur van
de late Schnitzler boven die van
1900. Maar deze constatering lijkt
me toch niet helemaal juist, want
Schnitzlers sterkste punt, de uiterst
subtiele analyse van menselijke ge
dragingen en gevoelens, komt nog
het beste tot zijn recht in het sterk
impressionistisch getinte proza van
rond de eeuwwisseling. Daarmee,
met absolute meesterwerkjes als
Leutnant Gustl, Der blinde Geronimo en Die Toten schweigen, is There
se niet te vergelijken — al blijft het
met zijn vlotte vertelwijze, zijn bre
de sociologische panorama van het
Wenen uit het begin van de eeuw,
en zijn onuitgesproken sociale be
trokkenheid een geslaagde roman.

Alfred Polgar
Tot de weinige vroege critici van
Arthur Schnitzler behoorde de man
die naast Karl Kraus doorgaat voor
de belangrijkste Oostenrijkse criti
cus uit de eerste helft van deze
eeuw: Alfred Polgar. Polgar, die ei
genlijk Polak heette, werd in 1873
in Wenen geboren en groeide op in
de zogenaamde Leopoldstat, de
wijk waar de armste joden woon
den. Kort voor 1900 trad hij toe tot
de Wiener Allgemeine Zeitung, de
krant waarin enkele van zijn kritie
ken verschenen die hem de le
venslange animositeit van Arthur
Schnitzler zouden opleveren. Na
1900 schreef Polgar onder meer
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voor bekende bladen als Simplicissimus uit München en het Prager Tageblatt, tot dat hij na de Eerste We
reldoorlog toetrad tot Die Weltbühne. In dit blad behoorde hij, naast
uiteraard Kurt Tucholsky, lange
tijd tot de toonaangevende mede
werkers; tot het moment was aange
broken waarop ook hij een veiliger
heenkomen moest zoeken in de
Verenigde Staten.
Alfred Polgar schreef niet alleen
kritieken maar beoefende daarnaast
ook nog veel andere genres die be
horen tot wat in het Duits Kurzprosa heet: schetsen, feuilletons, verha
len, prozagedichten en essays.
Toch heeft Polgar — in Nederland
overigens veel minder bekend dan
gelijksoortige schrijvers als T u
cholsky en Karl Kraus — zijn repu
tatie voor het grootste deel aan zijn
kritieken te danken. Kurt Tuchols
ky, zeer onder de indruk van Pol
gar, schreef zelfs eens, refererend
aan de toneelkritieken die de Wener
in het Berlijnse Die Weltbühne pu
bliceerde: ‘Mit Ausnahme des alten
Fontane weiss ich keinen Theaterkritiker deutscher Sprache, der so
aufs Augenharchen genau sagen
kann, was er sagen will.’ En T u 
cholsky voegder er zelfs, enigszins
flatteus, aan toe dat Polgar wat hem
betreft wel aanspraak kon maken
op het predikaat ‘der feinste und
leiseste Schriftsteller seiner Generation’.
Overigens was Polgar als criticus
niet iemand die het zijn lezers erg
moeilijk maakte. Integendeel zelfs:
vakjargon of andere poespas ver
meed hij angstvallig. Anderzijds
streefde hij ernaar, ondanks al zijn
eruditie, zo onbevangen mogelijk
op een literair werk te reageren.
Zijn credo als criticus bracht hij
eens als volgt onder woorden:
‘Daarin besteht die höchste Kultur
des Kritikers: immer wieder allen
Erfahrungsfirnis, alle Wissensschicht, alles Vorurteil von sich
abstreifen zu können, wenn man an
eine künstlerische Sache herantritt;
sich immer wieder als weisses Blatt
zu prasentieren, auf dessen hyper empfindliche
Oberflache
das
Kunstwerk seines Wesens weichste
und zarteste Linien ziehen kann.
Auf einem mit Wisens-Runen zerfurchten Brett muss diese Zeichnung verzerrt und verkrüppelt ausfallen.’
Alfred Polgars werk staat de laatste
jaren weer opnieuw in de be
langstelling. Te danken is dit voor
al aan de Oostenrijkse criticus en li
teratuurwetenschapper
Ulrich
Weinzierl. Deze heeft niet alleen
enkele jaren geleden een uitvoerige
Polgar-biografie laten verschijnen,
maar stelde tevens enkele bloemle

zingen samen uit de maar liefst ze
venentwintig delen die tijdens Pol
gars leven verschenen. In samen
werking met Duitslands bekendste
criticus, de eminente Marcel ReichRanicki van de Frankfurter Allge
meine Zeitung, heeft hij nu ook het
eerste deel bezorgd van wat een
vierdelige selectie uit Polgars verza
melde werk moet gaan worden.

Subliem stijlgevoel
Musterung, zoals de titel van het
fraaie dunkruk-deel luidt, bestaat
uit schetsen en verhalen van maxi
maal vier a vijf bladzijden. (De
boek- en toneelkritieken komen in
respectievelijk deel drie en vier.)
Thematisch gezien zou men de
teksten kunnen samenvatten onder
de noemer Oostenrijk 1900-1940.
Polgar schrijft over de meest uit
eenlopende voorvallen uit de on
dergaande Donaumonarchie en uit
het Oostenrijk van tussen de twee
wereldoorlogen. Daarbij schuwt hij
geenszins onderwerpen als: de
eerste zeppelin in Wenen, de afzet
mogelijkheden van suikerbakkers,
en de opkomst van de cigarillo’s.
Speciale aandacht krijgen de Eerste
Wereldoorlog, de ingrijpende ge
volgen hiervan voor het land, als
mede het opkomend nationaalsocialisme in Duitsland zowel als
Oostenrijk zelf.
Naast Polgars sublieme stijlgevoel
— een slecht lopende zin leek hem
niet te kunnen ontsnappen — is ook
zijn humor een opvallende constan
te. Polgars humor is daarbij, in te
genstelling tot die van Karl Kraus,
nergens bitter of agressief. Zelfs de
gehate Duitsers worden doorgaans
met mildheid behandeld. De sterk
verschillende geaardheid tussen
Oostenrijkers en Duitsers vormt
trouwens een regelmatig terugke
rend thema. Ergens merkt hij hier
over op: ‘Der Osterreicher, wenn er
betrunken war, wollte die ganze
Welt umarmen; der germanische
Bruder, im gleichen Fall, sie kurz
und klein schlagen.’
Overigens heeft Alfred Polgar, deze
charmante en amusante causeur uit
het oude Oostenrijk, volgens goed
vaderlands schrijversgebruik nooit
de beginselen van een politieke
groepering omhelsd. Zoals hij an
derzijds ook in zijn werk directe po
litieke uitspraken en stellingnamen
zo veel mogelijk vermeed. Toch
kan er geen twijfel over bestaan
waar Polgars sympathie naar uit
ging; naar de sociaal-democratie.
De liefde voor de kleine man, die in
een groot deel van zijn schetsen een
hoofdrol vervult, is net zo duidelijk
waarneembaar als de afkeer van de
heersers. Illustratief in dit opzicht
lijkt me de slotzin van ‘Die kleinen

Leute’: ‘Ich will lieber die Büste
meines Brieftragers auf den
Schreibtisch stellen als die des gros
sen Napoleon.’
In 1919 werd Alfred Polgar literair
redacteur van het Weense dagblad
Der neue Tag. Aan deze pacifisti
sche krant werkten Robert Musil,
Joseph Roth en Franz Werfel mee.
Maar er was ook een bescheidener
medewerker, die enige bekendheid
had als expressionistisch dichter:
Albert Ehrenstein. Van hem, ook al
afkomstig uit een der armste joodse
milieus van Wenen, verscheen de
vroege novelle Tubutsch (1911) in
vertaling.
Karl Tubutsch, wiens monoloog de
inhoud van de korte novelle vormt,
is iemand van het melancholieke en
neurotische mensenslag: getemperd
worden deze eigenschappen echter
door een excentrieke humor en
vooral door de gave des woords.
Tubutsch flaneert over de straten
en pleinen van Wenen, met als eni
ge doel ‘te midden van alle denkba
re bezigheden de meest exotische
op het spoor te komen’. Aldus
peinst hij over een doorwrocht es
say dat ‘Over agenten en hun geu
ren’ zal gaan, en bekruipt hem ‘het
onstilbare verlangen rioolwerkersvrouw te worden’. Tot daden even
wel komt Tubutsch niet en bijge
volg vormt de dood van twee vlie
gen in zijn inktpotje al een schok
kende gebeurtenis, evenals trou
wens het breken van één van zijn
schoenveters. Wat Tubutsch van
zijn medemensen onderscheidt, en
wat hem tot zijn vreemde levens
wandel aanzet, is ‘het verschil in in
nerlijke organisatie’ en vooral het
besef dat alles ‘vergeefs en dwaas is
als ieder speuren naar een oorzaak
op deze wereld’.
Tubutsch, met zijn mengeling van
melancholie en zelfspot een typisch
produkt uit de oude Weense
school, is in zijn excentriciteit en
retoriek net kort genoeg om te blij
ven boeien. Hans Bakx vertaalde
dit kleinood, wat trouwens geen ge
makkelijke taak kan zijn geweest.
Zijn Nederlands is zo mogelijk nog
excentrieker dan het Duits van Eh
renstein. Als er in het origineel
staat ‘Garnison’ luidt het Neder
lands ‘syfilis-garnizoen’, en ‘diese
Gesellschaft’ wordt zelfs vertaald
met
‘dit egoïstische
goelasjgenootschap.’ Of het vertaaltechnisch correct is betwijfel ik, maar
storend is het allerminst. En boven
dien moet gezegd, dat als Bakx wél
vertaalt wat er in het Duits staat,
hij vaak zeer vindingrijk is. Zo
wordt bij voorbeeld, heel fraai, het
Weense ‘Ja, mein Herzerl’, gezegd
tegen een man, in het Nederlands:
‘Jaja, meneertje koekepeertje.’ ■
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den’ die door de nazi’s werden ont
halsd.
Sneevliet wist beter dan wie dat het
laffe burgerdom en hun parlemen
taire vertegenwoordigers voor de
oorlog helemaal geen strijd hadden
gevoerd tegen Hitler. De oorlog
veranderde het krachtenveld. Het
leek allemaal klontje-helder wat het
MLL-Front in het begin van de
oorlog schreef. Nog nooit had het
socialisme er objectief zo gunstig
voorgestaan; de massa zou het
nationaal-socialisme herkennen als
een uiterste poging van de burgerij
om haar heerschappij te handha
ven; de sociaal-democratie (SDAP)
had ‘afgedaan’ of was, waar ze niet
was gecapituleerd, de knecht van
het Engels imperialisme geworden:
de stalinistische bureaucratie had
zich zelf door haar politiek ontmas
kerd.
Het liep allemaal anders, heel an
ders en Wim Bot blijft wat hakke
lend en hikkend aanhijgen tegen
een duidelijke, van jargon ontdane,
beoordeling van al die onjuist ge
bleken prognoses en praktijk van
het MLL-Front.
Wel heel mooi is'ïijn nadruk op het
eerlijk internationalistische stand
punt van Sneevliet en diens groep.
Hij haalt daartoe Sal Santen aan die
beschreef hoe Sneevliet in die
eerste bezettingsdagen volhield dat
er onderscheid gemaakt moest wor
den tusse de nazi’s en de Duitse ar
beiders. Hitler was aan de macht
gekomen om hén te onderdrukken.
Vandaar ook dat het MLL-front
pamfletten verspreidde die zich
richtten tot die Duitse arbeiders ‘in
uniform’.
Het was behalve raar ook heel
moeilijk. Eerst had de Nederlandse
regering de socialisten en commu
nisten in de bak gezet die Hitler,
het bevriende staatshoofd, hadden
beledigd. Nu sprak diezelfde rege
ring, vanuit Londen, heel dapper
tegen ‘de’ moffen. Het was tijdens
de bezetting niet makkelijk om én
socialist én internationalist te blij
ven. Het kostte Sneevliet zijn le
ven.

band worden geproduceerd of inge
voerd, dat voor nauwelijks een
kwart van de kinderen crèches en
kleuterscholen beschikbaar zijn
(terwijl alle vrouwen wel moeten
werken), dat zegt meer over de
emancipatie van de Chinese vrouw
dan de juichverhalen waarmee
westerse feministen terugkeerden
uit het rijk van het midden. Op dit
terrein neemt Butterfield overigens
een spiegelbeeld van onze samenle
ving waar. Terwijl het streven van
feministen hier gericht is op de ver
plichte opname van vrouwen in het
economisch arbeidsproces, gaan de
wensen van ontwikkelde vrouwen
in China uit naar een wereld waarin
ze tijd aan hun gezin kunnen beste
den, en niet gedwongen zijn een
baan te hebben.
Butterfield beschrijft de Chinese
samenleving op een belangrijk
draaipunt van haar ontwikkeling.
Theoretisch is er de mogelijkheid
dat veel van wat hij heeft opgete
kend enkele jaren later achterhaald
zal blijken te zijn. Hij was immers
tussen 1978 en 1980 in de Volksre
publiek, de hardcover-editie van
zijn boek verscheen vorig jaar.
Maar alle informatie die in de jaren
tachtig uit China is gekomen
bestendigt het beeld dat hier is op
geroepen. Dat is niet verwonder
lijk. Deng en zijn medestanders
hebben in deze jaren hun politieke
positie steeds verder geconsoli
deerd. Maar dat heeft de desillusie
van de bevolking in het commu
nisme niet opgeheven. Terzelfdertijd blijven de hervormingen steeds
maar weer haperen; de naald valt
toch weer in dezelfde groef terug.
Het totalitaire stelsel, berustend op
een systeem waarin iedereen tegen
iedereen wordt opgezet, bestaat on
veranderd; het wordt geminacht en
gehaat, maar het kan niet bestreden
worden. Steeds weer keert in zijn
gesprekken met Chinezen de tegen
stelling terug tussen de jaren vijf
tig, toen hoop, idealisme en werke
lijke opofferingsgezindheid in bre
de kring heersten, en de tijd sinds
de Culturele Revolutie, waar nog
slechts plaats is overgebleven voor
cynisme of apathie. Er is geen re
den om aan te nemen dat daarin op
korte termijn verandering zal ko
men. Zonder ‘de vijfde democrati
sering’, democratie, (de uitdruk
king van Wei Jingsheng, die voor
die gedachte vijftien jaar gevangen
moet zitten) staat China slechts op
z’n best een stalinisme met een
menselijk gezicht te wachten.
China. Alive in the Bitter Sea is zon
der twijfel het beste algemene boek
over het huidige China dat op dit
moment bestaat.
B
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NATUURLIJK, IN
PE NG UI N BOOKS
C LA S S IC S ,
IN P E N G U IN BO O K S
As our International Stock List, available
from the booktrade, shows, we alWays offer
a wide selection of English, American and
translated classics. There is always an
ample choice of titles by Dickens, Hardy,
Forster, Nabokov, etc. but in addition the
English Library and the Classics offer many
titles that used to be quite hard to find.
Some examples

PENGUIN ENGLISH LIBRARY
John Aubrey

B R IE F L IV E S

Arnold Bennett

f 18,85

T H E O LD W IV E S ’ TALE
Edmund Gosse

FATHERANDSON
Thomas Hardy

1 16,25

M 3,50

T H E D IS T R A C T E D P R E A C H ER
ANDO THERTALES
1 9,90

James Hogg

T H E PR IVA TE M E M O IR S A N D
C O N F E S S IO N S O F A
J U S T IF IE D S IN N E R
f 13,50

Richard Jefferies

LA N D S C A P E W IT H F IG U R E S

(An Anthology of his prose)
/ 13,50
Olive Schreiner

T H E S TO R Y O F A N A F R IC A N
FARM
f 12,25
Mrs Humphrey VJard

H E L B E C K O F B A N N IS D A L E

f 18,85
PENGUIN AMERICAN LIBRARY
Joel Chandler Harris

U N C L E R E M U S . H IS S O N G S
A N D H IS S A Y IN G S
M 3,50
T H E DIARY O F A L IC E JA M E S

f 13,50
PENGUIN CLASSICS
T H E A G E O F B ED E
Geolfrey Chaucer

f 18,85

TH E CAN TER BU RY TALES
Geollrey Chaucer

1 13,50

LOVE V IS IO N S
f 16,25
EARLY IR IS H M Y T H S A N D
SAG AS
f 16,25
FO U R R U S S IA N PLAYS
IFonvizin-THE INFANT - Griboyeaov CHATSKY - Gogol THE INSPECTOR Ostrovsky-THUNDER).
/ 18 85

G R E E K L IT E R A TU R E ,
An Anthology

f 18,85

T H E J E W IS H P O E T S O F S P A IN

f 18,85
T H E LAST P O E T S O F
IM P E R IA L R O M E
Murasaki Shikibu

f 18,85

T H E TALE O F GENJI,Newiy,
translated by Edward G. Seidensticker

f 47,50

VERKRIJGBAAR
BIJ UW
BOEKHANDEL

PRIJZEN ONDER
VOORBEHOUD

PENGUI N

fathpo
G0son
sse
W
her 0
and

Gefixeerd op z w a rtg a llig h e id

YRRAH

Bruno Schnyder staat in de Duitse traditie
De overkant
door Bruno Schnyder
Vertaling: Wouter Donath
Tieges
Uitgever: MeulenhofT,
139 p. ƒ27,50

Wil Rouleaux
Nog niet zo lang geleden sprak
ik met iemand die onderwijs
geeft in de didactiek van de lite
ratuur. Mijn gesprekspartner
bevestigde wat ik altijd al had
vermoed, namelijk dat letterkundeleraren meestal op een
groot onbegrip en gebrek aan
interesse stuiten, zowel van de
kant van scholieren als van stu
denten. Heel in het bijzonder,
zo deelde de literatuurdidacticus mij verder nog mee, gold
dit voor de germanisten onder
de letterkundigen. Want, zo ar
gumenteerde hij, de Duitstalige
literatuur, met al haar somber
heid en zwaarwichtigheid, was
van alle literaturen nog het
minst in staat om jonge mensen
van rond de twintig voor het fe
nomeen letterkunde enthousiast
te maken.
Het mag misschien wat globaal
zijn, dit oordeel, in zijn algemeen
heid schuilt er zeker een kern van
waarheid in. Natuurlijk zijn ze er
ook in Duitsland, de literaten die
een lichte toon paren aan een aan
sprekende thematiek — onder de
modernen bij voorbeeld Gerhard
Zwerenz, Horst Bienek en wellicht
ook Siegfried Lenz. Maar het is
veelzeggend dat het Duits voor de
ze categorie schrijvers, een catego
rie waartoe vermoedelijk het gros
van de Amerikaanse schrijvers ge
rekend moet worden, de denigre
rende term Unterhaltungsschriftsteller achter de hand heeft. En er kan
haast geen twijfel over bestaan dat
de echte Duitse literatuur van een
geheel ander kaliber is, doordrenkt
als die is van filosofie, van traditie
en van Innerlichkeu.
Neem bil voorbeeld de moderne
Oostenrijkers.* Thomas Bernhard,
Peter Rosei, Franz Innerhofer of
Josef Winkler — hun geestesprodukten cirkelen vrijwel zonder uit
zondering rond de thema’s dood en
eenzaamheid. Met name Thomas
Bernhard heeft in dit opzicht een
reputatie op te houden. Deze waar34
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schijnlijk produktiefste schrijver
uit de jongste wereldliteratuur (de
zer dagen verscheen van hem de
novelle Wittgensteins Neffe, terwijl
hij afgelopen najaar nog de roman
Beton liet verschijnen) sprak in
1968, toen hem de Oostenrijkse
staatsprijs voor letterkunde werd
toegekend, de gedenkwaardige
woorden: 'Er is niets te prijzen, niets
te veroordelen, niets aan te klagen,
maar er is veel belachelijk; alles is be
lachelijk wanneer men aan de dood
denkt. ’
Inmiddels, vijftien jaar later, heeft
het er alle schijn van dat Thomas
Bernhard inzake negativiteit en
zwartgalligheid een ernstige con
current gaat krijgen in de persoon
van de jonge Zwitserse schrijver
Bruno Schnyder. Schnyder name
lijk heeft ons een trilogie in het
vooruitzicht gesteld onder de veel
zeggende titel Todesgier. En in zijn
kortelings in het Nederlands ver
taalde De overkant, het tweede deel
van zijn trilogie, geeft hij onom
wonden als drijfveer tot zijn schrij
verschap aan: ‘Een boek is een uitgestelde zelfmoord’.
Autobiografisch verslag
Bruno Schnyder behoort tot dezelf
de generatie als zijn inmiddels in
ons land al geïntroduceerde landge
noten Franz Boni en Thomas Hürlimann. Hij werd in 1954 als
buitenechtelijk kind in het kanton
Aargau geboren, brak voortijdig
zijn schoolopleiding af, en werkte
vervolgens enige tijd in een op
vangcentrum voor zwervers en ver
slaafden. In 1976 debuteerde hij bij
een kleine Bazelse uitgeverij met
een dichtbundel, vier jaar later ge
volgd door Albino, een ultrakorte
roman die ondanks het royale let
tertype en het vele wit nauwelijks
negentig bladzijden haalt. Het
boekje, inmiddels ook al in het Ne
derlands vertaald, is het autobiogra
fische verslag van een jongen die
opgroeit in een verloederd dorpsho
telletje, temidden van een proletari
sche omgeving. De jongen is
constant op zoek naar geborgenheid
en erkenning, en de hoop op een
verlossing uit het beklemmende mi
lieu vormt het centrale thema van I
I Albino. In De overkant, het vervolg
I op Albino, is de jongen volwassen
j geworden.
Opnieuw doet hij in de ik-vorm
verslag van zijn ervaringen. Hij
1 woont in een bouwvallige toren aan
j de oevers van het Meer van Zürich,
j waar hij zich ‘hermetisch van de

ven opererende verteller onder
neemt geen enkele poging tot een
verstandelijke benadering van zijn
eigen netelige positie. Noch is hij
trouwens maar in de verte in staat
om greep op zijn eigen problema
tiek te krijgen. (Een sleutelzin in dit
opzicht lijkt me: ‘Welke periode
moest ik verdringen, vergeten? Ik
weet het niet.’) Alles blijft daardoor
vaag, onsamenhangend en vooral
uiterst pathetisch. Schnyders pa
thetiek echter, en dat is een tweede
bezwaar dat ik tegen dit proza heb,
is een bij uitstek holle pathetiek.
Nergens wordt de geëxalteerde
stemming waarin de verteller onon
derbroken verkeert, voor de lezer
aannemelijk gemaakt. Misschien
vernemen we daarvoor te weinig
Bruno Schnyder,
foto Roland Moser
over de antecedenten van de vertel
buitenwereld heeft afgesloten’. Het ler, die ons het inleven hadden kun
spaarzame bezoek dat hij ontvangt nen vergemakkelijken. Misschien
betreft zijn vrienden Walter en ook is Schnyders obsessionele the
Leo, met wie hij een liefdesrelatie matiek daarvoor te weinig navoel
onderhoudt. In zijn naïveteit heeft baar. (Anderzijds is Thomas Bern
de verteller echter te hoge verwach hard, die net zo obsessioneel is, wél
tingen van zijn vrienden, en omdat navoelbaar.) Hoe dan ook: Schny
beiden zich bovendien weinig aan ders teleurstellende proza is bij vla
hem gelegen laten liggen, blijft de gen larmoyant en sentimenteel.
grote liefde uit. Wat niet uitblijft is Ik noemde hierboven de naam
de seksualiteit, maar deze heeft de Thomas Bernhard, en dat zou ten
functie van bedwelmingsmiddel, onrechte de indruk kunnen wekken
waartoe verder de alcohol en de | dat er, afgezien van de zwartgallige
slaapmiddelen behoren, met welke | grondstemming, veel overeenlaatste de verteller wel heel royaal I komsten tussen beide schrijvers
omspringt.
j bestaan. Het tegendeel is eerder
‘Alles is zinloos, zinloos en overbodig I waar. Want terwijl de Oostenrijker
net als ik,’ weet de verteller. En wat | er een sardonisch behagen in schept
dan ook niet kan uitblijven is datge | om de vloer aan te vegen met nagene wat feitelijk in de hele roman de | noeg de complete maatschappelijke
boventoon voert: de neiging tot I bovenbouw, is de Zwitser volkozelfmoord. De verteller — terloops j men op zijn eigen problematiek gemaakt hij melding van het feit dat i fixeerd. Maar ook qua stijl zijn
hij literaire aspiraties heeft —wordt | Bernhard en Schnyder twee uina een eerste poging tot zelfmoord I tersten. Bernhard schrijft zoals be
krankzinnig verklaard en opgeno kend zeer lange, ingewikkelde zin
men in een inrichting. Terug in de nen, doorgaans zonder ahneatoren blijkt er weinig veranderd; de ïndeling of hoofdstukken. Schny
angst (een sleutelwoord uit De over der daarentegen schrijft juist hele
kant) en de chaos zijn onvermin korte zinnetjes, en verdeelt boven
derd aanwezig. Op een tweede po dien zijn korte hoofdstukken in
ging, nu in Italië, volgt in het slot fragmenten of scènes. Deze vertel
gedeelte een derde en ogenschijn techniek vergt van de lezer een ui
lijk definitieve poging. Opnieuw | terste aan concentratie, vooral om
ontspringt de jeugdige verteller dat de overgangen tussen de diverse
echter de dans, en op de laatste fragmenten vrijwel nergens logisch
bladzijden gloort er zelfs enige gemotiveerd zijn; zoals Schnyder
trouwens ook tussen zijn korte zin
hoop.
nen consequent logische voegwoor
Onrijp
den vermijdt. Over onder meer de
De overkant, bijzonder stijlvol uit stilistische invloeden die Schnyder
gegeven overigens (het omslag is heeft ondergaan, leze men overi
van Joost van de Woestijne), is een gens het korte essay dat Wouter
roman die ik in de eerste plaats het Donath Tieges afgelopen jaar in Li
predikaat onrijp zou willen meege terair Paspoort (mei/juni) aan de
ven. De aan de zelfkant van het le jonge Zwitserse schrijver wijdde.®
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HET LEVEN EEN KERSTBOOM
Er bestaan mensen die niet kunnen
geloven dat ze tot tets verschrikke
lijks m staat zijn. Als ze daar dan
toch toe overgaan is hun reactie,
dat niet zij verantwoordelijk zi|n,
maar iets of iemand anders. In psy
chiatrische kringen staat dit ver
schijnsel, meen ik, te boek als een
bijzonder geval van schizofrenie,
namelijk de zogenaamde 'gespleten
persoonlijkheid’. De rechterhand
weet niet, of wil niet weten, wat de
linkerhand doet. Het is een geliefd
thema van romanschrijvers en an
dere kunstenaars. Dr. Jekyll en Mr.
Hide is een klassiek voorbeeld:
goed en kwaad als radicaal verschil
lende manifestaties van één per
soon. Goed in de vorm van een keu
rig oppassende burgerheer, kwaad
in de vorm van een afzichtelijk uitziende moordende aap en de mali
cieuze arts die zo iets via een ïnjectiespuitje gestalte kon geven. Ik heb
er nachten niet van kunnen slapen
toen ik die film voor het eerst zag.
Weinig is zo angstwekkend als een
masker van fatsoen en redelijkheid,
waarachter een verwrongen gelaat
van bandeloze destructiezucht en
moordlust schuilgaat. Een heden
daagse versie —de Hulk —is er een
zonder tanden, want dit groene ge
vaarte is in de eerste plaats zielig.
Als hij toeslaat hoefje nooit bang te
zijn, want hij staat onveranderlijk
aan de kant van ‘het goede’ in mens
en samenleving en smijt alleen no
toire boeven en slechteriken in het
water.
In de krant staan regelmatig berich
ten die het principe van de gesple
ten persoonlijkheid illustreren. Een
paar maanden geleden diende voor
de Amsterdamse rechtbank de zaak
tegen een Amsterdamse scholier,
die had bekend twee bejaarde vrou
wen te hebben vermoord. Volgens
Het Parool (2 juni 1983) verklaarde
hij: ‘Er zit iemand anders in mij,
die af en toe de overmacht krijgt.
Het is beest dat uit zijn schaal
komt, ik kan er niets tegen doen.’
Voor de rechtbank van Maastricht
diende een tijdje later de zaak tegen
een negenenzestigjarige inwoner
van Kerkrade, die een paar maan
den daarvoor de hals van zijn vrien
din met een slagersmes had door
gesneden. Hij bracht tijdens de zit
ting naar voren dat hij zich zelf niet
was geweest en dat hij zich van het
drama niets herinnerde. In dezelfde
tijd stond een vrouw uit Haarlem
terecht die haar man had doodge
schoten. Ook zij verklaarde niet te
hebben geweten wat ze gedaan had.
Wat over dit soort dingen door
‘deskundigen’ wordt gedacht is me
niet duidelijk; er valt vaak te lezen,
36
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Dr. Jekyll
en
mr. Hide

Lodewijk Brunt
dat rapporten die door psychiaters
worden opgemaakt omstreden zijn.
Ik zit dit stukje te schrijven op een
adres waar het moeilijk is om een
goede bibliotheek te raadplegen.
Het enige wat ik heb kunnen vin
den is een boekje over psychoanaly
se, dat al dateert van een jaar of
twintig geleden. Ik lees daarin, dat
het bij schizofrenieën zou gaan om
fixaties in het ‘orale zuigstadium’,
een fase in de ontwikkeling van de
persoonlijkheid waarin ‘het Ik nog
niet onderscheiden is van de reali
teit’. Maar het schijnt allemaal nog
al onzeker te zijn. De meest tastba
re passage is de volgende: ‘Evenals
bij neurosen is de verhaastende fac
tor hetzij een toename van driftma
tige spanning (puberteit), hetzij een
traumatische prikkeling van de ver
drongen infantiele seksualiteit (ho
moseksualiteit, analiteit), hetzij elke
andere omstandigheid die de motie
ven tot afweer, uit de kindertijd
stammend, rechtvaardigt of doet
toenemen. Evenals bij de neurosen
tracht het subject de spanning te
verwerken door een regressie, maar
hier neemt de regressie de vorm aan
van een breuk met de realiteit; deze

wordt verworpen voor zover zij
bron is van frustratie en verleiding
(...).’
We bevinden ons hiermee op solide
freudiaanse bodem: iemand met
een gespleten persoonlijkheid heeft
deze te danken aan ontwikke
lingsstoornissen in zijn vroegste
jeugd. Deze klassieke opvatting van
schizofrenie ligt ook ten grondslag
aan een opzienbarend artikel over
de maniakale moordenaar Theodore Robert Bundy dat eerder dit jaar
in het maartnummer van Esquire
verscheen. Bundy heeft tussen
1974 en 1978 op z’n minst zestien
vrouwen op beestachtige wijze om
zeep geholpen. Daarover bestaat
geen enkele twijfel, maar toch wei
gert hij het te bekennen. Hij stelt
de Amerikaanse justitie voor grote
raadsels. Hij is afkomstig uit een
welgesteld, Republikeins milieu en
leek op weg naar een glanzende
loopbaan in de politiek. ‘Ons soort
mensen’ dus. Een uitgesproken
mooie man, met succes bij vrou
wen. Hij studeerde psychologie en
stond bekend om de hartelijkheid
van zijn omgangsvormen. Waarom
bekent Bundy geen schuld, terwijl

alle bezwarende bewijsstukken in
zijn richting wijzen, hij geen enkel
steekhoudend alibi kan aanvoeren
en geen enkele verzachtende om
standigheid? Een journalist, die
maandenlang vergeefs met hem had
gesproken als twee ‘volwassenen'
onder elkaar, dacht te sleutel te
hebben gevonden. Deze was, dat
Bundy moest worden benaderd als
een kleine jongen. Want, zo luidde
de theorie die hij ontwikkelde,
‘Ted’ was emotioneel op het niveau
van een twaalfjarige blijven steken
en intellectueel geneigd om alles in
aparte hokjes te stoppen. Een der
gelijke ‘onvolwassen geest’ zou te
genover gezagsdragers altijd vijan
dig blijven staan. En dus probeerde
de journalist een andere benade
ring: ‘Ik haalde de dreiging weg en
ging als het ware bij hem in de
zandbak zitten.’ Dat werkte. Hij
vroeg Bundy of deze hem kon hel
pen bij het verzinnen wat voor
soort iemand de moordenaar ge
weest kon zijn en hoe de moorden
zouden zijn gepleegd. Het resultaat
is een bloedstollend relaas, waarin
de omstandigheden van alle moord
partijen tot in de kleinste details uit
de doeken worden gedaan en dit al
les door Bundy vertelt in de derde
persoon enkelvoud: ‘Laten we zeg
gen dat hij zijn handen om haar
keel legde. Hij wilde dat ze haar be
wustzijn even zou verliezen, zodat
ze zou ophouden met haar ge
schreeuw. Vervolgens kleedde hij
haar uit en verkrachtte haar. Toen
hij zijn eigen kleren weer aantrok
drong het pas tot hem door dat ze
niet meer bewoog. Daarom trok hij
het meisje aan een van haar armen
naar een donker plekje in de boom
gaard. Toen vluchtte hij, in een op
welling van paniek.’ Dat soort ver
halen.
De journalist is er op den duur
kotsmisselijk van geworden en hij
eindigt zijn artikel met de opmer
king dat hij nooit meer een moorde
naar hoeft te ontmoeten. Toen ik
het gelezen had, kwam bij me op,
dat deze reactie misschien niet zo
verschillend is van de manier
waarop Bundy zélf over zijn daden
denkt. Zou het niet daarom zijn,
dat hij alleen maar zo afstandelijk
over zich zelf kan praten? Dat lijkt
me minstens zo aannemelijk als een
‘onvolwassen geest’ en dat soort
vaagheden. Als ik gelijk heb, komt
er plotseling een andere klemmen
de vraag naar boven.
Hoe zit het nu eigenlijk precies: is
en gespleten persoonlijkheid de oor
zaak, dan wel het gevolg van derge
lijke moordpartijen?
b

|

GERR]nr: KC)MR]Ü

Het gerinkel van een uiteenspattende vaas bleef
achterweege en ook kletterde er geen wandbord
neer. Truus opende voorzichtig haar ogen.
In de hem el is geen bier hing er nog. Eigen haard
is goud waard hing er nog. Laat het preken over
aan de dominees, allemaal hing het er nog. De
twee Delftsblauwe pronkvazen glommen onaan
gedaan, alsof er geen knal had weerklonken.
Alsof er niet tweemaal een salvo was afgevuurd.
Pas toen zag Truus welk doel de schoten had
den getroffen. Het in camouflagekleuren gesto
ken tweetal lag languit op het kamerbrede tapijt.
Het kleurde er goed bij — in hun vlekkerigheid
stulpten ze uit de vloer omhoog, zodat ze nog
het meest leken op een tapijtgezwel. Vol ontzag
keek Truus naar de aansteker van Antje waaruit
wat verlate rook opkringelde.
Eppie kwam op Truus af en maakte de riem die
de grote neger om haar bovenlichaam had ge
snoerd weer los. ‘De militante vleugel,’ zei hij
bijna verontschuldigend, met een blik op het
roerloze stel. ‘Fanatiek, maar dom. Dom!’
‘Wij zijn meer van de humane aanpak,’ vervolg
de hij. Truus voelde het aan haar schouderge
wrichten. Ze was hem dankbaar, al wist ze niet
waar hij het over had. Ze begreep alleen dat ze
gedurende de laatste minuten getuige was ge
weest van een geval van escalatie.
‘Dood?’ vroeg ze.
‘Morsdood,’ zei Eppie, op geruststellende toon.
En, bijna zonder overgang, woedend: ‘Waar ko
men in godsnaam die rimboesigaretten van
daan? En dat collaboratieblaadje?’
Eppie schopte tegen de kolenkit.
De fles Eau sauvage rolde eruit.

Tekening Joost Veerkamp

Antje bukte zich om naar het etiket te kijken. Ze
dacht even na en zei toen: ‘Frans. Het is iets
Frans.’ Snel stak ze de fles in haar boezelaar.
Goddank, dacht Truus. Het was met dat tijd
schrift en die slof sigaretten al erg genoeg.
‘Hoe komt die rommel hier?’ herhaalde Eppie.
Truus vatte moed. ‘Door mij,’ piepte ze. En
toen, resoluut en luider: ‘Die had ik voor jullie
meegebracht. Als aardigheidje.’
Ze kromp ineen onder de blik die Eppie haar
toezond. Maar er gebeurde iets met zijn mond
hoeken. Ze veerden uit hun grimmigheid op. Ze
krulden omhoog. Eppie barstte uit in een bulde
rend gelach.
Na een aarzelend glimlachje, een giechelende
aanzet begonnen ook Antje en Truus te lachen.
Even later schalden ze het gedrieën uit.
Pang.
Een van de Delftsblauwe vazen op de
schoorsteenmantel sprong uit elkaar.
Van het ene op het andere moment waren ze
weer ernstig. Ze keken naar het tapijtgezwel.
Het had zich niet bewogen. Waar kwam dan dat
schot vandaan?
(wordt vervolgd)
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HUGH JANS
Roomsaus met
borage

JAAP VEGTER

COPYRIGHT Cc' 1983 JAAP VEGTER / UNITED DUTCH DRAMATISTS ’s-Gravenhage

B o ra g e

w at g e p e ld e w aln o ten
een h a n d v o l b o ra g e . g ro f
g esn ed en
2 d oosjes d ik k e z u re ro o m
2 eetl. stijfg ek lo p te sla g ro o m
z o u t. p e p e r & c a y e n n e p e p e r

Maal de walnoten met de borage in
een blender en klop er dan de zure
room met de slagroom door tot een
vla-achtige saus. Breng die op
smaak met wat zout, peper en cavenne. Heerlijk bi) gebakken vis, ge
grild vlees, gebakken biefstuk of
hardgekookte eieren.
Neem een andere keer meer noten
en borage, zodat een dikke crème
verkregen wordt en smeer die op in
boter gebakken sneden wittebrood.

Boragesoep
1 u i, k lein g esn ed en
1 ee tl. zo n n ep ito lie
1 e e d . g e h a k te p e te rse lie
1 lite r w a rm e kalfsbo u illo n
6 e e d . k o u d e gekookte rijst
2 'h o n s g e h a k te gekookte
b o rag e
z o u t, p e p e r & su ik er
2 lo sg ek lo p te e id o o iers
g eb ak k en d o b b e lste n e n
b ro o d

Fruit de gesneden ui aan in een
soeppot met de hete olie. Roer er de
gehakte peterselie bit en giet de
warme kalfsbouillon eroverheen.
Voeg de gekookte ritst toe en dan
de gekookte borage. Kruid het bi]
met weinig zout, flink wat peper en
een snuif suiker. Roer wat van de
soep bij de losgeklopte dooiers, haal
de soeppot van het vuur en roer de
dooiers bij de soep. Geef de soep in
kommen, bovenop versierd met de
broodcroütons.

Courgettesoep
met borage
1 m id d e lg ro te u i, klein
g esn ed en
60 g b o te r
2 c o u rg e tte s , in blokjes
IVi th e e l. b lo em
1 '/i lite r k ip p e b o u illo n
zout & p ep er
•2 eid o o iers
2 eetl. slag ro o m
k lo n t b o te r
1 ee tl. fijn g e sn e d e n b o ra g e

Fruit de ui zachtjes 5 minuten in de
boter in een gesloten soeppot. Roer
38

L

/

n

13 AUGUSTUS 1983

Borago officinalis of borage, boragie, bernage, bernagie, in het Engels borage en in het Frans bourrache,
wordt hier ook komkommerkruid of zelfs prikneus ge
noemd, vanwege de borstelig behaarde bladen met
hun komkommerachtig smaak. De hemelsblauwe
bloempjes werden vroeger gebruikt om de eerste nieu
we haringen mee te versieren.
Het kruid is van oorsprong uit West Azië, de Levant
afkomstig en wordt hier wel in tuinen gekweekt. In het
wild komt het sporadisch langs wegen, op bouwland.
ruigten en puinhopen voor.
De jonge blaadjes worden als toekruid bij komkom
mer, salades en in sausen gebruikt. Kort gestoofd net
als spinazie is het een heerlijke groente. Het past ook
heel goed in soepen en bij gestoomde of gepocheerde
vis. Wat fijngehakte jonge blaadjes geven een komkom
merachtige smaak aan een bak krop- of ijsbergsla.
de blokjes courgette erbn en fruit
weer 5 minuten in de gesloten pot,
zonder dat ui en courgette kleuren,
ze moeten alleen goed van de boter
doordrongen zijn. Strooi er de
bloem overheen, roer het om en
voeg dan de helft van de bouillon
toe. Sudder tot de courgettes net
gaar zijn. Pureer de mhoud van de
soeppot in een blender of anders
zins. Voeg de rest van de bouillon
toe, zodat er een tamelijk dunne
soep ontstaat. Kruid zonodig bij,
maak de soep goed warm in de
schoongewreven soeppot.
Klop de dooiers op met de slag
room in een kom en giet er een opscheplepel van de soep bij. Giet dit
mengsel terug bij de soep in de pot

en roer een paar minuten op laag
vuur om de soep mooi glad te bin
den. Roer er de klont boter door,
strooi de borage erbit en dien de
soep op in koppen

Komkommer
stoofpot met
borage

2 k lein e u ie n , in grove
stu k k en
1 te e n k n o flo ok, in p lak jes
1 k le in e ro d e p a p rik a , in
stukjes
‘/2 th e e l. k o ria n d e rp o e d e r
in s ta n t b o u illo n p o e d e r
2 m id d e lg ro te to m a te n , g e 
v ie re n d e e ld
1 ee tl. fijn g e sn e d e n b o ra g e

Snij de komkommer in plakken van
1 cm dik. Leg ze in een vergiet en
bestrooi ze met zout en peper. Laat
het zo */2 uur staan.
Kruid het gehakt met zout, peper
en nootmuskaat en meng het goed
met de maïzena. Rol er kleine bal
letles van
Bak ze aan in een sauteuse of braad
pan met flink wat hete olijfolie.
Voeg uien en knoflook toe als de
balletjes beginnen te kleuren en
sauteer, al roerend, tot de uien
goudgeel van kleur zijn geworden.
Roer nu de plakken komkommer,
stukjes paprika, koriander- en
bouillonpoeder erdoor. Schep alles
losjes om en sauteer 5-8 minuten op
matig vuur. Doe dan de stukken to
maat erbij en de borage en stoof
nog eens 5 minuten door of tot de
komkommerplakken net bijtgaar
zijn geworden. Misschien moet er
nog een lepeltje wijn of water aan
toegevoegd worden, als er niet ge
noeg vocht in de pan mocht zijn.
Geef er aardappelpuree, bijtgaar
gekookte lintmacaroni of sneden
korsterig stokbrood bij en laat de
wijn een lichte rode zijn.

° P d e T 3 rn i/- ^ Vt

t e s t t e

Smeersel van
blauwe kaas &
borage
120 g jonge B leu B resse o f
a n d e re jonge b lau w e kaas
60 g z a c h te b o te r
sla g ro o m
1 ee tl. d ro g e w itte w ijn
1 ee tl. k lein g esn ed en b o rag e
p a p rik a p o e d e r

Klop de blauwe kaas en zachte bo
ter met wat room tot zalf en breng
het op smaak met de overige ingre
diënten . Geef het smeersel op dun
ne sneetjes donker roggebrood als
dessen
■

Vï d ik k e k o m k o m m e r
zo u t & p e p e r
2 ons g e m e n g d g eh ak t
n o o tm u sk a a t
1 th e e l. m a ïz e n a
olijfolie
13 AUG USTUS 19R3 l / T l

39

Ontdek goud!

Benson & Hedges
Special Filter
The world's finest taste in ciaarettes

f

fltJ

0

&\\r

<ö
V

Q

V

[k/ïrD

£ 5

O
V

S >

*
•V «

Het tijdschrift RASTER besteedt
een groot deel van zijn ruimte aan
Samuel Beckett en dat is geen weg
gegooide ruimte. Een verhaal van
Beckett, Eerste liefde, is al heel
prachtig. In dit nummer van
RASTER ook een opstel van Adorno uit ‘Noten zur Literatur’ van
1961, over de ‘Poging om het
Eindspel
(van
Beckett)
te
begrijpen’. Hans Tentije die de
eindredaktie van dit nummer van
RASTER voert, heeft ook enkele
gedichten van Beckett vertaald.
Zijn vertaling staat naast de Franse
en Engelse tekst van Beckett en dat
levert soms aardige en merkwaardi
ge verschillen op: ‘je voudrais/ que
mon amour meure/ qu’il pleuve sur
le cimetière/ et les ruelles oü je vais/
pleurant celle qui crut m’aimer’,
naast: ‘I would like my love to die/
and the rain to be falling on the
graveyard/ and on me walking the
streets/ mourning the first and last
love to me’ naast: ‘ik wou maar dat
m’n liefde stierf/ dat de regen op ’t
kerkhof neerviel/ en op de stegen
waarin ik loop/ te janken om haar
die bijna van me hield.’ Valt regen
echt op stegen en is er geen verschil
tussen ‘pleurant’, ‘mourning’ en ‘te
janken’? In RASTER een mooie
voorpublikatie van Italo Calvino,
‘de Herinneringen van Casanova’,
waaruit weer eens blijkt hoe moei
lijk mannen het hebben als ze van
vrouwen houden. Bernlef vertaalde
Balladen van Lars Gustafsson en
van Bernlef zelf, van Peter Zonder
land en van Erika Dedinszky staan
er gedichten in RASTER, waarvan
die van Dedinszky het overdadigst
met beelden zijn, zodat je weer
even verlangen krijgt naar de een

voud van Beckett. Hans W. Bakx
vertaalde opmerkingen van Paul
Scheerbart over de glasarchitectuur
en schreef een inleiding ‘Dromen
dunner dan glas’, dat doet verlan
gen naar een groter essay over dit
onderwerp. Tenslotte in RASTER
een merkwaardig geval: Alice ter
Meulen schrijft een taalkundig
opstel, maar breekt de regels eerder
af, zodat het is of ze poëzie schrijft,
maar het is géén poëzie. In DE
GIDS trekt Wiel Kusters meteen
van leer tegen Lisette Lewin die in
haar ‘Het Clandestiene boek 19401945’ bij herhaling foute informatie
over het reilen en zeilen van DE
GIDS in oorlogstijd zou bieden.
Harry Mulisch publiceert een lang
gedicht ‘De geboorte’, waarvan de
eerste regel ‘Sterven doet men —
want men moet het zelf doen —’
doet denken aan de eerste regel van
de ballade ‘Twee uur —de klokken
antwoorden elkaar’ van Ida Gerhardt: ‘Ik zag bij toeval —als er toe
val is —’ In het gedicht refereert
Mulisch aan een schilderij van Jan
van Eyck en vereenzelvigt hij zich
zelf met de man in de spiegel op dat
schilderij. A.C. Zijdeveld schreef
een interessant artikel over de reis
van Anton Tsjechov naar de straf
kolonie Sachalin. Tsjechovs motief
was het beleid in de strafkampen
verbeterd en humaner te krijgen.
Wiel Kusters dichtte een onver
wacht maar mooi onderwerp: Het
leven op stoomschepen. In deze ge
dichten zijn de stoker, de vuurplaat
en de kolen aan het woord. Douwe
Draaisma legt in DE GIDS Turing
en Descartes naast elkaar. Turing
vroeg zich af of machines konden
denken en ontwikkelde voor het

antwoord op die vraag het imitatiespel dat de geschiedenis is inge
gaan als de Turingtest. Maar ook
Descartes hield zich drie eeuwen
vóór Turing al bezig met deze
kwestie. Draaisma moet treurig
concluderen: ‘De slotsom die we
hoopten te bereiken was dat in het
werk van Descartes al de argumen
ten te vinden zijn die veel van de
huidige computerofiele betogen
weerleggen. De vreugdeloze con
clusie moet echter zijn dat de cartesische argumenten (...) onhoudbaar
zijn. We kunnen hooguit troost
putten uit de mogelijkheid dat Des
cartes conclusies juist zijn, zij het
niet op grond van de argumenten
die hij aanvoert.’ DE GIDS
besteedt in de kroniek voor buiten
landse literatuur veel aandacht aan
Iosif Brodski. Peter Zeeman
schreef een inleiding op Brodski en
interviewde Brodski-kenner en
-vriend Kees Verheul. Arthur Langeveld vertaalde een lang en span
nend gedicht van Brodski, ‘Voor
Jalta’. Het zomernummer van DE
TWEEDE RONDE staat ook nu
de zomer voorbij is vol boeiende za
ken. DE TWEEDE RONDE staat
in het teken van de Nieuw-Griekse
literatuur en daarbij hoort ruim
plaats gemaakt te worden voor Kafavis. Hans Warren en Mario Mo
lengraaf komen eind van het jaar
met een nieuwe Kafavis-vertaling
en een voorproefje van die vertaling
staat in dit nummer van DE
TWEEDE RONDE. De nobelprijswinnaar Elytis is vertegen
woordigd met een ruime keuze uit
zijn gedichten en Marko Fondse
doet in een essay verslag van zijn
ontdekking van de schilder Yannis

I» '

Tsarouchis. Helemaal NieuwGrieks is dit nummer niet want een
fragment van de prozavertaling van
Vergilius’ Aeneas door Joost van
den Vondel staat er ook in. In de
rubriek Light Verse is Jean Pierre
Rawie aan het woord, die een
nieuw ontwerp voor een goed hu
welijk schildert. Het Beloofde
Land, een debuutverhaal van Ron
de Zeeuw in DE TWEEDE RON
DE is helemaal niet onaardig. Een
merkwaardig geval is DE REVI
SOR. Daarin is nu opgenomen
NEW FOUNDLAND. Zodat geen
van tweeën meer een echt eigen ge
zicht heeft. Typisch DE REVISOR
is bij voorbeeld een verhaal van
Frans Kellendonk en gedichten van
Chr. J. van Geel, Milosz en Gombrowicz en niet te vergeten de strip
van Franciszka Themerson. Van
NEW FOUNDLAND is het
vertaal-laboratorium en Barber van
der Pol vertaalde een verhaal en een
gedicht van Jorge Luis Borges.
Leuk en verrassend zijn de Affiches
van het literaire café Nijmegen van
Jos Rutten. Jean-Paul Franssens
schreef een eenakter onder de veel
belovende titel ‘De kippefarm van
meneer Wijnstok of: Tok Tok.’
Het tijdschrift KAMIKAZE trekt
weer ten strijde tegen alles en iede
reen, maar de methode is nu zo
overbekend dat het effect gering tot
nihil is.
DM

De beschaving
wordt volgens J.P. Guépin het beste gediend door gebruik te
maken van de regels van de klassieke retorica. In zijn omvang
rijke boek ‘De beschaving’ fundeert Guépin volgens Jan Eijkelboom eindelijk het liberalisme/pag. 28

m
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Koos van Zomeren
schreef na een aantal detectives zijn eerste grote roman: Otto’s
oorlog. Over expedities, herinneringen, obsessies, sadisme en
rivaliteit/pag. 4

J.P. Guépin, pagina 28
5KT

Marie Bonaparte

Als stromend water.door Marguerite Yourcenar (Athenaeum-Polak & Van Gennep) Een
drieluik van mysterieuze verhalen.

Otto’s oorlog door Koos van Zomeren (De
Arbeiderspers) Na een aantal detectives, Van
Zomerens eerste grote roman, (zie pag. 4)

Glen Baxter. His Life door Glen Baxter
(Thames and Hudson, importeur Nilsson &
Lamm) Baxter tekent zijn leven en in het bij
zonder ‘de jaren van strijd’, (zie pag. 6)

De kant van Guermantes II door Marcel
Proust (De Bezige Bij) Een nieuw door Therèse Cornips vertaald deel uit Prousts roman
cyclus.

Uitverkoren is een lijstje van boeken die de re
dactie heeft uitgekozen als de interessantste van
de afgelopen periode.

Glen Baxter

/

is begonnen met het tekenen van zijn autobiografie. Het eerste
deel, ‘The Years of Struggle’ bevat bijna tweehonderd tekenin
gen. Even intrigerend is de wereld van Luigi Serafini, de ma
ker van de Codex Seraphinianus. Doeschka Meijsing/pag. 6

\
V

Max Ernst
v

maakte vele collages aan de hand van negentiende eeuwse gra
vures. Daarna gebruikte hij ze voor een surrealistisch verhaal.
Aad Nuis over zo’n verhaal in Nederlandse vertaling en over
Leonora Carrington en de literatuur aan de rand van de
waanzin/pag. 13

Koos van Zomeren, pagina 4

Hella Haasse

4

Hans Verhagen

A

is volgens de tekst op de omslag van zijn nieuwe bundel Kouwe
voeten ‘de lyrisch meest begaafde dichter van zijn generatie’.
Daarover: Rob Schouten/pag. 22

y

Uitgevers

Luigi Serafini, pagina 6

rHans Verhagen, pagina 22

geven boeken uit, maar de meeste lezers hebben geen beeld
van het fonds, de geschiedenis en de traditie van een uitgeverij.
Boudewijn Büch begint met een reeks artikelen over grote Eu
ropese uitgeverijen: Suhrkamp, Gallimard, Einaudi, De Russi
sche Staatsuitgeverij e.a. Ditmaal een inleiding/pag. 26

£

Hella Haasse, pagina 25
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F.L. Bastet, pagina 32

schreef geen nieuw deel over de Bentincks, maar een verzon
nen roman: De wegen van de verbeelding. Een detective
verhaal en literaire speurtocht in één/pag. 25

E lllo H B a n f i e id

2

Marie Bonaparte, pagina 10

schreef lang geleden een monumentale psychoanalytische stu
die over Edgar Allan Poe. Zij is de prinses van de psychoanaly
se over wie nu een biografie is geschreven. Christien
Brinkgreve/pag. 10

K I”
De beschaving door J.P. Guépin (Bert Bak
ker) Een even omvangrijk als erudiet pleidooi
voor de retorica (zie pag. 28)

Vrij Nederland Boekenbijlage 24 september 1983

En verder:
Nienke Begemann over The Color Purple van Alice
Walker/pag. 15
Rudie van der Paardt over het nieuwe boek van F.L.
Bastet/pag. 32
Ed Schilders over De literaten van de linkeroever/pag. 25
Rein Bloem over de nieuwe bundel van Peter Nijmeijer/pag. 38
E. van Moerkerken over Stefan Themerson/pag. 34
Diny Schouten over de brieven en dagboeken van Mary
Berenson/pag. 16
Siegfried Woldhek tekent Stefan Themerson/pag. 34
Rubrieken: Teringstein aflevering 50/pag. 43; Het leven een
kerstboom/pag. 44; Yrrah/pag. 45; Kennis & Vemuft/pag. 46;
Jaap Vegter/ pag. 47
Redactie: Carel Peeters & Doeschka Meijsing
Omslag: een ‘dechirure’ van Willem van Malsen

s.

Stefan Themerson, pagina 34
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In oorlog met het verleden
Koos van Zomers eerste grote roman
het verdienen van veel geld na de roman, van een doodslaande duide
oorlog en, tenslotte, over zijn ken lijkheid zijn als Van Zomeren er in
nismaking met de bioloog en dich de rest van de roman niet in was
ter Wessel Matser, ‘een ontmoeting geslaagd dit soort ondubbelzinnig
die zijn leven zou veranderen’. On heden te vermijden. Dat gebeurt
handiger kan men een roman niet doordat de aandacht niet wordt ge
Carel Peeters
beginnen. Van Zomeren geeft alles richt op het doen van sappige uit
wat de roman intrigerend zou kun spraken, maar op de machinaties
nen maken al aan het begin prijs. van Otto’s geest. Hij is weliswaar
De eerste pagina’s van Otto’s Dit stoere, door een goedkope ro een gehaaid zakenman, maar voor
oorlog wekken de indruk dat het manconventie ingegeven begin is hem zelf is dat zakendoen altijd bij
zal gaan om een Nederlandse echter niet maatgevend voor Otto’s zaak geweest. Hij denkt voortdu
versie van Holocaust. De schrij oorlog. Van Zomeren had blijkbaar rend aan andere dingen: aan zijn
ver moet gedacht hebben dat hij een roekeloze start nodig om de ei vader en alles waarvoor die vader
maar krachtig moest beginnen. genlijke toon van zijn roman te be staat. De verdwijning van zijn va
De eerste zin, ‘Rotterdam 14 reiken. Vanaf pagina twaalf ver der en de zekerheid na verloop van
mei 1940, dat was ook niet misse dwijnt de bombastische taal om nog tijd dat hij niet terug zal komen ver
lijk’, wordt direct gevolgd door slechts een enkele keer op te dui oorzaakt een gat in zijn leven: op de
plaats van dat gat had zich alles
niet misselijke krachtige taal; in ken.
de tweede zin is al sprake van Otto’s oorlog is een van die romans moeten bevinden waaraan hij ze
een ‘obsessie’, dan van een ‘jan waarin de oorlog niet alleen een kerheid, stabiliteit, vertrouwen, ge
kend projectiel’, plaveisel dat historische, maar een minstens zo moedsrust had kunnen ontlenen.
open ‘gerukt’ wordt, inslagen belangrijke psychologische en mo Door het niet terugkomen van zijn
die ‘niet meer te tellen’ waren, rele rol speelt: zoals De Aanslag van vader is hij een alsof-leven gaan lei
voor zijn gevoel is hij in 1944
een stad die ‘golfde’, mensen Harry Mulisch waarin de vraag den;
blijven steken, voor de rest is hij
naar
iemands
schuld
centraal
komt
die wegkruipen ‘in de naden en
staan, of De val van Marga Min ouder geworden en heeft hij zaken
kieren’, terwijl hun adem te
co waarin de verbijsterende invloed gedaan. Hij is onvoldaan, nukkig,
‘bestierf, doodsangst die ‘gier van het toeval wordt getoond. In de weerspannig en hunkert naar be
de’, de geur ‘van dunne stront’ literatuur heeft met betrekking tot grip. Hij leeft tegen zijn zin, omdat
die de hemel opzoekt. Dan zijn de Tweede Wereldoorlog een ‘su de zin verdween toen zijn vader
er nog ‘de Heinkels’ en ‘de blimering’ plaats waardoor die peri werd opgehaald. ‘Onder geen beding
scherven, rokende puinhopen, ode steeds vaker een model is zou hij laten merken dat hij aan het
gekerm van gewonden, loeiende waaraan menselijk gedrag kan wor leven gehecht was’ staat op helft van
branden.’
den getoetst. Zonder het werkelijk de roman.
heidsgehalte van de oorlog te ver Het onvoldane alsof-leven van Otto
De veronderstelling dat de lezer minderen, levert hij aankno Stein speelt zich in de roman af tij
hierdoor ‘gepakt’ zal worden lijkt pingspunten om menselijke dilem dens vier expedities. Stein is eige
mij een misverstand. Het is pathe ma’s en zeurende innerlijke conflic naar van een aantal zaken in huis
tisch, opgeklopt en naïef. Een pas ten te tonen waarvan de betekenis houdelijke artikelen en wasmachi
sender begin staat nog op dezelfde en geldigheid niet alleen aan de oor nes en ontmoet op Mallorca een
pagina, onderaan: ‘Otto’s vader had log gebonden is. Het is de wissel Nederlandse bioloog, Wessel Mat
Otto aan de ene hand en Frits aan de werking tussen historische en ser, voor wiens werk en persoon hij
andere; hij nam zulke grote stappen a-historische motieven die de ro zich gaat interesseren. Hij treedt als
dat de jongens struikelden over hun mans van Mulisch en Minco zo medefinancier op van reizen naar
Turkije, Senegal, Spanje en Maurevoeten. Zijn moeder hield de kleine indrukwekkend maakt.
tanië om de vogeltrek te bestude
Tom op haar arm en prevelde:
ren. Van Zomeren vertelt het ver
“Waar moeten we heen, waar moeten Gat
In Otto’s oorlog ligt het accent op de haal van deze reizen niet rechtlij
we in godsnaam heen. ” ’
Van Zomeren gebruikt de eerste pa psychologie: de verdwijning van nig, maar heeft de roman een ellip
gina’s verder om ondubbelzinnig te Otto’s vader aan het einde van de tische vorm gegeven waardoor de
kennen te geven wat de roman zal oorlog is de oorzaak van een perma kern van het verhaal, en tegelijk de
behelzen. In een paar bladzijden is nente oorlog in zijn hoofd. Hij is oorlog in Otto Steins hoofd, broks
hij er mee klaar: het zal gaan over veertien als zijn vader door de gewijs wordt onthuld, om pas op
de herinneringen van Otto aan het Duitsers wordt meegenomen, hij is pagina 248 echt beschreven te wor
bombardement op Rotterdam. Die tussen de achtenveertig en tweeën den: Wessel Matser valt dan van
worden meteen ‘pure destructie. vijftig in de hoofdlijn van de ro een berg in Spanje en is voor zijn
Kanker’genoemd; het zal gaan over man. Van Zomeren is soms weinig leven invalide. Dat Wessel veronge
de vraag hoe zijn fascinatie voor de subtiel en niet erg terughoudend als lukt weten we al vanaf het begin,
bom die in hun straat viel te verkla hij duidelijk wil maken wat Otto maar niet wat het is gaan betekenen
ren is. Het antwoord wordt onmid Stein voor iemand geworden is in in Otto’s leven.
dellijk gegeven: alleen in Rotter de tussentijd: ‘aan de buitenkant een De roman begint met herinnerin
dam had hij jarenlang op de terug gehaaid zakenman, maar in zijn hart gen aan Rotterdam en het begin
keer van zijn vader kunnen wach nog steeds een hunkerend kind. ’ Dit van de laatste reis naar Senegal,
ten. Het zal gaan over zijn zaken en zou, net als het wilde begin van de waar Wessel niet meer bij is. Alle
O tto’s oorlog
door Koos van Zomeren
Uitgever: De A rbeiderspers,
262 p., ƒ24,50
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reizen maakt Otto in het gezelschap
van zijn neef Simon, de dertigjarige
zoon van zijn broer, en fotograaf
van het populaire weekblad Deze
Week. Tussen het begin van de ro
man en het slot, dat zich weer in Se
negal afspeelt, liggen de andere rei
zen. Het reisdoel wijzigt zich, maar
wat hetzelfde blijft is het gedach
tenleven van Otto. Obsessieve her
inneringen, angstige dromen,
angstvisioenen op klaarlichte dag
houden hem in een permanente
staat van onzekerheid en onvol
daanheid en dat heeft effect op zijn
gedrag ten opzichte van zijn neef en
Wessel.

Angst
De ontmoeting met Wessel —
wiens achternaam niet voor niets
Matser luidt — confronteert Otto
met iemand die totaal vrij is van de
problemen waarmee hijzelf te kam
pen heeft. Wessel is intelligent,
zelfverzekerd, gaat op in zijn werk,
is vrij van frustraties en heeft een
vanzelfsprekende, niet sentimentele
band met de natuur. Otto voelt zich
in zijn bijzijn klein, bezoedeld, dom
en denkt dat Wessel hem veracht en
hem alleen accepteert vanwege zijn
geld. Wessel is alles wat Otto had
willen zijn. Hij probeert een gunsti
ge indruk op hem te maken en zich
te interesseren voor de natuur en de
vogeltrek, maar wat voor Wessel
een met hem samenvallende werke
lijkheid is zijn voor Otto woorden.
Als Wessel in verrukking is bij het
zien van een zwerm roofvogels,
zwevend tussen de bergen, voelt hij
zich buitengesloten. Otto probeert
zijn minderwaardigheidsgevoel te
compenseren door Wessel te inte
resseren voor de bron van zijn on
voldaanheid, maar doet dat zo half
hartig en indirect dat het gezeur
wordt. De flarden die hij echter
loslaat wil hij gehonoreerd zien met
volledig begrip en medelijden. De
psychologische, goedbedoelde in
terpretatie door Wessel van Otto s
dwanggedachte dat de bom die op
14 mei 1944 in hun straat viel ei
genlijk voor hun huis bedoeld was
accepteert hij niet: het is maar een
theorie van iemand die maar iets
bedenkt en er toch niet over mee
kan praten omdat hij de oorlog niet
heeft meegemaakt. Zijn leven is
volgens Wessel in die ene seconde
dat de bom viel stil blijven staan.
Voor Otto was de grootste schok de
angst van zijn vader tijdens het

r

V
Koos van Zomeren, foto Chris
van Houts
bombardement. Otto heeft zich
vastgebeten in zijn ongeluk en wil
dat anderen zijn ongeluk erkennen;
hij wil er ook respect aan ontlenen,
zodat het als een excuus kan gelden
voor het feit dat hij maar een ge
wiekste zakenman is. En vooral
Wessel, die zich niet bewust is van
de rol die hij in Otto’s geest speelt,
moet dat erkennen omdat hij de
personificatie is van wat Otto had
willen zijn.
Van Zomeren spint de verhouding
tussen Wessel en Otto beheerst en
met psychologisch raffinement uit.
Wessel beweegt zich gemakkelijk
en doelbewust, terwijl in Otto her
inneringen, afgunst, angsten woe
len zonder dat Wessel daar veel
weet van heeft. In het gat dat de
verdwijning van zijn vader heeft
achtergelaten worden zijn herinne
ringen ’s nachts, als hij niet kan sla
pen, of overdag geprojecteerd. Hij
ziet zich dan als de enige zoon die
zijn vaders lot verzacht: zijn vader
is kleermaker en maakt op zolder
aan een Singernaaimachine uitslui
tend broeken. Otto doorkruist met
zijn step Rotterdam en vertelt aan
zijn vader wat hij allemaal in de
stad heeft gezien. Hij is de enige die
met zijn vader te doen heeft en
droomt ervan dat zijn vader ooit
eens geen broeken zal maken, maar
een jasje, zodat zijn moeder daaro
ver in verrukking zal raken. (Zijn
moeder veracht haar man.) Zijn va
der leert een tamme kraai praten.
De timide man krijgt één keer de
aandacht op zich gevestigd als hij
hem de tekst ‘Hitler is dood’ heeft
geleerd. Maar de kraai vliegt op een
dag weg en gaat zijn tekst in de
buurt verkondigen, zodat de Duit
sers woedend worden. Wanneer
Zïjn vader als gevolg hiervan door
twee Duitse soldaten wordt opge
haald kijkt hij van bovenaan de trap
naar Otto en geeft hem een knip00g, wat de zoon zich sindsdien

herinnert als een teken dat ze sa
men een geheim hebben: dat hij te
rug zal komen.
De passages waarin Van Zomeren
de tochten door Rotterdam oproept
waarin Otto op zoek is naar zijn va
der zijn zo suggestief dat het effect
heeft op de beoordeling van Otto’s
gezeur in het gezelschap van Wes
sel en Simon; er dringt iets door
van: hij heeft recht van spreken.
Otto posteert zich dagenlang bij het
gebouw van de SD omdat hij denkt
dat zijn vader daar zit. Hij ziet in
elke man op straat zijn vader en
loopt achter hem aan. Op zijn twin
tigste is hij daar nog mee bezig, en
Jater laat hij zich inpalmen door een
evangelist en een politicus van be
denkelijk allooi, alles om iets van
vaderlijke beschutting te onder
gaan. Wessel vervult die functie
ook.

Gedicht
De Dritte im Bunde, zijn neef Si
mon, is in Otto’s oorlog het slachtof
fer van Otto’s zeurende onlust. Ten
opzichte van Wessel gedraagt Otto
zich masochistisch, ten opzichte
van Simon sadistisch. Als Simon en
Wessel samen zijn voelt Otto zich
buitengesloten: het zijn dan twee
na de oorlog geboren mannen die
ongedwongen met elkaar omgaan,
en waarvan Otto denkt dat ze hem
maar een ouwe zeur vinden. Over
de bron van Otto’s irrationele af
keer van Simon (die hij toch steeds
meevraagt op reis) is Van Zomeren
opmerkelijk zwijgzaam. Otto moet
zichzelf in hem herkennen en als hij
moordneigingen krijgt wil hij zich
zelf in Simon ombrengen. Speciale
aanleiding geeft Simon niet, behal
ve dat hij het goed kan vinden met
Wessel, en na de oorlog geboren is.
Simon zit gecompliceerder in el
kaar dan Wessel: hij vertelt Otto
van zijn angstdromen waarin hij
zich voorstelt dat zijn vrouw Anne
ke het in zijn bijzijn aanlegt met an
dere mannen, iets waar in werke
lijkheid niets van waar is. In werke

lijkheid is hij gelukkig met haar, tot
op het moment dat hij zijn dromen
op haar loslaat als iets echts. Otto
moet in Simons dromen zijn eigen
weigering herkennen om gelukkig
te zijn. Hij wil niet gelukkig zijn
omdat hij het niet kan; hij kan het
niet omdat hij dan verraad zou ple
gen tegenover zijn vader en het ver
leden. Wessel zegt tijdens een
gesprek dat tijdens het bom
bardement geen huizen, maar
Otto’s jeugd is gebombardeerd. Dat
wil Otto op een of andere manier
door zijn omgeving erkend zien en
hij wil er het recht aan ontlenen om
ongelukkig te zijn. Het verleden zal
weten wat het heeft aangericht, zou
men Otto’s obsessie kunnen ver
talen, en hij wil niet dat het verle
den gehonoreerd wordt met iemand
die erbovenop komt en stoicijns
voortleeft.
Dit motief, wat doet men met het
verleden, geschiedenis, ervaringen,
is verspreid aanwezig in de hele ro
man, maar krijgt zijn pregnantste
uitdrukking in de verhouding tus
sen Wessel en Otto. Voor Otto is
het een lijflijke waarheid dat niets
in de geschiedenis verloren gaat: hij
zeult haar mee en voelt het elk
ogenblik. Wessel vindt dat ook dat
nooit iets verloren gaat, maar hij is
een dichter. Als ze tijdens een expe
ditie een dode griel tegen een af
rastering vinden zegt Wessel: ‘Ik
zal een gedicht over hem schrijven,
dan is het toch nog ergens goed voor
geweest. Jongens, ik kan jullie depoë
zie van harte aanbevelen. Als dichter
ben je onkwetsbaar. Er is geen betere
remedie tegen ellende en narigheid dan
de gedachte: ik kan er altijd nog een
gedicht over schrijven. ’ Dit vermo
gen om alles te transformeren tot
iets bruikbaars en alles te zien als
potentieel vruchtbaar voor iets an
ders, is Otto totaal vreemd. Hij is
niet alleen geen dichter, hij kan he
lemaal niet zo denken. Wat de poë
zie is voor Wessel, is Otto’s sadisti
sche gedrag tegenover Simon.
De titel van de roman is ook de titel
van een gedicht dat Wessel over Ot
to heeft geschreven. Het is geen
flatteus gedicht, er komen regels in
voor als ‘Otto blijft een handelaar/de
oorlog is zijn handelswaar’. Het ge
dicht suggereert dat Otto’s preoc
cupatie met de oorlog een scherm is
dat een diepere angst aan het oog
onttrekt: een levensangst gelijk aan
die van zijn vader, en die tijdens
het bombardement voor Otto pas
echt zichtbaar werd. Toch is Otto
ontroerd als hij het gedicht ontdekt:
hier was tenminste iemand die iets
met zijn ongeluk gedaan had. Dat
het gedicht niet bepaald vriendelijk
is ziet hij over het hoofd: ‘Er was
maar één ervaring in zijn leven

waarmee hij dit kon vergelijken: de
aaiende hand van zijn vader op zijn
kruin.’
Van Zomeren heeft een bewon
derenswaardig gevoel voor stem
mingen; in de dialogen, de onder
linge verhoudingen tussen de deel
nemers aan de expeditie, de gedach
tenstromen van Otto brengt hij nu
ances en accenten aan die nauwkeu
rig het komen en gaan van spannin
gen, kameraadschap, verveling, ge
melijkheid weergeven. Otto maakt
in de roman een bijna onmerkbare
ontwikkeling door: tegenover Wes
sel voelt hij zich onbeduidend en
een zakenman, maar aan het einde
van de roman, in gesprek met een
andere bioloog, Sibe Bouman, is hij
het die allerlei ornitologische
wetenswaardigheden vertelt; op dat
moment lijkt hij even boven zijn
problemen uit te stijgen. Op zulke
momenten dringt de schoonheid
van de natuur door zijn frustraties:
‘Het was hier mooi, zo godvergeten
mooi’ staat er. Maar de deceptie
volgt onmiddellijk: ‘Wat had hij
hier eigenlijk te zoeken?’
In Otto’s oorlog zijn in een paar per
sonages een groot aantal ver
langens, frustraties, gevoelens van
rivaliteit en emoties samenge
bracht. Otto’s toeschouwerschap
tijdens de expedities heeft niet al
leen te maken met zijn fascinatie
voor Wessel; de expedities zijn me
de bedoeld om te zien in welke ma
te de natuur aan het verdwijnen is.
En dat heeft met Otto te maken: de
natuur associeert hij met afscheid
en dat heeft weer te maken met zijn
obsessie: de natuur mag niet blijven
bestaan als er nog mensen zijn als ik
die er niet van kunnen genieten.
Van Zomeren slaagt erin het me
chanisme van emotionele chantage
bloot te leggen en de lezer te ver
strikken in Otto’s door de oorlog
‘verantwoorde’ negativisme, zijn
status als zwartkijker. Dat negati
visme strekt zich uit tot Wessel, die
hij van zijn ‘voetstuk’ wil stoten.
Hij heeft fantasieën over zijn ‘val’;
wanneer Wessel in werkelijkheid
van een berg valt loopt hij rond met
het gevoel dat hij er schuldig aan is,
omdat hij iets dergelijks misschien
wel gewild heeft. Zijn laatste reis
met Simon maakt hij vooral om er
achter te komen of hij tot zo’n
moord in staat was, en dat probeert
hij op Simon uit. Otto’s oorlog is
een bewonderenswaardige roman
waarin een oorlog wordt uitge
vochten die men zich herinnert.
CAREL PEETERS
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Een wereld zonder sleutel
M & .

De Codex van Luigi Serafini en het Leven van Glen Baxter
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Doeschka Meijsing
Iedere keer dat een boek (of
lied, of prent, of geur, of licht)
het klaarspeelt een herinnering
naar boven te halen die goed
diep was weggestopt, is er weer
een stukje tijd aan de tijd ge
breid. Meestal leidt dat tot lang
wakker liggen, maar soms is er
reden tot vreugde.
Dit keer gaat het om een heel inten
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I S GOIJVJG T O W O R K ? "
1M PAT1ENTLY

se, heel algemene, heel bepaalde er
varing uit vroeger tijden die we
reldwijd verbreid moet zijn. Ik doel
op de tijd toen het kind nog niet
kon lezen, maar al wel kon blade
ren, kijken, denken. Het zat op de
vloer met een boek op de knieën en
bekeek de plaatjes. Die plaatjes be
greep het wel, het had de perfecte
intelligentie om te snappen wat er
gebeurde — een man klom op een
ladder naar de maan, bij voorbeeld,
of een kleine jongen hurkte bij de
straatgoot waar hij zijn bootje in
liet varen, terwijl achter hem, op de
brug, Franse soldaten kwamen aan
marcheren —maar het kon de tekst
niet lezen. En daarmee ontstond er
een constante verbazing: wat beté
kende het, die man op die ladder?
Wat dééd die kleine jongen daar,
behalve hurken? Het kind zocht
vergeefs naar een bedoeling van
hun daden, naar iets wat de heel
modernen ‘motivatie’ noemen, naar
iets wat de daden kon verklaren.

Tekening van Glen Baxter
Op de volgende pagina: tekenin
gen uit de Codex Seraphinianus

Dat iets zat ’m in de tekst, ook dat
had het door. En in machteloosheid
besloot het, aangezien het het ge
heim van de woorden nog niet te
weten kon komen, dat die man op
de ladder, de jongen in de goot, een
‘andere wereld’ was. Een wereld
zonder sleutel.
Waar het mij om gaat is wat ik
maar noem het ‘daar-gevoel’. Daar
waar we met geen mogelijk denkba
re sleutel een toegang toe kunnen
verschaffen, dat is ‘daar’, andere
wereld, ver weg, mikpunt van ver
ontrusting of woede.
De Codex Seraphinianus is het boek
dat de ervaring van het vroegere
‘daar-gevoel’ sterk in de herinne
ring roept. Het is een boek dat mij
beurtelings vervult met verbazing
en met woede en dat ik toch niet
goed met rust kan laten. Maar hoe
dit boek dat zich onttrekt aan alle

begrip te beschrijven?
De Codex beoogt een encyclopedie
te zijn. Het eerste deel behandelt de
natuurwetenschappen: natuurkun
de, chemie, mechanica, plant- en
dierkunde; het tweede deel gaat
over anatomie, antropologie, my
thologie, linguistiek, spelen, archi
tectuur en mode. En nu ben ik ze
ker nog enige gebieden van kennis
vergeten. Het is een lijvige foliant
en bovendien zeer rijk geïl
lustreerd, van een ijzeren conse
quentie en niet vrij van monoma
nie. Anders dan de Encyclopedie
van Diderot en d’Alembert, die het
resultaat was van samenwerking
van een aantal bijzonder vernuftige
geesten, is het het werk van één
man, Luigi Serafini. Anders dan de
Encyclopedie van Battus, die het
werk is van één man, gaat de Codex
niet uit van woorden. In de Ro
meinse traditie van Varro en Plinius gaat het uit van de zaak en
neemt het de werkelijkheid als uit
gangspunt, systematisch geordend.
Nu dan? Dan is er toch geen enkele
reden waarom je met deze rijk uit
gegeven encyclopedie niet langs de
deuren zou kunnen gaan?
Jawel, daar is alle reden toe. Het
zou je wel eens duur te staan kun
nen komen. Mensen zouden hun
woede wel eens op jou kunnen bot
vieren. Er is namelijk iets niet in de
haak met de werkelijkheid in de Co
dex.
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Groeiende stoelen
Luigi Serafini is een in 1949 gebo
ren Italiaan die van 1976 tot 1978
aan zijn Codex gewerkt heeft. Meer
weten we niet van hem. Of toch wel
Iéts meer: de man moet over een
ongebreidelde en bizarre fantasie
beschikken. Meestal heb ik het niet
zo op ongebreidelde en bizarre fan
tasieën en vind ik wat we in nachte
lijke dromen tegenkomen al meer
dan genoeg van het goede. Maar
Serafini heeft zijn verbeelding met
zo’n consequentie opgetekend dat
er een merkwaardige aantrekkings
kracht van uitgaat. Hij heeft de ge
bieden van kennis en wetenschap in
kaart gebracht van een volstrekt
imaginaire wereld, maar wel van
een wereld die genoeg elementen
bevat die ons vertrouwd zijn. In de
afdeling Anatomie bij voorbeeld
zien we hoe gereedschappen als ha
mer, combinatietang of pen als na
tuurlijke ledematen aan de arm
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groeien, waar bij ‘ons’ handen zit
ten. En hoe er ‘daar’ wieletjes zitten
waar wij voeten hebben. Maar ook
bestaan er, volgens de prenten in de
afdeling Antropologie, gewone men
sen zoals wij (die weliswaar rituele
eer betonen aan een soort halfmensjes, wezentjes die bestaan uit
ballet-beentjes en die ter hoogte van
de navel ophouden te bestaan). De
krokodil, die bij ons ontstaat uit de
paring van vader-krokodil en
moeder-krokodil, komt ‘daar’ tot
stand wanneer man en vrouw het
samen doen, op het moment van de
ook bij ons bekende totale versmel
ting. Stoelen groeien er, volgens de
afdeling Plantkunde, zoals bij ons
bomen groeien. Ze worden er ge
kapt, ontdaan van twijgen en blade
ren en gebruikt om tijdens het
schaatsen op het ijs plaats te ne
men. De hippopotamus (zoals be
kend het dier dat we het liefst voor
onze verjaardag kado zouden krij
gen) blijkt bij dwarsdoorsnede niet
uit botten, weefsel en ingewanden
te bestaan, maar uit een soort elek
trische bedrading. Zoals wij steden
hebben die tegen bergwanden aan
kleven, of aan riviermonden liggen,
zo hebben ze ‘daar’ steden die in
een regenboog gebouwd zijn en op
verschillende uren van de dag ver
schillende kleuren aannemen.

A.
/

Dit alles heeft een zeker droomach
tig karakter: het lijkt op wat we
kennen, maar is tegelijkertijd zo
vreemd en onbegrijpelijk. Of is de
ze Codex nu juist ons cliché van de
droom?
Ik kom op die gedachte omdat de
meester van de droom, Jorge Luis
Borges, in de onlangs uitgekomen
bundel Zeven avonden, een van de
zeven lezingen in het boek wijdt
aan de nachtmerrie. Daarin doet hij
een verbazend verhelderende uit
spraak. Hij vertelt dat hij eens een
nachtmerrie had; hij vertelt de inhoud van die nachtmerrie — en tot
mijn verwondering was daar niets
griezeligs aan. Kijk, zegt Borges
vervolgens, daar is nu niets grieze
ligs aan. Maar in zijn droom was

70 jaar Carmiggelt!
S. Carmiggelt
Mag teen ietsje
meer zijn?

M a g 't ee n ie ts je m e e r z ijn ?
C a rm ig g e lt k o o s d e to p p e n
u it z ijn o e u v re v o o r d e ze
h o m m a g e aa n z ijn le ze rs.
G e b o n d e n in lin n e n b a n d .
B o o rd e v o l p ra c h tig e
illu s tr a tie s van P e te r Vos.
4 4 2 b lz . f3 4 ,5 0 .
B ij ie d e re b o e k h a n d e l.

ARBEIDERSPERS
SINGEL 2 6 2
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begrijpen kan. Nooit.
Dat gevoel heeft te maken met de
woede die het kind kan voelen om
dat het de tekst bij de plaatjes niet
kan lezen. En ook met de woede die
de Longobardische krijgsmannen
voelden, in een verhaal van Borges,
.c
toen ze over de Alpen kwamen en
de stad Ravenna binnentrokken.
het een verschrikking, was het gela Daar zagen ze bogen en loggia’s en
den met angst en wanhoop. Zo is stenen vazen en trappen, een archi
het precies. Normale dingen bren tectuur die ze niet begrijpen kon
gen ons in de droom tot paniek en den — en in hun drift begonnen ze
bizarre dingen weten we als eraan dat alles te vernietigen. Maar
‘beelden/met evenveel gelatenheid te een van hen, Droctulft leverde de
dulden/als toen ze nog hun rol in het prestatie om een halve slag te draai
leven speelden,/ons soms verveelden en en te beseffen dat dat wat hij niet
begreep ‘een geheel was dat veel
en nochtans vervulden’.
vuldig was, maar niet ongeordend’,
en van een onbegrijpelijke schoon
Borges
Het heeft dan ook nooit enige zin heid. En hij keerde zich tegen zijn
een droom aan iemand te vertellen, eigen stamgenoten en verdedigde
zelfs is het nutteloos hem voor je de stad Ravenna tegen de vernieti
zelf op te schrijven. De sfeer van de ging van zijn kameraden.
droom verdwijnt subiet in het alfa Alleen, al wist het kind het niet, en
al wist Droctulft het niet, op het al
bet.
Wellicht heeft Serafini dat heel fabet en op de stad Ravenna past
goed begrepen. De pagina’s verkla een sleutel. Op de wereld van Serende tekst in deze encyclopedie, in raphinianus niet.
hoofdstukken met systematische
aanduiding, de tabellen, de verkla Strijd
rende formules, de onderschriften Een ander geval in de psychologie
— ze zijn allemaal geschreven in van het ‘daar-gevoel’ is het boek
een handschrift dat gebruikmaakt Glen Baxter. His Life. We hebben
van een alfabet dat niet bestaat. Dat hier niet te maken met een encyclo
is het hemeltergende aan dit boek. pedie, maar met een autobiografie,
Een encyclopedie in het Arabisch het eerste deel kennelijk want de
of Chinees zal ik waarschijnlijk ondertitel luidt The Years of Struggnooit in mijn leven kunnen lezen. le. Die behelzen de geboorte, de
Maar dat is een kwestie van de vrije kinderjaren en de jaren op school
wil. Was ik minder lui dan ik ben, totdat de hoofdpersoon van deze
ik studeerde nu én Arabisch, én autobiografie, Glen Baxter himself,
Chinees, én Ivriet en probeerde via het ouderlijk huis de rug toekeert.
grammofoonplaten de tientallen Het schutblad meldt ons dat het
Afrikaanse talen onder de knie te een verhaal is ‘van moedige strijd te
krijgen. In principe kan elk alfabet gen onderdrukking en apathie, ge
door ons opengebroken worden, zo zondheid en efficiency, and for the
als nog onlangs, in 1954, werd be right to be wrong’. Een klassiek ge
wezen door het boek van Michael val dus.
Ventris en John Chatwick, The De- Nee, niet helemaal of helemaal niet
cifering of the Linear B, waarin zelfs. Want nauwelijks leunen we
werd aangetoond dat de Myceners gemakkelijk achterover om de
(de homerische helden) wel dégelijk eerste zin van deze autobiografie te
lezen (zo geruststellend, zo
Grieken waren, met Griekse taal.
Zo is het niet met de Codex Seraphi- intiem..): ‘It was one of those long
nianus. Dit alfabet is per definitie English summer days that seem to go
niet ontcijferbaar. Het is gesloten, on for ever...’, of we fronsen al ver
potdicht en bestaat slechts in de ontrust de wenkbrauwen. De bijbe
geest van één man, Serafini. En ik horende tekening toont immers een
maak me sterk dat het ook daar niet orkaan zoals die maar een keer in de
bestaat, omdat het wel een hand honderdzoveel jaar voorkomt: inkt
schrift is, maar niet beschikt over zwarte luchten, een kruiwagen
de logica en systematiek waarmee wordt omvergeblazen, de hooiberg
met een echt alfabet een taal te ont houdt nog maar net stand, en op de
werpen is. Mocht ooit, tweedui voorgrond wordt een hele boerderij
zend jaar na nu, iemand in staat uit zijn voegen gelicht. Een ogen
zijn de code van de Codex te ontra blik lang leeft de verdenking dat bij
felen, dan zal ik vanonder mijn de totstandkoming van het boek
grafsteen mijn hoed afnemen. In een verkeerde tekening bij de juiste
tussen blijf ik zitten met het mach tekst is geplaatst — of andersom.
teloze gevoel een boek in handen te Maar al bij het omslaan van de
hebben over een wereld die ik niet eerste bladzijden wordt duidelijk
U it de
Codex
Seraphianus

dat we hier te doen hebben met een
autobiografie die zich afspeelt in
een heel speciaal soort wereld.
In deze wereld gebeurt iets dat on
mogelijk is: we kunnen er lezen
vóórdat we plaatjes kunnen kijken.
De tekst laat zich kennen als bui
tengewoon genoegelijk. ‘Whenever
we stayed out late, mother would invariable be waiting for us on our re
turn. ’ Of: ‘As I remember, there was
always a rush to be the first to open
the presents on Christmas morning. ’
Of: ‘During those first weeks at
school I began to develop a persecution complex. ’ Het is het kleine lief en
leed van het groot worden.
Het zijn de tekeningen die hier de
verwarring stichten. Ze lijken op
het eerste gezicht zonder uitzonde
ring afkomstig uit de jeugdboeken
van de jaren vijftig, toen ‘geluk nog
heel gewoon’ was. Jaren vijftiginterieurs en kleding; schoolloka
len; schoolkampen; vriendschap
pen; avonturen. Goed beschouwd
zijn ook deze tekeningen die uit de
jeugdboeken weggelopen lijken,
zeer geruststellend. Slechts hier en
daar heeft een gewoon mens een
staart, of komt het skelet van een
dinosaurus uit een huis geslopen,
maar ook vreemde gebeurtenissen
waren ‘toen nog heel gewoon’ in
boeken, en misschien echt overdag

ook nog wel.
Wat de tekeningen in deze autobio
grafie zo verwarrend doet zijn is dat
ze niet bij de tekst passen, en ver
volgens van de weeromstuit ner
gens meer in een wereld passen. Er
gebeuren ‘daar’ op die tekeningen
vreemde dingen die een tekst zou
kunnen verklaren, wat niet gebeurt.
Het levert een gevoel op of we vlak
bij de oplossing van een raadsel zit
ten, maar er nooit precies achter
zullen komen. Vaak ook ontstaat er
een zodanige kortsluiting tussen
tekst en tekening dat het effect hila
risch is. Er zitten namelijk in beide
zoveel herkenbare elementen, zo
veel vertrouwds, dat de ondeugde
lijke combinatie van de twee op el
ke bladzijde onverwacht komt en
lachen onvermijdelijk is. Stefan
Themerson zou zeggen dat twee
onafhankelijke coördinaten elkaar
kruisen.
Dat lachen doen we tegen beter we
ten in. Want in een hoekje van ons
hoofd zit een lichte verontrusting
dat we nooit meer, zoals vroeger,
eens zullen begrijpen wat zich daar
allemaal afspeelt. We zijn met op
zet kort gesloten. Alsof we al niet
genoeg moeite hebben de begrijpe
lijke dingen te begrijpen.
■
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v e r k r ijg b a a r

I.MA Biesheuvel

De steen der w ijzen. Veertien nieuwe verhalen. Elk v erh aa l belicht
w eer een a n de re kant van Biesheuvels veelzijdig meesterschap en
brengt de w e reld v o o r de Biesheuvelianen v e rd e r in kaart. O v e r het in
deze bundel opgenom en ’M ijn v ro u w ’ schreef C orel Peeters in V N :
Biesheuvels beste, ontroerendste, m eeslependste, geestigste v erh aa l
(...) een verh aa l d a t in deze tijd nog zijn dienst kan bew ijzen.’ 200 blz.,
f 22,50, gebonden f 35,-

August Strindberg
De Gotische Kamers. Strindbergs afreke ning met de culturele en
politieke strom ingen van zijn tijd: hij wijst op misstanden in het huwelijk
en in het o p e n b a re leven, hij bekritiseert de universiteiten en het
on gezonde klim aat in Zweden. Vertaling en n a w o o rd Karst W oudstra.
268 blz., f 34,50. Eerder verscheen De Rode Kamer, Z w a rte vaandels,
Eenzaam en Het occulte dagboek

Max Ernst
Droom van een klein meisje d at karmelietes w ild e w orden.
Scabreuze co llag e-ro m a n van M a x Ernst, dadaïst, surrealist en
schepper v an een nieuwe mythe. V o o rw o o rd van D orothea fan nin g,
vertaling Laurens Vancrevel. 176 blz., f 34,50

Robert Wi/son the Cl VIL warS
a tree is best m easured when it is down. De tekst van de o p e ra van
Robert W ilson, inleidingen van Jac. H e yer en W im Beeren, een
overzicht van het v o lled ig e w erk van Robert W ilson en een hoofdstuk
d a t gew ijd is aan het N ederlandse deel van de o p era , met vele
tekeningen en bio - en bibliografische gegevens. 72 blz., f 20,-

José Maria Arguedas
Bloedfeest. Indrukw ekkende rom an o ve r de Peruaanse Indianen: de
conflicten tussen tw ee rassen, tw ee culturen, tw ee klassen: de blanke
bo ven laa g en de on d e rd ru kte Indianen in de Peruaanse m aatschappij
V ertaald d o o r Dick Bloem raad. 188 blz., f 29,50

de kinderboekwinkel
■\

DE

KINDERBOE

\% \ WINKEL

HIJBFRT LAM PO

WE STER
KERK

De Antw erpse romans. Driem aal A ntw e rpe n als inspiratiebron en
de cor v o o r Lam po’s magisch-realisme: De komst van Joachim Stiller,
Terugkeer n aar Atlantis en Een geur van sandelhout. Deze bundel
w o rd t afgesloten met Lam po’s essay 'M ijn A n tw e rp e n ’ en een
b io -b ib lio g ra fie . 544 blz., f 29,50

U

«O

cf. •
9-V

po

LEONORA CARRINGTON

1f

G* &
\

v .^ R A A D H U IS S T R

DAM

De ovale d am e Surrealistische verhalen en een schokkend relaas van
een gruw elijke geestelijke crisis die zij - deels in een gekkenhuis doorm aakte. Leonora C a rring to n, de vro u w van M a x Ernst, in de
Parijse kunstwereld een levende legende en een pro vo ca tie v an de
bu rge rlijke m oraal. Vertaling Nelleke van M aa ren . 124 blz., f 26,50

Z

Feministische classics

Open : dinsdag t'm zaterdag van 10

00 -

18.00

uur

IN GOEDKOPE EDITIES
Kate M illett Sekse en macht: Het stan daa rdw e rk o v e r de p a tria rch a le
instelling van onze cultuur. 432 blz., f 29,50 G erm aine G reer
De vrou w als eunuch: Polemisch pleidooi v o o r em ancipatie van v ro u w
en man. 312 blz., f 25,-
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De prinses van de psychoanalyse

Look to Penguin, Pelican, Peregrine
for Standard titles on Psychology& Psychiatry!
A selection trom the current stocklist availab le a t your lo cal bookshop

Marie Bonaparte: vitaal en zelfbewust
2

Marie Bonaparte: A Life
door Celia Bertin
Uitgever: Harcourt Brace Jovanovich, 286 p., ƒ58,15
Christien Brinkgreve
‘Ik hield van moordenaars; ik
vond ze interessant’; met deze
voor een 70-jarige prinses mis
schien wat excentrieke woorden
begint Bertins biografie van het
uiterst boeiende leven van Ma
rie Bonaparte (1882-1962), een
directe afstammeling van Napo
leons broer Lucien, de laatste
Bonaparte zoals ze zich zelf be
schouwde. Behalve een passie
voor moordenaars bezat Marie
Bonaparte vele andere harts
tochten waarvan die voor de
psychoanalyse misschien wel
het bekendst is geworden. Ze
was een van Freuds trouwste
leerlingen, en heeft veel voor
hem en de psychoanalyse bete
kend. Haar professionele leven
als psychoanalytica combineer
de ze met haar leven als prinses;
beide fronten vergden veel, en
op zijn minst uiteenlopende
kwaliteiten, en het is juist die
veelzijdigheid die haar zo uit
zonderlijk maakte.
Marie’s jeugd was van een treurig
stemmende eenzaamheid. Ze was
enig kind, haar moeder stierf een
maand na haar geboorte — vergif
tigd, zo gingen de geruchten —, en
de kleine Marie werd opgevoed
door haar vader en grootmoeder.
Haar vader, een ongelukkige man,
had niet veel aandacht voor zijn
dochter; zo vond deze bijvoorbeeld
later de brieven die ze als klein
meisje aan hem geschreven had on
geopend tussen zijn papieren terug;
wel gedateerd, want hij was een
precies mens. Haar grootmoeder
was een sterke en strenge vrouw,
die kon jagen, paardrijden, en
soms staande plaste — een interes
sant en niet onbelangrijk detail —,
en ze bestierde het huis met ijzeren
hand. Zonder veel gevoel voor ge
zelligheid: het enige spel dat ze wel
eens met haar kleindochter deed
was biljarten.
Marie moet een droevig meisje ge
weest zijn, getuige de foto’s in deze
biografie en ook de kleine boekjes
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zen, maar voor Marie bood dit hu
welijk niet veel uitkomst: George
bleek een sombere melancholieke
man wiens affectie vooral uitging
naar zijn Deense oom Waldemar,
en niet erg naar Marie, die snakte
naar enig teken van leven: ‘My
George, near his Waldemar, is like
a day lit by the sun, and away from
him like a day of fog.’ De geboorte
van hun zoon Peter gaf enige ople
ving, maar bij het volgende kind —
een dochter, Eugénie — over
heerste bij hem de teleurstelling dat
het niet opnieuw een zoon was.

Vaders

Marie Bonaparte op 23-jarige leef
tijd
die ze op haar achtste begon te
schrijven, met wonderlijke en ook
treurige verhaaltjes, zoals het in het
boek afgedrukte ‘I would try to
cry’. Dit schrijven zou ze haar le
ven lang blijven doen. Wanneer, zo
schreef ze later, haar driftmatige
impulsen, van welke aard ook, te
gen de muur van de werkelijkheid
stukliepen, dan zocht ze haar toe
vlucht in intellectuele sublimatie en
vond daarin ‘vrede en geluk’.
Dat dit nogal eens nodig was, blijkt
zonder veel moeite uit haar levens
verhaal. Haar adolescentie was
evenmin een rooskleurige episode.
Ze begon allerlei kwalen en angsten
Marie Bonaparte en haar doch
ter, prinses Eugénie

>i

te ontwikkelen, werd tobberig en
ouwelijk, tot ongerustheid van haar
vader die vreesde haar zo niet uit te
kunnen huwelijken. Tot overmaat
van ramp stootte ze haar neus tegen
de piano waardoor ze een lelijk lit
teken opliep. Van de vele operaties
die ze tijdens haar leven zou onder
gaan was de eerste aan haar neus,
de volgende aan haar borsten, en
daarop verschoven ze zich naar
haar clitoris, maar dan zijn we in
middels een stuk verder in haar le
ven.
Haar vader vond ten slotte een ge
schikte huwelijkskandidaat, prins
George van Griekenland. Huwelijksstrategisch gezien een goede
zet, want zijn dochter was zo met
één klap geparenteerd aan een groot
deel van de Europese vorstenhui

PAUL ROAZEN

Pelican Freud Library

Zo langzamerhand toch wat ont
moedigd begon ze zich tot andere
mannen te wenden, waaronder
Aristide Briand, minister-president
van Frankrijk. Ook deze affaires
zouden, net als het schrijven, een
gewoonte worden, maar een die
haar minder rust en vrede gaf. Pas
de ontmoeting met Freud — in
1925, ze was toen drieënveertig —
gaf haar een doel in het leven; ze
ging bij hem in analyse en ze om
schreef dit als de aangrijpendste er
varing die ze ooit had gehad. Freud
was voor haar de vaderfiguur naar
wie ze lang vergeefs gezocht had.
‘Mijn hele leven, schreef ze later,
‘hechtte ik slechts waarde aan de me
ning, de bijval, de liefde van enkele
vaders, steeds hoger gekozen, en de
laatste van hen moest mijn leer
meester Freud zijn.' Ze bleef hem
toegewijd, en hij bleef in zekere zin
de man in haar leven; althans in
haar professionele leven, dat een
steeds belangrijker deel van haar
ging worden.
Ook Freud raakte geïnteresseerd in
‘de prinses’ zoals hij haar noemde.
Zijn waardering blijkt duidelijk uit
een Marie zeer tevreden stemmen
de uitspraak waarin hij haar verge
leek met een andere leerling, Lou
Salomé: ‘Lou Andreas-Salomé is een
spiegel — ze heeft noch uw viriliteit,
noch uw oprechtheid, noch uw stijlFreud was bovendien snobistisch
genoeg om het mooi te vinden om
een prinses onder zijn gevolg te
hebben en hij zag in hoe nuttig ze
kon zijn voor de psychoanalytische
beweging.
Dat laatste had hij goed gezien: in
meer dan één opzicht was Marie
Bonaparte voor de analyse van
groot belang. Ze redde een aantal
malen de psychoanalytische uitge-

a.o. VOL. 4
Interpretation of Dreams f 29 ,60
P au l Roazen

FREUD AND HIS FOLLOWERS
Peregrine f 24 ,25
J.AC. Brown

FREUD AND THE POSTFREUDIANS

r

Pelican t 12,25

Laurens van d e r Post

JUNG AND THE STORY OF
OURTIME
Marie Bonaparte fotografeert
Freud in Londen
verij als deze failliet dreigde te
gaan; voor de verbreiding van
Freuds ideeën in Frankrijk heeft ze
zeer veel werk verzet, en ook op een
andere manier is ze belangrijk ge
weest voor de geschiedenis van de
psychoanalyse: door haar toedoen
vertoont deze minder hiaten dan
wanneer het alleen aan Freud had
gelegen. Ze kocht in 1936 van een
Berlijnse antiquair de brieven die
Freud aan Fliess had gestuurd tus
sen 1887 en 1902, de jaren waarin
hij de grondgedachten formuleerde
van wat de psychoanalytische theo
rie zou worden. Behalve deze cor
respondentie wist ze zo ook een be
langrijk artikel van Freud aan de
vergetelheid te ontrukken, het be
roemde ‘EntwurP dat Freud in
1895 schreef, waarin hij een neuro
logische basis schetste voor de wer
king van de psyche. Evenmin als
bij andere persoonlijke geschriften
wilde Freud niet dat deze brieven
in handen van het nageslacht zou
den vallen; hij wilde ze terugkopen,
maar de prinses trotseerde zijn
dringende verzoek, overtuigd van
het grote belang van deze brieven.
Freud behoorde voor haar tot de
geschiedenis van het menselijk den
ken, zoals Plato of Goethe, zo pro
beerde ze hem te overtuigen, en wat
een verlies voor het nageslacht zou
het zijn als de gesprekken met
Eckermann of de dialogen van Pla
to vernietigd zouden zijn. Ze liet de
correspondentie in waterdichte ver
pakking naar Engeland transporte
ren, en in 1950 publiceerde ze, sa
men met Anna Freud en Ernst
Kris, een selectie uit deze brieven
(Sigmun d Freud, The Origins of
Psychoanalysis. Letters to Wilhelm
Fliess).
Misschien is de meest tastbare hulp
die Marie Bonaparte Freud heeft
geboden haar bemoeienis met zijn
vertrek uit Wenen in 1938, toen de
nazi’s door Wenen marcheerden en
Freud daar nog altijd zat, ondanks
het vertrek van vele joodse vrien

den en collega’s. Behalve Freud en
zijn gezin wist ze ook nog enige
teksten uit zijn handen te redden
die hij gewoontegetrouw wilde
weggooien; Marie wilde, ook ge
woontegetrouw, alles van hem be
waren, en het resultaat was, vertel
de Anna Freud, dat Marie de papie
ren uit de prullenmand viste die
Freud erin had gegooid.
Was Marie Boneparte nu alleen
maar een rijke en rare prinses die
zonder haar afkomst en geld niet
veel te betekenen zou hebben ge
had; had ze kortom ook hersens of
andere begaafdheden? Ze had in elk
geval een enorme vitaliteit en — in
haar latere jaren althans — een gro
te ‘joie de vivre’, maar afgezien
daarvan had ze ook onmiskenbaar
literaire talenten. Ze heeft een groot
aantal interessante artikelen ge
schreven over uiteenlopende onder
werpen als frigiditeit, oorlog, kleptomanie, Edgar Poe, de tandarts,
het magisch denken bij de primitie
ven, Freud, en haar hond Topsy.
Ze schreef over de dingen die haar
direct bezighielden, en ook in haar
brieven en aantekeningen is haar
toon zeer direct, soms nogal aards.
De biografie van Bertin geeft hier
van vele voorbeelden: het boek is
rijk aan smakelijke details en pre
cies in zijn gegevens. De schrijfster
— geboren en getogen in Parijs,
thans levend in Boston, en auteur
van verschillende romans en enige
non-fictie — heeft duidelijk jaren
lang studie gemaakt van het leven
van Marie, van haar aantekeningen,
dagboeken, brieven en publikaties.
Het boek is af en toe wat vlak van
toon, vooral in de beschrijvingen
van Marie’s latere jaren. Heel
nauwkeurig staat aangegeven hoe
ze van de ene plechtigheid en con
ferentie naar de andere vloog zon
der dat we nog veel te horen krijgen
van haar innerlijke leven. De droef
heid uit haar jeugd komt beter uit
de verf dan haar roerselen op latere
leeftijd. Maar misschien was ze
toen tot rust gekomen, en daar valt
altijd minder over te vertellen. ■

Penguin t 21,75

i

F. Fordham

AN INTRODUCTION TO
JUNG’S PSYCHOLOGY
Pelican t 10,75
Ja m es D rever

THE PENGUIN DICTIONARY
OF PSYCHOLOGY

- ■*

f 16,25
B runo B ettelheim

THE USES OF
ENCHANTMENT
The Meaning and Importance of Fairy
Tales, Peregrine f 2 7 ,-

UNDERSTANDING

Ftoss M itchell

the^ S p^

PHOBIAS
Pelican f 13,50

c

John Bowlby

ATTACHMENT
Penguin f 13,50

SEPERATION
Anxiety and Anger, Penguin f 29,60

LOSS
Sadness and Depression, Penguin f 29,60
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A R Luria
f

THE WORKING BRAIN
An Introduction
Penguin I 24,25
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’

.
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Neuropsychology,

OUTSIDE IN
-i® ffiP U T

E dw ard de Bono

FUTURE POSITIVE
Pelican f 13,50

LATERAL THINKING
Pelican I 13,50

f

& Arieti

UNDERSTANDING AND
HELPING THE SCHIZOPHRENIC

d

A guide for family and friends, Pelican
I 17,50
Luise E ichenbaum & Susie O rbach

OUTSIDE IN, INSIDE OUT
Woman’s Psychology. A Feminist Psycho
analyse Approach, Pelican f 13,50
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Toeristen en bewoners

Ik rij vrijwel geen meter, dus wil ik een
aangepaste autoverzekering.
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verzekering die past bij uw rijomstandigheden. Als u één
keer per jaar tankt, wilt u bij
voorbeeld een andere verze
kering dan wanneer u dage
lijks van pomp naar pomp
rijdt. Met al deze zaken houdt
uw verzekeringsadviseur
zeker rekening. Hij zal u graag
Ennia adviseren. Omdat Ennia
uw auto uiteindelijk verzekert
zoals u dat wenst. Hetgeen
overigens niet alleen geldt
voor autoverzekeringen.
Integendeel. Dus wat u ook
wilt verzekeren, laat geen
vraag achterwege. Maak uw
wensen duidelijk kenbaar.
Ook al lijken ze soms on
mogelijk. In negen van de tien
gevallen zal uw verzekerings
adviseur toch antwoorden:

Dat kan!
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Ennia, Churchülplein 1,
2517 JW Den Haag.
Tel. 070-72 72 85.
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filiniB1Zoveel mensen, zoveel wensen.

Max Ernst en Leonora Carrington in het land van de waanzin
Droom van een klein meisje
dat karmelietes wilde worden
door Max Ernst
Voorwoord: Dorothea Tanning
Vertaling: Laurens Vancrevel
Uitgever:
Meulenhoff/Landshoff
175 p., ƒ26,50
De ovale dame
door Leonora Carrington
Vertaling: Nelleke van Maaren
Uitgever: Meulenhoff
122 p., ƒ26,50
Nadja
door André Breton
Uitgever: Meulenhoff
165 p., ƒ27,75

Aad Nuis

Franse tijdschriften van voor de fo
tografie. Bij nader inzien is er een
wezenlijk verschil, een tegenstel
ling zelfs.
Kousbroek gaat uit van een onsa
menhangende reeks plaatjes en
dwingt die met kunst- en vliegwerk
tot een sluitend verhaal. Hij ne
geert daartoe vaak de conventionele
bedoeling van de voorstelling en
maakt vernuftig gebruik van de
overvloed aan details. Zijn spel is
een ironische triomf van de rede
over de chaos. Ernst daarentegen
zet de plaatjes al bij voorbaat naar
zijn hand door ze te verknippen. In
het spel van Kousbroek zou dat be
tekenen dat hij het zich te gemakke
lijk maakte —maar Ernst speelt een
ander spel. Hij wil de kluisters van
de rede juist verbreken en vervan
gen door de suggestieve chaos van
de droom.
Het vrome kleine meisje splijt al
aan het begin van haar droom in
tweeën. Ze wordt omringd döor va
ders in gewone, eerwaarde en heili-

Van de handvol Nederlandse
uitgevers die zich al jaren zo
dapper weert tegen het tanen
van de belangstelling voor de
Franse literatuur, heeft Meu- ‘Zeg mij wie ben ik, ik of mijn
lenhoff in het bijzonder aan zusje’
dacht getoond voor bewegingen
als symbolisme en surrealisme.
•r-%s
We hebben er nu weer twee
fraaie uitgaven aan te danken.
De ovale dame is een in de Ceder
Editie verschenen prozabundel van
Leonora Carrington uit haar jonge
jaren, toen zij de vriendin was van
de veel bekendere surrealistische
kunstenaar Max Ernst. Van Max
Ernst zelf is Droom van een klein
meisjt dat karmelietes wilde worden,
een collageroman uit 1930. Het
eerste boekje is op zich zelf het
meest lezenswaardig, het boek van
Ernst is vooral historisch interes
sant, al zal het door de naam van de
auteur en door al die plaatjes mis
schien het meest de aandacht trek
ken. De vertaling van de uiterst
spaarzame tekst is van Laurens
Vancrevel; ze staat bescheiden ter
zijdejjan de oorspronkelijke onder
schriften.
Op het eerste gezicht doet het boek
denken aan Vincent of het geheim
van zijn vaders lichaam van Rudy
Kousbroek. Dat komt niet alleen
doordat literaire beeldromans nu
eenmaal dun gezaaid zijn, maar ook
doordat beide auteurs voor hun
beeldmateriaal hebben geput uit de
zelfde bron: de pathetische, druk
bevolkte plaatjes uit geïllustreerde

den en hun inspiratie te halen uit
het nachtrijk van droom en waan
zin. Wel waren ze de eersten die
een beroep konden doen op Freud
en diens recente ontdekkingen, al
verlieten ze zich nog evenzeer op
meer traditioneel opererende ma
giërs en waarzeggers. Nieuw waren
ook hun spelen, die je zou kunnen
beschouwen als min of meer geor
ganiseerde groepsreizen naar het
land buiten de rede.
Want voor de meesten bleef het bij
excursies, dat is zeker achteraf te
merken aan hun werk. De grote
surrealisten, van Buriuel tot Bre
ton, en ook hun wat latere Neder
landse geestverwanten als Lucebert
of Schierbeek, maken de indruk dat
ze in het rijk van de waanzin heb
ben rondgelopen als toeristen: be
langstellend weliswaar en met een
goed oog voor de betere souveniers,
maar door hun robuuste gezond
heid toch steeds te onderscheiden
van de eigenlijke bewoners, die on
Robuuste gezondheid
derworpen zijn aan de onverbidde
De surrealisten waren zeker niet de lijke wetten van dat land. Als zo’n
eerste kunstenaars die probeerden bewoner ontsnapt, schrijft hij er an
buiten de oevers van de rede te tre ders over. Met minder oog voor het
exotische en pittoreske, en meer
voor de dwang, de armoede en de
kilte daarachter, voor ‘its hackneyed speech and homicidal eye’,
zoals Lowell dichtte. Uniek, en
voor zover ik weet niet alleen in de
Nederlandse literatuur, is de supe
rieure manier waarop over het land
van de waanzin wordt geschreven
in de vroege verhalen van Biesheu
vel. Het hele complex van extase en
ellende wordt erin besproken op
een toon van zo vanzelfsprekend insiderschap dat het er merkwaardig
p
gewoon van wordt — het tegendeel
van exotisch.
Lil»ij » ■
Navrant is de beschrijving van een
ontmoeting tussen toerist en in
woonster in Nadja, de korte autobi
ografische roman van André Bre
ton. Nadja is een jonge vrouw, arm,
eenzaam, zo’n beetje levend aan de
rand van de prostitutie, en bezig
gek te worden als zij in het najaar
van 1926 door Breton op straat
wordt aangesproken. Hij is dan
dertig en heeft twee jaar eerder zijn
eerste surrealistische manifest ge
publiceerd: een jonge dichter die te
vens de leider is van een artistieke
bende die bruist van talent. Uit de
i
toevallige ontmoeting — hij is ge
troffen door haar vreemde ogen —
groeit een korte, maar hevige
ge varianten, aan het eind aange
vuld met een hemelse bruidegom.
Freudiaanse droomsymbolen drij
ven voorbij op een stroom van on
duidelijke gewelddadigheden, ver
schrikkingen en profanaties, afge
wisseld met zoet-poëtische verstilde
momenten. De begeleidende tekst
bestaat uit verheven of bijbelse taal
en geperverteerde gebeden. Het on
schuldige meisje blijkt een beerput
van duistere emoties en schandelij
ke begeerten. Daar kijken we min
der van op dan de lezers in 1930,
toen de psycho-analyse de burgers
nog van hun stuk vermocht te bren
gen. Ook het zeer oneerbiedig om
springen met religieuze symbolen
heeft, zolang het niet op de televisie
gebeurt natuurlijk, veel van zijn
schokkende werking verloren. Het
beklemmende van dit boekje is
daardoor grotendeels geweken; wat
overblijft is een curieuze en soms
vermakelijke kijkervaring.
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vriendschap. Ze zien elkaar elke wijl zij in weerwil van die ervaring Spanje. Hoe het met haar gesteld
dag, praten en wandelen door de spoorloos en reddeloos verdween was door de schok van de arrestatie
van Ernst is moeilijk te bepalen,
stad. Hun relatie is vol van de klei achter de muur van het gesticht.
ne magische coïncidenties die ver De geschiedenis van Leonora Car- maar erna raakte ze in elk geval
liefdheid en artistieke vervoering zo rington is in veel opzichten een re steeds dieper in haar wanen ver
verwant maken aan de echte manie. prise van die van Nadja, maar er strikt. In Madrid ging het mis. Ze
Hij noteert haar wonderlijk poëti was een belangrijk verschil. Leono werd naar een particuliere inrich
sche uitspraken, staat verbaasd over ra had voordelen die Nadja miste: ting in Santander gebracht — dank
haar voorspellende gaven en haar een puissant rijke vader, een erkend zij het geld en de invloed van haar
intuïtieve inzicht in de gedichten talent, een grote kring van vrienden vader, zonder die zou ze in de chao
en schilderijen van zijn vrienden, en relaties en mede dank zij dat al tische begintijd van de oorlog in
bekijkt geboeid haar raadselachtige les een innerlijke weerbaarheid die haar toestand reddeloos zijn ge
tekeningen. Ze is een surrealistisch haar in staat stelde, zij het met heel weest — en ongeneeslijk krankzin
veel moeite, achter die muur van nig verklaard.
natuurtalent.
Maar ze vocht terug. Ze ontsnapte
Maar de betovering duurt kort. daan te komen.
niet alleen aan de waan, maar ook
Nadja houdt zich niet aan afspra
aan haar bewaakster en daarmee
ken, en ze kan het ook niet laten de Vreemde jongedame
heetgebakerde dichter lastig te val Leonora had een merkwaardige aan haar familie. Ze stelde zich on
len met wat hij ziet als de hinderlijk jeugd. Haar vader was een van die der de hoede van een vriend die
banale kanten van haar bestaan. Hij industriëlen die met hun nieuwver- Mexicaans diplomaat was. Hij nam
maakt er ruzie over. De verstand worven rijkdom bij het scheiden haar mee naar New York en later
houding is al niet goed meer als we, van de markt nog de oude luister naar Mexico. Daar woont ze nog
na een paar regels wit, toekomen van de Engelse aristocratie wilden steeds, en kan er terugzien op een
aan het zinnetje dat werkt als een evenaren; bovendien was hij streng lang, vruchtbaar, excentriek en wie
slagboom: ‘Een paar maanden gele katholiek, en nogal eigenaardig. In weet gelukkig kunstenaarsleven,
den is men mij komen meedelen dat 1920 — Leonora was toen drie — waarin ze zowel bekende zonen als
Nadja krankzinnig was. ’ Ze is op betrok hij een kasteel, waar zijn boeken en schilderijen voortbracht.
gesloten in een gesticht. Breton zoons en zijn dochtertje werden op Ook heeft ze, lees ik, grote ver
gaat dan uitvoerig in op zijn bezwa gevoed door een Franse gouvernan diensten gehad voor het Mexicaan
ren tegen zulke instellingen en zijn te en een Ierse pater. Op haar ne se feminisme.
minachting voor de psychiatrie en gende begon ze aan een zwerftocht Toen ze de teksten van De ovale da
haar gewichtigdoenerij, maar die langs verschillende dure privé- me schreef, was ze echter nog het
minachting is ‘zo hevig, dat ik nog scholen in binnen- en buitenland, vreemde meisje dat ongemerkt
niet heb durven informeren wat er veelal ook weer gevestigd in kaste steeds dieper leek te verdwijnen in
van Nadja was geworden’. Ook in len en kloosters. Nergens hield men de slagschaduwen van de oorlog en
latere edities horen we niet over het lang met haar uit, ze wilde abso de waanzin. De tweede helft van
haar verdere lot —en andere vrien luut niet leren, alleen tekenen. Er het boek is het verslag van de ge
was dus toen al iets met haar aan de beurtenissen vanaf de arrestatie van
den had zij niet.
Was Breton werkelijk zo naïef dat hand, maar dat was geen belemme Ernst tot en met de episode in San
hij niet zag wat er met Nadja aan de ring om haar op haar zeventiende tander, drie jaar later geschreven.
hand was? Hij was toch medicus, volgens de regels van de kunst als Het eindigt bij het eerste begin van
en vertrouwd met het werk van debutante te presenteren aan het de terugkeer naar de werkelijkheid:
Freud? Ja, maar hij was blijkbaar zo hof, compleet met eigen bal in het het verhaal van de ontsnapping
gefascineerd door het feit dat zij in Ritz Hotel. Drie jaar later onmoette komt er niet in voor. Het is een zeer
veel opzichten de belichaming was het kleine meisje dat geen karmelie directe en beklemmende beschrij
van zijn artistieke theorieën dat hij tes maar tekenares wou worden op ving van de waanzin van binnenuit,
verblind raakte voor aspecten van een Londense tentoonstelling Max ook al omdat de vertelster, als goed
haar bestaan die daar niet in pasten, Ernst. Ze werd verliefd en volgde surrealiste, nog steeds overtuigd
al lagen ze nog zo voor de hand. Zo hem en haar eigenzinnige aard naar lijkt van de hoge waarde van haar
ervaring. Aan het begin van het
kon hij blijkbaar het kleine, fatale Parijs.
verschil over het hoofd zien tussen Ze moet een vreemde jongedame verslag omschrijft ze die als het
haar en hem zelf en zijn bentgeno geweest zijn. Lezen en schrijven overschrijden van de grens van de
ten: zij hadden bij hun ontdek kon ze nauwelijks, maar in haar te kennis; het liefst zou ze die grens
kingsreizen een retourbiljet op zak. keningen, haar schilderijen en haar opnieuw overschrijden als ze tege
verhalen vol spelfouten bloeide een lijkertijd ‘helder’ kon blijven. Het
Nadja niet.
Het abrupte afbreken van het con bizarre fantasie. Bij de surrealisten ‘masker dat mij tegen het vijandig
tact en de reden die Breton daar voelde ze zich thuis; ze deed gretig conformisme beschermt’ zou ze
voor opgeeft toont onmiskenbaar mee aan hun artistieke gezel graag naar believen op- en afzetten:
vluchtgedrag, maar al met al geloof schapsspelen en werd met enthou een voormalig bewoonster die terug
ik niet dat hem de verwijten zijn te siasme opgenomen in de inmiddels wil als toeriste.
maken waartegen hij zich in zijn een jaartje ouder geworden kring.
boek bij voorbaat verdedigt. Zijn Weer lijken de bentgenoten echter Hobbelpaard
plotselinge opduiken in Nadja’s niet door te hebben gehad dat hier Hoe dit verslag ook is, boeiender
trieste leven zal voor haar eerder iemand was met een enkele reis vind ik enkele verhalen die Leonora
Carrington schreef in de tijd dat ze
een zegen zijn geweest dan een naar de verwarring van de geest.
vloek, en hij heeft met zijn boek een Ze ging met Max Ernst op het land met Max Ernst samenwoonde.
blijvend monumentje voor haar op wonen, maar bij de Duitse inval in Over een debutante die niet naar
gericht. Dat neemt niet weg dat de 1940 werd hij geïnterneerd. Even haar eigen bal wil en haar vriendin
zaken oneerlijk verdeeld waren: hij abrupt als definitief verdween hij de mensenverslindende hyena
kon hun gemeenschappelijke erva daarmee uit haar leven. Na hun stuurt, over een wilde jacht van
ring verwerken in een lang en huis te hebben weggegeven, ver paarden naar het kasteel van hun
vruchtbaar kunstenaarsleven, ter trok ze met een paar vrienden naar beschermvrouwe Angst, over de

liefde van een meisje voor een hob
belpaard dat voor straf levend
wordt verbrand, over nog meer van
zulke even mooie als boze dromen.
Het is niet moeilijk het element van
verzet tegen haar zonderlinge jeugd
in die verhalen te herkennen; ook
de invloed van Ernst en de andere
surrealisten op de vorm ervan is on
miskenbaar. Maar nadrukkelijk is
dat verzet en die invloed niet —het
is de vraag of de jonge schrijfster
zich ervan bewust was. Enkele ver
halen die na de crisis van 1940 zijn
geschreven, zoals dat over het Sma
kelijke Lijk of De onopvallende man,
vertonen die nadrukkelijkheid wel
enigszins. In de vroegste verhalen
is de spanning nog onopgelost.
Misschien lijken ze daardoor zo
spontaan en feilloos van verbeel
ding, alsof ze al slaapwandelend
zijn geschreven. Dat de vertaling
van Nelleke van Maaren de lezer
niet voortijdig doet wakker schrik
ken uit de magische bekoring er
van, is een onopvallende, maar gro
te verdienste.
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Een zwarte komedie
De buitengewone kracht van Alice Walker
man door de figuur van Shug Ave- schoolde, gebroken taal — een pro
ry, een blues zangeres, die bij hen za als poëzie, met een heel subtiele
in huis komt wonen. Shug Avery is werking. Ondanks alle zwarte ellen
‘de eerste persoon’ die Celie ooit de die er in voorkomt is The Color
heeft ontmoet — flamboyant, vrij Purple een komedie, en de stem van
gevochten, warm en onafhankelijk. Celie is daarbij een van de belang
Het blijkt dat Celie’s man altijd rijkste ingrediënten. Het is een
Nienke Begemann
met Shug heeft willen trouwen, en stem die je van het wanhopig stac
zij met hem, maar dat het niet cato van haar eerste korte briefjes
The Color Purple is een buiten mocht van zijn familie. Als Shug aan God hoort veranderen in een
gewoon boek, een sprookje en ziek is, en bij Celie en haar man rijk, humoristisch, hard-boiled,
een fabel, dat ver boven de kwa wordt opgenomen, wordt ze de maar zeer ontspannen geluid van
lificatie ‘black feminist writing’ minnares van beide, en vooral fel een oudere vrouw. Die stem lijkt op
uitgaat. Het is de derde roman verdedigster van Celie. Langzaam Shug Avery’s ogen:
van Alice Walker, die geboren maar zeker voltrekt zich een proces ‘What I love best bout Shug is what
werd in Georgia en nu in San waarbij alle drie zelfstandige en she been through, I say. When you
Francisco woont en werkt. Ze liefdevolle mensen worden — ver look in Shug’s eyesyou know she been
heeft ook drie bundels poëzie zoening is het grote thema van het where she been, seen what she seen,
did what she did. And now she know. ’
geschreven en twee bundels boek.
Dat het boek goed en gelukkig ein
korte verhalen.
Feminisme
digt is een aangename verrassing,
The Color Purple bestaat uit brieven Nettie, die terecht komt in Liberia, en een van de redenen waarom het
van twee zusters, die maar zijde de staat die is gesticht door Ameri op een sprookje lijkt, maar heeft
lings aan elkaar zijn gericht, en kaanse ex-slaven, maakt een heel ook andere implicaties. Christo
speelt hoofdzakelijk in de periode andere ontwikkeling door. Ze krijgt pher Fry heeft eens geschreven:
tussen de twee wereldoorlogen, in een betere scholing, en betere mo ‘Comedy is an escape, not from truth
het Zuiden van de Verenigde Sta gelijkheden om politieke ervaring but from despair: a narrow escape inten, en in Afrika. De hoofdfiguur is op te doen. Maar uiteindelijk is ook to faith. ’
de oudere zuster Celie. Zij begint dat politieke persoonlijk — de ver Behalve een indrukwekkend literair
haar eerste brieven aan God te anderingen die zich in Nettie vol meesterwerk is The Color Purple in
schrijven op haar veertiende jaar, trekken door het leven in die zich derdaad ook een exploratie van reli
nadat ze door haar vader is ver zelf corrumperende staat en door gieus gevoel, en niet alleen omdat
kracht. Ze krijgt twee babies van het dagelijks contact met autochto Celie haar brieven aan God richt
haar vader, die hij snel laat verdwij ne stammen, zijn evenzeer tekenen als er niemand anders is tegen wie
nen — Celie denkt dat hij in ieder van eigen groei als Celie’s overwin ze kan praten. Het boek is opgedra
geval de eerste baby vermoordt. ningen op haar omgeving. Als ou gen To the Spirit: Without whose as
Haar zieke moeder sterft, en ze dere vrouwen zien de twee zusters, sistance / Neither this book / Nor I /
wordt uigehuwelijkt aan een we met hun gezamenlijke kinderen, Would have been / Written. De be
duwnaar met drie kinderen, die hun mannen en hun geliefden, el weging van het plot is die van he
haar even slecht en bruut behandelt kaar terug in hun geboortehuis — ling en verzoening, en de les die
als haar vader.
een thuiskomst die het meest doet Celie leert is niet alleen die van soli
De tweede zuster, Nettie, wordt denken aan de magische, zonover dariteit, ‘sisterhood’, waarbij de
door Celie zo lang mogelijk be goten slotscènes in sommige kome sterkere vrouwen de zwakkeren
schermd tegen de seksuele agressie dies van Shakespeare.
voorgaan en beschermen, en hen le
van hun vader, en daarna tegen de Deze simplistische en schematische ren te leven en te beminnen.
avances van Celie’s weduwenaar, samenvatting van het verhaal doet De paarse kleur van de titel komt
maar loopt op een goed moment het boek geen recht. De wereld van terug op bladzijde 167, waar Shug
weg en wordt kindermeisje in het The Color Purple is oneindig rijker Avery aan Celie vertelt hoe zij God
gezin van een ‘sanctified religious’ — naast Celie, Shug Avery en Net ziet — niet als een oude blanke
neger-missionaris die zijn familie tie komen er veel meer levensechte, man, of een vrouw, maar als een
meeneemt naar Liberia. De kinde complexe persoonlijkheden in voor onzijdig iets, ‘It’.
ren van de dominee zijn geadop — vrouwen en mannen — en veel ‘But what do it look like? I ast.
teerd en blijken Celie’s verdwenen traditionele
zwart-zuidelijke Don’t look like nothing, she say. It
babies te zijn. Nettie leeft meer dan thema’s worden er op een verras ain’t a picture show. It ain’t somevijfentwintig jaar in Afrika, maar send nieuwe manier in behandeld. thing you can look at apart from
de brieven die ze aan haar zusje En wat de feministische kant van anything else, including yourself. I beschrijft worden door Celie’s echtge het boek betreft, ook in dit opzicht lieve God is everything say Shug.
noot onderschept en verstopt —pas wijkt het van inmiddels tot gemeen Everything that is or ever was or ever
na jaren komt Celie erachter dat plaatsen geworden ideeën af. Zo will be. And when you can feel that,
haar zusje nog leeft en voor haar wordt de onderdrukking van de and be happy to feel that, you’ve
doodgewaande kinderen zorgt.
vrouw hier niet gepresenteerd als found It...
Het bange vogeltje Celie, de een parallel van de onderdrukking Listen, God love everything you love
plichtsgetrouwe dochter, blijft lang van negers door blanken.
—and a mess of stuff you don’t. But
bij haar man en haar stiefkinderen. In al zijn complexiteit wordt het more than anything else, God love
Ze overleeft de terreur van haar I boek gedragen door Celie’s onge admiration.

The Color Purple
door Alice Walker
Uitgever: The Women’s Press
245 p., ƒ20,15

You saying God vain? I ast.
Naw, she say. Not vain, just wanting
to share a good thing. I think it pisses
God off if you walk by the color purple in a field somewhere and don ’t notice it.
What it do when it pissed off? I ast.
Oh, it make something else. Peoplethink pleasing God is all God care
about. But any fooi living in the
world can see it always trying toplease us back.
Het is verbazingwekkend hoe
schijnbaar moeiteloos, en zonder
sentimentaliteit, zonder suiker
goed, maar juist door de bitterhe
den in de levens van haar hoofdfi
guren heen, Alice Walker een mild
heid doet ontstaan, een verzoening
die inderdaad niet beter kan wor
den beschreven dan als een ‘escape
into faith’. Als dat, op zo’n hoog li
terair niveau mogelijk is, zijn we
niet ver meer van de toppen van
een feministische kunst — die dan
vast niet meer zo zal heten.
■
De Nederlandse vertaling van Alice
Walker ‘The Color Purple’, ver
schijnt binnenkort bij Uitgeverij In de
Knipscheer.
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De zelfverzekerdheid van Mary Berenson
Een zelfportret in brieven en dagboeken
Mary Berenson
A Self-Portrait from her
Letters & Diaries
Samenstelling Barbara
Strachey en Jayne Samuels
Uitgever: Victor Gollancz,
319 p., ƒ64,75

Diny Schouten
In 1891, toen ze zevenentwintig
was, verliet Mary Costelloe —
geboren als Mary Whitall
Smith in Philadelphia en ge
trouwd met de Londense advo
caat Frank Costelloe — haar
echtgenoot en twee dochtertjes
om zich in Florence te voegen
bij haar minnaar Bernard Be
renson, om net als hij haar le
ven te gaan wijden aan de Itali
aanse
Renaissance-schilderkunst, waarvan hij de hartstoch
telijke apostel was. Haar moe
der, een opmerkelijke evangeliste uit Quakerkringen, nam de
zorg voor Ray (2'/2) en Karin
( I V 2 ) over. Vanuit Italië, waar
ze bleef wonen tot haar dood in
1945, schreef Mary vrijwel da
gelijks naar haar familie in En
geland. De zomers bracht ze
door bij haar kinderen in Lon
den, maar dan schreef ze Beren
son, met wie ze na de dood van
Costelloe in 1900 trouwde, met
dezelfde ijzeren regelmaat. Er
zijn natuurlijk brieven zoekge
raakt, maar bij elkaar beslaat
het materiaal een onvoorstelba
re hoeveel bladzijden: vijf mil
joen woorden. Mary’s klein
dochter Barbara Strachey selec
teerde samen met Jayne Samu
els, vrouw van een van Berensons biografen, de brieven en
dagboeken tot een intiem zelf
portret, dat zo’n driehonderd
bladzijden vult.

*

briljant causeur, meest met hersen
loze dames uit de hogere kringen.
Dat het begrip van zulke dames
meestal niet zo erg ver reikte, deed
er niet zoveel toe, schreef Berenson
in zijn Schets voor een zelfportret
(1949), zolang ze maar genoeg her
sens bezaten ‘to feel fascinated’.
Mary en Bernard waren deson
danks verslaafd aan elkaar, en aan
het ‘conosching’ van oude meesters,
hun term voor het toeschrijven van
schilderijen. Ook Mary bezat daar
een opmerkelijk talent voor, een ta
lent dat Berenson bij haar tot ont
wikkeling bracht door haar uren
achtereen bovenop een ladder in
het Uffizi te laten zitten, met de op
dracht goed naar één schilderij te
kijken. Berenson zelf maakte er zijn
fortuin mee. Zijn getuigenis dat een
schilderij een Titiaan was, ‘was
evenveel waard als een handtekening,
meer nog, want een handtekening kon
vals zijn, terwijl BB’s oog (zei men)
onfeilbaar was,’ schrijft Meryl SeMeer nog dan een zelfportret is het crest, auteur van de meest recente
boek het ‘portret van een huwelijk’. Berenson-biografie (Holt, Rinehart
Mary deelde meer dan vijftig jaar and Winston, 1979). Secrest merkt
haar leven met ‘BB’, beroemd ook op dat er 3300 brieven van Be
kunsthistoricus en collectioneur — renson aan Mary bekend zijn. Om
zo beroemd, dat hij net als Shaw redenen van copy-right hebben de
slechts met zijn initialen werd aan samenstellers daaruit niet kunnen
geduid. De twee maakten elkaar on putten. Gelukkig voor hen mis
gelukkig met een serie hartstochte schien wel, want alleen al het orde
lijke verhoudingen, Mary veelal nen van Mary’s uitgebreide cor
met Berensons pupillen, Bernard, respondenties moet een gigantisch
een volmaakte gentleman en een karwei geweest zijn.

■ U

Mary Berenson
Wat dreef hen ertoe? Het boek lijkt
ingegeven door de wens van een
trotse kleindochter om te laten zien
wat een bijzondere grootmoeder ze
had, één van die vele bijzondere
vrouwen die onzichtbaar bleven in
de geschiedenis omdat ze slechts de
vrouw waren van die-en-die. Mary
Berenson zou kunnen dienen als il
luster voorbeeld hoe een vrouw de
code van haar Puriteinse milieu en
dat van haar sekse —een vrouwelij
ke Casanova! — durfde te doorbre
ken. Een soort feministische heldin
dus, maar de neerslachtige toon van
haar brieven na haar vijftigste ('I’m
well over 50 and I don’t know yet
how to live') doen je dat aspect ver
geten. Het ‘zelfportret’ onthult een
slechtgehumeurd, kritisch, dik en
ontevreden iemand, gedesillusio
neerd in de glanzende perspectie
ven van haar keuze voor het leven
met Bernard.
Aan haar moeder Hannah Whitall
Smith, had ze een soort apologie ge
schreven voor haar schandaleuze
besluit, echtgenoot en kinderen te
verlaten: 'Ik kan één van de meest be
langrijke mensen in mijn beroep
(kunstexpert, bedoelde ze) worden.'
Ook tegenover haar dochter Ray,
dan 5 V2 verontschuldigt ze zich: 'Ik
weet heel goed dat de mensen je zullen
zeggen dat ik geen liefdevolle moeder
was. Zij kunnen niet in mijn hart kij
ken, anders zouden ze dat niet zeggen

(...). Ik hou meer van je dan van ie
mand anders, behalve me zelf. Groot
moeder zal verbaasd zijn dat ik dit
zeg, want mensen zeggen meestal de
waarheid niet, door te zeggen dal ze
meer van zich zelf houden dan van ie
mand anders. Het is gebruikelijk bij
mensen te denken dat ze meer van an
deren houden dan van zich zelf. Soms
doen ze dat ook wel, maar het komt
heel zelden voor. Mensen die zo jong
zijn als ik doen dat bijna nooit. (...)
Nu ik gemerkt heb dat studeren is
wat ik werkelijk heerlijk vind, wil ik
dat niet opgeven om altijd bij jou te
kunnen blijven. Als je vader je altijd
bij me liet zijn, zou ik volmaakt ge
lukkig zijn.'
Het opmerkelijk zelfvertrouwen
dat uit deze passages spreekt, had
Mary, evenals ‘haar onverzettelijke
kin’, meegekregen van haar moeder
Hannah, die haar geleerd had dat
wat ze deed goed was, en dat ze
recht had op wat ze wilde. Hannah
was wel geshockeerd door de uit
komst van die opvoeding, maar be
reid haar favoriete dochter veel te
vergeven.
Toen ze jong was, moet haar bruta
le zelfverzekerdheid Mary een bui
tengewone charme verleend heb
ben. Ze was lang niet zo mooi als
haar zusje Alys (de latere, zeer on
gelukkige, eerste vrouw van Bertrand Russell), maar ze was intelli
gent, geestig en energiek. Op haar
twaalfde verontrustte ze haar fami
lie door een overmatige belangstel
ling voor jongemannen, ‘een Góethiaanse behoefte aan adoratie’, vol
gens een vriendin. Ze kreeg de kans
om te studeren, aan Smith College
voor meisjes in Northampton, Massachusetts, en samen met haar
broer Logan Pearsall Smith aan
Harvard University, maar gooide
die kans, tragiek van veel getalen
teerde meisjes, weg door tegen de
zin van haar ouders op haar een
entwintigste te trouwen met de stij
ve Ierse katholiek Costelloe, negen
jaar ouder dan zij. Het leven met
Costelloe, die ze bijstond in zijn po
litieke aspiraties, deprimeerde haar,
na een aanvankelijk groot enthousi
asme en bewogenheid met de socia
le kwestie. Dat ze hem na zes jaar
verliet, heeft feministische kanten.
Uit een dagboek, niet lang voor ze
Berenson ontmoette: ‘Dat ik te jong
trouwde met een man die te oud was
om nog aan mijn verlangens te kun
nen voldoen, dat onze levensstijl was

Battus, de auteur van
Opperlandse taal- en letter
kunde, en Hugo Brandt
Corstius, de internationaal
bekende taalkundige en
computerspecialist, heb
ben als één man onder de
naam
Hugo

Battus
een boek in het licht gege
ven: Rekenen op taal.
Wat taal en rekenen voor
elkaar kunnen betekenen,
en vooral wat niet, wordt
op spitse en bevattelijke
wijze uit de doeken gedaan.
Bij de boekhandel, voor
f35,-.
Vrachtverkeer en literatuur
- twee tegengestelde groot
heden? Droomt u nooit weg
in auto o f trein? Slaat uw
verbeelding nooit op hol?
Hella S.

Haasse
weet ervan, van vracht
wagens en dichters, en spon
er een intrigerend boek om
heen, vol dubbele bodems:
De wegen der verbeelding.
Voor f27,50 bij elke boek
handel.
De nazi’s veranderden zijn
leven en gaven het één be
langrijk en groot doel: hun
bestrijding. Maar ook vóór
1933 en vóór Mefisto had
de jonge
Klaus

Mann
een eigen stem als repre
sentant van de generatie
die tussen ’18 en ’33 verloren
dreigde te raken. Zijn
mooiste en meest bizarre
verhalen vindt u in Kinder
novelle en andere verhalen.
In de vlaggetjesreeks, dus
gebonden, voor f 32,50. Bij
de boekhandel.
Querido

afgestemd op zijn leeftijd en opleiding
(...), dat mijn bezigheden me geen
kans geven om de dingen te doen die
ik zelf zou hebben gekozen, die consta
tering helpt niet veel. Hier is het leven
dat geleefd moet worden, en ik moet
proberen het te leven. Daarom
vrouw, doe afstand van je zelf en je
behoeften en je onvervulde verwach
tingen. Ze kunnen niet vervuld wor
den. Sluit je aan bij het leger van hen
die bestaan om de lege plekken op te
vullen in het boeiende leven van ande
ren, en leer, zoals de meeste vrouwen
leren, het van voldoende belang voor
je zelf te vinden, ’
Bernard Berenson was voor Mary
de verpersoonlijking van haar dro
men over intellectuele ambities, en
reden om zich, met koffer, te ver
voegen aan zijn pension. Hij zond
haar weg, maar Mary, niet gewoon
om zich te laten wegsturen, hield
vol. Toch moet de keuze tussen
Bernard en haar kinderen haar ver
scheurd hebben. Fragment uit een
dagboek, een jaar later: ‘Het geeft
me een merkwaardig soort wanhoop
wat betreft de verbetering van het lot
van vrouwen, dat ik, die zich (kenne
lijk) in de frontlinie bevindt, zo
worstel om definitief te kiezen tussen
een persoon te zijn of een moeder te
zijn. Ik weet dat alles dat persoonlijk
is in mij, alles dat zelfontplooiing,
ontwikkeling, kennis, plezier bete
kent, met Bernard is. Met Ray kan
ik niet anders dan vervallen in een in
stinctief moederschap, dat wil zeggen
met Ray en zonder Bernard. Ik ben
me hiervan volledig bewust, en toch is
de strijd tegen de ketenen van het
moederschap - de innerlijke ketens
-verschrikkelijk. Maar als de wet
rechtvaardig was tegenover vrouwen,
zou er geen kwart van deze strijd
bestaan. ’

Lege plek
Ze bleef de rest van haar leven lij
den onder haar keuze. Bernard
vond de kinderen en later de klein
kinderen onverdraaglijk, en stond
haar niet toe ze bij zich te hebben.
Met de jaren werd hij tirannieker,
zij obstinater. Onder het kopje
‘Quarrels with BB’ worden in het
register bladzijden en bladzijden
opgesomd. Ze ruzieden over geld,
waarmee zij haar dochters over
stroomde (‘often to their own embarrassment’, schrijft Barbara), gedre
ven door het idee dat je alleen kunt
leven zoals je zelf wilt als je finan
cieel onafhankelijk bent. Hij vond
dat zij hem ruïneerde, van zijn huis
een zwijnestal maakte en hem in
een richting had geduwd die hij
voor zich zelf niet had gewenst: hij
had schrijver willen worden, een
Vervolg op pagina 24

Corien Bossema
Een vrouw van alledag
33 dagen zat Corien Bossema
aan het sterfbed van haar moe
der. Dat betekende: leren luiste
ren, leren niet bang te zijn, zelfs
niet voor de dood. Een ontroe
rend boek.
224 pagina ’s - f 25,00

Hans Achterhuis
De markt van welzijn
en geluk
De geruchtmakende analyse van
het groeidenken in de welzijns
sector: meer hulp betekent ook
meer nood.
268 pagina ’s - f 20,00
goedkope Ambo-Herdruk

Een Vrouw
van
Alledag

Rainer Maria Rilke
De sonnetten aan Orpheus
Duitse en Nederlandse tekst van
een van de belangrijkste dicht
werken waarvoor de taal zelf in
spiratiebron is geweest; met in
leiding en commentaar door W.
Blok en C. O. Jellema.
160 pagina ' s - f 24,50
Ambo Tweetalige Editie

Pwlfit Vroon

PSYCHOLOGIE
in h et dagelijks leven

SIGNALEMENT
van vraten, verachtjinden

Pieter Vroon
Psychologie in het dagelijks
leven
Psychologie houdt zich niet aller
eerst bezig met de zin van het
leven. Dit boek behandelt de pro
blemen van alledag, waarop de
psychologie een antwoord heeft.
176 pagina ' s - f 20,00

Ambo

Raymond Smullyan
De prinses of de tijger
Originele breinbrekers en geraf
fineerde puzzels. Ouverture tot
wiskundige en logische proble
men. Met een wiskundige novel
le over de ontdekking van Gödel.
192 pagina’s - ƒ 25,00

Lillian B. Rubin
Intieme vreemden
Echtgenoten delen jarenlang vol
goede wil eikaars leven en mer
ken toch op bepaalde momenten
dat ze vreemden voor elkaar zijn
Dit boek is een smalle brug tus
sen twee werelden.
222 pagina ' s - f 25,00
5de druk

DE
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Of' DE
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René Diekstra (red.)
De zelfgekozen dood
Waarom nemen de gevallen van
zelfdoding toe, vooral onder jon
ge mensen? Wat kunnen hulp
verleners doen? Wat is de in
vloed van geslacht, leeftijd en
burgerlijke staat op het zelfmoordgedrag?
264 pagina ' s - f 29,50
In de boekhandel

NIEUW BIJ AMBO

’Het wolkje rook veranderde geleidelijk van v(
"En dreef zacht en geurig weg. ’

'
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\
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■

'

Menig buitenstaander trekt de wenkbrauwen
fronsend op, als een kenner het heeft over z’n
La Paz Cherie.
Toch hebben die soms dichterlijke ontboeze
mingen een heel duidelijke oorsprong.
De melange van tientallen tabakssoorten. De
tekening van tropische natuur in het matglanzende
Besuki dekblad. De zachte, geurige prikkeling _
van de zintuigen.
Dat alles mondt uit in rookgenot
met een geheel eigen karakter. Van een ^
Cherie met de signatuur van La Paz^g
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Poires Guyot
Kleuren: blauw, groen, oker, rood en bruin
Papierformaat: 53 x 39,5 cm
Beeldformaat: 25 x 17 cm
Prijs: f 150bij afhalen en f 160,- bij versturen
Oplage: 50 exx.

\

Cigarros Autenticos

Na het eten
Kleuren: verschillende tinten rood en bruin
Papierformaat: 53x39,5 cm
Beeldformaat: 37 x27 cm
Prijs: f 150,bij afhalen en f 160,- bij versturen
Oplage: 50 exx.

Twee Makrelen
Kleuren: verschillende tinten blauwen bruin
Papierformaat: 53x39,5 cm
Beeldformaat: ± 35x20 cm
Prijs: f 150,bij afhalen en f 160,- bij versturen
Oplage: 50 exx.

Aija van den Berg
Haags kunstenares, zeer gevraagd om haar geschilderde paneeltjes, haar objecten beelden van onderwerpen uit de directe omgeving als honden, poezen, duiven, konijnen
en portretten van familie en vrienden,
vervaardigde speciaal voor onze lezers een drietal kleuretsen.
Arja maakt haar etsen met uitgesneden zinken vormen, waarvan het detail met grote
liefde wordt uitgevoerd.
Deze uitgezaagde zinken vormen worden in meerdere kleuren afgedrukt. Door deze
etstechniek te volgen zijn slechts kleine oplagen mogelijk.
Haar werk is te vinden in kunsthandels als Galerie Fenna de Vries en Galerie Jurka.
Zij exposeerde o.a. in het Haags Gemeentemuseum en in Pulchri Studio.

Reserveren en bestellen
Indien u deze etsen bij ons wilt bestellen kunt u ons het
beste even bellen om te reserveren.
Ons telefoonnummer is 020-26 23 75.
U kunt bovenstaande bedragen overmaken op gironummer
23 95 729 tnv I.S, Amsterdam.
Graag naam(en) van de prent(en) van uw keuze
vermelden.
De etsen zijn bij ons te bezichtigen en eventueel af te halen.
Ook hebben wij glaslijsten beschikbaar.

12

Weekbladpers bv.
Kloveniersburgwal 23, Amsterdam.
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De legende van de linkeroever
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Er zijn 1001 manieren om dit gat
met isolerend gleis te dichten.
Alleen Glaverbel heeft steeds de gepaste oplossing!
Isolerend glas, dé specialiteit van Glaverbel. De ruim 
ste keus in de markt en in alle omstandigheden het gepaste
antw oord op uw specifieke eisen.
U denkt in de eerste plaats aan warm te-isolatie om 
dat de winters in Nederland wel eens hard aankomen.
Dan zal ons Therm opane of Therm obel dubbelglas uw
stookkosten flink drukken. M e t Therm oplus (C om fort of
Prestige) haalt u zelfs besparing-records.
U w il snel en eenvoudig laten plaatsen. Isolit voorzetbeglazing en Fentolat draai-en kiepram en vorm en dé
oplossing.
Die recht-toe-recht-aan toestanden passen niet zo
best bij het rustieke karakter van uw huis. W at zou u den
ken van ons Therm obel m et ingebouwde kruiskozijnen?
Of w il u voortaan uw lievelingsmuziek niet alleen
beluisteren zonder krassen, ruis, flutter m aar ook... zon
der straatlawaai ? M et ons geluidsisolerend Phonibelglas
w aant u zich in een opnamestudio.
Is veiligheid misschien de eerste vereiste? Inbraak

werend Stratobel m et of zonder alarmsysteem houdt voor
ons geen geheimen m eer in.
G laverbel: isolerend glas a la carte.
M ee r inform atie vindt u in onze Glaverbel-folder.
Op aanvraag middels onderstaande bon zenden wij u deze
gaarne toe.

N a a m :.

Glaverbeh

S traat:
Postcode:

Plaats:

U stuurt de antwoordbon aan C M a v e r i t T ^ B.V.,
Postbus 239, 4000 AE Tiel.
Tel. 03440-16414.

Ed Schilders
In de Prelude tot zijn boek over
‘Engelstalige schrijvers in Pa
rijs, 1900-1944’, De literaten
van de linkeroever, wandelt
Martin Koom en door een stuk
je Parijs dat linker- noch
rechteroever is, het Ile St.
Louis. Zoals hij ze lf schrijft:
‘Hij zocht bewijzen voor de
waarheid van een verhaal
waarop hij was gestuit: het ver
haal van Parijs als hoofdstad
van de Engelstalige literatuur
gedurende zowat de eerste helft
van de twintigste eeuw .’

- .- 3
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De literaten van de
linkeroever
door Martin Koomen
Uitgever: Tabula, 200 p.,
ƒ34,50

Een aantal van die bewijzen vindt
Koomen in het eerste hoofdstuk
aan de hand van een viertal belang
rijke titels die in de jaren twintig en
dertig in Parijs verschenen zijn om
dat Londen en New York niet op
gewassen waren tegen het vermeen
de obscene karakter van de werken:
Ulysses, Lady Chatterley’s Lover,
Tropic of Cancer en Frank Harris’
autobiografie My Life and Loves. In
de volgende hoofdstukken voegt
Koomen daaraan uiteraard nog be
hoorlijk wat proza en poëzie toe
(Gertrude Stein, Djuna Barnes)
plus ook de vele kleine tijdschriften
en uitgeverijen, maar of dit alles nu
mag optellen tot het predikaat
‘Hoofdstad van de Engelstalige lite
ratuur’, dat lijkt me niet zozeer
overdreven als wel geromantiseerd.
Zelfs de zeer clemente lezer zal
moeten vaststellen dat de hoeveel
heid werkelijk belangrijke litera
tuur die vanuit het Parijs entredeux-guerres de wereld werd inge
zonden uiterst gering is, zelfs als we
Lawrence en Harris meetellen hoe
wel ze, net als later Durrell en eer
der Hart Crane, alleen maar naar
Parijs kwamen omdat daar toevallig
temand woonde die hun werk wilde
uitgeven. Hemingway, Dos Passos,
e-e. cummings, Sherwood Andersort, F. Scott Fitzgerald, Malcolm
Cowley en Ford Madox Ford —al
lemaal in Koomens boek —plus Ja
mes T. Farrell, Nathanael West,
Kay Boyle, Whit Burnett en Willi-
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Gertrudsteiniana

am Carlos Williams (wel in Parijs,
niet in Koomen), al deze Engelstali
ge auteurs die iets met Parijs had
den, zijn nooit van de Franse
hoofdstad afhankelijk geweest voor
hun literaire carrière. Ik heb gepro
beerd wat van hun persoonlijke mo
tieven terug te vinden waarom ze
dan naar Parijs gekomen zijn, en
zoals verwacht leverde dat aardige
uitspraken op, maar veel houvast
voor de literatuurgeschiedenis zit er
niet in. ‘There (in Parijs),’ schreef
Anaïs Nin, ‘is love and desire in the
air.’ James Thurber vond dat Parijs
‘a lady of temperament and volatility’ was. Miller hield het korter:
‘Paris is a whore.’ Dat ziet er alle
maal als een heel andere hoofdstad
uit. Alleen Gertrude Stein — en
van die geloof ik het best —zei: ‘Ik
woon in Parijs voor de rust en de
vrede die zo belangrijk voor mijn
werk zijn.’ De meesten, mag de
conclusie luiden, kwamen naar Pa
rijs omdat het eten er zo goed is en
de wijn smakelijk, de vrouwen aar
dig en de bevolking tolerant; omdat
de cultuur van eeuwen er langs het
trottoir groeit en het de enige stad
is met een rivier waarlangs boekenstallen bloeien. Peter Neagoe,
de redacteur van de bundel Americans Abroad (Den Haag, 1932) en
de assistent van Jolas bij het tijd
schrift Transition, schreef al over
zijn landgenoten in Parijs, ‘Welke
ideeën er ook in de lucht zaten, ze
zouden hen ook thuis bereikt heb
ben.’
Dat alles zijn niet eens zozeer be
denkingen bij het lezen van het

boek van Koomen — die in een la
ter hoofdstuk ‘hoofdstad’ vervangt
door ‘centrum’ — als wel overwe
gingen bij een buiten haar oevers
getreden stroom van publikaties
over dit Parijs vanuit New York,
een zondvloed die ik met stijgende
verbazing als een flipperkast zie op
tellen tot een mythe buiten iedere
proportie. Vorige maand verscheen
het zoveelste boek over Sylvia
Beach, haar boekhandel Shakespeare & Co. en haar uitgave van Ulys
ses. Alsof haar eigen kleine boek uit
1959 niet altijd het mooiste zal blij
ven. En de mythe blijft groeien,
ook met behulp van Koomen. Te
gengeluiden of tenminste kritische
geluiden zijn zeldzaam, maar dit is
er een, Maurice Girodias in The
Frog Prince over de vele ParijsAmerikaanse uitgeverijtjes als die
van Harry en Caresse Crosby, Edward Titus, en Nancy Cunard:
‘They all failed, flashes in the pan,
the whims of rich young people...’
Voor hen was Parijs belangrijk om
dat alleen daar uitgeven met de
avant-gardestatus verbonden kon
worden. En ook voor hen, de schrij
vers: Laurence Vail, Ernest Walsh,
Alfred Satterthwaite, Lincoln Gillespie, Joseph Schrank — de dich
ter van de regel ‘boomtza-boom
boomtza-boom-boom’ — Emanuel
Carnevali (‘I detest literature and
art in general’), en Else, Baronness
von Freytag-Loringhoven. Alle
maal druk in de weer met experi
menten in het voetspoor van Joyce
en Stein, allemaal wel eens gedrukt
door de uitgevers van de avantgarde.

Toonaangevend
Voor hen was Parijs echt belang
rijk, maar het zal nu niemand meer
verwonderen dat ik de afwezigheid
van althans deze schrijvers in
Koomens boek niet al te zeer be
treur. En wel om twee redenen:
hun vooral anekdotische en decora
tieve aandeel aan de verloren gene
ratie is reeds uitvoerig beschreven;
hun boemtza-boem boemtza-boemboem-proza.
Wie en wat er overbleven vormen
een beperkt maar toonaangevend
korps van schrijvers en geschriften.
Iedere auteur die zich dan, net als
Koomen, ten doel stelt de tiendui
zenden pagina’s die er al over Joy
ce, Stein, Hemingway, Miller,
Beach en Parijs geschreven zijn, te
rug te brengen tot tweehonderd pa

gina’s, die stelt zich een Herculiaans karwei dat alleen volledig kan
slagen als die auteur een onmisken
baar persoonlijk stempel kan druk
ken op het materiaal dat onder zijn
leeslamp doorgaat. Koomen slaagt
daarin maar ten dele, en wel als de
verteller die de mythe samenvat
voor een breed lezerspubliek. De
analyses van de belangrijkste wer
ken worden niet te ver doorgezet,
de tientallen anekdotes en kroegver
halen spelen een prominente rol,
hoofdstukken worden zo spannend
mogelijk afgerond, de stijl is die
van de legende. Zelda Fitzgerald
was ‘een bedwelmend-vrouwelijk
wezen’, Sherwood Anderson ‘een
joviale rondborstige man’, Sylvia
Beach heet ‘een jonge en zeer kor
date domineesdochter’ geweest te
zijn, en Hemingway een ‘beminne
lijke reus’. Wie hun Parijs niet
kent, vindt in De literaten van de
linkeroever een vlotte entree naar
een veredelde wereld, en via de ach
terin opgenomen drie wandelingen
door de stad en met behulp van de
literatuurlijst mogelijkheden om
over te stappen. Wie al een paar
keer in dit Parijs geweest is, zal zich
verwonderen over de selectie van
het materiaal. Waarom wordt Hemingways oorlogsverleden uitvoe
rig beschreven en dat van cum
mings niet? Waarom krijgen The
Enormous Room van de laatste en
Dos Passos’ Three Soldiers slechts
een korte vermelding? Waarom
moet F. Scott F. — only passing
thru — toch weer opdraven?
Koomen zal voor dit alles beslist
zijn redenen hebben, maar zijn
boek blijft het antwoord op zulke
vragen schuldig, en wel omdat
Koomen, in zijn enthousiasme en
bewondering voor ‘de Parijse aan
zuiging’ veel, en vooral zich zelf uit
het oog verloren heeft. Terwijl dit
boek toch zijn uitstapje in het verle
den, zijn visie op de letteren van de
linkeroever had moeten zijn. Liever
vertelt hij het verhaal aan de hand
van hele en halve citaten uit die
berg boekdruk uit New York (waar
bij het materiaal over Hemingway
wel wat degelijker van aanha
lingsteken voorzien had mogen
worden). De romantisering van het
Parijse wereldje lijkt daarbij de
voornaamste factor en een on
weerstaanbaar criterium geweest te
zijn.
■
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De wereld als Tantaluskwelling
Hans Verhagens groei van aarzeling naar onwetendheid
Kouwe voeten
door Hans Verhagen
Uitgever: De Bezige Bij,
ƒ29,50

Rob Schouten
Een van de avonden tijdens het
afgelopen Poetry International
werd geopend met een voor
dracht van de dichter Hans Ver
hagen. Zijn poëzie viel, behalve
door gedeeltelijke onverstaan
baarheid, vooral op door onbe
grijpelijkheid: ik kon eerlijk ge
zegd geen touw vastknopen aan
de woorden die hij over ons leeg
goot en die hij afwisselde met
geheimzinnige, wat mij betreft
pijnlijke stiltes. Het geheel
maakte een weinig presente in
druk. Maar ach, hij was mis
schien in gepeins, had zich
geestelijk afgezonderd of was op
een onzichtbare reis. Misschien
sliep hij wel een beetje en durf
de niemand hem wakker te ma
ken. Er is nu eenmaal poëzie
die bij publieke voorlezing ner
gens op lijkt maar die bij lezing
in stilte en concentratie soms
heel bevattelijk en schoon kan
zijn.
De tekst bij Verhagens nieuwe bun
del Kouwe voeten flapt in elk geval
veel goeds. Zo spreekt zij van ‘de
hoge inzet van zijn dichterschap’ en
dat ‘leven en werk bij hem één en
ondeelbaar zijn’; deze poëzie heet te
zijn ‘de neerslag van de innerlijke
lotgevallen van de dichter’ in de af
gelopen periode en dan volgt de
weerlegging bij voorbaat van een
mij nogal vreemd voorkomende
consecutie ‘al tilt zijn verbeeldings
kracht de stof ver uit boven het peil
van de anekdotiek’, alsof innerlijke
lotgevallen gewoonlijk anekdoti
sche gedichten opleveren — juist
niet toch! Verder gaat het over een
diep-tragisch accent, thematische
verdieping, lyrische bewogenheid,
hopeloze onvervuldheid, een rijpe
re, tevens grimmige toon, elegantie
en brille; en ten slotte heet de ma
ker van dit alles ‘de lyrisch meest
begaafde
dichter
van
zijn
generatie’. Welke generatie moge
dat dan wel wezen? De Zestigers
vermoed ik, maar daar werd alle ly
riek nu juist ontmanteld. Ik lees
7?
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Hans Verhagen

dus maar: Verhagen is de meest ly
rische dichter van hen die eerst
geen lyriek wilden schrijven.
Enfin, het is niet echt belangrijk,
tenzij als demonstratie van de
schaamteloze humbug waarmee
flapteksten hun inhoud soms aan
bevelen: het gaat tenslotte om de
gedichten zelf. Mijn eerste indruk
was dat ik mij op Poetry Internatio
nal niet had vergist, deze poëzie
was in ieder geval niet om te begrij
pen. Bij nadere lezing begreep ik
dat deze formulering niet toerei
kend was. Het moet zijn: Verha
gens poëzie gaat over dingen die
zich niet eenduidig en ondubbelzin
nig laten begrijpen.
Hij begint Kouwe voeten overigens
begrijpelijk genoeg, met een ‘Lied
van de aarde’ dat aanvangt met de
regel ‘Over de landen klonk een
nieuw lied’ en eindigt met ‘over de
aarde klinkt een oud lied’. Dat is
met die dubbele paradox van verle
den tijd + nieuw lied versus tegen
woordige tijd + oud lied een niet
onaardige verbeelding van ‘het is
altijd hetzelfde liedje’. Tussen die
twee hoekregels wordt enige tijd
naar inzicht gestreefd, vervolgens
‘smul ik van het gras der ongelukkigen — ik lust het niet’, en komt dan
ten slotte de waarheid in het zicht
dan is het toch die van de laatste re
gel: ‘over de aarde klinkt een oud
lied’.
Het gedicht kan gelezen worden als
een zero-standpunt, alles komt al
tijd weer op nul uit, een voor een
oud-zeroïst als Verhagen geen on
waarschijnlijke strekking. Het kan

ook een beschrijving zijn van Ver
hagens eigen poëtische ontwikke
ling: ondanks schijnbare verande
ringen is het nog steeds het oude
liedje. En dat oude liedje van Ver
hagen zou iets kunnen zijn in de
trant van, hoe ik het ook opschrijf,
ik weet het ook niet allemaal pre
cies, het is waar en tegelijk is het te
gengestelde ook waar. (Dat is dan
een paradox die hij in zijn vroege
werk omzeilde door het materiaal
onbewerkt en ongeïnterpreteerd
aan te bieden.) Aldus kan de ‘lyri
sche ik’ in dit eerste gedicht ergens
tegelijk van smullen en het niet
lusten en in een ander gedicht op
schrijven ‘Hoe zieker we ons voelden
/ hoe mooier alles scheen. '

Kip
De interpretatie van de buiten- en
binnenwereld is hier kortom een
nogal mistige aangelegenheid:
‘Weggedoken in mijn eigen rook /
maar van vuur verstoken staarde ik,
/ Van bronnen droog, naar / — on
noembaar. ’ En even verder, als de
ik zich, kruipend voor een of ande
re overmacht, opeens op het grint
pad aantreft, schrijft hij ‘ik wist niet
meer wat ik deed / op het grintpad. ’
Verhagen lijkt dus een poging te
doen om op te schrijven hoezeer hij
zich zelf en de wereld niet begrijpt,
niet begrijpt hoe hij ergens komt,
wat hij ziet, waarom hij zich hoe
voelt et cetera. Een heel kenmer
kende passage, die precies uitdrukt
hoe alle psychische geworstel om
waarheid en helderheid steeds weer
op niets uitloopt is de volgende: 'Ik
hoop nog altijd dat ze geloofde dat ik
dacht dal / ze een ander was, die ik

was vergeten, / maar ik wist van
meet af aan dat, / ondanks honderd
duizend vlammen, dat —’ en dan is
het weer enige tijd stil want bij zo
veel tuimelend onbegrip moet wel
gezwegen worden: de gedachte
komt er niet uit, het resultaat is nul
komma nu.
Ik sluit niet uit dat Verhagen heel
diep over woorden als deze heeft
nagedacht, maar nu ze er eenmaal
staan zijn ze toch nog in hoge mate
onmachtig, spinsels onder een per
definitie
troebele
hersenpan.
Tenslotte lijkt het toch te veel op
het lang niet altijd leuke gezever,
waarmee Wim T. Schippers een
paar jaar geleden de onderkant van
de VPRO-gids vulde.
Met die thematiek van de wereld
als Tantaluskwelling en Sisyfusvat
ineen, als verzameling dingen die
(niet zich) oplossen als je net even
niet kijkt heb je overigens het be
langwekkendste van Kouwe voeten
wel gehad. In de meeste gedichten
lijkt de dichter zich sufgeprakkizeerd en oververmoeid bij het
duistere geprevel van zijn innerlijke
stem neer te leggen en het allemaal
zonder weerstand op te schrijven.
Symptomatisch voor zijn georakel
lijkt mij de cyclus ‘Lager’, met een
stoet nogal duistere beelden. Het
begint met de volgende vier regels:
Een ooievaar aarzelde aan het raam.
Van m ’n hoofd vloog een ei op,
van m ’n wangen een schouder of voet,
er lag een hand op straat.
Misschien verbeelden ze de onze
kerheid omtrent het fabeltje van de
ooievaar: waar komt alles vandaan?
Het gevolg is in elk geval omge
keerd, in plaats van een verklaring
brengt deze ooievaar ontbinding,
de ik valt uit elkaar. Een paar re
gels verder neigt, god mag weten
hoe, 'landinwaarts de schim van een
kip’. De enige verklaring is dat het,
als een soort Athene door Jupiter
verwekte ei uit de tweede regel, on
derweg is uitgebroed maar intussen
is het ook al weer dood, een schim.
Tegen het einde van de cyclus
duikt de vage kip weer op, nu in de
gedaante van een windhaan, die be
halve uit een windei gekropen ook
wel een echte windhaan zal zijn, dat
wil zeggen met alle winden mee
waait en alles ‘tergend registreert’,
tergend omdat hij wel kan registre
ren maar niet interpreteren. Intus
sen ‘ligt daar //hel geraamte van een

ooievaar.’ Wat deze ornithologische eenmaal) naar persoonlijker en megang in het gedicht vermoedelijk lancholischer gedichten in Duizend
moet illustreren is een ontwikke zonsondergangen, een bundel die
ling van aarzeling naar onwetend men onder de hoed ‘neo-romantiek’
heid, elke verklaring is een windei pleegt te vangen. En in zijn vierde
bundel is Verhagen dan uitgeko
en de sprookjes gaan dood.
men op een ingewikkeld soort ly
Verwijzingen
riek, waarin hij voor een deel onbe
Ik heb met deze exegese mijn grijpelijk zingt en voor een ander
uiterste best gedaan op wat mij in deel verschillende omschrijvingen
feite een pure idiosyncrasie lijkt. zoekt voor het waarom van deze
Verhagen geeft zijn vogels namelijk kennelijk noodzakelijke duisternis.
geen enkele kans op objectiviteit, Het is maar de vraag of de gooche
hij stipt ze slechts aan en laat het laar Verhagen en de gevoelsmens
verder aan de lezer over om er weg van diezelfde naam wel een verstan
wijs uit te worden. Alsof wij vogel dig huwelijk hebben gesloten. Op
pervlakkig gezien bevat een heel ge
wichelaars zijn.
Uiteraard hangt het hermetische dicht van Verhagen vaak elementen
karakter van deze poëzie sterk sa die onverbiddelijk aan candlelightmen met haar thematiek van onzeg poëzie doen denken, zoals bij voor
baarheid en paradoxaliteit, maar er beeld het openingsgedicht van de
speelt ook een veel oppervlakkiger afdeling ‘De eerste man op de zon’:
element mee: dat van de ‘parodisti
Ik herken haar,
sche sous-en-tendus’, zoals de flap
met een mondvol witte
tekst het noemt. Tussen zijn zicht
chocolade
staat ze
bare woorden fluistert Verhagen
op de straathoek;
ons kennelijk nog heel andere din
gen toe. Waaruit bestaan die ver in haar krulletjes ritselt,
als een strijkage die ons
wijzingen? Moeten we bij een regel
als ‘In een wereld zo vol gootstenen' nog even verbindt,?
nog altijd dat briesje
dan heus denken agn Van Alphens
van haar.
‘In een boom zo volgehangen’ of bij
‘hem verlossend van de wonden’ aan Woensdagnamiddag — terwijl
‘en verlos ons van de zonden’, zoals ik nog ruik hoe ze geurde
het hele gedicht met deze regel wel bespeur ik tersluiks
aan het Onze Vader doet denken? m’n bevende hand,
Ongetwijfeld
spelen
bijbelse waarmee ik ten lange leste ‘teerbetoespelingen een grote rol in Kouwe
[minde’
voeten, met de ‘grazige weiden' in leerde schrijven.
het ene en de ‘diepe duisternis’ in het Ik sta gebogen maar zij gaat geandere gedicht zelfs evident, maar
[kromd.
heb je ze eenmaal ontmaskerd dan
ben je nog geen stap verder. Het Ah, de afstand! Die wind!
blijven verwijzingen, geen verwer De tijd en de ruimte en
kingen. Ook de woordgrapjes wer dat vlammetje van
ken niet echt. De regel: 'En opent dat eeuwige kind.
zich een sleuf, / een gloed doemt op' (Haar water.)
wordt vijf regels later gevolgd door Het broeit in deze poëzie weliswaar
een rijmwoord op sleufgloed: gleuf- van verstoken toespelingen en ver
hoed; het woord onvermogen in ‘G’ wijzingen naar oerbeelden, maar
drie regels later door ‘overmorgen’. een bevredigende uitleg van die
Zuivere klankspelletjes, die juist tweede laag wordt door het nogal
door de opzichtige vertoning een willekeurige ratjetoe-karakter van
teleurstellende voorstelling opleve de beelden vrijwel onmogelijk ge
ren.
maakt. Je wordt gedwongen om
Met dat al gaat Verhagens poëzie ook de aan de pythische spleet ont
steeds opnieuw over dat wat ons futselde diepere strekking ‘lyrisch’,
tussen de vingers doorglipt en ver dat wil zeggen affectief, tenonderdwijnt, en daarmee ook over de gaan, een soort windhaan te zijn.
dood. Drie cycli zijn opgedragen 'Over ontwikkeling gesproken: sinds
aan de nagedachtenis van overlede 1964 zet Hans Verhagen geen dubbele
nen, de hele bundel aan de memo punten meer voor aan een versregel,’
rie van deze drie, met een asterisk schreef Jacques Kruithof in Literair
aangemerkte personages. Dat doet Lustrum II over Verhagens werk.
vermoeden dat er een persoonlijke Wat dat betreft zijn we in Kouwe
aanleiding tot deze poëzie bestaat, voeten ook weer terug bij nul want
en dat kan men dan als de ontwik daar zet hij me verdorie toch weer
keling in het oeuvre van Verhagen vier keer dubbele punten en kom
opmerken. Van de puur objectieve ma’s aan het begin van een regel.
anti-lyriek in de bundels Rozen & De verrassing van dit typografische
Motoren en Sterren cirkels bellen grapje is, als zoveel in deze bundel,
■
evolueerde hij (ja, zo heet dat nu nul.

Nieuwe import
Stephen Donaldson

White Gold Wielder;
the second chronicles of Thomas Covenant,
volume III
Fontana f 14,50
Graham Greene

Monsignor Quixote;
first time in paperback
Washington Square Press f 12,75
Ted Hughes/Frances McCullough (Editors)

The Journals of Sylvia Plath;
self-portrait of the artist as a woman
Ballantine f 16,50
Eric van Lustbader

Black Heart;
an epic of erotic violence that captures you
in the opening pages and never Iets go
Granada f 16,50
David McClintick

Indecent Exposure;
a true story of Hollywood and Wall Street
DeUf 16,50
James A. Michener

Poland;
four centuries of history in fictional form
Random House f 62,10 (Gebonden)
David Ogiivy

Ogilvy on Advertising;
superbly written, splendidly controversial
and lavishly illustrated
Pan Books f 39,00
Irwin Shaw

Acceptable Losses,
his superb new novel, now in paperback
New English Library f 13,50
Emma Tennant

Queen of Stones;
a compulsively readable work of the imagination
Picador f 16,50
Kurt Vonnegut

Deadeye Dick;
the master at his quirky, provocative best
Granada f 13,50
Importeur ■
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Mary Berenson
V e r v o l g v a n p a g i n a 17

PROEF DE MILDSTE JONGENS
ONDER DE JAVAANSE JONGENS.
De blonde shagtabak van Javaanse Jongens Mild.
Verre van zwaar,
maar wèl zo smakelijk geurig.

JA V A A N S E

JO N G EN S

CIGARETTENTABAK

MILD, ZOALS JE ZE WILT. .t
OOK VERKRIJGBAAR IN DUITSLAND EN BELGIË.

nieuwe Goethe op z’n minst, en zoals hij dat droomde aan Harvard
vergalde inplaats daarvan zijn leven te kunnen nalaten. Zijn verliefdhe
met pedante naam-geverij. Mary den kwetsten haar. Haar laatste af
stuurt haar moeder beschrijvingen faire, met Geoffrey Scott, Beren
van zijn woede-aanvallen: schreeu sons secretaris, eindigde voor haar
wend, zijn hoofd beukend tegen de pijnlijk door diens huwelijk met de
muur, huilend over de grond rol mooie maar domme Lady Sybil
lend, gezichten trekkend tegen Ma Cutting. Ze voelt zich dik, belache
ry, haar verwijtend dat zij zijn le lijk, onbemind: ‘de literatuur heeft
ven had verknoeid. Wat hij bedoeld niets dan minachting voor een oude
kan hebben (maar Mary maakt een vrouw die dol is op jongemannen’. Ze
te naieve indruk dan dat zij aan zijn trekt zich meer en meer terug op
omkoopbaarheid geloofd kan heb haar kamer, met haar brieven aan
ben), is dat hij zijn ongelooflijke haar familie, van wie ze, pijnlijk
eruditie en vakkennis had verkocht duidelijk behalve voor haar zelf,
aan een New Yorkse kunsthande vervreemd is. De innemende, vro
laar, Sir Joseph Duveen. Berenson lijke, optimistische Mary is dan be
verkocht zijn ziel aan de duivel, een dolven onder een grillige en ver
moderne Faust, zegt Meryl Secrest, wende half-invalide, gepreoccu
die in haar Berenson-biografie ont peerd met kuren en kwakzalvers.
hutsende lijsten produceert van Pas na jaren van verwijdering, na
verkopen via Duveem Brothers, een ernstige emotionele crisis,
waarbij Berenson zijn toeschrijvin blijkt de band met Bernard toch
gen uit eerdere publicaties in opti niet verbroken te zijn en weet ze
mistische zin gewijzigd had: ‘Ate hem tedere brieven te schrijven in
lier van Bellini’ was ‘Bellini’ ge een oprecht nederige toon, aangrij
worden, bijvoorbeeld Lucratief pend in het contrast met de over
voor handelaar én expert, want Be moedige en levenslustige uit het be
renson toucheerde vijfentwintig gin van hun verhouding. Ze had
procent van de netto-winst. Hij po zich aangesloten bij het leger van
seerde echter als onafhankelijk hen, die de lege plekken opvullen
kunsthistoricus. De transacties met in de boeiende levens van anderen,
Duveen verliepen in het diepste ge en ze had zich erbij neergelegd. Het
heim, via agenten en onder een is niet echt een geringe verdienste.
code-naam: ‘Doris’. De Berensons
verzamelden een gigantisch fortuin
(jaarlijks inkomen geschat op hon
Zojuist verschenen
derdduizend dollar per jaar na
1914), dat besteed werd aan een le
ven van verfijnde luxe op hun
schitterende villa ‘i Tatti’ in Settignano bij Florence (40 kamers), aan
de verfraaiingen van het huis (oor
spronkelijk een vrij eenvoudig
landhuis), smaakvolle tuinen, schil
derijen, en aan non-stop entertaining voor tientallen illustere Euro
pese en Amerikaanse gasten tege
lijk. Berenson bouwde een biblio
theek op van 55.000 titels, die hij
na zijn dood samen met de villa na
liet aan Harvard University.
f 26,50
Maar Mary verveelde zich. Ze
vond hun soort leven verschrikke
lijk, zoals ze het leven met Frank
aV ENMCKT
Costelloe verschikkelijk had gevon
,
[(.-f
parad'1
den, niét het soort leven ‘zoals ze
b e e l d
zelf gekozen zou hebben’. Instruc
ties geven aan het keukenpersoneel
was wel het ergste dat ze zich kon
voorstellen, ze was nimmer bereid
de namen van gerechten of van keu
kengerei te leren. Ze ergerde zich
aan Berensons gewoonte, tientallen
/19,90
boeken uit catalogi te bestellen die
in
de
boekhandel
hij zelf niet las, maar die van hypo
of bij Uitg. KWADRAAT,
thetisch nut zouden kunnen zijn
postbus 130,
voor toekomstige studenten aan het
4130 EC Vianen (ZH)
‘Instituut voor Humane Studies’

Bouwstenen voor een labyrinth

wr^

De uitwaaierende verbeelding van Hella S. Haasse
tocht naar de biografische achter
gronden van Mork levert een beeld
op van een goeïge speelgoedimporteur, dat absoluut niet aansluit bij
de gepassioneerde geladenheid van
Morks gedichten. Hij heeft al zijn
Peter de Boer
fantasie nodig om de ongelijke stuk
jes in elkaar te passen. Maar hij
doet dat met veel hartstocht: ‘Hij
Het zal velen verbazen dat de besefte (...), dat er uit de ontdekking
nieuwe roman van Hella Haas van Bernard Morks gedichten een
se, De wegen der verbeelding, soort van gigantisch luchtkasteel was
geen vervolg is op haar beide gegroeid, een torenhoge constructie
laatste boeken, waarin zij de lot van veronderstellingen en theoretische
gevallen beschreef van de acht beschouwingen, die zijn kleine
tiende eeuwse Charlotte Sophie bestaan overkoepelde en zin gaf. Als
Bentinck. De slotzin van de een mier zocht hij zijn weg door dat
tweede Bentinckroman luidt labyrint waarvoor hij de bouwstoffen
immers: ‘Zij had — maar dat zelf had aangedragen'.

De wegen der verbeelding
door Hella S. Haasse
Uitgever: Querido 142 p.
ƒ27,50

kon zij niet weten —nog veertig
jaar te leven’, hetgeen vrijwel
alle critici destijds opgevat heb
ben als een verwijzing naar een
toekomstig derde deel. Dit der
de deel is er echter (nog?) niet
gekomen. Haasse’s nieuwe boek
heeft niets met zijn twee voor
gangers gemeen; het is een ei
gentijdse roman waarvan de
stof nu eens niet op archiefma
teriaal maar op fictie berust.
De roman laat zich moeilijk in een
paar woorden navertellen. Haasse
heeft, zoals in haar andere boeken
ook zo vaak, voor een labyrintische
structuur gekozen. Verhaallijnen
die aanvankelijk nauwelijks iets met
elkaar te maken hebben, beginnen
gaandeweg in elkaar over te lopen.
Een hoofdstukindeling ontbreekt;
de roman is als het ware uit scènes
opgebouwd, wat de schrijfster in
staat stelt een episode op ieder ge
wenst moment af te breken of weer
op te nemen.
Er loopt door De wegen der verbeel
ding één ‘hoofdweg’ waar alle ande
re ‘wegen’ vroeger of later op uitko
men. Het is het verhaal van de gro
te ontdekking van Klaas Welling,
redacteur van een cultureel tijd
schrift, die in het bezit is gekomen
van het nog ongepubliceerde werk
van de onbekende dichter Bernard
Mork. Hij tracht de levensloop van
de inmiddels overleden dichter te
reconstrueren, maar de vrouw die
zijn voornaamste informante had
moeten zijn, Morks voormalige
huisgenote Baukje Jardinet, weigert
iedere medewerking en de overige
informanten leggen tegenstrijdige
verklaringen af. Wellings speur

Detectiveverhaal
De roman begint heel toepasselijk
op een snelweg. Welling is met zijn
vrouw en kinderen op weg naar zijn
vakantiebestemming, een villa aan
de Franse Rivièra, waar hij in op
dracht van zijn uitgever een ‘steengoeie whodunit’ moet gaan schrij
ven. Hij hoopt er echter vooral te
kunnen werken aan zijn essay over
Mork. Onderweg krijgt hij panne.
Een vrachtwagenchauffeur is be
reid om zijn vrouw Maja en de kin
deren alvast naar de plaats van
bestemming te rijden. Tijdens de
nachtelijke rit vertelt de man Maja
een aantal hoogst curieuze griezel
verhalen uit zijn chauffeurspraktijk. Eenmaal in de villa aangeko
men besluit zij die verhalen op te
schrijven.
In de tweede helft van de roman ko
men de verschillende verhaallijnen
samen. Klaas en Maja zetten zich
beiden aan het schrijven. De resul
taten van hun schrijfwerk —het de
tectiveverhaal en het Morkessay
van Welling en de door Maja opge
tekende verhalen van de vrachtrij
der — ‘citeert’ Haasse tussen de be
schrijvingen van wat zich in en
rond hun vakantieverblijf afspeelt
door. Tussen de op het eerste ge
zicht ordeloos aaneengeregen tekst
fragmenten beginnen vonken over
te springen en ontstaan dwarsver
bindingen die een fantastische sa
menhang suggereren. Langzamer
hand wordt de plattegrond van het
labyrint zichtbaar. Het oude
vrouwtje uit een der verhalen van
de vrachtrijder, die de chauffeur
naar een gepatenteerd sexy slaap
vertrek met naakschilderijen van
haar zelf in haar betere dagen voert,

Door haar dood te verzwijgen kan
hij profijt blijven trekken van de
huuropbrengsten. Natuurlijk is dit
een uitstekend gegeven om de ver
beelding op los te laten. Maar op
dit punt heeft Haasse’s eigen fanta
sie haar in de steek gelaten. De aan
wijzingen zijn zo doorzichtig dat je
als lezer al vanaf het eerste begin
aanvoelt hoe de vork in de steel zit.
Alleen Welling en zijn vrouw, op
andere momenten toch zo vinding
rijk, hebben lange tijd niets in de
gaten. Pas tijdens de terugreis naar
Nederland gaat ook hen een licht
op; Haasse presenteert dit als een
soort triomf van de verbeeldings
kracht en heeft blijkbaar niet in de
gaten gehad dat zij een konijn uit
de hoed tovert dat zij er tevoren
voor iedereen goed zichtbaar heeft
ingestopt.
Daarentegen heeft zij aan het slot
van de roman een heel verrassende
ontknoping voor ons in petto. Wel
ling ontvangt een brief van de plot
seling overleden Baukje Jardinet
waarin zij hem eindelijk kostbare
informatie verschaft over Bernard
Hella S. Haasse, foto Chris van
Mork. Ik zal de clou niet verraden
Houts
omdat de roman anders veel aan
spanning inboet. In elk geval zijn
herinnert ons aan de bejaarde, maar de inlichtingen van dien aard dat zij
ooit beeldschone Baukje Jardinet, het schitterende bouwwerk van
de ‘femme inspiratrice’ van de dich Wellings veronderstellingen als een
ter Mork. Een ander verhaal, dat kaartenhuis ineen doen storten.
een toespeling op de Griekse schik Zijn essay is waardeloos geworden:
godinnen bevat, krijgt een staartje ‘Een stuk van zijn leven was
in de werkelijkheid wanneer Wel bestemd voor de prullemand’. De
ling en Maja in het Hotel des Par- werkelijkheid heeft een keer geno
ques (Hotel ‘De Schikgodinnen’) men die grilliger is dan Welling op
logeren. Zo zijn er tientallen over zijn meest fantasierijke ogenblikken
eenkomsten — door Haasse met had kunnen voorzien.
veel raffinement aangebracht — Vaak, maar niet altijd, heb ik Hella
tussen de verschillende onderdelen Haasse’s spel met verbeelding en
aan te wijzen.
werkelijkheid geboeid gevolgd. Het
De roman is dus uiterst zorgvuldig illusionistische thema heeft een op
geconstrueerd; alles hangt met alles maat geknipte compositie meege
samen. Dit betekent overigens niet kregen die tot in de details is ver
dat er op bepaalde onderdelen af zorgd. De verhalen van de vracht
zonderlijk niets valt aan te merken. rijder — zonder uitzondering ju
Naar mijn smaak blijft bij voor weeltjes van literaire fantasie — en
beeld het bewust tot cliché gemaak de gedeeltes over de dichter Mork
te detectiveverhaal in het subtiele dragen op overtuigende wijze bij
vlechtwerk van het geheel te zeer aan wat dit boek in de eerste plaats
een Fremdkörper. Ook de passages wil zijn: een naar alle zijden uit
over de geheimzinnige huisbewaar waaierende maar niettemin nauw
der van de villa zijn bepaald minder keurig berekende vlucht der ver
geslaagd. Allerlei aanwijzingen beelding. Dat de roman niet in alle
doen vermoeden dat de eigenares opzichten volmaakt is, moet dan
van de villa niet op reis is, zoals de maar voor lief genomen worden ■
huisbewaarder beweert, maar reeds
gestorven is. De huisbewaarder Peter de Boer is Neerlandicus
heeft haar wellicht heimelijk begra
ven op het terrein rondom de villa.

lm
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Heb meelij met de uitgevers
Gedonder over geld en lastige auteurs
‘De meeste uitgevers denken meer aan hun
inkomsten dan aan hun uitgaven,’ is mis
schien wel de slechtste schimpscheut die
men uitgevers kan toevoegen. Ofschoon de
bovenstaande zegswijze er een van C. Buddingh’ is, kan zij exemplarisch worden ge
noemd voor hoe er gedacht wordt over uit
gevers. Uitgevers behoren volgens de
meeste schrijvers nagenoeg tot dezelfde catagorie als tweedehands autoverkopers,
bankdirecteuren en souteneurs: geldwol
ven en onbetrouwbare sujetten. Toch leert
een historisch onderzoek dat er meer uitge
vers dan auteurs zijn bezweken onder geld
zorgen.
Ik zelf denk helemaal niet zo slecht over uitge
vers. Het is weliswaar een slag mensen dat —als
het leest —alle boeken leest behalve de uitgaven
die voorkomen op de eigen fondslijst, maar om
de uitgever nu tot beestmens te verklaren doet
hem geen recht. Opvallend vind ik het dat er
meestal auteurs klagen die alle uitgevers hebben
afgelopen en zakken vol geld, terecht of ten on
rechte, hebben binnengehaald. En kenmerkend
voorbeeld van zo’n schrijver in Nederland is
Heere Heeresma.
Iedere uitgever zal toegeven dat ‘uitgeven geen
beroep is’. Voorts is het ook nog een slecht be
roep. In het algemeen ligt de winstmarge van
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Boudewijn Büch
een ‘goede’ uitgever net iets boven die van een
sigarettenhandelaar en iedereen weet hoe er bij
de tabakswinkelier gesjoemeld en gesloofd moet
worden. Desalniettemin gaat het ook weer te ver
om in de uitgever de mensenvriend pur sang te
zien. De bullebassende uitgever Geert van Oor
schot wordt slechts door heel weinigen gezien
als een aimabel, meegaand mens. Voorts is het
feit dat veel schrijvers schelden op hun uitgever
(hun baas) niet vreemd. Wie kent nu een werk
nemer, op een kantoor of in een fabriek, die
hartstochtelijk veel houdt van zijn werkgever?
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Men zou boeken kunnen vullen met uitspraken
van auteurs over uitgevers. Een van de weinigen
die in zijn leven mild ging oordelen over uitge
vers was Balzac nadat hij met zijn eigen uitgeve
rijtje het schip was ingegaan. Wellicht dat deze
ervaring Balzac de volgende regels ingaf (Illusions perdues): ‘Voor het publiceren van de eerste ro
man van een schrijver, moet een uitgever zeshon
derd frank opbrengen voor papier en drukkosten.
Ik heb honderd ongedrukte romans onder mijn be
heer en geen zeshonderdduizendfranks in kas. Men
verwerft geen fortuin in het boekenvak. ’ Balzac is
waarschijnlijk een van de allermoeilijkste au
teurs geweest die een uitgever in zijn fonds kan
hebben; het persklaar en op tijd inleveren van
kopij was zijn slechtste kant. Er is geen schrijver
op de wereld geweest die het drukkers en uitge
vers (beide beroepen vielen in de vorige eeuw
meestal samen) zo lastig heeft gemaakt. Zijn
zonder ophouden wijzigen van drukproeven kan
slechts vergeleken worden met die andere knoeibaas van de drukproef: James Joyce.

Couperus
Voltaire schreef in een brief (1775): ‘Die verdom
de uitgevers willen alles drukken, het zijn raven die
zich op de doden storten. ’ In Nederland kennen
we sedert de auteurswet deze raverigheid van de
uitgevers ook. Is er een auteur vijftig jaar dood
dan worden de boekhandels plotseling over
stroomd met soms wel vier verschillende edities
van een bepaald werk. Een recent voorbeeld
daarvan was Couperus wiens werken vogelvrij
werden na 1973. Couperus zelfkon betrekkelijk
slecht opschieten met zijn uitgever. De door
F.L. Bastet gepubliceerde brieven aan uitgever
Veen (Waarde Heer Veen, 1977 en Amice, 1977)
geven een voortdurend geprikkelde Couperus te
zien die Veen uitsluitend aan de kop zeurt over
geld. Hoewel de antwoordbrieven van Veen niet
bekend zijn, krijgt men sterk de indruk dat Cou
perus altijd ontevreden was terwijl Veen in veel
opzichten écht zijn best deed. Over het alge
meen zijn er weinig schrijver-uitgever cor
respondenties bewaard gebleven en daarom
kunnen ze ook niet uitgegeven worden. Dat is
een verlies voor de reconstructie van een uit
geefgeschiedenis maar zelden voor de schone
letteren. De zo juist genoemde Couperus
brieven zijn dodelijk saaie kattebelletjes. Dat
laatste geldt ook voor de brieven van Goethe aan
zijn uitgever Cotta. Hoe weinig belang men aan
bedoelde correspondentie hechtte, moge blijken
uit het feit dat deze Briefwechsel 1797-1832 pas in
1979 verscheen (tot nu toe zijn de twee tekstde
len verschenen) terwijl van Goethe sedert 1832
alles voor uitgave van belang wordt geacht. Ook
bij Goethe treft men dat zeurderige, dat gezanik
over geld. Terwijl Goethe toch werkelijk geen
armoede leed, valt hij ten aanzien van de goed
hartige Cotta bij wijze van spreken over tien
mark. Goethe dacht niet veel moois over uitge
vers: De uitgevers hebben de schrijvers en zichzelf
vogelvrij verklaard’ (aan Boisserée, 1826).
Amerikaanse uitgevers lijken niet te schrijven of

te kunnen schrijven. Briefwisselingen tussen
uitgevers en schrijvers komt men in de Verenig
de Staten nauwelijks tegen. Een van de oorza
ken daarvan is onmiskenbaar het geprofessiona
liseerde karakter van het Amerikaanse uitgevers
bedrijf. Een stoet van editors doet daar meestal
het wetenschappelijke of literaire werk terwijl
de uitgever niet zelden alleen de geldschieter is.
Over het editorship is de laatste jaren heel wat
gepubliceerd. Vooral over en van de befaamde
editor Max Perkins (A. Scott Berg Editor of Ge
nius, 1978 en Dear Scott/Dear Max, the
Fitzgerald-Perkins Correspondence, 1971). Uit die
publikaties blijkt dat veel Amerikaanse auteurs
waarschijnlijk niet in drukvorm zouden bestaan
als de editors het bijltje er bij neer hadden ge
gooid.

Ontoegankelijk fonds
Hoe meer men zich verdiept in de uitgever, hoe
meer medelijden men met hem krijgt. Het ge
donder, altijd over geld en lastige auteurs, be
woont zonder ophouden de memoires van uitge
vers of de studies die men over beroemde uitge
vershuizen geschreven heeft. Michael S. Howard beschreef de lijdensweg (die tot succes
leidde) van Jonathan Cape, publisher (1971), Annemarie Meiner deed het verhaal over Reclam,
dat na de Tweede Wereldoorlog in eindeloze
processen gewikkeld raakte over aan welk Duits
land Reclam nu toebehoorde (Reclam, 100 Jahre
universal Bibliothek, 1967). Arthur Hübscher
deed hetzelfde verhaal over Brockhaus dat ook
nog eens verwikkeld raakte in een onsmakelijk
proces met Goethes vriend Eckermann. Eckermann —die nooit wat durfde —deed Brockhaus
een proces aan omdat hij de uitgever er van ver
dacht te weinig verkochte exemplaren afgere
kend te hebben. Er was niets van waar. Het feit
dat de bangelijke Eckermann in zijn leven één
keer kwaad werd, op zijn uitgever nota bene, is
veelzeggend voor de beroerde rol die uitgevers
moeten spelen (Hundertfünfzig Jahre F.A.
Brockhaus, 1955). Of neem nu eens die voortref
felijke Franse, wetenschappelijke uitgever José
Corti. Hij heeft zijn leven lang obscure maar
fantastische boeken uitgegeven en niet anders
dan gesodemieter gehad met zijn auteurs die
blijkbaar in de veronderstelling leefden dat Cor
ti zijn ontoegankelijk fonds als bestsellers de
winkel uit zag vliegen. In zijn onlangs versche
nen gedenkschriften, Souvenirs Désordonnés
1893, doet Corti er maar een beetje loolig over.
Uitgevers van spijkerharde miljoenenfondsen
klagen in de regel minder maar zij lopen, met
plaatwerk of damesroman, dan ook meestal min
der risico en hebben nauwelijks last van roman
tische dichters of venijnige romanciers. Een
glanzende carrière als die van de firma Bertelsmann wordt door Roland Gööck geschetst in
Bücher für Millionen, Fritz Wixford und die Geschichte des Hauses Bertelsmann (1968). Er kwam
bij Bertelsmann maar één kink in de kabel —
doch dat geldt voor iedere Duitse uitgever —de
verwoesting van de uitgeverij tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Wat ik bewonder in uitgevers is hun geduld en
hun klaarblijkelijke vasthoudendheid. Ik ken
geen uitgever die zijn tent heeft dichtgegooid na
op een dag weer drie auteurs over de vloer te
hebben gehad die een voorschot kwamen eisen.

Een museumdirecteur krijgt niet de hele week
steunende en zeurende kunstschilders over de
vloer; het lot van een uitgever schijnt te zijn dat
hij voortdurend wordt lastiggevallen door ge
mankeerde dichters, dwaze, geveinsde genieën
en bezopen druggebruikers. Men leest het lijden
in Reinhard Pipers uitgeversherinneringen Biicherwelt, Erinnerungen eines Verlegers (1979) en
men begrijpt niet hoe de directeur van de (toen
malige) uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, Doeke
Zijlstra, al dat gedonder rond het tijdschrift Fo
rum heeft kunnen verdragen. Zijlstra is dan ook
een van de weinige uitgevers over wie men niets
dan goeds hoort. Maurice Roelants noemde
hem met recht ‘de humaanste der uitgevers’.
Aan Zijlstra moet ik nog twee onbetwist geliefde
uitgevers toevoegen: de twee eerste directeuren
van de Wereldbibliotheek: L. Simons (directeur
van 1905-1925) en Nico van Suchtelen (19251948) mogen van de auteurs óók de geschiedenis
in gaan als ‘humaan’ (Van Suchtelen zelfs als
humanist).

Lieve vader
Schrijvers gaan met uitgevers vlak voor hun de
buut om als een zoon met een lieve vader. Is het
eerste boek eenmaal gedrukt en uitgeleverd dan
beginnen de eisen en de pretenties. Geen ander
verhaal heb ik gelezen of gehoord van een uitge
ver. De toch als lief bekend staande Nicolaas
Beets kon in toorn ontsteken als er één drukfoutje in de zoveelste van zijn Camera stond ter
wijl de toch voor uiterst lastig gehouden Willem
Bilderdijk vaak heel redelijk omging met zijn
uitgevers; een unicum! De brieven die hij
schreef aan zijn uitgever (hij had nog twintig an
deren) P.J. Uylenbroek (in Brieven van Mr. Wil
lem Bilderdijk 1, blz. 115-216, 1836) zijn
poezelig-lief, zeker als men ze vergelijkt met Bilderdijks
andere,
massief-melancholischsatanische corespondenties. Welke uitgever
krijgt nog brieven als die van Bilderdijk met de
aanhef: ‘Veelgeliefde Vriend!’? Welke auteur
geeft zijn gebrek zo toe aan zijn uitgever als Bil
derdijk op 27 april 1786: ‘Dubbel recht, ja tiendubbeld recht het gij te klagen, en onvreden te
zijn’? Vier jaar later biecht de romanticus op: ‘Ik
ben U dubbelen dank schuldig, verdubbeld
door nalatigheid in het kwijten.’ In zijn laatst
bekende brief aan Uylenbroek eindigt Bilder
dijk met: ‘Doe mij dilwijls weten dat gy wel
vaart, gelukkig zijt, en altijd dezelfde voor
Uwen ouden onveranderden Vriend Bilderdijk'
(16 juni 1803). Welke hedendaagse uitgever zou
niet dolgelukkig zijn met één zo’n brief van een
van zijn auteurs?
Wat mijn buitenmate interesseert, ik die zelf aan
de auteurskant sta en nog nooit aan de uitgeverskant heb gestaan, is wat mensen bezighoudt die
een uitgeverij runnen. Waarom geeft een uitge
ver dichtbundels uit terwijl de boekhouder on
getwijfeld tuinboeken aanbeveelt? Waarom
houdt de internationale firma Brill, te Leiden,
zich onledig met het uitgeven van commercieel
volstrekt oninteressante projecten als een taal
kundige studie in het Swahili die nooit meer dan
vijfhonderd kopers zal trekken? Wat bezielt een
uitgever om, zoals de Arbeiderspers, een
prestige-reeks als Privé Domein op te zetten ter
wijl deze uitgever er qua handelsgeest verstandi
ger aan zou doen kookboeken en damesromans
uit te geven? Is de literaire of wetenschappelijke

uitgever misschien toch een beetje een geman
keerd auteur of een gefrustreerde wetenschap
per?
Op deze plaats wil ik niet ontkennen dat ik vaak
meer belang stel in de vertellingen van uitgevers
of hun gedrukte memoires dan hun auteurs. Im
mers: het fonds van Brill gaat volledig aan mij
voorbij (behalve dan hun jaarlijkse uitgave van
Mededelingen vanwege hel Spinozahuis; terwijl de
fondslijst van deze uitgeverij in 1983 197 blad
zijden telt!) en de vuistdikke catalogus van Ox
ford University Press wekt niet altijd mijn
kooplust op als ik hem doorblader. Wat zou ik
immers moeten beginnen met Using Field Machinery door W.H. Boshoff (1968)? Maar ook
onverdachte Nederlandse uitgeverijen komen
met wonderlijke zaken als een ‘houtkachelboek’
(Bert Bakker) of een verzamelbundel met grap
pen en grollen van een taxichauffeur (Arbei
derspers). Het reilen en zeilen van ‘ideologi
sche’ uitgeverijen als Uitgeverij Progresss in
Moskou, The Foreign Languages Press in Pe
king en, het raarste van alles, ‘Het Instituut
voor marxistisch-leninistische studiën van het
centrale comité van de Albaanse arbeiderspartij’
(Tirana) dat tenminste in drie moderne Europe
se talen een eindeloze reeks Gekozen Werken van
partijehef Enver Hoxha uitgeeft, heeft mijn aller
minste aandacht. Ze zullen in Albanië, Rus
land of China toch ook wel weten dat zelfs de
meest geharde communist tegenwoordig afziet
van de lectuur van J.V. Stalin The Foundations
of Leninism (ik zelf bezit de Pekingse editie uit
1970)? Waarom dan dit alles uitgegeven terwijl
de Rus, de Albaan en de Chinees toch ook wel
weten dat het geld over de balk smijten is?
Moet ik aannemen dat de Rus zo gek is dat hij
met graagte een dag in de rij staat voor een nieu
we niet-dissidente roman terwijl hij weet dat er
hele wouden worden omgezaagd om het vrije
westen voor een habbekrats vol te stouwen met
niet-gelezen werken van Stalin of Hoxha? De
gewone Oosteuropeaan kan misschien wel niet
anders dan dit lijdelijk aanzien maar hoe denken
de marxistisch-leninistische regimes dan? Lie
ver ontevreden lange rijen voor de Moskouse
boekhandel en kisten vol ongelezen troep naar
Amsterdam? Of — en dat zal de oplossing van
dit raadsel natuurlijk zijn — kunnen ze in het
oosten boeken zo goedkoop maken dat ze winst
maken met de onverkoopbare heren Stalin, Mao
en Hoxha? Zijn Russische uitgevers slimmer
dan Nederlandse?
De wereld van de uitgeverij is een fascinerende.
Ik dwaal er reeds jaren in rond. Ik kom in boek
handels, spreek uitgevers, koop boeken en heb
mij er in menig land over verbaasd dat er zoveel
verschijnt waar ik geen weet van heb. Zijn uit
gevers gekken, mensenvrienden of gemene le
perds? Misschien dat ik de komende maanden
een sluiertje kan oplichten. Dr. Johnson, de
alijd citeerbare hypochonder, sprak in 1756:
‘Uitgevers zijn edelmoedige en eerlijke
mensen.’ Bijna twee eeuwen later schreef Vest
dijk, naar aanleiding van de dood van Doeke
Zijlstra: ‘Ik wil hier verklaren dat ik mij tegenover
mijn uitgevers inderdaad altijd een pygmee heb ge
voeld en dat de uitgevers, behalve mijn meerderen
en weldoeners, ook mijn tegenstanders waren. ’ Dit
artikel ten einde gekomen, is maar één definitie
ve gevolgtrekking mogelijk: uitgevers en schrij
vers klagen in commissie.
■
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Van de klassieken naar de kranten
en vice versa
De beschaving: Guépin fundeert eindelijk het liberalisme
De beschaving
door J.P. Guépin
Uitgever: Bert Bakker,
600 p., ƒ59,50

Jan Eijkelboom
J.P. Guépins magnum opus (tot
nu toe) is een dik moeilijk boek
met een korte eenvoudige titel:
De beschaving. Bij nadere be
schouwing, wanneer men ge
wend is geraakt aan Guépins
taalgebruik en het door hem ge
hanteerde begrippenapparaat,
blijkt het met die moeilijkheid
wel mee te vallen en leest men
het boek als een verzameling
speelse essays, in een serieus,
bijna dwingend verband. De be
schaving is een overtuigend
boek, ook al blijf ik hier en daar
tegenspartelen wanneer de
schrijver nu en dan een emotio
neel vooroordeel presenteert als
een ijzeren waarheid.

J.P. Guépin

die intussen hoofdbetekenis gewor
den zijn. Bij Sloterdijk is dat het cy
nisme, bij Guépin is het de retori
ca.
Sloterdijk komt uit op een meer
vrijgevochten standpunt dan dat
van Guépin, die een uiterst intelli
gente en levendige apologie van
‘recht en orde’ levert. Sloterdijk
En de eenvoud van die titel is ook schreef zijn boek dan ook in een
maar schijn. In De beschaving wordt nog altijd autoritaire en zich weer
ongeveer de hele beschaving over duidelijk verhardende maatschap
hoop gehaald, althans de westerse pij als de Duitse, terwijl Guépin
beschaving, gebaseerd op de Griek zich afzet tegen de flodderige tole
se en vooral de Romeinse cultuur rantie die hier volgens velen heerst.
en literatuur. Ik kan me voorstellen Dat ‘volgens velen’ zal Guépin wel
dat er een soortgelijk boek wordt licht steken. Ergens in zijn inlei
geschreven over zeg maar de ding heeft hij het over ‘mijn warse
oosterse beschaving, waarvan dan aard’. Van die aard heeft hij inder
de uitkomst een totale andere zou daad herhaaldelijk blijk gegeven,
zijn dan die van J.P. Guépin in dit bij voorbeeld in polemische, soms
boek.
zelfs op woedende toon, geschreven
Het is ook mogelijk een dergelijke, gedichten naar aanleiding van ac
schier allesomvattende beschou tuele gebeurtenissen. Zo schreef hij
wing over de westerse beschaving op de avond van de kroning van
te schrijven, een beschouwing die Beatrix een sonnet dat begint met
evenmin leidt tot systeembouw en de regels: ‘Treedt maar weer af, Me
die evenzeer uitgaat van de klassie vrouw, ik zag u bijna stikken/van op
ken, en toch tot andere leefregels geblazenheid, een koningin voor kik
voor onze tijd te komen. Ik denk kers. ’ Anti-monarchistisch, dus
hierbij aan Peter Sloterdijks Kririk ‘links’? Lees dan de laatste terzine
der zynischen Vernunft. Sloterdijk — van het sonnet: ‘Blijf liever aan,
ik word nu heel globaal — gaat Mevrouw. Onze oorlog werd verlodaarbij uit van de Grieken, Guépin ren/door rellen om Vietnam. U moet
vooral van de Romeinen (hij vindt de Rus bekorenl/Fout zijn ze alle
de Grieken over het algemeen te maal, Uw collaboratoren. ’
‘romantisch’). Punt van overeen
komst is, dat beiden een centraal Retorische mentaliteit
begrip uit de oudheid hanteren en Warser kan het inderdaad niet.
weer tot leven wekken, of liever: Maar in zijn bijna fysieke afkeer
ontdoen van latere bijbetekenissen van gemakzuchtig en luidruchtig |
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links bevindt Guépin zich niet in
het kleine gezelschap van een na
denkende happy few, zoals hij soms
schijnt te denken, maar in dat van
de gemakzuchtige zwijgende meer
derheid. Alleen in de kleine intel
lectuele milieus waarmee hij meest
al te maken heeft, vertegenwoordigt
hij misschien een impopulaire min
derheid.
Het dwarsliggen beoefent hij dan
met een vileine wellust, die ik hem
graag gun maar die ik ook met
graagte zal bestrijden. Zo zegt hij in
een recent interview in de NRC
over de club van Morgan-automobilisten waarvan hij lid is: ‘Het
prettige daarvan is dat je er niet on
verwacht oude Vietcong-aanhangers
in kunt tegenkomen. Het zijn alle
maal rustige Telegraaf-lezers. ’ Ik kan
hier oprecht om grinniken, omdat
ik precies weet wat Guépin hier be
doelt, omdat ik alle slagen om zijn
arm heb geteld, maar ik zal hier
toch tegenin brengen dat er geen
rustige Telegraaf-lezers bestaan.
De Telegraaf is een kwaadaardige
krant, in zijn totaal en consequent
anti-socialisme het meest ideologi
sche dagblad van Nederland, en
wie zich op zo’n krant abonneert
doet dat uit een gedeelde haat, en
haat en rust gaan niet samen, zoals
Guépin zelf elders haarscherp aan
toont.
Maar terug van de krant naar het
boek, van de plaagstoot (ook mij
nerzijds) naar de retorische mentali
teit. De retorica is voor Guépin
veel meer dan welsprekendheid,
laat staan de holle retoriek van het
huidige spraakgebruik. ‘De retori

cus, ’ aldus Guépin, ‘ziet elke mense
lijke uiting als zet in een strategie, in
het spel met een publiek dat men wil
overtuigen. ’
Al meteen paalt Guépin de retorica
af van de filosofie: ‘Ik streef niet
naar een (voor anderen) dwingende
bewijsvoering; ik volg liever een on
gedwongen weg... De retoricus gelooft
niet dat er waarheden bestaan buiten
de consensus van gesprekspartners om
en dus ook onafhankelijk van een si
tuatie... Ik vind het fataal dat Socrates, Plato en Aristoteles zo van het so
fistisch relativisme zijn geschrokken
dat ze zich achter wezenlijke en uni
versele waarden hebben verschanst.
Daar is veel bloed door gestort. ’
De retoricus staat wantrouwend te
genover te veel consequenties. ‘Er
is moed voor nodig om voor conse
quenties terug te schrikken; in plaats
van goed doordachte waarheden komt
dan een levendige nieuwsgierigheid
naar mogelijke nieuwe standpunten...
Ik houd een pleidooi om de waarheid
als consensus op te vatten en bepleit
daarom de wenselijkheid van een goed
geordende discussie. Alleen daarin
worden de discussiepartners weder
zijds uitgedaagd hun standpunten hel
der teformuleren. Waarheden moeten
telkens weer opnieuw verdedigd en
doordacht worden, anders behouden
ze hun kwaliteit niet; het worden cli
chés. Bondgenoot is dan de klassieke
poëzie, die door zijn ver doorgevoerde
eenheid van vorm en inhoud zijn
waarheden tot het gedicht beperkt, of
algemene waarheden in een concrete
situatie aanschouwelijk maakt. ’
Tot nu toe leek De beschaving voor
al een politiek boek, maar het gaat
ook in belangrijke mate over litera
tuur. Het is dan ook in de eerste
plaats gebaseerd op twee reeksen
artikelen in Hollands Maandblad:
‘Alleen kunst kan ons redden’ en
‘Retorica en liberale samenleving’.
Deze reeksen worden verder uitge
werkt in de hoofdstukken ‘Dialec
tiek’, ‘Politiek’, ‘De taal der
hartstochten’ en ‘De mening van de
ander’. Het vijfde deel, ‘Het bloe
dig fundament van de beschaving’
(het boek wordt hier ‘minder jolig’,
waarschuwt Guépin), kan men be
schouwen als een omwerking van
Guépins dissertatie: ‘The tragic pa
radox, myth and ritual in Ancient
tragedy’ (1968).

DeRevisor

waarin opgenomen
NewFoundLand
1983/4
Proza: Frans Kellendonk,
Herman Koch en JeanPaul Franssens (eenakter).
Poëzie: H. H. ter Balkt,
Hans Verhagen, Chr.J.van
Geel, Leo Vroman, Jorge
Luis Borges en anderen.
Czeslaw Milosz over
Poolse dichters en de
oorlog.
Witold Gombrowicz in
Argentinië.
Vertaallaboratorium:
Baudelaire, Mallarmé,
Rimbaud vertaald door
Petrus Hoosemans.
In iedere boekhandel te
koop voor f 12,-.

Nute koop
in iedere boekhandel
Carry van Bruggen Het
huisje aan de sloot

10.25
C. Buddingh’ Daar ga je,
Deibel!

10.25
Marcellus Emants Jong
Holland

13,00
10.25

Jac. van Looy Jakob

Willem G. van Maanen De
onrustzaaier

10.25

S. Vestdijk De redding van
Fré Bolderhey

10.25
Salamanders
Querido

Maar in zijn politieke en in zijn li
teraire beschouwingen, die overi
gens geenszins los van elkaar staan,
doet Guépin zich vooral kennen als
moralist, als zoeker van leefregels.
Ook in zijn eigen gedichten is Gué
pin altijd al een retoricus geweest,
in de door hem zelf gecreëerde, of
van de Ouden overgenomen zin
van dat woord. De titel van zijn
eerste bundel luidde: De mens is een
dier maar hij zou het kunnen weten.
Allemaal raadsels, eh? is de wel zeer
anti-lyrische titel van een andere
bundel. Maar in zijn laatste, classi
cistische verzameling sonnetten en
vertaalde epigrammen, Liefde, af
keer en gewoontes, zijn het vooral de
leefregels die treffen. Bij voorbeeld
deze:
Kus uw vriendin, wees blij met haar
zolang ze lacht,
en vraag in godsnaam, graaf niet die
per naar haar klacht.
Zoiets is grappig, bruikbaar, en wat
mij betreft ook nog ontroerend.
Maar in de zoveel kloekere Bescha
ving gaat het om poëzie van een an
dere orde, de ‘echte poëzie’, vol
gens Guépin, van Aeschylus en Euripides. Centraal staat hierbij de ge
dachte ‘dat voor de tragici de door
bloedschuld en incest bezoedelde
voortijd een voorwaarde is voor de
orde van de huidige beschaving.
Het bloedig fundament van de be
schaving. Recht en orde, en ritueel
conventioneel gedrag, als precaire
overwinning op een beestachtige
menselijke natuur. In de jaren
zestig dacht ik nog dat de
rechtsstaat zo’n vanzelfsprekend
goed was, dat het een aardig tijd
verdrijf was taboes marginaal te
doorbreken. Nu weet ik beter en
evengoed als de tragici hoe snel en
onomkeerbaar de talio van de
wraak kan escaleren.’
Guépin is, meen ik, tot dit inzicht,
tot deze verandering van standpunt
gekomen tijdens een vrij langdurig
verblijf in Italië toen daar de Rode
Brigades dagelijks van zich lieten
horen. De ontwikkelingen in
Noord-Ierland en Libanon verster
ken zijn gelijk. De beschaving zou
men de vrucht kunnen noemen van
een gelijktijdige bestudering van de
klassieken en het goed lezen van de
kranten. Een dergelijke combinatie
van eruditie en gevoel voor actuali
teit is zeldzaam.
Boeken als dit, bij alle soliditeit
toch voornamelijk heel speelse, in
drukwekkende tractaat van J.P.
Guépin worden dan ook zelden ge
schreven. Het is dan ook te hopen
dat het goed en door velen gelezen
wordt. Ze kunnen hier kennis ne
men van een — eindelijk — gefun
deerd liberalisme, dat kan leiden tot
een strijdbaarder tolerantie.
■

in augustus/
september
verschenen

MEULENHOFF
AMSTERDAM

in de
boekhandel
verkrijgbaar

BETTE PESETSKY

Verhalen tot op zekere hoogte. Adembenemende verhalen van een
nieuwe literaire ontdekking, leder verhaal van Bette Pesetsky is een
beklemmende hel waar de sensitiviteit beschermd wordt door harde
ironische humor. 124 blz., f 24,50__________________________

NIS VttN DER HORST

Met Wolf is alles in orde. Themaroman over de ontrouw in de liefde.
De mannelijke tegenhanger van Anja Meulenbelts De schaamte
voorbij. 'Het is voortreffelijk geschreven, met een lichtvoetige vaart die
de lezer vaak doet glimlachen zonder aan de diepe treurigheid van
het onderwerp afbreuk te doen.' - Aad Nuis in Intermagazine
328 blz., f29,50

osephd Mende

Heimwee naar Haarlem. Met grote directheid geschreven roman over
twee vriendinnen. Twee tegengestelde vormen van geluk en twee
tegengestelde vormen van heimwee. 128 blz., f 24,50

De Gids

De Gids nummer 6 1983. Gesprek met dr. W.F. Duisenberg, president
van De Nederlandsche Bank door Kees Caljé en G. van Benthem van
den Bergh. Verhalen van Huub Beurskens en Reinold Widemann,
poëzie van Wiel Kusters en Jacques Hamelink. In de rubriek Kroniek
& Kritiek bijdragen over poëzie, de Hitler-dagboeken en andere
vervalsingen, AIDS en Elias Anne Borger. Buitenlandse literatuurspecial over het Amerikaanse post-modernisme. 88 blz., f 12,50

Hubert

Lampo

Zeg maar Judith. De nieuwe, grote magisch-realistische roman: een
mythische speurtocht naar de onbereikbare liefde. 428 blz., f 34,50

JUAN CARLOS ONETTI

Laat de wind maar spreken. Zoals Marquez zijn imaginaire stad
Macondo creëerde, zo schiep de Uruguayaanse schrijver Onetti zijn
stad Santa Maria, hel en paradijs, waar de mensen leven aan de rand
van middelmatigheid en wanhoop. Onetti werd in 1980 bekroond met
de Spaanse Cervantesprijs. Vertaling Mieke Westra. 256 blz., f 39,50

Marnix Gijsen

Amerika en ik. Van 1938 tot 1964 was Marnix Gijsen honorair
ambassadeur in de Verenigde Staten, over deze periode schreef hij de
romans De vleespotten van Egypte, De kroeg van groot verdriet en
Harmagedon. Een kroniek van recente jaren welke nu gebundeld zijn
in Amerika en ik. 484 blz., f 29,50
EEN ONLEESBAAR BOEK DAT NERGENS OVER GAAT

SERAPH1NIANU*
Encyclopedie van de verbeelding, getekend en geschreven door Luigi
Serafini. In een vloeiend, zij het nog niet ontcijferd handschrift, met
briljante illustraties van fantastische wezens en volgens een volstrekt
logisch systeem, wordt alle kennis omtrent botanie, zoölogie, chemie,
natuurkunde, techniek, etnologie, anatomie, sociologie, linguïstiek en
urbanisatie van een fantastische wereld met grote nauwkeurigheid
ontvouwd. 392 blz., groot formaat, gebonden, ruim 1100 afbeeldingen
in kleur, f 195,- Meulenhoff/landshoff___________

MEULENHOFF AMSTERDAM

M

24 SEPTEMBER 1983 L / l “ l

29

ALLE VOORDELEN VAN EEN V

Jtxmm

Juk

S V c R R r v u o v.

O

irx

L

v

DENIEUWE3

M-j U i v o C U E IU V M . De Siërra. De auto die u het
plezier in rijden weer teruggeeft. Sportief in prestaties en weggedrag.
Werkelijk komfort abel en ekonomisch. Datkomplete rijplezier vindt u terug
in het nieuwe 3-deurs model. Met 'n geheel eigen, coupé-achtige styling. Met dezelfde'
komfortabele ruimte als de 5-deurs. Maar 'n prijs die 2 deuren lager ligt
Vijftien belangrijke onderscheidingen. Voor de doelbewuste vorm van
exterieur en interieur.
*Adviesprijzen incl. BTWaf importeur. Afleyerinqskosten v.a. ( 402,-. Prijsvvijzkimpen voorbehouden. Vraau uw Ford DealgL

Voor de geavanceerde techniek en ’t uitgebalanceerde weggedrag.
De meest verkochte auto in z'n klasse. Over heel Europa en al binnen
enkele maanden na z’n introduktie. Door z’n komplete zuinigheid. Door het gemak
van z'n derde deur en de in de L-uitvoering in twee delen neerklapbare achterbank.
Ga zelf bij uw Ford Dealer ervaren waarom, p r y p n Q IP D D A
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Uit het leven van de archeologie
Wandelingen door de Antieke Wereld
Naar paleizen uit het slik
door F.L. Bastet
Uitgever: Querido, 232 p.,
ƒ 3 5 ,- _________________

Rudi van der Paardt
In één van zijn vroege Griekse
reisverhalen vertelt Alfred
Kossman hoe hij in Olympia
werd geconfronteerd met de
restanten van een roemrijk ver
leden zonder daarbij de obligate
bewondering te ondergaan. Hij
kon zich bij de massa omgeval
len zuilen eenvoudig niets voor
stellen, en voerde als excuus
aan dat hij nu eenmaal geen ar
chitect, historicus of classicus
was. Zijn ervaring lijkt mij
allesbehalve uniek: het is inder
daad heel moeilijk om zonder
grote kennis van de materie bij
een hoop veredeld puin een min
of meer geslaagd bouwwerk op
het netvlies te krijgen. Vandaar
het succes bij voorbeeld van het
door Evans gereconstrueerde
Knossos, of, om dichter bij huis
te blijven, van de ‘nieuwbouw’
in Xanten. Is er weinig of niets
aan reconstructie gedaan, dan
ziet men in situ meestal alleen
maar wat men ziet: ‘kleine, ont
hoofde zuilen, hooi, een olijf
boom
Wie denkt dat de publikaties van
klassieke archeologen geschikt zijn
om een indruk te krijgen van het
verre verleden, komt nogal eens
van een koude kermis thuis. Opgravingsverslagen zijn voor bui
tenstaanders geheel onleesbaar:
men wordt bedolven onder tabellen
en grafieken en het fotomateriaal is
zo gedetailleerd, dat je door de bo
men het bos niet meer ziet. Geluk
kig zijn er ook vakgeleerden die de
kunst verstaan uit disparate gege
vens een leesbaar verslag te destille
ren, dat de fantasie in werking zet.
In de jaren twintig verschenen in
de NRC inspirerende artikelen van
de in Rome gestationeerde archeo
loog H.M.R. Leopold. Zijn stuk
ken zijn gebundeld in een zesdelige
reeks Uit de leerschool van de spade;
aan het eind van de jaren zestig is
daaruit nog eens een selectie ver
schenen (wie zorgt voor een her
druk?). Een hedendaagse pendant
32^n24SEPTEM BER 1983

van deze reeks lijkt te worden de se
rie ‘Wandelingen door de antieke
wereld’ van de literator/archeoloog
F.L. Bastet, conservator van het
Leidse Rijksmuseum van Oudhe
den.
Evenals in Duizendjarig Dolen
(1978) en Het maansteenrif (1979)
gebruikt Bastet in zijn nieuwe bun
del, Naar paleizen uit het slik (al
weer een citaat), een typisch literai
re truc om die gewenste aanschou
welijkheid te bereiken: de raamver
telling. Het centrale deel van de
bundel is nu gewijd aan verslagen
van reizigers naar Turkije, nadat
eerder Rome en Griekenland waren
‘behandeld’. Men staat altijd weer
verbaasd over de vondsten die
Bastet in archieven en bibliotheken
doet: nu delft hij op de memoires
van Antoine Baron van Dedem
(1774-1825), een reisverslag van de
Antwerpse kolonel Rottiers (17711857), en de drie delen reisherinne
ringen van wethouder/dichter Jan
van ’s Gravenweert (1790-1870).
Vooral de laatste blijkt een interes
sante persoonlijkheid, een merk
waardig mengsel van naïveteit en
cynisme, met een scherp oog voor
saillante details. Het door Bastet
geciteerde slot van zijn journaal
maakt je nieuwsgierig naar de re
ceptie van diens overige literaire
werk (hij vertaalde onder meer de
epen van Homerus). Daarop lijken
de volgende regels toch wel te
zinspelen: ‘Gerust kan ik hier de
opgave mijner onopgesierde bevin
dingen en ongehuichelde gewaar
wordingen, het misschien reeds te
lang gerekt verhaal van mijnen uitgebreiden reistogt besluiten, en
welligt een nieuw vaarwel toeroe
pen aan een Vaderland, waar, van
der jeugd af tot heden, onverschil
ligheid en miskenning mij veelal in
stede van deelneming en bemoedi
gende welwillendheid, zijn te beurt
gevallen.’
Een tweede motief, dat als een rode
draad door de bundel loopt, is al
even literair, zelfs te beschouwen
als een metafoor voor het schrijven
zelf: de vervalsing, in uitgebreidere
zin het bedrog. Zijdelings komt dat
aan de orde in een hoofdstuk met
de wat ironische titel ‘Uren met
Winckelmann’. Hierin wordt de
grote oudheidkundige, de auteur
van het onbetwiste meesterwerk
Die Geschichte der Kunst des Altertums (1764) ‘van onderen bezien’.
Winckelmanns pederastische nei-

MARIE-GABRIELLE
IN DE ORIËNT
Georges Pichard
Wie het andere werk van
Pichard kent, zal weten dat
ook dit boek heel wat heilige
huisjes omschopt en taboes
(zoals SM) doorbreekt. Full
colour/luxe gebonden / f65,-

MARIE-GABRIELLE
DE SAINT EUTROPE
Georges Pichard
Luxe gebonden, anti
klerikaal, sadomasochistisch
kunstkijkboek/ f65,-

ODYSSEUS
Georges Pichard
Een moderne bewerking van
de zwerftochten van Odys
seus door de meester van
het erotische tekenwerk.
Georges Pichard. Zwart wit /
luxe gebonden / f29,50

LOVE STORIES
diverse tekenaars

m
F.L. Bastet
gingen blijken de inspiratiebron te
zijn geweest voor een fraaie verval
sing, ‘Jupiter met Ganymedes’, van
de Duitse schilder A.R. Mengs.
Het is voor ons misschien wat
moeilijk voorstelbaar dat een emi
nent kunstkenner als Winckelmann
van een dergelijk bedrog het slacht
offer werd, maar het accentueert
weer eens de Binsenwahrheit dat el
ke tijd zijn eigen antieke oudheid
heeft. In dit verband is ook het
laatste opstel, over Vosmaer en de
schilder Alma Tadema, van belang.
Opmerkelijk vind ik Bastets haast
terloopse opmerking dat Tadema,
die ‘Hadrian in Engeland’ schilder
de, de Romeinse keizer en zijn
vrouw Sabina voor even onafschei
delijk hield ‘als vorstelijk echtparen
dat in de negentiende eeuw behoor
den te zijn en dat doorgaans ook
waren’. Aan deze beeldvorming in
letterlijke zin van de oudheid zou
een hele dissertatie, zo niet een
reeks dissertaties, te wijden zijn.

Speld
Geheel in het teken van bedrog
staat het hoofdstuk ‘De salonleeuw
en de gouden speld’. Het gaat hier
om de zogenaamde fibula Praenestina (speld van Praeneste), waarmee
elke classicus in een vroeg stadium
van zijn studie is geconfronteerd:
de speld heeft namelijk een inscrip
tie met het oudste Latijn dat wij
kennen, Manios med fhefhaked Numasioi, hetgeen betekent ‘Manios
heeft mij (de speld dus) voor Numasios gemaakt’. Er heeft inciden
teel twijfel aan de echtheid van de

speld en de inscriptie bestaan, maar
onlangs heeft de Italiaanse archeo
loge Margherita Guardicci het defi
nitieve bewijs geleverd dat de speld
een brutale vervalsing is. Bastets re
laas van de verwikkelingen rond de
ze speld roept toch bewondering en
zelfs wel enige sympathie op voor
de auctor intellectualis van dit we
tenschappelijk bedrog, de Duitse
archeoloog Wolfgang Helbig.
De naam van deze stuntman valt
ook in een opstel gewijd aan twee
hoogtepunten uit de antieke sculp
tuur, de zogenaamde Ludovisitroon en een pendant ervan, die
naar de huidige plaats van expositie
de Boston-troon wordt genoemd.
Beide tronen zijn kort na elkaar,
aan het einde van de negentiende
eeuw, in Rome op het terrein van
de prins van Piombino-Ludovisi
gevonden. De hierboven genoemde
Guardicci heeft in haar publikatie
over de fibula Helbig gebrandmerkt
als de vervalser van de Bostontroon. Wat vaststaat is dat hij inder
daad bij de verkoop van het fraaie
reliëf (overigens helemaal geen
troon, evenmin als de Ludovisitroon) betrokken is geweest en dat
de transactie hem bepaald geen
windeieren heeft gelegd. Bastet is
echter geenszins overtuigd van een
vervalsing. In verband hiermee her
haalt hij zijn theorie, enkele jaren
geleden in een wetenschappelijk
tijdschrift geventileerd, dat het bij
beide tronen gaat om Romeinse
sculptuur met funeraire betekenis.
Wie, zoals ik, zich door het persua
sieve betoog laat meeslepen, moet
voor de aardigheid eens nalezen
wat handboeken over deze, alge-

Twaalf internationaal beken
de tekenaars geven - ieder in
4 pagina’s en zónder woor
den - een erotisch getinte ‘lo
ve story' weer. Full colour /
gebonden / f29,50

en de OPWINDENÖE AL
BUMS (f 9,90 per stuk):
PAARTIJD: onderscheiden
als het beste cartoonboek
van het jaar 1983 op de we
reldkartoenale in Knokke
Heist.

OPWINDENDE
GERECHTEN

tb

OPWINDENDE GERECHTEN:
ondeugende foto’s van zinne
prikkelende schotels met op
dienadviezen.
VIEZE HUMOR: getekende
schuine moppen van Claude
Serre.
FOR LOVERS ONLY: ondeu
gende cartoons voor de ware
‘liefhebber'.
VRIJEN IN HET OPENBAAR:
een humoristische handlei
ding in cartoonvorm.
De bovenstaande boeken zijn ver
krijgbaar bij boekhandel en
stripspeciaalzaak. of door over
schrijving van het verschuldigde
bedrag op postrekening 4306743
van Kartoen, Hazerswoude, onder
vermelding van het gevraagde.

Voor bestellingen onder 130,-voor
verzendkosten f4,- extra overma
ken.
S v p. ook vermelden: A 36.

meen voor Grieks gehouden, tro
nen opmerken. Als er geen afbeel
dingen bijstonden, zou je denken
dat het over totaal verschillende ob
jecten ging. In Die Kunst der griechischen Antike van H.A. Stützer
(1955) wordt zelfs een verband ge
legd tussen het als geboorte van
Afrodite geduide centrale reliëf van
de Ludovisi-troon en de dynami
sche filosofie van de Ioniër Heraclitus — dat maakt zo’n zes eeuwen
verschil met de datering die Bastet
voorstaat, om van de vinnige Itali
aanse archeologe maar te zwijgen!
Moge Boston dan waarschijnlijk
toch niet met een vervalsing zijn
opgescheept, het befaamde New
Yorkse Metropolitan Museum
heeft vol trots jaren lang enige
Etruskische terracotta’s geëxpo
seerd, die uit een twintigste-eeuwse
Romeinse oven kwamen. Een thans
befaamde handboekenschrijfster
over archaïsche Griekse kunst, Gisela Richter, heeft in haar jonge ja
ren de fout van haar leven gemaakt
door de manshoge baksels, voor
veel geld aangekocht, als volwaardi
ge vondsten te bestempelen. Met
een onmiskenbare ondertoon van
Schadenfreude diept Bastet deze
jeugdzonde op, maar laat niet na tot
slot op te merken, dat deze verhalen
allemaal heel vermakelijk zijn ‘zo
lang we niet zelf het slachtoffer van
een dergelijk bedrog worden’.
Wie Bastets laatste opstel heeft ge
lezen, zoals eerder gezegd gewijd
aan Vosmaer en de nu min of meer
herontdekte Alma Tadema (over
hun relatie schreef ook R. Borger in
zijn aardige boekje Drei Klassizisten, Leiden 1978), en de bundel
opnieuw doorneemt, merkt dat de
belangrijkste motieven al in het
eerste hoofdstuk ‘De bronzen van
Riace’ aanwezig zijn. Wat er mis
schien aan ontbreekt is dat deze re
centelijk uit zee opgedoken bron
zen jongemannen (nog) niet als ver
valsingen zijn bestempeld. Maar
helemaal zuiver is het ook bij deze
spectaculaire vondst niet gegaan en
er zijn nog heel wat vragen on
beantwoord. Als geen ander weet
Bastet het verslag van zo’n vondst
spannend te maken. De opwinding
van de duikende chemicus Mariotini (‘met enige moeite kon hij ook de
contouren van het bijbehorende li
chaam onderscheiden’) slaat gemak
kelijk over op de lezer. Ietwat be
rustend eindigt Bastet zijn boeiend
verslag met de constatering dat nog
oneindig veel antieke kunst op de
bodem van de zee rust. Maar geluk
kig laat dat paleis van slik op gezet
te tijden zijn schatten los. Een
nieuw deel ‘Wandelingen' zal ons
daarover zeker willen berichten. ■
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Verkrijgbaar in de boekhandel
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V isuele v e r r a ssin g e n
Themersons boek over zijn films The ürge to Create Visions
The Urge to Create Visions
door Stefan Themerson
Uitgever: Gaberbocchus + De
Harm onie, 96 p ., ƒ24,50

E. van Moerkerken
Toen ik in 1954 bij het lezen
van de roman Professor Mmaa ’s
Lecture belangstelling en be
wondering kreeg voor de schrij
ver Stefan Themerson, wist ik
nog lang niet dat deze zelfde
Themerson zich al jarenlang in
tensief had verdiept in ander
mans, en had toegegeven aan
zijn eigen ‘urge to create
visions’.

freunde von morgen (1929) van Hans
Richter, evenals Themerson ie
mand die schrijft over de kunst
waarvan hij zelf het handwerk be
heerst — dus geen theoreticus of
criticus. Maar Themerson is min
der polemisch en didactisch, eerder
poëtisch.

‘Wie heeft de cinema uitgevonden?’
Zo begint het. ‘Er was eens, lang
geleden, een jong meisje dat een
handvol gloeiende kooltjes de lucht
in gooide; en de vonken verander
den in sterren.’ (Een Bosjesmanverhaal.)
Niet Gutenberg en Lumière heb
ben respectievelijk de poëzie en de
filmkunst uitgevonden: ‘Poëzie
werd, lang voordat we een manier
vonden haar te bewaren in geschre
Pas in november 1972 had ik zélf ven of gedrukte karakters, opgesla
wellicht vaardiger met al of niet be gen in het menselijk geheugen.
wegende plaatjes (‘visions’) dan met “Visions” werden, lang voordat we
woorden — het bijzondere genoe een manier vonden om ze te ont
gen, Themerson als experimenteel wikkelen op film, vastgelegd in
filmmaker te leren kennen en aldus poëzie.’ Zo kon een eenvoudige
in de reeds gewaardeerde schrijver vrouw vanuit het schip in de
onverwacht een cinematografisch glinsterende golven zeemeermin
geestverwant te ontmoeten.
nen zien; en zo kon de jeugdige Ste
In de loop van de volgende jaren fan T. ‘the Screen’s own life’ zien
verblijdde hij me met het toezen toen er in de bioscoop een stuk ge
den van verscheidene publikaties, kraste filmafval door de projector
zowel originele alsook fotokopieën, liep. Want in ieder mens —van Es
betrekking hebbend op het veel kimo tot Bosjesman — bestond,
soortige visuele werk van hem en bestaat en zal steeds blijven
van zijn vrouw Franciszka. De bestaan, de intense behoefte aan ‘vi
laatste zending bevatte de 60 pagi sions’.
na’s dikke catalogus van de in 1982
in drie Poolse steden gehouden uit
gebreide tentoonstelling van Stefan
en Franciszka Themersons oeuvre,
onder de titel Poszukiwania wizualne, Visual Researches. Deze rijk
geïllustreerde catalogus bevat een
paar instructieve artikelen bene
vens bio-, biblio- en filmografieën.
Het blijkt dat er voor de Themer
sons in hun geboorteland Polen
veel belangstelling bestaat; ik tel
ook een half dozijn Poolse vertalin
gen van Stefans literaire publika
ties.
Het grootste deel van The Urge to
Create Visions wordt ingenomen
door een omstreeks 1945 gemaakte
uitgebreide Engelstalige bewerking
van Themersons in 1937, in het
door hem geredigeerde Poolse filmavantgarde tijdschrift f.a. (‘film artystyczny’) gepubliceerde essay ‘O
potrzebie tworzenia widzen — Du
besoin de créer des visions’. Het
boek lijkt ietwat op mijn jeugdbij■ i e ? t v . - w » o .* f r r - V ï
bel Filmgegner von heute — Film™
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Sprekend over de ontwikkeling van
de filmkunst, wijst Themerson met
het oog op de internationale filmavantgarde van de jaren twintig en
dertig, op de noodzaak te breken
met de conventionele regels. Slor
digheid en toeval kunnen de ver
borgen eigenschappen blootleggen
van het ‘instrument for creating vi
sions’. ‘Aldus werden, ondanks de
bedoelingen van hun uitvinders,
wier doel het was perfect te repro
duceren wat het oog zag, de verbor
gen mogelijkheden van de cinécamera en de projector ontdekt,
niet door de regels te volgen, of ze
te verwerpen, maar door met ze te
breken.’
Hoe staat het met de realiteit van
filmbeelden? Die plaatjes zijn als
zodanig reëel, tastbaar en zichtbaar,
maar ze representeren tevens op
meervoudige wijze een andere reali
teit. Hier gaat Themerson verder
op door, om ten slotte terecht te ko
men op fotogrammen (foto’s die
zonder camera direct in de donkere
kamer gemaakt worden), die vol
gens hem niet ‘abstracte beelden’
genoemd mogen worden; nee, een
fotogram is de realiteit zelve. Er
staan veel van deze fotogrammen in
het boek.
Een van de mooiste uitspraken van
Themerson over de filmkunst vind
ik de volgende. Over de filmprojector: ‘Waar ik over praat is veel meer
dan het stuk machine in de projec-

tieruimte van de bioscoop. Als Berkeley nu leefde, en zou zeggen dat
de werkelijkheid zoals gezien op het
doek het idee is in de geest van de
filmer, zouden deze woorden defi
niëren waar ons orgaan voor illumi
natie eindigt, en waar het begin
punt ligt.’
Het tweede deel van het boek is een
geïllustreerd overzicht van de films
die de Themersons samen maakten.
Sommige zijn gedeeltelijk opgeno
men met een truc-tafel van eigen
constructie, waarmee schaduwbeel
den konden worden geproduceerd,
‘bewegende fotogrammen’.
De vier oudste films zijn verloren
gegaan. Van Europa (’31-’32)
bestaan nog slechts losse beelden.
Deze film is een illustratie van zijn
theorie: ‘Terwijl in grammaticaal
opzicht woorden refereren aan
woorden, en in semantisch op
zicht woorden refereren aan din
gen, refereren beelden in een colla
ge noch aan woorden, noch aan
dingen, hun betekenis moet ont
staan op een niet-verbale, nietreferentiële, ostentatieve manier
( . . . ) Wal is primitiever dan deze
opeenvolging van heupen, brood en
gelaat? (...) Primitieve mensen nemen
dit voor wat het is, zonder verdere bij
gedachten.
Maar
juist

“ sophisticated” toeschouders zoeken
naar symboliek en wal niet al. Er
was hier geen symboliek. Het was een
gewone visuele statement, uitgedrukt
in een eenvoudige visuele syntax van
cinematografische poëzie.’ (Dit is
weer eens wat anders dan montagevoorbeelden van Eisenstein of het
beroemde gelaatsexpressie-experiment van Koelesjov.)
Van de overgebleven drie films (alle
van tien minuten) zijn er in Neder
land twee te zien geweest bij twee
gelegenheden: bij Themersons be
zoek aan Nederland in Delft, 1972,
en in Amsterdam, 1979. The Adventure of a Good Citizen (1937) is
een heel amusante en verrassende
film, waarin twee mannen achter
uitlopend een klerenkast met spiegeldeur door stad en land dragen.
Mooie spiegeleffecten. (Polanski
zal deze film wel gezien hebben
vóór hij zijn ‘Twee mannen en een
kast’ maakte.) The Eye and the Ear
(1944-1945) is een prachtige, tech
nisch heel geraffineerde film op
vier liederen van Szymanowski, elk
in een eigen stijl gevisualiseerd.
Een van de mooiste, meest poëti
sche en muzikale film^ die ik ken.
Er bestaat een in 1974 in Londen
door Thomasz Pobóg-Malinowski
gemaakte documentaire film, Ste
fan i Franciszka, die helaas nooit in

ons land te zien is geweest (ook niet
in het Filmmuseum). We bezitten
daarentegen wel de hier in 1976 op
de televisie vertoonde kostelijke
film van Erik van Zuylen: Stefan
Themerson en de taal.
In dit voortreffelijke en mooi ge
produceerde boek is op pagina 15
terecht sprake van J.A. Plateau, de
uitvinder van de phénakistiscope
(1832), het eerste apparaatje waar- j
mee men — voor een spiegel en kij- J
kend door de spleten tussen de
plaatjes — een bewegend beeld kon
oproepen. Daarbij staat echter: ‘lit
from behind by an intermittent
light source’, hetgeen zowel histo
risch als technisch absoluut fout is.
De drie afbeeldingen onderaan die
pagina horen niet bij de tekst (staan
ook niet in de oorspronkelijke publikatie), want ze stellen voor: de
praxinoscope (1877), de projectiepraxinoscope (1879), beide van E. J
Reynaud, en de zootrope van Horne (1834). Waarvan slechts acte. ■
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FAMOUS QUAL1TY TOBACCOS

Heeft u er nooit van gedroomd om een tropisch eiland te ontdekken, waar de zon altijd schijnt, de mensen
altijd vriendelijk zijn en alles om u heen van een betoverende schoonheid is. Dan moet u eens op ontdekkingsreis in
Indonesië gaan. Een imposant land, zo groot als de Verenigde Staten, maar ongelofelijk gevarieerd. Een gordel van
honderden eilanden, wachtend om z’n geheimen voor u te ontsluieren.
En Garuda brengt u er naar toe. Iedere dag vliegen onze Boeings 747 vanuit 6 Europese hoofdsteden, via
Bangkok en Singapore naar 32 bestemmingen in Indonesië, precies naar de plaats waar u moet zijn. Met onze vloot
van 78 jets, waaronder A-300 Airbussen zijn we de grootste luchtvaartmaatschappij van het zuidelijk halfrond en
ropa, Zuid-oost_Azië
z u iu -u u b i AVie en
«u b ird iie. Waarbij
vvddruij ’ti ddr
u ig s ie is,
ib, dat
u d i we
w c ook
uur\
bieden we u komfortabele verbindingen tussen Europa,
en Australië.
aardigste
nog de enige luchtvaartmaatschappij zijn, die
zorgt dat uw dromen uitkomen. Meer inlichtingen
AMSTERDAM (020) 246397, BRUSSEL (02) 2191760.
bij Garuda of uw reisburo.

garuda indonesianAirways.

Een sprong om de tijd te doden
Peter Nijmeijers poëzie; van afstand n a ar toenadering
wordt, dan is er alleen maar sprake
van uitstel en wederom afstand, een
uitzicht op blinde muren heet het in
een ander gedicht van die reeks.
Ik denk dat die twee tussenafdelingen moedwillig als een verwerking
van échec zijn opgenomen, als
mislukte sprongen van verbeelding.
In de reeks die de bundel besluit,
De verdwijning, zien we weer de
nieuwe Nijmeijer, de dichter die
weinig woorden en woordspelingen
nodig heeft om in een uitzicht op te
gaan en de afstand de baas te blij
ven. Er is wel het besef van het ver
strijken van tijd, de onmogelijkheid
van vredige stilstand, noodlottig
verlies, maar is er ook een hoopvol
perspectief, dat van de dichter:

De sprong
door Peter Nijmeijer
Uitgever: Meulenhoff, 71 p.,
ƒ 2 2 ,5 0

Rein Bloem
De titelreeks van Peter Nij
meijers eerste bundel, De af
stand tot (1976), wijst onder
meer op een afscheid: een in het
luchtledige wenkende hand, het
besef van alweer gebeurd. De
enige manier om zich tegen dat
verlopen van tijd, vergankelijk
heid, te verzetten is afstand
doen en bewaren. Op allerlei
manieren werkt Nijmeijer dat
thema uit, waarbij vooral het
kijken, op ooghoogte en op af
stand, middels foto’s, films en
schilderijen die het waargenomene vastleggen, in the picture
is.
Nijmeijers nieuwe bundel, De
sprong, begint ogenschijnlijk
heel anders, niet met een af
scheid maar met een aankomst,
niet met een afstand maar met
een definitieve toenadering:
Je kunt dit niet ontkennen, dit
[uitzicht
dat als een schip op je afkomt: de
[kade,
de grijsblauwe bergen, de zuinige
[avondzon
(later kun je de negatieven vernietiIgen).
En al ben je hier nauwelijks, je was
hier al eerder, twee wankele voeten
op een bedenksel van ijzer en hout.
Beweegt nu het water of stilstaande

IËP
Even zie je niets, zeg je dat ook
de terugblik wordt versperd, loop je,
altijd bij vallende avond, binnen.
Het doet er niet toe of het nu is
[of ooit.

bent waar je wezen moet, voor zo
lang als het duurt.
Zo’n naar inhoud en vorm ontspan
nen, evenwichtig gedicht is in de
eerste bundel niet te vinden en dat
betekent ook in de waardering een
enorme sprong vooruit. Hoe ron
der een gedicht, hoe groter de reik
wijdte; het is niet alleen de haven
bij Dublin die op je afkomt, maar
elke plek waar je thuis hoort.
Wat in dit eerste gedicht, meteen
het mooiste van de hele bundel, als
vanzelf lijkt te lukken, moet in de
andere gedichten van de Ierse
reeks, De sprong (1), met meer in
spanning nagestreefd worden. Dat
is ook een belangrijk betekenisas
pect van die titel: de overal dreigen
de afstand, het uit elkaar gaan van
mensen en dingen, droom en wer
kelijkheid, literatuur en leven, moet
bedwongen worden door een
sprong. In het derde gedicht wil het
registrerende oog niet weten van
mist en eventueel verdrinkende
zwemmers, wordt het ontbijt als on
verteerbaar terzijde gelaten en lost
de kijker op in de sprong van de rand
op het een mensenlichaam lager gele
gen kiezelstrand. Maar dat spronge
tje is nog niets vergeleken bij de
volmaakte ronding van de baai in
het volgende gedicht, Dalkey, Co.
Dublin:

Twee dingen door elkaar
En al zet je precies op tijd voet
en de bevroren sprong ertussen.
aan de aarzelende wal: Als wat ben je
Maar zo’n baai is een natuurlijke
hier en hoe lang? (Maar hoe je ook
[doordraait, aanwezigheid, met mensenwerk
stuit je op meer weerstanden, heb
je kunt dit niet ontkennen, dit
[uitzicht.) je hulp nodig. Het ligt voor de
hand hoe Nijmeijer die in Dublin
Het fotograferen schijnt er niet vindt, in Ulysses van Joyce. Om in
meer toe te doen, de afstand hoeft de werkelijkheid thuis te raken zet
niet bewaard te worden, want je Nijmeijer zich af op de personages
38
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Peter Nijmeijer
en lokaties uit het boek, Leopold
Bloom, Stephen Daedalus, de sire
nen, Eccles Street numbcr seven
dragen bij tot de vereenzelviging.
In de twee Sprong-reeks worden,
op één uitzondering na, geen na
men genoemd. Die uitzondering in
Een koude maart is het pension De
Driesprong en om de ironie (en af
stand) nog te vergroten blijkt die
naam ‘inmiddels omgedoopt’ en de
bijbehorende driesprong verdwe
nen.
Waar zit de sprong van de verbeel
ding dan wel? In momentopnamen,
in de plotse ontmoeting van regen en
een glas water, in de duik die geno
men moet worden in een kamer
met uitzicht op zonlicht en een ri
vier, in Opeens: een onweerstaanbare
drang om te bewegen. Dat zijn drie,
uiteenliggende plaatsen in die
reeks, waarin de insisterende herha
ling van het woord uitzicht, dat in
de hele bundel liefst vijftienmaal
voorkomt, wijst op spanning en
drang.
Zou het toeval zijn dat in de volgen
de afdeling van de bundel, Op één
been en Barrage, de satirische toon
van De afstand tot weer rijkelijk
klinkt? Op één been kan je niet lo
pen, laat staan springen, het is of de
herhaaldelijk opduikende kijker
zich neerlegt bij de ontoereikend
heid van kunst en bestaan:
schilder en model
poseren bij het leven.
Een barrage is een beslissende
laatste ronde voor springpaarden,
maar als die veilig, herhaald en met
uitzicht op eeuwig ontbijt genoemd

de deur is gesloten/ toch
staat er iets open/ het is gelukkig
mijn mond.
De bundel lijkt in drie fases te ver
lopen: ergens thuishoren, nergens
bijhoren, bescheiden plaats maken.
Een sprong-hink-stap proces om de
tijd te doden.
■
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Teringstein, naar j.C. Leyendecker.

Joost Veerkamp, 1980
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Opnemen en weergeven. Eigen opnamen of
voorbespeelde cassettes. Achteruit afspelen of versneld
vooruit. Stilstaand beeld. Makkelijk opzoeken van video
fragmenten met Picture Search. Makkelijk programmeren
om op te nemen wanneer u niet thuis bent.
Mogelijkheid voor beeldmontage enaudiodubblng. Meer speelduur voor uw geld, dankzij omkeerbare
cassettes met een maximale speelduur van acht uurl Dat
zijn enkele mogelijkheden van Philips Video-2000.

Maar er isméér. U kunt het recorderdeckloskoppeIen, om uw schouder hangenen... wegwezen! De inschuifbare accu zorgt voor de energie: pak de camera en video
filmen maar! Uziet’t . .. Met Philips Video-2000 kunt ualle
kanten uit. Pure toptechniek Voor ’n interessante prijs.
Uw Philips dealer vertelt u daargraag meer over...
Atgebeelde video-apparatuur: de VR 2120 (tuner/timer),
bruto adviesprijs f 045, de VR 2220 (het videorecorderdeck), bruto adviespnjs 11.945,-.
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PHILIPS

Korte inhoud van het voorafgaande
De acht verdiepingen tellende flat Teringstein
is wat huurstelling betreft niet bestemd voor de
echte minima, maar verder wijken de bewoners
niet van hun medemensen af: aan iedereen zit
wel een steekje los.
Parnela Pappot die, getrouwd met Gijs en kin
derloos, op vierhoog woont en wier grootste op
winding tot dusverre de kleur van de stoelbekleding gold, ontdekt kort na elkaar een vondeling,
die aan haar onvervulde moederschap beant
woordt, en de gave van de hypnose, die haar een
uitzicht biedt op een zelfstandige werkkring.
Het kind wordt haar ontstolen door de twee ho
mo’s Ralph en Siegfried van zeshoog die negen
maanden schijnzwanger rondparadeerden om,
spiritistisch angehaucht en grasduinend in het
Ongeziene als ze waren, de geesten te bezweren
hun een kind te schenken.
De confrontatie kan niet uitblijven. Tijdens een
schermutseling gaat het inmiddels dubbel ge

doopte kind schreeuwend van hand tot hand.
Gijs die dit aanschouwt en toch al alles haatte
wat maar naar kindergeluiden zweemde raakt
buiten zinnen.
Hij is zojuist teruggekeerd van zijn handboogclub en schiet nu een pijl af om de beide heren
te verjagen. Het kind valt in een berg luierspelden, door Pamela’s hypnose gebaard, en begint
te bloeden. Gijs wordt nu helemaal gek en
besluit zelfmoord te plegen. Hij slaat een luier
om zijn hoofd en begeeft zich naar het dak.
Op de achtste verdieping heeft zich rondom de
Turk Abdul, getrouwd met Suleika en vader
van negen kinderen, een sekte geschaard die de
wederkomst van de neef van Allah verbeidt.
Drie buikdanseressen ontdekken Gijs op de trap
naar het dak en zjen hem, vanwege zijn tulband,
voor de imam aan. De sekteleden hangen Gijs
een profetenmantel om en de hoeri’s strelen
hem alom. Gijs vergeet subiet zijn zelfmoord
plannen.

Maar Suleika herkent hem als de benedenbuur
man die er steevast zo’n behagen in schepte haar
kinderen de stuipen op het lijf te jagen. Ze pro
beert hem zijn ogen uit te krabben. Gijs wordt
van deze moordaanslag gered — door Pamela’s
hypnose, uiteraard. (Ze heeft de smaak te pak
ken.) Hoe haar de buikdanseressen te verklaren?
Gijs besluit om toch maar te springen.
Op vierhoog blijft hij met zijn profetenmantel
aan de pijl hangen die Pamela op het balkon
heeft gegooid. Abdul, zojuist teruggekeerd van
een omscholingscursus, ziet zijn sekteleden de
doorzonflat van Pamela binnenrennen. Hij trekt
zijn kromzwaard en volgt ze, maar met zoveel
vuur dat hij rechtstreeks over het balkon in het
diepe stort. Pamela redt Gijs ten tweede male.
Suleika is op het dak bijgekomen —de wroeging
knaagt aan haar omdat ze de grenzen van het
mohammedaanse vrouw-zijn zo heeft overschre
den. Ze springt eveneens over de dakbalustrade.
Vervolg op pagina 46
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HET LEVEN EEN KERSTBOOM
Waar de bezuinigingswoede en de
roep om solidariteit met de
zwaksten in de samenleving alle
maal toe zal leiden weet ik niet,
maar één ding lijkt wel zeker: de
economische crisis heeft een op
merkelijke verandering in de waar
dering van criminaliteit tot gevolg.
Tot voor kort waren rovers, ver
krachters en psychopaten de ver
persoonlijkingen van het kwade,
hun positie is overgenomen door
directeuren van banken, commissa
rissen, beheerders van pensioen
fondsen en zelfs ministers. Je ziet
mensen tegenwoordig inéénkrim
pen als de term ‘witte boorden-criminaliteit’ valt, iemand die achte
loos een paar mensen om zeep
helpt, baart nauwelijks nog opzien.
Een kruimelmoordenaar vergele
ken bij de criminele giganten die
het land en het bedrijfsleven bestu
ren.
De stemming wordt goed onder
woorden gebracht door de huispsycholoog van de Volkskrant, pro
fessor Piet Vroon: ‘Een paar jaar
geleden maakte de Leidse psycho
loog W. Buikhuisen kenbaar dat er
nodig wat moest worden gedaan
aan de gewelddadige jongeren.
Buikhuisen is een aardige man met
aardig bedoelde ideeën. Toch vraag
ik me af of onze sociaaleconomische put van ellende niet
beter een paar blauwe ogen kan
krijgen dan dat we jaar in jaar uit
voor miljoenen worden opgelicht
door personen die, de laatste bril
lenmode zorgzaam volgend, zich
met de diplomatenkoffer onder
handbereik in dikke BMW’s voort
bewegen.’
Vroon schreef dit op de poor men’s
opiniepagina van Nederland, de ru
briek Open Forum (27 augustus
1983). Het zou de eerste aflevering
zijn van een hele discussie over de
‘criminaliteit van de hogere- en
middenklasse’.
Omdat er over dat onderwerp dik
wijls de grootste onzin verkocht
wordt, heb ik Vroons artikel met
een uitgeknipt. In de hoop iets op
te kunnen steken. Tenslotte heb ik
ook een witte boord en zit ik dicht
bij het vuur: nog maar enkele we
ken geleden werd op de universiteit
waar ik werk de beheerder van een
subfaculteit naar huis gestuurd om
dat hij tienduizenden guldens ach
terover zou hebben gedrukt.
Aan de hand van een paar ‘onthut
sende psychologische proeven’, al
dus de aankondiging boven het
stuk, laat Vroon zijn licht op het
44
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De g eleg en h eid
en de dief
Lodewijk Brunt
onderwerp schijnen. Dat is me niet
meegevallen. De auteur maakt er
een potje van: oplichting van de be
lastingen, kleine economische cri
minaliteit, geknoei, moord, diefstal,
oorlogsmisdadigers, fraudeurs, Oppenheimer, het zwarte circuit, kapitaalvlucht, confessionele politici; je
kunt het zo gek niet bedenken of
Vroon brengt het met witte boorden-criminaliteit in verband.
Als een begrip op zo’n manier
wordt uitgehold verliest het zijn be
tekenis en kan het alleen nog maar
dienen als een soort boeman, waar
mee je mensen de les kunt lezen.
En die les is, als ik het tenminste
goed begrepen heb, dat de mens
slechter is dan hij zich met al zijn
vrome praatjes voordoet. Een
bijster originele bijdrage lijkt me
dit niet, in een discussie over crimi
naliteit.
Vroon ontleent zijn inzicht aan een
reeks psychologische experimen
ten. Ik wantrouw dat soort kennis.
Experimenten zijn gekunstelde si
tuaties, waarin vaak op knullige
manier wordt geprobeerd de werke
lijkheid na te bootsen om zó bepaal
de verbanden op het spoor te ko
men. Het probleem is altijd, vast te
stellen of dit iets oplevert dat ook
geldig is buiten het laboratorium.
Wat te denken van de zogenaamde
‘Eichmann-experimenten’ die Stan
ley Milgram heeft uitgevoerd?
Daarbij moesten proefpersonen
elektrische schokken toedienen aan
zogenaamd onwillige leerlingen.
De meerderheid ging zover om de
knop van 450 volt in te drukken. Er
zijn vermoedelijk al bibliotheken
volgeschreven over deze proeven,
maar wat moet je daar precies van
denken? Mijn indruk is, dat de
Milgram-experimenten voor de
meeste mensen die er kennis van
nemen een soort van Rorschach
test vormen: ieder ziet er het zijne
in. Persoonlijk krijg ik er altijd een

vieze smaak van in de mond, niet
eens zozeer vanwege het gedrag van
de proefpersonen, maar eerder door
de obscene geest van de weten
schapsbeoefenaar die zo’n experi
ment bedenkt. Vroon heeft er geen
moeite mee. ‘Kortom, een witte jas
en een koele instructie waren vol
doende voor moord,’ luidt zijn con
clusie.
Stel dat hij gelijk zou hebben, dan
nog begrijp ik niet wat dit verdui
delijkt over de motieven voor dief
stal en fraude. ‘De gelegenheid
maakt de dief,’ is de stelling die
Vroon tracht te bewijzen in zijn
opstel, maar het verband ontgaat
me. Tenzij hij zou bedoelen, dat je
om moordenaar of dief te worden
eerst de gelegenheid moet hebben
om iemand dood te maken of om
iets te stelen. Tja, dat wil ik wel ge
loven.
‘De gelegenheid maakt de dief is
eerder een volkswijsheid dan een
wetenschappelijke uitspraak. Er
worden meer vragen door opgeroe
pen dan beantwoord. Het enige
verschil tussen fraudeurs en andere
mensen, zo betoogt Vroon, is de ge
legenheid. Dat is onzin. Gelegen
heid is een voldoende voorwaarde
voor fraude, maar geen noodzakelij
ke voorwaarde: als er niks te fraude
ren is zal het moeilijk zijn om frau
deur te worden, maar als er wél iets
te frauderen is blijken sommigen
daar gebruik van te maken, anderen
niet. Waarom? Die vraag is interes
sant.
Ik vermoed dat er legio antwoorden
op te verzinnen zijn, maar het beste
zou zijn om concrete gevallen van
fraude te bestuderen. Helaas is dat
nog maar weinig gebeurd. Heel be
grijpelijk trouwens, want mensen
die zich met zulke praktijken bezig
houden zullen doorgaans niet staan
te trappelen om nieuwsgierige bui
tenstaanders toe te laten. Misschien
valt er over fraudeurs wat te leren
als je bij je zelf nagaat hoe je rea

geerde toen je de gelegenheid had
en hem voorbij liet gaan. Ik ken
zulke situaties, zij het sporadisch,
en ik leid daaruit af dat je, om tot
fraude over te gaan, er zin in moet
hebben. Dat klinkt banaal, maar
het is wél iets dat Vroon in zijn stuk
onder tafel veegt. Een cynisch
‘mensbeeld’ als het zijne —‘je moet
de kat niet op het spek binden’,
zegt hij —houdt geen rekening met
de mogelijkheid dat mensen kun
nen kiezen om tot bepaalde hande
lingen over te gaan. Zo’n keuze zou
bij voorbeeld bepaald kunnen wor
den door een koele kansberekening:
vind ik het de moeite waard om risi
co te lopen voor een bedrag van
honderd gulden? Tienduizend?
Een miljoen? Dat geeft al aan hoe
situatiegebonden het begrip ‘gele
genheid’ is.
Een belangrijke reden om niet te
wllen frauderen is denk ik, dat het
gaat om iets moeilijks. Je moet het
maar kunnen, technisch gesproken.
‘Bekijk een belastinggids en u blijkt
aftrekposten te kunnen krijgen voor
zaken die u strikt genomen niet
hebt betaald,’ roept Vroon parman
tig uit. Maar daar heb je het al: hij
is een knappe professor, die zulke
mogelijkheden onmiddellijk ziet. Ik
daarentegen begrijp geen woord
van de belastinggids. Ik denk dat ik
er niet tegen op zou zien om de be
lastingen beentje te lichten, inte
gendeel, ik word genoeg geplukt.
Het probleem is dat ik niet zou we
ten hóe. Kennis van zaken is vol
gens mij een veel scherper selectie
criterium voor diefstal dan gelegen
heid. Je doet dat op door het te le
ren en daarvoor ben je afhankelijk
van het goede milieu. Om fraudeur
te worden kun je beter terecht in
het zakenleven dan bij voorbeeld in
het onderwijs, want de kwaliteiten
die je nodig hebt om een geslaagd
zakenman te worden zijn precies de
kwaliteiten die je nodig hebt om
een succesvolle oplichterscarrière te
doorlopen.
‘De neiging om te stelen is niet ge
noeg om een professionele dief te
worden,’ schreef Edwin Sutherland, de criminoloog die het begrip
witte boorden-criminaliteit heeft
gelanceerd. Daar is meer voor no
dig, je krijgt pas ‘larceny sense’ —
gevoel voor diefstal — als je de
kneepjes van het vak een beetje
kent. Dat is niet alleen technische
kennis, maar nog veel meer. Pas als
je dat achter de rug hebt heeft het
zin om uit te gaan zien naar een ge
schikte gelegenheid.
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Rob Sijmons

K E N N IS & V E R N U F T
Wie toch al van de boom der kennis
gesnoept heeft, zal zich nauwelijks
schamen voor een vervolgbegeren:
een Wet die je naam draagt. Stel je
voor, even onsterfelijk als Arehimedes, Pythagoras, Dura, Avogadro,
Newton, Mendel, Meden en Per
zen!
Inmiddels bestaan er dus vele wet
ten van Sijmons. Nummer 23 da
teert uit de tijd dat het bistro-koken
de horeca teisterde: de kwaliteit van
het eten is omgekeerd evenredig
met de lengte van de pepermolen.
En verdomd als ’t niet waar was.
I.iep je weer een houtenborden-kale
tafels-brabantsbonten
restaurant
binnen, en zag je — te laat! — zo’n
joekel van zeventig centimeter
staan, dan wist je met zekerheid: dit
wordt weer een culinaire deceptie.
Trouwens: het theoretisch funda
ment van deze wet is hecht door
timmerd. Wel eens nagedacht over
de fallische symboliek van de pe
permolen? Het kan niet missen, in
het onderbewuste van de bistro-kok
moet de grootte van die fallus, en
het draaien aan de kop, een achter
grond van erotische bevrediging
hebben.
Met de bistro’s verdween de
drieëntwintigste wet van Sijmons
in de vergetelheid. Maar door het
nieuwe boek van Desmond — De
Naakte Aap — Morris werd mijn
geheugen geheel opgefrist. In zijn
Pocket quide to manwatching (Triad
Granada, ƒ21,—) formuleert deze
Engelse bioloog vele van dit type
wetten. Bij voorbeeld deze: hoe kor
ter de rok, hoe gezonder de economie.
Vervolg van pagina 43

Even later constateert men op vierhoog dat de
lijken van Abdul en Suleika zijn verdwenen. Al
lah is groot! Maar Allah droeg een groen jagershoedje en heette Termorshuizen.
De heer Termorshuizen is een necrotiele beleg
gingsadviseur die met zijn Truus op de tweede
verdieping woont. Hij maakt niet elke dag mee
dat het lijken regent.
Truus, niet op de hoogte van zijn neigingen,
ontdekt de lijken en raakt in een hevig innerlijk
conflict verwikkeld. Ze besluit de eerste cliënt
van Pamela te worden. Pamela raadt haar aan
werk te zoeken.
Intussen vindt de opstanding en hemelvaart, per
lift, van Abdul plaats. Suleika volgt hent uit de
dood, maar ze bezit geen kracht genoeg meer en
stort in de liftkoker. Termorshuizen gelooft nu
voorgoed aan wonderen. Hij besluit voor de be
zoekers aan de moskee op achthoog, waarvan
Gijs en Abdul het heilige middelpunt zijn ge
worden, op zijn eigen verdieping een eerlijke
nering te openen met vliegende tapijten en an
dere religieuze artikelen, ook al omdat een ge
46
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N ie u w e w e t t e n
Als bewijs dient vooral een plaatje:
de mode per jaar, kleine poppetjes
met veel nadruk op roklengte.
Morris staat erom bekend dat hij
nogal makkelijk een theorie
achter.zo’n wet in elkaar weet te
flansen — maar hier laat zijn rijke
fantasie hem toch in de steek.
Waarom Vrouwen meer van hun
benen blootgeven als de economie
gezonder is, dat is moeilijk te door
gronden,’ schrijft hij. ‘Tenzij een
gevoel van financiële zekerheid hen
onbeschaamder uitnodigend ten
opzichte van de man maakt.’ Niet
zo’n sterke, moet Morris gedacht
hebben, want hij probeert meteen
nog een tweede theorie: ‘Misschien
bezorgt de algemene atmosfeer van
financiële activiteit hen (nog steeds
die vrouwen) een gevoel van meer
fysiek actief te zijn — een toestand
die vergemakkelijkt wordt door
kortere, minder hinderlijke roklengtes.’
Verdomd als het niet waar is: met
een minirok kun je financieei-fysiek
veel actiever zijn dan met een lange
kokerrok.
Morris maakt in zijn boek ook op
vele andere punten gebruik van vi
suele bewijsvoering: series plaatjes
of series visuele waarnemingen.
Door het aapjes-kijken effect maakt
dat Manwatching zo amusant. Maar
als bew'ijs is die illustratie-regen
nogal pover: ik zie, ik zie w'at jij

JAAP V E G T E R

niet ziet. Roklengtes (niet gemid
deld, maar de mode volgens Mor
ris), gezondheid van de economie (a
la Morris) en voila, de ‘economi
sche barometer’ volgens Morris.
Het aanraken van je zelf (over kin
of neus wrijven, bij voorbeeld) als
rustbrengend gebaar: iedereen doet
dat van tijd tot tijd, vindt dat aange
naam, dus waarom zou het niet
kloppen?
Maar een bewijs?
Laten we het systeem-Morris eens
toepassen op een nieuwe hypothe
se: neuspeuteren is een verborgen
signaal van emotionele spanning.
Het zou een Morris-wet kunnen
zijn, want het heeft iets onver
wachts; ‘uit je neus vreten’ is im
mers precies het omgekeerde van
gespannen zijn: ontspannen luie
ren, nietsdoen.
Voorwaarde één voor een degelijk
bewijs is dat je de twee variabelen
spanning en neuspeuteren re
gistreert met onafhankelijke meet
instrumenten. Dus niet volgens de
methode van subjectieve waarne
ming, waarbij één observeerder zo
wel het aantal keren turft dat de
vinger een neusgat inglijdt als zijn
subjectieve rapportcijfers op een
spanningsschaal noteert. Wie op
die manier bewijs zoekt zal het im
mers zeker vinden.
Bij veel ethologisch onderzoek
de studie van diergedrag — is aan

niepige Vlaamse journalist lucht heeft gekregen
van zijn louche praktijken. Hij legt een wensbassin met Mekkawater aan waarin vrijwillig
munten kunnen worden gegooid.
Truus merkt dat de lijken zijn verdwenen en
wordt door Termorshuizen in hun kiosk te
werkgesteld. Truus gelooft voorgoed aan Pamela’s hypno-therapie.
Om de loop langs de bazar erin te houden snijdt
Termorshuizen, na een afspraak met de project
ontwikkelaar die de eigenaar van Teringstein is,
de liftkabel door. De stank die Suleika omhoog
zendt wijt hij aan de kookkunst van de Surinamers van beneden. Truus moet erop af. Ze be
landt middenin een revolutionaire samenzwe
ring, gericht op een volledige integratie van Surinamers met Groot-Nederland, en wordt gegij
zeld. Er volgt in haar aanwezigheid enige paniek
om een sirene, die van een ziekenwagen buiten
afkomstig blijkt te zijn, en een schietpartij waar
bij de militante vleugel van de beweging wordt
uitgeschakeld en Eppie Maizena en zijn vrouw
Antje van eenhoog, de eerste in een boerenkiel
en de tweede met een knipmuts op, zegevieren.

die basisvoorwaarde niet voldaan.
Maar stel nu even dat onze hypo
thetische neuspeuter-onderzoeker
wél een correcte proefopzet heeft,
en dat hij of zij een valide sta
tistisch verband vindt. Dat hóeft
nog niets te betekenen: het kan ook
om een nonsens-correlatie gaan. Als
klassiek voorbeeld van dit type mis
kleun geldt keihard cijfermatig ver
band tussen het aantal nestelende
ooievaars en het aantal geboortes in
Hamburg, in een bepaalde periode.
Waarmee ik maar wil zeggen: het
soort wetten waarin Morris gros
siert behoort niet bij de wetenschap
maar bij amusement en humor. Dat
is geen schande; en je kunt met een
goede quatsch-wet net zo onsterfe
lijk worden als Newton. Niemand
kent het wetenschappelijk werk van
doctor Peter, maar zijn Principe
over mensen in organisaties maakte
hem wereldberoemd: iedereen
stijgt door tot hij zijn niveau van in
competentie heeft bereikt. Bekend
zijn ook de wetten van Parkinson
en Murphy. Van de laatste —if anything can go wrong, it will —
bestaan ettelijke varianten. Bij
voorbeeld een formulering van wis
kundige wanhoop: alle constanten
zijn variabelen.
Veel VN-lezers hebben zich rijke
lijk gespijsd aan de boom der ken
nis; zij moeten dus veel quatschwetten bedacht hebben. Dat is on
getwijfeld ook voor anderen amu
sant Daarom: stuur uw wetten ter
publikatie op naar Kennis & Ver
nuft, en maak uzelf onsterfelijk. H

Termorshuizen, die komt kijken waar zijn
Truus zolang blijft, ziet alwéér twee lijken.
Pamela wordt woedend om de defecte lift (ze is,
sedert ze ook de negen kinderen van Abdul erbij
heeft gekregen, toch al prikkelbaar) en stoot met
de pijl van Gijs het wensbassin op tweehoog lek,
zodat op eenhoog de revolutie in het water valt.
Eppie en Antje vluchten het dak op. Termors
huizen brengt de lijken in veiligheid.
Zal hij zijn aan een Hindelooper schommelstoel
vastgebonden Truus in het Mekkawater laten
verdrinken? Is Truus verliefd geworden op Ep
pie? Wat heeft Termorshuizen nog meer be
kokstoofd met de projectontwikkelaar? Wat
zocht de ziekenwagen voor Teringstein? Heb
ben Ralph en Siegfried hun kinderloze tijdperk
opgevangen door een teckel te nemen? Hoe zal
Eppie zijn vaderlandslievende dromen verder
verwezenlijken? Krijgt de profeet Gijs zijn buik
ooit vol van de danseressen? Hoe zal Pamela
haar werk als directrice van een weeshuis met
dat van hypno-therapeute combineren? Wat ge
beurt er op de andere verdiepingen?
(wordt vervolgd)
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Het veelbelovende dubbele poëzie
nummer van MAATSTAF (6-7) is
voor ongeveer tweederde gevuld
met nieuwe poëzie van bijna alle nu
actieve dichters. Die indruk wek
ken de vele namen tenminste, maar
wie goed kijkt vindt geen poezie
van Hans Faverey, Gerrit Kouwenaar, Wiel Kusters, Rein Bloem:
niet de dichters van de ‘witte poë
zie’ dus. Eenderde van het nummer
bestaat uit vragen en antwoorden
over de stand van de poëzie in Ne
derland. Dat schijnt hetzelfde te
zijn als vragen naar het weer, daar
valt ook weinig zinnigs over te zeg
gen. De aanrichters van deze en
quête, de redactie in de personen
van Rob Schouten en Peter de Boer
hebben weliswaar elf vragen op
gesteld, maar blijkens hun com
mentaar op de antwoorden, gebeur
de dat al met veel gegeeuw en kij
ken naar de blauwe lucht. Ze stel
len zichzelf de vraag waarom ze de
ze enquete hebben gehouden en het
even ontwapende als schandalige
antwoord is: ‘Eerlijk gezegd, we
weten het zelf ook niet helemaal’.
Uit een interessant boek als De be
schaving van J.P. Guépin kan men
leren dat men er verstandig aandoet
pas zijn mond open te doen als men
iets te zeggen heeft. Deze eenvoudi
ge aanwijzing uit het gedachten
goed van de retorica was Rob
Schouten en Peter de Boer niet be
kend: zij weten niet of ze er wel ver
standig aan hebben gedaan al die
brieven te versturen, zoveel porto
kosten te maken, zetters en druk
kers te laten werken. Toen zij op
het idee kwamen moet het mooi zo
merweer zijn geweest en iedereen
aan het strand of op de fiets. Als
een angstig muisje verklaren zij

hun inertie met: ‘Het zijn kalme tij
den, er zijn geen revoluties gaande
waarvan de ware aard moet worden
gepeild en niemand heeft ons ge
vraagd om ondervraagd te worden.’
Het zijn kalme tijden; heel cultu
reel Nederland wendt verschrikt
het hoofd en ziet in de uiterste ver
ten Rob Schouten en Peter de Boer
schuifelen, wat achterop geraakt.
Ze zijn bezig commentaar te leve
ren bij de antwoorden op de enquê
te, in een allerkalmst tempo: ‘Nee,
we willen weinig meer doen dan
het geheel karig en zeer generalise
rend samenvatten en hier en daar
van kanttekeningen voorzien, voor
het gemak van de lezer vooral, die
het na achttien maal elf antwoorden
onderhand mag zijn gaan duizelen,
maar ook om enige lijn of niet-lijn
in de antwoorden te ontdekken.’
Zeer generaliserend, met of zonder
lijn, maar beslist niet karig moet ge
zegd worden dat dit de slapste en
quête is ooit over Nederlandse
literatuur gehouden. Alleen de poë
zie in dit nummer kan de lezer red
den. Of anders het augustus/septembernummer van HOLLANDS
MAANDBLAD waarin Maarten ’t
Hart vertelt over zijn belevenissen
die gepaard gingen met zijn pogin
gen om geen lid van een vereniging
of club te worden, een stuk dat de
sterke indruk maakt een lezing te
zijn voor... een vereniging. Zoals
wel vaker bij zulke herinneringen
van Maarten ’t Hart is men als lezer
godsblij geen gereformeerde opvoe
ding te hebben genoten en dat zou
wel eens één verklaring kunnen zijn
voor de gretigheid waarmee ze gele
zen worden: dat is ons bespaard ge
bleven. B.K. Jansma toont aan dat
de invloed van Schopenhauer op
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Karei van het Reve niet te verwaar
lozen is en dat zijn beroep op Karl
Popper gebaseerd is op wishful
thinking. Net zo boeiend is het
tweede deel van Dirkje Kuiks es
sayistische herinneringen over zijn
opvoeding tot lezer en denker on
der de titel ‘Huishoudboekje met
rozijnen’ of de onthulling dat de
historicus J.C. Boogman zijn jaren
lange professoraat heeft gevuld met
het schrijven van steeds hetzelfde
boek, citerend uit zijn eigen wer
ken, aldus Bastiaan Bommeljé. De
psychiater P.J. Stolk verdiepte zich
in de aantrekkingskracht van de
poes en J. Pen geeft antwoord op
door hemzelf gestelde vragen.
BZZLLETIN 108 is helemaal ge
wijd aan de dichter Hans Andreus,
wiens Verzamelde Gedichten bin
nenkort posthuum bij Bert Bakker
zullen verschijnen. In lange essays
buigen Ron Sijthoff, Peter Berger,
Rob Schouten (ditmaal niet karig
en niet generaliserend), Harry
Schoften, Redbad Fokkema en Barber van der Pol zich over Andreus
poëzie en ze vragen zich allemaal af
waarom ze zijn poëzie in de puber
teit hebben stukgelezen. Barber van
der Pol schrijft over Andreus als
schrijver van kinderboeken. Van
Andreas zelf staat in dit nummer
‘Een novelle en tijdsbeeld’, wat in
feite een vermomde autobiografie
over zijn jeugd in Scheveningen is.
Er staan verder essaysitische bijdra
gen van J.T. Harskamp en Herman
Blom (over Hermans) in dit num
mer, maar het opmerkelijkste werk
stuk is van Jacques Kruithof: een
essay over de vraag waarom lezers
de dood van de verteller in een ro
man of verhaal zo’n deceptie vin
den. Een ongebruikelijk onderwerp

waar Kruithof met veel voorbeel
den onderhoudend over schrijft. In
DE GIDS (nummer 6) wordt Dr.
W. Duisenberg, directeur van de
Nederlandsche Bank, geïnterviewd.
Hij laat het voorste van zijn tong
zien. In de afdeling over Buiten
landse literatuur wordt het Ameri
kaanse ‘post-modernisme’ in de li
teratuur behandeld. Dat betreft de
romans en verhalen van Donald
Barthelme, William Gass, Gilbert
Sorrentino, John Barth, John Hawkes en Thomas Pynchon. Post
modernisme blijkt identiek te zijn
aan ‘hogeschoolschrijverij’ omdat
deze schrijvers het schrijven opvat
ten als een spel dat ze op de universiteit geleerd hebben: ‘Literatuur is
een spel met taal en verwijst alleen
naar zichzelf, is een van de on
heilspellende zinnen in het stuk van
Christel van Boheemen. Sommig
werk van deze schrijvers is boeien
der dan deze beschouwingen. Het
is ook een slecht teken dat men het
er in Amerika niet over eens is hoe
men deze stroming, waarin de ‘re
flectie’ op het schrijven zelf zo
groot is, moet noemen: ‘metafictie’,
‘superfictie’, ‘fabulatie’, ‘surfictie’,
‘post-realisme’? In het eerste num
mer van het nieuwe, Belgische tijd
schrift DE BRAKKE HOND staat
een aardig verhaal van J.-M.H.
Berckmans, ‘Sharon’s kind’ waarin
in elke zin het woordje ‘en’ voor
komt zonder dat het storend is, in
tegendeel. Het wandelende kunst
werk Fabiola haalt herinneringen
op aan zijn ontmoeting met Dali;
de grotesken van Frank Hellemans
zijn niet kwaad. (Lamorinièrestraat
170, 2018, Antwerpen)
CP
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Italo Svevo
is de schrijver van Duits-Italiaanse afkomst die het eerst de
psycho-analyse in de literatuur bracht. Zijn personage Zeno
Cosini is het prototype van de man die iets wil laten, maar het
niet kan. Cok van der Voort/pag. 4

Italo Svevo, pagina 4

a
X

Cyrille Offermans
schreef de essaybundel ‘De kracht van het ongrijpbare’ waarin
de moderne literatuur gezien wordt in literair-historisch en so
ciologisch perspectief. Carel Peeters/pag. 9

Vanity Fair

Ingeborg Bachmann, pagina 29

m

was van 1914 tot 1936 een tijdschrift voor snobs. Toen verdween
het om dit jaar te herrijzen als een serieus tijdschrift. Ed
Schilders/pag. 34

Armando
legde zichzelf een vrijwillige ballingschap op in Berlijn en Tos
cane. In die plaatsen observeerde hij de mensen en vooral het
geweld van een samenleving, nu en vroeger. Frans de Rover/
pag. 27

Ingeborg Bachmann

Leszek Kolakowski, pagina 45

Cyrille Offermans, pagina 9

stierf tien jaar geleden. Aanleiding voor de Duitse uitgevers om
een fotoboek en een interviewbundel met deze vaak bekroonde
dichteres uit te geven. Paul Beers/pag. 29

Leszek Kolakowski
krijgt samen met Marguerite Yourcenar, Raymond Aron en
Isaiah Berlin op 27 oktober de Erasmusprijs. Bart Tromp
schrijft over het derde deel van zijn geschiedenis van het
marxisme./pag. 45

Hans Warren
vervolgt zijn Geheim Dagboek met een derde deel, waarin de
buitenlandse reizen van de jonge dichter aan de orde zijn. W.
Hottentot/pag. 11

Peter Hartling

V'anity Fair, pagina 34

Hans Faverey, pagina 21

heeft de oproep om als schrijver geëngageerd werk te leveren
wel wat erg letterlijk genomen. Geen probleem of er is wel een
oplossing voor. Gerda Meijerink/pag. 37

En verder

2

De kracht van het ongrijpbare door
Cyrille Offermans (De Bezige Bij) Essays over
de hedendaagse Nederlandse literatuur vanuit
literair-historisch en sociologisch perspectief.

Badenheim 1939 door Aharon Appelfield
(De Arbeiderspers) Een roman over het
voorjaar van 1939 in een kuuroord bij Wenen
en hoe de oorlog er bezit van neemt.

Geheim dagboek deel III door Hans
Warren (Bert Bakker) Het deel waarin de
jonge dichter in het begin van de jaren vijftig
veel buitenlandse avonturen beleeft.

Ease my Sorrows door Lev Kopelev
(Random House, importeur Van Ditmar) Het
verhaal van de tien jaar gevangenschap in een
werkkamp voor intellectuelen, de sharashka.

De fantasten/Vincent en de vrienden van
vooraanstaande mannen door Robert
Musil (De Bezige Bij) Twee toneelstukken,
vertaald door Hans Bakx en Petra Ketelaars.

Uitverkoren is een lijstje van boeken die de
redactie heeft uitgekozen als de interessantste van
de afgelopen periode.

L /n

22 OKTOBER 1983

Elltott Banfieid
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F.L. Bastet over de historische kunstroven/pag. 14
Aad Nuis over de Amerikaanse schrijfster Bette Pesetsky/
pag. 19
Rein Bloem over Hans Faverey/pag. 21
Koos van Weringh over het emigrantentijdschrift Die
Sammlung/pag. 53
Jacques Kruithof over Ivo Michiels/pag. 47
Boudewijn Büch over de firma Brill, uitgevers te Leiden/
pag. 50
Peter de Boer over Monika Sauwer en Marcus Heeresma/
pag. 55
Jan Brugman over de Egyptische schrijfster Ahdaf Soueif/
pag. 54
Door het nummer: tekeningen van Jan Vos.
Yrrah/pag. 59; Het leven een kerstboom/pag. 60; Gerrit
Komrif/pag. 61; Hugh Jans/pag. 62; Jaap Vegter/pag. 63

Warren, pagina 11

Eindredactie: Carel Peeters & Doeschka Meijsing
Vormgeving: Charlotte Fischer

l
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Hans

Ahdaf Soueif, pagina 55
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ITALO SVEVO:
DE AVONTUREN VAN EEN
IRONISCH ZELFONTLEDER
Cok v an der Voort

‘In de pen van een mens zit
maar één roman, en als hij er
verscheidene schrijft, dan gaat
het toch steeds om die ene, min
of meer veranderde roman.’ De
ze woorden van James Joyce
worden door Italo Svevo aange
haald in een brief uit 1925 aan
Valéry Larbaud; en hoewel ze
misschien niet van toepassing
zijn op alle schrijvers, gelden ze
zeker wél voor Svevo zelf, die ze
trouwens twee jaar later nog
maals onderstreept, wanneer hij
tegen de journalist Enrico Rocca zegt: ‘Misschien zult U mer
ken dat ik mijn hele leven
slechts één enkele roman heb
geschreven.’
Italo Svevo, in 1861 als Ettore
Schmitz in Triest geboren uit een
Duitse vader en een Italiaanse moe
der, verenigt in zijn pseudoniem
(letterlijk: Italisch-Zwabisch) de
twee culturen die een belangrijke
rol hebben gespeeld in zijn hele
vorming, zoals hij zelf bevestigt in
het Autobiografisch Profiel uit 1927:
‘Om de reden te begrijpen van een
pseudoniem dat het Italiaanse en
het Duitse ras lijkt te willen ver
broederen, moet men weten welke
de functie is die al bijna twee eeu
wen aan de Oostelijke Poort van
Italië wordt vervuld door Triest: de
functie van smeltkroes van de hete
rogene elementen die door de han
del en de buitenlandse overheersing
naar de oude Latijnse stad werden
getrokken.’
Triëst is, althans vóór de Eerste
Wereldoorlog, inderdaad een leven
dig centrum, vooral op economisch
gebied; ofschoon de stad historisch
en etnisch gezien Italiaans is getint,
fungeert ze tot 1915 als de enige ha
venstad van het Oostenrijks-Hongaarse Keizerrijk, waar allerlei vol
keren samenstromen. Toch moet
op cultureel gebied niet zozeer ge
dacht worden aan een smeltkroes
waarin heterogene elementen wor
den omgesmeed tot een homogeen
geheel, maar veeleer aan een verza
melplaats van contrasten (de ope
rettes van Strauss vinden net zoveel
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Italo Svevo (1861-1928) is dan wel niet de Italiaanse
Joyce of de Italiaanse Proust, hij is wel van hetzelfde
niveau. Het duurde lang voor zijn werk in Italië
werd geaccepteerd, maar uiteindelijk kon men niet
meer om de bijzondere kwaliteiten van boeken als
‘Bekentenissen van Zeno’ en ‘Een leven’ heen: daarin
wordt met humor de literaire psychoanalyse bedre
ven. Cok van der Voort schrijft een portret van Sve
vo, nu zijn werk bijna volledig in Nederlandse verta
lingen van vooral Jenny Tuin te krijgen is. Begin no
vember verschijnt de bundel verhalen ‘De goede ou
de man en het jonge meisje’ bij Uitgeverij Goossens.
bijval als het muziekdrama van
Wagner). Trouwens, voor zover
men van een dominerende cultuur
kan spreken, wordt deze bepaald
door de nog positivistisch-naturalistisch georiënteerde bourgeoisie
van de rijke handelsklasse; een cul
tuur die veel jonge intellectuelen
als star en verouderd ervaren.
Ook Svevo, die al op zeer jeugdige
leeftijd literaire ambities koestert,
voelt zich niet altijd behaaglijk in
een dergelijk milieu en mijmert
over een letterenstudie in Rome of
Florence. En hoewel men achteraf
kan stellen dat het geheel eigen ka
rakter van Svevo’s werk juist mede
te danken is aan het feit dat hij niet
op de Italiaanse Parnassus heeft
kunnen vertoeven, voelt hij dit zelf
aanvankelijk als een groot gemis;
zijn boeken worden verguisd, om
dat de taal en de stijl niet zouden
deugen, en in een brief aan Benja
min Crémieux definieert hij zijn
plaats binnen de Italiaanse letteren
dan ook als die van ‘een stuk knof
look in de keuken van mensen die
niet van knoflook houden’.
Schopenhauer

Uit het dagboek van zijn broer we
ten we dat Svevo al heel vroeg met
schrijven begint; maar we weten
ook dat zijn literaire aspiraties ge
negeerd worden door zijn vader,
een welgesteld zakenman, die zijn
zoon reeds op twaalfjarige leeftijd
naar een Duitse kostschool stuurt
om een handelsopleiding te volgen,
die later wordt voortgezet in Triëst;
en wanneer in 1880 het bedrijf van
zijn vader failliet gaat, en Ettore
gedwongen is een baantje te nemen

bij een bank, kan hij alleen in de
schaarse avonduren nog ‘...een
beetje Italiaanse cultuur verove
ren’.
De ervaringen uit deze periode die
nen als achtergrond voor zijn eerste
roman, Una Vita, die hij op eigen
kosten in 1892 publiceert bij een
onbeduidende uitgeverij in Triëst.
De oorspronkelijke, maar door de
uitgever helaas geweigerde, titel
was Un Inetto, een veelzeggende ti
tel, die het best vertaald zou kun
nen worden met Een man zonder ei
genschappen; niet alleen omdat dit
de meest treffende karakteristiek is
voor Alfonso Nitti, de hoofdper
soon van het boek, maar ook omdat
het als embleem kan worden gezien
voor een heel tijdperk, voor de tal
loze ‘inetti’ die Alfonso zullen vol
gen, zowel in als buiten Italië. Het
betreft hier personages die de drang
tot handelen missen en de behoefte
voelen aan zelfontleding, die geen
daden meer verrichten in een
vastomlijnde concrete werkelijk
heid, maar gedachten en gevoelens
ontwikkelen, waarin ze hun eigen
werkelijkheid scheppen. Wanneer
men echter bedenkt dat de meeste
van deze ‘anti-helden’ niet voor
1915 het licht zien, dan is wel dui
delijk dat Una Vita van Italo Svevo
historisch gezien een uiterst belang
rijk boek is.
Een boek dat het tijdperk inluidt
waarin de positivistisch-naturalistische maatschappij op losse
schroeven komt te staan; waar de
absolute waarheid en het blinde
vertrouwen in de wetenschap plaats
maken voor het relativisme en het
onderbewuste; waar de hechte band

1. Svevo met zijn vrouw Livia,
dochter Letizia en schoonzoon
Antonio Fonda Savio (1919)
2. De bank (links) waar Svevo in
Triest vanaf 1878 werkte
3. Italio Svevo ± 7 jaar (1868)
4. De fabriek van zijn
schoonvader waar Svevo vanaf
1899 werkte, links zijn huis De
Villa Veneziani
5. Svevo in de tijd dat hij Una
Vita schreef (1893)
6. Italo Svevo (1927)
7. 26 april 1931: de onthulling van
het borstbeeld van Svevo in het
stadspark van Triest. Tegenover
het beeld van Svevo staat in
hetzelfde park een borstbeeld van
James Joyce.
tussen mens en wereld is verbroken
en het individu op zoek gaat naar
zijn verloren identiteit.
Ook in het nieuwe proza staat niet
langer de objectieve beschrijving
van de buitenwereld centraal, maar
de verticale ontleding van de indivi
duele Ik; een personage dat, met Pirandello geproken, niet meer ‘leeft
zonder zich zelf te zien leven’, maar
dat integendeel zijn leven be
schouwt zonder het te leven.
Alfonso Nitti, de twintigjarige jon
geman die van het platteland naar
de grote stad trekt, om te werken
bij een bank, terwijl hij eigenlijk
naar een literaire loopbaan hunkert,
is zo’n contemplatieve figuur. En
hoewel in het boek nog romanti
sche trekjes zijn te vinden en ook
sporen van de Franse naturalisti
sche roman, moeten de milieu
schildering en de ontwikkeling van
de gebeurtenissen toch vaak plaats
maken voor de gedachtenwereld
van Alfonso. Dit personage is vol
gens Svevo zelf de incarnatie van de
filosofie van Schopenhauer, waarin
'de bevestiging van het leven heel
dicht staat bij haar ontkenning’. En
ofschoon het ideaal van Schopen
hauer — de serene, haast ascetische
kalmte waaruit iedere wil tot han
delen is verdwenen en die slechts
bestaat uit zelfkennis — misschien
alleen is terug te vinden in de late
Svevo, en zeker niet strookt met het
besluit van Nitti om zelfmoord te
plegen, is het gevoel van willoos
heid, dat Alfonso beleeft als een
aangeboren, onveranderlijk gege
ven, wel degelijk terug te voeren op
de Duitse filosoof: ‘Wie niet dejuiste
vleugels heeft bij zijn geboorte zal ze
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nooit meer krijgen (...) Je sterft pre
cies zoals je wordt geboren, met han
den die óf weten te grijpen óf zelfs niet
in staat zijn iets vast te houden. ’ De
dadenloosheid van Alfonso is dus
niet het gevolg van maatschappelij
ke verhoudingen, maar ligt beslo
ten in zijn eigen natuur. Hij voelt
zich dan ook absoluut geen verwor
peling, maar is er trots op dat hij
anders is.

Dromen en gedachten
De bijzondere geaardheid van Al
fonso komt behalve op het existen
tiële vlak ook tot uiting op literair
gebied, namelijk in zijn besluit om
samen met de dochter van de bank
directeur, Annetta Maller, op wie
hij verliefd is, een roman te schrij
ven. Dit meta-narratieve gegeven,
dat trouwens een constant element
is in het werk van Svevo —bijna al
zijn hoofdfiguren zijn schrijver —
kan tevens gezien worden als een
soort metafoor voor de nieuwe ver
teltechniek waarmee Svevo zich af
zet tegen zijn voorgangers en tijd
genoten. Alfonso is met andere
woorden niet alleen de personifica
tie van de crisis van het individu,
maar vertegenwoordigt ook de cri
sis van de roman: terwijl Annetta
bij het schrijven strikt de hand
houdt aan de wetten van de natura
listische roman (een logisch opge
bouwd verhaal met een heldere ver
teltrant en veel dialoog) schrijft Al
fonso slechts ‘korte fragmentjes,
alsof de schrijver iemand was die
door andere ernstige problemen
niet al zijn aandacht aan het verhaal
had kunnen schenken en zijn pen
de vrije loop had gelaten op het pa
pier, haar zo nu en dan de richting
wijzend zonder zich er erg om te
bekommeren als ze die spoedig
weer verliet.’ De kritiek van Annet
ta ligt voor de hand: ‘Grauw, veel
te grauw. Wie leest er nu graag zo’n
stroom van gedachten zonder on
derbreking en zonder ornament?
En dan, U vertelt te weinig.’
Dit onbegrip voor de nieuwe ro
mantechniek in het boek zet zich
voort buiten het boek: Una Vita
krijgt bij verschijnen nauwelijks
enige aandacht en hetzelfde lot treft
ook de tweede roman, Senilita, die
in 1898 wordt gepubliceerd. Ook
Emilio Brentani, de hoofdfiguur
van dit boek, heeft geen vleugels,
en nog meer dan bij Alfonso Nitti
wordt zijn wereld beheerst door
dromen en gedachten, die ditmaal
niet voortspruiten uit een voorop
gezette, enigszins abstracte filoso
fie, maar ontstaan uit een reële
menselijke ervaring. Terwijl Alfon
so van meet af aan met trotse min
achting neerkijkt op de wereld van
de actieve ‘normale’ mensen, tracht
6
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Brentani zich aanvankelijk juist te
conformeren aan deze wereld, door
vriendschap te sluiten met de
beeldhouwer Balli, een zorgeloze,
joviale figuur, die veel succes heeft
bij de vrouwen en van het leven ge
niet, en door een liefdesaffaire te
beginnen met Angiolina, een meisje
uit het volk. Op deze wijze hoopt
de vijfendertigjarige employé en ro
manschrijver een ''vleugje leven’ te
brengen in de grauwe sleur waarin
hij met zijn zuster Amalia verkeert.
Maar Emilio bezit nog niet het ver
mogen van Zeno Cosini (de hoofd
persoon van de derde roman) om te
profiteren van het leven; hij dreigt
ten onder te gaan aan zijn tegen
strijdige gevoelens, totdat hij, aan
het eind van het boek, nadat zijn
zuster is gestorven en hij met Angi
olina heeft gebroken, terugkeert tot
de passieve levenshouding van het
begin; een houding die ook hier
niet wordt gemotiveerd met oorza
ken van buitenaf en evenmin wordt
ervaren als nederlaag, maar inte
gendeel als een bewuste keuze
wordt gevoeld.
Ieder spoor van het trotse nietwillen van Alfonso Nitti is echter
uit Emilio Brentani verdwenen; en
in plaats van zijn willoosheid te
bestempelen met een koel berede
neerde daad, aanvaardt de man zon
der eigenschappen nu het compro
mis van het leven, de blijvende
toestand van ‘seniliteit’, een ouder
dom niet van jaren maar van de
geest.
Er zijn verschillende redenen te

noemen waarom de eerste twee ro
mans van Svevo worden doodge
zwegen. Afgezien van de gebrekki
ge presentatie (een zeer beperkte
oplage bij een kleine lokale uitgeve
rij) moet toch in de eerste plaats ge
constateerd worden dat de tijd ge
woon nog niet rijp is voor dergelij
ke romans, of liever anti-romans,
waarin de crisis zo duidelijk wordt
blootgelegd. De naturalistische
schrijvers hebben geen oog voor de
crisis, terwijl de antinaturalistische
stromingen zich eraan onttrekken,
door te vluchten in een vaag mysti
cisme of door zich te verschansen
achter de mythe van de Über
mensch en het superesthetisme
Als we Svevo moeten geloven is hij
zó teleurgesteld over deze misken
ning dat hij zijn pen ‘in de brandne
tels’ gooit en hem daar vijfentwin
tig jaar laat rusten. Hij is inmiddels
getrouwd, heeft een dochtertje,
doet in 1899 zijn intrede in de verffabriek van zijn schoonvader, en
maakt vanaf 1901 veel zakenreizen,
vooral naar Engeland. Toch blijkt
uit de vele brieven die hij stuurt
aan zijn vrouw dat hij zich zelf on
geschikt acht voor het zakenleven
en dat zijn pen helemaal niet in de
brandnetels ligt. ‘Ik geloof
oprecht,’ zo zegt hij in zijn dag
boek, ‘dat er geen betere weg is om
echt aan het schrijven te komen dan
dagelijks te krabbelen.’ Wat hij
‘krabbelt’ zijn vooral aanzetten tot
korte verhalen en toneelstukken die
helemaal niet of pas veel later wor
den gepubliceerd en die allemaal in

Italo Svevo 1861-1928
Italo Svevo (pseudoniem voor Ettore Schmitz) wordt in 1861 ge
boren in Triëst. Op twaalfjarige leeftijd gaat hij naar een kost
school in Würzburg om zich te bekwamen in het handelsvak;
hij leest er Jean Paul, Goethe en Shakespeare, in 1878 keert hij
terug naar Triëst, waar hij werkt bij een bank. Hij schrijft een
paar toneelstukken en verzorgt toneel- en muziekrecensies
voor de krant ‘L’Indipendente’, waarin in 1890 ook zijn eerste
verhaal verschijnt. In 1892 publiceert hij zijn eerste roman,
Una Vita, zes jaar later gevolgd door Senilita Beide boeken, die
hun tijd ver vooruit zijn, worden doodgezwegen en teleur
gesteld besluit Svevo zijn pen te laten rusten. Hij trouwt met Livia Veneziani, krijgt een dochter, Letizia en doet in 1899 zijn in
trede in het bedrijf van zijn schoonvader. Vanaf 1901 maakt hij
veel reizen, vooral naar Engeland. Uit deze periode dateert ook
de vriendschap met James Joyce en de ‘ontmoeting’ met het
werk van Freud.
Ondertussen schrijft hij korte verhalen en toneelstukken die
niet — of pas veel later worden gepubliceerd.
In 1919 begint hij aan zijn derde roman, La Coscienza di Zeno,
die in 1923 verschijnt. Door toedoen van Joyce wordt zijn werk
in Frankrijk een succes, terwijl Eugenio Montale voor erken
ning zorgt in Italië.
Uit de laatste periode dateren enkele van de beste verhalen, to
neelstukken en essays, waaronder de lezing over Joyce.
Svevo begint ook aan een nieuwe roman, II vecchione, die ech
ter onvoltooid blijft door de plotselinge dood van de schrijver in
1928 ten gevolge van een auto-ongeluk.

het teken staan van die ene grote ro
man, die nog niet helemaal uit zijn
pen is gekomen. 'Er moet in mijn
hoofd een wiel zitten,’ zegt hij in een
brief, 'dat niet ophoudt die romans te
maken die niemand wilde lezen en dal
zich verzet en duizelingwekkend
draait.'
En ofschoon Svevo van jongs af een
passie heeft voor het theater, moet
ook zijn toneelwerk in de eerste
plaats worden gezien als thematisch
reservoir voor de romans. Svevo is
geen toneelschrijver; enerzijds
treedt hij te veel in het voetspoor
van de heersende bourgeoiskomedie, waarvoor hij echter de
vaardigheid mist in de dialoog; an
derzijds (en vooral in de latere stuk
ken) concentreert hij zijn aandacht,
net als in het proza, op de zelfanaly
se van de hoofdfiguur, maar mist
dan de ‘retorische’ kwaliteiten (die
een Pirandello bij voorbeeld tot een
zo groot toneelschrijver maken) om
de gedachten te verwoorden. Te
recht heeft Eugenio Montale dan
ook opgemerkt dat de beste toneel
werken ‘niet zo zeer komedies als
wel delen van geënsceneerde ro
mans genoemd kunnen worden’.
Belangrijk zijn in deze periode de
vriendschap met Joyce, die in
Triëst woont en Svevo vanaf 1907
Engelse les geeft, alsook de ontmoe
ting met het werk en de therapie
van Freud; twee contacten die on
getwijfeld een rol hebben gespeeld
in de wordingsgeschiedenis van de
derde en meest bekende roman, La
Coscienza die Zeno die — evenals
trouwens Senilita — heel mooi in
het Nederlands is vertaald door
Jenny Tuin: Bekentenissen van Ze
no.
Wat Joyce betreft steekt Svevo zijn
bewondering niet onder stoelen of
banken; hij leest het werk van de
Ierse schrijver en voelt zich aange
trokken door diens poëtica. Wat
Freud betreft liggen de zaken zeer
gecompliceerd, en je zou haast zeg
gen ‘freudiaans’, omdat Svevo zijn
hele leven een nogal ambivalente
houding aanneemt ten opzichte van
de Weense geleerde, wiens invloed
echter niet te loochenen valt, zeker
niet in het Triëst van die dagen,
waar de gebroeders Weiss als
eersten de psychoanalyse beoefenen
en waar de ideeën van Freud vooral
weerklank vinden binnen de grote
joodse gemeenschap. Nu erkent
Svevo ook wel dat er een cultureelhistorische verwantschap bestaat
tussen de ‘filosofie’ van Freud en
de zijne, die beide stoelen op een
zelfde behoefte aan ontleding van
de moderne mens; veel minder dui
delijk laat hij zich echter uit wan
neer het de psychoanalyse als leer
of therapie betreft. In het essay Vet-

blijf in Londen beweert hij aanvan
kelijk niets uitstaande te hebben
met psychoanalyse, om vervolgens
te zeggen: ‘Welke schrijver zou er
aan kunnen ontkomen om op zijn
minst te dénken over psychoanalyse?
Ik kwam er in 1910 mee in aanra
king (...) Ik las iets van Freud, met
moeite en een sterke antipathie. Maar
de psychoanalyse liet me niet meer
los’ — een haat-liefde houding dus,
die zijn sporen zal achterlaten in de
Bekentenissen van Zeno, waaraan
Svevo in 1919 begint en die in 1923
gepubliceerd worden.

Titelpagina’s van Nederlandse
uitgaven van Svevo’s werk

Italo Svevo

Bekentenissen van
Zeno

Zeno
Ook Zeno Cosini is een man zonder
eigenschappen, die denkt, droomt,
gevoelens van jaloezie koestert en
angst heeft voor ouderdom en
dood. Maar hij heeft — althans
ogenschijnlijk — zowel de minach
tende trots van Alfonso als de lege,
trieste passiviteit van Emilio van
zich afgeworpen en ingeruild voor
een eigenschap die zijn jongere
broers ontberen: de humor, waar
mee hij terugkijkt op zijn vaak zo
paradoxale leven. Hij doet jaren
zijn best om van het roken af te ko
men, om ten slotte vergenoegd zijn
dagen te vullen met ‘laatste sigaret
ten’; hij raakt in vuur en vlam voor
de beeldschone Ada Malfenti, om
ten slotte te trouwen met haar sche
le zuster Augusta; hij voelt de ware
liefde voor zijn echtgenote pas
bloeien als hij in de armen ligt van
zijn minnares, zoals hij ook de beste
commerciële successen behaalt
wanneer hij zich totaal niet met zijn
zaak bemoeit.
De terugblik op dit leven heeft in
het boek de vorm van autobiografi
sche aantekeningen die Zeno op
schrift stelt op verzoek van dokter
S., bij wie hij in psychoanalyse zal
gaan. En daarmee komt de vraag
aan de orde wat de invloed is van
Freud — en meer in het bijzonder
van de psychoanalyse — in het
boek.
Ook hieromtrent zijn de bewerin
gen van Svevo zelf niet erg eenslui
dend. In het reeds genoemde essay
zcgt hij twee of drie thema’s
rechtstreeks van Freud te hebben
overgenomen, bij voorbeeld de
droom waarin gebeurtenissen ver
lopen zoals ze geweest hadden moe
ten zijn; of de scène waarin Zeno
bij de begrafenis van zijn zwager
Guido, die hij altijd als vriend en
compagnon heeft bejegend, terwijl
hij hem eigenlijk haat, ‘per onge
luk’ achter de verkeerde stoet loopt.
Wat de psychoanalyse als kuur be
treft, de bekentenissen in de eigen
lijke zin worden ingeleid en afgeslo
ten met verwijzingen in de richting
van de freudiaanse therapie, maar

wel in zeer negatieve zin. In het
Voorwoord spreekt de analyticus
dokter S., die meedeelt de autobio
grafie van een zijner cliënten te pu
bliceren, en wel ‘uit wraak’ omdat
deze de behandeling voortijdig
heeft gestaakt. In het laatste hoofd
stuk, dat de titel Psycho-analyse
draagt en de vorm heeft van een
dagboek, verklaart Zeno zelf dat hij
na zes maanden met de analyse is
gestopt, zich zieker voelt dan ooit,
maar van zijn ziekte houdt en zijn
best zal doen te genezen van de be
handeling door alle dromen en her
inneringen te vermijden.
De psychoanalyticus Weiss, die
Svevo belooft een artikel over het
boek te schrijven in een Weens vak
tijdschrift, voelt zich echter bij het
lezen in de maling genomen, ver
klaart dat het boek niets te maken
heeft met psychoanalyse, en neemt
wraak, evenals dokter S., maar op
een andere manier: hij publiceert
niets. Nu is Svevo aan dergelijke
wraakacties zo langzamerhand wel
gewend en laconiek merkt hij later
op dat het toch prachtig geweest
zou zijn als Freud hem persoonlijk
een telegram had gestuurd met de

tekst: ‘Veel dank dat U de psycho
analyse hebt geïntroduceerd in de Ita
liaanse Esthetica. ’
In werkelijkheid heeft Svevo hele
maal niet de bedoeling de psycho
analyse te introduceren in de Itali
aanse esthetica. Hij schrijft in de
eerste plaats een roman, die zo niet
niets, dan toch heel weinig heeft te
maken met psychoanalyse. De be
kentenissen worden weliswaar ge
schreven ten behoeve van een be
handeling, maar vóórdat deze be
gint. Het Voorwoord en het laatste
hoofdstuk daarentegen ontstaan pas
nadat de behandeling is gestaakt; en
hoewel vooral in het slothoofdstuk
de analyse ter sprake komt, zijn de
rollen omgekeerd: dokter S. is niet
degene die analyseert, hij wordt ge
analyseerd door ex-cliënt Zeno Co
sini.
Maar juist dit psychoanalytische
kader kan op nog geheel andere wij
ze worden belicht: de spreker uit
het Voorwoord is, behalve een ge
kwetste analyticus, vooral een per
siflage van de verteller-uitgever uit
de realistische roman, die zich voor
de geloofwaardigheid van zijn ver
haal beroept op een bestaand ma-

Italo Svevo in Nederlandse vertaling
Bekentenissen van Zeno. Verta
ling Jenny Tuin. AthenaeumPolak & Van Gennep, 439 p.,
ƒ59,50
Een man wordt ouder. Verta
ling Jenny Tuin. AthenaeumPolak & Van Gennep, 229 p.,
ƒ47,Korte romaneske reis. Vertaling
Jenny Tuin. Veen, 124 p.,
ƒ19,50
James Joyce. (Een lezing) Ver
taling Jeroen Koolbergen. Pe
ter van der Velden, 53 p.,
(Niet meer leverbaar)

Dagboek voor mijn verloofde.
Vertaling Jenny Tuin, inlei
ding Mia Meijer. Revisor Boe
ken, 71 p., (Niet meer lever
baar)
De goede oude man en het jonge
meisje. Vertaling Frederique
van der Velden. Goossens, 87
p., ƒ15,— (Verschijnt begin
november)
Een leven. Vertaling Jenny
Tuin. Peter van der Velden.
(Aangekondigd, maar nog niet
verschenen)

nuscript. Dokter S. daarentegen
vertelt de lezer onomwonden dat
hij geconfronteerd zal worden met
een mengelmoes van waarheden en
leugens. Dit wordt beaamd door
Zeno zelf in zijn dagboek; terug
denkend aan de eis van de arts om
beelden uit het verleden op te roe
pen, zegt hij: ‘Door zo achter die
beelden aan te zitten, lukte het me ze
te bereiken. Nu weet ik dat ik ze heb
verzonnen. Maar, ’ zo voegt hij er
aan toe, ‘verzinnen is een scheppende
daad, geen leugen. ’ Wie hier spreekt
is dus niet alleen de zakenman en
ex-cliënt, maar ook de schrijver Ze
no Cosini, die de leugens op het
psychoanalytische vlak rechtvaar
digt als fantasie en ze ondergeschikt
maakt aan de fictie. Vandaar dat hij
niet is genezen, en ook niet wil ge
nezen: het oproepen van oude,
bestaande beelden lukt niet, omdat
het scheppen van nieuwe beelden,
de verbeelding, sterker is; was dat
niet zo, dan zou de complete gene
zing intreden en een einde maken
aan iedere creativitiet. ‘Waarom
willen we onze ziekte genezen?’ vraagt
Svevo aan de schrijver Jahier, die in
psychoanalyse wil gaan. ‘Moeten we
de mensheid echt haar hoogste goed
ontnemen?’

Verwaarloosd
Ook de Bekentenissen van Zeno wor
den in 1923 met ‘een absoluut on
begrip en een ijzige stilte’ ontvan
gen. Bitter teleurgesteld wendt Sve
vo zich tot Joyce, die inmiddels in
Parijs woont en het boek laat lezen
aan Larbaud en Crémieux; zij zijn
onmiddellijk enthousiast en in fe
bruari 1926 brengt het tijdschrift
Le Navire d’Argent een artikel van
Crémieux dat de geschiedenis in zal
gaan als de ‘Franse ontdekking van
het fenomeen Svevo’. De loftuitin
gen van de Fransen werken in Italië
echter als een boemerang; vooral de
opmerking van Crémieux dat de
Italianen een groot man hebben
‘verwaarloosd’ zet veel kwaad
bloed. In de Corriere della Sera ver
schijnt een stuk met de sarcastische
titel ‘Een voorstel tot beroemdheid’
van Giulio Caprin, die woedend
opmerkt: ‘Men kan deze Franse
vrienden dankbaar zijn dat ze een antiliterair curiosum in de Italiaanse li
teratuur hebben gesignaleerd. Maar
dat is dan ook haast alles. ’ Nog
scherper is de schrijver Guido Piovene (die later trouwens wel zijn
oordeel herziet): 'Wat is de ver
dienste van Svevo?’ vraagt hij zich
af. ‘Dat hij zich, meer dan iedere an
dere Italiaan, heeft aangesloten bij die
passief analytische literatuur, die ten
22 OKTOBER 1983 L / n
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top werd gedreven door Proust, en
ontaarde kunst is, als kunst ten
minste het werk is van levende en ac
tieve mensen; als een schilder ten
minste meer waard is dan een
spiegel. ’
Nu kan zeker niet ontkend worden
dat het artikel van Crémieux sterk
chauvinistisch is gekleurd, wat leidt
tot een aantal oppervlakkige verge
lijkingen (zoals de onuitroeibare
‘Svevo, de Italiaanse Proust’; of
‘Alfonso Nitti, monsieur Bovary’),
maar de Italiaanse reacties worden
toch niet in de eerste plaats geboren
uit een gevoel van naijver. Integen
deel, nog steeds blijkt hoeveel on
begrip (maar ook afkeer) er bestaat
voor de anti-held en diens zelfontle
ding; een afkeer die in deze periode
tevens op het politieke vlak wordt
gevoed door het fascistische regi
me, dat slechts gebaat is bij actievelingen die zich zelf nooit een spie
gel voorhouden.
Behalve om zijn thematische en
verteltechnische
vernieuwingen
wordt Svevo ook aangevallen om
zijn stijl. Het Italiaanse proza, met
als spil het tijdschrift La Ronda,
streeft naar een klassieke evenwich
tige vorm, naar een symmetrische,
harmonische compositie, vervat in
een sierlijke stijl, waarmee het een
voudige en pragmatische taalge
bruik van Svevo een schril contrast
vormt.
Maar er bestaat ook nog een ander
Italië: het in 1926 opgerichte tijd
schrift Solaria, dat, in tegenstelling
tot La Ronda, van het begin af veel
aandacht besteedt aan buitenlandse
literatuur en openstaat voor de ex
perimenten van de hele Europese
avant-garde, wijdt in 1929 een heel
nummer aan Svevo. En reeds vier
jaar eerder, in 1925, brengt Eugenio Montale in het tijdschrift
L ’Esame een ‘Hommage aan Italo
Svevo’, een artikel dat gevolgd
wordt door vele andere en de weg
zal effenen voor de erkenning van
Svevo in eigen land. Montale wijst
erop dat Svevo in de jaren ’90 onge
veer als enige in Italië de voorbode
is geweest van de moderne Europe
se roman, zonder dat men hem
daarmee het etiket mag opplakken
van de Italiaanse Proust of, zoals de
Engelse kritiek heeft gedaan, van
een ‘Italian Joyce’.
Afgezien van de macro-culturele
overeenkomsten die de hele tijd
geest bepalen, heeft Svevo weinig
gemeen, noch met de Franse noch
met de Ierse ‘analyticus’. Je hoeft
maar één bladzijde van Proust en
Svevo naast elkaar te leggen om het
hemelsbrede verschil te zien tussen
de langademige zinnen van de
Fransman met hun grote evocatieve
kracht, en de zakelijke en laconieke
8
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mededelingen van Svevo. Maar
vooral het element tijd heeft in de
twee auteurs een volstrekt verschil
lende functie: terwijl zich voor
Marcel in de kleinste dingetjes uit
het heden een heel verleden opent,
dat hij tracht te vereeuwigen in een
onovergankelijke tijd, wordt Zeno
door de arts gedwongen zijn verle
den terug te roepen, hetgeen, zoals
gezegd, niet lukt, want ‘het dwin
gende heden treedt opnieuw naar vo
ren en trekt een sluier over het verle
den’.
Proust brengt het heden naar het
verleden, Svevo doet het verleden
teniet in het heden. ‘Ik zal dus het
heden beschrijven en dat deel van het
verleden dat nog niet is verbleekt, niet
om de herinnering eraan te bewaren,
maar om tot me zelf te keren, ’ zegt
de oude hoofdpersoon, ook weer
schrijver van beroep, uit II vecchione, de roman die het vervolg had
moeten zijn op de Bekentenissen,
maar onvoltooid bleef door de plot
selinge dood van Svevo in 1928.
De tijd ligt voor het sveviaanse per
sonage verankerd in het heden, en
als Zeno Cosini aan het eind van
zijn biografie waar, zoals gewoon
lijk, heden en verleden samensmel
ten, dan ook beseft dat het heden
lijdt aan een vreselijke ziekte (we
zijn in de Eerste Wereldoorlog),
ligt de enig mogelijke redding voor
hem in een totale vernietiging van
dat heden; hij stelt zich voor dat er
in het geheim een explosief wordt
uitgevonden van ongekende kracht,
dat op het centrum van de aardbol
wordt geplaatst en zo met een enke
le knal de aarde tot haar nevelvorm
zal terugbrengen. Hij kan niet be
vroeden hoe actueel dit klinkt in
1983.

James Joyce
Wat Joyce betreft, nog afgezien van
diens enorme culturele en filologi
sche bagage, geworteld in katholi
cisme, mythologie en romantiek,
waarvan in Svevo geen spoor is te
vinden, gaat de vergelijking vooral
mank wanneer men in het werk van
Svevo de ‘monologue intérieure’
wil zien, die in Joyce zo’n belangrij
ke plaats inneemt. Het is trouwens
opvallend dat Svevo in de lezing die
hij in 1927 houdt over Joyce dit
nieuwe verteltechnische element
wel onderkent, maar het niet be
noemt en het ook niet goed weet te
plaatsen. Als we echter onder ‘in
wendige monoloog’ de vorm ver
staan, waar elke afstand tussen den
kend en handelend personage is
verdwenen, waar de logische op
bouw is vervangen door de vrije as
sociatie, waar elke gerichtheid op
een toehoorder ontbreekt, dan is er
in het werk van Svevo geen zin te

vinden in deze vorm: Alfonso en in
mindere mate Emilio worden nog
niet helemaal losgelaten door een
anonieme verteller, die hun gedach
ten verwoordt, ook al treedt hij
nimmer op de voorgrond. En wat
Zeno betreft, de ironische humor,
die zo’n belangrijke rol speelt in de
bekentenissen, is juist te danken
aan de grote afstand tussen de twee
ik-ftguren, de jongere Zeno Cosini
als pasgetrouwde echtgenoot en za
kenman, en de oudere Zeno Cosini,
die schrijft en op haast iedere blad
zijde de beweegredenen, gedachten
en gevoelens van zijn vroegere ‘ik’
in twijfel trekt of corrigeert, waar
door het spanningsveld ontstaat
tussen ‘toen’ en ‘nu’, dat zo karak
teristiek is voor veel autobiografi
sche romans. Wat niet wegneemt
dat er diepgaande verschillen
bestaan met de traditionele autobio
grafie: het lukt Zeno absoluut niet
ab ovo te beginnen, en als hij wel
begint, vertelt hij niet zozeer wat
hij vroeger allemaal deed, maar veel
meer wat hij niet deed, wat hij had
moeten doen, wat hij dacht, voelde
en vooral wat hij loog.
Het meest verrassende is echter dat
de opmerkingen over die leugens
van vroeger op hun beurt zélf als
leugens worden bestempeld, en wel
door de ‘derde ik’, de dagboek
schrijver uit het slothoofdstuk, die
hiermee eigenlijk het bestaan ont
kent van een waarheidsgetrouwe
autobiografie, terwijl de autobio
graaf zijn status van verteller boven
de geschiedenis moet inruilen voor
de rol van personage binnen de ge
schiedenis; een personage dat welis
waar van alles kan vertellen over
zijn vroegere ik, maar dat — in te
genstelling tot de traditionele auto
biograaf — niet langer het laatste
woord heeft. De Zeno die de beken
tenissen doet wordt achteraf zelf
van onwaarheden beticht door de
Zeno die het dagboek schrijft en die
de lezer lijkt te willen waarschuwen
dat hij de frequente formule ‘ik her
inner me... 'moet lezen als ‘iklieg, ik
fantaseer of, wat hetzelfde is, ik
creëer. ’ Of en in welke mate er ge
loof moet worden gehecht aan de
derde ik, laten we maar in het mid
den, maar het staat vast dat de lezer
door de gelaagdheid in drie ver
schillend denkende Zeno’s volko
men in het ongewisse raakt omtrent
waarheid en onwaarheid. En daar
mee is Zeno Cosini een van de dui
delijkste voorbeelden van de ver
brokkelde persoonlijkheidsstruc
tuur van het individu dat zich zelf
heeft verloren.
Door de artikelen van Montale, So
laria en de grote belangstelling van
uit Frankrijk groeit de roem van
Svevo gestaag en het is overduide

lijk dat hij hunkert naar rehabilita
tie. De brieven aan de Fransen zijn
tegelijk vleiend en dwingend, en in
de overigens zeer interessante cor
respondentie met Montale blijkt hij
slechts oog te hebben voor één
ding: de tweede druk van Senilita,
die inderdaad in 1927 verschijnt,
niet in de laatste plaats door de tac
tische hulp van de dertig jaar jonge
re Montale. Voor de poëzie van
Montale (die net zijn Ossi di Seppia
heeft gepubliceerd) heeft Svevo niet
de minste belangstelling, hij vraagt
de dichter zelfs waarom hij zich
niet eens uitdrukt in een helder
stukje proza. Wanneer dan ook in
1965 deze briefwisseling als bundel
verschijnt, definieert de inmiddels
wereldberoemde Montale de brie
ven van Svevo heel fijntjes als ‘a
portrait of an artist as an old man’.
De miskende auteur is als thema
ook aanwezig in enkele korte verha
len uit de laatste periode, bij voor
beeld in Een geslaagde grap, waar de
niet succesvolle schrijver Mario Samigli zijn tijd vult met het schrij
ven van zeer korte fabels, die in de
moraal ook weer hetzelfde thema
belichten. Of in De moeder, waar
het lot van een door zijn moeder
verstoten kuikentje wellicht een
metafoor is voor de door Italië ver
guisde auteur.
Wanneer deze thematiek, en daar
mee de zeer scherpe spot en het ver
holen sarcasme, wordt verlaten,
ontstaan verhalen als de Korte ro
maneske reis waar de ironie de mild
heid krijgt van een oude man die
glimlachend het leven beziet. Tij
dens de treinreis van de heer Aghios trekken nog eenmaal alle typisch
sveviaanse thema’s aan de lezer
voorbij, de droom, het roken, de
psychoanalyse, de liefde, de leugen
en vooral de zelfbeschouwing,
waarna de cirkel zich sluit met II
vecchione, de oude Zeno die letter
lijk de filosofie van Alfonso her
haalt (‘ik leef met dezelfde inertie
waarmee men sterft’) en zijn pen
nog steeds niet laat rusten, of
schoon hij heel goed beseft niets
nieuws meer te kunnen toevoegen
aan de woorden van zijn jongere
broer: ‘Eens schreef ik een roman, ’zo
zegt hij, ‘voor een psychoanalytische
behandeling. De behandeling slaagde
niet, maar het papier bleef bestaan.
Wat is het waardevol!’
De ene grote roman die Svevo wil
de schrijven, heeft met de Bekente
nissen van Zeno haar definitieve
beslag gekregen. Het is inderdaad
een zeer waardevolle roman, met
drie hoofdstukken die, om nog
maals met Montale te spreken, ‘in
zijn geheel gelezen dient te worden,
maar wel in de juiste volgorde’. ®

Het ideaal van het hier en nu
Offermans en de tegengeschiedenis in de moderne literatuur
dat nu in de gedaante van natuurlij
ke hulpbronnen of mensen was: ‘Of
een maatregel rationeel is of niet
wordt niet bepaald door de mate
waarin hij kan bijdragen aan een gro
tere algemene rechtvaardigheid of
ƒ 4 5 ,- ______________________ door de vraag of hij bijdraagt aan de
beheersing van alles wat er “zomaar"
is: de natuur. ’ Het rationalisme ont
Carel Peeters
wikkelde zich eenzijdig technisch
en ‘esthetische of morele criteria spe
Bij zijn essays en kritieken over len daarbij geen enkele rol.
de moderne literatuur betrekt
Cyrille Offermans op een van Het rationalisme werd een eenzij
zelfsprekende manier histori dig instrument ter beheersing van
sche en sociologische literatuur. de natuur en alles wat daar onder
Speciaal één boek, Dialektik der kan vallen: het lichaam, het dionyAufklarung van Max Horkhei- sische, het gevoel, het dichterlijke
mer en Theodor Adorno, ge ten gunste van het verstand, het
bruikt hij als leidraad. Het boek apollinische, de rede, het burgerlij
is de belangrijkste studie af ke. Horkheimer en Adorno be
komstig van de filosofen van schouwden Odysseus als ‘het oer
de Kritische Theorie, over wie model van de burger’ schrijft Offermans, omdat hij ‘geen emoties en
Offermans eerder zijn boek
driften kent onafhankelijk van de
Macht als trauma schreef. Het
zelfhandhavende rede’. Hij liet zich
aspect van Dialektik der Aufkla door zijn manschappen aan de mast
rung dat in Offermans’ nieuwe, van zijn schip vastbinden om niet
hecht samenhangende bundel voor het verlokkende gezang van de
essays centraal staat, is dat van Sirenen te bezwijken. Odysseus
het rationalisme en de eenzijdi neemt maatregelen tegen de verlok
ge ontwikkeling die zij sinds de king, de mannen op het schip mo
Verlichting heeft doorgemaakt. gen het gezang niet eens horen en
Het boek van Horkheimer en Ador hebben bijgevolg geen idee van de
no werd in de oorlog geschreven en genoegens die daar worden voor
in 1947 in Nederland gepubliceerd. speld.
De pessimistisch gestemde schrij
Instrumenteel denken
vers constateerden dat met de over
Volgens
Offermans is het kenmerk
winning van het fascisme de idea
len in de leus van de Franse Revo van de moderne literatuur dat zij
lutie, vrijheid, gelijkheid en broe zich teweer stelt tegen het door het
derschap, nu verder wel lagen dan eenzijdige rationalisme geïnspireer
ooit. Voor Horkheimer en Adorno de ‘instrumentele’ denken. Deze
was het totalitarisme en het fas gedachte beheerst De kracht van het
cisme geen aberratie van de ge ongrijpbare, of hij het nu heeft over
schiedenis, zij volgden logisch uit ‘de domesticatie van de innerlijke
het gebruik dat de heersende en cultuur’, Hobbes, Machiavelli, de
toonaangevende klassen in de ne schizofrenen van Reiner Kippgentiende eeuw maakten van het hardt, over het werk van Beckett,
door de Verlichting gepropageerde over Marike van Nimweegen, Valérationalisme: zij pasten het toe op ry, P.C. Hooft en Constantijn Huyde economie en bijgevolg op de so gens, Walter Benjamin, Proust of
ciale verhoudingen. Elke menselij Paul van Ostayen, de Nederlandse
ke activiteit ging in het teken van poëzie of het proza van Nootede economische vooruitgang staan boom, Matsier, Chapkis, Schip
en uitbuiting en exploitatie van ar pers, Ritzerfeld of Vogelaar. Deze
beidskracht werd een door de eco opsomming geeft al een indruk van
nomie verantwoorde gewoonte. Offermans’ belangstelling. Zijn
Het rationalisme werd op een puur veelzijdigheid gaat gepaard met
technische manier aangewend met groot inlevensvermogen, gestuurd
voorbijgaan aan alle menselijke ver door enkele centrale ideeën. Tegen
mogens en verlangens die niet di over de alomtegenwoordige instrurect in dienst van de economie ston mentalisering houdt Offermans een
den. Rationalisme werd synoniem pleidooi voor een literatuur waarin
met het beheersen van de natuur, of schrijvers er blijk van geven zich

De kracht van het ongrijpbare
Essays over literatuur en
maatschappij
door Cyrille Offermans
Uitgever: De Bezige Bij, 379 p.
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bewust te zijn van de buiten hen
om ‘gedekreteerde orde’ en waarin
ze bewust proberen eraan te ontko
men. Dat kan volgens Offermans
alleen als zij zich, doordrongen van
het historische en tegenwoordige
instrumentalisme, een manier van
denken en schrijven eigen maken
die niet ‘intentioneel’ of ‘instru
menteel’ is, maar ‘onwillekeurig’.
Om hen heen is immers alles al in
tentioneel en instrumenteel. Het is
de bedoeling dat die orde door de li
teratuur wordt verstoord.
Offermans zet zijn ideeën omtrent
de aard van de moderne literatuur
uiteen middels excursies over de
genoemde schrijvers, dichters en fi
losofen, in het bijzonder aan de
hand van Paul van Ostayen en zijn
opvattingen over poëzie. De grotes
ke Het bordeel van Ika Loch is het
uitgangspunt omdat Van Ostayen
in Ika Loch de nietsontziende kou
de berekening heeft gepersoni
fieerd, wier hele habitus is in
gesteld op de eisen van haar bedrijf;
zij is voor Offermans een prototy
pe, waarin het kapitalistische den
ken en doen wordt voorgesteld. Via
haar komt Offermans bij Van
Ostayens onderscheid tussen ro
mantisch en organisch expressio
nisme, waarmee het verschil tussen
burgerlijke en moderne literatuur
wordt aangegeven: het romantisch
expressionisme is de uitdrukking
van de ‘som van ervaringen \ het or-

Cyrille Offermans, foto Jan van
der Weerd

ganisch expressionisme is de ‘optiek
van het eerste zien’. Het romantisch
expressionisme noemt Offermans
‘autoritair’ omdat het de toeschou
wer wil ‘overmannen’; het organi
sche is ‘veel passiever’, het ‘zuigt de
aandacht van de toeschouwer bijna
onmerkbaar op’. De romantisch ex
pressionist, zo interpreteert Offer
mans, heeft dezelfde intenties als
Ika Loch met haar hoeren: voor
beiden gaat het om objecten, om
‘waar’, de toeschouwer is primair
‘klant’. Het organisch expressio
nisme wil voorkomen dat het ‘waar’
is, het wil ‘antiwaar’ zijn. In het ro
mantisch expressionisme zit slechts
‘plan, bedoeling, uitleg of program
ma’, terwijl in het organische de be
doelingen via de ‘woordkunst’ bo
ven komen zodat de woorden van
de dichter ‘ontsluierend’ werken ‘als
de dingen in de natuur’
De organische dichter gebruikt de
taal niet als louter communicatief
middel. Dit leidt ertoe dat zijn
‘woordkunst’ sterk formalistisch
wordt. Dat is ook te zien aan veel
moderne schrijvers die in deze
geest te werk gaan. Het is geen on
bekend verschijnsel dat de aanlei
ding tot literatuur — een ontroe
ring, idee, gedachtenconflict — in
de vorm verdwijnt. Het is evenmin
ongebruikelijk dat de geformali
seerde literatuur uiterst dun van in22 OKTOBER 1983 L / T I

9

houd is en dat de vorm dat tracht te
verhullen. Het is logisch dat Offermans uitkomt bij de mystieke kant
van Van Ostayens poëzie.
Uitgaande van Offermans’ analyse
van Van Ostayens poëtica en zijn
toepassing ervan op andere schrij
vers, zou men kunnen zeggen dat
de schrijvers waarin Offermans be
lang stelt de volgende gedachte ge
meen hebben: de hedendaagse
maatschappij is zo in de ban van de
economie, de publiciteitsmedia, de
cultuurindustrie en de bureaucratie
dat de betekenis van de schrijver
nog slechts tot uiting kan komen als
hij zich hiervan afwendt en zich
opsluit in zijn métier: de taal. De
afkeer van alles wat deze maat
schappij voortbrengt en regelt is
echter wel degelijk aanwezig: in de
vorm van de literatuur. Het proza
is niet in te passen in het gewone,
communicatieve taalgebruik, er
wordt niet rechttoe, rechtaan ver
teld, de aandacht van de schrijver is
gericht op het esthetisch taalspel.
Deze sterke aandacht voor de taal
en voor de esthetische kant van de
literatuur heeft van de marxistische
literatuurkritiek een even radicale
als globale literatuurfilosofie ge
maakt. De afstand tussen de litera
tuur en de maatschappij is er door
vergroot: dSar is de maatschappij,
hiér is de literatuur die zich vormen
en een taalgebruik kiest die er haaks
op staan, zodat die literatuur niet
door de maatschappij kan worden
geannexeerd. De literatuur is door
de grotere aandacht voor de esthe
tiek zelfstandiger, autonomer ge
worden; ze trekt zich in zich zelf te
rug, omdat daarin nog een rest van
vrijheid te vinden is. Het engage
ment van de moderne schrijver zo
als Offermans hem ziet is even radi
caal als indirect geworden.

Ruimhartig
Offermans’ literair-historisch besef
gaat vergezeld van menselijk in
zicht waardoor de individuele
schrijvers en hun werk tot hun
recht komen. Offermans redeneert
hen weliswaar in zijn grote lijn,
maar het is overtuigend omdat zijn
grote lijn ruimte biedt aan veel
soorten schrijvers, van Nooteboom
tot Vogelaar, van Matsier tot Kous
broek en Beckett.
Door deze weldadige ruimhartig
heid ziet men dat Offermans schrij
vers waardeert die zich minder be
wust zijn van de ‘Instrumentalisering’ om hen heen dan Offermans
zelf. Hij haalt die elementen naar
voren die het werk karakteriseren
en tegelijk zijn grote lijn bevesti
gen. Het boek dat in De kracht van
het ongrijpbare niet ter sprake komt,
maar wel op de achtergrond aanwe
10
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zig is, is Der Mann ohne Eigenschaf
ten van Robert Musil. De hoofdfi
guur van Musils roman, Ulrich,
splits zich als het ware in alle schrij
vers die Offermans behandelt: in
hun werk interesseert Offermans
zich voor die elementen die zonder
eigenschappen zijn, want iemand
met eigenschappen is grijpbaar
voor de maatschappij en de wereld.
Het herinneren van Proust is niet
een vermogen, het is iets dat onwil
lekeurig, onbewust plaatsheeft. In
Nootebooms Een lied van schijn en
wezen richt zijn aandacht zich niet
op de zelfverzekerde bestsellerauteur waarmee de andere schrijver
voortdurend in discussie is, maar
op die andere schrijver, omdat die
een verhaal ‘zichzelf laat schrijven’.
In Matsiers verhaal ‘Esse est percipi’ haalt hij het feit naar voren dat
de verteller wil opgaan in de tijd.
Bij Ritzerfeld ziet hij dat ‘onna
drukkelijke bewegingen’ niet tot
‘nieuwe vormen leiden’. Bij Schip
pers dat waargenomen wordt ‘wat
zich zonder redenen beweegt, los
van enig nut, enige functie of rede
nering’. Alles waar Offermans’ aan
dacht naar uitgaat heeft te maken
met de afwezigheid van eigenschap
pen, etiketten, rationalisaties, ge
woonten, codes en alles met de aan
wezigheid van door middel van taal
opgeroepen natuurlijkheid, onwil
lekeurigheid, onbevangenheid, ver
langens, het onbewuste, het hier en
nu. Dat oproepen kan niet plaats
hebben in de vorm van een gevoelsluitstorting van de schrijver,
maar middels een bewuste omgang
met de taal. De natuurlijkheid waar
het Offermans om gaat was ook al
de beschermeling van de Romanti
ci, de voorvaderen van de moderne
schrijvers, behalve dat de moderne
schrijvers een veel bewustere ver
houding tot de maatschappij heb
ben: hoe agressief het ook klinkt, er
is sprake van een strategie ten op
zichte van alle andere taalgebrui
kers. Die laatsten degraderen vol
gens Offermans de taal tot een lou
ter middel, terwijl de moderne
schrijver zich, overdreven gezegd,
bij elk woord, zin, alinea of boek af
vraagt hoe het zich verhoudt tot de
maatschappij en haar taalconven
ties. Afgezien van Benjamin en
Proust roept Offermans ook Schil
ler als getuige op, omdat die in zijn
boek Über de asthetische Erziehung
des Menschen over, zoals de titel al
zegt, de esthetische opvoeding van
mensen schrijft waarbij hij de har
monie tussen vorm en inhoud, li
chaam en geest, gevoel en verstand
verwerkelijkt zag in het ogenblik:
‘Het gaat hem, ’ schrijft Offermans,
‘om wat hij noemt een “problema
tisch” doel, een “ideaal”, niet om een

situatie die op enigerlei wijze blijvend
en risicoloos voor iedereen toeganke
lijk zou zijn. De “extatische ogenblik
ken” waarin mensen zich “volko
men ” kunnen ervaren, vereisen oefe
ning en speelwoede. In het esthetische
spel kan men worden bevrijd van alle
dwang, “zowel in fysieke als in more
le zin” schrijft Schiller. Kunst was
voor hem van belang omdat ze het
verlangen naar een leven kan oproe
pen dat niet opgaat in de strijd om het
bestaan, in de noodzaak van de natuurbeheersing en de opgelegde zelfbe
heersing. Pas daarbuiten wordt vrij
heid denkbaar, kunst kan het verlan
gen naar vrijheid oproepen omdat ze
die zelf partieel realiseert.’

Extatische ogenblikken
Dit pleidooi voor in taal opgeroe
pen ‘extatische ogenblikken’ keert
in verschillende gedaanten in alle
essays terug. Het zijn de ogenblik
ken waarin men vrij is van elke
dwang. Het is neiging naar het
mystieke die bij een essayist als Of
fermans opvalt omdat die is inge
bed in intelligente, erudiete, nuch
tere en zelfbewuste redeneringen
en analyses. Deze neiging valt des
te meer op omdat hij gezien moet
worden in het licht van wat Offer
mans schrijft over de klassieke uto
pisten. Het beeld dat hij schetst van
de utopische maatschappijen zoals
Thomas More en Campanella zich
die voorstelden, komt neer op een
overgeorganiseerde samenleving
waarin alles geregeld is, van het
werk tot de geboortenregeling. Van
deze historische utopieën moet Of
fermans — en Vogelaar, die er ook
over heeft geschreven — niets heb
ben. De nieuwe utopie, die antiutopie of atopie wordt genoemd, die
Offermans en Vogelaar voor ogen
hebben is precies het tegendeel: het
utopisch ideaal is nu de negatie van
elke georganiseerde sociale orde,
bevindt zich ‘in de objectivering in
taal’ en doet zich niet meer voor als
‘anticipatie van een collectief geluk
of normatieve voorbeelden’. Het
geluk van de anti-utopie is nu te
vinden in ‘individuele (taal)momenten’, in concentratie op het hier en
nu, en in een ‘hoogopgevoerde te
genwoordigheid van geest’.
Dit idee van een anti-utopie in de
moderne literatuur is al te vinden
bij Walter Benjamin en Robert
Musil. Decennia later komt hij, on
afhankelijk van Benjamin en Musil,
ook voor bij Roland Barthes, iets
waar Vogelaar op wijst in zijn boek
Oriëntaties. Bij Barthes heet het ‘stopos’ en het staat ‘voor iets wat niet
door definities of kwalificaties is vast
gelegd, het eenmalige; het tegendeel
dus van topos, dat zowel plaats als
gemeenplaats betekent. ’

Het sterke verlangen om zonder
noemers te leven in het hier en nu
is wel de meest radicale ontwikke
ling die zich denken laat als men
zich realiseert dat zij voorkomt uit
het marxisme. Dit rest er van de so
ciale theorieën, maatschappijanalyses, geëngageerde literatuur
en de kritische theorie: extatische
ogenblikken.
Het is een belangwekkende ontwik
keling die zich hier heeft voorge
daan. Zij heeft veel gemeen met de
literatuur die zich onafhankelijk
van politieke, of sociale theorieën
heeft ontwikkeld. Literatuur van
enige betekenis heeft zich altijd al
te weer gesteld tegen de ruwe instrumentalisering van het denken
en ervaren. De literatuur leeft met
de resten van de Romantiek, waarin
de waarde van de natuur, het in
stinct, van emoties en gevoelens
voorop stond. Deze verwantschap
tussen de bewust moderne schrij
vers en schrijvers die zich minder
bewust zijn van de culturele, literai
re en politiek-historische betekenis
van hun werk verklaart waarom Otfermans in laatstgenoemden ele
menten aantreft die hem aanspre
ken.
Het moet niettemin opvallen dat er
een groot gebied open ligt tussen de
klassieke utopieën van een streng
geordende samenleving, en de
kleinst denkbare menselijke uiting
van het ‘extatische ogenblik’. Het is
precies in dit gebied dat veel litera
tuur geschreven wordt waarin wél
‘intentioneel’ wordt gedacht, maar
niet op de manier van, wat Offer
mans noemt, de ‘gedekreteerde
denkorde’. In dit gebied bevinden
zich schrijvers als Saul Bellow, Phi
lip Roth, V.S. Naipaul, Bernard
Malamud, Mary McCarthy. Zij
zijn tot op zekere hoogte ‘grijpbaar’
en beperken zich niet tot ‘esthetisch
taalspel’.
Ik kan wel instemmen met de in
stemming van Offermans als hij over
Nooteboom schrijft: ‘Het diepste
verlangen van de reiziger is volgens
Nooteboom het vinden van een
volstrekt geschiedenisloze wereld,
een wereld zonder namen: ze bren
gen verschillende dingen onder één
noemer, bovendien annexeren ze
het nog naamloze verleden,’ maar
het is een verlangen dat gericht is
op iets dat zich om de hoek van de
wereld bevindt, terwijl in die we
reld zelf geleefd moet worden.
De kracht van het ongrijpbare bevat
activerende, met een ongebruikelij
ke greep op de materie geschreven
essays. Het is jammer dat Offer
mans de ruimte tussen utopie en
atopie leeg laat, maar dat verhin
dert hem niet een essayist van bete
kenis te zijn.
®

Op lege zaterdagavonden
In deel 3 van Geheim Dagboek van Hans Warren gebeurt veel
lingen schrappen, onbenulligheden
weglaten, stijlfouten verbeteren.
Steeds benadrukt Warren echter
dat hij de journalen redigeert, niet
herschrijft: ‘Maar uit de intimitei
ten, mijzelf betreffende, heb ik
W. Hottentot
niets geschrapt. De kracht van een
dagboek staat en valt bij de eerlijk
heid.’ (VN, 25 december 1982)
‘Tracht ze te bewaren, dichter,
Zo is het inderdaad. Eerlijke dag
hoe weinigen zich ook grijpen
boeken zijn, zo heet het, ‘better
[laten. than novels, more accurate than
De droombeelden van je liefde.
histories and at times more drama
Breng ze, halfverborgen, in je
tic than plays’.
[regels. Politici die een dagboek houden,
Tracht ze vast te houden, dichter, willen zo hun plaats in de geschie
wanneer ze in je geest tot leven denis zelf bepalen. Maar voor ‘ge
[komen, wone’ mensen lijkt de voornaamste
des nachts, of in de glans van de drijfveer om een dagboek aan te
[middag. ’ leggen eenzaamheid en vervreem
Zo luidt de vertaling van K.P. ding: het dagboek geeft troost,
Kavafis’ beroemde gedicht fungeert als uitlaatklep of
‘Wanneer ze wakker worden’ in gesprekspartner, vaak ook als
de versie van Hans Warren en biechtvader. Presser heeft er in zijn
Mario Molegraaf. Niet toevallig afscheidscollege op gewezen, dat
staat dit gedicht, buiten de het vooral vrijgezellen zijn die een
chronologische volgorde om, dagboek houden, en dat ze dat
opgeven als ze trouwen.
als eerste in de serie van dertig meestal
Het dagboek van een schrijver kan
vertalingen die Warren publi voor een lezer een interessant licht
ceerde in het zomernummer werpen op diens leven, opvattingen
van het ‘Tijdschrift voor Litera en het ontstaan van het werk. Los
tuur’ De Tweede Ronde.
daarvan blijken soms de dagboeken
minstens even boeiend als het crea
Wie de Verzamelde Gedichten van tieve werk. Als ik stel dat dit laatste
Hans Warren doorleest, wordt ge bij Warren het geval is, bedoel ik
troffen door de consequente thema niets kwaads over zijn poëzie, maar
tiek ervan. Herinnering blijkt (al uitsluitend goeds over zijn journa vertelde over zijn contacten met de Hans Warren
ver voor de wedergeboorte van dat len te zeggen.
bevrijders, zijn verliefdheid op een (Foto: Hans van den Bogaard)
thema in het werk van de RevisorEngelse officier, zijn eerste (soms
teleurstellende) bijeenkomsten met gewijzigd in de verhalenbundel Deauteurs) altijd één van de dominan Vlottere pen
te onderwerpen te zijn geweest, Uit Deel 1, dat soms nog wat lang Hollandse literatoren. In die jaren metrios te zijn opgenomen. Ik doel
naast liefde, landschap, schoonheid dradig was, kon men Warren leren verdiende hij zijn geld als ambte op het bezoek aan Isabelle Rivière,
kennen als natuurliefhebber met naar op het gemeentehuis van zijn de zuster van Alain-Fournier,
en verlangen.
En die herinnering betreft inder een artistieke aandrang. Daarnaast Zeeuwse geboorteplaats Borssele. wiens Le grand Maulnes door War
daad vaak het liefdeleven, steeds beschreef hij oorlogsherinneringen Bijna traumatisch bleek de (ge ren zeer werd bewonderd. Ook de
niinder verholen homo-erotisch. en de schaamte die hij voelde, om dwongen) verhuizing uit het afgele passage waar Hans vertelt hoe zijn
Het Geheim Dagboek moet Warren dat zijn ouders pro-Duits waren. gen geboortehuis, ‘altijd zoiets als moeder, enkele uren voor haar
hij voorbeeld tijdens het schrijven Erdoorheen speelde voortdurend een laatste veilig toevluchtoord (...) dood, in de slotfase van een slopen
van zijn bundel erotische gedichten de uiterst moeizame relatie met het waar ik me terug kon trekken in mijn de kanker nog éénmaal in de armen
Behalve linde, tamarinde en banaan meisje Sibylle (een schuilnaam), dat droomwereld, ver weg van de vijandi van zijn vader, haar man hangt, is
flink hebben geholpen bij het op blijkens Deel 2 later met Jan Wol ge omgeving’. In een neerslachtige in Demetrios terug te vinden. Door
wekken van de droombeelden der kers trouwde. Voorts beschreef en bui beschreef hij zijn dagboek als enkele subtiele wijzigingen in
liefde.
analyseerde Warren zijn homosek ‘een onevenwichtige getuigenis van woordkeus heeft Warren daar de
Hit de talrijke interviews die ver suele verlangens, die uiteraard de een twintigste-eeuwse ambtenaar ten beschrijving effectiever gemaakt.
benen naar aanleiding van deel 1 voornaamste oorzaak voor een ge plattelande die schrijverspretentie In de theoretische literatuur over
(1942-1944) blijkt dat de welwillen heim dagboek waren. (Ik heb het koestert’. De contacten met jongens het ‘journal intime’ wordt er steeds
de ontvangst van de beide proza vermoeden dat Warren de titel ont zetten zich voort en de eerste reis op gewezen, dat gebrek aan actie de
zwakte van het genre is: vaak ‘ge
werken Steen der hulp (1975) en De- leende aan de Zwitserse preroman naar Frankrijk werd gemaakt.
netrios (1976) voor Warren de ticus Johann Kaspar Lavater, wiens Het nu verschenen Deel 3 is verre beurt’ er niets, is er alleen reflectie.
doorslag heeft gegeven om de dag twee delen Geheimes Tagebuch von weg het beste tot nog toe. Het bevat Aan dat verwijt weet Warren ech
boeken te publiceren. Zelf acht hij einem Beobachter seines selbst’ ver een aantal passages die als beschrij ter, juist in dit deel, erg goed te ont
2e het beste proza dat hij schreef. schenen in 1772-1773.)
ving de beide voorgaande delen ge komen.
En wie bij leven en welzijn zijn Deel 2 (1945-1948) was al met een makkelijk overtreffen. Sommige
dagboeken publiceert, kan herha vlottere pen geschreven. Warren daarvan blijken dan ook vrijwel on- In vogelvlucht verloopt de handeGeheim Dagboek 1949-1951
door Hans W arren
Uitgever: Bert Bakker
252 p., ƒ29,50
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Ook bij goede uitgevers kraken de zolders soms...
Daarom is VAN GENNEP-NIEUWHZIJDS een modern antiquariaat met een steeds wisselende voorraad van kwaliteitsboeken tegen lage prijzen.
Honderden koopjes liggen er. I>e onderstaande titels zijn m aar het topje van de boekenberg. Kom langs en overtuig uzelf.
JERZY KOSINSKI: Passion
Play. Zijn laatste roman.
Geb. 273 blz. VAN ƒ 32,90
NU VOOR ƒ 11,90

Toneelgroep SATER: 4
Toneelstukken uit de jaren
1976-’79 n.1. Opkomst en
neergang van een Hollands
familiebedrijf; De juf van de
Czaar Peterstraat; Het ver
hoor; Isotopen op zaterdag.
Geb. 211 blz. VAN ƒ18,90
NU SLECHTS ƒ 7,90

Gerd Fuchs: Een man voor H. v.d. Enden, red.:
Claude Nori: FRENCH
het leven. Roman over de
Marxisme van de hoopPHOTOGRAPHY from its
werkloosheid.
Knap
geschre
Hoop
van
het
marxisme?
Origins to the Present. Uit
Herman Gorter: Liedjes
ven door jonge Duitse au
Essays
over
de
filosofie
van
stekend
overzicht, met werk
Integrale herdruk. Pb. 268
teurs. Geb. 142 blz. VAN
ERNST BLOCH. Pb. 237
van o.a. Atget, Brassai,
blz. VAN / 29,50 NU
ƒ 29 NU VOOR ƒ10,90
blz. VAN ƒ31,50 NU
Cartier-Bresson, Daguerre,
ETHEL PORTNOY: Belle
ƒ 12,90
SLECHTS ƒ9,90
Max Ernst, Gisele Freund,
van Zuylen ontmoet CagliJohn
Clellon
Holmes:
NEUKertesz, Lartigue, Nadar,
ostro. Puur toneel en boei
Herben Lottman: The Left
E.J.
HOBSBAWM:
The
ROTICA.
The
Authentic
Riboud en Sielf. Grote Pb,
Bank. Writers in Paris from end literair werk. Pb. 86
Age
of
Capital,
1848-1875.
Voice
of
the
Beat
Generati
170 blz. VAN ƒ 30,70 NU
blz. VAN ƒ 22,75 NU
Popular Front lo Cold War.
Geb.
353
blz.
VAN
ƒ
62,55
on
1948-1951.
Uiterst
cu
VOOR
ƒ 19,50
PETER O. CHOTJESLECHTS ƒ7,90
Een uitstekend overzicht
rieuze reprint van het eerste NU ƒ34,90
WITZ: Saumlos
van ‘30 tot ’50. Geb. 319
Beat tijdschrift. Het ver
Een streekroman. De terug
blz. VAN / 64,50 NU
N. Cherkovski: FERLING- tocht naar het geboortedorp
scheen ver voor de Beat Ge Andrew Arato en Paul Brei
VOOR / 29,50
HETTI. Biografie van Beat- en een moord die verband
nes: The Young Lukacs
neration zijn naam kreeg.
dichter, uitgever en boek
Met
bijdragen van o.a.
and the Origins of
houdt met het wegvoeren
P. Spigt: Keurig in de konhandelaar van City Lights
Western Marxism. Zeer
Ginsberg, McLuhan, Patvan de joodse inwoners in
tramine. Interessante essays
Bookshop. F. had grote in
chen, Durrell, Larry Rivers, interessante studie. Geb.
1938. Betere nieuwe litera
over MULTATULI. Pb
vloed op Beat Poets als
256 blz. VAN ƒ 57,50 NU
Judith Malina, Legman.
tuur uit West-Duitsland!
met ill. 240 blz. VAN ƒ36
Ginsbcrg, Corso en KerouGeb. 544 blz. VAN ƒ68,50 VOOR ƒ 22,50
Geb. 171 blz. VAN ƒ29,50
NU ƒ11,90
ac. Geb. 253 blz. VAN
NU VOOR ƒ 29,50
NU VOOR f 12.90
ƒ32,50 NU VOOR ƒ 9,90
KURT TUCHOLSKY:
Beryl Bainbridge: Het
Deutschland, Deutschland
Geschiedenis en
uitstapje van de flessenfaüber alles. Een satire met •
PAUL CELAN: Spreefctra
REMCO
briek. Haar beste roman!
politiek
fotomontages van JOHN
FRENCH P H O D G R A P H Y
ditie. Gedichten uit de jaren
Pb. 215 blz. VAN ƒ 29,50
CAMPER!
HEARTFIELD. Vertaald
1948 tot 1970 van deze be
B Y C L A U D E NORI
NU VOOR ƒ11,90
Jan Bank en Stef Temming, door Ernst van Altena. Pb.
langrijke Duitse dichter, in
red.: VAN BREDE VISIE zeer veel ill., 260 blz. VAN
NA
mooie vertaling van Peter
Ernst van Altena: Jij
TOT SMALLE MARGE. ƒ32,50 NU VOOR
Miriam J. Berkovitz: AUNijmeijer. Pb. 110 blz. Van
goudgepunte lans. Bloemle
DE
TROONREDE
Acht prominente sociaal
BREY BEARDSLEY. De
SLECHTS ƒ 10,90
ƒ 22,75 NU VOOR
zing uit de Franse erotische
democraten over SDAP en
DE BEZIGEBij
eerste volledige biografie
SLECHTS ƒ7,90
poëzie van de 16de en 17de
PvdA. En wie zijn dat? H.
van de jong gestorven
eeuw. Pb. 140 blz. VAN
Verwey-Jonkcr, Nederhorst,
kunstenaar en zijn relaties
ƒ 27,50 NU VOOR ƒ11,90
Charles Osborne: W.H. AuScheps, Thomassen, Van
met mensen als Wilde, Wilden. The Life of a Poet. De
der Goes, Van Lier, Var
liam Morris, Max BeerF. Bordcwijk: Apollyon
biografie van Auden, ge
Thijn en Peper. Pb. 255 blz. Berggasse 19. SIGMUND
bohm. Met foto’s en ill. van
FREUD’S Home and Offi
Boeiende en meeslepende
schreven door intimus Os
VAN ƒ 35 ,- NU VOOR
zijn werk. Geb. 225 blz.
ces
in
Vienna
1938.
De
roman. Geb. 412 blz. VAN
borne. Met veel foto’s. Geb.
i ƒ11,90
VAN ƒ39,80 NU VOOR
foto’s van Edmund Engel
ƒ 53,75 NU VOOR ƒ19,90
336 blz. VAN ƒ45,15 NU
SLECHTS ƒ 14,90
man van Freud en diens in
VOOR ƒ19,50
ROSA LUXEMBURG,
terieur, genomen in juni
EMMA
GOLDMANN
Phyllis en Eberhard
RLMCO CAMPERT: N a
1938, vlak voordat F. We
Alle prijzen zijn in
KRONHAUSEN: The
BERNARD MALAMUD:
de troonrede. Vier verhalen. e.a.: De Russische Revolu nen verliet. Met een be
clusief verzendkosten
tie. Anarchistische kritiek op
Complete Book of EROTIC
Dubin’s Lives. Een rijke en
Pb. 94 blz. VAN ƒ 16,50
+ porto. In onze
Kroonstadt en Rosa L. over schrijving van het huis door
ART. De 2 vroegere delen
subtiele roman. Malamud’s
NU VOOR ƒ 6,9C
Peter
Gay.
Grote
Pb.
153
winkels zijn de boe
Oktober ’17. Belangrijke
nu in een band. Met 81
zevende. Geb. 362 blz.
blz. VAN ƒ51,90 NU
ken dus goedkoper!
teksten.
Pb.
104
blz.
VAN
kleurenplaten en 781
VAN ƒ 32,75 NU VOOR
EDNA O’BRIEN: Een
ƒ24,50
ƒ15,75
NU
ƒ
6,90
zwart/wit illustraties het
SLECHTS ƒ 10,90
roos in het hart. De
grootste
overzicht van eronieuwste verhalenbundel, 12
HOOFT. 10 essays van o.a.
BERGGASSE 19
Carolien Bouw e.a.:
tiese kunst, Geb. groot for
juweeltjes van vertelkunst.
VLADIMIR NABOKOV:
H.W. van Tricht, Jan KuijDe Nederlandse Volksmaat, 602 blz. VAN
Pb. 240 blz. VAN ƒ 26,50
A Tribute. 10 essays over
per, M. Israël en J.A. van
Sigmund Freud's
Unie. Portret van een ra
ƒ157,50 NU VOOR ƒ79,50
leven en werk door bekende NU VOOR SLECHTS
Dorsten over P.C. Hooft als
H o m e a n d O f f ic e s .V ie n n a 193B
cistische partij. Helaas
ƒ9,90
critici. Geb. 140 blz. VAN
dichter, politicus, bibliofiel
uiterst aktueel. Pb. 162 blz.
Christa Murken: WERƒ 3 6 ,- NU VOOR ƒ 12,90
en koopman. Pb. 183 blz.
van ƒ19,50 NU ƒ 8,90
BUNG, MYTHOS,
SUSAN SONTAG: 1, etceVAN ƒ27,75 NU VOOR
KUNST. Am Beispeil COƒ 9.90
VLADIM IR NABOKOV tera, 8 briljante verhalen.
HABERMAS, Korsch,
CA COLA. Een levendig
Geb. 246 blz. VAN ƒ32,60
GRAMSCI, Poulantzas
boek
over de bruine drankNU VOOR ƒ 16,90
S. Karlinsky: THE NABOe.a.: Eurocommunisme en
gigant en zijn kunstzinnige
KOV WILSON LET
westers marxisme. Pb. 307
reclame-methoden. Met veel
TERS. Twee literaire gi
P.N. VAN EYCK: Her
blz. VAN ƒ 38,50 NU
ill. (202) waarvan 73 in
ganten schreven elkaar tus
waarts. Gedichten uit de pe VOOR ƒ13,90
kleur. Geb. groot formaat,
sen 1940-’71. Een keuze van
riode 1920-1945. Geb. 167
144 blz. VAN ƒ 106,70 NU
264 brieven. Geb. 346 blz.
blz. VAN ƒ33,90 NU
Fritz J. Raddatz: KARL
VOOR ƒ39,50
VAN ƒ48,70 NU VOOR
Alison en Peter Smithzon:
VOOR ƒ 12,90
MARX. A Political Bioƒ19,50
THE HEROIC PERIOD
graphy. Conrtroversieel én
John Milner: RUSSIAN
grondig. Geb. 335 blz. VAN OF MODERN ARCHI
Dennis
McNally:
DESO
REVOLUTIONARY
GORE VIDAL: Kalki
TECTURE.
Uitstekend
ƒ53,10
NU
VOOR
ƒ
22,50
LATE ANGEL. Biografie
ART. Rijk geïllustreerde in
Grappige en soms bijtende
overzicht van architectuur
van JACK KEROUAC en
leiding over het constructi
roman in vertaling. Vidal op
tussen 1910 en 1933. Van
A.J.C. RUTER: De
een
uitstekende
beschrijving
visme. Met besprekingen
zijn best. Pb. 283 blz. VAN
Oud tot Rietveld, van Le
spoorweg-stakingen van
van
leven
en
werk
van
de
van het werk van o.a. Majaƒ 36,25 NU VOOR ƒ14,50
1903. Een spiegel der arbei Corbusier tot Van der Rohe. kovski, Malevich, Tatlin,
Beat Generation. Geb. 400
Editcd b\ IVkrQuenndl
dersbeweging in Nederland. Zeer veel illustraties, ook in
blz.
met
foto’s,
VAN
ƒ
48
Rodchenko, Lissitzki en
EDGAR CAIRO: Koewa
Pb. 599 blz. VAN ƒ 35 NU kleur. Grote Pb. 80 blz.
NU ƒ 19,50
Moholy-Nagy. Geb. groot
MARNIX GIJSEN: D e
tra djodjo/In de geest van
VAN ƒ43.25 NU VOOR
VOOR ƒ19,50
formaat,
96 blz. VAN
mijn kuituur. De 4de roman vleespotten van Egypte. Ro
ƒ16,90
ƒ 4 7 ,- NU VOOR ƒ24,50
J.P. Stern, ed. THE
man over het Amerikaanse
van Cairo, over Surinamers
GER HARMSEN: Natuur,
WORLD OF FRANZ
leven. Pb. 203 blz. VAN
in Holland. Pb. 232 blz.
geschiedenis en filosofie.
KAFKA, 24 bekende schrij
ƒ19,50 NU VOOR ƒ 8,90
VAN ƒ23,50 NU
Myles Palmer: WOODY
Werner Schmalenbach:
Rede. Pb. VAN ƒ 10 NU
vers en critici over leven en
SLECHTS ƒ 9,90
ALLEN. An Illustrated Bio- KURT SCHWITTERS.
ƒ5,90
literatuur en de inspiratie en
Christine Brooke-Rose: A
graphy. Woody, de humo
Hét standaardwerk. Met 54
invloed die van Kafka uit
ZBC of EZRA POUND.
Saul K. Padover: DE
SIMON VESTDIJK: Sur
rist, klarinettist, filmmaker,
ingeplakte kleurenillustraties
Inleiding in de ‘Cantos’, een ging. Bijdragen van o.a.
BRIEVEN VAN KARL
rogaten voor Murk
acteur. Sympathieke be
en 276 zwart en wit illustra
Roth, Wagenbach, Enright,
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ling als volgt: er zijn vriendschap
pen met soms erg jonge jongens
(Florus, Sebastiaan, Taco), die niet
bepaald bevredigend verlopen,
soms door tegenwerking van fami
lie, meestal door andere oorzaken:
‘Ik zoek mijn vrienden voornamelijk
wegens hun schoonheid, o f om datgene
wat ik mooi in hen vind. B lijft die
schoonheid —en dat is in menig geval
zo — voor m ij onbereikbaar doordat
zij geen of onvoldoende homoseksuele
gevoelens op kunnen brengen, dan ben
ik niet tevreden met wat ik eventueel
wél krijg: hun vriendschap (in wezen
een veel precieuzer geschenk dan een
mooi omhulsel), maar begin ik be
langstelling te verliezen. (...) Ik zoek
kunstvoorwerpen om met liefde rond
me heen te schikken, en ik maak
vrienden. Vrienden die veelal totaal
niet bij me passen omdat ik enkel op
hun uiterlijk afging. Je kunt een jon
gen helaas niet houden zoals je een
hond houdt. ’

met een stoïsche, bewonderens
waardige berusting). Ten slotte pu
bliceert Warren zijn tweede bundel
poëzie: Eiland in de stroom.
In heel Deel 3 treffen we verder het
bekende mengsel van herinnerin
gen, dromen, citaten, stokpaardjes,
klachten en ontboezemingen, dat
tot de vaste thematiek van het dag
boek als genre hoort. Enkele malen
is het dagboek zelf het onderwerp:
‘Soms speelt de gedachte door m ’n
hoofd dat deze cahiers lang na mijn
dood als een merkwaardig rauw en
eerlijk documant humain in boek
vorm zullen verschijnen. Houd ik
daar rekening mee? Totaal niet, ik
neem geen blad voor de mond, en al
schrijvend, analyserend word ik ook
sterker. Ik heb vrijwel alle gêne over
wonnen.’ Commentaar overbodig.

afrikaanse ‘geldwisselaars’. De pas
sage doet mij, als trouwens wel va
ker, aan de reisverhalen van Cees
Nooteboom denken. Eén van de
twee wisselaars merkt dat Warren
bang is: ‘ “N ’ayez-pas peur”, maar
ik had wel peur’. Allerlei hoeren en
pornoverkopers klampen hem aan.
Eén ‘zou me aan alles, letterlijk alles
helpen, wat ik ook zocht. M aar ik
zocht niks. Ik was moe.’ De nacht
eindigt in mineur. 'Gevlucht voor
alles, maar opgewonden en onbevre
digd heb ik op kamer 22 het geplakte
broekje van Paul Celan genomen en
me voorgesteld dat hij een mooie lieve
knul was. ’ Dat vindt zijn literaire

verwerking in het gedicht.
Naar mijn smaak zijn de beschrij
vingen van het hoeren en snoeren
aan de Parijse zelfkant de beste van
Net zo ironisch mag wel de volgen het boek. Ze horen bij de bewuste
de verzuchting heten: ‘W at versnip pogingen die Warren doet om los
pert een dagboek je krachten: wat mo van het ouderlijk huis te komen.
gelijk in een andere duurzame vorm Hij is in 1951 dertig jaar oud en
Er worden veel reizen gemaakt gegoten zou kunnen worden, ver woont nog steeds bij zijn vader. Er
(eerst naar Zwitserland, verder dwijnt nu voorgoed in het proza van is echter ook bewuste navolging
viermaal naar Frankrijk,, en enkele een nimmer te publiceren journaal. ’ van Jean Genet, over wie Warren
keren naar Amsterdam). Voorts is De ironie ligt niet alleen in de hui schrijft: ‘Hier is de mannelijke homo
er de ontmoeting met het Engelse dige publikatie van het dagboek, seksualiteit verwerkt in reëel heden
meisje Mabel, met wie zich net zo’n maar ook in de al genoemde passa daags proza van de hoogste orde; hij
moeilijke relatie ontwikkelt als ges in Demetrios en in de al even schrijft beeldend, lenig, vol vondsten
destijds met Sibylle: ‘Wanneer M a aangestipte droombeelden der lief en verrassingen, en toch ook nog erg
bel in mijn armen ligt of staat, en de uit Behalve linde, tamarinde en opwindend: je adem gaat er sneller
haar hele lichaam tegen me aan banaan. Daar staan verzen over An- van, vaak krijg je een stijve bij de lec
tonia, Anthon, Silvaan, Sebastiaan, tuur. ’ In een interview heeft War
drukt, blijf ik erotisch volkomen on
Taco, Djimmie en Kaute. Dank ren ooit gezegd zo’n lezersreactie
bewogen. Ik weet dat ik, door het ver
zij dit Deel 3 krijgen deze gedich ook met zijn poëzie na te streven:
langen min o f meer kunstmatig op te
ten nu een geschiedenis. Het ge ‘Een geile lezer is een dankbare lezer. ’
wekken en wat te deviëren, de ge
dicht ‘Paul’ was (zeker in retrospec Tot slot dit. Ergens staat te lezen:
slachtsdaad kan volvoeren, maar wat
tief) eigenlijk niet te begrijpen:
‘Soms vraag ik me af, van welke ver
is dat waard? Terwijl ik bij jongens
zo fel ben dat ik zelfs vaak klaar kom
zonder aan te raken o f te zijn aange
raakt, wat ook verre van ideaal is. ’
Maar in 1951 schrijft Warren: ‘Het
is gek: ik heb het voorgevoel dat wij
toch eens met elkaar zullen trouwen. ’

In 1950 had hij ontslag genomen
als gemeenteambtenaar en besloten
van de pen te leven. In 1951 kreeg
hij het verleidelijke aanbod een we
kelijkse literaire kroniek te schrij
ven in de Provinciale Zeeuwse Cou
rant, iets wat Warren nog steeds
doet. Zowel de grootmoeder als de
moeder sterven aan kanker (beide
gevallen liefdevol beschreven, bei
de vrouwen aanvaarden hun dood

‘Hem was wat restte het liefst:
als de deur gegrendeld was
de weggetrapte slips met stijve plek
teen,
ingedroogde haartjes, de ranze geur
van dode hartstocht. Soms
drong hij zelfs vreemde slaapkamers
[binnen,
en zocht in laden, onder bedden,
begroef zijn gezicht in andermans af[val,
liet daarin weer zijn eigen sporen na.

Celan
De ‘hem’ is niet Paul (wat ik tot
nog toe dacht), maar Hans. Paul
blijkt de later zo beroemde dichter
Paul Celan te zijn, op wiens kamer
Warren in 1950 bij toeval logeert,
terwijl Celan afwezig is. Het is er
een gigantische troep: ‘Onder in de
la van de spiegelkast ligt zoveel in el
kaar gepropt vuil goed dat hij nauwe
lijks open o f dicht kan. Een maand te
lang gedragen onderbroeken en hemd
jes, goor, vol haren en andere substan
ties, soms helemaal in elkaar ge
droogd, vuile en kapotte sokken. ’

veling de reflecties in een dagboek het
bezinksel zijn. Zo zou ik me op dit
ogenblik niet tot schrijven zetten, als
er niet een doelloze, lege zaterdaga
vond voor me lag. ’ Bij controle blijkt

het inderdaad opvallend dat de
grootste en meest verzorgde stuk
ken meestal op zaterdag of zondag
geschreven zijn, of tijdens de bui
tenlandse reizen, als er herinnerin
gen moeten worden vastgelegd. In
1952 zal Warren, zoals hij al voor
voelde, trouwen met Mabel.
Presser wees erop dat het huwelijk
fnuikend is voor de man die een
dagboek bijhoudt. Moeten de lezers
vrezen dat Deel 4 veel meer dan
drie jaar zal omvatten? Zal Hans
Warren als echtgenoot wel voldoen
de herinnering willen vastleggen of
verveling voelen? Dat bleken im
mers de noodzakelijke voorwaarden
om een geslaagd dagboek te schrij
ven.
H

Amerikaanse kruisraketten
in Nederland?

A.den Doolaard
schrijft al ruim dertig jaar
fel, maar rationeel, over de
noodzaak een eind te ma
ken aan de waanzinnige
kemwapenwedloop. Een
keuze uit deze actuele ge
schriften vindt u nu in Ik
ben tegen, voor f 17,50 bij
de boekhandel.
Twintig jaar gel eden schreef
Abel J.

Herzberg
Brieven aan m ijn klein
zoon'. voor velen een
dierbaar boek. Nu, negentig
jaar oud, legt de lucide en
strijdbare auteur nogmaals
verantwoording af over
zichzelf en zijn tijd, in
Brieven aan m ijn groot
vader. Dit bijzondere
boekje ligt voor f 15,- bij
elke goede boekhandel.
Franz Kafka, Bertold
Brecht, Ernst Toller, André
Gide, Ludwig Marcuse,
Golo Mann, Am old Zweig,
H. Marsman, Menno ter
Braak en Heinrich Mann,
Ernst Bloch, E. du Perron
en Klaus Mann vindt u,
onder vele anderen, in

Sammlung
een bloemlezing uit het
emigrantenmaandblad dat
in september 1933 voor het
eerst bij Querido Verlag
verscheen. De denkwereld
van de m ensen die toen al
bevroedden wat er komen
ging, voor f39,50 bij de
goede boekhandel.
Querido

Hans gaat dan nog even een tochtje
((naken door Montmartre. Hij
wordt er bijna beroofd door Noord22 O KTO B ER 1983
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Gered of gestolen
Een geïllustreerde geschiedenis van de kunstroof
Loot! The Heritage of Plunder
door Russell Chamberlin
Uitgever: Thames and Hudson
248 p. met illustraties, ƒ 48,15
Importeur: Nilsson &Lamm

F.L. Bastet
De neiging tot plunderen zal
wel zo oud zijn als de mens
heid. Van de vroegste tijden we
ten we niet zo veel. Maar hoe de
Romeinen hebben huisgehou
den in Griekenland wordt ons
uitvoerig overgeleverd door
hun eigen schrijvers. De ge
schiedenis van dit soort stroop
tochten is al vaker geschreven,
en tot in het recente verleden
zijn wij er zelf mee geconfron
teerd geweest of zelfs slachtof
fer van geworden.
Een betrekkelijk nieuw fenomeen is
het opeisen door gedupeerde lan
den van wat zij als hun nationaal en

Zojuist
verschenen
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daarmee onvervreemdbaar eigen
dom beschouwen. De motieven
zijn niet altijd in de eerste plaats
van kunstzinnige aard. Het be
kendste voorbeeld wordt op dit
ogenblik gevormd door de Elgin
Marbles te Londen die Grieken
land terug wil hebben. Het ligt dan
ook voor de hand dat Chamberlin
zijn actuele, aardige en goed gedo
cumenteerde boek begint met nog
eens uiteen te zetten wat Hellas in
het begin van de negentiende eeuw
zo over zee heeft zien wegzeilen,
voor het land zich van de onver
schillige Turken wist te bevrijden.
Ook het dilemma van wat er alle
maal met eventuele teruggave sa
menhangt snijdt hij aan. Het blijkt
voor verschillende gevallen telkens
weer anders te liggen, juridisch en
gevoelsmatig.
Aan de plunderingen in Egypte,
niet minder spectaculair, is de
laatste tijd eveneens bij herhaling
aandacht besteed. Nadat daar vroe
ger door de Romeinen al een aantal
obelisken was weggehaald, hebben
in de vorige eeuw Engelsen, Fran
sen en nog vele anderen er hun slag
geslagen. De museumcollecties in
Londen en Parijs zijn er sprekende
getuigen van. Wat Nederland be
treft, wij hebben onze Egyptische
stukken weliswaar overwegend in
Italië gekocht, maar ook die zijn
kort daarvoor op tamelijk brutale
wijze in het Nijlland bijeengegaard.
Zo ging het vroeger. Hoewel de
landen rond de Middellandse Zee
nu strenge bepalingen kennen om
hun oudheden tegen verdwijning
naar elders te behoeden, blijken de
grenzen nog altijd ietwat poreus te
zijn, terwijl de controlerende amb
tenaren wel eens ongeïnteresseerd,
omkoopbaar of beide lijken. Hoe is
anders de Zwitserse markt te ver
klaren?
Het is geen toeval dat de opkomst
der openbare musea — een betrek
kelijk jong fenomeen: een enkele
uitzondering daargelaten bestonden
er vóór het midden van de achttien
de eeuw in hoofdzaak particuliere
verzamelingen — in tijd samenvalt
met deze strooptochten. De be
ruchtste plunderaar is wel Napole
on geweest, die uit half Europa
meesterwerken naar Parijs sleepte
om er het Musée Napoléon mee te
vullen. Hoewel na zijn val veel
moest worden teruggegeven, heeft
het Louvre zoals wij het nu kennen
veel overeenkomst met wat hem
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kennelijk voor ogen stond: een gi
gantische verzameling kunstschat
ten van grote waarde. In Rome cir
culeerde niet voor niets het epi
gram ‘I Francesi son tutti ladri —
non tutti ma Buona Parte’ (de Fran
sen zijn allemaal dieven —niet alle
maal maar voor een goed gedeelte:
Buonapartel).

—
Uit de Acropolis: Ruitergroep van
het noordfries

‘ondergrondse’ kreeg hier een wel
zeer heroïsche dubbele betekenis.
Chamberlin behandelt ook iets
minder bekende gevallen, die overi
gens spectaculair genoeg zijn. Na
dat Engeland in 1871 met de over
name van de Nederlandse bezittin
gen aan de Goudkust aldaar defini
Linz
tief heer en meester was geworden,
Zijn directe opvolgers zijn Adolf heeft men zich voorts ontfermd
Hitler en de zijnen geweest. Het is over het achterland der Ashanti.
een bloedstollend epos hoe hij en Een strafexpeditie naar Kumasi in
Goering volgens plan te werk zijn 1874 leidde niet alleen tot de ver
gegaan, jaar in jaar uit door bekwa nietiging van die bloeiende neder
me rotgenoten begeleid. De vele zetting, maar leverde een onschat
duizenden meesterwerken die in bare hoeveelheid gouden voorwer
Oostenrijkse zoutmijnen werden pen op. De desbetreffende kunst
opgeslagen zijn als door een won schatten bevinden zich nu meren
der gered. Enige kratten met ‘mar deels in het Museum of Mankind te
mer — niet kantelen’ bleken de Londen. Toen daar nog maar kort
bommen te bevatten die tot een geleden de tentoonstelling ‘Asanti
apocalyptische ontploffing ge Kingdom of Gold’ werd ingericht,
bracht hadden moeten worden bij had men de fijne tact voor de opeeventuele nadering van de geallieer ning de huidige Asantehene uit
den. Hitler had er Linz een alleso- Ghana uit te nodigen en hem als re
vertreffend museum mee willen latiegeschenk een vrijwel waardelo
schenken. Je moet er niet aan den ze replica van de Romeinse zilveren
ken wat die explosie zou hebben schaal van Mildenhall cadeau te
aangericht: de grootste massale doen. Otumfuo Opuku Ware II
kunstvernietiging sinds het ont stond op dat moment oog in oog
staan van wat wij gewend zijn onze met de schier letterlijk verblinden
beschaving te noemen. Het woord de, in 1874 geroofde kroonjuwelen

‘as though Queen Elizabeth II, ho
ving been invited to open an exhibition celebrating British history in Accra, shouldfind herself contemplating
the British Crown Jewels’. Aldus
Chamberlin.
Beschamende verhalen. Er staat in
dit boek eigenlijk maar één historie
die je amusant zou kunnen noe
men. In 1950 ontvreemdden enkele
jonge Schotten de historische Stone
of Scone uit de Coronation Chair in
Westminster Abbey. Ze kozen daar
de Kerstnacht voor uit, schoner
dan de dagen, toen heel Londen
achter de kalkoen en de plumpud
ding zat en ook de ‘bewaking’ zich
blijkbaar meer om punch bekom
merde dan om het waardeloze brok
historische Schotse steen waarbo
ven tot ergernis van nationalisti
sche Schotten het Engelse staats
hoofd pleegt te worden gekroond.
De Stone of Scone is door Edward
I, ‘the Hammer of the Scots’, in
1296 naar Westminster overge
bracht, nadat voordien eeuwenlang
alle Schotse koningen er bij hun
kroning op gezeten hadden. De
diefstal veroorzaakte ontsteltenis
naast de nodige hilariteit. Tot de
steen weer opdook en netjes in de
kroningszetel terug werd gelegd. —
Daarmee is het verhaal echter nog
niet afgelopen, het leukste komt
nog. In die maand januari 1951 zijn
er in Schotland namelijk ijlings eni
ge kopieën gemaakt. Chamberlin
deelt mee dat hij anoniem is opge
beld door iemand met een spoor
van een — Schots? — accent, die
hem vroeg: ‘What makes you think
the original is back in England?’

De Maori’s
Bekend is ook de geschiedenis van
de Hongaarse Kroon van St. Stephan, uit de elfde eeuw daterend en
beschouwd als een heilig voorwerp
—door de paus geschonken — met
magische kracht. De kroon ver
dween in 1944 uit Boedapest en
dook pas in 1965 op in Fort Knox,
of all places. In 1978 is hij uit Ame
rika naar Boedapest geretourneerd
om, zeer diplomatiek, niet aan het
Hongaarse gouvernement maar aan
het Hongaarse volk te worden te
ruggegeven. Maar... was het de
echte? In 1981 is bij een onderzoek
gebleken dat het wel om een antiek
stuk ging, maar dat dit niet uit de
elfde eeuw kon dateren. De werke
lijke kroon zou al in 1045 naar de
Paus teruggestuurd zijn en lijkt ver
dwenen te zijn. Tenzij alsnog zou
blijken dat het Vaticaan hem al die
tijd al bezit, waar nu een vermeen
de ‘repliek’ berust.
Het vlot geschreven boek, helaas
wel met weinig diepgang, besluit
met zeer bloederige verhalen uit de

Derde Wereld, waarnaar hier ver
wezen moge worden, en met een
standpuntbepaling van de schrij
ver. Deze herinnert eraan hoe de
Maori’s van Nieuw-Zeeland door
de hele wereld naar hun in de loop
der tijden weggevoerde bezittingen
hebben laten zoeken. Ruim vijfdui
zend belangrijke objecten konden
teruggevonden worden, in negen
enzestig musea. Gevraagd naar het
standpunt van de Maori’s ten aan
zien van eventuele teruggave gaf de
leider van het onderzoek te kennen
dat hij de zaak had voorgelegd aan
de New Zealand Maori Council.
Het antwoord was geweest dat
‘hoewel het erg plezierig zou zijn
om hun schatten in Nieuw-Zeeland
terug te zien, zij ook van mening
waren dat het belangrijk was als an
dere volkeren wat af zouden weten
van de Maori’s’.
Een gezonde visie. Ongetwijfeld is
het waar dat de geschiedenis op
geen enkele wijze meer ter verant
woording kan worden geroepen.
Wat de Elgin Marbles betreft, in
dertijd zei men dat Elgin ze geroofd
had, nu vinden wij dat hij ze gered
heeft. Wat hij op de Akropolis van
Athene achterliet, verkeert in een
zo deerlijke staat dat een restauratieprogramma van tien jaren onder
nomen wordt. Boven Athene hangt
permanent een koffiebruine wolk.
Teruggave aan Griekenland zou
eerder een nationalistisch dan een
wetenschappelijk of kunstzinnig
doel nastreven en neerkomen op
verplaatsing van het ene museum
naar het andere (in het gunstigste
geval). Een defenitief antwoord op
de vraag kan misschien gegeven
worden zodra Athene zelf uit zijn
Nationaal Museum het goud aan
Mykene heeft teruggegeven, de
wandschilderingen aan Santorini,
de grote Kouros aan Sounion, de
bronzen jongeling aan Antikythera.
Et cetera. Boven elk nationalisme
verheven behoort de Griekse kunst
na bijna drieduizend jaar in de
eerste plaats, evenals de Griekse li
teratuur, aan de gehele mensheid.
Een zinniger gebaar zou het zijn als
Londen van de Parthenonsculpturen afgietsels in bij voorbeeld
kunststeen liet maken, die dan ook
daadwerkelijk weer in het Parthenon zelf zouden kunnen worden in
gevoegd. Egypte doet dit met het
Graf van Horemheb. Elk land dat
daar stukken van heeft — waaron
der Nederland —heeft daar met het
grootste genoegen afgietsels van af
gestaan. Dat is zeker geen slechte
oplossing.
Het boek van Chamberlin zet ons
op een zinnige manier aan het den
ken. Het is bovendien uitstekend
geïllustreerd.
■
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FRANS KELLENDONK
Namen en gezichten. Intrigerende verhalenbundel over het verlopen
van relaties en reputaties. Frans Keliendonk bewijst opnieuw zijn
uitzonderlijk stilistisch vermogen. 160 blz., f 24,50

TUL UILENSPIEGEL

Een goedkope paperback-herdruk van het grandioze epos over de
tragikomische ziener Uilenspiegel en zijn vriend Lamme Goedzak,
verlucht met tekeningen van Kurt Löb. Tijl Uilenspiegel,meer verzets
strijder dan nar, geplaatst tegen de achtergronden van de
Tachtigjarige O orlog: de tijd van geloofsvervolgingen, van rokende
brandstapels, van plakkaten, van verraad, 400 blz., f 29,50

ANNABLAMAN

In duizend vrezen. Vier wagenspelen. Met een inleiding van
A.J.M. Meinderts en M.A.Th. Zoetmuller. Straattoneel over de lotge
vallen van rechtschapen, godvrezende en oranjegezinde vader
landers. Een in hoge mate curieus maar onderbelicht facet uit Blamans
schrijverschap. 144 blz., 27,50

ÓNMOGELIJKE FIGUREN
Tekeningen van Oscar Reutersvard. De onlogica verbeeld: tekeningen
van ruimtelijke onmogelijkheden in perspectief gebracht, optisch
bedrog met effecten die Escher niet zouden misstaan. Tekeningen die
bekeken en bekeken zullen worden. 80 blz., f 24,50. Meulenhoff/
Landshoff

H O LLA N D S MAANDBLAD

In het augustus/september nummer van Hollands Maandblad o.m.:
verhalen van Maarten ’t Hart, J.J. Peereboom, Dirkje Kuik, gedichten
van Frank Koenegracht en Nikolaj Morsjen. Bijdragen van
W. Otterspeer over Het einde van de werkloze academicus;
B.K. Jansma over Karei van het Reve als vrijmetselaar; J. Pen over De
financiële soliditeit des lands en de welvaart van de gewone mensen
en P.J. Stolk over huisdieren, f 12,50

S c h d d k m in id tu re n
Miniaturen: schaken met niet meer dan zeven stukken, mat in twee
zetten', mat in drie zetten', 'mat in vier of meer zetten'. Meer dan 400
problemen met oplossing en uitleg van grootmeesters als Paul Keres
en Max Euwe maar ook van Nabokov, Alfred de Musset en K. Woityla
(Paus Johannes Paulus II). Samengesteld door Colin Russ. 282 blz.,
f 32,50. MeulenhoffAandshoff

Archeologie inNederland

De onderkant van Nederland. Het avontuur van de archeologie.
Door Evert van Ginkel samengesteld in samenwerking met prof.
dr. L.P. Louwe Kooijmans. Een fascinerend boek over de praktijk van
de archeologie: zoals de opgraving, de datering van de vondsten, de
rol van luchtfoto's onderwaterarcheologie, het rijke bodemarchief.
Ruim geïllustreerd. Het eerste grote jeugdboek over de praktijk van de
archeologie waaraan menig volwassene plezier zal beleven. 128 blz.,
groot formaat, f 34,50. Meulenhoff Informatief
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Ik wil die dienstregeling ooit nog eens geregeld
hebben, dus wil ik op mTn 55ste met pensioen.
Kan dat?

#

Ook u weet vast nu al wat u
straks wilt. U vraagt zich alleen
af of uw wensen wel realiseer
baar zijn. U wilt tijdens uw
pensioen immers zoveel!
Gelukkig zult u merken dat
nagenoeg alles mogelijk is.
U wilt bijvoorbeeld eerder
met pensioen? Of de eerste
10 jaar een extra hoog
pensioen? Uw verzekerings
adviseur regelt dat graag voor
u. Via Ennia. Omdat Ennia
beseft dat niets zo persoonlijk
is als een (aanvullend) pen
sioen of een lijfrente. Die per
soonlijke benadering vindt u
overigens in alle verzekerin
gen van Ennia terug.
Laat daarom nooit een vraag
achterwege. Maak uw
wensen duidelijk kenbaar.
Ook al lijken ze soms ónmo
gelijk In negen van de tien
gevallen zal uw verzekerings
adviseur toch antwoorden:

m

*

*

Dat kan!
.* *

r

i -"

*

%

M'

m
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Ennia, ChurchiUplein 1,2517IW Den Haag. Tel. 070-72 72 85.

Zoveel mensen, zoveel wensen

SYLVIA KROON NAM EEN TWEEDE
POSTREKENING
OMDATze dan uiteindelijk ook nog kan zien
hoeveel ze kan sparen voor haar geplande reis naar
de Verenigde Staten.
OMDAT ze op die manier goed bij kan houden
of de maandelijkse auto
1 kosten niet te hoog worden.
OMDAT ze zo precies
weet o f ze die maand
financieel nog ruimte heeft
om dat 12- delige servies
voor de uitzet te kopen.
OMDAT het haar zo
i
beter afgaat geld opzij te
leggen om straks kleding te
kopen.
OMDAT ze op die manier gemakkelijk
de vaste lasten en de dagelijkse uitgaven gescheiden
kan houden.
OMDAT ze simpelweg
graag overzicht houdt over
haar financiën.
Kortom ’n tweede post
rekening geeft overzicht.
4TKMA

Sylvia Kroon (21) werkt in een kledingboutique.
Woont nu al zo’n jaar samen met Rob Kolles, verkoper in
dezelfde branche. Hebben het erg naar hun zin in hun huurflat. Denken dan voorlopig ook niet aan kopen. Hun vaste
lasten zijn niet hoog en leningen hebben ze niet. Proberen
van beider inkomen maandelijks zoveel mogelijk te sparen.

J a , ik w il een p o stre k e n in g .
H e t n u m m e r v an de eerste p o s tre k e n in g is:
A c h te rn a a m :

V o o rn am e n (v o lu it): _
S tra a t: _

P o stc o d e /P la a ts: _
G e b o o r te d a tu m :.

S tu u r d ez e b o n in een
en v e lo p z o n d e r p o stze g el naar:
A d m in istra tie k a n to o r
p o s tg iro /rijk s p o s ts p a a rb a n k ,
p o stb u s 99957,
8900 GA L E E U W A R D E N .

-T e le fo o n :

postgiro
rijkspostspaarbank

CAR3VN-42

De macht van een spookschrijfster
De terechte fa a m v a n Bette Pesetsky
Verhalen tot op zekere hoogte
door Bette Pesetsky
Vertaling Mea Flothuis
Uitgever: Meulenhoff,
122 p., ƒ24,50
Author from a Savage
People
door Bette Pesetsky
Uitgever: Alfred A. Knopf,
198 p., ƒ 43,—
Importeur: Van Ditmar

Aad Nuis
De faam van Bette Pesetsky is
vlug gekomen. Sinds enkele jaren verscheen er hier en daar
een verhaal van haar in Ameri
kaanse tijdschriften als Ms. en
Vogue, maar pas vorig jaar
kwam haar eerste boek uit: de
verhalenbundel Stories up to a
point. Dit jaar verscheen de ro
man Author from a savage peo
ple. Vooral dat laatste boek is
door de Amerikaanse kritiek en
thousiast ontvangen. Haar in
troductie in Nederland had niet
sneller kunnen verlopen. De
verhalenbundel ligt al in de
boekhandel als Verhalen tot op
zekere hoogte. Voor de roman
zijn we nog aangewezen op de
Amerikaanse hardcover-editie,
maar over een jaar zal ook die
zijn vertaald. In weerwil van
die prompte doorbraak kan Bet
te Pesetsky moeilijk een jong ta
lent worden genoemd. Toen
haar debuut uitkwam, was ze
vijftig. In jaren behoort ze tot
de generatie van Updike. Dat
maakt haar optreden op het
Amerikaanse literaire toneel
nog verrassender.
Het is niet het decor van de verha
len, het type personages of de the
matiek die voor de verrassing zorgt.
De niet meer zo jonge vrouwen die
erin optreden, herinneren zich
doorgaans een jeugd in een immi
grantenmilieu, met moeders en tan
tes die hun tijd verdeelden tussen
de warme keuken en vurige socia
listische politiek. Hun eigen leven
is vergeleken daarmee verkild: ze
hebben een ontnuchterende reeks
huwelijken en verhoudingen achter
de rug, hebben hun eventuele kin
deren zo goed en zo kwaad als het

ging grootgebracht en houden zich
nu eenzaam staande in de jungle
van de grote stad. Dat is allemaal
geen nieuws in de Amerikaanse ro
man in het algemeen, en de femi
nistische in het bijzonder.
Ook de laconieke humor klinkt ver
trouwd, bij voorbeeld in deze type
rende passage. ‘Mijn grootmoeder
van vaderszijde, een dame af
komstig uit Oost-Europa, onder
wier hoede ik dikwijls werd achter
gelaten, was doodsbang voor het
warnet van bussen en ondergrondse
treinen. Miste je je halte in de on
dergrondse, dan mocht God weten
waar je terechtkwam. Eenmaal,
haar hand vast om de mijne ge
klemd, nam ze me mee in de onder
grondse. We gingen op zoek naar
een versgeslacht kippetje, in een
winkel die misschien niet eens
bestond. We reden het station voor
bij en toen we ons de trappen op
naar de straat waagden kwamen we
uit in een buurt vol pakhuizen.
Toen mijn grootmoeder een schiet
gebed prevelde voor onze redding,
stopte er een auto aan de overkant
van de straat, en twee mannen stap
ten uit. De een schoot de ander
neer. De dode man viel voorover op
zijn gezicht. Dat komt ervan als je
niet weet waar je naar toe gaat.’
De toon is bekend, het thema is be
kend; het bijzondere van de verha
len is de zuiverheid waarmee die
toon wordt aangeslagen, en de
volstrekte afwezigheid van loze vul
ling. Sommige verhalen zitten heel
eenvoudig in elkaar zoal Leer der
verzamelingen, een levensverhaal
waarin de krampachtige namenrij
tjes van telkens wisselende goede
vrienden de wrange kern vormen:
‘Toen gaven we nog meer feesten.
Er kwamen andere mensen.’ In De
hobbyist treffen we een verzamelaar
aan van stof, keurig in geëtiketteer
de flesjes bewaard, bijeengeveegd
op alle plekken die een rol in zijn
leven hebben gespeeld.
Andere verhalen gaan subtieler op
hun doel af, maar steeds draait het
om met illusieloze, woedende sym
pathie bekeken personages die ver
geefs maar volhardend op zoek zijn
naar houvast in hun veel te snel
verlopende levens. De lezer wordt
daar niet zijdelings mee geconfron
teerd, in de marge van het verhaal,
maar rechtstreeks: het verhaal is
onverbloemd niet meer dan hulp
middel om de situatie duidelijk te
maken en door te laten dringen.
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Zoals vaker wanneer iemand met
vertrouwde middelen een uitzon
derlijk resultaat bereikt, realiseert
men zich de kwaliteit van
Pesetsky’s verhalen pas goed als
men nagaat wat er allemaal mis had
kunnen gaan. Neem een verhaal als
‘Vrouwenverdriet’: mevrouw Tri
ton heeft het druk met haar man en
drie snoezige dochtertjes, maar de
dochters vallen tegen en verdwij
nen uit het zicht, gevolgd door me
neer Triton (‘Hadden we maar een
zoon gehad, zei hij’), mevrouw
blijft achter, aangewezen op een
jeugdvriendin die haar letterlijk op
haar kop zit. Meinkema en haar
compagnonnes zouden er een damesdraak van gemaakt hebben, Höweler en de humoristen zouden de
hele mevrouw Triton hebben opge
lost in het bijtende zuur van hun
ironie, maar Pesetsky houdt haar
scherp het midden: ‘Wat mevrouw
Triton dwarszat, was niet zozeer
dat haar alles ontvallen was, maar
dat ze het verlies accepteerde, zich
in al die veranderingen schikte. Ik

B ette P esetsky

ben vrij, zei ze als er iemand in de
buurt was die het horen kon.’
De roman Author from a savagepeo
ple voert binnen in dezelfde wereld
als de verhalen. De heldin, May Alto, heeft de zorg voor haar drie op
groeiende kinderen. Hun vader,
een zwakke knoeierige klaploper,
komt nog wel eens langs als hij geld
of vertroosting nodig heeft. Ze
heeft zo nu en dan een vriend, maar
tot steun zijn haar alleen, tot op ze
kere hoogte althans, drie jeugd
vriendinnen, wier moeders ook nog
in de socialistische beweging heb
ben gezeten, net als May’s moeder
en een bewonderde tante. De jun
gle van de grote stad is gevaarlijk:
het boek begint in het ziekenhuis,
waar May net behandeld is aan
haar gewonde arm, gevolg van een
roofoverval op straat. Die overval
len zijn onderdeel van het dagelijks
leven. In de roman wordt het
straatgeweld verbonden met de
22 OKTOBER 1983 i
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meer algemene thematiek, onder
andere door een zeer klassieke ‘run
ning gag’. In het begin rent een
kleine jongen voorbij, achternage
zeten door een man met een rietje.
In de loop van het boek komen ze
nog een keer of wat langs, maar de
achtervolgde wordt steeds ouder,
en het wapen van de achtervolger
steeds zwaarder, tot de grijsaard ten
slotte wordt ingehaald en neergesla
gen.
Het leven van May Alto in deze
omgeving wordt beschreven met
dezelfde gevoelsprecisie als dat van
haar zusters in de verhalen, maar ze
onderscheidt zich van hen door de
merkwaardige manier waarop ze
aan de kost komt. Ze is ghostwriter.
Wie een boek geschreven wil heb
ben maar het zelf niet kan, kan het
bij haar bestellen, in elk gewenst
genre, van rekenboekje voor de la
gere school tot autobiografie of fel
realistische roman. Discretie verze
kerd.
De punctuele dienstbaarheid aan
andermans loze importantie die dit
beroep meebrengt is een dramatise
ring van de vrouwenrol in het alge
meen. Maar vrouwen, hoe mee
gaand ook, zijn niet weerloos bij
Pesetsky. Ze zijn het wilde volk van
de titel, zoals blijkt uit het motto
voorin: ‘ '‘Jullie zijn wilden, ” zei de
politicus. “Vrouwen zijn wilden. Dat
heb ik altijd geweten. De beschaving
is nooit tot vrouwen doorge
drongen. ” ’
May Alto, de zich zelf wegcijferen
de auteur, verstopt in elk boek dat
zij aflevert de figuren van haar
moeder en haar tante bij wijze van
zelfexpressie, en als een onuitwis
baar stempel van haar schrijver
schap. Daarmee legt ze een tijdbom
onder de roem van haar cliënten,
maar ze denkt er niet aan die ooit af
te laten gaan. Tot die ene keer dat
ze er genoeg van heeft. Voor een
modefilosoof heeft ze jaren geleden
een werk geschreven dat Eine
Leerstelle heet — in het Amerikaans
dus. Een onnavolgbaar fraaie titel,
mooier nog dan Rondom een leegte
van onze eigen Cornelis Verhoe
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ven, maar die heeft het dan ook niet
verder dan de P.C. Hooft-prijs ge
bracht. De filosoof uit het boek
krijgt voor May’s werk de Nobel
prijs. Ze besluit hem te chanteren.
Hij reageert met mannelijk en pro
fessioneel superioriteitsvertoon te
gen zijn voormalige werkneemster,
maar wordt door een steeds nerveu
zer May steeds meer in het nauw
gebracht. Zo komt de intrige van de
roman op gang.
Het aardige is nu dat het boek,
eerst haast onmerkbaar, later steeds
duidelijker, buiten de oevers van
het humoristische realisme treedt.
Het aantal en de gevarieerdheid van
de door May Alto geschreven boe
ken wordt steeds onwaarschijnlij
ker, zelfs de moderne klassieken
van Kafka tot Salinger komen on
der verdenking. Overal duiken
moeder Sonya en tante Giselle op.
De heldin neemt mythische propor
ties aan, ze wordt de muze zelf of
zelfs een vrouwelijke Proteus,
meesteres van de metamorfosen.
Haar naam zelf, eerst zo alledaags,
lijkt ineens een weerklank van dat
onbegrensd vermogen tot verande
ren. Ondertussen blijft ze ook ope
reren op het vlak van het nuchtere
realisme, bezig in de keuken, met
de kinderen, met de mannen, met
de dagelijkse beslommeringen van
het werk en de gevaarlijke straat,
sukkelend met die arm en met haar
amateuristische stappen op het pad
van de misdaad.
De lezer leeft mee met de ontredde
ring van de psychiater aan wie zij
haar geheim toevertrouwt, en die
ten slotte radeloos tussen zijn boe
ken zit: nergens kan hij meer zeker
van zijn, want een boek van een
spookschrijfster is immers geen
‘echt’ boek? De roman zelf zit vol
valkuilen, een virtuoos spel met
schijn en wezen is het, en tegelijk
een parodie op dat spel, dat niet al
leen bij ons, maar ook in Amerika
door zoveel jonge schrijvers met zo
veel zwaarwichtigheid gespeeld
wordt. De ontknoping moet ge
heim blijven, maar heeft alles te
maken met de macht van de ver
beelding. Ze deed me denken aan
wat me als kind wel óverkwam:
midden in een nachtmerrie ontdek
ken dat je droomt, en dat je in staat
bent de regie van die droom zelf in
handen te nemen.
Authorfrom a savage people zou mo
del kunnen staan voor het streven
van schrijvers rond De Revisor, zo
als Verhalen tot op zekere hoogte rea
liseert wat Hans Vervoort of Monika Sauwer voor ogen staat. Van the
oretische tegenstellingen blijft wei
nig over als ze in handen vallen van
een auteur van het kaliber van Bette
Pesetsky.
■

Verdwijnen in niemandsland

Nieuwe import
Arthur C. Clarke

2010: Odyssey Two

Thema’s en variaties in de poëzie van Hans Faverey

man’s destiny in outer space
Ballantinef 12,75

JohnFowles

Mantissa
first time in paperback
Signet f 12,65

Carl Giles

Giles Cartoon Annual 1983
the yearly event
Express Booksfll,10

Ludovic Kennedy

A Book of Air Journeys
a remarkable travel anthology
Fontana f 24,25
Stephen King

Different Seasons
shows the horror that lurks
within us all
Puturaf 15,00
Thomas Palmer

The Transfer
a novel of unusual
ambition and achievement
Pontana f 13,50
V.S. Pritchett

Collected Stories
new in paperback
Vintage f33,50

A.J. Quinnell

Snap Shot
the new thriller by the author of

ManofFire
Puturaf 13,50

Jonathan Raban

Old Glory
more than a splendid adventure
into the heart of America
Flamingo f 19,00

Barbara Trapido

Brother of the More Famous Jack
a wry, elegant and involving novel
that introducés a major talent to the
world of literature
Black S w anfl6,50
Vraag uw boekverkoper
Importeur

■
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Prijswijzigingen voorbehouden

Zijden kettingen
door Hans Faverey
Uitgever: De Bezige Bij
83 p., ƒ25,—__________

Rein Bloem
Hoe uitzichtlozer de tijd van le
ven, des te klemmender het ver
langen zich in een verste verte
te verliezen. Dat geldt voor
Rutger Kopland in zijn laatste
bundel Dit uitzicht, waarin hij
zich van eiland naar eiland, dat
is van verdwijnpunt tot ver
dwijnpunt begeeft, in zijn
laatste reeks ‘Dode vogels’
(Raster 23), waarin alle drie ge
dichten één sleutelregel heb
ben: hoop te kunnen verdwijnen;
dat geldt voor praktisch alle ver
halen van A. Alberts en zo zou
den er meer namen zijn te noe
men.
Het verst weg gaat Hans Faverey,
van zijn debuut in Podium 1962 tot
nu, een tiental gedichten, die aan
vankelijk verdwijnsels heetten, met
voorbeeld-zinnen als: wat ik ken
werp ik weg/men verdampt voor
zover men bestaat/had zij zich al
lang ingescheept in schoenen van
rook/waar ik woon lek ik weg. Een
kenmerkend gedicht uit zijn voor
laatste bundel, Lichtval (1981), is:
Het sneeuwt
naar het sneeuwt niet meer.
Toen het begon te sneeuwen
ben tk naar het raam gelopen;
heb ik mij verloren gelopen.
in dte tijd ongeveer
vlak voor de sneeuw weer
begon te vallen, grote, steeds
langzamere vlokken in,
noet het opgehouden zijn
°°k met sneeuwen.
Zelfs de sneeuw wordt weggewerkt,
en omgeven door witregels ver
dwijnt de ik in niemandsland, een
ondeelbaar ogenblik lang uit het
zicht, uit de tijd. Faverey’s
nieuwste bundel, Zijden kettingen,
begint ook met zo’n verdwijntruc:
de reeks ‘Girolamo Cavazzoni, ver
dwenen in context’. Namen noe
men betekent voor Faverey altijd
eerbetoon,
zie
de
eerdere

hommage-reeksen voor Hercules
Segers, Sappho, Couperin en Adriaen Coorte.
Cavazzoni is een zo goed als onbe
kende orgelcomponist uit de zes
tiende eeuw, wiens werken ook veel
als etudes voor clavecimbel ge
bruikt worden. In een Duitse uitga
ve van zijn Libro primo lees ik over
een motet dat ‘zu wiederholten Verkettungen durch Trugschlüsse’ ten
deert. Herhaling, verwikkeling, uit
gesteld einde, dat zijn kenmerken,
inhoudelijk en vormelijk, van Fave
rey’s poëzie’ die suspense zo lang
wil aanhouden tot er geen dodelijke
clou meer op kan volgen. De titel
van de nieuwe bundel is ontleend
aan één van de Cavazzoni-gedichten:

<I
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Gelispel van soms zijden kettingen,
die tijdens het schuimen, hoe
ternauwernood ook, schijnen steeds
te zijn gaan verliggen —
wat een variant, een verre echo lijkt
te zijn van een twintig jaar eerder
gepubliceerd Podium-gedicht:
Als je gaat spreken
zal ik je mond moeten snoeren
met de ademgarens waar ik aan
[hang.
Het leven hangt aan een zijden
draad, maar zolang je zwijgt kan je
er met een vol gedicht aan gaan
hangen. Segers, Sappho, Coorte
zijn ook van die stille, bijna anonie
me werkers, die zich afgrenzen van
de werkelijkheid en over het (hun)
zogenaamd volle leven het zwijgen
bewaren. En een ander, wellicht
sterfelijker idool, de filmster Veronica Lake, wordt in Lichtval aan
gesproken als De Cyprische alvo
rens zij aan het woord komt:
..... Maar
zachter dan het Meer
kon niemand spreken;
en doen zoals zij zich ooit deed,
één wenkbrauw optrekkend.
Het is opvallend hoe Faverey in
zijn voorbeelden van geïsoleerde,
autonome, op zich zelf staande
mensen altijd grijpt naar het weder
kerend voornaamwoord zich, het is
alsof ze onthecht zijn aan tevoren
en aan nadien, of ze zich uit
gespaard hebben als een gat in de
tijd. Ook Cavazzoni doet weer van
zich zwijgen:
Bij zich binnengedrongen en door
zich heen gedrongen: afscheid,
rust zoekend in wat rest wanneer

adem en zijn voorwerp
wegvallen tegen elkaar.
Uiteindelijk lost de componist op
in zijn toetsen, die steeds ‘welluidender zwijgen’.
Aan Cavazzoni kan een muziekencyclopedie te pas komen, aan Ningal, een andere vereerde, een my
thisch naslagwerk. Zij is een Assyrische maangodin en sluit dus aan
bij Isis en Selene die een bundel
eerder opkomen in:
Gebieden, waar geen mens
meer in voor komt:
daar houdt een maan van?
Die aansluiting blijkt nog hechter
te zijn: het gedicht in Lichtval ein
digt met het uitspreken van haar
naam en een gevoel van schaamte,
de reeks ‘Aan Ningal’ begint aldus:
Is bloed schande;
of zijn uilen echt tui.
Zonder schaamte komt de zon op,
verbleekt de maan; de zon gaat
onder — en daar is zij: Ningal.

Hans Faverey, foto Chris van
Houts

Eén woord dat zich uithoest
en ook de dood zich doorsterft,
door zulke ronde ogen doorboord.
Hoe weet ik hoe het wordt. Wat
weet ik van wat is. Haar bloed
is rood; haar naam gaat door.
De maan als naam, als taalspel, ook
dat is een wezenstrek in Faverey’s
werk. Vaak begint een gedicht met
talige mogelijkheden, alternatieven
die of gerealiseerd worden of te niet
worden gedaan. Wat onbestemd
lijkt kan vorm krijgen in een proces
ex improviso, zoals het in de
Cavazzoni-reeks heet. Een belang
rijk, vaak voortkomend woord in
dat verband is hoesten: een woord
dienst zich plotseling aan, maar het
is de vraag of het gebruikt kan wor
den. In een context als deze, een
hommage, kan het natuurlijk niet
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Uit d e praktijk van een verzekeringsadviseur:

De scheiding die wat
minder pijn deed.
Paul en Bea. Hij is ruim 40 en
zij bijna 37. Eigen huis, drie kinderen.
Net 18jaar getrouwd.
En een eigen zaak waar ze alle
bei hard voor werkten. Het bedrijfje
leverde geen geweldige winsten op,
maar samen hadden ze toch een leuk
inkomen. Dat ging goed dus.Totdat er
een kink in de kabel kwam.
Op een maandagmorgen
kwam een wat verwarde Paul bij zijn
verzekeringsadviseur, met wie hij een
goed contact had. Met de mededeling
dat hij het huis uit was. Dat ze gingen
scheiden.
Dat dat moeilijkheden gaf in de
zaak en dat daardoor de verdiensten
tot een minimum waren teruggelopen.
Hoe dat nu verder moest. Geld
had hij niet meer. Bea was al bij de
sociale dienst geweest en dat gaf alleen
maar meer spanningen onderling.
Het werd een lang gesprek.

Waarin zijn verzekeringsman met een
paar adviezen kwam, die hij de volgen
de dag ook met Bea zou doorspreken.
Zoals de verandering van de
ziektekostenverzekering. Want zolang
Bea van een uitkering leefde, konden
zij en de kinderen in het ziekenfonds.
Wat Paul enige financiële ruimte bood.
Ook de levens- en ongevallen
verzekeringen konden gewijzigd wor
den. En hij overtuigde ze ervan, dat het
touwtrekken om het huis weinig zin
had, omdat beiden geen enkele baat zou
den hebben bij ’n gedwongen verkoop.
Daarmee waren de problemen
voor Paul en Bea natuurlijk niet van de
baan. Maar gelukkig waren er nu een
paar minder.
Dit verhaal is gebaseerd op ware
gebeurtenissen. Maar het is geen uniek
verhaal. Dagelijks bewijzen verzeke
ringsadviseurs dat zij een steun en toe
verlaat zijn voor hun klanten.

Niet alleen om een schade te
regelen of u rompslomp uit handen te
nemen, maar vooral ook om u te advi
seren tegen welke risico’s (en op welke
wijze) u zich ’t beste kunt verzekeren.
En omdat zij voor u de belangen
behartiger bij verzekeringsmaatschap
pijen zijn. Verzekeren is een vak. En
verzekeringsadviseurs verstaan hun vak.
Zij helpen u bij het in kaart
brengen van uw specifieke risico’s,
lichten uw zekerheden van tijd tot tijd
door, en wijzen u op veranderingen.
Zij geven u zekerheid, en zijn er
als u ze nodig hebt. Denk daar even
over na voor u een verzekering afsluit.
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Neem een goede verzekeringsadviseur Dan sta je niet alleen.
Dit is een publikatic van de Unie van Assurantietussenperson^ 7 VAX Postbus 5088,1007 AH Amsterdam.

meteen weer verdwijnen, de naam
hoest zich uit, vraagt om reflectie.
Ook bloed is een levensvatbaar
woord, de reeks kan worden ver
volgd.
Bloed is ook een trefwoord in een
andere reeks, ‘De vijver in het
meer’, in naam van A. Th. Faverey
(1906-1981). In het tweede gedicht
van die reeks zit de ik met zijn ge
zicht naar de muur, de muur
•waaruit ik bloed, en als hij zich
maar even beweegt komen er zoveel
talige mogelijkheden in het spel dat
hij er niet uit zal komen. En deze
kans, de vijver midden in het meer,
mag niet verspeeld worden, het
gaat om leven en dood van
Faverey’s vader. Te weinig heb ik
verworpen staat in dat tweede ge
dicht, maar voor deze gelegenheid
kan er niet streng genoeg worden
geselecteerd.
De vijver midden in het meer, dat
wijst op een proces van kringen
naar binnen om met Paul van
Ostaijen te spreken, een middel
puntzoekende beweging in water,
van rust naar nog grotere rust, tot
stilstand toe; daar is geen haast mee
te maken. Als het beeld — herinne
ring of inval —eenmaal aanvaard is
zoals het zich voordoet, zonder
franje, kan het zijn werk doen, al
blijft voorzichtigheid geboden. Een
beweging te veel en:
het open veld,
het talige voorbij, wordt neergesabeld, tot er niets meer
van over is waarover je droomde.
Er gebeurt hier typografisch iets
merkwaardigs: het afbrekingsteken
achter neer wordt niet gevolgd door
een witregel zoals ik heb aangege
ven, maar verbindt twee gedichten
op twee verschillende pagina’s en
eenzelfde verbinding zit even ver
der als Meestal helpt het niet door
loopt naar de andere pagina: als het
verdriet, zoals voorzien, zich dood
loopt. Het is alsof Faverey bang is
dat andere woorden tussenbeide ko
men, dat de continuïteit en vereen
zelviging van meer en vijver, van
vader en zoon verbroken wordt.
Pas als die mogelijke storing voor
komen is, laat Faverey zijn sterven
de vader aan het woord komen,
waarmee de dood nog even wordt
uitgesteld. Het sterven zelf wordt
verteld op een wijze die na Plato’s
evocatie van Socrates’ sterven zijn
weerga niet heeft, dat moet men le
zen als lang aangehouden slotak
koord van een adembenemende
reeks.
Nog vijf reeksen van de bundel heb
ik niet bij name genoemd: ‘Het gebodene’, ‘Het net’, ‘Mijn linkerpink’, ‘Onherbergzame lichtkever’
en ‘Drempels’. In de eerste reeks

worden de vier elementen op hun
talige mogelijkheden getest, aarde
mag blijven, vuur is bestendig,
lucht mag niet worden verplaatst
(ontstentenis van wind) en water
stroomt langs:
Dezelfde rivierover, de mijne:
wijd en zijd alles op zich
van toepassing...
Een van de talrijke riviergezichten,
die Faverey van het begin af heeft
laten zien als toonbeeld van rust.
De reeks eindigt met een fraaie ver
dwijntruc:
De wereld als afbeelding:
verstuivende adressen.
Een wereld in woorden, die voor de
elementen, is onthecht aan de wer
kelijkheid, gone with the wind. Een
en al verdwijnen zit in Mijn linkerpink, gebaseerd op een bekende meditatieoefening die leidt tot het
niets.
De reeks die erop volgt is juist het
tegendeel: het nietige, het onher
bergzame blijft over, zoals een
lichtkever in een jampotje samen
valt met het omringende donker en:
‘ik voorgoed dezelfde word. ’
Het is de gewoonste, huiselijkste
reeks in heel Faverey’s werk met
een paar nietszeggende anekdotes
over komen en gaan erin, varianten
op weer een andere sleutelzin: Wei
nig of niets doet er toe. Maar juist
als het onbetekenend is, niet zinkt
als een baksteen, blijft het drijven,
laat het zich aanspoelen, kan het
worden opgehoest, kan het ont
staan: ‘zoals liefde zich laat aanspoe
len’.
Zoals een kunstwerk, de Venus van
Botticelli bij voorbeeld. De slotreeks van de bundel, ‘Drempels’,
heeft een teneur die eerder alleen in
‘Te vroeg’ (Lichtval) goed te mer
ken was: op het beslissende mo
ment terugdeinzen, niet verdwijnen
in het omringende of in zich zelf,
noch in het meer, noch in de vijver:
‘de nimmer in zich/oplossende, zich
uitstotende mens. ’
Woorden als bitter, verbitterd,
wanorde, pijnlijke vragen wijzen op
een lijdensweg. Pas als alles wat
zich heeft opgeworpen in wormsegmenten uiteenvalt en ‘het meeste/ is
doorzien en weggevaagd, ontstaat
waar het allemaal om begonnen
was: een vlok duisternis. Het gedicht
en daarmee de bundel is over de
drempel. Het debuut van Faverey
in tijdschrift-en boekvorm heeft
destijds veel lezers afgeschrikt. In
de loop der jaren zijn de barrières
geslecht en is de drempelvrees ver
dwenen. Het blijkt helemaal niet zo
moeilijk om de thema’s en variaties
in al hun herhalingen en doorwer
kingen na te spelen en met ingehou
den adem geboeid te worden als
door zijden kettingen.
■
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DE
NIEUWE
3-DEURS
SIËRRA
• De Siërra. De auto die u het
plezier in rijden weer teruggeeft. Sportief in prestaties en weggedrag.

Werkelijk komfortabel en ekonomisch. Dat komplete rijplezier vindt u terug
in het nieuwe 3-deurs model. Met ’n geheel eigen, coupé-achtige styling. Met dezelfde
komfortabele ruimte als de 5-deurs. Maar 'n prijs die 2 deuren lager ligt.
Vijftien belangrijke onderscheidingen. Voor de doelbewuste vorm van
exterieur en interieur.
• A d viesp rijzen incl. B T W af im porteur. A fle v e rin g s k osten v.a. f 40 2 ,-. P rijs w ijzig in g e n vo o rb eh o u d en . V raag uw Ford Deal'

Voor de geavanceerde techniek en 't uitgebalanceerde weggedrag.
De meest verkochte auto in zn klasse. Over heel Europa en al binnen
enkele maanden na z'n introduktie. Door zn komplete zuinigheid. Door het gemak
van z'n derde deur en de in de L-uitvoering in twee delen neerklapbare achterbank.
Ga zelfbij uw Ford Dealer ervaren waarom, r p i n n e i p n n A
Met de introduktie van ’t nieuwe
H E T \T R A \ DEREN DE BEELD VAN FORD.
3-deurs model heeft u nual’n Siërra v.a.

E 21.561,-

; ,ie gunstige C .arantie E x tia : 2 ja a i e x tia g a ra n tie op \ o ordelige \ o m aarden.
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In broeierige schemergebieden
H andenvol geld besparen
is geen k u n s t m e t

Armando in Toscane en Berlijn

Rapid
Pane
isolerende beglazing
*
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Dat is een ding dat zeker is.

Rapid Pane isolerende beglazing
drukt uw energiekosten door de jaren heen aanzienlijk omlaag en
___
houdt de warmte komfortabel in huis. Het is een Nederlands topprodukt,
dat al zo'n 13 jaar overal graag gezien is. Vooral ook, omdat de stalen profielen
met gelaste hoeken de ruiten oersterk en duurzaam maken. Daarom krijgt u, zwart-op-wit,
maar liefst 10 jaar kwaliteitsgarantie. Als extra zekerheid is deze garantie
ondergebracht bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij.

1

I Graag ontvang ik van u méér informatie over:
□ Rapid Pane isolerende beglazing
□ Rapid Plus, een nieuwe generatie in isolerende beglazing, die
50% méér isolatie geeft dan gebruikelijke isolerende beglazing

Adres

een luxe die geld oplevert

Postcode/woonplaats
Stuur deze bon aan: Rapid Pane, Antwoordnummer 9,
|__2290 VG Wateringen. Een postzegel plakken hoeft niet

Rapid Pane Verkoopm aatschappij bv
lm vn hp

Frans de Rover

Toen Armando zich enkele ja
ren geleden in Berlijn vestigde
en zijn reportages voor N R C
Handelsblad begon, richtte hij
zich waarschuwend tot zijn le
zers: ‘Het handjevol gelukkigen
dat met mijn werk vertrouwd is
en mijn thematiek kent, weet dat
ik me hier in het hol van de leeuw
bevind. Dat geeft deels, vreemd
genoeg, een vertrouwd gevoel, een
gevoel van eindelijk weer thuis te
zijn in het ongemakkelijke verle
den, maar het spreekt vanzelf dat
zo’n levenshouding beklemmend
werkt. ’
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Rapid Pane dus.
Uw glasspecialist staat er helemaal
achter. Ga maar eens bij hem langs

RAPID-PAN

Naam

Machthebbers
Verslagen uit Berlijn en
Toscane
door Armando
Uitgever: De Bezige Bij
184 p., ƒ 2 9 ,5 0

Postbus 87, 2290 AB Wateringen, tel. 01742-5140
Postbus 78. 8300 AB Emmeloord. tel 05270-97755

Hand

*****

Een uitspraak die de kern raakt van
Armando’s kunstenaarschap: met
zijn thematiek móést hij eens aan
komen in Berlijn — een stad, door
de geschiedenis van het geweld aan
geraakt en daarmee in Armando’s
terminologie tot ‘plek’ geworden,
tot tastbaar symbool van de strijd
tussen daders en slachtoffers. Ar
mando kwam ‘thuis’ in het onge
makkelijke verleden want het zoe
ken naar sporen van geweld bij de
vroegere vijand betekende tegelij
kertijd een speurtocht naar ‘de vij
and’, de machthebber in zich zelf.
De bundel Armando uit Berlijn
(1982) was beklemmende literatuur
door de ambivalentie, duidelijker:
de romantische gespletenheid van
een getormenteerd kunstenaar die
toeschouwer én betrokkene was bij
het traceren van het Kwaad. Ar
mando noemde het kijken en luiste
ren in de verscheurde stad ‘Feindbeobachtung’. Maar doe ik dat ook
niet elders, doe ik dat niet altijd? Wie
het antwoord op die vraag nog niet
wist, kan het vinden in de nieuwe
bundel: inderdaad ja; altijd, van
kindsbeen af al, en ook elders, in
oude stadsparken met norse bomen
of in Toscane bij voorbeeld.
Het grootste deel van Machthebbers
wordt ingenomen door ‘Uit Ber
lijn’, een direct vervolg op de eer
der genoemde bundel. Armando
slaat de vijand weer gade, hij
luistert en geeft weer, soms als een
registrerende reporter zonder com
mentaar, zoals in de viermaal terug
kerende ‘Flarden’ — herinneringen
van anonieme mannen en vrouwen
aan de oorlog: ‘Weet u wat het is, het
was een slechte tijd, de oorlog en zo,
en we zullen wel met z ’n allen niet ge
deugd hebben, alles goed en wel, maar
we waren zo heerlijk jong!’ Wanneer
Armando ‘zelf aan het woord is,
beschrijvend of direct commentaar
leverend in zijn ironisch, naïef aan
doend taalgebruik (dat door de
compactheid niet samen te vatten,
alleen te citeren valt), wordt vaak
een sfeer van mededogen en wee
moed opgeroepen. De mensen die
eens het beest zijn klauwen gaven,
blijken nu soms weerlozen; de da
ders zijn een soort slachtoffers ge
worden. ‘Als je wilt kun je ze hier te
genkomen. Het zijn verdoolden, bij
wie het heden ontbreekt, het zijn de
onderdanen van destijds, volgelingen,
het speelgoed van de machthebbers. Ze
zijn de weg kwijt, ze zijn niet meer
van hier, ze worden overschreeuwd
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door de velen, die na hen kwamen en
die het nu voor het zeggen menen te
hebben. Die hebben vaste grond onder
de voeten, denken ze. Misschien weten
ze nog niet, dal ze ook maar gewone
volgelingen zijn, van wie of wat dan
ook (...) Is de volgeling geen armzalig
wezen? We zijn bijna allemaal volge
lingen. We zijn dal voor het gemak. ’

Armando

men’), hij houdt niet van mensen
die precies weten wat goed of
kwaad is en zonder moeite het
‘schuldig’ uitspreken, hij houdt
niet van de jeugd en hun ‘Gruppenzwang’: ‘Jongeren: ik vertrouw ze
niet. Ik vertrouw ze niet, omdat ze
jong zijn. Ik vertrouw ze niet om
Wantrouwen
dat ze oud worden.’ Zijn angst voor
Vooral de jeugdige ‘volgelingen’, de jeugd krijgt een parallel in een
de generatie Duitsers die na de oor van de ‘Flarden’ waar een
log geboren is en zich moderne in
tellectuelen noemt, ergeren Arman
do. Ze sympathiseren met de DDR,
in Amerika hebben ze hun vijand
herkend, ze tonen alle begrip voor
hedendaagse zielige jongeren die de
boel in elkaar slaan, op hun lippen
liggen de woorden ‘fascistisch’ en
‘fascistoïde’ bestorven, ze kunnen
zich in het geheel niet identificeren
‘mit diesem Staat’: ‘Ze willen graag
van mij horen, dat alle oudere Duit
sers, die ik spreek of gesproken heb,
nazi’s, fascisten of minstens fas
cistoïde zijn. Maar ik zeg dat niet,
want het is niet zo. Dat zou wel erg
eenvoudig zijn. ’ Armando maakt
zich kwaad over de eenvoudige
oplossingen (“’k Heb me waarlijk
laten gaan. Laat ik tot stilstand ko22 OKTOBER 1983 C / T I

27

oud-SS’er opmerkt: ‘Je merkt toch
aan alles dat de meeste jongeren
maling hebben aan alles wat met
democratie te maken heeft. Ze zijn
weer net zo onverstandig als wij in
onze tijd. Met één verschil: zij kun
nen beter weten.’
Armando wantrouwt deze tijd; hij
vlucht in de herinnering en graaft
verder in het verleden, ook in dat
van hem zelf. In vergelijking met
vroeger werk is Armando in zijn
Berlijnse periode onverhuld autobi
ografisch geworden. Zo vormt een
bezoek aan een bokswedstrijd in
Berlijn aanleiding tot een tweetal
stukken over zijn fascinatie voor de
bokssport die hij als achttienjarige
begon te beoefenen. Zonder echter
zijn artistieke aspiraties op te ge
ven; hij verbindt beide zelfs tot een
kunstopvatting: ‘Boksen is eigenlijk
net kunst: geweld, gedempt door re
gels, gekluisterd geweld. Wat blijft
ons anders over dan hel geweld te sti
leren, te esthetiseren, te verontschuldi
gen. Dat maak ik mezelf tenminste
wijs.’ Voortdurend probeert Ar
mando te benaderen wat kunst is of
zou moeten zijn. Hij accepteert de
kunst als vlucht om, in de woorden
van Nietzsche, niet aan de waarheid
te gronde te gaan —kunst als enige
rechtvaardiging van het leven. En
nog meer dan dat:

‘Kunst kan zelfs een troost zijn.
Ook. Denk es aan muziek, die droe
vig tegen de ramen tikt, dat troost
toch. Dat bevestigt vermoedens,
dat brengt binnen en buiten in
evenwicht, en dat is misschien wel
troost. Ook als het donker om je
heen wordt en de dieren een dansje
maken, ook dan.’ Maar Armando
praat niet alleen óver kunst, hij
maakt ook kunst. Indrukwekkend
zijn met name de beschrijvingen
van de natuur waarin op hoogromantische, misschien zelfs sym
bolistische wijze menselijke krach
ten en gevoelens worden geprojec
teerd. Een fraai voorbeeld bevat het
verslag ‘Het bos’, het Grunewald
waar Armando (toeval of schikking)
het voormalig atelier bewoont van
Arno Breker, ‘de beeldhouwer, die
voor de Reichskanzlerei van AdolfH.
die metershoge beelden maakte.’
Hij arriveert er wanneer het
sneeuwt: ‘Pas gevallen sneeuw, die
zo voorzichtig aan de takken hangt,
nee, dat vind ik niet mooi, dat is
sneeuw van de pret van de prentbrief
kaart, dat is sneeuw, die kousjes
draagt. En de sneeuw dan, die lallend
het veld ruimt onder de straffe leiding
van de zon? Nee. Bedaagde sneeuw,
dat is pas mooi. Hongerige sneeuw in
de schemer. Grimmige, vastberaden,
hardnekkige sneeuw, in een oud bos.

De sneeuw heeft het bospad breder ge
wenst, de sneeuw drukt zich tegen de
boomstammen aan, er is voor niets
meer plaats: er is slechts sneeuw en
stam, het ligt en het staat. Meedogen
loos. Wee degene, die vluchten wil.
Bij het wit mag alleen nog maar
zwart. En de bedreigde mens. ’
Gekluisterd geweld; de kunstenaar
als scheppend geweldenaar. Dat
zoekt en vindt Armando ook in
Toscane. En soms komen kunst en
geweld tot een wonderlijke synthe
se, zoals in de Milanese kerk van S.
Ambrogio die in 1943 door een
bombardement werd getroffen:
‘Verwrongen ijzers, die zich ook als
volwaardige kunstwerken gedra
gen. De kunst zet z’n meedogenloze
wandeling voort, alles gebruikend,
alles opeisend: tranen en staal.’ De
kunst als machthebber aan wie
niets (on)menselijks vreemd is. In
het Toscaanse land leest Armando
Jacob Burckhardts Die Kultur der
Renaissance in Italien en uiteraard
treffen hem de gruwelijke details
over de gewelddadige machtheb
bers: ‘macht is haast niet te torsen’.
Weer is er die mengeling van ge
voelens over dat duistere gebied
tussen kunst en daad, immers ‘wat
hebben deze schavuiten nagelaten.
Stadjes vol autoritaire architectuur.
Stadspleinen vol vrees. Schitterend.

Het spijt me oprecht, maar dit soort
architectuur is angstaanjagend mooi.
Alweer de schoonheid van het kwaad?
Die Aesthetik des Schreckens? De de
mocratische gebouwen heden ten dage,
alles goed en wel, maar je weet nooit
waar de ingang is. Hoe boeiend de
mens is, hoe voortvarend. Hoe weer
loos ook. En hoe onbewogen de na
tuur. ’
Treffende beelden, treffende obser
vaties, en toch lijkt Armando hier
niet geheel ‘thuis’. Ondanks de
overtuigingskracht van de meeste
van zijn verslagen, ondanks het feit
dat ze binnen zijn ‘thematiek’ val
len, ze missen iets. Armando be
trapt zich zelf er een keer op dat
zijn bericht veel weg heeft van een
reisverslag, ‘en daar zit ik echt niet
op te wachten’. Ik denk dat het
Zuiden te licht is, te ruim; dat de
bestudeerde en bewonderde kunste
naars te groot, te absoluut-schoon
zijn. Armando’s obsessie — de
schoonheid van het kwaad — wor
telt in de romantiek, in broeierige
schemergebieden, in de verscheur
de geesten van machthebbers en
hun speelgoed. Hij besluit zijn
bundel met de zin: ‘Ik begeef me
weer op weg. Noordwaarts. Daar
waar de radeloze generaties woeden.'
Daar waar Armando thuiskomt,
voeg ik eraan toe.
B
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Nerveuze gejaagdheid
Twee boeken over Ingeborg Bachmann
wisselend naar genre gespannen
ligt tussen de jaren 1953 en 1973.
In 1953 debuteerde Bachmann op
zevenentwintigjarige leeftijd met de
Op 17 oktober 1983 is het tien gedichtenbundel Die gestundete
jaar geleden dat de Oostenrijkse Zeit, een bundel die zozeer de aan
schrijfster Ingeborg Bachmann dacht trok dat hij haar een coversto
in Rome aan de gevolgen van ry in Der Spiegel opleverde. Of was
een brandongeval overleed. het meer dat ze een jonge vrouw
Was dat overlijden nog ‘klein was met kortgeknipt ‘existentia
nieuws’ ook in de Nederlandse listisch’ haar, opstaande kraag, en
kranten, daarna is het opvallend knalrode mond? Hoe dit ook zij,
stil
geweest
rond
deze het werk zelf vertoont nooit een
schrijfster, die tijdens haar le spoor van effectbejag, modieus
ven toch voldoende de aandacht heid, het is en blijft doortrokken
had getrokken. Maar er lijkt een van een grote ernst, haar relatieve
kentering op komst. D ie Zeit beroemdheid heeft haar innerlijk
wijdde in oktober 1981 een niet aangetast.
groot artikel aan haar naar aan In 1956, ze is dan dertig, volgt haar
tweede poëziebundel, Anrufung des
leiding van het feit dat haar ro
grossen Baren. Ze krijgt er een prijs
man M alina tien jaar daarvoor
voor, zoals dat in het vervolg met
was verschenen, en in 1982 ver
bijna al haar publikaties het geval
scheen bij Locker Verlag onder zal zijn. Er volgen enkele hoorspe
redactie van Hans Holler een len en verschillende libretti, alle bij
bundel gedegen essays over muziek van Hans Werner Henze.
haar werk onder de titel Der Maar de dichtader droogt op. Van
dunkle Schatten, dem ich schon 1957 tot 1961 telt het Verzameld
seit Anfang folge, met als onder Werk twaalf gedichten, van 1964
titel ‘Ingeborg Bachmann — tot 1967 nog slechts zes.

Paul Beers

Vorschlage zu einer neuen Lektüre des Werks’.

‘Een nieuwe lezing’? Dat is pole
misch bedoeld tegen een aantal eer
dere aan Bachmann gewijde essays
uit de jaren ’60 en ’70, waarvan
sommige volgens Höller bijna uit
sluitend oog hadden voor de esthe
tische aspecten van haar poëzie, ter
wijl andere kritiek meenden te moe
ten uitoefenen op Bachmanns ver
meende gebrek aan maatschappe
lijk engagement. Ook Ria Enders
signaleert in Die Zeit dat de kritiek
van de jaren ’70, die met Malina
maar weinig raad wist, de geschie
denis in zal gaan als die van een
‘fetisj-achtige concentratie op
maatschappelijk-politieke
ver
schijnselen’. Tegen deze eenzijdig
heid en kortzichtigheid wil de nieu
we essaybundel zich richten en op
wekken tot een kritiek die zich niet
op de eerste plaats tegenóver het
werk plaatst, maar er een kritische
relatie mee aangaat die zowel oog
heeft voor de esthetische als voor de
hjdbepaalde, vrouwgebonden as
pecten ervan.
M a a r ik loop te ver vooruit, want
over wat voor werk gaat het eigen
lijk? Over een uitzonderlijk veelzij
dig en indringend oeuvre dat in
verschillende golfbewegingen en

Traumatische ervaring
In 1961 is inmiddels de verhalen
bundel Das dreissigste Jahr versche
nen, een bundel die in tal van op
zichten nog de hand van de dichte
res verraadt. Het is interessant te
zien hoe Bachmanns literaire taal
zich gaandeweg meer en meer van
de poëzie verwijdert in de richting
van het zuivere proza. Das dreis
sigste Jahr is zo een tussenstation
op de weg, waarvan de in 1972 ver
schenen verhalenbundel Simultan
het eindpunt is. Maar al is Bach
manns taal steeds ‘onversierder’ ge
worden en het verhaal dat verteld
moet worden steeds belangrijker,
dat wil niet zeggen dat er nu van
een rechtlijnig proza sprake is. Inte
gendeel, haar roman Malina uit
1971 geldt terecht als haar moeilijkste, meest duistere werk. De
moeilijkheid ligt hier echter niet zo
zeer op het vlak van de taal zelf als
wel in wat er achter de taal ligt, in
het feit dat er traumatische ervarin
gen moeten worden uitgesproken
die in het hele oeuvre nog niet aan
bod lijken te zijn gekomen. Malina
wordt gedragen door een vrouwelij
ke ik-figuur die psychisch op de
rand van de afgrond balanceert, en
met haar balanceert de roman op de
rand van het zegbare.

Of die ik ook de schrijfster is? Daar
zijn vele aanwijzingen voor, en de
tastbaarste is wel deze dat in de ka
mer van de ik een aantal papieren
ligt waarop staat ‘Drei Mörder’ en
zelfs ‘Todesarten’. Bachmann zelf
zegt ervan: ‘Malina is uitdrukkelijk
een autobiografie, maar niet in de
traditionele zin. Een geestelijke,
denkbeeldige autobiografie. Deze
alleenspraak, deze nachtelijke
existentie heeft niets te maken met
de gangbare autobiografie waarin
bepaalde mensen hun levensloop
en avonturen vertellen.’
Malina staat overigens niet op zich
zelf, maar was geconcipieerd als
een van drie romans die te zamen
de cyclus ‘Todesarten’ moesten
vormen. De term ‘Todesarten’ is
waarschijnlijk ontleend aan de door
Bachmann bewonderde Brecht die
in Me-ti, Buch der Wendungen
schrijft: ‘Viele Arten zu tóten — Er
zijn vele manieren om te doden. Je
kan iemand een mes in zijn buik
steken, iemand het brood uit de
mond stoten, iemand niet genezen
van een ziekte, iemand een slecht
huis toewijzen, iemand in zijn werk

Ingeborg Bachman
afbeulen tot hij erbij neervalt, ie
mand tot zelfmoord drijven, ie
mand de oorlog in sturen, enz.
Slechts weinig hiervan is in onze
staat verboden.’
Leggen we dit naast het voorwoord
dat Ingeborg Bachmann uitsprak
toen zij al in 1966 in Duitsland
voorlas uit Der Fall Franza, een van
de beide onvoltooid gebleven ro
mans van de cyclus: ‘Onder de ma
nieren waarop wij kunnen sterven
(Todesarten) vallen ook de misda
den. Dit is een boek over een mis
daad.’ Het kan toch niet zo zijn,
zegt zij, dat na de oorlog ‘het virus
misdaad’ plotseling uit de wereld
verdwenen zou zijn? Het is alleen
maar veel moeilijker geworden mis
daden te plegen, ‘en daarom zijn
deze misdaden zo verfijnd dat we ze
nauwelijks kunnen opmerken en
begrijpen, hoewel ze dagelijks in
onze naaste omgeving worden be
gaan.’ In ‘Todesarten’ heeft Inge
borg Bachmann zich tot taak
gesteld enkele van deze misdaden
onder het vergrootglas te leggen.
22 OKTOBER 1983
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It’s almost 1984 - Time fora fresh look at

GEORGE ORWELL
PENGUIN offers an abundant choice!
With 1984 just around the corner, are this
man's prophesies to be luUilled?

T H E P E N G U IN C O M P L E T E
N O VELS O F G EO RG E ORW ELL
A major publication of his six powerful and
compassionate novels, together in one outstanding new omnibus edition. 928 pages.
I 29,60

The P enguin
C omplete N ovels
LJf G eorge O rwell

N IN E T E E N E IG H T Y -F O U R ,
R e g u la rP e n g u in e d itio n

1 13,50

N IN E T E E N E IG H T Y -F O U R ,
P e rm a n e n t P en g u in edition
I 18,85
Coming shortly

T H E C O M P L E T E E S S A YS O F
GEORGE ORW ELL
ca. f 29,60
TH E C O M P LETE LONGER
N O N -F IC T IO N O F G E O R G E
ORW ELL
1 29,60
A N IM A L F A R M

f

B U R M E S E DAYS

f 13.50

7,30

A C L E R G Y M A N ’S D A U G H T E R
I 12,25
C O M IN G U P F O R A IR

/ 12.25

D E C L IN E O F T H E E N G L IS H
M U R D E R A N D O T H E R ESS A YS
f 12,25
D O W N A N D O U T IN P A R IS A N D
LONDO N
1 12,25
H O M A G E T O C A T A L O N IA
f 13,50

IN S ID E T H E W H A L E A N D
O T H E R E S S A YS
f 12,25
K E E P T H E A S P ID IS T R A
F L Y IN G
f 13,50
T H E L IO N A N D T H E U N IC O R N
f 9,25

rf

T H E R O A D T O W IG A N P IE R
I 12,25
Bernard Crick

G E O R G E O R W E L L: A L IF E
f 18,85
George Orwell in Penguin 1984,
the countdown continues...

VERKRIJGBAAR
BIJ UW
BOEKHANDEL

‘Drei Mörder’ staat voor: drie ma
nieren waarop vrouwen door man
nen tot wanhoop worden gebracht
en de dood in gedreven.
In Malina lijkt het noodlot niet zo
zeer belichaamd in de mannelijke
hoofdpersonen Malina en Ivan als
wel in ‘der dritte Mann’, de vader
figuur die in dromen de vrouwelij
ke hoofdpersoon teistert. Niet toe
vallig vormt het hoofdstuk waarin
hij verschijnt de overgang tussen
‘Glücklich mit Ivan’ en het laatste
hoofdstuk ‘Von letzten Dingen’,
waarin de hoofdpersoon meer en
meer desintegreert. De diepste oor
zaak hiervan lijkt te liggen in het
herleven van de trauma’s van het
verleden die nooit overwonnen
kunnen worden. De vader is zo de
verantwoordelijke voor het totale
gebrek aan innerlijke zekerheid
waaronder de ik-figuur lijdt. Dat
maakt haar weer des te afhankelij
ker van haar relaties met Malina en
Ivan die beide ontoereikend zijn
zonder dat deze mannelijke hoofd
personen duidelijk schuld treft.
In Der Fall Franza is Franziska
Ranner ‘der Fall’ van haar echtge
noot, een vooraanstaand psychiater
in Wenen die zijn inmiddels derde
echtgenote tot psychiatrisch ‘geval’
heeft gedegradeerd. Hier is het dui
delijk dat de ‘partner’ de vrouw
stelselmatig heeft uitgehold en ver
nederd, tot zij in een kliniek is op
genomen. De roman begint als ze
zich met haar vijf jaar jongere broer
Martin terugtrekt in het vroegere
ouderlijk huis in Karinthië om
enigszins op verhaal te komen. Met
hem vertrekt ze naar de Soedan en
Egypte, waar ze een Duitse arts,
van wie ze weet dat hij in de oorlog
dodelijke injecties heeft gegeven,
om eenzelfde injectie vraagt: ‘Ik
kan het niet meer uithouden, ik kan
niet meer verder.’ Maar hij weigert
en onttrekt zich aan een verdere
confrontatie. Bij een bezoek aan de
piramide van Gizeh —haar broer is
elders — wordt ze lastig gevallen
door een exhibitionist, en in haar
kwetsbaarheid is dit de druppel die
de emmer doet overlopen; het her
innert haar aan een soortgelijke er
varing in de bibliotheek van We
nen, het herinnert haar aan haar
man, en nadat zij door de vreemde
ling al met haar hoofd tegen de
muur is gestoten, herhaalt ze dit
met alle kracht zelf en bezegelt zo
haar lot.

Ontreddering

PRIJZEN ONDER
VOORBEHOUD
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Wat in het latere werk opvalt, is de
kwetsbaarheid, de psychische labi
liteit van de altijd vrouwelijke
hoofdpersonen. Dat Bachmanns
werk niet kan worden opgeëist door
de radicaal-feministische stroming

in de literatuur, komt omdat Bachmann te intelligent is om al het on
geluk dat vrouwen ondergaan al
leen aan de mannen toe te schrij
ven. Franza is stellig het slachtoffer
van een onmens, en de ik-figuur in
Malina lijkt voorgoed te zijn ge
wond door de brute vaderfiguur die
zelfs met zijn dochter wilde slapen.
Maar Nadja, uit het verhaal ‘Simultan’, en Elisabeth, uit ‘Drei Wege
zum See’, zijn zelfstandige vrou
wen — de ene tolk, de andere foto
journaliste — die op eenzelfde ma
nier lijden aan het menselijk tekort
als hun mannelijke vrienden. Het
zijn ontwortelden die, als Bachmann zelf buiten hun vaderland
wonend, een niet oninteressante
werkkring hebben en voldoende
minnaars hebben gekend, maar die
innerlijk een gat in zich dragen dat
niet kan worden opgevuld. Tegelijk
is er die altijd sluimerende paniek,
die nerveuze gejaagdheid die ken
merkend is voor al Bachmanns
vrouwelijke personages. Bachmann
tekent de vrouw niet alleen als
slachtoffer van de man, maar ook
als slachtoffer van haar sensibiliteit.
De gevolgen zijn: onaangepastheid,
innerlijke onzekerheid, labiliteit,
ontreddering bij afwijzing.
Hoewel er tussen de verhalenbun
del Das dreissigste Jahr uit 1961 en
de publikatie van het latere werk
een periode van tien jaar ligt, vormt
het laatste verhaal uit haar laatste
bundel, ‘Undine geht’, toch een
soort traït d’union tussen beide. In
dit opzicht althans dat ook in ‘Un
dine geht’ de man-vrouw-verhouding of liever -wanverhouding cen
traal staat. Met ongekende heftig
heid klaagt de vrouwelijke water
geest in één lang requisitoir het
mannelijk geslacht aan: ‘Jullie
monsters die Hans heten! Jullie
monsters met jullie vrouwen!’
Maar ook is er de tegenstem, die na
alle verwijten loyaal de positieve
kanten van de mannen prijst.
Dit verhaal, dat geschreven is in
een sterk beeldend en gedragen
proza, laat weer duidelijk zien dat
de bundel Das dreissigste Jahr veel
dichterlijke elementen bevat. Het
sterkst gaat dat op voor het autobio
grafisch getinte openingsverhaal
‘Jugend in einer österreichischen Stadt’ en ‘Undine geht’, maar
ook de overige verhalen getui
gen ervan. De bundel kent een
grote verscheidenheid aan thema’s:
de jeugd, de oorlog en de naweeën
ervan, het keurslijf in volwassen
heid, het echec van een bizarre op
voeding, de liefde tussen twee vrou
wen, en in fEin Wildermuth’ —
misschien wel het sterkste verhaal
uit de bundel — de vraag ‘wat is
waarheid’, toegespitst op « n |

moordzaak waarin de schuld van
een naamgenoot van rechter Wil
dermuth ter discussie staat. Maar
wat zegt een inhoudsopgave? Be
slissend zijn de intellectuele diep
gang en de bedwongen emotionali
teit waarmee deze inhouden vorm
zijn gegeven in een geconcentreerd
proza met onmiskenbaar eigen
toon.
Uiterst bevreemdend is het te
constateren dat geen enkele Neder
landse uitgever het gewaagd heeft
om in de afgelopen twintig jaar,
waarin een overvloed aan Duitstali
ge literatuur is vertaald, ook maar
één boek van Ingeborg Bachmann
te publiceren. Alleen uit de bundel
Das dreissigste Jahr zijn enkele ver
halen in het Nederlands vertaald.
Nu er echter in Duitsland en
Oostenrijk van een wederopleving
sprake is, het Verzameld Werk in
vier delen bij Piper in een zeer be
taalbare Sonderausgabe is versche
nen en ook alle afzonderlijke titels
voor rond een tientje in pocketvorm verkrijgbaar zijn, zal het ho
pelijk niet lang meer duren voor
ook de Nederlandse lezer in zijn ei
gen taal met Ingeborg Bachmann
kan kennismaken.

Foto’s
Hoezeer Bachmann opnieuw in de
belangstelling staat, wordt ook be
wezen door het feit dat haar Duitse
uitgever Piper onlangs twee boeken
heeft uitgebracht die de persoon
Bachmann dichter bij de lezer bren
gen. Het zijn een bundel met inter
views, Wir müssen wahre Satze finden, en het bijzonder fraai uitgege
ven Bilder aus ihrem Leben. Het
laatste boek kan zelfs uitstekend
dienst doen als introductie tot per
soon én werk, omdat de vele foto’s
en documenten vergezeld gaan van
zorgvuldig gekozen citaten uit haar
poëzie, proza en interviews. Eerst
zijn er de foto’s van het gezin en
van haar geboorteplaats Klagenfurt
en omgeving (1926-1945), daarna
de studietijd in Wenen (19461953), vervolgens haar eerste pe
riode in Italië, tijdens welke
haar twee dichtbundels verschenen
(1953-1957). Rond haar dertigste
laar huist zij afwisselend in München, Zürich en Rome (1957-1963),
waarna zij op uitnodiging van de
Ford Foundation twee jaar in Ber
lijn doorbrengt (1963-1965). Van
dan af tot haar dood verblijft zij
Weer hoofdzakelijk in Rome (19651973) en staat haar leven bijna ge
heel in het teken van de romancyelus ‘Todesarten’.
De foto’s laten de vele gezichten
zien van de ene Ingeborg BachHann, van jeugdig en open tot ver
moeid en naar binnen gekeerd.

Raadselachtig is het verschil tussen
de laatste foto, waarop ze eruitziet
als de dame van eind veertig die ze
is, en foto’s uit nagenoeg dezelfde
periode wanneer ze in gezelschap is
en zeker tien jaar jonger toont. In
druk maakt ook het achtjarige
schoolmeisje vergeleken met de bij
na geteisterde vrouw die in de zo
mer van 1963 in Berlijn aan haar
schrijfmachine zit. Het maakt be
grijpelijk waarom Heinrich Böll
zijn herdenkingsartikel na haar
dood de titel gaf: ‘Ich denke an sie
wie an ein Madchen’, want dat is de
indruk die dit fotoboek ook bij mij
achterlaat.
De lezer van Bachmanns werk, van
dit fotoboek en van de interviews
kan zich maar moeilijk aan de in
druk onttrekken dat de schrijfster
gaandeweg kapot is gegaan aan haar
inleving in de verschrikkingen van
oorlog en fascisme, zowel in het
groot als in het leven van alledag.
Bij de foto waarop Hitler in 1938
vanaf een balkon in Klagenfurt de
burgers toespreekt, lezen we: ‘Er is
één bepaald moment geweest dat mijn
kinderjaren heeft verwoest. Het bin
nenmarcheren van Hitlers troepen in
Klagenfurt. Het was zo iets ontzet
tends dat met die dag mijn herinne
ring begint: door een te vroege pijn zo
als ik die later misschien nooit meer
in die mate heb gekend. ’ En een van
de laatste foto’s in het boek laat het
met gras begroeide perron van de
spoorlijn in Auschwitz zien; in mei
1973 bracht Bachmann voor het
eerst een bezoek aan Polen, en hoe
wel het land een zeer positieve in
druk op haar had gemaakt, was ze
volkomen sprakeloos na haar lijfe
lijke bezoek aan de vernietigings
kampen.
Het interviewboek, dat in chrono
logische volgorde haar creatieve pe
riode van 1953 tot 1973 doorloopt
en waarin successievelijk al haar ge
publiceerde werken ter sprake ko
men — een babbelboek is het na
tuurlijk niét —, krijgt een hardere
toon als Malina in 1971 verschenen
is. Naast veel verhelderends over
het dubbelgangersmotief in de ro
man (Malina als het mannelijk alter
ego van de vrouwelijke Ik) en over
de vaderfiguur in het middendeel
(de vader als verpersoonlijking van
alle maatschappelijk geweld), for
muleert ze keer op keer het thema
dat aan ‘Todesarten’ ten grondslag
ligt: ‘Het is een grote vergissing te
denken dat er alleen in een oorlog ge
moord wordt of in een concentratie
kamp —er wordt midden in de vrede
gemoord. ’
Natuurlijk, ook vele andere onder
werpen komen aan bod: de vrij ri
goureuze overgang van het schrij
ven van gedichten naar het schrij

ven van proza, de grote rol die mu
ziek speelt in haar leven, het bijzon
dere belang van de compositie bij
het maken van haar boeken, haar
liefde voor Italië en de haat-liefde
voor Oostenrijk, haar overtuiging
dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan
mannen, ‘dat ze precies even be
kwaam zijn, dat ze zelfs minder ijdel
zijn, dat ze tot grotere prestaties in
staat zijn dan mannen. Dat ze geen
medelijden nodig hebben en tot elk of
fer in staat zijn. ’ Een enkele keer
valt er ook een anekdote te beluiste
ren: voor de feestbundel bij zijn ze
ventigste verjaardag vroeg Heidegger Paul Celan en Ingeborg Bach
mann als enige dichters om een bij
drage, beiden weigerden. Geen
anekdote is het meer te noemen dat
Bachmann een essentiële rol blijkt
te hebben gespeeld bij het doen uit
geven van Wittgensteins werk in
het Duitse taalgebied. En zo is er
meer.
Het hoofdthema keert als een doem
terug: de ervaring van het leven als
een ‘permanente oorlogstoestand in
vredestijd’. Dit maakt haar tot een
‘onontkoombaar’ schrijfster in de
zin waarin ze het zelf in haar
‘Frankfurter Vorlesungen’ formu
leerde: ‘alleen richting, de durende
manifestatie van een constante pro
blematiek, een onverwisselbare wereld
van woorden, personages en conflicten
is in staat ons een schrijver als onont
koombaar te doen zien. ’
■

De Overijsselse achter
grond van de grote novelle
D e r e is v a n de d o u a n ie r
n a a r B e n th e im is al net zo

fijn-realistisch en tegelijk
onwerkelijk als de psycho
logie van de personages.
Per slot van rekening is
Willem

Brakman

er zelfbij. In de boekhan
del, gebonden f32,50, als
paperback f22,50.

‘in ’t plooiën-kleed der
goud-zwaar* herfst-gewaden’: J. Bemlef W in te r 
w e g e n , gedichten, f 19,50,
Jan Kuijper B ijb e lp la a ts e n ,
sonnetten, f 17,50, Leo
Vroman A v o n d g y m n a s tie k ,
gedichten, f 19,50.
Bij de goede boekhandel.
Een intelligente, ietwat
waanwijze jongen van een
jaar of tien beleeft alle
daagse, maar bijzondere
avonturen, die hem minder
beklemmen dan ons.
Thomas

Rosenboom

‘Werke. In 4 Banden’, Sonder
ausgabe, Piper, f86,35.
‘Der dunkle Schatten, dem ich
schon seit Anfang folge’, essays
onder red. van Hans Holler, Loc
ker Verlag, f39,95.
‘Wir müssen wahre Satzefinden ’,
Gesprdche und Interviews, Piper,
f50,90.
‘Bilder aus ihrem Leben’, mit
Texten aus ihrem Werk, Piper,
f48,25.
‘Een stap naar Gomorra ’, verta
ling Elly Schippers, Vrouw Hol
le, f 17,50.
'Jeugd in een Oostenrijkse stad’,
‘Wat ik in Rome zag en hoorde’,
‘Literatuur als utopie’, vertaling
Paul Beers, met een essay van
Willem Otterspeer, De Revisor
1983/2, f 12,—.

beschrijft ze in D e m e n s e n
th u is . Bij de boekhandel
kost het tot 1 januari f25,(debuutprijs); later f29,50.
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Als je stoeltje in VSaab komt te slaan
houdt je vader cl erg veelban je.
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Weet u het nog, als kind bij vader achterop.
Reken maar, dat hij ervoor zorgde dat er geen
voetjes tussen de spaken konden komen.
En nu u zelf uw kind in de auto mee
neemt, bent u net zo bezorgd. U zet het stevig
vast in een kinderstoeltje. En als dat stoeltje
dan ook nog in een Saab komt te staan, kan
je er donder op zeggen, dat u een vader bent
voor wie veiligheid op de eerste plaats komt.
VNfont in een Saab zit om te beginnen
rondom een stalen kooi, waar zelfs voor tien
olifanten nauwelijks doorheen te breken valt.
Vervolgens zitten er in de deuren stalen
profielen gelast, dus ook daar is geen door
komen aan.
Bovendien hebben de terugverende
bumpers een ingebouwde kussenfunktie, zo
dat elke schok meteen wordt afgedempt en
afgevoerd. Daarbij is het plaatstaal zo idioot
dik, dat elk carrosseriedeel afzonderlijk al ’n
enorme stoot energie kan absorberen.
Maar het kon nog veiliger, vond Saab.
Vandaar dat de voorvering nu bewegend is
bevestigd. Daardoor blijven de wielen onder
alle omstandigheden recht, zodat de grip op
de weg nog groter kon worden.
En omdat ze bij Saab vinden dat de
rondom bekrachtigde schijfremmen zelfs bij
defekten voor ’n kaarsrechte remweg moeten
blijven zorgen, heeft elke Saab nu een diago
naal gescheiden dubbel remcircuit.
Als u al die dingen eenmaal weet,
begrijpt u ook waarom Saab geen achterwielaandrijving en geen kleine wieltjes wenst.
O ja, zelfs de stoelen zijn bij Saab verwarmd.
Om de spieren tijdens het rijden soepel en
alert te houden. Maar dat is
behalve veilig ook best lekker.
Saab 99 vanaf f 30.850,-; Saab 900 vanaf f 32.550,-; Saab 900
Turbo vanaf f51.275,- inkl. B.T.W. Importeur: Auto Import
Mij. B.V., Lange Dreef28,4124 AJ Vianen. Tel.: 03473-72604.
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Frank Crowninshield,
De actrice Olive Terry, 1916, foto
van Ellis and Walery
De actrice Helen Menken, 1925,
foto van Edward Steichen
Dorothy Parker, 1932, foto van
Edward Steichen

Terug naar Thackeray
Het oude en het nieuwe tijdschrift Vanity Fair
Vanity Fair
Portraits o f an Age
Sam engesteld door Diana
Edkins Richardson,
ingeleid door John Russell
Uitgever: Tham es and
Hudson, 203, p ., ƒ 109,80
Importeur: Nilsson & Lamm
Het nieuwe m aandblad Vanity
Fair verschijnt sinds maart
1983 en is verkrijgbaar in de
tijdschriftenwinkels, ƒ 13,50
per num m er

Ed Schilders
Ik zou wel eens de notulen wil
len lezen —als die er zijn —van
de vergadering uit 1914 waarin
— zo stel ik me dat voor — de
bestuurderen van uitgeverij
Condé Nast een alfabetische
lijst doornamen met daarop de
mogelijke namen voor hun
nieuw uit te geven tijdschrift.
Steeds meer mogelijkheden
werden weggestreept en ten
slotte zou je dan de argumenten
kunnen lezen die vóór de keuze
van Vanity Fair, ‘Kermis der
Ijdelheid’ pleitten. Het is zeer
waarschijnlijk dat ook toen, of
misschien juist toen nog, onder
kend werd dat de naam vooral
via Vanity een enigszins sno
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bistische bijklank krijgt als je er
je handelsmerk van maakt. En
ais dat onderkend is, dan is het
zeker dat men dat een zeer aan
genaam voordeel gevonden
heeft.
Ik heb die notulen niet, maar wel
enige fragmenten uit het redactio
nele voorwoord van Frank Crowninshield in de eerste aflevering
van het maandblad, mei 1914. ‘Wij,
als natie,’ schreef Crowninshield,
‘hebben de behoefte ontdekt aan meer
vrolijkheid, aan het verbergen van
een vroom gezicht (...) en aan eenflin
ke portie humor. Vanity Fair is van
plan zo vrolijk mogelijk te zijn. Het
zal humor drukken, het zal de ogen
richten op het theater, de kunsten, de
wereld van de literatuur, de sport, en
op het hoogst vitale, elektrische en
veelzijdige leven van tegenwoordig, en
dat vanuit de vrolijke invalshoek van
de optimist, of, en dat is bijna hetzelf
de, vanuit de spottend-vrolijke invals
hoek van de satiricus. ’
Dit fragment staat in John Keats’
biografie over Dorothy Parker, die
enige tijd als criticus voor het blad
gewerkt heeft, en Keats koos het
natuurlijk omdat Parker óók zeer
bedreven was in humor vanuit de
mock-cheerful angle of the satirist. Zo
is het accent hier op humor, satire,
op Fair komen liggen. Dat Crow
ninshield ook Vanity niet uit de
weg ging, blijkt uit een citaat uit
het fotoboek Vanity Fair, Portraits
of an age. Daarin worden de lezers
als volgt geïdentificeerd: ‘People of
means, who cultivate good taste, read
good books, buy the best piclures, appreciate good opera, love good music
and build distinguished houses.’
Maar ook dit: ‘We do nol attempt
(...) to rectify our industrial evils or
to correct our crying civic abuses. ’
Vanity Fair is daarom een naam die
zowel goed als slecht gekozen is.
Goed, omdat daarmee precies de
policy van het maandblad wordt uit
gedrukt, slecht, omdat die formule
precies dat uitsluit wat William
Makepeace Thackeray bedoelde
toen hij in 1847 zijn Vanity Fair be
gon te publiceren. Die serie, de ro
man verscheen één jaar later, had
als ondertitel Pen and Pencil Sket
ches of English Society. Thackeray
probeerde de evils van de samenle
ving, geregeerd door een arrogante
bezittende klasse, wél te rectifice
ren door ze genadeloos aan de kaak
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te stellen.
Dat was men in 1914 vergeten. Wat
men zich herinnerde was het ge
brek aan vrolijkheid en vermaak in
Thackeray’s tijd, het tijdperk van
Victoria. Zo kreeg Vanity Fair voor
de tweede maal een andere beteke
nis, want ook Thackeray had de
aanduiding al aan zijn tijd en zijn
ideeën aangepast nadat hij de naam
bij John Bunyan geleend had. Bunyans regels uit The Pilgrim ’s Progress (1678) zijn klassiek geworden:
‘It beareth the name of Vanity Fair,
because the town where ’tis kept is
lighter than vanity. ’ De kermis was
toen nog een jaarmarkt en deze
markt duurde bovendien het hele
jaar. Zij werd ingesteld door de
handlangers van de duivel en in de
kramen is alles te koop wat tot zon
de leidt. Bunyans boek was alles
wat Vanity Fair in 1914 niet meer
wilde en kon zijn: een stichtende al
legorie en razend populair onder
het volk —het werd in 108 talen en
dialecten vertaald, en werd na de
bijbel het meest gelezen boek.
Vanity Fair leefde, steeds onder lei
ding van Crowninshield, tot 1936.

Het septembernummer 1983

Dit jaar bleek dat het toen niet
overleden is maar dat het zich te
rusten heeft gelegd. In hoeverre die
rustkuur de betekenis van Vanity
Fair voor een derde maal veranderd
heeft, laat zich nu nog slechts bij
benadering vaststellen, ook al
schreef Calvin Trillin in het maart
nummer quasi-verontwaardigd dat
hij niet was uitgenodigd om zich te
abonneren. In die uitnodiging zou
Joseph Corr, die het blad voor Con
dé Nast uitgeeft, geschreven heb
ben dat Vanity Fair bedoeld is voor
‘only a handful of bright, literate
people’. Dat meent Corr natuurlijk
niet. Crowninshield in een notedop
lijkt nog slechts goed voor een
grap.

Dorothy Parker
Toch lijkt het gerechtvaardigd om
nu al vast te stellen dat in ieder ge
val het kermisachtige aspect ver
dwenen is. Vooral in de jaren dertig
moet die vrolijkheidsbehoefte de
overhand hebben gekregen. In het
voorwoord bij Portraits zegt J o h n

Russell dat Frank Crowninshield
‘in roddel handelde’ en hij noemt
enige vaste rubrieken uit de jaren
dertig: ‘When Kings Relax’ en ‘Celebrities in Bed’. (De foto van Debra Winger tussen de lakens in
maart 1983 was puur toeval, mogen
we aannemen.)
Jenkins beschrijft het blad in The
Twenties als bootlicking the rich, en
het beruchtste voorbeeld daarvan
vinden we in 1920, toen Dorothy
Parker een theaterstuk, waarin de
mooie maar slecht acterende Billie
Burke de hoofdrol speelde,
spottend-satirisch kraakte. Florenz
Ziegfeld, van de Follies, was Billie’s
echtgenoot, en Flo belde Condé
Nast. Die spraken Crowninshield
toe en Parker stond op straat. In
Portraits staat een foto van Billie
met daaronder een kort Citaat uit de
tirade van Parker die niet met name
genoemd wordt. Ook over haar ont
slag geen enkel woord, zelfs niet bij
het portret van Parker zelf uit mei
1932, toen zij beroemd genoeg ge
worden was om door Vanity Fair
ge-bootlicked te worden. Politiek
moet Crowninshield bijzondere
ideeën gehad hebben. Zijn voorstel
om tot een oplossing te komen van
de vele problemen die de depressie
met zich meebracht behelsde onder
andere een tijdelijke opschorting
van de grondwet en de instelling
van een regering die in alles vol
macht had.
De politieke stellingname van de
nieuwe Vanity Fair lijkt gezonder
van inhoud. In het septembernum
mer kreeg de Mexicaanse diplo
maat en schrijver Carlos Fuentes
liefst acht tekstpagina’s voor een in
tegrale weergave van de rede die hij
op Harvard uitsprak onder de titel
High Noon in America. Hij analy
seert daarin de situatie in zijn eigen
land, in El Salvador en Nicaragua,
hij onderzoekt de betrekkingen van
Midden-Amerika tot de Verenigde
Staten. Zijn conclusie is ook een
duidelijke waarschuwing: ‘Wij, uw
echte vrienden, zullen niet toestaan,
omdat we uw vrienden zijn, dat u
zich in Latijns-Amerikaanse aangele
genheden gedraagt zoals de Sovjetunie
zich gedraagt in Oosteuropese en Centraalaziatische aangelegenheden. Wij
zullen de wachters zijn bij uw eigen
ware belangen door u te helpen deze
vergissing niet te maken. Wij hebben
de herinnering aan onze zijde. U lijdt
te zeer aan historisch geheu
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genverlies.’ In elf regels, nog geen Nathan Zuckerman gekocht; Cle
honderd woorden, zet Fuentes ment Greenberg stelt de Japanse
daarna de vier fouten uiteen die de schilder Tawaraya Sotatsu voor;
politiek van de Verenigde Staten Susan Sontag bericht uitvoerig over
met betrekking tot Latijns-Amerika Fassbinder en Berlin Alexanderkenmerken. Dit is niet minder dan platz onder de noemer Novel into
een briljant stuk, dat je doet hopen Film, met de controversiële stel
dat ook de Reagans op Vanity Fair ling: ‘In Berlin Alexanderplatz, cine
ma has at last achieved some ot the
geabonneerd zijn.
accumulative power of the novel by
Fotografen
being as long as it is — and by
Dat septembernummer bevat nog being theatrical’; Paul Berman en
een aantal bijzondere bijdragen. Pe Arthur Miller belichten de
ter Conrad schrijft over de nu hon Rosenberg-affaire — Miller, over
derdjarige Metropolitan Opera; de dag waarop de executie plaats
van Philip Roth werd een fragment vond: ‘I was never so alone (...) be
uit zijn derde en laatste roman over cause I was scared’; liefst achttien

pagina’s, inclusief de zeer fraaie il
lustraties, zijn gereserveerd voor
een fragment over het surrealisme
uit Bunuels autobiografie; Dick Cavett ten slotte, maakte een kort por
tret van de schrijfster Jean Stafford.
Wat naast de hoge kwaliteit en de
afwisseling vooral opvalt aan deze
bijdragen is de aandacht voor nietAmerikaanse cultuurverschijnse
len. Dat moet ook een factor ge
weest zijn die het vóórkomen van
de oude Vanity Fair voor een be
langrijk deel bepaald heeft. De
prachtige zwart-wit portretten uit
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Op en top een tijdgenoot

ROTTERDAM
AAN DE
THAMES.
Vanuit Rotterdam verbindt NLM CityHopp er het zakenleven uit de regio rechtstreeks met London Heathrow door
middel van 5 retourvluchten per werkdag. Vandaar
'Rotterdam a/d Thames’. Een voorbeeld dat illustreert hoe
NLM CityHopper zich meer en meer ontwikkelt tot de
zakencarrier bij uitstek voor het ons omringende Europa.
Luchtverbindingenvanuit Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven,
Maastricht. Naar plaatsen als Stuttgart, Bremen, Belfast
b
en Birmingham, maar ook naar Londen, Parijs, Hamburg.
En dat alles volgens het NLM-specialisme Vliegensvlug en vriendelijk'
Uw reisagent helpt u
NLMCityHopper
Vliegensvlug en vriendelijk.
aan onze dienstregeling. Of bel
NLM CityHopper: 0 2 0 -4 9 3 2 5 2 .
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Peter Hartling heeft oplossingen voor elk probleem
Psychologismus’, een begrip dat
door Reich-Ranicki in zwang is ge
m
bracht. In dat ‘zeitkritische Psycho
logismus’ viert de Einzelganger
hoogtij die in zijn extreme situatie
exemplarisch is voor de situatie van
de mens in de wereld. Met kunst en
Gerda Meijerink
vliegwerk houdt de excentriek zich
staande in het leven en daarmee is
dan het uiterste volbracht. Veel
‘Wie zijn wij? Waar komen wij hoop in de zin van Ernst Bloch is
vandaan? Waarheen gaan wij? daaruit niet te putten.
Wat verwachten wij? Wat ver Peter Hartling lijkt de uitzondering
wacht ons?’ Deze eerste zinnen op de regel te zijn. Das Windrad is
van Ernst Blochs Prinzip Hoff- een boek dat een positieve geest
nung, schreef Peter Hartling ademt en het is niet voor niets dat
een jaar geleden in de Süddeut- Hartling overal waar de vredesbe
sche Zeitung, verwikkelden hem weging acties uitvoert uitgenodigd
in een avontuur dat een spoor wordt om uit Das Windrad voor te
in zijn leven tekende en waar lezen. Zijn woorden zullen er bij de
van het einde zich niet liet af voorvechters voor de vrede er bij de
zien. Het lijkt erop dat Peter milieuactivisten zeker ingaan als
Hartling met zijn roman Das Gods woord in een ouderling, maar
Windrad zijn avontuur heeft mij bevalt het boek niet. Ik zou lie
willen bekorten. De roman is ver willen dat het anders was, want
een poging om hoop in te lossen wat Peter Hartling schreef heb ik
voor de vervulling ervan. Een tot dusver altijd met veel genoegen
nieuwe toekomst tekent zich af. gelezen. Zijn Hölderlin (’76), zijn
Hubert oder die Rückkehr nach CaHartling, de architect van een
sablanca (’78), zijn Nachgetragene
‘heile Welt’?
Liebe (’82) en ook het verhaal Die deponeren. Een koffer met kleren is
dreifache Maria (’82) over de grote alles wat hij meeneemt. In een
Tijdens de vredescongressen die de liefde van Eduard Mörike voeren dorpje in de Schwabische Alb
laatste twee jaar op instigatie van figuren ten tonele die in al hun ex neemt hij zijn intrek in een hotel
Duitse schrijvers uit Oost en West tremiteiten exemplarisch zijn voor dat hij vroeger vaak met zijn gezin
zijn gehouden, was het Prinzip de vervreemding en de tragiek van bezocht, liefderijk wordt hij door
Hoffnung niet van de lucht. Zo het menselijk bestaan. Ze zijn psy de eigenares en haar dochters opge
moeilijk als het was voor de schrij chologisch nauwkeurig getekend, nomen. Ook een bevriende arts in
vers om politieke en militair- maar weer net niet zó scherp aange het dorp en een jongen, Leo, die
strategische analyses te maken die zet dat niet een rest van geheim een delta-vliegschool runt, bekom
boven het niveau van borreltafel- blijft bestaan, iets van het onver meren zich om hem. De eerste we
gesprekken uitstegen, zo gemakke- klaarbare dat een levensloop be ken benut Landerer om over zijn
üjk was het antwoord op de vraag langwekkend maakt. Aan Georg verleden na te denken, hij schrijft
wat de taak van de schrijver tegeno Landerer, de hoofdpersoon van ook een brief aan zijn vrouw die hij
ver de dreiging van de nucleaire on Das Windrad, blijft echter niets te niet verstuurt, hij is, dat zie je zo,
dergang inhield: waarschuwen en ontraadselen over, in een egalise bezig zich te heroriënteren. Na een
alternatieven bieden, de hoop rend neonlicht gebaad passeert deze poosje reist hij af naar Husum om
gestalte geven. Het was de vraag op-en-top tijdgenoot de revue en daar een vroegere geliefde op te
hoe de literatuur zou reageren op dan heb je het boek al weer uit, de zoeken maar ziet al ras in dat er
de verklaringen en oproepen van de finitief uit.
geen weg terug bestaat: het nieuwe
leven begint nu echt.
vredescongressen. Zou er een
Terug in Schwaben trekt hij in bij
‘Wende’ plaats vinden? En hoe zou Heroriëntatie
die er dan uitzien?
Georg Landerer heeft de middelba de beeldhouwer en uitvinder KanHet hoeft ons niet te verwonderen re leeftijd ruimschoots bereikt, hij nabich, een hoogst eigenzinnige fi
dat er niets merkbaar is van een is vadsig en moe geworden, zijn guur die een afgelegen huis be
utopische golf of van een soort vre- hart begint kuren te vertonen: wat woont en een visionaire wereldver
deswind in de nieuwste Duitse lite te doen? Een nieuw leven beginnen beteraar is. Kannabich ligt met al
ratuur. De vogeltjes zingen ook ver natuurlijk! Als de roman begint, lerlei instanties overhoop die zijn
der zoals ze gebekt zijn. Een aantal heeft Landerer deze beslissing al plan om een windmolen te bouwen
gerenommeerde schrijvers bevindt genomen, hij heeft zijn bloeiende waarmee hij elektriciteit wil opwek
zich niet aan de schrijftafel maar drukkerij verkocht, zijn vrouw zijn ken, torpederen. De beide mannen
voor de poorten van Amerikaanse le- vertrek aangekondigd en we zien besluiten om het project toch door
Plaatsen of aan de rand van startba hem op een herfstige ochtend de te zetten. Van alle kanten stromen
a n , de jonge garde beweegt zich huissleutels in de brievenbus van jonge mensen toe om behulpzaam
op het gebied van het ‘zeitkritische het zojuist door hem verlaten huis te zijn, de bouw van de molen

Das Windrad
door Peter Hartling
Uitgever: Luchterhand
224 p., ƒ37,50
Importeur: Nilson & Lamm
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Peter Hartling

krijgt een symbolische betekenis
voor alles wat tot de alternatieve be
weging behoort, zelfs een paar boe
ren verlenen hand- en span
diensten. Als de windmolen op een
dag ten aanschouwen van honder
den sympathiserenden wordt opge
richt, verschijnt ook de politie die
de menigte uiteendrijft, de molen
demonteert en zich alleszins onmo
gelijk gedraagt. De teleurgestelde
Kannabich pleegt zelfmoord, Lan
derer werpt zich op als zijn evange
list, reist van hot naar haar om le
zingen over Kannabich en diens
ideeën te houden.
Maar ook Landerer wordt teleur
gesteld door het gebrek aan wils
kracht en realiteitszin van de alter
natieve jeugd tot wie hij spreekt.
Hij zoekt zijn heil bij een groep
jonge mensen die als collectief een
drukkerijtje in Tübingen heeft op
gezet waar het oude handwerk nog
wordt bedreven, hij treedt als advi
seur toe tot dit collectief. Ten slotte
woont hij op een eenvoudige etage
in de buurt van een kindertehuis
waar de autistische jongen Pokko is
ondergebracht, met wie hij in de
loop van de tijd een vertrouwensre
latie heeft opgebouwd. Met Pokko
brengt hij zijn vrije tijd door, be22 OKTOBER 1983 1 ^ 1
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De kleinste medewerkers van Hoechst,
Prettig kennis te maken.

hoedzaam leert hij hem spreken. In
Pokko ziet hij een nieuwe generatie
opgroeien die de taal niet als cliché
hanteert, maar de woorden op
nieuw geboren laat worden.

Vrouwvriendelijk vrijen
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Methylomonas clara-hacteriën,
door Hoechst ontwikkeld voor
do eiwit-winning. 12.500 X vergroot.

•4

De Natuur was de mensheid altijd
al tot voorbeeld. De superioriteit
van de biologische processen heeft
de mens vanaf het begin gefasci
neerd en hem een leergierige leer
ling van de Natuur doen worden.
Soms, zoals bijvoorbeeld bij de
vervaardiging van hoogwaardig
eiwit, heeft men de Natuur zelfs
als naaste medewerkster kunnen
inzetten in de vorm van microorganismen, die overal in de Na
tuur, ook in het lichaam van de
mens, te vinden zijn. Ze zijn in
staat zich extreem snel te delen
en kunnen speciale koolstofhoudende verbindingen ook methanol -voor de opbouw
van hun eigen celmassa gebrui
ken.

Eiwit met He hoogste biologische
waarden
Met gebruikmaking van die ken
nis heeft Hoechst een procédé
ontwikkeld voor microbiële
proteïnenwinning, dat een eiwit
oplevert met zeer hoge waarden,
die anders slechts uit eieren, vis
of vlees kunnen worden verkregen.
Met deze ontwikkeling hoopt

Hoechst voor de toekomst een
belangrijke bijdrage te kunnen
leveren aan de oplossing van het
wereldvoedselprobleem, dat im
mers vooral is terug te voeren op
tekorten aan proteïnen. Het
jaarlijkse eiwittekort over de
gehele wereld bedraagt niet min
der dan 22 miljoen ton. Een leem
te, die met behulp van biotechno
logie enigszins kan worden opge
vuld.

Helpers van de Mensheid sinds
duizenden jaren
Dat speciale eiwit werd tot nu toe
alleen voor diervoeding gebruikt.
Maar het staat wel vast, dat het
binnen afzienbare tijd óók voor
menselijke consumptie kan wor
den toegepast. Deze produktiemethode kan overigens met een
uitermate zuinig gebruik aan
energie gepaard gaan.
En omdat het een zuiver natuur
lijk procédé is, wordt het milieu
niet belast. Hoewel de microbio
logie een relatief jonge weten
schap is, maakt de Mensheid al
sedert duizenden jaren van micro-organismen gebruik.
Rij voorbeeld hij het hakken van

brood. Of bij de vervaardiging
van kaas. Ook het bierbrouwen
of de alcoholfabricage zijn zonder
hulp van micro-organismen niet
mogelijk.
Het is niet te geloven hoe nuttig
deze kleinste levende wezens zijn.
Tot hun meest waardevolle pres
taties mogen zeker de voor ons
allen zo belangrijke antibiotica
worden gerekend. Zonder die
kan men zich de bestrijding van
infectieziekten nauwelijks meer
voorstellen.
En - last but not least - werken
micro-organismen ook in de
Hoechst biologische zuiverings
installaties waar ze een groot deel
van het afvalwater schoon
•O) . •»
eten .
Wat zouden we zonder hen moe
ten beginnen?
Hoechst Holland N.V.
Postbus 12987
1100AZ Amsterdam-Z.O.

Hoechst H

Voorwaar een geëngageerde roman!
Er is geen actueel probleem te be
denken of het wordt wel even aan
gestipt. En dat niet alleen: er wordt
een oplossing voor gevonden.
Midlife-crisis? Geef je gezin en je
werk eraan en begin opnieuw. Het
kan, je zult het zien. Het milieupro
bleem? Kleinschaligheid, heus,
geen vuiltje aan de lucht. Genera
tieconflict? Stel je open voor jonge
mensen, ze halen je met open ar
men binnen! Eenzaamheid? Een
autistisch kind zal je vriend zijn,
dat lost alles op. Erotiek? Maar na
tuurlijk ontmoet Landerer een
scholiere (!) die het initiatief neemt
en bij hem in de kofTer kruipt —ze
brengt hem bovendien in een hand
omdraai het nieuwe vrouwvriende
lijke vrijen bij (wat in dit geval be
tekent dat zij bovenop mag).
Het ergerlijke van dit bbek is dat
het problemen zozeer versimpelt
dat het lijkt of ze niet bestaan. Er
ligt een gevaarlijk zwart-wit denken
aan ten gronde, er ligt een eenvou
dig Freund-Feind-Bild op de loer
dat — geheel tegen de bedoeling
van de schrijver in — polariserend
werkt. Vertegenwoordigers van de
overheid en de politie zijn zonder
uitzondering kortzichtig en dom,
bijna koddig in hun grenzeloze
waan — de aanhangers van het al
ternatieve leven daarentegen zijn
gevoelig, geduldig, liefdevol. De
mannen ontdekken de nieuwe zin
nelijkheid en beoefenen de nieuwe
tederheid. ‘Ze werkten hard, groeven
de gaten voor het fundament, brach
ten de beschotting aan, spraken el
kaar moed toe, raakten elkaar af en
toe aan alsof ze energie op elkaar wil
den overdragen... ’ En verderop: ‘De
moeheid dreef ze naar elkaar toe. Ze
zochten eikaars nabijheid, bescher-

ming. Zo bleven ze een poosje staan,
dicht bijeen, ze knuffelden elkaar, een
kluwel dampende lichamen...’. Be
halve bij elkaar wordt een diep be
grip gevonden bij een paar katten
die uiteraard feilloos op de emoties
van de mensen reageren (mijn kat
blijft gewoon liggen als ik het rot
heb!).
Enige nuance probeert Harding te
betrachten als hij het jongerenpro
bleem ‘behandelt’. Hij onder
scheidt ‘kaputte Kreaturen’ waar
van de wilskracht gebroken is, die
slechts somber voor zich uitstaren,
waarin de hoop geblust is en de
‘zachte types’, waar ook niet veel
van te verwachten is: ‘Hij voelde
zich geïrriteerd door die al te zachte,
die lusteloos bescheiden, die door
frustratie vreedzaam geworden jonge
mensen — ondanks hun vriendelijk
heid. Ze dreven op hem toe en weer
van hem weg, bijna geruisloos, hun
gemompel leek op dat van
stervenden. ’ De derde groep jonge
ren vormen de daadkrachtigen, zij
die met alternatieve projecten bezig
zijn en aan een nieuwe toekomst
bouwen. De daad! Natuurlijk.
Kiest ook niet Faust uiteindelijk
voor de daad als de hoogste verwer
kelijking van de mens? Das Windrad is een positief boek, ik zei het
al. Jammer toch dat Harding het
niet kan laten om een aantal vrou
wen een uiterst negatieve rol toe te
bedelen. Een sociaal werkster (be
hoort tot het vijandige kamp!) lijdt
aan magerzucht; een boekhande
laarster is een bazige zakenvrouw,
hard en ongevoelig; een op drift ge
raakt meisje wordt verantwoorde
lijk gesteld voor het autisme van
haar kind dat ze bovendien schro
melijk verwaarloost en eenvoudig
weg in de steek laat. Maar laat ik
eerlijk zijn: er komen ook moeder
lijk zorgende vrouwen voor en bij
herhaling lieve, erg jonge meisjes
die met de veel oudere — en alles
behalve aantrekkelijke — hoofdper
soon naar bed gaan. ‘Ben je mijn
vader of mijn geliefde? Ik weet het
niet. Prima zo.’ Gelukkig maar.

wikkelingen van zijn tijd. Hoe hij
die als journalist benut heeft, laat
de oude archieven in Portraits of an zich met Portraits niet vaststellen.
age (voor een deel nooit gepubli Het is echter duidelijk dat hij dat
ceerd) maken duidelijk dat ook journalistieke uitgangspunt gecom
Crowninshield zijn blik voortdu bineerd heeft met een voorliefde
rend op Europa gericht hield, en voor de portretfotografie van de
dat in tegenstelling tot de twee an hoogste kwaliteit. Daarmee heeft
dere toonaangevende culturele tijd hij in de Verenigde Staten baanbre
schriften uit die tijd: The New Yor- kend werk verricht. Onder de foto
ker en The Smart Set. De bijbeho grafen die regelmatig voor Vanity
rende teksten ken ik niet, maar al Fair hun lenzen gericht hebben,
zouden die van een zeer gering be vinden we namen die tegenwoordig
lang zijn, dan nog blijft het een feit algemeen tot de grootsten uit de ge
dat Vanity Fair een schitterende fo schiedenis van de fotografie gere
tografische nalatenschap heeft op kend worden: Edward Steichen,
geleverd. Beperken we ons tot Eu Man Ray, Bernice Abbott, en Cecil
ropa, dan vinden we hier in eikaars Beaton.
gezelschap, zonder enige verwon Er staan nu ook weer prachtige por
dering: Franjois Mauriac, Paul Va- tretten in Vanity Fair en de
léry, Ferenc Molnar, Igor Stra- mooiste, de intiemste zijn nog
vinsky, Vladimir Horowitz, John steeds die in zwart-wit. Op de cover
Maynard Keynes, Albert Einstein, van september bij voorbeeld haalt
Bertrand Russell, Joseph Conrad, Irving Penn feiloos de voornaamste
de Sitwells, Jacques Lipschitz, kenmerken van Philip Roths ge
Tristan Tzara, Erik Satie, Claude zicht naar voren: zijn wenkbrau
Debussy, Henri Bergson, William wen, poriën en baardstoppels. Niet
Butler Yeats en Maxim Gorki en temin laat het zich hopen dat te zij
vele tientallen anderen.
ner tijd, als Vanity Fair zich op
nieuw te rusten legt (dat punt moet
Frank Crowninshield, wat hij ver ieder tijdschrift immers steeds weer
der ook allemaal op zijn geweten bereiken), het blad niet alleen een
mag hebben, moet een buitenge ‘portret van een tijdperk’ zal heb
woon scherp gevoel gehad hebben ben opgeleverd in beeld, maar ook
voor de actuele kunstzinnige ont- in woord. Het jongste nummer,
september, doet vermoeden dat die
hoop niet ongegrond is. Ijdelheid
en Kermis zijn daarin naar de ach
tergrond verdwenen (de mode en
make-up advertenties even niet
meegerekend) en Vanity Fair heeft
zich verwijderd van Frank Crow
ninshield om zich dichter bij Thackeray te nestelen. Als die lijn in de
behoefte aan minder vrolijkheid
wordt doorgezet (helemaal tot Bu■J4f5
nyan hoeft het wat mij betreft niet
te komen) kunnen we over tweeën
«^KINDERBOEK
W IN K E l
twintig jaar met recht Shelley aan
PRINSEN
halen en zeggen dat Vanity Fair
niet dood is, maar ‘is wakker ge
worden uit de droom van het
KEIZERS
'■H a,
leven’.
■
LHt
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Das Windrad is daarom een belang
wekkend boek omdat het feilloos il
lustreert dat de zogenaamde geën
gageerde roman, wanneer dat
‘geëngageerd’ op een oppervlakkige
manier wordt opgevat, gedoemd is
te mislukken. Die vorm van geënga
geerdheid is al lang niet meer een
zaak van de literatuur. De journa
listiek kan dat veel beter. Misschien
is het wel helemaal niet zo goed
voor schrijvers om van die congres
sen te organiseren en zich met ac
tiegroepen te bemoeien. Harding is
er in ieder geval danig van in de
war geraakt.
■

siNcn

open:
dinsdag t.m zaterdag
van 10- 18.00uur
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PHILIPS VIDEO-2000.VOOR BINNEN. VOOR BUITEN.

r

,

<

-

\

'

J

Schat, staat de Bohma houd?
Schat, staat de Bohma houd?
Schat, staat de Bohma houd?
Schat, staat de Bohma houd?

VR 2220

Opnemen en weergeven Eigen opnamen of
voorbespeelde cassettes. Achtewit afspelen of versneld
vooruit Stilstaand beeld Makkelijk opzoeken van videofragmenten met Picture Search. Makkelijk programmeren
op te nemen wanneer u niet thuis bent.
Mogelijkheid voor beeldmontage en audiodubbing. Meer speelduur voor uw geld. dankzij omkeerbare
i cassettes met een maximale speelduur van acht uurl Dat
) zijn enkele mogelijkheden van Philips Video-2000

Ph i l i p s

video

Ph il ip s

-2000.

toptechnie

MM

Maar er is méér. U kunt het recorderdeck loskoppe
ten, om uw schouder hangen en... wegwezen! Deinschuit
bare accu zorgt voor de energie: pak de camera en videofilmen maart Uziet ’t ... Met Philips Video-2000 kunt u alle
kanten uit. Puretoptechniek Voor ’n interessante pnjs.
Uw Philips dealer vedelt u daar graag meer over...
Afgebeelde video-apparatuur: de VR 2120 (tuner/timer),
bmto adviespnjs f 645r, de VR 2220 (het virieorecorderdeck), bruto adviespnjs f 1.945,-.
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Requiem voor een zwaargewicht

BOEKHANDELS

K o la ko w s k i’s geschiedenis v a n het m arxism e deel drie
Amsterdam

Avant Garde
De Boekhandel van Oud-Zuid
Gerard Doustraat 254, Telefoon 716286
I(vlakbij Alb. Cuypmarkt en Ned. Bank)
Géén model boekhandel
wel een hele goeie!

NEDERLANDSE 1983
ANTIQUAREN BEURS

0

HAARLEM 4, 5 e n 6 NOVEMBER
HAARLEM
BOEKENSTAD

Amsterdam

Amsterdam

M eilo f Yben
Burgemeester
de Vlugtlaan 176
A'dam, tel.: (020) 13 1572

Amsterdam

Bart Tromp

Boekhandel E. B rouw er
Tussenmeer 46 Osdorp
tel. 020-193168

Voor een goed advies
B oekhandel K .H . V een stra
U trechtsestraat 18A. Tel. 020-23 43 29

Arnhem

60 handelaren in oude hoeken en prenten in haarlem

BEYNESHAL
onr» * tttF4'vm c viT T7TivT
STATIONSPLEIN

vrij 4 nov. 13 tot 22 uur
^ ^ nov. 11 tot 20 uur
zo 6 nov. 11 rot 1' uur

EXPOSITIE 'Kinderboeken toen en nu’,Vishal aan de Grote Markt
LEZINGEN B. Büch, Th. Laurentius, Prof. Dr. H. Verv liet
ENTREEƒ 4.-

Dordrecht

BOEKEN te koop gevraagd, zowel moderne
als antiquarische, wij komen bij u thuis, door
geheel Nederland. Contante betaling. Direc
te ophaal. Antiquariaat ‘OUD-DORDRECHT’,
Wijnstraat 37, tel. (078) 13 00 58 vanaf 13.00
tot 23.00 uur.

boekhandel
vanv ^ u / a s t r i g t b v
Een kleine boekhandel
m et een bre ed a s so rtim e n t1

Fanoy boeken Middelburg

Kptelstraat 38 Arnhem (085)423060

M et kinderboekwinkel op eerste etage
Nieuwe Burg 26-28 en Walplein 01180-12114

G rot» O ord 1 5
(J a n s s tra a t) 6 8 1 1 GA

»]

HIJMAN BOEKEN .Vlo » - . ; . , » . .
Voor alle boeken
Breda
Ginnekenweg 40
076-145670

LO S
Boekhandel

kreyns

IP

BOEKHANDEL PAAGMAN
‘s-Gravenhage: Fred. Hendriklaan 217b tel. 070-512041
Delft: Papsouwselaan 236 tel. 015-611668
Leidschendam: Kamperfoelie 12
winkelcentrum Leidsenhage tel. 070-271202
Rijswijk: H. Ravesteijnplein 42 t/o Stadhuis tel. 070-908585

V ijf B o e k w in k e l s
O n d er E en D ak
H . d e V r ie s H a a r l e m

OP ONZE RESTANTENAFDELING V IN D T U
IEDEREWEEK NIEUW E BOEKENKOOPJES
Nassaulaan 33 Telefoon: 14239-17678 BUSSUIVI

Delft

BOEKHANDEL KANTOORBOEKHANDEL
KANTOORMACHINES KANTOORMEUBELEN

3E

V oorstraat 14, postbus 278, telefoon 14 40 42
W inkelcentrum In de H oven, telefoon 61 14 08
W inkelcentrum In de Veste, telefoon 13 41 81
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Voor f 62,50 per jaar heeft u zo’n 1.000
paginaas met Gerrit Komrij, J.M.A. Bies
heuvel, F.B. Hotz, Maarten ’t Hart, Truman
Capote enz. enz. Met per jaar tien
portfolio’s van beeldende kunstenaars.

O

o
deBengel

v o o r s tra a t 283 28 o
D o rd re c h t Tel. 144460

BOEKHANDEL DE BENGEL
specialiteit: literatuur en kunst. Aparte afde
ling modern antiquariaat. Voorstraat 283285. Tel, 14 44 60

Geschiedenis van het
marxisme
door Leszek Kolakowski
Uitgever: Het Spectrum, 3 de
len, ƒ 69,90 per deel
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Het laatste deel van Kolakows
ki’s formidabele drieluik van
ontstaan en ontwikkeling van
het marxisme gaat gebukt onder
moeilijkheden die niet golden
voor de twee voorafgaande. D e
auteur somt ze op in een kort
voorwoord. D e stof die bespro
ken moet worden is zo omvang
rijk dat geen enkele historicus
deze voldoende kan beheersen.
Een tweede moeilijkheid is het
gebrek aan afstand dat de au
teur bij zich zelf constateert.
Niet alleen was hij zelf een van
de leidende persoonlijkheden
die in de jaren vijftig gestalte
gaven aan het neomarxisme, hij
was ook persoonlijk bevriend
met veel van de andere protago
nisten.

Liever dan rechter in eigen zaak te
zijn is hij over deze laatste fase van
het marxisme niettemin minder uit
voerig dan over eerdere — ze dood
zwijgen was echter ook onmogelijk.
Het laatste hoofdstuk, dat zowel het
marxistisch ‘revisionisme’ in OostEuropa,
het
‘derde-wereldmarxisme’ a la Mao Zedong,
en het ‘new left’-marxisme in het
Westen behandelt, zou, zo stelt Ko
lakowski, zonder moeite uitgebreid
kunnnen worden tot een vierde
deel. Maar, zo besluit hij, ik ben er
niet zeker van dat het onderwerp
zelf dat wel waard is.
Als wij deze drie voorbehouden na
der onder ogen zien, dan lijkt het
eerste niet meer dan een beleefd
heidsfrase. Kolakowski refereert in
dit derde deel aan vrijwel alle be
langrijke bewegingen en denkers
die zich na 1920 ‘marxistisch’ heb
ben genoemd. Zijn enige omissie
acht ik dat hij geen aparte aandacht
besteedt aan het Amerikaanse
marxisme, met name dat van de jafen dertig. Legt men naast zijn der
de deel Marxism after Marx, een
minder diepgravend, encyclope
disch en alleszins competent over
zicht van David McLellan, dan valt

op dat de laatste alleen de school
van Della Volpe en het Amerikaan
se marxisme noemt naast de den
kers en scholen die Kolakowski be
handelt. Nu, een paar jaar na dato,
is al duidelijk dat de belangstelling
voor de school van Della Volpe een
kortstondige mode was, door niets
anders dan de zucht naar Iets
Nieuws van de redactie van de Brit
se New Left Review ingegeven.
McClellan negeert daarnaast twee
van de drie interessantste Ameri
kaanse marxisten (de derde is Paul
Sweezy): Edmund Wilson met zijn
voor die tijd uitnemende geschiede
nis van het marxisme To the Fin
land Station, maar vooral natuurlijk
Sidney Hook, die zowel op het ter
rein van de theoretische geschiede
nis (The Hero in History) als op dat
van de interpretatie van Marx
(From Hegel to Marx) even baanbre
kend als veronachtzaamd werk
heeft verricht. Die loochening van
zijn bijdrage zou overigens wel
eens wat te maken kunnen hebben
met het feit dat Hook al snel af
scheid nam van het marxisme —
net als Wilson — maar er daarnaast
een van de meest gedreven critici
van is gebleven. Kortom, als het
om volledigheid gaat, hoeft Kola
kowski zich niet te schamen.
Het tweede en derde voorbehoud
hangen eigenlijk onontwarbaar met
elkaar samen. Wie over een zo com
plex verschijnsel als het marxisme
wil schrijven, moet weten wat de
aanhangers heeft bezield en bewo
gen, maar hij mag zich daarmee
niet tevreden stellen; hij moet ook
vanuit het standpunt van een bui
tenstaander wagen te oordelen. De
ze methodische regel werd ooit
door Marx Weber geformuleerd,
en wellicht zijn het Kolakowski’s
studies over Nederlandse pro
testantse sekten in de zeventiende
eeuw geweest die hem beter voor
bereid hebben op het werk dat hij
hier heeft verricht dan zijn eigen
verleden als grondlegger van het re
visionistisch marxisme in Polen.
Hier mogen de dingen niet door el
kaar worden gehaald: dat Kolakowksi’s oordeel over het marxisme
uiteindelijk vernietigend is, doet
niets af aan de wijze waarop hij de
denkbeelden en denkers van het
marxisme serieus neemt. Het een
en het ander heeft zelfs alles met el
kaar te maken. Vandaar dat de on
miskenbare narrigheid in het laatste
hoofdstuk niet alleen de consequen

s 'lï.

Leszek Kolakowski,
tekening David Levtnc
men invloed hadden op de politiek,
—die eenheid is nu definitief teloor
gegaan. Het marxisme is uiteen ge
vallen in wat Kolakowski in zijn
vroegere werk het institutionele
marxisme noemt, de leer die offi
cieel wordt vastgesteld en afge
dwongen door de communistische
machthebbers, en in afzonderlijke
denkers en scholen, die eigenlijk al
leen maar gedijen in pluralistische
niet marxistische staten. Aan de ene
kant versteende het marxisme tot
een geïnstitutionaliseerde partijideologie die, hoewel politiek effec
tief, elke filosofische waarde mist;
aan de andere kant werd het gecom
Denkers/doeners
bineerd met andere tradities in het
Van geheel andere aard is een ander denken, tot een punt waarop het
probleem, dat zich al aankondigde ophield een helder eigen contour te
in het tweede deel, maar dat nu tot hebben en slechts een van de vele
volle wasdom is gekomen. Na 1917 bijdragen aan de geschiedenis van
valt het marxisme definitief uiteen het denken werd. Dat is, in één zin
in denkers en doeners. De eenheid samengevat, de geschiedenis van
van theorie en praxis die in zekere het marxisme in de twintigste
zin nog had bestaan toen politieke eeuw.
leiders als Bebel, Jaurès, Adler ook De eerste vier hoofdstukken van dit
op eigen verdienste marxistische in deel zijn gewijd aan de ontwikke
tellectuelen waren, terwijl denkers ling van het institutionele marxisme,
als Hilferding, Kautsky, Bernstein en onvermijdelijk moet Kolakowski
en Luxemburg een ernstig te ne hier een veeleer sociologische dan

tie is van een Odysseus die in het
zicht van zijn Ithaca geen zin meer
heeft aan een nieuwe reeks span
nende nieuwe avonturen. Het is in
derdaad, veeleer, de overtuiging dat
de nieuwste marxistische scholen
intellectueel oninteresant zijn. Iets
nieuws is er nooit onder de zon,
maar het is inderdaad niet goed mo
gelijk onder het ‘marxisme’ van de
jaren zestig en zeventig nog iets te
vinden dat origineel is, of dat al niet
op een veel verfijnder peil eerder
door al dan niet vergeten voorlo
pers is geformuleerd.
Drie nul, dus, voor Kolakowski.
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cognitief-filosofische toon aanslaan.
Niet de inhoud van het marxismeleninisme is immers interessant,
maar de wijze waarop het maat
schappelijk en politiek functioneer
de en functioneert. Deze vier
hoofdstukken zijn geschreven op
een toon van onderkoelde razernij.
Het is mogelijk op sommige histori
sche details kritiek uit te oefenen,
Veens serie
maar dat laat de grote lijn van Kolakowski’s analyse onaangetast.
O p Schrijvers Voeten.
Eén van de merkwaardigste feno
Een unieke reeks literaire
menen die zich soms in dit deel van
reisverslagen.
Kolakowski’s meesterwerk voor
doen is de wijze waarop hij —onbe
Italo Svevo
wust, naar alle waarschijnlijkheid
KORTE ROMANESKE REIS
Verslag van een handelsreiziger.
— de redeneertrant van Marx over
Een onthullend hoek.
neemt. Dat is bij voorbeeld het ge
val als hij met overdonderende logi
ca een eind maakt aan de trotskisti
Kurt Tucholsky
sche of links-communistische my
EEN PYRENEEËN BOEK
the dat het communisme een reine
De Pyreneeën en haar bevolking.
Een haarscherpe analyse en een
zaak was gebleven als Lenin (of ei
kritische satire. 210 blz. ƒ 25,75
genlijk Stalin) maar niet een eind
had gemaakt aan de interne vrijheid
tot discussie in de communistische
André Klein, Tim Krabbé,
partij. Net als Marx in een van zijn
Henrik Stoute, Carolijn Visser,
Rogier Vogelenzang, Gerrit Jan Zwier
eerste gepubliceerde geschriften
OP VRIJERS VOETEN
streng logisch redenerend uitlegt
Zes vakantielie/des onthuld.
dat wie de persvrijheid aantast, de
Een vrolijke en leerzame bundel.
vrijheid in zijn algemeenheid ver
112 blz. f 17,90
kracht, zo legt Kolakowski onver
biddelijk uit dat wie alle politieke
Dino Buzzati
meningsverschillen onderdrukt ook
DE RONDE VAN ITALIË
niet zal toelaten dat ze zich — on
Strijd der titanen. Wielrennen is
vermijdelijk — manifesteren in het
oorlog.
enige orgaan waar ze eerst nog wel
De literator als sportverslaggever.
worden
toegelaten: de partij.
164 blz. ƒ 21,50
Op dezelfde manier is zijn verkla
ring van de voor velen onbegrijpe
lijke lafheid waarmee door de jaren
Langs de Nijl
heen de communistische slachtof
aantekeningen van een toerist
fers van ‘zuiveringen’ zich bij hun
processen gedroegen — voor zover
M arcellus E m ants
deze zich in het openbaar afspeel
den — getekend door de logica van
het totalitarisme. In feite bevestigt
Ei,
Kolakowski de juistheid van KoestIs
lers argument in Nacht in de mid
rrr Gl 11 11?
O
dag. Hij citeert de Oude Bolsjewiek
I.M. Stetlov, die, gevraagd naar de
reden waarom alle beklaagden in de
Moskouse processen de meest
waanzinnige bekentenissen aflegden,
antwoordde: 'Ieder van ons stond tot
zijn ellebogen in het bloed. Een poli
Marcellus Emants
tieke doctrine die elk zedelijk principe
LANGS DE NIJL
als een lage vorm van opportunisme
Aantekeningen van een toeristT'"'
aanklaagt, laat zijn aanhangers geen
Emant ’s meeslepende verslag van een
enkele
ruggegraat.’ Zijn bitterste
reis door Egypte, na honderd jaar
woorden heeft Kolakowski dan ook
herdrukt. 168 blz. ƒ 16.90
over voor de linkse intelligentsia in
het Westen die zich voor een groot
ACHT EILANDEN IN DE
deel steeds weer liet overdonderen
LITERATUUR
Gontsjarovs eiland en de schapen
door de ideologie van het commu
van Corsica 148 blz. f 20,50
nisme, maar blind bleef voor de
werkelijkheid. 'Zij die zich als GeorOveral in de boekhandel
ge Onveil, een idee vormden van het
communisme op basis van defeiten in
VEEN, UITGEVERS UTRECHT
plaats van op basis van doctrinaire
vooronderstellingen werden onthaald

IN HET
VOETSPOOR
VAN DE
SCHRIJVER

op haat en verontwaardiging. Hui
chelarij en zelfverblinding waren het
permanente klimaat gaan vormen
van intellectueel links. ’

Lukacs
Na de wederwaardigheden van het
institutionele marxisme behandelt
Kolakowski in de rest van dit boek
achtereenvolgens Trotski, Lukacs,
Korsch, Goldmann, de Frankfortse
School, Marcuse, Bloch, en in een
afsluitend hoofdstuk de ontwikke
lingen in het marxisme na de dood
van Stalin. Daarin worden instituti
oneel en intellectueel marxisme
door elkaar beschreven.
Vrijwel al deze afzonderlijke hoofd
stukken laten zich lezen als korte,
maar briljante samenvattingen en
waarderingen van de betrokken
denkers. Kolakowski slaagt er daar
bij steeds weer in een perfecte,
evenwichtige en kernachtige sa
menvatting van het werk van deze
marxisten af te sluiten met een
meestal even perfecte doch vernieti
gende beoordeling — alleen in het
geval van Adorno ben ik het met
die laatste fundamenteel oneens.
Het meest interessante is echter
zijn hoofdstuk over Lukacs, en wel
om twee redenen. In de eerste
plaats is iedereen het erover eens
dat Lukacs het werk van Marx
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heeft gered van het
marxisme tussen 1883 en 1921; in
de tweede omdat Kolakowski de
hegeliaanse interpretatie van Marx
door Lukacs consequent in deze tri
logie heeft gebruikt en aanvaard.
Hier echter is Kolakowski onver
biddelijk. Hij veegt de vloer aan
met de ideeën die inhouden dat het
stalinisme een ontaarde vorm van
marxisme is omdat in die laag bij de
grondse uitleg van het marxisme de
verheven achtergrond van de Duit
se idealistische filosofie was verge
ten. Ideeën die niet in het minst af
komstig zijn uit de geschriften van
Lukacs zelf.
Volgens Kolakowski is de interpre
tatie die Lukacs van Marx gaf de
juiste, maar dat maakt nog niet dat
de theorie van Marx daarom juist
is. Integendeel: Kolakowski legt
even precies als overtuigend uit dat
Lukacs, met zijn hegeliaanse opvat
ting van Marx, een intellectueel
veel hoogwaardiger, en dus moreel
walgelijker, verdediging van het
stalinisme gaf, een verdediging die
nog eens wordt onderstreept door
zijn muizige kritiek erop aan het
eind van zijn leven. In feite her
haalt Kolakowski het oordeel dat
George Lichtheim ooit over Lukacs
velde: ‘een intellectuele ramp’. Ko
lakowski: 'Lukacs is wellicht het
meest treffende voorbeeld in de twin
tigste eeuw van wat genoemd mag
worden: het verraad van de rede door
diegenen van wie het het beroep is de
ze te gebruiken en te verdedigen.
In zijn — helaas beknopte — slot
hoofdstuk tekent Kolakowski het
marxisme als de zoveelste poging
tot zelfvergoddelijking van de
mensheid, die als altijd eindigt een
kluchtig aspect te zijn van het men
selijk tekort. ‘Heden ten dage ver
andert marxisme de wereld even
min als het deze beschrijft.’ Het is
alleen nog maar een repertorium
van slogans waarmee uiteenlopende
belangen worden georganiseerd —
waarvan de meeste in een verwij
derd verband staan tot die waarmee
het marxisme zich oorspronkelijk
identificeerde. Requiem voor een
zwaargewicht, dat is wellicht de
meest passende titel voor het
meesterwerk van Leslek Kolakows
ki, een trilogie die iedereen die zich
bezighoudt met marxisme, socia
lisme, communisme en de OostWestverhouding grondig gelezen
zou moeten hebben, en liefst ook
nog begrepen.
®

Oude journaalfragmenten
Ivo Michiels begint aan een derde cyclus
De vrouwen van de aartsengel
door Ivo Michiels
Uitgever: De Bezige Bij,
268 p., ƒ34,50
Jacques Kruithof

Ivo Michiels is een schrijver
met een merkwaardig soort
planeconomie. In een interview
met Lidy van Marissing in
1969 legde hij uit hoe zijn
‘Alfa-cyclus’, waar toen nog
maar twee delen van versche
nen waren, samengesteld zou
worden; daarna, wist hij al, kon
hij dan verder werken aan het
Journal brut. Enkele teksten
daaruit waren reeds gepubli
ceerd, maar het geheel moest
blijven rusten tof na de voltooi
ing van de grote reeks.
Weliswaar viel de ‘Alfa-cyclus’ een
heel boek groter uit dan in het plan
was voorzien, maar voor het overi
ge heeft Michiels zich aan zijn
woord gehouden. Nu is dan De
vrouwen van de aartsengel uitge
bracht als eerste deel van het defini
tieve Journal brut, dat een lange se
rie belooft te worden. Wie het werk
van Michiels heeft gevolgd, komt
tussen recent werk enkele zeer oude
bekenden tegen, zoals het verhaal
Ikjes sprokkelen. De auteur stelt in
het journaal met enige verbazing
vast, hoe stellig hij zich jaren gele
den over dit werk heeft uitgelaten,
en hoe precies het is uitgekomen.
Aan De vrouwen van de aartsengel is
goed te zien dat het als geheel van
tta Michiels’ grote cyclus dateert:
een verhaal als Sarah bij voorbeeld
‘s zonder het laatste deel, Dixi(t),
niet denkbaar. Heel Michiels’ lite
raire techniek is trouwens in de cy
clus tot ontwikkeling gekomen; wat
hij nu doet, is ‘de exploraties van
het medium taal gewoon doortrek
ken’, zoals hij in het genoemde in
terview voorspelde.
Het Journal brut berust op een
manier van ‘autobiografisch schrij
ven’. Het doel is niet een volledige
autobiografie, maar een tekst, of
een reeks teksten en fragmenten,
waar het eigen leven materiaal voor
levert, soms voor twee versies, of
beter: twee verschillende schrijfwij
zen.
He autobiografische inslag ver
klaart de titel van dit ‘boek een’: de

aartsengel is Michael, Sint-Michiel
— niet als schutspatroon van de
schrijver, maar als een spel met na
men zoals er meer voorkomen. De
vrouwen, van wie sommigen al in
ouder werk zijn opgetreden, over
heersen het journaal, vaak als eroti
sche partner, soms op heel andere
manieren intrigerend. Meteen al in
de openingszinnen krijgen ze allen
dezelfde naam, An, afkomstig uit
Het boek alfa, als om de lezer er da
delijk voor te waarschuwen dat in
deze teksten de ‘universalisering’
die Michiels’ handelsmerk is, on
verminderd wordt voortgezet.
De vrouwen van de aartsengel is
overigens door allerlei toespelingen
en door de gebruikte namen uit
drukkelijk met het vorige werk ver
bonden, zelfs met Michiels’ vroeg
ste boeken, waar hij zich van ge
distantieerd heeft. Naast de vrou
wen en de oorlog is het schrijver
schap een voornaam thema in dit
journaal, dat zowel een ‘discours de
la méthode’ is, als literaire praktijk.
Het anekdotische, verhalende ele
ment is hier echter bij lange na niet
zo ver weggewerkt als in de ‘Alfacyclus’, vooral in Orchis militaris,
het geval was.
Een deel van het autobiografische
materiaal gebruikt Michiels hier
voor de derde keer. Zijn oorlogs
herinneringen zijn eerder verwerkt
in het afgezworen jeugdwerk en in
de cyclus. Niet voor niets noemt de
schrijver (het schrijverspersonage,
om precies te zijn), zich in een van
de episoden Andreas: zo heet de
hoofdpersoon van De ogenbank uit
1953. ‘Ik zal er blijvend zorg voor
dragen dat ieder boek zin geeft aan
het vorige boek,’ staat er in het be
gin van het journaal; het typeert
Michiels als de zorgvuldige bouwer
aan een opus.
Als zodanig komt Michiels ook aan
het woord in de bundel Schrijven
aan een opus van Hugo Bousset, die
vorig jaar bij Manteau verscheen,
en in Nederland te weinig aandacht
heeft gekregen. Ik maak van de ge
legenheid gebruik om op deze in
terviews te wijzen: ze geven een
goed beeld van wat enkele belang
rijke Vlaamse auteurs bezielt, en
zijn tevens verhelderend voor de
bezigheden van sommige Noordnederlandse schrijvers.

H erhalingen
Nu Michiels aan zijn derde oeuvre
begint, bij wijze van spreken, kun

i
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Ivo Michiels, foto Eddy de Jongh

je vaststellen dat hij het métier in
zijn tweede, de cyclus, heeft ge
leerd. De technieken van herhaling,
incantatie en litanie worden op de
vertrouwde manier toegepast, de
verhalende gedeelten die daarin
zijn ingebed, raken los van de auto
biografische aanleidingen, conform
het uitgangspunt dat er geen een
voudig te fixeren ‘ik’ bestaat, en dat
zelfs het schrijvende ik niet in een
tekst te vangen is.
Hoe boeiend ik De vrouwen van de
aartsengel ook vind, ik vrees dat het
meer indruk zal maken op iemand
die net begint Michiels te lezen dan
op mensen die met zijn werk ver
trouwd zijn. De vergelijking dringt
zich op met Sybren Polet, wiens
jongste boeken, tot en met De pop
pen van het Abbekerker wijf, dat
vroeger dit jaar verscheen, hoofdza
kelijk herhalingsoefeningen zijn.
Dat gaat voor Michiels wel in min
dere mate op, maar ik vind het toch
een ernstig bezwaar.
Michiels zei in dat interview uit
1969 ook: ‘Ik verwacht van ieder
boek dat de auteur met zijn materi
aal iets doet wat vóór hem nog nie
mand heeft gedaan.’ Dus is het op
zijn minst verwonderlijk dat Mi
chiels ‘de derde’ voornamelijk din
gen doet die Michiels ‘de eerste’ en
‘de tweede’ al gedaan hebben; ik
vind dat heel jammer.
Er is een bekende uitspraak van
Viktor Sjklovski, dat de inhoud van
een boek niets meer is dan het re
sultaat van alle vormen of kunstgre
pen die een schrijver toepast. Ik
denk dat er ook vormen bestaan
die, zeker bij herhaald gebruik,
geen enkele inhoud tot stand bren

gen, en weinig of geen effect sorte
ren.
Michiels laat in een liefdesverhaal
de naam Sarah Sarah Sarah van on
deraan de pagina over zesentwintig
bladzijden omhoog kruipen, tot de
hele slotpagina ermee gevuld is.
Dat is een kunstgreep die een lezer
heel gauw in de gaten heeft —en ik
maak mij sterk dat iemand die na
menreeksen werkelijk leest.
Rijen voornamen van vrouwen en
grepen uit het betekeniswoorden
boek Het juiste woord (opvallend
‘onzuivere’ elementen trouwens)
hebben, dunkt me, geen noemens
waardige betekenis; ze missen de
kracht van de herhalingen en op
sommingen in de cyclus, ze vallen
buitendien in het niet bij andere
passages in dit boek zelf.
Zo is er meer dat onder de maat
blijft die Michiels met zijn eigen
werk aangegeven heeft; ik citeer
een stukje als voorbeeld uit het ge
deelte dat tot de vrouw Alice is ge
richt.
‘...leven zeggen, dood zeggen, het
opgeven zeggen, volharden zeggen,
dénken zeggen, Alice, aarde den
ken, water denken, vuur denken,
kleur denken, licht denken, goud
denken, diamant denken, oeuvre
denken, Alice, eens zover het grote
vergeten aangebroken, Alice, bid
den vergeten, zeggen vergeten, den
ken vergeten, alleen nog de pen/de
penis, Alice, pp Alice, niet de
p(ink) p(oet) uit de lokale folklore,
al goed al goed, pp niettemin, Ali
ce, en daarmee ingaan tot haar, de
eeuwigheid binnendringen, diep
dieper diepst... onmogelijk uit te
maken wie wie is in het enkelvoud,
jaja met de p en de p, Alice, waar de
vagina is vanzelf de pen(is) is en
waar de pen(is) opkomt de vagina
leegloopt, alles één vlees, Alice...’
Met de beste wil van de wereld kan
ik zulke aaneenschakelingen mooi
noch ontroerend, geestig noch on
misbaar vinden. Het zijn zwakke
plekken in een journaal dat niette
min de moeite waard is. Het ont
leent zijn ‘zin’ meer aan vorige boe
ken, dan dat het die in een nieuw
daglicht zet, maar uiteraard is er in
de volgende delen nog van alles mo
gelijk. Men kan slechts vurig hopen
dat Michiels bij de samenstelling
daarvan wat kieskeuriger te werk
zal gaan. Aartsengelen moeten op
hun tellen passen, leert de historie.
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Als u het later nog net zogoed wilt hebben, moet u
ons nu aan he werk zetten.
Stap eens bij de Amro Bank binnen en zet ons aan het werk
Na een leven lang werken wilt u straks natuurlijk niet op een houtje
Doe dat nu. U zult er later met plezier aan terugdenken.
bijten. Dat hoeft ook niet Want er zijn een heleboel manieren om het
later net zo goed te hebben als nu. Er zijn variaties van sparen, beleggen
en verzekeren.Welke manier voor u de beste is?
Amro Bank. D e bank waarje wat aan hebt

Brill, werelduitgever
Driehonderd jaar uitgeven in oplagen van 500 exemplaren of minder
De Leidse Oude Rijn was ooit een stille,
plechtige gracht. Er heerste geleerdheid en
eruditie. Op nummer 15 was het goed
koopste Chinese restaurant gevestigd. Het
droeg een Griekse (!) naam in Latijnse let
ters: ‘Akademeia’. Op nummer 33a stond
een groot gebouw, het voormalige Heilige
Geest- of Armen- en Weeshuis. Hier is nog
steeds het exotisch en kloppend hart ge
vestigd van het inmiddels multinationale
bedrijf waarvan de naam meer doet denken
aan de achttiende of negentiende eeuw dan
aan de verchipte twintigste eeuw: N.V.
Boekhandel en Drukkerij v/h E.J. Brill.
Lange jaren betrad ik het bedrijf éénmaal per
jaar. Langs oude maar plechtige trappen, gebo
gen heren in stofjas en degelijke secretaresses
die bakelieten telefoontoestellen bedienden,
kwam ik in een met donker hardhout betimmer
de ruimte. Daar plaatste ik mijn bestelling: de
zojuist verschenen aflevering van de Mededelin
gen vanwege het Spinozahuis. Voorts vroeg ik of
Mededelingen 1 uit 1934 nog in voorraad was.
‘O ja, dat denk ik van wel,’ riep een mevrouw
die evengoed in de vorige eeuw geboren kon
zijn als in de huidige. De twee mededelingen
werden gehaald en ik rekende ƒ 6,25 af (in
1969). De dame gaf wisselgeld terug uit een
Hofnarsigarenblikje. ‘Goedenmiddag mijn
heer,’ sprak de dame de spatie tussen mijn en
heer uit. Daar hoorde ik wel van op: ik, een toen
als Mick Jagger uitgedost hippie, werd normaal
of als ‘mevrouw’ of als nagenoeg niet bestaand
aangesproken. Maar de firma Brill —in Leiden
sprak men uitsluitend over de ‘firma Brill’ —
was zeer gesteld op vormen.
In de jaren zeventig organiseerde het antiquari
aat van de firma, dat voor een zeer schappelijke
prijs oude dingetjes uit het eigen fonds aanbood
maar ook wel boekwerkjes van andere uitgevers,
op zaterdagmiddag een uitverkoop. Die vond
plaats aan de Nieuwe Rijn 2. In een Dickensiaanse ambiance rommelden grotendeels wereld
vreemde heren in ruwhouten bakken. Zelden
was er iets van mijn gading bij. Mijn interesse
lag, en ligt, nu eenmaal niet zo in de insectenkunde of de Armeense grammatica.
De drukkerij en zetterij van de firma was tot en
met de jaren vijftig ook gevestigd aan Oude Rijn
maar staat nu aan de Plantijnstraat, aan de rand
van de sleutelstad. In 1980 siste er nog het lood
van de onmogelijkste lettertypen en meest onbe
kende tekens. Er is nog maar één loodzetmachine overgebleven en de muren vol letterkasten
ten behoeve van de Chinese taal. De zetter van
het Chinees en Japans, die beide talen in het ge
heel niet kan lezen: ‘Ik heb zestienduizend te
kens en dat wil dus zeggen dat ik ze niet alle
maal heb. Als ik iets nodig heb dat ik niet in de
kast heb staan, dan maak ik zo’n teken, dan zaag
ik het.’ De zetmachines zijn stukgeslagen. De
firma Brill is, ten slotte, ook gezwicht voor de
roep van de computer en het beeldscherm.
50 L / n
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De geschiedenis van de firma is belangwekkend.
Dat vond het Gemeentearchief van Leiden ook.
Het organiseerde in de maand september een
expositie over het uitgeversbedrijf. Het keurige
catalogusje werd vervaardigd op de persen van
de firma zelf.

Malacoloog
Men moet voor de geschiedenis van Brill terug
naar het jaar 1683. Lodewijk XIV was onbe
twist aan de macht. Straatsburg was twee jaren
tevoren door de Fransen bezet. Twee jaar later
zouden veel Hugenoten naar de Republiek en
Duitsland wegvluchten. Peter Schröder werd de
eerste drukker van het vorstendom Schwerin en
deel twee van het eerste typografische handboek
dat ooit verscheen, geschreven door Joseph
Moxon, werd gepubliceerd. Jordaan Luchtmans
(1652-1708) trouwde met Sara van Musschenbroek, een afstammelinge van de grote drukker
Plantijn, en vestigde zich in hetzelfde jaar als
‘zelfstandig boekhandelaar’ te Leiden.
Jordaan gaf theologische boeken en werken op
het gebied der klassieke oudheid uit. Het ont
brak hem niet aan handelsgeest: hij bezocht en
kele malen de Buchmesse te Frankfurt. Jordaan
werd opgevolgd door Samuel I. Ook hij zette de
internationale contacten van zijn vader voort.
Samuel II en Johannes Luchtmans vormden de
derde generatie directeuren van de familie. Dan
komt Samuel III, deze was de eerste academicus
van Luchtmansen; hij promoveerde in beide
rechten te Leiden. Samuel III vormde de direc
tie met zijn oom Johannes. De erfrechten gin
gen in eerste orde over op Johannes die uit de
derde generatie stamde (Samuel III was immers
van de vierde ). Omdat Johannes’ zoon op jeug
dige leeftijd overleed, kwam het bedrijf in han
den van een schoonzoon: de Amsterdamse arts
Evert Bodel Nijenhuis. De zoon van Evert, Jan
Tiberius, en de zuster van de laatste, Catherina,
kregen het bedrijf in 1809 als erfgoed. Deze bei
den hadden echter weinig interesse in het druken uitgeefbedrijf.
Zij lieten de zaak over aan de bedrijfsleider Jo
hannes Brill. Deze trok zich op tachtigjarige

leeftijd terug en toen was het over met de
Luchtmans-Bodel Nijenhuis-dynastie (1848).
De tijd was gekomen voor de familie Brill.
Want Johannes Brills zoon, Evert Jan Brill, nam
een deel van het boekenfonds over. Aan hem
dankt de firma nog steeds haar naam.
Na Evert Jans overlijden (1871) werd het bedrijf
te koop aangeboden. Dan volgen er verscheide
ne directies totdat in 1981 dr. W. Backhuys (ge
boren 1944 en van wetenschappelijke discipline
malacoloog, slakkundige) tot directeur wordt
aangesteld. Vooral in de negentiende eeuw werd
de firma tot het bedrijf dat bijkans alle vreemd
soortige talen kon drukken en wilde uitgeven. In
de Specimens of Type Faces (Brill 1970) vindt
men een wonderlijke drukte aan lettertypes en
corpsen. De firma beschikt over zetkasten vol
tekens en letters van Estrangelo, Ethiopisch, Jacobitisch, Spijkertaal en veel meer bestaande
maar veelal al lang weggevaagde talen. Veel van
dit lood is omgesmolten of wordt weggedaan
omdat de firma immers op geavanceerdere zetmethodes is overgegaan. Maar de exotica zal
met onverminderde vaart van de persen komen.
Ik vraag me al vele jaren af hoe een bedrijf de
kop boven het water kan houden dat je nooit in
de boekhandel ziet, nimmer een bestseller heeft
en voor zover ik heb kunnen zien gevoerd werd
op een wijze die de moderne manager in een
hysterische lachbui brengt. Toch gaat het al
driehonderd jaar goed. In het essaybundeltje
Tuta sub aegide Pallas, E.J. Brill and the world
of learning (Brill 1983) wordt in de inleiding te
recht opgemerkt dat er over de geschiedenis van
een van Nederlands oudste uitgevershuizen
nauwelijks iets geschreven is. In 1941 wijdde
een oud-directeur er vijftien bladzijden aan. Pas
sedert de catalogus van de Leidse tentoonstel
ling en het hierboven genoemde bundeltje, dat
een overzicht geeft van alle disciplines die Brill
uitgeeft, hebben we enig inzicht. Wat wil het
zeggen de uitgever te zijn van Olivelle’s editie in
twee delen van Vasudevasrama Yatidharmaprakasa (1976/77, ƒ 100,—) en al die andere duizen
den delen met de meest ongelooflijke titels die
worden opgevoerd in de Short-Title Catalogus
1983?
Ik loop over de Oude Rijn in een klaterende
herfstregen. Akademeia is er nog, al is het een
Chinees afhaalrestaurant geworden. Brill is er
uiteraard ook nog. Via de expeditie beklim ik de
trap die een boenwasje en een stoffertje goed
zou kunnen gebruiken. Langs een elektrische (!)
schrijfmachine betreed ik de directiekamer, die
op een bruin café zonder drank lijkt. De direc
teur draagt driedelig grijs, een Brill-stropdas en
het Rotary-insigne. Hij is zeer beweeglijk, bui
tengewoon hartelijk. Alles kan gevraagd wor
den. We zetten ons in lederen clubs.
‘Onze oplagen zijn vaak vijfhonderd stuks, soms
minder. Toch zijn onze prijzen niet exorbitant
hoog. Dat komt doordat wij heel vaak met subsi
dies werken. Dat wordt door de auteur geregeld)
die vraagt hem aan bij ZWO, zijn universiteit of
bij een buitenlandse instantie. De honoraria lig'

gen lager dan bij gewone uitgevers. In een aan
tal gevallen kan de auteur zijn honorarium zelfs
wel vergeten. In andere gevallen hoogstens tien
procent en niet zelden lager. Honorarium uiter
aard alleen wanneer er subsidie op een boek zit.
Als je wilt schrijven voor honoraria, dan weet ik
wel betere boeken om uit te geven maar ja, die
geven wij niet uit.

A
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Mongolië
Onze boeken worden binnenshuis beoordeeld;
dat geldt dan voor enkele categorieën. Vrijwel al
onze manuscripten gaan ook nog eens naar een
beoordelaar van buiten het bedrijf. Die beoorde
laars krijgen wél een honorarium, wat u zegt.
Mijn proefschrift, over naaktslakken, heb ik in
eigen beheer uitgegeven. Dat was het begin van
mijn bemoeienis met de uitgeverij. Via Back
huys Uitgeverij Rotterdam ben ik hier terechtge
komen. Mijn eigen fondsje is nu bij Brill onder
gebracht. Slakkundige werken zullen hier blij
ven verschijnen met de imprint Brill-Backhuys.
Onze absolute bestseller is de Encyclopaedia of
Islam (vanaf 1954), daar hebben we er vijfdui
zend van gedrukt en zijn er nu zo’n drieëneenhalfduizend van verkocht. Een andere uitgever
zou erom lachen. Per deel kost hij tussen de 325
en 520 gulden; de Unesco betaalt de redactie
kosten. We hebben een adressenbestand van
tussen de zestig- en Zeventigduizend terwijl we
geen grotere doelgroepen hebben dan vijfhon
derd. We hebben, dat begrijpt u, het adressen
bestand uitgesplitst op potentiële klanten per
boek. U wilt een misser weten. Ach, wilt u dat
nou toch écht...? De archieven van Bakoenin
(Archives Bakounine, ed. Arthur Lehning, vanaf
1961), dat loopt zo slecht. Wetenschappelijk ge
zien fan-tas-tisch... het loopt niet, maar we ma
ken het af. We zullen de oplage een weinig moe
ten aanpassen.’
De Nederlandse boekhandel bereikt u niet
‘We hebben er het soort boeken niet voor. U
vindt ons niet in de Nederlandse boekhandel,
maar verder overal in de wereld.’
Oelan Bator, Mongolië?
‘We hebben een hele serie over talen uit dat
soort gebieden. We zitten met onze boeken in
Papua-Nieuw-Guinea, op de Falkland Eilanden
en in Chili. Als je in Leiden vraagt naar Brill,
hoeft niemand ervan gehoord, maar als je op de
Fiji Eilanden naar ons vraagt dan zeggen ze: die
uitgever ken ik, hebben we boeken van. We zijn
zeer beperkt maar wel wereldwijd. We hebben
°ns fonds opgeslagen in een magazijn in Zoeterw°ude en een gedeelte ligt nog hier op zolder.
Daar ligt het voor de eeuwigheid. We dumpen
uooit. Zelfs in de ramsj zouden onze boeken niet
verkocht worden. Al leg je ze voor een gulden in
de etalage, de mensen kunnen ze niet lezen. Eerhjk gezegd, ik heb onlangs wat onplezierige
maatregelen genomen. Een aantal boeken, mil
t e n aan verkoopwaarde, heb ik laten doorsnij‘kn. Onder het mes gelegd.’
D» bedrijf lijdt verschrikkelijke verliezen, neem ik
aan?
Nee hoor. Ons fonds is ijzersterk. Om die vijf
honderd exemplaren die we drukken, kunnen
vijfhonderd mensen niet heen. Onze auteurs
Zlin onze klanten. U kunt de Mededelingen vanKege het Spinozahuis niet meer vinden in onze
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De heer W. Backhuys, directeur van Brill,
foto van Klaas Poppe

catalogus? U moet zich vergissen... ach, nee, ik
weet het. Ik heb besloten boekjes van onder de
tien gulden niet meer op te nemen in de catalo
gus, dat werd te duur. Ze dan maar op tien gul
den prijzen, dat kan niet. Ik heb na veel heen en
weer gepraat nog net een boete kunnen ontlo
pen. Voor een boekje van drie gulden loopt er
iemand naar zolder. Ik geef het dan liever ca
deau en zeg met de complimenten van Brill; dat is
goedkoper dan een factuur schrijven, verzenden
et cetera.’
U bent natuurlijk in gejuich uitgebarsten toen de
sjah verdween en het nieuwe, straf-islamitische re
gime aan de macht kwam. U zag waarschijnlijk
uw mohammedaans fonds opbloeien?
‘Ik moet u teleurstellen. Het omgekeerde is het
geval. De sjah subsidieerde veel. Ik ben veel
subsidies juist kwijtgeraakt. Die orthodoxe regi
mes vinden ons juist westers, christelijk dus ver
werpelijk. In het algemeen hoeden wij ons voor
(politiek-)actuele publikaties. Wij maken boeken
voor dertig jaar of langer. Scheikunde of zo iets,
dat veroudert te snel. Anderzijds maken we zel
den een herdruk mee, na twintig of dertig jaar
gebeurt het af en toe. Dan is er weinig vreugde.
Een herdruk na twintig jaar; vindt u dat nu een
reden tot vreugde? Een herdruk betekent bij ons
er driehonderd bijmaken, dan kunnen we weer
vijftien jaar voort. We zijn duur maar niet te
duur. Ik sprak eens met een man in het Hilton
in Seattle. Die wilde een boek van ons hebben
dat negentig gulden kostte. Dat vond hij te
duur. Ik heb hem gezegd dat die kamer in het
Hilton meer kostte en dat als hij uit het hotel
was hij het boek kon blijven lezen.
U moet niet vergeten dat wij auteurs hebben die
wel vijftien revisies van de drukproeven verlan
gen. We hebben auteurs gehad —maar daar heb
ik een einde aan gemaakt —die hun boek op de
eerste drukproef herschreven. Dan weet u wel
van wat voor een soort fonds wij uitgeven. Het
oudste nog leverbare boek is uit 1882.’

U gaat nu verhuizen en dal zal miljoenen kosten.
Waar betaalt u het toch van?
‘U begrijpt niet waarvan wij het dóén. Welnu,
misschien begrijp ik het ook niet. Laat ik u dit
zeggen: een van de bedrijfseconomisch sterke
kanten van dit bedrijf is dat wij niet of nauwe
lijks met vreemd kapitaal werken. We hebben
alleen maar eigen vermogen. We zijn altijd aan
de conservatieve kant geweest. Ik zelfben ook
conservatief, maar gelukkig in een aantal op
zichten progressief. De redding van dit bedrijf
is geweest dat het nooit bankschulden had. We
hebben geen rentelasten. Misschien is dit be
drijf wel voor mij uitgevonden. Ik ben hier ont
zettend gelukkig, ik moet er niet aan denken om
bij Kluwer of Elsevier te werken. Daar zouden
ik en het bedrijf niet voor geschikt zijn. Of
schoon ik de toekomst vol zorgen, maar opge
wekt tegemoeet zie. Ik heb, inclusief onze filia
len in Londen en Keulen, honderdtwintig man
in dienst. Met de komende arbeidstijdverkor
ting zie ik enige zaken somber in. Als uitgever
heb ik geen concurrentie, als drukker wél. Ik
kan elders goedkoper drukken maar ik kan toch,
sociaal gezien, geen mensen de straat op sturen.
Ik sta hier voor mensen die op de drukkerij wer
ken en een gezin te onderhouden hebben. Liet
ik me daar niks aan gelegen liggen, dan zou ik
zeggen: de drukkerij gaat dicht. Maar dat vind
ik sociaal volkomen inacceptabel. Buitendien:
we hebben over 1982 winst gemaakt, vijfeneenhalve ton. Het jaar daarvoor hebben we verlies
geleden. Eén komma twee miljoen. Dat was het
jaar dat ik gekomen ben. Toen heb ik er echt de
bezem doorgehaald. Weet u: ze hadden druk
proeven twintig jaar geleden naar een auteur
gestuurd en die waren nooit teruggekomen.
Daar zat voor vijftigduizend gulden zetkosten in
en die stonden nog steeds geactiveerd op de ba
lans. Ik heb een brief gestuurd en de auteur
bleek nog te leven. Ik heb geschreven dat als de
auteur binnen drie maanden de drukproeven
niet toestuurde, ik het boek niet meer zou druk
ken. En we kregen — na twintig jaar, nota bene
— de proeven terug. Nu heb ik me slechts af te
vragen of het lood van het zetsel nog wel bruik
baar is, of het in de loop van twee decennia niet
geoxideerd is. Ik moest, dat wilt u nu misschien
begrijpen, de zaak hier uitmesten.’
Wat is uw omzet?
‘Op de eerste plaats kan ik, afhankelijk immers
van subsidiegevers, niet te veel winst maken. Ik
kan verkopen dat ik een beetje winst maak, maar
op een omzet van twaalf miljoen kan en mag ik
natuurlijk geen winst maken van zes miljoen.
Stel al dat het mij zou lukken. Nu is de winst op
een omzet van twaalf miljoen ongeveer vijfhon
derdduizend gulden. We hebben hier een klein
vrij bedrijf.
Merkwaardig, tsja. Dat ik hier zit. Een malaco
loog die hier de baas is. Maar ik heb een tweede
ik. Mijn eerste ik is een man die zich bezighoudt
met de meest trage beesten die er zijn. Mijn
tweede ik is een man die geen vijf minuten stil
kan zitten. Het spanningsveld tussen weten
schap en commercie, dat trekt mij mateloos aan.
Weet u wat ik denk: ik rotzooi maar wat op hoop
van zegen. Doch dat moet u maar niet citeren,
hoewel — doet u maar, het mag, hoor.’
■
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De intrigerende jaren dertig
Emigrantenliteratuur in Die Sammlung
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Die Samm lung
Een bloem lezing uit het em i
grantenmaandblad dat van
sept. 1933 tot aug. 1935 onder
redactie van Klaus Mann bij
Querido Verlag is verschenen
Gekozen door Gerda Meijerink
Inleiding: F.H. LandshofT
Vertaling: Gerda Meijerink en
Ruth W olf
Uitgever: Querido, 318 p .,
ƒ39,50
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Er zijn 1001 manieren om dit gat
met isolerend glas te dichten.
Alleen Glaverbel heeft steeds de gepaste oplossing!
werend Stratobel m et of zonder alarmsysteem houdt voor
ons geen geheimen m eer in.
G laverbel: isolerend glas a la carte.
M ee r inform atie vindt u in onze Glaverbel-folder.
Op aanvraag middels onderstaande bon zenden wij u deze
gaarne toe.

Naam:
4

Glaverbeh

1

S traat: _________________________________________

I

Postcode: __________

J
ï |

Plaats: _________________

Glaveii \ IXiD B.V.,

U stuurt de antw oordbon aan
Postbus 2 3 9 ,40 00 AE Tiel.
Tel. 03440-16414.

k

HMD C>6M 9235

Isolerend glas, dé specialiteit van Glaverbel. De ruim 
ste keus in de m arkt en in alle omstandigheden het gepaste
antw oord op uw specifieke eisen.
U denkt in de eerste plaats aan w arm te-isolatie om 
dat de winters in Nederland wel eens hard aankomen.
Dan zal ons Therm opane of Therm obel dubbelglas uw
stookkosten flink drukken. M et Therm oplus (C o m fo rt of
Prestige) haalt u zelfs besparing-records.
U w il snel en eenvoudig laten plaatsen. Isolit voorzetbeglazing en Fentolat draai-en kiepram en vorm en dé
oplossing.
D ie recht-toe-recht-aan toestanden passen niet zo
best bij het rustieke karakter van uw huis. W at zou u den
ken van ons T h erm obel m et ingebouwde kruiskozijnen?
O f w il u voortaan u w lievelingsmuziek niet alleen
beluisteren zonder krassen, ruis, flutter m aar ook... zon
der straatlawaai? M et ons geluidsisolerend Phonibelglas
waant u zich in een opnamestudio.
Is veiligheid misschien de eerste vereiste? Inbraak

Over de jaren dertig verschijnt
zoveel literatuur dat de gedach
te zich wel eens bij mij opdringt
dat we die jaren aan het over
doen zijn. Van elké gebeurtenis
uit die tijd kunnen we kennis
nemen door een beschouwing
van iemand die er destijds ‘met
neus en oren’ bijstond en nu
zijn herinneringen nog eens
raadpleegt of van iemand die ja
renlang in archieven heeft door
gebracht om de feiten van toen
te interpreteren in de begrippen
van vandaag. En dan zijn er de
talrijke boeken met documen
ten, ego en andere, die nu, van
eigentijds commentaar voor
zien, in het licht worden gege
ven. De jaren dertig hebben een
soort magische uitstraling naar
deze tijd die uit meer bronnen
voortkomt dan uit het feit van
‘het is vijftig jaar geleden dat...’
be gedachte dat iemand of iets na
een zeker aantal jaren moet worden
herdacht heeft mij nooit sterk aan
gesproken, maar in ‘het geval van
de jaren dertig’ ligt dat toch anders.
Misschien heeft dat te maken met
het feit dat ik zelf in die jaren geboren ben, maar die jaren hebben het
verloop van de geschiedenis nadien
zo beïnvloed dat de verplichting
hennis te nemen van wat toen
Plaatsgreep een zekere ‘objectieve’
hasis heeft. En telkens als iets uit of
°ver die periode verschijnt, maakt
zich een gevoel van ‘dat-moet-ikjveten’ van mij meester. Dat is dus
hijna dagwerk.
Etti. Querido’s Uitgeverij B.V. te
Amsterdam heeft met een recente
Publikatie belangrijke leesstof over
^ jaren dertig op tafel gelegd. De-

ze uitgeverij is, met die van Allert
de Lange, wereldwijd bekend als
uitgever van Exil-literatuur. Reeds
kort na de ‘Machtübernahme’ in
Duitsland begonnen beide uitgeve
rijen met een Duitse afdeling. Hermann Kesten en Fritz LandshofT,
die aan de uitgeverij van Kiepenheuer in Berlijn waren verbonden,
zetten deze afdelingen op, de eerste
bij De Lange en de ander bij Queri
do.
Deze samenwerking tussen Duitse
uitgevers/lectoren en Nederlandse
uitgevers heeft grote gevolgen ge
had. De uit Duitsland verdreven of
vrijwillig vertrokken schrijvers be
schikten daarmee over een mogelijk
heid tot publikatie. De Duitse lite
ratuur kon door Hitler c.s. niet
monddood worden gemaakt. Boe
ken bleven verschijnen en al spoe
dig ontstonden ook tijdschriften die
beoogden de activiteiten buiten
Duitsland enige geordende vorm te
geven.

Klaus Mann
Eén zo’n tijdschrift was Die Samm
lung, dat gedurende twee jaar ver
scheen en wel van september 1933
tot en met augustus 1935. Querido
Verlag gaf het uit. Dat het eerste
nummer al vrij snel na de omme
keer in Duitsland uitkwam is, naast
de bereidheid van Emanuel Queri
do, in de eerste plaats te danken aan
de voortreffelijke samenwerking
tussen uitgever LandshofT en de
schrijver Klaus Mann. Zij zagen
kans, onder het adviserende oog
van Heinrich Mann, Aldous Huxley en André Gide, een groot aantal
belangrijke schrijvers te mobilise
ren voor het nieuwe blad. Die me
dewerkers representeerden ver
schillende stromingen in literatuur
en politiek, marxistische, liberale
en conservatieve. Het blad legde
zich niet vast op één richting. Het
lijkt mij de vraag of een blad met
een dergelijk verzamelkarakter in
1937 of 1938 nog een kans zou heb
ben gehad, gezien de steeds sterker
wordende onderlinge verdeeldheid
onder de emigranten. Maar in 1933
kon het nog — en hoe.
In de door thans Querido uitgege
ven bloemlezing zijn aan het eind
de inhoudsopgaven van de twee
jaargangen integraal afgedrukt.
Daaruit kan men de conclusie trek
ken dat Die Sammlung een blad van
gewicht geweest is. Vele ‘kopstuk
I ken’ werkten eraan mee. Ik noem

slechts enkele: Johannes R. Becher,
Bert Brecht, Max Brod, Alfred Döblin, Magnus Hirschfeld, Alfred
Kantorowicz, Else Lasker-Schüler,
Walter Mehring, Joseph Roth. En
er komen ook Nederlandse namen
in voor. Het achtste nummer was
geheel aan de Nederlandse litera
tuur gewijd; een eerbetoon aan het
land dat deze mogelijkheid geboden
had.
Frits LandshofT vertelt in een korte
inleiding over de achtergronden
van de oprichting. Hij schrijft dat
het een moeilijke en kostbare zaak
was het tijdschrift bij een verspreid
over de wereld wonend publiek in
huis te krijgen, maar hoe dat ging
en vooral hoe het patroon van de
verspreiding was, daarover had ik
toch graag iets meer willen lezen.
En het zou mij ook geïnteresseerd
hebben te weten hoe groot de opla
ge was.
Ongeveer 275 bladzijden van de
bundel worden in beslag genomen
door de teksten uit het tijdschrift.
Tot die omvang heeft Gerda Meije
rink de ongeveer 1600 bladzijden
van het tijdschrift teruggebracht.
In een Verantwoording legt zij uit
hoe zij dat gedaan heeft. Ik kan
goed navoelen hoe zij met al die
stukken in de weer geweest is. Een
aantal jaren geleden heb ik een
bloemlezing samengesteld uit het
journalistieke werk van Joseph
Roth die bij de andere Amsterdam
se Exil-uitgever verschenen is. Bij
het uitzoeken van die artikelen was
ik, herinner ik mij, soms de wan
hoop nabij. Zit dat thema er wel in?
Is daar niet te veel van? Als ik dat
lange stuk opneem, hoeveel korte
re, maar ook karakteristieke moet ik
dan laten vallen? Is de keuze ge
noeg gespreid in de tijd? Het liefst
zou ik alle stukken opgenomen heb
ben, maar ik had ook te maken met
het feit dat de mogelijkheiden van
een uitgever niet onbegrensd zijn.
De samenstelster van Die Samm
lung heeft in haar selectie, voor zo
ver ik heb kunnen nagaan, het ka
rakter van het tijdschrift goed in
tact gelaten. Terecht is zij van me
ning dat het niet slechts een literair
blad was, maar ook politiek en alge
meen cultureel. De keuze die daar
van het gevolg is, laat goed zien met
welke problemen de buiten Duits
land levende auteurs in de beginja
ren van de Hitler-dictatuur te ma
ken kregen. Die gaan over stelling-

name en aanpassing, politiek, maar
ook persoonlijk. Sommigen verdie
pen zich in de achtergronden van
de Duitse geschiedenis, een ander,
zoals Jakob Wassermann beschrijft
de betekenis die het landschap in
zijn leven en werk inneemt. Dat in
deze bundel ook stukken zijn opge
nomen die verouderd en pathetisch
aandoen, vind ik een sterk punt,
omdat juist daarin de primaire reac
ties op het leven in ballingschap
worden weergegeven.
Wat mij betreft gooit het stuk van
Kantorowicz, ‘Literatuur die de
oorlog voorbereidt’, hoge ogen. Dat
komt ook, omdat ik al jaren voor
deze indrukwekkende figuur be
wondering koester.
Kantorowicz analyseert de ideolo
gische voorbereiding van het
nationaal-socialisme. Na de oorlog
(T4-T8) is de Duitse jeugd geoe
fend in het doen, schrijft hij, maar
ongeoefend in het denken. In
Duitsland is een ideologie ontwik
keld van het niet-vragen. Aan de
hand van verschillende voorbeel
den uit de oorlogsliteratuur (Ernst
Jünger, Franz Schauwecker) werkt
hij dat uit. Als Schauwecker zou
zeggen: ‘Op de idee komt het aan,
op het geloof en je zou vragen:
‘Wat is de idee?’ dan zou Schau
wecker antwoorden: ‘Duitsland.’
En als je dan verder vraagt: ‘Maar
wat is Duitsland?’ zou hij zeggen:
‘De idee!’ Kantorowicz’s artikel is
van belang, omdat er wel meer peri
oden zijn waarin het niet-denken fa
voriet is.
De bloemlezing bevat een aantal
bladzijden verhelderende noten,
waarbij dient te worden aangete
kend dat enkele de lezer niet veel
wijzer maken. En zeer instructief
zijn de korte biografische schetsen
van de auteurs. Die zijn geschreven
door Ruth Wolf, die samen met
Gerda Meijerink ook de teksten uit
Die Sammlung vertaalde.
Ik hoorde iemand de opmerking
maken dat het een beetje onzin is
met een vertaling te komen van de
ze Duitse stukken. Immers, zo zei
hij, iemand die zich daarvoor inte
resseert kan die ook in het Duits le
zen. Die mening heb ik bestreden.
Veel mensen,vooral jongere, lezen
geen Duits meer of te slecht. En er
zijn gelukkig nog wel veel jongeren
die zich interesseren voor de jaren
dertig. Daarom is deze bundel ver
taalde stukken een waardevolle aan
winst.
■
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De stijl van een poelier op Katendrecht

Een vrouw verstrikt in de islam

Monika Sauwer en Marcus Heeresma vertellen

Het moedige debuut van Ahdaf Soueif

Koude kermis
door Monika Sauwer
Uitgever: Bert Bakker
143 p., ƒ18,90
Landgenoten
door Marcus Heeresma
Uitgever: De Bezige Bij
109 p., ƒ19,50

Peter de Boer
Het is een beetje zuur voor
Marcus Heeresma dat de ver
schijning van zijn tweede ro
man precies samenvalt met de
publikatie van Monika Sauwers
nieuwe verhalenbundel Koude
kermis. Zo kan het gebeuren dat
zijn roman, zoals hier, in een
toevallige recensie in één adem
genoemd wordt met een boek
dat naar mijn mening trivialer
en smakelozer is dan welk ander
in 1983 verschenen Nederlands
prozawerk ook.
Ik had me nog zó voorgenomen om
geen flauwe grapjes te maken over
de titel Koude kermis, maar de
waarheid moet toch gezegd: je
komt na lezing van Sauwers verha
len van een bar koude kermis thuis.
Helemaal onverwacht komt dit
niet. De titel van haar eerste verha
lenbundel, Mooie boel, was ook al zo
geschikt om haar werk ironisch te
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karakteriseren.
In die eerste, in 1978 verschenen
bundel schetst Sauwer zich zelf —
de hoofdpersoon van haar verhaal
heet tenminste steevast Monika
Sauwer, ‘Moon’ voor intimi — als
een door het leven getekende jonge
vrouw die zich met veel no
nonsense-poeha, seks, drank en va
lium tracht staande te houden.
Mooie boel bevat de onsterfelijke
zinnen: ‘Zijn lui dringt zonder
scrupules binnen’ en ‘Tegelijk met
zijn lui was Nico klaarwakker’.
Eveneens om nooit te vergeten is de
passage waarin Sauwer zich even
intiem waant met de schrijver W.F.
Hermans: ‘Ik voel zijn lui. Hij lijkt
stevig maar ik kan zo gauw niet
vaststellen of het een echte erectie
is, want Hermans schuift met een
ruk een centimeter of tien van me
af.’ Tien centimeter maar liefst, pi
kant! God mag weten wat Sauwer
met zo’n passage voor heeft. Wil ze
via Hermans de Nederlandse litera
tuur bruuskeren? Is het een volvet
te knipoog naar professor Dingelam uit Onder professoren? Non liquet. Het taalgebruik in Mooie boel
is navenant: Lulsmoes, klootzak,
klerelijer, klote, tut hola, trut en
dergelijke Monatoetjes meer zijn
hier de smaakmakers. En van
zelfsprekend trekt er een onafzien
bare stoet van lekkere tieten en bil
len, opwindende bobbels in man
nenbroeken, als ook menige ‘stijve
lui’ voorbij.
Koude Kermis sluit hier naadloos
op aan. Er is in de vijf tussenliggen
de jaren helaas niets veranderd.
Met veel gevoel voor goedkoop ef
fectbejag speelt Sauwer haar tame
lijk zorgeloze jeugd, doorgebracht
in het villadorp Bussum, uit tegen
het keiharde leven daarna in het
van oudsher door ouders en opvoe
ders gevreesde Amsterdam. De
jeugdverhalen zijn nadrukkelijk
vanuit de kinderoptiek geschreven:
de jaren op de ‘Grote School’ wor
den gememoreerd; de eerste on
gesteldheid (‘opeens een heleboel
bloed in je broek’); de jaren waarin
‘Omi’ zo aardig uit de bijbel voor
las; de jaren van Donald Duck, de
prismajuniores, de Marjoleintjereeks en de ongeëvenaarde Walt
Disney-film met ‘Dombo en Jumbo
erin’; —en kijk, daar gaat ‘Liesbeth
Piesbed’, die zat ook in onze ‘keetklas’. Zulke verhalen dus, allemaal
illustratietjes van Sauwers onbe
wolkte meisjeshorizon, door de

Monika Sauwer
schrijfster met ergerniswekkend
forse steken aan elkaar genaaid:
‘Toen ik vier jaar was’; ‘Ik ben ne
gen jaar’; ‘Het is 1956’: ‘Het is in
middels 1982’; ‘Toen ik tien jaar
was’; ‘Toen Letteke weer helemaal
de oude was’; ‘Toen ik een keer
poep aan mijn schoenen had’...
Enige ontwikkeling in al die onbe
tekende voorvalletjes valt er niet te
bespeuren; er is slechts die ene te
neur: toen was alles goed, nu is het
leven een warboel geworden.

Pijngrenzen
Deze warboel wordt in de eigentijd
se, Amsterdamse verhalen uit de
doeken gedaan. Niets en niemand
deugt in de ogen van Sauwer; de
politiek niet, het feminisme en de
bijstandsmoeders niet, de ‘ouwe
trutten’ in het park al evenmin.
Zelfs haar vriendinnen, met wie ze
regelmatig van gedachten wisselt
over ‘iedere nieuwe neukervaring’,
staan haar tegen. Alleen drank en
seks brengen nog wat licht in de
duisternis. Ik heb daar geen enkel
moréél bezwaar tegen. Maar ik heb
wel literaire bezwaren tegen steeds
datzelfde motiefje in die altijd weer
eendere zinnetjes als: ‘Hij begint
me te strelen. Ik kom een paar keer
klaar en dan liggen we waarachtig
te naaien, hij schuin over me heen.
De vlammen slaan me uit. De pijn
grenzen van het genot’, die zo on
beduidend, zo smakeloos zijn dat ze
wat mij betreft de pijngrenzen van
het leesgenot ver hebben overschre
den.
Er staat in Koude kermis werkelijk
niet één zin, laat staan een passage,
die er positief uitspringt. Het enige
dat je na lezing van de zes verhalen
bijblijft is die onverteerbaar senti
mentele sfeer van de schoolmeisjes-

romantiek enerzijds, en de goedko
pe vlotheid van de in alcohol ge
drenkte erotiek anderzijds. Het is
een combinatie waarvoor de meest
rabiate broodschrijver vermoedelijk
zijn neus nog zou hebben opge
haald. Hoe dat lieve meisje weleer
opeens zo’n razende bacchante kon
worden, weten we niet. Het is Mo
nika Sauwer niet om een subtiele
psychologische ontleding, maar om
de schreeuwende tegenstelling te
doen. Contrast! Felle kleurschake
ring! Literatuur toch! Ik geloof ook
niet dat zij zelf aan haar werk strikt
literaire eisen stelt. In het slotver
haal van haar bundel voert zij een
dronken architect ten tonele die
verklaart dat hij ‘bloedheet’ wordt
van haar ‘geile verhalen’. Haar
reactie op deze lovende kritiek is
kenmerkend: ‘Dank je’.
Dat Monika Sauwer haar lezer op
vrijwel elke pagina op een cliché
tracteert is na dit alles nauwelijks
nog vermeldenswaard. We zullen
ons er maar niet over opwinden dat
haar hart ‘uit haar ribben vandaan’
bonkt en mensen uit haar omgeving
‘boze verzuchtingen’ slaken o f‘hun
laatste levensdagen slijten’. Mis
schien moeten we Sauwer haar ken
nelijke voorkeur voor sleetse taal
wel in dank afnemen. We hebben
er tenminste de grappigste zin uit
de hele bundel aan te danken. Zon
der enige ironische bijbedoeling
brengt zij in één van haar verhalen
het volgende spanningsboogje aan:
‘Plotseling sta ik als door de blik
sem getroffen aan de grond gena
geld.’ Ik ook als ik zo iets lees.

Groteske
Vergeleken bij Koude kermis lijkt
Marcus Heeresma’s roman Landge
noten al gauw een juweel van een
boek. Maar dat is ook geen kunst!
Laat ik nadrukkelijk vooropstellen
dat dit boek op zich zelf beschouwd
weinig om het lijf heeft. Het haalt
bovendien niet bij Heeresma’s de
buut Anna, dat bij vlagen een
meesterlijke groteske is. Anna in de
gelijknamige roman is een tirannie
ke gigante die met behulp van haar
al even kolossale, naarstig vretende,
zuipende en boerende vriendinnen
haar schuchtere echtgenoot tot gek
wordens toe treitert. Spotziek en
met sardonische humor zet Hee
resma deze Fellini-achtige wijven
in overdadig barokke zinnen te kijk.
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Aisha
door Ahdaf Soueif
Uitgever: Jonathan Cape,
159 p., ƒ39,85
Importeur: Keesing

Jan Brugman
Het komt regelmatig voor dat
schrijvers in een andere dan
hun moedertaal publiceren. In
Europa zijn Conrad en Nabokov waarschijnlijk de bekendste
voorbeelden, maar ook in Azië
en Afrika is het verschijnsel ver
re van ongewoon. Sommigen
van de Aziatische of Afrikaanse
schrijvers die in het Engels pu
bliceren behoren zelfs tot de
groten in de moderne Engelsta
lige literatuur, zoals de Indiër
Naipaul en de Nigeriaan Soyinka.
Als het land van de schrijver meer
dan één taal heeft, of, erger nog,
geen algemeen aanvaarde schrijf
taal, dan is het heel begrijpelijk dat
hij in een ander medium gaat publi
ceren. Maar het gebeurt ook wan
neer zo’n algemeen aanvaarde en
goed ontwikkelde cultuurtaal wel
degelijk beschikbaar is, zoals het
geval is in de Arabische wereld.
Dat hangt natuurlijk samen met de
kolonisatie van de Arabische landen
en de grote invloed van de westerse
cultuur, ook de literatuur, in deze
voormalige koloniën, waar de eigen
literaire tradities nu bijna geheel
verdrongen zijn door westerse lite
ratuurvormen. Vooral in NoordAfrika hebben veel Arabische
schrijvers in het Frans gepubli
ceerd, met name in Algerije, waar
hij voorbeeld Kateb Yacine en Mo
hammed Dib zeer bekend zijn ge
worden door hun romans. In Liba
non bezong een van de bards van
het Libanese nationalisme zelfs zijn
Moedertaal — het Libanees Ara
bisch dus — vol vuur in het Frans:
Puisque lorsque j’écris une langue
ctrangère, / A 1’ombre du silence ou
dans 1’or du discours, / Vous êtes
*a voix, Sainte voix de ma mère, /
Chaude comme 1’amour.’
Dat in de Arabische landen vooral
het Frans als literair medium populair is geweest, komt waarschijnlijk
^ede doordat de Fransen ook buiten hun koloniën altijd een bewuste
cultuurpolitiek hebben gevoerd en

het schrijven in het Frans op vele
manieren werd aangemoedigd.
Zelfs in Egypte, dat in 1882 op ach
teloze wijze in de Britse invloeds
sfeer terecht was gekomen en daar
sindsdien met ferme hand binnen
werd gehouden, is die Franse in
vloed altijd heel sterk geweest. Zo
kon daar nog in 1955 een bloemle
zing verschijnen van aldaar
woonachtige dichters die in het
Frans schreven —weliswaar niet al
lemaal ‘echte’ Egyptenaren (zoals
uit de enigszins vage titel Poètes en
Egypte al bleek) maar toch met me
rendeels Arabische klinkende na
men.
Het is dus nogal opvallend dat
de Egyptische schrijfster Ahdaf
Soueif, voor wie (dat blijkt uit haar
boek heel duidelijk) het Arabisch
kennelijk de moedertaal is, haar
eerste roman, Aisha, in het Engels
heeft gepubliceerd. Zij heeft dat ge
daan op een moment dat de reactie
tegen de westerse cultuur in het he
le Midden-Oosten een hoogtepunt
heeft bereikt met de wederopleving
van het islamitisch fundamenta
lisme, zoals dat niet altijd terecht
wordt genoemd. Want ook in
Egypte, dat zich nu veilig in de
Amerikaanse invloedssfeer bevindt,
is de invloed van deze ietwat xenofobe denkwijze groeiende, al was
het alleen maar omdat de binnen
landse oppositie tevreden wordt
gesteld met veel concessies aan de
godsdienstige bewegingen.
Deze roman is dus een opvallend
verschijnsel voor iedereen die ver
trouwd is met de toestanden in de
Arabische wereld, al voordat hij het
boek gelezen heeft. Bij lezing blijkt
het boek nog opvallender: het is na
melijk geenszins een verhaal dat
‘overal’ gesitueerd kan zijn als de
namen van de dramatis personae
een beetje veranderd zouden wor
den —een genre dat zich al snel op
dringt in een andere taal, en dat op
zich zelf niet minder interessant
zou hoeven te zijn. Aisha gaat wel
degelijk over Egypte, maar zonder
een streekroman te zijn of het zo
veelste verhaal over het schilde
rachtige of voor mijn part raadse
lachtige Egypte. Noch is het een ro
man a la Durrells Alexandria Quartet, waar de ‘echte’ Egyptenaren
functioneren als goedhartige figu
ranten achter de Engelse of Levantijnse hoofdpersonen. Het gaat wel
degelijk over het andere, het ‘echte’

Egypte, zowel dat van de upper
middle class als dat van het gewone
volk.

Onze eer
Het boek bestaat uit acht, op het
eerste gezicht niet erg samenhan
gende hoofdstukken, die ieder op
zich als kort verhaal zouden kun
nen functioneren. In het eerste
hoofdstuk wordt de terugkeer van
de hoofdpersoon Aisha beschreven,
kennelijk na een verblijf in het bui
tenland. Het is een teleurstelling,
niet in het minst omdat het uitzicht
uit haar appartement is bedorven
nu er op het plantsoen ervoor een
moskee, en zelfs een islamitisch in
stituut blijken te zijn gebouwd. Dat
is in Cairo, nu waarschijnlijk de
meest opgepakte stad ter wereld,
heel gewoon, maar het blijkt voor
het verdere verloop van het verhaal
niet zonder betekenis te zijn. Het
volgende tableau is een terugblik
naar de jaren dat dezelfde Aisha (nu
is het verhaal in de ik-vorm ge
schreven) in Engeland op de mid
delbare school was, omdat haar bei
de ouders een Engelse studiebeurs
hadden. Het was geen succes want
het meisje bleek geen aansluiting te
kunnen vinden bij haar Engelse
klasgenootjes. Maar zij haalde wel
haar examen, met hoge cijfers voor
Engelse literatuur. Dan volgt een
merkwaardig intermezzo over een
(andere) Egyptische jonge vrouw,
die het ene aanzoek na het andere
afwijst en ten slotte verstrikt raakt
in het net van een halve souteneur,
waar ze dank zij de krachtige steun
van haar mannelijk verwanten, die
een schandaal meer dan alles blij
ken te vrezen, kan ontsnappen.

Ahdaf Soueif
Hierop trouwt ze gelaten met de
eerste de beste acceptabele kandi
daat met een goede betrekking, een
Peugeot en een flat in Cairo. Dit
stuk lijkt wat luchthartiger, maar is
wel degelijk functioneel in het ge
heel van de roman die, zoals gaan
deweg duidelijk wordt, gaat over
het probleem van de vrouw in
Egypte. Het volgende hoofdstuk is
een prachtige beschrijving van Aisha’s beschermde jeugd waarin het
kwaad niet lijkt te bestaan —alleen
soms in een angstige droom — en
waarin de islam niet alleen geen uit
zichten belemmert maar zelfs iets
vriendelijks en veiligs heeft: het
kleine meisje klimt op haar groot
moeders rug als die geknield ligt te
bidden en krijgt als enige verwijt te
horen dat zij bijna oma’s concentra
tie had verstoord.
In de daarop volgende episode be
schrijft de kindermeid aan het kind
de afschuwelijke scène toen zij op
de avond van haar huwelijk door
haar bruidegom, met een zakdoek
om zijn vinger, werd ontmaagd,
waarbij hij werd bijgestaan door
een paar oudere vrouwen. De be
bloede lap, het bewijs dat de bruid
ongeschonden aan de bruidegom
werd afgeleverd, werd aan de oom
(kennelijk de oudste mannelijke
verwant) ter hand gesteld, die hem
triomfantelijk om zijn tulband wik
kelde, zijn geweer afschoot en luid
riep: ‘Onze eer, de eer van onze
dochter, de eer van onze familie.’
Als het kind vraagt of de nanny nu
haar bruidegom haatte, antwoordt
ze vrolijk: ‘No of course not. He
was a strong man, bless him. And
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besides he was as big as a buil.’
Hierop volgt een verhaal over de
zelfde kindermeid, ditmaal over
haar reacties als haar ‘sterke man’
een tweede vrouw neemt —een kri
tiek op de overigens vrij zelden
voorkomende polygamie, die in
Egypte nog steeds is geoorloofd.
Het op één na laatste hoofdstuk
gaat over een Egyptische jongen,
een duidelijk bedoeld contrast met
het macho-type dat ook in Egypte
overheerst, die tot zijn vreugde
werk krijgt in een dameskapsalon.
Dit verhaal eindigt met de overi
gens vaag gehouden verkrachting
van deze jongen door een van de
mecaniciens van de garage aan de
overkant.
Het gruwelijke slothoofdstuk be
schrijft hoe de kinderloze Aisha,
van haar man vervreemd, het graf
van een moslimse heilige gaat be
zoeken, het normale toevluchtsoord
voor volksvrouwen voor al hun
problemen. Hier ontmoet ze de
meester-slager Farag, die haar,
wanneer zij kort daarna met hem
het grote volksfeest van de geboor
tedag van de profeet bezoekt, plot
seling in een steegje op weg naar
zijn huis verkracht. De angstige
droom is gruwelijke werkelijkheid
geworden. Op de laatste bladzijde
ligt Aisha stervend op de operatie
tafel, na kennelijk nog het kind van
Farag ter wereld te hebben ge
bracht.
Het is duidelijk dat deze roman,
juist door de samenhang van de
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schijnbaar los van elkaar staande
episoden, een felle kritiek is op de
positie van de vrouw in Egypte, en
vooral op de islam die deze positie
heeft gesanctionneerd. Zelfs de au
fond tamelijk goedhartige Farag
kan eigenlijk alleen maar seks be
drijven in de vorm van verkrach
ting. In de upper middle class is het
al niet veel beter dan onder het
volk, want zowel de bijna door de
halve souteneur verstrikte jonge
vrouw als de kindermeid kunnen
zich alleen maar gelaten in hun ech
telijke positie schikken.

Zelfcensuur
De kritiek op de islam is in Aisha
niet gericht op deze godsdienst als
metafysisch systeem, maar als de
sanctie en bekrachtiging van een so
ciaal systeem, en dat terwijl de
islam juist in deze laatste gedaante
zijn ‘fundamentalistische’ wederop
leving doormaakt. Het lijkt mij wel
zeker dat deze roman nooit gepubli
ceerd had kunnen worden als hij in
het Arabisch zou zijn geschreven
en aan een Egyptische uitgeverij
aangeboden. Er is in Egypte geen
preventieve censuur, maar de uitge
verijen zijn bijna allemaal staatsbe
drijven en de zelfcensuur bereikt er
grote hoogten, terwijl het ook altijd
mogelijk blijft dat een boek uit de
handel genomen wordt.
Toch denk ik niet dat de publikatie
zou zijn belet wegens de kritiek op
de islam, want zoals gezegd, blijkt
die kritiek voornamelijk uit de sa
menhang tussen de verschillende
onderdelen, en het is nog maar de
vraag of een zich zelf censurerende
Egyptische uitegever zo iets ont
dekken zou. Maar waarschijnlijk
zou er al voldoende reden tot ingrij
pen worden gevonden in de manier
waarop Ahdaf Soueif seksualiteit
beschrijft —een manier die een Ne
derlandse lezer nauwelijks opvalt,
maar een Egyptisch publiek de
adem in de keel zou laten stokken.
De schrijfster is docente in de En
gelse literatuur aan de universiteit
van Cairo en getrouwd met de En
gelse dichter en criticus Ian Hamilton. Ze is dus geen balling die geen
rekening meer hoeft te houden met
ofFiciële reacties, of met wat de fa
milie er wel van moet denken. Om
dat haar boek in het Engels is ver
schenen, en niet in Cairo maar in
Londen, zullen die reacties mis
schien meevallen. Het is bovendien
een heel mooi boek — ik weet er
geen beter woord voor — een feit
dat de schrijfster weer een beetje
meer kan beschermen. Maar het
blijft een waagstuk en een prestatie
waarvoor wij in ons liberale klimaat
bewondering voor moeten hebben.

Vervolg van pagina 54
Ook Landgenoten is een groteske
waarin een partij de andere partij
door middel van geestelijke en li
chamelijke kwellingen te gronde
richt. In een het gehele boek door
volgehouden monoloog voert Heeresma een landgenote sprekende op
die een nieuwkoomster inwijdt in
de onzalige zeden en gebruiken van
anno 1982 in Peru woonachtig een
clubje Nederlanders. Pièce de résistance van haar monoloog is het
macabere relaas van een bezoek dat
zij en haar landgenoten brengen
aan een Indiaanse familie — man,
vrouw en acht kinderen — op het
platteland. Voor de doodarme Indi
anen heeft dit bezoek catastrofale
gevolgen. De Hollanders vreten
hen schaamteloos uit, richten een
geweldige orgie aan, verkrachten de
moeder en de oudste dochter her
haalde malen, steken hun huisje in
brand en moorden in een urenlang
aanhoudende toestand van dronkenmanswaanzin het Indiaanse ge
zin nagenoeg geheel uit. Tussen het
nuttigen van tientallen glaasjes
pisco, likeur en cognac door be
schrijft de vertelster deze miniapocalyps als betrof het het verslag
van een carnavalsavond: ‘Nou
meid, Co, we lagen al weer bijna op
de vlóér... Dat begrijp je. O, je had
het moeten zien, Co. Je zou geno
ten hebben.’
Dit hoogst ongeloofwaardige gru
welsprookje wordt geacht te zijn —
ik citeer de tekst op het achterplat
—: ‘een stilistisch hoogstandje,
voor lezers met een sterke maag’.
Welnu, landgenoten, dat is schro
melijk overdreven. Deze monologue extérieure is verre van een sti
listisch hoogstandje, het is integen
deel een heel gemakkelijk procédé
dat hooguit vijf pagina’s humo
ristisch werkt om vervolgens in ab
solute meligheid te ontaarden. Heeresma heeft zijn gefingeerde ver
telster een sappig Rotterdams ac
cent aangemeten en heeft zich van
begin tot einde keurig aan dit re
gister gehouden. Telkens als hij het
even niet wist of het hem anders
zins goed uitkwam heeft hij zijn be
toog doorspekt met uitroepen, tus
senwerpsels en sociolektische taalverminkingen uit de duisterste tij
den van het volkstoneel: hè; niet
dan? nou dan; afijn; doeoeoeg; ja ja
ja; enne; effe kijke, hoor; jöh; kan
kerlijer; wijfie; parmeterre decromaatsie; aaaaaaarrribaaaaaaa; erregus; met-zun-alle; et cetera, et cete
ra. Stijl heeft dergelijk taalgebruik
zeker, maar het is de stijl van een
poelier op Katendrecht.
Ik zie ook niet in waarom de lezer

van Landgenoten per se ‘een sterke
maag’ moet bezitten. Heeresma’s
aanpak is zo melig-burlesk dat de
misdaden die hij aan de kaak wil
stellen onmiddellijk hun shockeren
de karakter verliezen. Neem nu het
volgende commentaar van de ver
telster op de verkrachting van de
oudste dochter uit het Indiaanse ge
zin: ‘Je begrijpt: die deugnieten
hadden het niet kunnen laten, zo
een jong uitdagend meisje, én ze
hadden Hans willen overtreffen.
Maar vooral dat jonge meisje hè,
dat vinden ze leuk, die kerels, hè.
Ja. Zo een jong ding, en dié kunnen
wel tegen een stootje, ja, ha ha ha.
Ja meid, zeg maar rustig stóót. Wat
zeg je Co? Welnee, dat doet geen
pijn, het zijn van die natuurvolke
ren, hè. Ja.’ Toegegeven, de dame
die dit zegt houdt er een heel abjec
te overtuiging op na, maar wie
neemt haar gezwatel nou nog se
rieus?
Heeresma pretendeert, ik citeer
nogmaals de tekst op het achterplat,
‘het genadeloze portret’ geschetst te
hebben van een Nederlandse emi
grantenkolonie in Peru. Ik wil ook
wel aannemen dat dit zijn bedoe
ling is geweest. Je zet personages
die taal uitslaan als: ‘Jij vuile-gorebrood-poot, jij krom-neus-jodeflikker,
jij
vuile-rooie-nikkerflikker-hoer, jij vuile-vieze-reetlikker, jij smerige-reet-stijger, jij
indiaanse-hoerenzoon, jij zoon-vaneen-temeie’ niet neer om ze een aai
over hun bol te geven. Heeresma’s
grote fout is echter dat zijn satiri
sche aspiraties voortdurend worden
doorkruist door zijn hang naar het
groteske. Hij heeft de LatijnsAmerikaanse werkelijkheid zo ver
tekend dat zijn roman als satire ge
heel in de lucht is komen te hangen:
het is op zijn best een koddige exhi
bitie van door hem zelf gecreëerde
monstertjes van Frankenstein ge
worden. Hij had van Swift kunnen
leren dat een groteske satire eigen
lijk alleen kans van slagen heeft
wanneer de te wraken personen en
toestanden geprojecteerd worden
op fantasierijken als Lilliput en
Brobdingnag. Maar Peru is geen
fantasierijk en had daarom een an
dere aanpak verdiend. De Peruaan
se Indianen zijn niet zo kwetsbaar
en timide als Heeresma doet voor
komen. En de vulgariteit, de
drank-, moord- en roofzucht en het
vehemente fascisme die hij de Ne
derlanders in den vreemde in de
schoenen schuift zijn, althans in de
hoge concentratie die Heeresma
suggereert, al even onwerkelijk als
wanneer iemand als door de blik
sem getroffen aan de grond gena
geld staat.
“
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HET LEVEN EEN KERSTBOOM
De verkiezingsuitslag in Almere
heeft gezorgd voor een siddering
door politiek Nederland. Wat een
paar jaar geleden ondenkbaar leek,
is nu een realistische verwachting
geworden: na de volgende Tweedekamerverkiezingen zou de Cen
trumpartij wel eens de vierde poli
tieke groepering van het land kun
nen zijn. ‘Bij de verkiezingen van
1986 komen wij met meer dan vijf
zetels in de Kamer terug,’ verklaar
de de heer Janmaat onlangs in een
vraaggesprek, ‘en dan kunnen we
hier echt aan de slag’. Zijn overtui
ging steunt op de resultaten van se
rieus verkiezingsonderzoek, want
Maurice de Hond openbaarde in
Het Parool (23 september) het vol
gende: ‘Verwacht mag worden dat
de Centrumpartij een ontwikkeling
zal doormaken die lijkt op die van
de Boerenpartij in de periode 19631982. Landelijke verkiezingsuitsla
gen van boven de vijf procent zijn
dan niet uitgesloten. Slechts interne
strijd om de macht of negatieve pu
bliciteit in de privé-sfeer van lei
dende politici van de partij zullen
volgens mij kunnen verhinderen
dat de Centrumpartij voor langere
tijd een duidelijk aanwezige factor
zal zijn in de Nederlandse politiek.’
Na Almere hebben we een explosie
meegemaakt van uiteenzettingen
over de achtergronden van deze lu
gubere opmars van Janmaat en zijn
kornuiten. Wat mij daar vooral bij
heeft getrofen is de roerende eens
gezindheid die iedereen aan de dag
legt. Een kleine bloemlezing kan dit
verduidelijken. ‘Hun vertrouwen
in de regering en in de politiek in
het algemeen is zeer klein,’ merkt
dezelfde Maurice de Hond op over
de Centrumpartij-stemmers. Twee
verslaggevers van de Volkskrant
spreken over mensen ‘die om vele
redenen niets van politiek verwach
ten of te verwachten hebben’.
CDA-kamerlid Kraijenbrink heeft
het over de ‘onvrede waar de Cen
trumpartij met succes op inspeelt’.
Een voorlichter van de gemeente
Nijmegen meent dat het om ‘onte
vreden inwoners’ gaat. Frans Kok,
politiek commentator van NRC
Handelsblad ziet de ‘proteststem
men’ op de Centrumpartij voortko
men uit ‘politieke ontreddering’.
Een woordvoerder van de Tweedekamerfractie van het CDA bestem
pelt Janmaats partij als een ‘ver
gaarbak van onvrede’, Almere’s
wethouder P. de Jonge verklaart
dat ‘veel stemmers op de Centrum
partij niet achter de ideologie van
60
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Een k a s te v a n
politiek onterfden?
deze groepering staan, maar er voor
hadden gekozen uit onvrede met de
huidige politieke partijen’.
Onvrede, onbehagen, ontreddering
zijn de sleutelwoorden, ik heb geen
commentaar gelezen of gehoord
waar ze in ontbreken. De Centrum
partij heeft blijkbaar de aandacht
gericht op een bevolkingsgroep,
waarvan het bestaan daarvóór niet
of onvoldoende werd vermoed: een
kaste van politiek 'onterfden’, men
sen die de politiek vaarwel hebben
gezegd en volkomen vervreemd
zijn geraakt.
Voer voor politicologen, zou je zeg
gen. Voor zover ik het kan over
zien, wordt er in de politicologie al
tijd van uitgegaan, dat veranderin
gen in het beleid of in de politieke
machtsverhoudingen tot stand ko
men door mensen of groeperingen
met een grote mate van ‘political efficacy’. Dat begrip is misschien te
vertalen als ‘politiek zelfvertrou
wen’. Het slaat op het verschijnsel
dat mensen zich vol goede moed in
de politieke arena bewegen, omdat
ze verwachten dat de overheid aan
dacht zal hebben voor hun wensen
en verlangens en zal proberen daar
aan tegemoet te komen. Of dat ze in
staat zullen zijn om een afwisseling
van de macht te realiseren door hun
stemgedrag. Ze worden gevoed
door de overtuiging dat het zin
heeft om politieke initiatieven te
ondernemen, want er wordt naar ze
geluisterd. Een theorie als een open
deur, maar als ik de commentaren
over Almere goed begrepen heb, zal
er binnenkort een herziening nood
zakelijk zijn. Want als alle progno
ses uitkomen, zal de Centrumpartij
in 1986 zorgen voor een politieke
aardverschuiving dank zij stem
mers, die volgens de deskundigen
gekenmerkt worden door een ge
brek aan politiek zelfvertrouwen en
de bekende gevoelens van onvrede,
onbehagen en ontreddering.
Een paradox? Gaat de stelling over
political efficacy niet op? Bij mijn
weten is er ooit één Nederlandse
politicoloog geweest die uitdrukke
lijk heeft gewezen op het verschijn
sel dat politieke veranderingen juist
door kiezers met gebrek aan zelfver

trouwen bewerkstelligd zouden
kunnen worden. Het zal geen ver
bazing wekken wie dat was, inder
daad, het betreft hier doctorandus
Janmaat! Hij zette zijn gedachten
hierover uiteen in een artikel in het
vaktijdschrift Acta Politica, jaar
gang VII, aflevering 4 (oktober
1972) onder de nogal cryptische ti
tel ‘Political efficacy, een derde ex
ploratie’. Over de intellectuele ca
paciteiten van de heer Janmaat
wordt veelal in minachtende ter
men gesproken. ‘Het Kamerwerk
van Janmaat is uiterst pover.
Meestal is hij er niet, commissie
vergaderingen bezoekt hij zelden
met uitzondering van de commis
sies voor justitie, het minderheden
beleid en defensie. Stukken leest hij
niet,’ aldus een typering in de
Volkskrant van een paar weken ge
leden. Dat mag zo zijn, maar aan
politiek zelfvertrouwen ontbreekt
hem weinig.
Een belangrijker vraag is, of de aan
hang van de Centrumpartij wel zo
‘onterfd’ is als alom wordt gedacht.
Persoonlijk heb ik die indruk niet.
In de wekelijkse bijlage van de
Volkskrant (1 oktober) kwam een
aantal van de Centrumpartijstemmers uit Almere aan het woord.
Ontreddering? Luister naar een negenendertigjarige tuinman, die de
kandidatenlijst van de partij onder
tekende omdat hij het nodig vond
dat het land wakker geschud werd:
‘Dat heeft geholpen,’ zegt hij tegen
de verslaggever, ‘Nederland is zich
rot geschrokken, ik ben blij dat ik
het gedaan heb. Ik klaag zelf niet, ik
verdien goed, ik kan hier goed wo
nen, omdat mijn vrouw halve da
gen werkt, kinderen op de middel
bare school kosten me tweeduizend
gulden per jaar, ik heb nooit mijn
hand hoeven ophouden gelukkig.
Maar het gaat niet goed hier. Ne
gentig procent van de mensen die
op de Centrumpartij stemmen,
doen dat vanwege de bezuinigin
gen. Die kinderbijslag voor kinde
ren in het buitenland, het is niet
goed van PvdA en CDA dat ze heb
ben tegengehouden dat daar iets
vanaf ging. Het onderhoud van de
kinderen is daar veel goedkoper.
Dan denk je: Kan daar echt niet
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vanaf?’ Of een vrachtwagenchauf
feur: ‘Toch is het goed dat er zo’n
partij is. Ze moeten nooit de over
hand krijgen maar ze hebben wel
de functie van wakker schudden. Ik
vind de opwinding wat overdreven.
Tweeduizend Almeerders proteste
ren nu tegen de Centrumpartij,
maar geeneen Almeerder pro
testeert tegen de regering die maar
bezuinigt en bezuinigt.’
Zijn dit mensen die zich van de po
litiek hebben afgekeerd? Ik geloof
er niets van. Vrijwel alle Centrumpartijstemmers die in de reportage
aan het woord komen hebben hier
voor op andere partijen gestemd,
vaak op de PvdA. Dat komt precies
overeen met wat al eerder is vast
gesteld. Acta Politica wijdde on
langs een speciaal nummer aan
‘aspecten van tien jaar kiezersge
drag’; In het spoor van de kiezer (af
levering 2 van de jaargang 1983).
Daarin staat een beschouwing van
professor Hans Daudt over ‘wisse
lende kiezers’, waarin enkele behartenswaardige alinea’s over de Cen
trumpartij voorkomen: ‘In de pu
bliciteit is het beeld ontstaan van
een partij die het moet hebben van
steun van nihilistische, fascistisch
“angehauchte” jongeren, die rellen
veroorzaken bij voetbalwedstrijden,
en van vervreemde mensen die zich
allang hebben afgewend van de an
dere, beschaafde, politieke par
tijen.’ Dit stereotype beeld wordt
volgens Daudt ‘wreed’ verstoord
door de werkelijkheid. Deze leert
dat de Centrumpartij bij de laatste
Tweede-kamerverkiezingen geen
aantrekkingskracht van betekenis
wist uit te oefenen op nieuwe, jon
ge kiezers. Maar ook dat ruim een
vijfde van de aanhang afkomstig
was van de PvdA, bijna de helft van
alle linkse partijen gezamenlijk en
bijna een kwart van de W D en het
CDA.
Wat daar allemaal uit mag blijken,
in ieder geval niet dat uit typisch
mensen zijn die geen enkel vertrou
wen in de politiek hebben, of van
de politiek niets meer te verwach
ten hebben. Integendeel hun politi
cal efficacy lijkt juist bijzonder
groot. Misschien was die politicolo
gische theorie zo slecht nog niet, en
zeggen de deskundige commentato
ren meer over zich zelf dan over de
Centrumpartijstemmers. Want hoe
spijtig het ook is, als er ergens spra
ke is van ‘politieke ontreddering’, is
het bij de gevestigde partijen, niet
bij de heer Janmaat en zijn aan
hang.
■
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Op een van Nederlands mooiste plekjes ligt de paradijselijke Residence Teringstein. Acht verdiepingen supercomfort. Wooneenhe
den met prijzen vanaf f309.000 v.o.n. Alle ruimten vierdubbel geïso
leerd, hoge rendements-cv, ramen voorzien van sunfoil, vloerver
warming in alle sanitaire ruimten, verwarmde patio, inwonende bin-

nenhuisarchitect, toiletten met elektronisch spoelsysteem, digita
le videodeurinstallatie.
Speciaal voor de nieuwe bewoners voert het Publiekstheater het
drama ‘Booreiland op drift’ van Herman Heijermans op, een onver
getelijk schouwspel op volle zee, waar u vanaf uw zonnebalkon van
kunt genieten (behalve op maandag).

Bel voor een afspraak:
drs. Termorshuizen, di
rectie bouwconsortium
Serviceflats Teringstein bv.
De vrees voor een nieuwe hemelvaart op zijn ver
dieping bleek ongegrond. Toen Termorshuizen,
bang dat hem weer een versnapering zou ontglip
pen, de deur van de meterkast opende stonden de
beide Surinaamse lijken er nog even stijf en onbe
weeglijk bij als de avond ervoor. Hij kon er niets
bijzonders aan ontdekken. Het gedruis was zeker
inbeelding geweest. De verhuizing van zijn bu
reau van werkkamer naar zwembad was met veel
gekreun en gekras gepaard gegaan en het geluid
was nog blijven naklinken in zijn oren. Dat moest
bet zijn.
Gerustgesteld ging hij weer achter het bordje zit
ten waarop stond: Drs. Termorshuizen, directie
Bouwconsortium Serviceflats Teringstein.
De naam had hij al. Nu de serviceflats nog.
Door zulke obstakels liet een Termorshuizen zich
niet uit het veld slaan. Dat waren kleinigheden.
Voorlopig had hij genoeg aan de woning van EpPje en Antje. Dat tweetal zag hij de eerste jaren
met terug. Een terreurgroep, het was nogal wat.
Dp gijzelingen stonden flinke straffen. En te
recht. Er moest toch iéts van orde bestaan. Waar
bleef je als iedereen in het wilde weg een beetje
ging gijzelen? Enfin, de etage van die twee stond
'eeg. Het leek Termorshuizen een ideale start. Hij
boefde de flat niet eens als modelwoning in te richten- Alles stond er al. Ondanks de consternatie
met Truus en de lijken en het water had hij er ge
noeg van opgevangen om te weten dat hij zich
geen beter interieur zou kunnen wensen. Eiken-

op

Ook inruilmogelijkheid:
wij geven f 20.500,—
voor uw oude woning
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houten balken. Kamerbreed tapijt. Meubels met
honderdvijftig jaar garantie. Wat wou hij nog
meer? Het was geheel publiekgericht.
Als ze nu ook Truus maar eens voor een tijdje ge
vangen wilden zetten, dan kon hij, bij een storm
loop van het publiek, vervolgens zijn eigen wo
ning aanbieden. Hij had tenslotte nog zijn buiten
huisje. Tot op heden had hij daar alleen zijn culi
naire festijnen gehouden, maar als vrijgezel kon
hij er zich net zo goed blijvend vestigen. Het gaf
wel een goede indruk als hij flats verkocht vanuit
het groen. Een kantooradres op het platteland, dat
gaf een gevoel van vrijheid bij de koper. Een wat
kon hij hem dan aanbieden? Een appartement met
eigen zwembad!
Termorshuizen schrok op uit zijn mijmering en
maakte een notitie. Dit moest hij vasthouden. Dit
was een idee dat nadere uitwerking verdiende. Hij
zat pas een kwartier in het onroerend goed en had
al twee briljante beslissingen genomen.
Eerst nu maar de advertentie voor de modelwo
ning op eenhoog. Het was gewoon een kwestie van
hoe je het bracht. Termorshuizen nam een nieuw
notitievel.

Uniek gelegen service-appartement... Met meer
dan middelmatige aandacht voor komfort en pri
vacy... Het perfekte resultaat van onze onderzoe
kingen naar de wensen van toekomstige bewo
ners... Royaal opgezet... Magnifieke openhaardpartij... Rondom uitzicht... Uniek open
plafondsysteem voor ideale air-conditioning...
Speciale aandacht voor onze financieringsmogelijkheden... Wij tonen u wat Koninklijk Wonen
betekent...
Termorshuizen was tevreden. Hij maakte een no
titie dat hij een goudkleurig rooster moest laten
aanbrengen voor het enorme gat dat door de overstrominng in het plafond was geslagen. En hij be
gon meteen aan een tweede advertentie.
Gezellige flat, buiten en toch in de stad... Als rust
je liever is dan luxe... Onze prijzen zijn zo concur
rerend omdat wij niet aan kostbare markt
onderzoeken doen... Overzichtelijk ingedeeld...
Ingebouwde allesbrander... Rondom groen... Re
volutionair gruyère-plafond met kleine ventilatieunit... Gemakkelijke betalingsvoorwaarden...
Haal bij ons alle informatie over Eigentijds Wo
nen...
Het was een advertentie voor dezelfde flat. Ter
morshuizen glunderde. Je wist tenslotte iets van
marketing of niet.
Opnieuw hoorde hij een eigenaardig geluid in de
meterkast. Was het dan toch geen inbeelding ge
weest?
(wordt vervolgd)
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HU6H JANS
Staartstuk op
z’n Bourgondisch
voor 8 eters

JAAP VEGTER

COPYRIGHT © 1983 JAAP VEGTER / UNITED DUTCH DRA MA TISTS sGravenhage

Van het rund
gesneden

2 ons vers vet spek
2 glazen cognac
zout
1 mespunt gemengde kruiden
(kruidnagel-, gember-,
nootmuskaatpoeder &
peper)
l ‘/2 kg ontbeend staartstuk,
met een laag vet
V2 fles droge witte wijn
1 grote ui, in ringen
4 penen, in schijven
Het gaat hier om twee verschillende stukken van het
2 laurierbladen
rund. Ten eerste het staartstuk, in het Frans
1 takje selderiegroen
aiguillette of culotte de boeuf, rump in het Engels. Het
30 g boter
bevindt zich aan de rug vlak voor de aanhechting van
enkele kalfsbotten, in
de staart. Het is geschikt om te braden, smoren of
stukken gezaagd
koken.
Van het staartstuk wordt meestal rosbief (onze
1 kalfspoot, in stukken
bekende
verbastering van roast beef) met een rand vet
1 ons vers spekzwoerd,
geleverd.
1 minuut geblancheerd
Het tweede stuk komt van het achterste ribgedeelte dat
2 tenen knoflook u.d.kn.
al in de dunne lende ligt en de drie laatste ribben
1 geurig boeket
bevat. Het wordt het meest van het been als entrecóte
bouillon (ca. 2 Y2 dl)
Zet het spek twee dagen van tevo
ren in een marinade van 1 glas van
de cognac met wat zout en de ge
mengde kruiden.
Snij het spek de volgende dag in
lardons (lange repen) en lardeer er
het vlees mee met de draad mee of
vraag de slager om het te doen.
Laat het 24 uur marineren in de
wijn, met de uiringen, peen, laurier
en selderie.
Haal de daarop volgende dag het
vlees uit de marinade en veeg het
zorgvuldig af met keukenpapier.
Haal de groenten uit de marinade
en bruineer ze in wat boter in een
grote dikhuidige kasserol, kokotte
of braadpan. Leg dan het vlees erbij
en bak het rondom bruin. Bruineer
de kalfsbotten licht in een koekepan
met wat boter en voeg ze toe met de
stukken kalfspoot, het geblancheer
de zwoerd, de knoflookpulp en het
boeket. Giet er zoveel bouillon bij
tot het vlees net onder staat. Zout
heel licht, breng het aan de kook en
sudder dan 4 uur op een heel kleine
pit in de gesloten kasserol. Haal het
vlees er dan uit en hou het warm in
een warme gesloten pan, van het
vuur. Passeer de jus in een sauspan
door een zeef bekleed met een doek,
om het te ontvetten. Breng het op
smaak met zout, peper en de reste
rende cognac en warm het even
door. Snij het vlees in plakken, nappeer ze wat met de saus en geef de
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geleverd, maar nu aan de rib gelaten. Deze cóte de
boeuf of train de cötes couvert aan het begin van de
contre-filet in het Frans of sirloin in het Engels, lijkt
op de standing rib roast, zoals de Amerikanen die
noemen, maar die wordt meestal verderop naar voren
van de fijne rib gesneden. Het stuk is geschikt om
saignant of rosé te braden, bakken of grillen en moet
ook goed gerijpt, wel afgehangen vlees van eerste
kwaliteit zijn. Laat het voor het bereiden goed op
kamertemperatuur komen. Raadpleeg altijd uw goede
slager en zeg hem wat u met zo’n stuk wilt doen.

rest apart in een sauskom. Garneer
op de borden met beboterde ge
kookte aardappels, geglaceerde
worteltjes en gebakken paddestoe
len.
Bij het volgende recept gaat het om
de techniek van het braden van een
groot stuk cöte de boeuf, ribstuk
aan de rib. Een stuk van 3 ribben
weegt ongeveer 4 kg, waarbij dan
ruwweg 1/3 van het gewicht voor
rekening van het beengedeelte
komt en er blijft dus ruim 2,6 kg
vlees over, genoeg voor zo’n 12
eters, rekening houdend met krimp
en afval.
Het stuk wordt met de ribbenboog
van onderen in een lage braadslee
gelegd, dus met de vetlaag naar bo
ven. De ribben vormen een natuur
lijk rek waarop het vlees ligt. Het
vlees komt zodoende niet in aanra
king met de slee en de hete lucht in
de oven kan ook de ribkant van on
deren bereiken.

nen en 25 minuten per pond voor
rosé.
Plaats het stuk dan op een warme
schaal, bedek het losjes met alumi
niumfolie en laat het 15-30 minuten
rusten voordat het aangesneden
wordt. Leg het op een snijplank
met de ribbenkant naar onderen,
steun het met de rugkant van een
vork zonder in het vlees te prikken
en snij het met een scherp vlees
mes, dwars op de draad van boven
naar beneden tot de ribben in dun
ne plakken. Hou het mes dan hori
zontaal en snij de plakken los vlak
langs de ribben. Schik ze op de bor
den en geef er een mierikswortel
saus, een mosterdsaus of een pad
destoelensaus bij met gesouffleerde
aardappelschijfjes en beboterde
sperzieboontjes.
Voor hen die liever een ribstuk van
kleiner formaat willen hebben volgt
hier een fijn recept voor 6 eters.

Ribstuk met wijn
IV2 kg runderribstuk aan de
rib, gesneden van de
dunne lende
zout & peper
boter
1 eetl. olijfolie
2 eetl. gehakte sjalotten
3/4 fles rode bourgogne
1 takje tijm
V2 dl armagnac

Bestrooi het stuk met zout en peper
en braad het ongeveer V2 uur in een
pan met V2 ons boter en de olie, in
een matig warme oven, liefst alleen
met bovenwarmte of in een pan op
I runderribstuk met vetrand het fornuis. Keer een keer. Haal het
stuk uit de pan en hou het warm op
aan de rib van 3 ribben
een warme schaal, losjes bedekt met
zout & peper
folie.
rijm & marjolein
Giet de bakboter uit de pan en doe
Zet de oven op 450°-500° F, 233° er 1 eetlepel verse boter in. Voeg de
sjalotten toe en laat ze in 5 minuten
-260° C.
Wrijf het ribstuk in met zout, pe smelten en goudgeel kleuren. Giet
per, tijm en marjolein. Plaats het in er de wijn bij met het takje tijm en
de braadslee, met de ribbenboog kook het op fel vuur in tot er 1,2 dl
naar onderen dus (het mag desge over is. Haal de pan van het vuur
wenst aan de zijkanten licht met en roer 2 eetlepels koude boter, met
een mengsel van olijfolie en vlokken tegelijk door de saus. Ontgesmolten boter ingekwast worden, been en ontvet het vlees en snij het
dat is een smaakkwestie). Normaal in plakken. Doe wat boter in een
gesproken zorgt de smeltende vet schaal en schik hierop het vlees.
laag aan de bovenkant ervoor dat Warm de armagnac, steek het in
het vlees sappig blijft. Schuif de brand en flambeer het vlees ermee.
slee in de oven als die op tempera Nappeer het met wat van de saus en
tuur is en braad 15-20 minuten. geef er gebakken rondjes brood met
Draai het vuur dan lager tot 350° gepocheerde merg, puree van dop
F, 177° C en braad ongeveer 20 mi pers en gegratineerde aardappels
®
nuten per pond voor rood van bin bij.
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Uit de literaire tijdschriften zijn de
rubrieken waarin schrijvers elkaar
onderling afmaken verdwenen. DE
REVISOR had ooit een rubriek
‘Gemengde gevoelens’, maar toen
hij nog bestond werd tweederde
van de ruimte in beslag genomen
door verhandelingen over de al dan
niet rechtmatigheid van een bepaal
de vertaling, soms uitlopend op de
vraag of een Franse komma ook in
het Nederlands een komma is.
(Soms wel, soms niet.) Het gooien
met dinky toys is sinds Willem Frederik Hermans er in PODIUM
mee ophield in verval geraakt; het
nobele handwerk is voor het groot
ste deel overgenomen door de co
lumnisten, een genus dat nogal wat
teweeg heeft gebracht de laatste
vijftien jaar. Als men het tegen
woordig in de Nederlandse litera
tuur niet met een bepaalde schrij
ver eens is, of met de gang van za
ken bij een tijdschrift, klimt men
niet in de pen, men richt zelf een
nieuw tijdschrift op. Uit dergelijke
sentimenten is DE TW EEDE
RONDE ontstaan, waarvan een
van de oprichters, Peter Verstegen,
eens redacteur van DE REVISOR
was. Het wegvallen van de pole
miek ging daarnaast gepaard met
het al eerder gesignaleerde ver
schijnsel van de kruisbestuiving: in
de verschillende tijdschriften dui
ken vaak dezelfde namen op,
waaruit blijkt dat de redactie een
ruim hart heeft en de schrijver of
dichter het niet zo nauw neemt. DE
TW EEDE RONDE is een ruim
denkend tijdschrift, een magazijn
van vele artikelen, maar een ver
nieuwend tijdschrift kan het moei
lijk genoemd worden. De nummers
worden voor een deel samengesteld
met het accent op vertalingen en
curiosa van gerenommeerde buiten
landse schrijvers en dichters (Montale, Heine, Kavafis, Auden) en de
waarde daarvan moet men niet on
derschatten. Het vertalen heeft in
DE TW EEDE RONDE een ople
ving gekregen, mede omdat Verste
gen docent is aan het Instituut voor
Vertaalkunde in Amsterdam. Het
maakt veel dichters begrijpelijk die
anders halfbegrepen zouden blijven
Maar in het proza en de gedichten
van nu levende schrijvers ligt
het accent op de anekdotiek, en de
gedichten zijn vaak uiterst traditio
neel. De gevoelens die DE TW EE
DE RONDE hebben doen ontstaan
— een behoefte aan minder door2
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wrocht en gestructureerd proza en
een meer naar common sense ge
richte instelling — werken door, al
thans niet remmend. De twee nieu
we tijdschriften H E T OOG IN ’T
ZEIL en OPTIMA behoren tot de
zelfde sfeer. Het eerste tijdschrift
komt voort uit het Kwartaalschrift
DE ENGELBEWAARDER dat
vorig jaar werd opgeheven en
waarin steeds een deeltje verscheen
over een veronachtzaamde schrijver
(Walraven, Carry van Bruggen,
Nescio, Cohen). De redacteuren
van het nieuwe tijdschrift zijn de
zelfde: Toke van Helmond, Bas
Lubberhuizen, Frits Müller, Koos
van Weringh en Thijs Wierema.
De naam van het tijdschrift, dat
tweemaandelijks gaat verschijnen,
is ontleend aan Jacob Campo
Weyerman, die onder deze titel in
1780 vijftig ‘geestige vertogen’
schreef. Weyerman was een pole
mische en opgewekte geest die te
recht de laatste jaren boven water is

gehaald. Polemisch is het nieuwe
blad niet direct, al staat in het
eerste nummer een waarachtige po
lemiek tegen de schrijver van de
Memoires, Yvo Pannekoek, de man
die kampherinneringen over de
oorlog schreef met een aanstootge
vende opgewektheid en door wie
het begrip ‘positief KZ-syndroom’
is ontstaan. Herman Franke analy
seert de Memoires en vergelijkt ze
met eerdere publikaties in LIBERTINAGE en DE GIDS en vindt af
wijkingen die hem ervan overtui
gen dat Pannekoek koketteert met
zijn optimistische instelling. Franke’s essay is geschreven vanuit de
instelling dat degenen die zich niet
zo makkelijk over hun herinnerin
gen kunnen heenzetten zich door
Pannekoek niet moeten laten inti
mideren. Iets wat in alles wat ik ge
lezen heb over deze Memoires niet
werd aangeroerd is de psychologi
sche constatering dat Pannekoek
blijkbaar iemand was en is die min-

Lust en Gratie
Op de plaats waar ‘de zachte krach
ten zeker zullen winnen’ is flink de
handen uit de mouwen gestoken.
Er verscheen een nieuw ‘lesbisch
kultureel’ tijdschrift met de opbeu
rende titel LUST EN GRATIE. In
een redactioneel vooraf verklaart de
redactie dat LUST EN GRATIE
zal doen aan ‘visuele kunst, litera
tuur en polemiek’. Ook de weten
schap kan erin verschijnen ‘mits ze
zich van haar grijze driedelige
kostuum ontdoet’. De redactie ziet,
het ‘begrip lesbisch niet uitsluitend
als een verwijzing naar bedpraktijken — hoewel dit aspect vooral niet
weggemoffeld mag worden. Het
bed is en blijft de parameter van het
patriarchaat.’ Daarmee zijn de stel
lingen duidelijk betrokken en ook
uit de inhoud van dit eerste
nummer van LUST EN GRATIE
blijkt dat de pennen van de ‘zachte
krachten’ goed geslepen zijn. Naast
de onvermijdelijke woorden uit de
theorie: patriarchaat, feministisch
bewustwordingsproces,
worden
ook met groot zelfbewustzijn geu
zennamen gebruikt. De schrijfster
Christa Reinig wordt in een inlei
dend opstel ‘een amazone met de
pen’ genoemd — en blijkt dat in
een vervolgens gepubliceerd, na

vrant en geestig verhaal ook dege
lijk te zijn. In een essay van Margret Brügmann wordt het woord
‘heks’ als geuzennaam geaccepteerd
om de mythe van de heks te analy
seren en te de-mythologiseren.
Reisbrieven van Dora D., waarin
zij de lesbische cultuur in de gordel
van smaragd beschrijft (dat gaat
daar wel even anders toe!) krijgt de
titel mee ‘Minnaressen en motorguys’. En Maaike Meijers analyse
van de ontwikkeling in de poëzie
van Adrienne Rich ‘De oorlog van
de beelden’. Het zijn zelfbewuste
en strijdbare krachten die hier het
woord voeren. Uit alles blijkt dat
de vrouwen in LU ST EN GRA
T IE schrijven vanuit een van
zelfsprekende lesbische cultuurop
vatting, die niet aarzelt de strijd aan
te binden met de heersende cul
tuuropvatting. Strijdbaarheid, vak
kundigheid, een toets van hardhan
dige ironie en een lust voor oor en
oog (de gedichten van Elly de
Waard bij foto’s van Diana Blok)
maken benieuwd naar volgende
nummers.
(LUST EN GRATIE, /19,50 per
los nummer, Uitgever: Stichting
Lust en Gratie, postbus 11 3500
AA Utrecht)
DM

der aan het leven hecht dan een ge
middeld mens. Dat zou zijn laco
nieke onverschilligheid wel een:
kunnen verklaren. Franke wijst er
op dat Pannekoek zelf overigens
schrijft dat hij in het concentratie
kamp niet het verschrikkelijkste
heeft meegemaakt — wat zijn roos
kleurige kijk relativeert. De schrij
ver Hellema, die er minder makke
lijk over denkt, levert commentaai
W.F. H erm a n s, pag in a 4
op dit stuk en Pannekoek en doet
0 9 f
dat ondubbelzinnig, al is het jam
mer dat hij begint met te zeggen d a #
hij ‘slechts oppervlakkig kennis
heeft genomen’ van het boek. Ver
der in dit eerste nummer ‘reporta
ges’: een bezoek aan Hans Bayens.
de maker van het Multatulimo
nument die eerder de Titaan
tjes, Theo Thijsse en Betje Wolf&
Aagje Deken maakte. Een boeien!
stuk van Gerard Groen over he \j
meeleven met Gabriel Garcia Mar
quez bij zijn bezoek aan zijn ge
boortestreek en een gesprek met de
vrouw die ooit huisgenote was var.
Jacob Israël de Haan. H ET OOG
IN ’T ZEIL besteedt ook aandacht
Frans K ellendonk, pagina 6
aan Bram de Does, letterontwerper
Het ‘boekwezen’ staat uitdrukkelijl
in de ondertitel van het andei
nieuwe tijdschrift: OPTIMA, Ca
hier voor literatuur en boekwezen,
uitgegeven door Joost Nijsen
door hem ook geredigeerd. Het
kleine tijdschrift beschaamt zijn on
dertitel niet; het ziet er mooi uit
De inhoud is gevarieerd als een ma
gazijn: Rob Schouten schrijft over
Henry Charles Litolff, een verge
ten componist, (hij is blijkbaar van
zijn zonnesteek genezen, want hij
duikt overal met lange stukken op)Ad Fransen schrijft vijfentwintig
pagina’s over Jan Emmens en Sjaat|
Hubregtse schrijft over Reve et hlarijke H öw eler, pagina 10
zijn uitgevers — wat men vijftil
jaar na de dood van Couperus deed,
doet men nu over de nog springle
vende Reve. Het proza van Kees
Helsloot is aardige anekdotiek, dat
van Bas Heijne interessanter: hij
schreef een verhaal over iemand die
met vrienden een toneelvoorstel
ling bezoekt. Het commentaar op
het stuk wekt het vermoeden dat
het stuk Het chemisch huwelijk van
Komrij is. Wordt hier met dinky
toys middels een romanfragment
gegooid?
CP

8

Uitverkoren staat op
pagina 28 en 29

B ie sh e u ve l, pag in a 15

DE HERFST IN DE
NEDERLANDSE LETTEREN
b etek e n t: een fo n te in v a n nieu w e b o e k e n . In d e B oek e n b ijlag e
die v e rsch ijn t a a n d e v o o ra v o n d v a n S in terk la a s d a a r o m e x c lu 
sieve a a n d a ch t v o o r d e nieu w e N e d e r la n d se litera tu u r.

W illem F rederik H erm ans

Klaas kwam niet — Frans Boenders/pag. 4
Gerrlt Krol

Scheve levens — Jacques Kruithof/pag. 14

Cees N o o teb o o m , pagina 8

Ethel Portnoy

Vliegende vellen — Doeschka Meijsing/pag. 26
M arijk e H öweler

Bij ons schijnt de zon — Peter de Boer/pag. 10
W illem B rak m an

De reis van de douanier naar Bentheim — Frans de Rover/pag. 30
F ra n s Kellendonk

Namen en gezichten — Carel Peeters/pag. 6
Joop va n den Broek

Ruiters tegen de hemel — R. Ferdinandusse/pag. 21
H ans A ndreus

Verzamelde Gedichten — Aad Nuis/pag. 38
Eddy va n Vliet

Jaren na maart — Rob Schouten/pag. 53
R en ate R ubinsteln

Liefst verliefd — Jan Fontijn/pag. 11
Guus K uijer

Crisis en kaalhoofdigheid — Hans Achterhuis/pag. 13
J.M.A. B iesheuvel

De steen der wijzen — Ieme van der Poel/pag. 15
Hugo B attus

Rekenen op taal — H.J. Verkuyl/pag. 22
Lizzy S a ra M ay

Waarom loopt de klok rond — Reinout Hogeweg/pag. 18
Cees Nooteboom

Waar je gevallen bent, blijf je — Anthony Paul/pag. 8
Helen Knopper

In de kamer van Fien Kristal — Gerda Meijerink/pag. 45
Nis v a n der H orst

Met W olf is alles in orde — Diny Schouten/pag. 36
Arie V isser

Het vangen van de draak — Ed Schilders/pag. 50
G erard R eve

Albvm Gerard Reve — Carel Peeters/pag. 44
J. Bernlef

Winterwegen — Rein Bloem/pag. 37

R en a te R u b in ste in , pagina 11

K ester F reriks

De soevereine actrice — Carel Peeters/pag. 20
P au l Binnerts

Intensive Care — R. Ferdinandusse/pag. 21
Charlotte M utsaers

Het circus van de geest — Uitverkoren/pag. 28
A bram de S w aa n

Halverwege de heilstaat — M. van Rossem/pag. 46
Jo sep h a M endels

Heimwee naar Haarlem — Reinout Hogeweg/pag. 18
En V erder:
R u b rie k e n : T e rin g ste in /p a g . 61; H ugh Jan s/p a g . 59; H et gebroken o o r/p a g . 60;
H et leven een k e rstb o o m /p a g . 62; J a a p V egter/pag. 63
D oor h et n u m m e r: een getekend v e rh a a l van S em pé u it Q u elq u es en fan ts (zie
U itv erk o ren /p ag . 28)
R ed actie: C arel P e e te rs & D oeschka M eijsing
V orm geving: J a a p L ieverse
O m slagtekening: Joost S w arte; tekeningen op deze p agina: Siegfried W oldhek
In deze B o e k e n b ijla g e is als a d v e rte n tie k a te rn d e C PN B L ite ra ire B oekengids
N a ja a r 1983 o pgenom en tussen pa g in a 32 en 33.

G errit K rol, pagina 14
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Waarom Klaas niet kwam
Willem Frederik Hermans: voor verm aak, ergernis en lering
zijn ideologisch gedachtengoed te
realiseren. Immers, het is in wezen
niets anders dan de mens zelf, met
zijn geldingszucht en zijn trots be
sef van onherleidbaarheid.

Klaas kwam niet
door Willem Frederik
Hermans
Uitgever: De Bezige Bij,
468 p ., ƒ39,50

Harde wetenschap

Frans Boenders
Het moest maar eens afgelopen
zijn met al die intelligente com
mentatoren die geen goed
woord aan het socialisme willen
besteden. Raymond Aron is al
uitgezongen. Lang heeft hij van
zijn eeuwige gelijk niet mogen
genieten, en ook de zuurver
diende Erasmusprijs (Aron, hij
heeft het me eerlijk verteld, was
jarenlang jurylid van de stich
ting Praemium Erasmianum
geweest) heeft deze alleraar
digste onder de burgerlijke ge
lijkhebbers niet uit Prins Lockheeds handen mogen ontvan
gen. Een andere notoire Parijse
socialistenvreter, Jean-Frangois
Revel, schrijft al weer vele jaren
hetzelfde boek. Wanneer laat
deze schitterende polemist het
vervelende Cassandra-toontje
varen om zich opnieuw opge
wekt te storten op de stompe
horens van de Franse filosofi
sche koe?
Althans één onvermoeibare gisper van Arons in ongeïnspireerd Frans
van de socialistische denkbeelden gestelde commentaren vergelijkt
blijf ik inmiddels met het grootste met het gedreven taalgebruik van
genoegen lezen. Hij woont in Pa Hermans, komt er gauw achter wie
rijs, heette vroeger Age Bijkaart, en de schrijver is en wie de journalist.
nu weer gewoon Willem Frederik ‘Provo is de eerste vorm geweest
Hermans. Niet wat Hermans over waarin de roep om onmogelijke ver
het socialisme te melden heeft, is anderingen zich manifesteerde waar
belangwekkend, het is zijn stijl die aan een rijk, verwend volk, dat geen
het ’m doet. Als polemisch essayist raad weet van verveling, zich te bui
is Hermans ongeëvenaard: hij is de ten ging. De razende behoefte zijn
grootste stilist van het Nederlandse rijkdom te verkwisten aan verdoven
taalgebied. Wat hij over provo te de middelen, aan het vernielen van
melden heeft, wijkt nauwelijks af huizen, aan doelloze gevechten met de
van wat Raymond Aron zo mate democratisch gekozen overheid, aan
loos irriteerde in de beweging van bergen papier met onzin volge
mei 68: aansturen op revolutie, zo stencild. ’
als tijdens de Parijse Commune, De waarheidspretentie van deze be
zonder de toenmalige oorlogs wogen mededeling is aanvechtbaar,
omstandigheden, de honger en de en volgens mij is dit een school
bittere armoede, kortom zonder de voorbeeld van eenzijdig commen
objectieve voorwaarden tot revolu taar. Met name op een argument
tie van 1870, moest wel uitmonden als ‘de democratisch gekozen over
in zinloze afbraak en in de vernie heid’ is alles aan te merken. Maar
ling van de traditionele universiteit, eenzijdig ‘rechts’ is Hermans ook
het laatste restant westerse bescha weer niet voor wie een paar regels
ving. Maar wie de oubollige toon I verder leest: ‘En al deze destructieve
4
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luxe gefinancierd met de uitverkoop
van toevallig aanwezig aardgas en de
minder toevallige uitbuiting van ar
moedige vreemdelingen, die niet naar
Nederland gekomen zijn omdat ze on
ze cultuur zo bewonderen en daaraan
het hunne willen bijdragen, maar om
dat ze honger hebben en beweren wel
bereid te zijn het vuile werk te doen,
waar de inheemse progressieve men
senvriend z ’n neus voor ophaalt. ’
Dergelijke passages doen nadenken
over de grenzen van het progressie
ve denken en over de wankele posi
tie van het socialisme. Waarom is
het socialisme zoveel kwetsbaarder
dan, bij voorbeeld, het liberalisme?
Omdat het uitgaat, niet alleen van
een principiële verbeterbaarheid
van de mens, maar ook van een ver
betering binnen de maatschappelij
ke verhoudingen. Terwijl in het li
beralisme alles, en dus ook de maat
schappelijke structuur, onderge
schikt wordt aan de heilige vrijheid'
van het individu. Het liberalisme
hoeft niet in de mens te geloven om

/'
wereldbeeld sprake is van een be
vrijdende bewustwording op indi
vidueel vlak, bestaat er een kans op
emanciperende maatschappijvormen. Zowel het individu als de sa
menleving hebben slechts de keus
tussen twee kwaden. Ofte wel men
tracht tijdelijk, zich zelf en de an
deren misleidend, de feitelijke toe
stand naar zijn wil of zijn ideaal te
dwingen; ofte wel men bereikt het
weinig triomfantelijk inzicht in de
onveranderbaarheid van mens, we
reld en maatschappij. Het komt
neer op de onaantrekkelijke keus
tussen niet alleen zinloos maar ook
gewelddadig idealisme, en fata
listisch, lucide maar nihilistisch
realisme.
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tijns levend, beslist niet de menin
gen van zijn macht en rijkdom be
zittende tijdgenoten vertolkte — hij
was tegen het kolonialisme, de oor
log en de sociale uitbuiting; d.
Flaubert, benevens Maupassants
geestelijke vader, misschien ook
wel diens echte vader was; e. de in
vloed van Maupassant op de Ne
derlandse naturalisten zo goed als
te verwaarlozen is.
Typerend voor Hermans’ manier
om zijn half informatieve, half opi
niërende essays af te sluiten is de
koppeling van punt e. aan een alge
meen kenmerk van de vaderlandse
letterkunde. Het is, niet geheel on
verwacht, meteen deze karakte
ristiek die Hermans’ kritische geest
in beroering brengt. ‘Die oeroude
Nederlandse traditie, allereerst te po
gen een eigen taal te scheppen (en dan
in die taal niets van belang mede te
delen...) is alles overheersend gebleven
tot de huidige dag. Tenminste over
heerst de traditie, dit als het neusje
van de zalm te beschouwen. ’

Het socialisme daarentegen heeft
geen keus. Het moet wel in de goe
de bedoelingen van de mens gelo
ven. Want hoe zou anders ooit een
rechtvaardige maatschappij tot
stand kunnen komen? Maar juist
omdat de feitelijke maatschappij Informatie
nooit rechtvaardig genoeg is om ze ‘ 't Verschil tussen dagboekschrijver
met recht en reden socialistisch te en romanschrijver, is dat tussen een
noemen, ligt niets méér voor de koopman en een goochelaar, ’ schrijft
hand, en is er niets gemakkelijker, Hermans aan het slot van Klaas
dan het leveren van allerlei kritiek kwam niet: ‘Ik heb bij het optreden
op de praktijk, en zelfs (of juist van een goochelaar me nooit niet op
vooral) op de utopische theorieën mijn gemak gevoeld uit angst dat ik
van het socialisme.
bedrogen zou worden. Die angst ver
In ‘Hermans’ wereldbeeld is het so laat me in aanwezigheid van kooplie Kafka
cialisme echter nog om een andere den zelden. ’ Het probleem met Her In dit Kafka-jaar trokken de aan de
reden onaanvaardbaar. De werke mans’ essays is dat ze niet kunnen ze schrijver gewijde essays mijn bij
lijkheid is chaotisch, want onken worden gerekend tot de dagboekli- zondere aandacht. In de onover
baar en onberekenbaar. Alleen de teratuur, noch tot de romans. Ze zichtelijke Kafka-literatuur trof ik
harde wetenschap is erin geslaagd vormen een genre sui generis, per nergens een betere omschrijving
(voorlopig nog zeer kleine) delen soonlijker dan in essays te doen ge van het wijd verbreid adjectief ‘kaf
van de werkelijkheid te kennen, en bruikelijk is, maar ook meer be kaiaans’ aan dan in de volgende
dus vatbaar te maken voor bereke trouwbare informatie bevattend passage: ‘Kafkaiaans, dit is het prening en betrouwbaarheid. Het soci dan de meeste stukken die men in dicaat van de wereld na de dood van
alisme nu beweert op een weten weekbladen en culturele periodie God. Een wereld waarin het gevoel
schappelijke manier de wetten van ken aantreft. In zijn essays ontpopt voor verschil tussen waarheid en leu
de maatschappij te kennen, net zo Hermans zich als een eigengereid gen, rechtvaardigheid en onrecht, nog
als de exacte wetenschap de natuur alchimist, transmuterend wat als niet geheel is verdwenen; maar de Op
wetten kent. Dat kan niet: het gaat feitenmateriaal voorhanden ligt. perrechter is onvindbaar geworden en
hier om een grof en misleidend ge Het fascinerende aan Hermans als hoewel hij zelfs met de kwalijkste
bruik van de term wetenschappe essayist is de steeds weer anders ge kunstgrepen en corruptie niet meer be
lijk, en het geeft aanleiding tot de doseerde mengeling van wezenlijke naderd kan worden, wordt de
jammerlijkste, duurzaamste vrij- informatie en uiterst persoonlijke doodstraf toch voltrokken. ’ Even
heidsonderdrukkingen die onze meningen. Dat geldt vooral voor de mooi, maar beeldrijker is deze sa
eeuw kent. Regimes, die een le opstellen, gewijd aan andere, be menvatting van Kafka: ‘K afka’s we
vensvorm prediken met als funde roemde dan wel vergeten schrij reld is niet de vulkaan, maar de
rende waarde de gelijkheid van vers.
damp boven de vulkaan, is niet de
mensen, maken door dit voorop Ook al zou iemand geen enkel boek stad aan de horizon, maar kan niet
gesteld ideaal elk redelijk, want op van Guy de Maupassant hebben ge anders bedoeld zijn dan als de
de feitelijke realiteit gebaseerde sa lezen — en zou dat niet het geval luchtspiegeling boven de woestijn,
menleving onmogelijk. Niet dat het Z1jn bij de meeste lezers van Klaas waarin wel het een en ander gezien
socialisme op talrijke plaatsen ter kwam niet? —, dan krijgt hij door wordt dat van de werkelijkheid is af
wereld voorkomt wekt verbazing: Hermans’ essay toch een concreet geleid, maar waarin niets werkelijk
onderdrukking is immers het ken beeld van deze wat op de achter bestaat.’ Eenvoudiger is het gave
merk van alle staten, niet alleen van grond geraakte Franse schrijver. In opstel over ‘De veelgesmade graaf
de socialistische. Nee, pas echt ver nauwelijks tien bladzijden slaagt Gobineau’, wiens kwalijke faam be
bazend is het dat de mensen, na alle Hermans erin te zeggen dat: a. het rust op de misvatting dat hij de va
in naam van het socialisme uitge toeval de hoofdrol speelt in de pu der van het racisme zou zijn. Ik
richte wandaden, niet wijzer zijn blieke belangstelling voor een weet niet wat ik in dit stuk het
geworden. ‘A l hebben communisme, schrijver, in dit geval aangetoond meest moet waarderen, de precisie
socialisme en alles wat erop lijkt of er aan Maupassant; b. Maupassant er van de informatie of het ferme sti
op heeft geleken in die een-en-een- naar streefde een helder, logisch en listische net waarin Hermans zijn
derde eeuw geen enkele gelegenheid Sespierd Frans te schrijven (waar genuanceerde, overzichtelijke gege
verzuimd hun verschrikkingen volle door het de lezer meteen duidelijk vens vat.
dig te ontplooien, de mensheid is nog Wordt waarom Hermans juist aan Een niveau lager liggen de essays
altijd niet met afschuw ervan verza nem een essay wijdt); c. Maupas- over Nietzsche. Ze steunen op een
digd. ’ Evenmin als er in Hermans . sant, hoewel los, liber en zelfs liber solide literatuurkennis maar ze ge
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ven lang niet de volle maat van
Hermans’ essayistisch kunnen.
Speelt hier de ambivalentie die de
schrijver ten aanzien van de meest
onsystematische onder de filosofen
voelt? Hermans’ visie op Nietzsche
blijft, geheel ten onrechte, in het
duister, en te veel aandacht gaat
naar de (overigens schitterend aan
gebrachte) kritiek op de ontoerei
kende Nederlandse vertaling. Zeker
is, dat Hermans’ visie op Nietzsches vriendin duidelijker is dan op
de grote filosoof zelf: ‘Mocht Lou
von Salomé op een bepaald gebied
groot genoemd moeten worden, dan
toch alleen als verzamelaarster van
beroemdheden. De twintig door haar
geschreven boeken, haar boek over
Nietzsche daarbij inbegrepen, zijn
waardeloos.’ Dit is de essayist op
zijn krachtigst, en ik betreur alleen
dat deze oordeelskracht met betrek
king tot Nietzsche geheel ont
breekt.
Gelegenheidsstukken plegen bij
Hermans slap uit te vallen, zoals
dat over de Belgische symbolisti
sche schilder Fernand Khnopff,
wiens beroemde schilderij Des Caresses te afstandelijk wordt bespro
ken, hij vindt hem dan ook ‘geen
bijzonder oorspronkelijk talent’.
Ook ‘Het huis van Balzac’, ‘De Per
zen’ en ‘Piëteit’ zijn zouteloos. Her
mans moet zich ergens in vastbijten
om zijn niveau te halen; zonder
hartstocht, opwinding of polemisch
zuur krijgen zijn opstellen geen re
liëf.

Popper
Het mag een wonder heten dat
Hermans, als fysisch geograaf in
ruste, en die zich vaak opwindt
over wat links voorstelt of doet,
nauwelijks kritiek heeft op de ver
nieling van het natuurlijke milieu,
niet zelden met medeweten van
Hermans’ ‘democratisch gekozen
overheid’. Slechts op één plaats in
deze ruim 450 bladzijden las ik een
zijdelingse opmerking over de
hoogst bedenkelijke ecologische
toestand. Typerend voor de fysi
sche geograaf, wordt die ecologi
sche overweging ingegeven door de
lamentabele staat van een gesteente,
met name het grafmonument van
Marie Bashkirtseff op het kerkhof
van Passy. ‘Het gesteente waaruit het
is gebouwd, verpulvert als het gesteen
te van zoveel andere graven, onder in
vloed van de zuren waarmee wij de
atmosfeer verontreinigen. ’
Hermans is op zijn ontroerendst
wanneer hij wordt geplaagd door
mijmeringen over zulke simpele
vragen als: waarom verwerft dich
ter of fysicus X wereldfaam en blijft
schilder of musicus Y van dit genot

Zojuist
verschenen

f24,50

in de boekhandel of bij
Uitg. KWADRAAT Postbus
130 4130 EC VIANEN (ZH)

verstoken! (Hermans gaat er kenne
lijk van uit dat beroemdheid een
onverdeeld genot is). Zelfs in zijn
stuk gewijd aan Jan Cremers Log
boek, kan Hermans dit soort vragen
niet weerstaan. Waarom wordt de
ene schrijver wereldberoemd en
haalt de andere, met de eerste kwa
litatief vergelijkbare schrijver nau
welijks de landsgrenzen? De ver
binding van schrijversroem aan de
politieke en militaire overheersing
mag dan op het eerste gezicht onhermansiaans lijken, in feite ver
klaart deze mentale schakel het ‘sa
distische universum’ van waaruit
Hermans vooral zijn bellettristisch
werk schrijft.
Hermans blijkt in het langere essay
vervolg op pagina 9
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Feiten en appetijtelijke leugens
Frans Kellendonk en het dualisme in Namen en gezichten
het verhaal beschreven als een anti
quarisch heer die in een namaak
middeleeuws kasteel woont.

Namen en gezichten
Verhalen
door Frans Kellendonk
Uitgever: Meulenhoff,
156 p ., ƒ24,50

Idealisering

Carel Peeters
Waar distantie en betrokken
heid samen optreden is de gro
teske niet ver weg. Deze twee
instellingen hebben een onge
makkelijke en tegenstrijdige
verhouding en die krijgt in de
groteske zijn adequate uitdruk
king. Frans Kellendonk schrijft
geen grotesken, ook al schept
hij er een genoegen in zijn no
vellen en romans ondertitels te
geven die hen bij een bepaald
genre moeten indelen: ‘een de
tective’ (De Nietsnut), ‘een
spookverhaal’ (Letter & Geest).
In zijn beste verhalen en ro
mans brengt Kellendonk het
ernstige en komische, het ver
hevene en triviale zo dicht bij
elkaar dat de werkelijkheid >nQ_^ 1__
zo’n verhaal o f roman een on- r - —rtn
vermijdelijk en door de schrij
ver ongezocht grotesk karakter
krijgt. Het is ook kenmerkend
voor zijn stijl: gedistantieerd,
Frans K e lle n d o n k, te k e n in g S ieg fried W oldhek
neigend naar sarcasme. Zijn
personages hebben zekere ver Thomas Chatterton’ is een briljan maakt past in het verhaal, waarin
het immers gaat om het dubieuze
heven bedoelingen o f illusies, te en humeurige tirade tegen de
mythevorming rond Chatterton en naleven van de dichter.
die tegelijk in ere worden ge
over de rol die Walpole daarin Het verhaal beperkt zich niet tot
houden en ontmythologiseerd.
gespeeld zou hebben volgens de li deze ontmythologisering. Kellen
Al Kellendonks personages zijn
teratuurhistorici. Walpole zou me donk gaat een stap verder en werkt
begiftigd met sterke emoties of de oorzaak van die zelfmoord zijn een terugkerend motief in zijn werk
illusies, maar niet minder met geweest omdat hij de gedichten van uit: de verhouding tot de waarheid,
zelfkennis en een neiging zich Chatterton écht als plagiaat van de de feiten en de geschiedenis, eerder
zelf te bespotten. Dat geeft aan middeleeuwse dichter Thomas aangeroerd in verhalen als ‘De
zijn proza een dualistische dy Rowley opvatte, terwijl ze in wer waarheid van mevrouw Kazinczy’
namiek.
kelijkheid van hem zelf waren. T ij en steeds op een of andere manier
Kellendonk reserveert het laatste
verhaal van Namen en gezichten
voor een stilistisch hoogstandje
waarin de eigenschappen van zijn
proza ten volle tot ontplooiing ko
men. Het is een Gerrit Komrij
waardige monoloog van de in het
verhaal niet met name genoemde
Engelse schrijver Horace Walpole
(1717-1797) over Thomas Chatterton, de mythische jonge dichter die
op achttienjarige leeftijd zelfmoord
pleegde en daarmee een eeuwenlan
ge cultus rond zijn persoon in het
leven riep. ‘Dood en leven van
19 N O VEM BER 1983

dens zijn ontmythologiserende en
zelfverdedigende filippica roepen
Walpole/Kellendonk het vele ma
len geschilderde tafereel op van de
voor echt dood op zijn bed liggende
Chatterton, wiens dichterschap uit
bedrog zou bestaan: ‘over zijn slaap
en zijn wang valt het strijklicht van
zijn leugenachtige glorie, die al daagt
boven de daken van Londen. ’ Chat
terton zou er een eind aan hebben
gemaakt met opium, ‘vandaar die
glimlach om zijn lippen. Dichters la
ten hun lijken graag glimlachen, ze
smokkelen graag een beetje leven de
dood binnen’, een beeld dat vol

aanwezig in het andere werk. In
Bouwval wordt een familie ont
luisterd, en daarmee de verwachtin
gen van de kleine hoofdpersoon. In
Letter & Geest wordt het verlangen
van de hoofdpersoon zich een on
derdeel van het personeel van een
bibliotheek te voelen door ontnuch
terende gebeurtenissen opgeheven.
‘Clio kan niet zonder mythen, ’ legt
Kellendonk de knorrige Walpole in
de mond. Een veelzeggende waar
heid, want hij is zelf de schrijver
van The Castle of Otranto, de eerste
Gothic Novel en niet vrij van mythomanie en bovendien wordt hij in

‘Tegen zo ’n appetijtelijk samenstel
van leugens staan de feiten machte
loos’ verzucht de oude schrijver. In
het andere werk van Kellendonk
hebben die ‘appetijtelijke leugens’
een ander karakter, maar ze beho'
ren tot dezelfde stam: ze kunnen de
vorm hebben van idealisering van
grootvader (in Bouwval), van leu
gens die men zich zelf vertelt (in
‘De waarheid van mevrouw Ka
zinczy’), een gekoesterd verlangen
(in Letter & Geest) of de mythische
roep die iemand om zich heen laat
ontstaan als hij naar Amerika ver
trokken is en daar, althans in de
fantasie van de achterblijvers, een
leven leidt van God in Frankrijk (in
‘De verheerlijking’). Deze hang
naar wat men samenvattend ‘ideali
sering’ kan noemen heeft alles te
maken met het motto van het ver'

Als titel voor deze nieuwe verzame
ling verhalen is Namen en gezichten
overigens een wel erg ruime jas.
Hij nodigt licht uit tot het beden
ken van spitsvondige interpretaties
om de verhalen toch maar onder de
ze noemer bij elkaar te houden. Dat
lukt niet met de helft van de verha
len zodat men moet erkennen dat
de kleermaker zich verkeken heeft.
Natuurlijk heeft de titel wel dege
lijk te maken met iets dat in de ver
halen te vinden is: dat de namen
niet bij de gezichten passen, of dat
de mythe niets met de werkelijk
heid uitstaande heeft, maar dat gaat
slechts op voor de laatste drie ver
halen: ‘Clara’, en ‘De verheerlij
king’ en het verhaal over Chatter
ton. Voor ‘Tsunami’ en ‘Overige
bestemmingen’ zijn kunstgrepen
nodig, of het moest zijn dat de
vrouw in ‘Tsunami’, die haar
vriend na anderhalf jaar terugziet,
ontdekt dat de naam die ze al die
tijd met zich heeft meegedragen
niet meer bij het gezicht past. Het
is een wat voor de hand liggende in
terpretatie van een verhaal dat ik,
ook toen het in De Revisor stond,
niet karakteristiek voor Kellendonk
vond, enigszins triviaal als het is.
‘Overige bestemmingen’ (uit 1978)
behoort tot het soort verhalen als
‘Achter het licht’ (in Bouwval) en

haal ‘De waarheid van mevrouw
Kazinczy’, ontleend aan Boswells
biografie over Samuel Johnson: de ZOJUIST V E R S C H E N E N
passage waarin Johnson verklaart1
niet te geloven in de uitspraak van
Liefde,
Berkeley dat de wereld bestaat uit
de voorstelling die men zich ervan seksuele obsessie,
maakt. Zijn mening zet hij kracht
moord en
bij door hard tegen een steen te
schuldgevoelens
schoppen.
‘Dood en leven van Thomas Chat
terton’ illustreert treffend -het dua
Gebaseerd op
lisme in Kellendonks werk: dat van
een gebeurtenis
de ‘appetijtelijke leugens’ en de ‘fei
in het leven
ten’. Kellendonk kiest niet defini
van Carl Gustav
tief voor de wereld als voorstelling
(zoals men ‘een appetijtelijk saJung
menstel’ van leugens kan noemen)
en blijft onder de indruk komen van
feiten, die anders kunnen zijn dan
de voorstelling. Het is een dualisme
dat zich niet oplost, omdat het in
essentie het onflict is tussen de bin
nenwereld en de buitenwereld waar
de schrijver mee te maken heeft.
Kellendonks dualistische titels
drukken het conflict zelf uit: Letter
& Geest, Namen en gezichten, Beeld
en gelijkenis (de titel van zijn essay
over het ‘godsbegrip’ in het boekje
Over god, uitgegeven door Tabula).
Het heeft ook te maken met het te
gelijk optreden van distantie en be
trokkenheid, die een wisselende
loyaliteit ten opzichte van de 'fe>'
ten’ en de ‘voorstellingen’ mogelijk] h o l l a n d i a u i t g a v e
maken.
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speelt zich af in sub-culturele kring
in Londen. Twee vrienden beant
woorden de avances van een homo
seksuele filmproducent en zien het
als een middel om aan geld te ko
men om hun eigenlijke bestemming
te financieren: een oosters klooster
om daar het nirwana deelachtig te
worden. De hoofdpersoon stelt zich
hardnekkig sceptisch op tegenover
dit plan en wil al snel stoppen met
het gemakkelijke profiteren. Ook
dit is niet een van Kellendonks
beste verhalen.
Iets anders is het eerste en tegelijk
recentste verhaal, ‘Buitenlandse
dienst’. Kellendonk volbrengt daar
in het hoogste denkbare op deze
schaal: een even eenvoudig als diep
zinnig verhaal waarin alle zinnen
weefdraden van een patroon zijn.
De titel slaat allereerst op de figuur
van Gamal, een uit Egypte (!) af
komstige illegale gastarbeider. Hij
komt één keer in de week op een
ochtend het huis van de werkloze
leraar schoonmaken die het verhaal
doet. Hij krijgt daarvoor het bedrag
van vijfentwintig gulden. Men kan
niet zeggen dat hier twee culturen
met elkaar in contact komen, want
Gamals aandeel is gering: hij komt,
doet nagenoeg zwijgend zijn werk
en verdwijnt, de leraar opzadelend
met duizend en een gedachten over
deze schicht, die hem confronteert
met zijn eigen culturele, maat
schappelijke en persoonlijke be
staan. Gamals loutere aanwezigheid
werkt als een spiegel waarin de le
raar zich zelf begint te zien. Hij
wringt zich in potsierlijke bochten
om zich aan het zwijgzame ritueel
van Gamal aan te passen. In feite
heeft hij hem helemaal niet nodig;
hij kan zijn huis sneller en efficiën
ter zelf schoonmaken. Tot op zeke
re hoogte doet hij dat al vóór Ga
mal arriveert en heeft hij ‘alle spo
ren van (zijn) lichamelijk bestaan
verwijderd die misschien zijn weerzin
zouden kunnen wekken en zijn trots,
een trots zo groot als een struisvogelei,
zouden kunnen krenken. ’ Hun com
municatie is gespannen, hakkelend
en stroef als een rubber zool op een
rubber vloer. De leraar wordt ver
ondersteld het huis op de schoonmaakochtend te verlaten en pas om
iets over twaalven terug te komen.
Op dat tijdstip zit Gamal zedig en
zwijgend na gedane arbeid te wach
ten. Dan begint de dans van het uit
betalen, waarna Gamal het huis
verlaat zonder groet: ‘Ik heb het
bange vermoeden dal hij elke week een
vloek uitspreekt boven mijn drempel. ’
Hij laat een onbepaald schuldge
voel achter en de aandrift om met
een snelle raid alle dingen in het
huis op de juiste plaats te zetten.
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De spanning van het verhaal
schuilt in de groteske tegenstelling
en overeenkomst die de leraar tus
sen hen bevroedt: ‘Ben ik niet even
zeer een vreemdeling in dit mooie Ne
derland? Ik woon dan nog wel in mijn
eigen huis, maar ik ben verstoten uit
de samenleving. Ook ik word gek van
de onverschilligheid om me heen en
daarom vlei ik me met de illusie dat
ik word gehaat. Zijn verdriet is twee
ling van mijn verdriet, ik ben wat ik
versta. Zouden onze eenzaamheden
ons niet kunnen samenbrengen?’ Het
brengt de leraar tot gedachten over
de maatschappij en de democratie
die deze toestand heeft veroorzaakt:
‘Haar beslissingen en vergissingen
zijn natuurrampen waar geen ver
weer tegen is.’ Hij begint hun ^eco
nomie op menselijke schaal’ te idea
liseren tegen de natuurramp van de
economie van ‘de meerderheid’.
Het vervelende is alleen dat Gamal
buiten zijn deur doet alsof hij niet
bestaat; hij ziet de leraar niet staan
en loopt onverstoorbaar door met
zijn eeuwige versleten plastic tas,
gadegeslagen door zijn meester, die
hem tevergeefs tot herkenning
maant.
Gamal vraagt de leraar wel eens in
een wonderlijk taaltje (‘Soms komt
de vertaling van binnen verkeerd
naar buiten’) een brief te corrigeren
die hij aan een geliefde heeft ge
richt. De leraar verbaast zich dan
over de ondertekening: ‘God’. Van
af dat moment begint de titel ‘Bui
tenlandse dienst’ er een dimensie
bij te krijgen, want Gamal spreekt
zijn baas op een gegeven moment
ook nog aan met ‘Manier Job’. Het
verhaal begint bijbelse vormen aan
te nemen en alle trekken van een ge
lijkenis te krijgen. Kellendonk
schrijft een verhaal over een werk
loze Nederlandse leraar en een
buitenlandse illegale werknemer;
dat gebeurt origineel en virtuoos en
bovendien is het wat men noemt
‘actueel’. Ondertussen herschrijft
hij, met het zachtste potlood tussen
de regels, het verhaal van God en
Job. Alle rampen die Job in het bij
belverhaal te verwerken krijgt zijn
hier samengevat in de natuurramp
van de werkeloosheid en een ille
gaal als Gamal. God krijgt de ge
daante van Gamal en dat is geheel
volgens het ‘godsbegrip’ van Kel
lendonk, voor wie God veel weg
heeft van de mens. Maar er is ook
verschil en dat is ook in Gamal ge
personifieerd: de verhouding tus
sen Gamal en de leraar bezorgt de
laatste een schuldgevoel, hoewel
daar objectief gezien geen reden
voor is. Deze schuldeloze schuld
stemt overeen met de strekking van
het bijbelverhaal. ‘Is het om niet dat

Job God vreest?’ wordt in de bijbel
gevraagd. En inderdaad, Job wordt
in de bijbel ‘oprecht, vroom, godvre
zend, en wijkende het kwaad’ ge
noemd en toch overkomt hem ramp
na ramp. Op dezelfde manier als
Job zegt de leraar zonder ergens
schuldig aan te zijn: 'Ik ben met
schuld beladen, diepbedroefd. ’
‘Buitenlandse dienst’ moet direct
na het autobiografische essay
‘Beeld en gelijkenis’ geschreven
zijn. Het ademt er de geest van.
Kellendonk schrijft daarin op ver
zoek over zijn ‘godsbegrip’, iets
waarvan hij dacht het niet te bezit
ten tot hij aan het essay begon.
Zonder dat hij nog enig gevoelsma
tig contact heeft met zijn katholieke
jeugd schrijft hij niettemin nog vast
overtuigd te zijn ‘van de werkelijk
heid van de erfzonde en ik schaam me
nog steeds ongelukkig over alles wat
ik doe en ben. ’ Die erfzonde heeft
echter een heel andere gedaante
aangenomen dan in zijn jeugd: ‘Zo
beleef ik althans het feit dat de mens
een onaangepast schepsel is en dat er
tussen zijn binnenwereld en de buiten
wereld zonder ophouden een strijd
woedt die diepe ellende voortbrengt,
maar ook wonderbaarlijke kunst. ’
Het verhaal over de mysterieze Gamal en de leraar laat iets van die
strijd zien. Gamal is de buitenwe
reld, God die zijn buitenlandse
diensten verricht en de leraar daar
mee een spiegel voorhoudt. Wan
neer de leraar hem op straat ziet,
loopt hij onverstoorbaar door. Ziet
hij hem niet, dan voelt hij zich door
hem achtervolgd, ‘als door een
volgtijger’. Het verhaal eindigt met
een zin die zo uit de Statenvertaling
kan zijn gelicht: de leraar ziet Ga
mal op een avond langs zijn huis lo
pen zonder dat hij het een blik
waardig keurt: ‘Wat ben jij voor ie
mand, Gamal, dat je het huis van je
slavernij toen met geen blik hebt wil
len gedenken?’
Dit verhaal, ‘De verheerlijking’ en
‘Dood en leven van Thomas Chatterton’ zorgden ervoor dat ik mijn
geheime wens dat Kellendonk na
Letter & Geest weer een roman, en
geen verhalenbundel, zou publice
ren, even vergat.
■
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Die eigenaardige ziel die ik ben
De drie reizende Nootebooms

zijn aandacht bij zijn in Parijs aan
geschafte, hedennacht door een hotel
bediende uiterst glanzend gepoetste
schoenen. Als hij dat niet doet kijkt
hij in de ogen van andere mensen die Oulofobougou
iets uitdrukken waar hij tot nu toe de
uitdrukking niet voor gevonden In Een andere Wereld gebeurt er iets
eigenaardigs met de grote reporter
heeft. ’
Nooteboom. Hij gaat als ‘een
supermarktHij brengt een kort bezoek aan Ro twintigste-eeuwse
me, zegt niets over de stad maar Stanley’ naar Mali, en begint over
peinst erover hoe oneerlijk het is politiek te schrijven, en met men
dat steden in onze afwezigheid door sen te praten, en verslag te doen
gaan te bestaan, onverschillig voor van hun ideeën over de kosmos en
wat ons gebeurt. Op zich prima! erotiek, en hun houding ten opzich
tenzij je een beschrijving van Romt te van hun grote eigen verwarring
verwacht. Nootebooms werkelijke over rassen en kastes. Het komt on
onderwerp is vaak niet de plek waar getwijfeld doordat alles zo vreemd
hij toevallig is, maar ‘die eigenaardi is: anders dan in Europa, en zeker
ge ziel die ik ben’, en hij is interes in zijn geliefde, vertrouwde Spanje,
sant genoeg, schrijft ook goed ge heeft hij nu tolken nodig en uitleg.
noeg, om ons bij zijn belangstelling In Europa kan hij de krant lezen, in
voor het geheel te betrekken. Bo Oulofobougou wordt hij gedwon
vendien lezen we reisverhalen on gen te praten en er begint iets te le
getwijfeld om de schrijver, niet om ven in zijn verslag, te gebeuren. In
de bezochte plaatsen; en wie gevoel plaats van een schrijver die Vlijme
heeft voor wat Flaubert eens en rend de vertrouwde contouren van
voor al beschreef als la melancholie de Europese politiek, cultuur en ge-

W aar je gevallen bent, b lijf je
door C ees N ooteboom
U itgever: D e A rbeiderspers,
P rivé-D om ein ,
349 p ., ƒ4 2 ,5 0

Anthony Paul
Uit Cees Nootebooms titel en
de omslagfoto, een resonerend
symbolisch beeld van in een
ijzeren web geklonken kruisen
de spoorlijnen, spreekt een
streng existentiële toon, die ons
voorbereidt op wat er komen
gaat. Geen vlucht uit de werke
lijkheid, kennelijk, geen hedo
nistisch of kleurrijk avonturen
verhaal. Het motto van de ro
mantische literaire reiziger bij
uitstek, Stevenson, dat het beter
is vol verwachting op reis te
zijn dan aan te komen, staat niet
gegraveerd in het hart van de
reiziger Nooteboom. Hij zegt
weinig over hoe hij ergens
komt; maakt slechts een enkele
opmerking over zwiepende ruitewissers, grensposten, boten —wij krijgen te horen dat hij in
een Renault rijdt, maar alleen
omdat hij in mei ’68 bij de
Renault-fabrieken is —; hij
heeft het nauwelijks over de fo
tograaf Eddy Posthuma de
Boer, die hem op zijn reizen
vergezelt, en geeft geen be
schrijving van het eten en drin
ken onderweg, of van contacten
met kleurrijke figuren. Hij staat
sceptisch tegenover het hele ge
beuren: hij zit vol twijfel en zijn
leven is een lange aankomst, of
vertrek, wat blijkbaar op het
zelfde neerkomt.
Er zijn eigenlijk drie Nootebooms
in dit boek: de auteur van Bewaarde
Notities 1961-1973, korte verslagen
van reizen door Europa en NoordAfrika, plus acht bladzijden over
Brazilië; die van Een Andere We
reld, honderddertig bladzijden met
wat langere stukken over Mali, de
Parijse beroerte van ’68, Bolivia en
Spanje in 1982; en die van Voorbije
Passages, voornamelijk beschrijvin
gen van kunstwerken en tentoon
stellingen.
De schrijver van Bewaarde Notities
is een jongeman die zich ergens aan
8
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land waar mets op groeit en dat deze
weelderige, oneetbare oogst heeft opge
bracht, waarom? Daarom. ’
De jonge dichter-journalist (van
1966) stelt zich vervolgens voor dat
de twee condestables ’s nachts hun
graf uitkomen om te dansen. In
1981 geeft hij zich over aan een ver
gelijkbare jongensfantasie over de
twee grote bronzen krijgers van
Riace.
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schiedenis naloopt, krijgen we te
maken met iemand die grof speur
werk doet, met half-verteerde etno
logie, een moeizame poging een
vreemd, rijk scala aan ervaringen te
doorgronden. Kort daarna bezocht
hij Boliva, waar hij onder anderen
president Barrientos interviewde,
kort voordat Barrientos bij een
vliegtuigongeluk omkwam, en con
tact had met Nederlandse paters en
de Amerikaanse ambassadeur. Kor
tom, hij werd reporter, en bleek er
nog goed in te zijn ook.
Ten slotte is er Nooteboom de
amateur-kunstcriticus. Meer dan
een amateur kan hij niet pretende
ren te zijn: een beroeps zou Leonardo’s tekeningen nooit ‘prenten’
noemen. Hij heeft zijn huiswerk ge
daan; weet genoeg van bij voor
beeld Japanse kunst of De Chirico
om ons nuttige informatie te geven
met bij vlagen een flits intuïtief
esthetisch inzicht. Maar hij is ge
neigd af te dwalen in overpeinzin
gen over wat kunst eigenlijk is, en
wat Dante gedacht zou hebben als
hij ons hier in Florence had kunnen
zien, en in boosaardige beschou
wingen over de absurde reiziger (ja
die) met zijn dwaze dorst voor het
ongewone, zijn zwaarmoedige jacht
op kerken, die meedoet aan het spel

des paquebots, zal sympathiek
reageren op de jonge Nooteboom.
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de rand van een grote zaal in Duits
land of Frankrijk opstelt waar Ulbricht of Sartre een toespraak
houdt, of De Gaulle een van zijn ar
rogante persconferenties geeft.
Nooteboom vertelt ons meer over
de entourage en hoe het voelde om
daar te zijn dan over de toespraken
zelf. Daardoor zijn zijn notities de
moeite van het bewaren waard ge
bleken. In De Gaulle’s troonzaal
staat ‘een vlakte van duizend
verblindend-gouden stoelen... on
der talloze overrijpe kristallen
kroonluchters.’

Grote reporter
De jonge Nooteboom mijmert
graag over de geschiedenis. De tvcamera’s zijn ‘de verenigde ogen
van het toekomstige geschiedenis
boek’ en als een meisje in 1962
pamfletten over de oorlog in Alge
rije uitdeelt, vraagt hij zich af hoe
zij eruit zullen zien ‘in hun behou
dende vitrine (...) hel oog van onze op
volger zal over datzelfde geelbruine

velletje glijden, en trachten er een wer
kelijkheid aan te verbinden ’. (En ja,
ook Nootebooms vroege proza is
hier en daar al wat geelbruin ge
worden.) Hij staat daar wel, aan de
rand van de geschiedenis, maar is
op een charmante manier onzeker
over wat hij daar doet. Voor een
toerist gedraagt hij zich een beetje
vreemd, want hij gaat op zoek naar
een obscuur concentratiekamp en
mediteert op kerkhoven en bij oor
logsmonumenten waarop hij na
men leest, ‘elke naam een onzicht
bare oude man’. Zich zelf als jour
nalist zien kan hij ook niet hele
maal. Voor een journalist is hij in
derdaad ongebruikelijk vaak ge
neigd zich af te vragen waarnaar hij
eigenlijk zoekt, of staat te kijken.
Minstens twee keer koopt hij, uit
een soort machteloosheid grote sta
pels ansichtkaarten. Als hij zich (in
1967) een weg baant door een sme
rige Braziliaanse favela, bekijkt hij
zichzelf met een gevoel van afkeer:
‘De grote reporter Nooteboom bepaalt

Hij geeft goede visuele beschrijvin
gen maar is beter als hij zijn gevoe
lens ter plekke weergeeft. Graven
en landschappen beschrijft hij le
vendiger dan mensen: sterker nog,
hij praat met niemand, afgezien van
beroepsgidsen. Hij is een gereser
veerde jongeman, die fatsoenshalve
niet naar zijn medemensen staart
tenzij ze er zelf om vragen, zoals De
Gaulle en Brendan Behan, die zich
met veel publiek vertoon dood
drinkt.
Ik heb nog niet gezegd hoe haai
Nooteboom vaak schrijft. Een portf
peuze tombe in de kathedraal van
Burgos beschrijft hij zo: ‘...het is als
oude kant (...) het is een orgie van
versierdrift, een fanatisme in goui
dat hier in zwang geweest is, huive
ringwekkend van overdadigheid, ook
al door de zwijgende afgewende ma
nier waarop dat gekrulde, gebeeld
houwde, gedraaide, gewentelde goud
in het duister aanwezig is: hij (de
gids) doei een licht aan en het begn’1
te gloeien, en hij doet het uit en hel
blijft achter, afwezig en machtig, ho
rend bij de gerafelde stemmen die er
gens in de verte elkaar psalmen toe
dienen, en nog erger, horend bij hel
landschap dat rondom de stad hg1,
droog en kaal, zand, en god weet van
a f welke hoogte a f ook goudkleurig,

M A G IS T R A L E
P O L IT IE K E T H R IL L E R

David Osbom

HET HOOGSTE
VERRAAD
Is de briljante minister van Buitenandse Zaken van de Verenigde Staten
wérkelijk de man die hij lijkt te zijn, of
is hij een geraffineerde verrader? David
Farr, topagent van de FBI, krijgt de op
dracht deze hoogst belangrijke vraag
afdoende te beantwoorden. Degenen
die bekend zijn met het politieke cir
cuit in Washington zullen in Osborns
thriller veel herkennen'. (New York
Times). Een boek dat u niet mag missen!
240 blz.,
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van historische continuïteit. Een
onderhoudende ego-trip met zo nu
en dan, als Nooteboom al zijn zin
nen en gevoelens laat meespelen —
zoals in zjin prachtige overpeinzing
over de dame met de eenhoorn in
het Musée de Cluny — iets van een
hogere intensiteit.
Maar over het algemeen lijkt het

me een goed idee als Cees Noote
boom van tijd tot tijd zijn antimalaria-pillen inpakt en teruggaat
naar Oulofobougou of Chulamani,
of iets dergelijks. Misschien hoef je
niet altijd precies te blijven waar je
gevallen bent.
■

Waarom Klaas niet kwam
vervolg van pagina 5

Over Popper danig achterop geraakt
in het domein van de wetenschaps
filosofie. Hij hanteert nog altijd het
oude sciëntistische model, met zijn
strikte scheiding tussen de ‘echte’
of exacte, en de ‘niet-zakelijke’ we
tenschappen. In feite wordt Popper
in Hermans’ stuk afgevoerd. Im
mers, ‘Voor de natuurwetenschappen
zijn Poppers ideeën niet van wezen
lijk belang, maar voor de niet-za
kelijke wetenschappen (...) dodelijk.’
Hermans verwijt Popper een man
te zijn van ‘academische tradities,
gastcolleges, praatgroepjes en semi
naria’. Wat daarop tegen is, blijft
onduidelijk. Alles hangt er, dunkt
me, van af hoe genoemde fenome
nen functioneren — een seminari
um van Wittgenstein verliep geheel
anders dan een hoorcollege van
Bolland, om maar iets te noemen.
Maar Hermans heeft nu eenmaal
het vooroordeel dat belangrijke filo
sofische inzichten in isolement tot
stand komen, een mening waarvoor
nauwelijks bewijzen kunnen wor
den gevonden. En wie Plato leest,
krijgt de indruk dat zulke ‘onbarm
hartige filosofische stappen’ juist in
tweespraak, of in een discussie wor
den genomen.
Klaas kwam niet is het zoveelste
boek van Hermans waarin zijn visie
op de wereld, de mens, de weten
schap en de literatuur op consistente
manier tot uitdrukking komt. Nieu
we inzichten in Hermans’ Weltanschauung bevat het niet, wel verdui
delijkingen en soms nuanceringen
van een overbekende visie. Her
mans, het is inderdaad bekend, wijst
het idealistische denken af, net zoals
hij de gezworen tegenstander is van
elk dogmatisch denken en beducht is
voor alles wat een schijn van orde
heeft, zoals verordeningen en wet
boeken. ‘De meeste wettelijke bepa
lingen, ’ zegt Hermans in het
mooiste essay van de bundel, ge
wijd aan de vergeten Franse schrij
ver Henri Béraud, zorgen voor wei
nig meer dan de bevordering van
‘de leugenachtigheid in de wereld’. In

feite, en ook dat is al ad nauseam
herhaald, is de wetenschap de enige
activiteit die kennis oplevert en een
betrouwbare omgang met de we
reld garandeert. Extra scientiam
nulla salus, zou Hermans met een
variant op de Latijnse kerkvader
Cyprianus kunnen beweren. Maar
al biedt het onwetenschappelijke
geen heil, het is er nu eenmaal, en
het neemt bovendien in het leven
van de meeste mensen een veel gro
tere plaats in dan de wetenschap.
‘Dat de leugen onze maatschappij be
heerst,’ heet het in het weeïg en
weemoedig stemmende opstel ‘Merano en de reïncarnatie van Kafka’,
‘ligt niet aan de leugens en de leuge
naars, maar aan de belogenen die de
leugens gehoorzamen. ’
Met zijn voor automatische verle
ning vatbare abonnement op het ge
lijk zwaait Hermans, nu eens triom
fantelijk, dan weer mismoedig; ge
lijk is nu eenmaal iets anders dan
geluk. Dat weerhoudt hem er niet
van zich overal over uit te spreken
in dit boek, van beroemde schrij
vers tot badplaatsen, van schilders
tot de radio, van nullen tot slaap,
van Jan (Cremer) tot Klaas. Voor
de lezer betekent het vermaak, er
gernis, en superieure lering.
■
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Tamar over de heerlijke ziekte

M arijke Howëlers tweede komedie over typ etjes en trends

Een bloem lezing uit colum ns over liefde en aa n verw a n te zaken

Peter de Boer
Marijke Höwelers nieuwe ro
man B ij ons schijnt de zon is in
veel opzichten een replica van
haar vorig jaar verschenen, door
velen gelezen en geprezen ro
mandebuut Van geluk gespro
ken. Naar toon, opzet en (paro
distische) strekking ontlopen
beide boeken elkaar niet veel en
bovendien treden een aantal
personages uit Höwelers eerste
roman in B ij ons schijnt de zon
opnieuw op. Het is duidelijk
dat Höweler, als laat en moei
zaam
op
gang
gekomen
schrijfster, de eenmaal succes
vol gebleken formule (nog) niet
wil loslaten.
Hoe die formule er uitziet weet al
leen Höweler zelf. Aan de volgende
voorschriften heeft ze zich in elk
geval gehouden: men neme een
aantal personages die een voor hun
milieu kenmerkend gedrag ten toon
spreiden. Kruidt deze typen en hun
taalgebruik met een paar individue
le tics. Zorg vooral voor vérse, ei
gentijdse ingrediënten: voor 1983
zit je met relatieproblemen,
psycho-therapie of een kat naar de
middenschool bij voorbeeld altijd
goed. Maak frequent gebruik van
dialogen waarin de personages zich
op komische wijze blootgeven.
Smeer dit alles uit over zo’n dertig
a veertig korte hoofdstukken waar
door voortdurende perspectiefwis
selingen mogelijk worden en het
verhaal zich in vlot tempo kan ont
wikkelen. Maak het geheel op
smaak af met mild parodistisch vertellerscommentaar. Ziehier het
standaardrecept voor een ironische
zedenroman.
Hoewel Bij ons schijnt de zon dus
nauwelijks iets nieuws te bieden
heeft, is Höweler er toch weer wel
in geslaagd een vaak geestige visie
op de comédie humaine voor te zet
ten. De centrale figuur is de eigen
zinnige mevrouw De Zeeuw, die
haar intrek genomen heeft in het
bejaardentehuis ‘Laat te Velde’. Zij
heeft nog een flinke greep op haar
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Het primaat van de kolder
B ij o n s s c h ijn t d e zon
d o o r M a rijk e H ö w ele r
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daarentegen besluit ten slotte om
zich van Wiesje te laten scheiden. Liefst v e rlie fd

Dialogen
De roman moet het, net als zijn
voorganger, grotendeels hebben
van het geestige taalgebruik. Höwe
ler weet iemand in een paar woor
den goed te typeren: ‘Van der Loo
had zoveel drieëenheid in zijn ge
zicht dat er geen ruimte voor iets
heiligs meer over was. Als je hem
de weg naar God vroeg pakte hij de
kaart en wees je Dordrecht.’ Zij is
op haar best in sommige dialogen,
bij voorbeeld in de volgende,
waarin Leo en Rosa mevrouw De
Zeeuw vertellen dat Rosa een
leerstoel vrouwenstudies heeft aan
geboden gekregen. Mevrouw De
Zeeuw: ‘ “Kind, hoogleraar wat
enig, hoe kan dat zo, waarin, wat
deed je ook alweer precies?”
“Vrouwenstudies,” zei Roos. “Wat
zegt Roos?” “Psychologie van de
vrouw moeder,” zei Leo. “Oh,”
vond moeder, “wat is dat?” “Geen
idee,” zei Roos.’ Maar vaak wordt
de grens tussen geestigheid en me
ligheid overschreden, zoals in hy
perbolische vergelijkingen als: ‘Ge
drieën zaten ze nu naar de tranen
vloed te kijken alsof het een dijk
doorbraak betrof waarbij zandzak
noch bazaltblok voorhanden was’,
of, nog erger: ‘Arnold keek toe alsof
hij zijn kat een haring zag baren’.
‘zeurpieten van kinderen’: profes dentehuis een aardig kapitaal aan Ook in deze roman wordt het uni
sor Leo de Zeeuw, die zich niet van zilverwerk bijeengejat en wil daar versitaire wereldje behoorlijk op de
korrel genomen. Höweler is zelf als
haar kan losmaken ‘omdat mijn mee in Spanje een hotel kopen.
moeder nu eenmaal mijn moeder Mevrouw De Zeeuw weet Leo en psychologe werkzaam aan de Vrije
is’, en Wiesje, huisvrouw en moe Hugo zo ver te krijgen dat ze haar Universiteit in Amsterdam, dus ze
der van vijf kinderen, die zich niet antieke spullen voor een ton kopen. kent die wereld goed. Het ver
van haar wil losmaken omdat de Met dit geld financiert zij de onder schijnsel ‘vrouwenstudies’ kwam al
waardevolie antieke spullen van neming van Arnold en Mattheus, even ter sprake. Behalve dat zijn
haar moeder in haar huis staan uit zeer tot ongenoegen van haar kin het naarstig werven van studenten
gestald en zij dat graag zo wil hou deren natuurlijk, die het homosek in verband met het teruglopende
den. Rosa, Leo’s huisgenote, door suele paartje inmiddels al lang als studentenaantal (‘we waren toch
mevrouw De Zeeuw tegenover der een stel oplichters hebben ontmas een universiteit, niet een super
den consequent als ‘dat spook’ aan kerd. Na allerlei verwikkelingen markt?’), de geringe inzet van veel
geduid, is psychologe en ziet hulpe eindigt deze cause célèbre met een academici (‘Het kwam tenslotte
loos toe hoe door Leo’s hechte band verrassende ontknoping: de oplich hoogstens een half uur per dag voor
met zijn ‘hysterische moeder’ haar ters ontpoppen zich tot voortreffe dat hij met zijn vak bezig was’) en
relatie met hem op de klippen lijke hoteliers, verdienen veel geld dergelijke zaken meer voer voor de
dreigt te lopen. Daartegenover lijkt en betalen mevrouw De Zeeuw ze graag wat ironiserende psycholo
het huwelijk van Wiesje en Hugo, haar honderdduizend gulden met ge. Het is lichte leeskost allemaal
gefundeerd op en gelegitimeerd rente terug. Trouwens, ook in de en menige vermoeide intellectueel
door hun omvangrijke kroost, een andere verhaallijnen eindigen stere zal er na pakjesavond weer naar
oase van echtelijke rust en trouw. otiepe situaties met een atypische hartelust van smullen.
Een belangrijke rol is nog wegge climax: Leo en Rosa gaan welis Maar als gezegd: de roman is niet
legd voor Arnold, de bij mevrouw waar herhaaldelijk uit elkaar maar veel meer dan een kopie van Höwe
De Zeeuw zeer geliefde bejaarden aan het eind sluiten ze elkaar toch lers Van geluk gesproken. Het schrij
verzorger, en diens vriend Mat- naar het schijnt definitief in de ar ven wordt zo wel érg tot een matheus. Arnold heeft in het bejaar men. De eeuwig trouwe Hugo
Vervolg op pagina 12 I

kerend stuk, dat stilistisch en in
houdelijk zonder meer in de eer
biedwaardige traditie van Carry
van Bruggen, Du Perron en Ter
Braak kan worden geplaatst.
Liefst verliefd is een bloemlezing uit
de stukken en stukjes die zij gedu
rende de afgelopen twintig jaar
over de liefde en wat daarmee sa
menhangt — jaloezie, scheiding, de
tegenstelling man-vrouw — heeft
geschreven. Ik vind het geen fraaie
titel, die bovendien de lading niet
helemaal dekt.

door R e n a te R u b in s te in
U itgever: M e u le n h o ff
136 p ., ƒ 14,90

Jan Fontijn
Volgend jaar is het twintig jaar
geleden dat Renate Rubinstein
haar eerste bundel columns pu
bliceerde. Twintig jaar geleden!
Ik moet wel wennen aan het
idee dat ik zolange tijd alweer
Tamar lees. Als ik haar jaren in
Propria Cures meereken, dan
zit ik al dicht bij een zilveren
bruiloft.
Mijn ‘huwelijk’ als lezer met Ta
mar is in de loop der jaren onstui
mig geweest: bewondering, gretige
instemming, maar ook grote ver
schillen van mening, ruzie en on
trouw. Kortom het normale huwe
lijk tussen een lezer en een auteur
van columns. Onverschilligheid
was er nooit bij! Vroeger niet en
ook nu niet. Als ik nu Vrij Neder
land ga lezen, dan sla ik nog
eerst de Tamar-column op. Het is
een gewoonte, die van veel vroeger
dateert, van het begin van de jaren
zestig, toen het schrijven van co
lumns nog een vrij unieke bezig
heid was en Tamar alle aandacht op
zich vestigde.
Dat ik me met betrekking tot Ta
mar in matrimoniale termen uit
druk, is niet zo vreemd. Dat heeft
te maken met de aard en inhoud
van haar stukken en dikwijls ook
met de vorm daarvan. Die zijn nog
al eens intiem en gaan over zaken,
die je met goede vrienden bespreekt
of die echtgenoten met elkaar
bespreken. En dan bedoel ik niet al
leen onderwerpen als liefde, ver
liefdheid, jaloezie of scheiding,
maar ook particuliere zaken als bij
voorbeeld make-up, lekkage in
huis, het kiezen van de goede lood
gieter, burengerucht of de kat die
gejongd heeft. Tamar op haar best
is in staat om op een prikkelende en
uitdagende manier hierover te
schrijven. Ik ken dan geen andere
columnist die beter dan Tamar
over deze ‘vrouwelijke’ onderwer
pen kan schrijven. De meest
geslaagde stukken vind ik die,
Waarin Tamars intuïtie, inlevings
vermogen en temperament op een
harmonieuze wijze samengaan met

Geestige onredelijkheid
Waarom schrijft iemand beschou
wend over liefde? Ik denk dat er
twee redenen zijn. In de eerste
plaats omdat iemand liefde het be
langrijkste vindt in het leven.
Stendhal was zo’n iemand. Hij
schreef een helder boek over de lief
de, De l’amour geheten, en gaf opop zijn graf te graveren:

R en a te R u b in ste in , tek en in g S ieg frie d W oldhek

haar sociologische en psychologi
sche kennis en belangstelling. Ze
weet dan dwaze trends, denken in
sjablonen en dogmatisme meester
lijk te ontmaskeren. Ik kan me best
voorstellen dat een aantal observa
ties van haar uitstekend kunnen
dienen als hypothesen voor verder
sociologisch onderzoek.
Tamar schrijft ook over de ‘grote’
dingen van de wereld, over ‘manne
lijke’ onderwerpen: Vietnam, Chi
na, Israël, oorlog en vrede, enzo
voort. Het aardige nu is, dat zij de
ene week betrokken is bij de grote
politiek en dat zij de andere week
op pantoffels is. En voordat je het
dan weet, zit je als lezer op de rand
van haar bed. De ene week kan ze
wakker liggen van de vluchtelingen
in Cambodja, de volgende week
kan ze niet slapen van haar eigen
verhuisproblemen. Ik heb dat re
gelmatige pendelen tussen het pu
blieke en het particuliere een sterk
element in het schrijverschap van
Tamar gevonden. Het behoedt een

columnist ervoor alleen een politiek
commentator of alleen een deskun
dige in hartzaken en een vertegen
woordiger van het ego-tijdperk te
worden. Als Tamar echt op dreef
is, kan ze op een persoonlijke en be
trokken wijze met veel common
sense over de ‘grote’ dingen in de
wereld schrijven (haar Klein Chi
nees woordenboek is daarvan een
goed voorbeeld) en ze kan op een
gedistantieerde en intelligente ma
nier over de ‘kleine’ dingen schrij
ven.
Tegelijk is hiermee aangegeven
waar Tamar in haar columns mis
kan gaan. Haar meningen over gro
te onderwerpen kunnen door over
drijving of door te grote emotie of
gewoon door gebrek aan kennis
naïef worden en haar schrijven over
privé-zaken te particulier en daar
mee oninteressant. Het zijn de mo
menten waarop mijn lezershuwelijk
gevaar loopt en ik ontrouw dreig te
worden. Maar dan is zij er opeens
weer, in volle glorie, met een flon-

. Bij Stendhal ligt alle nadruk
op het vervolmaken van de ars
amandi. Daarvoor duikt hij de ge
schiedenis in en vergelijkt hij de
liefdes in verschillende landen. Dat
zie ik Tamar niet zo gauw doen. Zij
schrijft meer over de liefde, omdat
daarmee iets misgegaan is. We heb
ben daaraan haar uitstekende bun
del Niets te verliezen en toch bang te
danken met stukken over haar
scheiding. Ook haar bundel Liefst
verliefd bevat nogal wat stukken in
mineur, waarin vooral de mis
verstanden tussen de seksen het
volle pond krijgen.
Tamars opvattingen over de liefde
zijn niet vrij van een zeker cynisme.
Misschien niet toevallig begint de
ze bloemlezing met een citaat van
Benjamin Constant, waarin deze
beweert dat liefde niets te maken
heeft met de persoon op wie men
verliefd wordt, en eindigt met een
humoristisch verhaal, waarin de ik
figuur, een vrouw, een erotisch
avontuur van één dag heeft met een
man uit Singapore, met zijn yogapraatjes het type van de vrouw
vriendelijke Weinreb.
Het is niet gemakkelijk om Tamars
opvattingen over de liefde samen te
vatten. Ze doet soms pogingen om
aan te geven wat typisch is voor het
gedrag van vrouwen en mannen in
het algemeen (de mannen komen er
bij haar vrij goed af), maar
schroomt niet om even later haar
Vervolg op pagina 12
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Tamar over de heerlijke ziekte

Van een eiland
kun je niet vluchten

Synopsis

Vervolg van pagina 11

constateringen in twijfel te trekken.
Hier een voorbeeld. ‘Ik heb de in
druk dat vrouwen meer zeuren dan
mannen. Verschillende mensen aan
wie ik deze gedachte voorstelde,
hebben dit weliswaar bestreden,
maar ik blijf er toch maar bij, mede
ook omdat ik er een verklaring voor
heb.’ Deze constatering is van een
geestige onredelijkheid. Een blad
zijde verder moet ze tot haar spijt
vaststellen dat haar, naarmate ze er
meer over denkt, voorbeelden te
binnen schieten van vrouwen die
met zeurende mannen te kampen
hebben, ‘maar omdat dit de zaken
zo onoverzichtelijk maakt en de zin
nen te lang, zal ik het toch maar bij
de oorspronkelijke sekse-indeling
houden’.
Die laatste bewering is een gezonde
relativering van het genre van de
column. Een columnist is altijd in
tijdnood; hij moet — dat eisen de
spelregels — snel scoren. Wie deze
spelregels niet aanvaardt, doet er
goed aan geen columns te lezen.
Hij zou zich rot ergeren. De stukjes
van Tamar variëren in vorm. Naast
‘de gewone columnvorm zijn er
schetsjes in verhaalvorm o f ‘treiter
trends’, waarin personen sprekend
worden ingevoerd. Er zijn er nogal
wat in deze laatste bloemlezing op
genomen. Ik denk dat het niet zo
toevallig is. Wie een bloemlezing
maakt van twintig jaar Tamar over

Synopsis:
Hoe de wereld
tikt en snikt

de liefde, zal columns kiezen die
niet zo tijdgebonden zijn; schetsjes
in verhaalvorm zijn dat veel minder
dan de gewone column.
Ik vraag me af of je Tamar straffe
loos kan bloemlezen. Ze is voor mij
in de eerste plaats een auteur die
van week tot week in Vrij Neder
land schrijft en meestal direct rea
geert op stromingen in de actuali
teit. Om de zoveel tijd bundelt zij
die stukken; er vindt een selectie
plaats. Ik denk dat de stukken die al
te veel gebonden zijn aan de actua
liteit van de dag en waaromheen
nog te veel kruitdamp hangt en die
te weinig karakteristiek zijn voor de
‘tijdgeest’ terecht niet worden op
genomen. Het gevolg hiervan is dat
er bij het verschijnen van elke bun
del een ‘gelouterde’ Tamar te voor
schijn komt. In de laatste bundel
Liefst verliefd nu wordt deze gezeef
de Tamar nog eens gezeefd; er
wordt een bloemlezing gemaakt uit
haar vroegere bundel en dan nog
toegespitst op het onderwerp liefde.
Van de strijdbare, tijdgevoelige,
primair reagerende Tamar is op die
manier weinig over. Wat wel over
blijft is een klassieke Tamar met
‘eeuwige’ stukjes, geschikt voor
schoolbloemlezingen. Laat die ver
eeuwiging nog maar een poosje
wachten, hoewel ik wel vind dat zij
de P.C. Hooftprijs meer dan ver
diend heeft.
■

Jean A. Schalckamp

Guus Kuijer v a lt de trendsettende m inderheid aan
Daar weten Roland
Barthes. Christopher
Lasch. Georg
Groddeck, Friedrich
Nietzsche en
R.D. Rosen
natuurlijk alles van!

Mallorca 1936,
S gesprekken
( met
overlevenden
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op tijd naar bed’. Voor wie etiket
ten wil plakken geeft zo’n zinnetje
een mooi aanknopingspunt. Net als
Christopher Lasch, aan wie hij in
dit essay nog meer dan in zijn vori
ge boek qua thematiek doet denken,
is Kuijer een ‘neo-conservatief.

Crisis en kaalhoofdigheid
door Guus Kuijer
Uitgever: De Arbeiderspers,
ƒ24,50

Hans Achterhuis
ARBEIDERSPERS
S IN G E L 262
H e u re k a
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F R A N K M A R T I N U S A R I O N : Stemmen uit Afrika
M A R I O N B L O E M : Geen gewoon Indisch
meisje E D G A R C A I R O : Dat vuur der grote
drama’s E R I K A D E D I N S Z K Y : Vers vuur E R N S T
J A N S Z : Gideons droom
BO ELI VAN LEEU W EN :
Een vreemdeling op aarde H A N S P L O M P :
Gedroom de reizen met vrouwen A S T R I D
R O E M E R : Nergensergens S A L S A N T E N : Saartje
gebakken botje L E O N D E W I N T E R : La place de
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K N I P S C H E E R : literatuur in een
multiculturele samenleving

MENUKAARTEN

luxe menukaarten 15
x 21 cm (dubbel) voor
sfeervol dineren ont
werp: Claude Serre

M04 Chef-kok
M07 Doop
M08 Kurk
Zeer geschikt voor de horeca en voor partikuliere diners.
Verpakt per 12 stuks van één dessin
Eén verpakking van 12 stuks..................................................f 30,—
Vanaf 6 verpakkingen per 12 stuks........................................ f 24,—
Vanaf 60 verpakkingen per 12 stuks......................................./ 15,—
/

i . /(

wun v
ericucm

e e n b o e k o v e r:

(aiies inclusief 18 %

btw )

Hoe het hoort bij het schenken en serveren
van w ijn (/12,50). Samen met ‘WIJN IN HUIS,
maar waar laat je het’ (f 12,50) een ‘komplete
overlevingsgids’ voor w ijnliefhebbers.
Te b e s te lle n door overschrijving van het ver
schuldigde bedrag op postrekening 4305751
van Mondria uitgevers, Postbus 67 te Hazerswoude o f bij uw boekhandel of speciaalzaak.

Bijtend proza

‘Maak je voordeur grijs en je ra
men grijs en je kleren grijs en je
haren grijs en je gezicht grijs...
De mensheid is een dikke brei
met klonten, gedraag je dan ook
als een klont.’

Het gaat me niet zozeer om dit eti
ket — wat zou ertegen kunnen zijn
om iets dat je goed vindt, te willen
bewaren —, als wel om het feit dat
het afleidt van Kuijers werkelijke
positie. Hij strijdt namelijk op twee
fronten, zowel tegen ‘de trendzet
tende minderheid’ als tegen de
(veelal zwijgende) meerderheid. In
Het geminachte kind richtte deze
dubbele strijd zich zowel tegen de
progressieve pedagogen als tegen
de traditionele opvoeders. Hier is
de inzet van de strijd breder en laat
Kuijer zien hoe beide groepen we
zenlijk dezelfdse structuur verto
nen en voor dezelfde waarden
staan. Het etiket ‘neo-conservatief
laat dan ook vooral zien hoezeer de
trendsettende minderheid zich ‘ge
kwetst’ voelt door de aanval op hun
progressieve monopolie.

Dit advies krijg de hoofdpersoon in
het toneelstuk van Guus Kuijer, De
wonderdoener, als hij door zijn sto
rende optreden als buitenstaander
de gezelligheid van een huwelijks
feest ontmaskerd heeft. In dit
kluchtige stuk waarin de wonderen
de wereld niet uit zijn, kan hij ge
lukkig opnieuw beginnen om zo het
feest alsnog te laten slagen, baarvoor hoeft hij alleen maar ‘gezellig
te denken, gewoon te denken, on
opvallend te denken’. En inderdaad
wordt het zo toch nog ‘gezellig’
voor iedereen, zoals dat tenslotte op
een bruiloft hoort. In het slotlied
kunnen de twee verliefde paren dan
ook vol overtuiging zingen:
‘Wat is ’t fijn gewóón te zijn
onopvallend en tevree
een kwiek, arbeidzaam, grijs ko[nijn
wablief? ’k Heb geen mening
[nee.
Diep in de konijneholen
hou ’k me warmpjes aanbevo
len . ’

Vervolg van pagina 10

Rosa tegen zich zelf zeggen: ‘mis
schien wordt het eens tijd dat ik een
innerlijk ga opbouwen’. Dit is op
zich zelf een zeer komieke opmer
king, maar Höweler helpt hiermee
wel de voorafgaande, in aanleg se
rieus bedoelde innerlijke monoloog
om zeep. En dat gebeurt vaker in
deze roman. Het voert tot de eigen
lijk nogal onthutsende conclusie
dat de psychologe Höweler als
schrijfster vooralsnog beter uit de
voeten kan met de makkelijk te ironoseren ‘buitenkant’ van mensen
dan met hun innerlijk!
Dat Marijke Höweler in vlot, sne
dig proza eigentijdse typetjes en
trends kan uitbeelden, is nu aan ie
dereen bekend. Wat mij betreft
heeft de psychologe een sabbaticalleave verdiend; zij kan dan als lite
rator de psychologische roman
gaan schrijven waarvan ze in Bij
ons schijnt de zon al wel een tipje
heeft opgelicht, maar die ze nog
niet echt heeft: aangedurfd.
■

L I T T E U
Ï P A _________________________
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Gewoon op tijd n aar bed

Het primaat van de kolder
niertje, hetgeen het enigszins op
pervlakkige karakter dat een zeden
roman tóch al eigen is nog ver
sterkt. Wat ik in B ij ons schijnt de
zon mis is een alles verbindende
idee, een thematiek die beklijft. Ik
heb het gevoel dat dit gebrek aan
diepgang Höweler zelf ook opgeval
len is. Soms laat zij haar gedistan
tieerde vertellersstandpunt voor
wat het is en tracht ze haar persona
ges van binnenuit te beschrijven.
Het is dan net of binnen deze ironi
sche zedenroman heel even de aan
zet zichtbaar wordt van een psycho
logische roman. Dit is met name
het geval in de passages waarin Ro
sa zich het hoofd breekt over de
complexe verhouding tussen haar
zelf, Leo en haar onmogelijke
schoonmoeder. Opeens gaat het
burlesk voortrazende verhaal dan
over in de telgang van de contem
platie. Maar juist als je denkt dat je
iets wezenlijkers over haar te weten
komt, kiest Höweler toch weer voor
het primaat van de kolder en laat zij

DE

V IN

De lezer van Het geminachte kind,
Kuijers bestseller van enkele jaren
geleden, zal in het bovenstaande
veel van de thematiek en stijl van
dit boek herkennen. Dat geldt nog
sterker voor het al eerder versche
nen essay Crisis en kaalhoofdigheid,
dat als een soort voorafje, opnieuw
samen met De wonderdoener gepu
bliceerd wordt. De behoefte om
zich individueel te onderscheiden,
de hieraan gekoppelde strijd tegen
het collectivisme, een pleidooi voor
versterking van het individu, verzet
tegen modieuze trends of het nu om
feminisme of therapeutisering gaat,
het komt allemaal terug in Crisis en
kaalhoofdigheid. Dat gebeurt boven
dien in een felle speelse stijl, die
°ok nu weer leesgenot garandeert.

Met name de ‘vergroeping’ van Ne
derland wordt op grandioze wijze
aan de kaak gesteld. Kuijer on
dersteunt bij voorbeeld zijn these
dat ‘het collectivisme ons bange,
verongelijkte, elkaar nawauwelende
bleke Betten maakt’ door simpel
weg een bladzijde lang allerlei
woorden en uitdrukkingen die met
de groep te maken hebben, van ‘het
iets in de groep brengen’ via het ‘el
kaar aanraken in groepsverband’ en
‘het je lekker voelen in de groep’ tot
‘groepservaring’ en ‘groepsseks’
toe, op te sommen. Juist deze op
somming, die laat zien dat het hier
vooral een verrijking van onze taal
schat van pakweg de laatste tien of
vijftien jaar betreft, is alleen al ont
hullend.
Alle groepen die in zo groten getale
opgekomen zijn, dienen er volgens
Kuijer uiteindelijk toe ‘de mensen
van hun individualiteit af te hou
den’. En van een sterke individuali
teit, ook al heeft die misschien best
minder aardige trekjes, verwacht
Kuijer in elk geval meer dan van de

uniforme gelijkheidsideologie, die
alom gepredikt wordt.

Christopher Lasch
In Crisis en kaalhoofdigheid wordt
deze thematiek in drie ijzersterke
variaties op het Roodkapje-verhaal
gepresenteerd. Met name Roodkap
jes laatste confrontatie met de
groep van de kaalhoofdige wolven
zal
veel
‘bewustmakers
en
mentaliteitsveranderaars’ ongetwij
feld in het verkeerde keelgat schie
ten. De manier waarop Roodkapje
misbruik (of is het misschien ge
woon ‘gebruik’) maakt van de ‘bewustmakingsfase’ van de kaalhoof
dige wolven en ‘het voorlichtingsgat’ bij hen weet te vullen, is helaas
griezelig actueel.
Waar moet je Kuijer nu plaatsen
met deze thematiek? In de tweede
Roodkapje-variatie stelt grootmoe
der de volgende voorwaarden om
Roodkapje binnen te laten: ‘geen
gelul, geen vergaderingen, geen
roderende voorzitters en gewoon

Voor de liefhebbers van Kuijers
bijtende essayistische proza is het
ten slotte teleurstellend dat Crisis
en kaalhoofdigheid slechts een
klein deel van het gelijknamige
boek beslaat. Het absurdistische to
neelstuk ‘De wonderdoener’ zal on
getwijfeld bij opvoering tot veel hi
lariteit leiden, maar bij lezing boeit
het lang niet zo sterk als Kuijers es
say. Je hoopt als lezer hoogstens dat
je het eens zult zien spelen, het
noodt niet uit tot herlezing zoals
het titelessay zelf.
■
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Tornen aan vanzelfsprekendheden

Weinig farce en veel anticlimax
Biesheuvel v e rv a lt in h erh alin g

De bijzondere verw ondering van Gerrit Krol
liefdheid op de net niet geniale
Teatske (‘mensen die verliefd zijn
en wier gevoelens niet worden
beantwoord, trekken krom. Ze ko
men steeds meer in een soort halve
hoepel te staan’), kort nadat deze
verliefdheid op niets is uitgelopen.
Verder passeren allerlei vrienden
en collega’s de revue, die voor een
boosaardige lezer een rijtje modieu
ze personages vormen: kabouters
die de Haagse Post lezen, het soort
overspel bedrijven dat in de jaren
zeventig bon ton was, die prat gaan
op hun tekortkomingen, en nauwe
lijks merken hoe hun vriend Gerrit
hen doorheeft — hij doet ook steeds
alsof hij niets in de gaten heeft, als
of hij hoogstens een trage, verwon
derde waarnemer is.
Zo gezien, als ‘tijdsdiagnose’, is
Scheve levens de proef op de som
van een schrijver die men ogenblik
kelijk tot ‘writer in residence’
moest benoemen op een van onze
universiteiten, gesteld dat die een
dergelijke functie zouden kennen.
Krol zou ook uit de academische li
teratuurstudie het beste weten te
halen, door er de bezem doorheen
te halen; hij zou, met zijn niet afla
tende verwondering, zijn buitenge
wone vragen, zijn eigenzinnige
hoek van inval, er een uiterst inspi
rerende aangelegenheid van kun
nen maken.

Scheve levens
door Gerrit Krol
Uitgever: Querido
192 p . , / 25,—

Jacques Kruithof
Niet op de titelpagina, maar in
advertenties en op het omslag
wordt het nieuwe boek van Ger
rit Krol aangekondigd als een
roman. N u heet het Scheve le
vens, en dat doet denken aan de
naturalisten, vooral aan Frans
Coenen en diens Bleeke levens,
maar het is, in een eerdere ver
sie, als feuilleton in de Volks
krant verschenen. Zo laat het
zich ook na de herziening lezen:
als ‘patchwork’, als een lappen
deken van anekdoten en be
schouwingen; als het niet zo
ouderwets klonk, zou ik zeggen:
overpeinzingen.
Met indelingen is het altijd oppas
sen; zoals Alejo Carpentier schrijft:
‘Alle grote romans van onze tijd
zijn begonnen met de lezer te laten
uitroepen: “Dit is geen roman!” ’
In een vroegere bespreking (VN, 19
april 1980) heb ik Krol eens aange
duid als een schrijver van ‘ander
proza’. Dat was ironisch bedoeld,
en tot mijn genoegen heb ik ge
merkt dat het enige verwarring
heeft gezaaid. Na De man achter het
raam (1982) en dit nieuwste boek
vind ik de kwalificatie eens te meer
een gelukkige. Krol houdt zich niet
aan genres, voegt zich niet moeite
loos in een of andere traditie; eerder
staat hij in verscheidene tradities te
gelijk.
Daardoor kun je Scheve levens be
zien als een feuilleton, krantestukken van een superieure columnist,
die verwonderd stilstaat bij een
waslijst van zeer uiteenlopende on
derwerpen: nieuwsberichten, wer
ken met computers, godsdienst, en
de neo-wawelaars die nu predikant
zijn, televisieprogramma’s, het be
grip ‘eer’, recursieve structuren en
functies, hiërarchie (‘Wie zegt dat
ie een vrij mens is, zegt alleen maar
dat hij deel uitmaakt van onbepaald
veel hiërarchieën’), statistiek, Mulisch, Kopland, Hans Verhagen,
openbare financiën, een papierfa
briek, recht, vrijheid, autoriteit, de
effectenbeurs, misdaad, Renate Ru-
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binstein en aardgas, om maar iets te
noemen.
De verwondering geldt overigens
dikwijls de woorden, de rituelen, de
codes waarvan de mensen zich be
dienen, de signalen waarvan het on
begrijpelijk lijkt dat ze begrepen
worden, en dat iemand ze kan om
zetten in daadwerkelijk handelen.
Daarom laat Krol er graag een ‘mo
del’ op los, iets exacts, zodat de
warboel verandert in een ordening.
Een theoretische ordening, maar
des te beter kun je het geheel naar
je hand zetten.
Zo gezien, als het werk van een co
lumnist, is Scheve levens de meester
proef van iemand die men subiet
tot hoogleraar moet benoemen in
de communicatie-wetenschap, de
taalbeheersing, of een dergelijk
wanprodukt van de jaren zestig:
Krol zou er een respectabel vak van
weten te maken, door er de bezem
doorheen te halen, door ijdelheid
en kortzichtigheid te ondergraven
met zijn voorzichtige verbaasdheid,

LETTEREN

aarzelende vragen, zijn altijd ener
verend, consequent tornen aan wat
vanzelf leek te spreken.
Ik wens hem zo’n benoeming na
tuurlijk niet echt toe, want dan mag
je geen boeken meer schrijven als
dit Scheve levens, dat zich in zekere
zin ook laat lezen als een roman.
Hoofdpersoon en ik-figuur is een
zekere Gerrit, die in Groningen
woont, met computers werkt, met
Marie getrouwd is, en een dochter
heeft die Kiki heet, die Herta en
Xandra lief vindt of vond, en daar
ook werk van maakte, en die in zijn
schijnbaar kleine wereld redenen te
over heeft om zich te verbazen.

Modieuze personages
Nevenfiguren zijn de vrienden
George en Anna, wier leven ver
stoord wordt doordat ze naast een
luidruchtig ‘Blijf van mijn lijf-huis’
wonen, en die tijdens een busreis
naar Oostenrijk met nog veel klei
nere werelden kennis maken, en de
geniale Reinier, die in Cambridge
gaat werken, kort nadat zijn ver

Ook zo’n benoeming wens ik hem
niet werkelijk toe. Weliswaar zou
Jan en alleman er baat bij vinden,
maar de schrijver het minst of hele
maal niet. Wie doceert, moet op ie
dere titelpagina een etiket weten te
plakken: roman of essay, iets defini
tiefs en iets definiërends. En juist
alles te zamen genomen is Scheve le
vens een karakteristiek boek van
Gerrit Krol, vlottend, ongrijpbaar,
en vanzelfsprekend altijd bijzonder
goed.
Er komt vast nog wel eens een me
neer als Gerd de Ley, die uit het
werk van Krol een aforismenbun
deltje samenstelt; ook in Scheve le
vens zitten zeer mooie, waarvan ik
er hiervoor twee heb geciteerd. Een
aforisme suggereert een gedeci
deerd inzicht, een onwrikbaar hou
vast: de werkelijkheid beteugeld
met een handvol spreuken, allerlei
scheve levens, gevangen in een vin
gerhoed. Maar zo is het bij Krol
niet: hij formuleert waarnemingen
die noch hem zelf of zijn ik-figuur,
vervolg op pagina 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ■------------------------------------------------

De steen der wijzen
door J.M .A. Biesheuvel
Uitgever: Meulenhoff,
200 p ., ƒ 22,50

Ieme van der Poel
In het titelverhaal van zijn
laatste bundel vertelt Maarten
Biesheuvel hoe een domme en
wrede man door een ongelukkig
toeval de steen der wijzen
vindt. Hij wordt God van de
mensheid, die onder Zijn heer
schappij nog heel wat ellende
kan verwachten.
De meeste personages uit de verha
len van Biesheuvel kennen Gods
gruweldaden uitsluitend uit de
krant. Ze pinken een traan weg bij
de gedachte aan een arme Indiaan,
ze bewenen de onbekenden dje ten
offer vielen aan het moderne snel
verkeer, maar in hun persoonlijk le
ven hebben ze alleen te maken met
de kleine, alledaagse zorgen van het
leven in een provinciestad. De
hoofdpersoon uit ‘Gezapig leven’,
die zich in kantoortijd met de avon
turen van mol, rat, das en pad ver
maakt (uit: The wind in the willows),
vat zijn positie aldus samen: ‘Zo
verdien ik tienduizend gulden per
maand, dacht hij in zijn stijlvolle
mahoniehouten stoel in de geheel met
exotische houtsoorten betimmerde gro
te, vriendelijke kamer. ’
Biesheuvel heeft een voorliefde
voor academici tussen de veertig en
zestig die, in weerwil van hun zeer
volwassen functies (professor, za
kenman, directeur van een biblio
theek, minister) jongetjesachtige
trekken vertonen. Hun zelfverze
kerdheid, hun kennis van zaken
reikt niet verder dan hun vakge
bied. Wanneer ze het ‘professortje
spelen’ moe zijn, laten ze zich

J .M .A . B iesheuvel, tek en in g S ieg frie d W oldhek

koesteren, bemoederen, vertroete
len door vrouwen van de soort diealtijd-klaarstaat.
Terwijl deze huisslavinnen in femi
nistisch getinte literatuur niet zel
den ten onder gaan aan drank en
pillen en zich van therapeut naar
psychiater slepen, ziet Biesheuvel
hen als een toonbeeld van even
wichtigheid. De hoofdpersoon uit
‘Mijn vrouw’ bereikt ten slotte het
moment, waarop hij de tomeloze
energie en perfectie van zijn echtge
note niet langer verdraagt. Zoals
zoveel rebellerende kinderen loopt

Tomend aan vanzelfsprekendheden
vervolg van pagina 14

noch de lezer vastleggen of een
plaats toewijzen.
Een schrijver die op vrijheid mikt,
ntaakt deel uit van een ongeteld
aantal tradities; dit denkbeeld zelf

is een van de belangrijkste tradities
van de moderne literatuur. In het
werk van Krol is een pleidooi ver
vat voor de vrijheid van de intellec
tueel, zoals in de peroratie van dit

hij weg van huis, zonder ook maar
één moment serieus te overwegen
om er voorgoed vandoor te gaan.
In het verhaal ‘De grijze cel’ komt
een vrijwel identieke situatie voor,
maar dan in het negatief. De com
fortabele woning lijkt verdacht veel
op een gevangenis, de overbezorg
de echtgenote op een cipierster, die
niet zal schromen om op een kwade
dag haar werkelijke gezicht te to
nen.
De meeste verhalen uit De steen der
wijzen eindigen met een anticlimax.
De status-quo blijft gehandhaafd,

boek: ‘hoe weet de intellectueel of zijn
ideeën de maatschappij werkelijk van
nut zijn? Dat weet hij niet. De maat
schappij op zichzelf, de grote en kleine
mechanismen ervan, interesseert hem
niet zo zeer. Wat hem interesseert
zijn de mensen, die hij ziet zoals hij
zelf is en die hij, gelijk God, wil vor
men naar zijn beeld, als zijn gelijke
nis: wat hem interesseert in de mensen
is hun visie en hun vrijheid om te kie-

het leven kabbelt voort. De hoofd
personen lijken zoveel op elkaar,
dat het soms moeite kost om de ver
schillende verhalen uit elkaar te
houden, te meer daar zij vrijwel
zonder uitzondering op dezelfde
manier beginnen: ‘Professor mr.dr.
G.H.J. baron van Wissekerke tot
Kortgene zat, terwijl de ramen van
zijn kamer in Leiden openstonden,
tijdens een zachte zomeravond achter
zijn monumentale bureau. ’ Een paar
keer werkt zo’n aanhef wel, (in ‘De
reünist’ bij voorbeeld, uit Slechte
mensen) maar na de zoveelste keer
begint het te vervelen. Je zou er de
prachtige beginregels uit de vroege
re bundels haast door vergeten, zo
als ‘Van oude dingen’ (Duizend
vlinders) dat opent met de zin: ‘De
stoelen die je op straat vindt zijn ge
woon de beste.’
Biesheuvel houdt ervan om in zijn
verhalen allerlei aanwijzingen naar
de werkelijkheid te verstoppen. In
De steen der wijzen komt een Leidse
schrijver voor die de Lever heet, ter
wijl Japanse zakenlieden zich ver
schuilen achter beroemde namen
als Kabawata en Kurosawa. Met
Karei van het Reve op Gods troon
viel er meer te lachen. Wat ik in De
steen der wijzen mis, is het extreme
van de vroegere verhalen, de unieke
mengeling van farce en tragedie,
zoals je die bij voorbeeld in ‘Tanker
cleaning’ (In de bovenkooi) of Gallo
portuguese’ (Slechte mensen) vindt.
In De steen der wijzen komen twee
verhalen voor die deze spanning
wél bezitten: ‘Een gemene streek’,
waarvan de jongensachtige titel een
fraai understatement vormt voor
een uiterst wreed vermaak, en Hassan. Hassan is het relaas van een uit
de hand gelopen reis, zoals je die in
bijna alle bundels tegenkomt. Het
einde toont Biesheuvel op zijn best.
Een weinig opwindende Duitse
stad vormt het decor voor een vol
maakt surrealistische situatie.
■

zen. Wat hij, de intellectueel, als zijn
taak ziet is: die vrijheid zo groot mo
gelijk te maken. ’
Een hoog gegrepen passage, die
Krol in de trant van Nescio meteen
relativeert met een klein hoofdstuk,
getiteld Het gravertje. Net als de vo
rige keer moet ik melden dat de
slotzin Nescio waardig is; veel com
plimenteuzer kan ik niet zijn.
■
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Een handtekening is zo gezet. Maar de consequenties ervan sprek waarin al uw vragen en twijfels uitgebreid aan bod komen.
kunnen u nog jaren achtervolgen. Vandaar dat wij liever van te
Dat kost u nu misschien wat tijd, maar dan hebt u straks in
voren iets meer tij d uittrekken om u haarfïj n uit te leggen waar u ieder geval een juiste lening voor uw nieuwe auto.
■iUBUil
met onze leningen aan toe bent, en wat u dat gaat kosten.
En volgens ons kan dat alleen goed via een persoonlijk ge Amro Bank. De bank waar je wat aan hebt.
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De klok is weer gaan lopen
Lizzy S a ra M ay la a t heden en verleden botsen
op afstand bekijkt vanaf een neutra
le plaats.
In Frankrijk ontmoet zij een jonge
architect die, omdat hij constateert
dat de schim van Friedel zo altijd
tussen hen in zal blijven staan, er
bij haar op aandringt naar Rusland
te gaan in een poging haar oom en
eerste liefde terug te vinden of op
zijn minst zekerheid te krijgen over
zijn dood. Pas na de dood van haar
vader, zij is dan geen ‘kind’ meer
van iemand, besluit zij, inmiddels
drieënvijftig, naar Riga te reizen
waar Friedels laatste ongedateerde
levensbericht vandaan kwam.

W aarom loopt de klok rond
door Lizzy Sara May
Uitgever: De Bezige Bij
192 p ., ƒ 28,50
Heimwee naar H aarlem
door Josepha Mendels
Uitgever: MeulenhofT
123 p ., ƒ 24,50

Reinout Hogeweg
‘Zonder verleden geen toe
komst,’ zegt een Russische
grootmoeder in Leningrad te
gen Nina Steinbach, de hoofdfi
guur in de nieuwe roman van
Lizzy Sara May: Waarom loopt
de klok rond. Voor deze Nina
geldt dat zeker en zelfs sterker:
zonder verleden ook geen he
den. Als vijftienjarig meisje vat
zij een grote liefde op voor de
jongere broer van haar vader
met wie zij tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Zwitserland
woont. Deze broer, Friedel,
verdwijnt even plotseling uit
haar leven als hij erin versche
nen is en nooit heeft zij nadien
kunnen accepteren, dat hij na
de oorlog niet meer bij haar is
teruggekomen. De tijd, de ge
schiedenis, is verder blijven lo
pen, maar haar klok is in 1942
stil blijven staan.
Pas achtendertig jaar later beseft zij
met een schok, dat zij al die jaren
trouw is gebleven aan een afwezige
geliefde en daardoor in een soort
vacuüm heeft geleefd, waar ‘de te
genwoordige tijd’ niet in heeft kun
nen doordringen. Deze voortduren
de botsing tussen het niet verwerk
te, niet afgesloten verleden en het
heden komt ook tot uiting in de wij
ze waarop de schrijfster het verhaal
vertelt: de lezer wordt telkens van
de ene tijd in de andere geplaatst.
Soms doet deze vertelwijze wat
literair-geconstrueerd aan, maar
meestal weet Lizzy Sara May de
verschillende tijdlagen overtuigend
met elkaar in contrast te zetten.
In de relatief korte roman wordt
erg veel verteld: tegen de achter
grond van de vele, aangrijpende en
chaotische gebeurtenissen in het
Europa van ongeveer 1900 tot in
onze tijd worden, zij het fragmenta
risch, de levensverhalen verteld
niet alleen van Nina Steinbach,
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Op losse schroeven
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maar ook van haar ouders en zelfs
grootouders. Zij allen komen in on
zachte aanraking met de geschiede
nis: de moeder van Nina is als
weeskind uit Litouwen gevlucht en
pleegt nadat Nina geboren is zelf
moord, omdat zij met haar gruwe
lijke herinneringen niet verder wil
leven, de grootouders willen het ge
vaar niet zien, dat hen als joden in
Duitsland bedreigt en worden weg
gevoerd, alleen de vader weet via
Nederland en later Zwitserland sa
men met zijn dochter aan de vervol
ging te ontkomen. De jongere broer
van haar vader ontsnapt ook uit
Duitsland, maar vertrekt later naar
Rusland om als partizaan tegen de
Duitsers te vechten.
Dat is bij elkaar nogal veel, maar de
schrijfster weet toch de vele ver
haaldraden goed tot één roman sa
men te weven. Deze beeldspraak
functioneert ook in de roman. Al
vrij jong leert Nina weven en behal
ve dat zij daarmee later in haar le
vensonderhoud voorziet, probeert
zij door het maken van een groot

wandtapijt haar herinneringen aan
Friedel, haar hoop dat hij eens bij
haar zal terugkeren en haar wan
hoop wanneer dit niet gebeurt te
verwerken. Er is hierbij een zekere
parallellie met de figuur van Penelope, die wachtend op haar verdwe
nen Odysseus zich de vrijers van
het lijf houdt door te zeggen, dat zij
eerst een kleed moet weven, voor
dat zij haar verzet op zal geven en
de droeve realiteit zal accepteren.
Ook Nina blijft al die jaren aan haar
dagboek weven en weigert met an
dere mannen een echte relatie aan
te gaan. Verstrengeld als zij is in de
vele draden die haar met het verle
den verbinden, is zij ook niet in
staat meer te zijn dan een toe
schouwster bij alles wat er om haar
heen gebeurt. Wanneer zij de anar
chistische bewegingen in de jaren
zestig in Nederland en later in
Frankrijk de studentenacties mee
maakt, beseft zij sterk dat zij zich
bij niets werkelijk betrokken voelt
en dat zij eigenlijk, net zoals in
Zwitserland tijdens de oorlog, alles

Deze speurtocht beschrijft Lizzy
Sara May zeer goed: Nina moet de
officiële Intouristpraatjes aanhoren
over de vele verworvenheden van
het moderne Rusland en de toe
komstgerichte idealen van het com
munisme, terwijl zij alleen geïnte
resseerd is in het verleden: de parti
zanen, de voormalige getto’s, de
restanten van synagogen. De spo
ren die zij ziet lopen alle letterlijk
dood, totdat zij in contact komt met
een oude vrouw, ‘een wandelend
geschiedenisboek’, die haar van al
les kan vertellen. Deze vrouw her
kent haar zelfs als de dochter van
het meisje, dat in 1919 naar Duits
land gevlucht is en na diep naden
ken zegt zij zich ook Friedel als een
van de partizanen te herinneren.
Zij meent, dat hij de oorlog over
leefd heeft, getrouwd is met een
meisje dat hij in een gevangenen
kamp had leren kennen en later met
onbekende bestemming is vertrok
ken. Dit verhaal schokt Nina zeer;
zij beseft opeens, dat zij zoekt naar
een man die, als hij inderdaad nog
leeft, over de zestig moet zijn en dat
natuurlijk de mogelijkheid bestaat
dat hij inmiddels getrouwd is en
haar vergeten.
Wat het boek intrigerend maakt, is
dat alle ‘feiten’, zowel voor Nina als
voor de lezer, later weer op losse
schroeven komen te staan. Nina
herinnert zich, dat haar oom eens
heeft gezegd, dat hij op de kost
school zo uitstekend heeft leren lie
gen. Hoe weet zij eigenlijk of datge
ne wat hij haar verteld heeft over
zijn wonderbaarlijke ontsnapping
uit Duitsland en zijn contacten met
een communistische verzetsgroep
in Zwitserland wel waar was! Welk
bewijs heeft zij, dat hij echt als par-

tizaan heeft gevochten? Misschien
was hij wel een spion. Ook de infor
matie van de oude vrouw is geheel
oncontroleerbaar. Zij reist weer te
rug naar Parijs, waar in ieder geval
één vriend op haar wacht. Bij aan
komst ziet zij plotseling, dat ook hij
ouder is geworden: haar klok is na
deze reis eindelijk weer gaan lopen.
Deze van begin tot eind boeiende
roman bevat niet de autobiografi
sche elementen die in haar andere
werk bijna altijd een rol spelen,
maar wel is er de overeenkomst, dat
Lizzy Sara May erop blijft wijzen,
dat voor zeer velen de Tweede We
reldoorlog niet in 1945 is afgelopen
en dat een woord als ’bevrijding’
niet geldt voor diegenen die zich
niet van hun herinneringen kunnen
bevrijden.

Josepha Mendels
Bij MeulenhofT is indertijd beslo
ten het werk van Josepha Mendels,
dat in de jaren vijftig verscheen en
toen redelijk veel belangstelling
kreeg, maar daarna volledig in ver
getelheid raakte, opnieuw uit te
brengen. Heimwee naar Haarlem is
al de vijfde/in deze reeks en de nu
meer dan tachtigjarige en zeer vita
le schrijfster zelf is eveneens weer
volop in de publiciteit. Bij het lezen
van artikelen over en interviews

dan ook niet uitblijven, dat ‘mijn
heer’ na enige voorbereidende ca
deautjes in haar bed gestopt te heb
ben er op een avond zelf in ligt. Dat
geeft natuurlijk allerlei verwikke
lingen, maar die zal ik hier niet ver
raden. Het komt erop neer, dat zij
haar hele verdere leven, meestal ge
trouwde, heren ontmoet, eerst veel
ouder, op het laatst veel jonger die
allen of ze het wil of niet — dat
blijft eigenlijk geheel onbesproken
— fluisteren: ‘Kom Roberta, kom.’
N u zou het een onzedelijke roman
zijn en geheel niet stichtend als niet
ook de andere, de brave zijde van
deze Roberta getoond zou worden.
Hiertoe schept de schrijfster een te
genpool — een bekend procédé bij
haar — die wel keurig met haar ei
gen man in een net huis in Haarlem
woont, waar ‘een mand vol strijk
goed staat’. Aan deze tegenpool ver
telt Roberta haar levensverhaal en
bekent zij dat zij eigenlijk ook zo
graag zó had willen leven.
Het is opvallend, dat dit boek van
dertig jaar geleden veel achterhaalder en gedateerder aandoet dan bij
voorbeeld de romans van Couperus
van tachtig jaar geleden. Dit komt
waarschijnlijk doordat allerlei za
ken heel ‘modern’ worden voor
gesteld, maar de hele sfeer door

met haar ontstaat er het beeld van
een type vrouw, dat meestal met
‘een fantastisch mens’ wordt aange
duid. Hoewel het me opviel, dat de
zelfde originele opmerkingen en ra
ke observaties zowel in haar boeken
als in die artikelen steeds weer te
rugkeren, is zij dat ook ongetwij
feld.
Desondanks meen ik dat deze ro
man, nu hij in 1983 weer op de
markt verschijnt, niet besproken
moet worden als een literairhistorisch interessant verschijnsel
met alle respect voor de inmiddels
hoogbejaarde schrijfster, maar al
leen op het belang en de kwaliteit
nü. Ik kan niets anders zeggen dan
dat ik Heimwee naar Haarlem erg
onbeduidend en vooral opvallend
gedateerd vond. Het is een soort
semi-pikante lectuur voor beschaaf
de dames uit de jaren vijftig, bij
voorkeur uit Haarlem.
Hoofdfiguur is de levenslustige Roberta, die nadat zij haar vader als
zevenjarig meisje heeft verloren,
vrij snel allerlei oudere meneren
naar zich toe trekt. Na een jeugd
avontuur met een getrouwde slechte
rik wordt zij na haar eindexamen
kinderjuffrouw bij een welgestelde
familie. Mevrouw is egocentrisch
en letterlijk lusteloos en het kan

trokken is van de situatie in de ja
ren vijftig. De manier waarop de
mannen en de vrouwen met elkaar
omgaan als wezens van een andere
planeet, de geheime ontmoetingen
in hotelletjes, de gelatenheid waar
mee de vrouwen het gedrag van de
heren der schepping accepteren,
het wekt zowel de lachlust als de er
gernis op.
Met déze. heruitgave heeft men
noch de schrijfster, noch het lezend
publiek nu een dienst bewezen. ■
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Knorrige en een psychologische thriller

Kester Freriks op weg naar de soevereiniteit

Het debuut van Paul Binnerts en de nieuwe Van den Broek

ke onwil en onvermogen voor de
dood te kiezen omdat een vrouw er
voor zorgt dat men weer in het le
ven gaat geloven, maakte op mi]
een wat te ontleende indruk, i
iemand iets draagt dat veel te groo;
en zwaar voor hem is. Dit is een
voorspelbaar gevaar als men ziet
direct op de traditie richt en niet in
formeel.

Carel Peeters
T o e n K ester Freriks begin dit
jaar de V an der H oogtprijs ont
vin g voor zijn roman Hölderlins
toren maakte hij van de gelegen
heid gebruik om in zijn dank
woord een pleidooi te houden
voor wat hij noem de ‘D e troost
van de traditie’ .

Het accent op de vorm dat de
laatste jaren in de literatuur te sig
naleren is en in de van Willem
Brakman afkomstige (en door Tom
van Deel uitgedragen) formule ‘De
troost van de vorm’ een adequate
uitdrukking heeft gevonden, wilde
hij met de titel van zijn toespraak
niet aanvallen; het pleitte voor
meer aandacht voor de continuïteit
in de literatuur: ‘Als ik mij al schrij
vend richt naar de literaire traditie
en in het geschrevene aan die tradi
tie refereer, dan betekent dat dat in
de thema’s die ik uitbeeld de the
ma’s uit eerder geschreven en ver
schenen werken resoneren, waar
door mijn thema’s verrijkt en ver
diept worden.’ Freriks intrigeert
niet een ‘eenmalig boek dat met een
slag uit de heldere hemel is komen
vallen, trouw aan de eis van de oor
spronkelijkheid, nee, het boek
waaraan ik de voorkeur geef kiest in
de overgeleverde literatuur zijn
voorbeelden, identificaties, over
eenkomsten en weerkaatsingen, als
licht dat van spiegel naar spiegel
springt.’ (Het dankwoord staat in
Hollands Maandblad, maart 1983)
Wie zich zo tot de traditie bekent
en zich zo schatplichtig opstelt
heeft een uitermate gezeefd idee van
de literatuur: hij kiest de terugke
rende thema’s in de literatuur en
legt zichzelf aan de ketting, aan het
oude idee van The Great Chain of
Being. Aan deze ketting leert hij het
leven en de literatuur kennen en
zijn ervaring heeft plaats via de gro
ten in de literatuur. Het omgekeer
de proces heeft in de literatuur ech
ter vaker plaats, volgens het princi
pe van The Shock of Recognition: dat
men zijn eigen ervaringen en ge
dachten herkent en uitgedrukt ziet
L/n
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Braaf en niet braaf in de traditie
Soevereine actrice
Verhalen
door Kester Freriks
Uitgever: MeulenhofT,
123 p ., ƒ 2 2 ,5 0
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Fatale vrouw - fatale man
In een aantal verhalen in de Soew
reine actrice stoorde mij die braaf
heid en afhankelijkheid weer, ma
name in ‘Berlijn, of de zomer zon
der einde’ en ‘Bruiloftsavond’. Ir
beide verhalen staat het voortzetter
van de traditie niet op de voor
grond, maar ze zijn daardoor mis
schien juist wel erg dun. De Frank
in het eerste verhaal blijft tijden:
een warme zomer thuis en past op
het huis van een bevriend stel, Lins
en Quintin. Zij laten een reissche
ma achter dat bij Frank herinnerin
gen oproept aan zijn bezoek aan
Berlijn. Hij leeft de hele vakantie
met hen mee en meer gebeurt er ei
genlijk niet, tot hij een brief krijgt
, .Tiïi, " ‘'irT.
of hij in Berlijn gebouwen wil gaat
fotograferen die Quintin vergeten
W HW *-,
is. Op dat moment begint hij zeil
weer te leven. Het titelverhaal her
innert aan het hoofdstuk over Ti
mons reis naar Noorwegen in Höl
K ester F reriks, te k e n in g S ieg fried W oldhek
derlins toren, waar hij een klein
meisje van vijf een tijdje als reisge
in de literatuur en daarin verwoord De erkenning dat hij schatplichtig zel heeft. In dit verhaal is ze wat ou
vindt wat men zo half en half dacht is aan de traditie gaat bij Freriks erg der en de dochter van een actrice
en voelde. De tweede manier leidt ver, het beheerst zijn geest. Andere waar de hoofdpersoon een paar we
in principe tot oorspronkelijker li mensen, tijden, schrijvers, boeken ken verblijft als ze in een andere
teratuur en veroorzaakt eerder een en schilderijen bevolken zijn geest plaats in een toneelstuk speelt. Hij
thematische vernieuwing dan de in en zijn een veelkoppig en veelzijdig past op het meisje en praat over
timiteit met de traditie zoals Freriks Uber Ich dat zelfs in de soms dwe haar in bewonderende bewoordin
zich die voorstelt. Oorspronkelijk perige toon (waarbij het woord ‘be gen, evenals over de actrice: dwe
heid is in de literatuur vaak het ge wondering’ nogal eens valt) is terug pend. Onschuldig is het verhaal
volg van onwetendheid en vergeet te vinden. Bij Freriks heeft het leven niet; Wilhelms belangstelling voor
achtigheid. Het is vaak maar goed plaats via de literatuur of de schil het meisje Luca blijkt uiteindelijk
dat een schrijver niet weet dat een derkunst. In Hölderlins toren heeft niet zo braaf en hij overschrijdt een
andere schrijver in een andere tijd hij echter genoeg leven weten bin grens.
over hetzelfde geschreven heeft. nen te werken, zodat het boek op ei ‘De kus van Medea’ is een verhaal
Dat zou zijn onbevangenheid de gen benen kan staan. Maar de af over ‘de troost van de traditie’ in de
das om doen. Als hij het niet weet hankelijkheid van Hölderlin en praktijk. Het is geschreven in de
kan hij argeloos zijn gang gaan en Empedocles in deze roman is wel kreeftegang: vanuit het heden
het verwante thema een aankleding aanwezig: in de brave stijl, waarin steeds een stapje verder het verle
geven die het een verrassend aan de hoofdpersoon Timon de eer te den in. In het heden is Tobias bezig
zien geeft. Freriks heeft zich van beurt valt veel zinnen met zijn met het vergroten van de tekenin
deze weg afgesneden, maar dat wil naam te mogen openen: ‘Timon wil gen in Stendhals Vie de Henri Brunog niet zeggen dat hij zichzelf in weten... Timon legt zijn hoofd ach lard voor een vriend die conserva
de traditie klem heeft gereden. Höl terover... Timon kijkt naar het tor van het Stendhal-museum in
derlins toren is een roman van een dal...’ en zovoort. Het is een stijl Grenoble is. Hij heeft hem ontmoet
schrijver die soms in staat is voor van iemand die zich klein maakt. in het Rijksmuseum in Amsterdam
beelden zo te gebruiken dat ze hem De aan Hölderlin/Empedocles ont terwijl hij een tekening van Grenoeerder vrijmaken dan vastleggen.
leende thematiek van de uiteindelij
vervolg op pag. 2S
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Ruiters tegen de hemel
door Joop van den Broek
Uitgever: SijthofT,
168 p ., ƒ1 5 ,5 0
Intensive Care
door Paul Binnerts
Uitgever: De Arbeiderspers,
254

p., ƒ
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R. Ferdinandusse
Er is een tijd geweest dat het
Spaanse stieregevecht nog re
gelmatig de N ederlandse krantekolommen haalde. Jo u rn a 
listen zakten a f naar FrancoSpanje en schreven in zater
dagse bijvoegsels over de Span
jaarden en hun obsessies met
dood, zand en bloed, over die
grote zwarte stier die zijn bloed
offerde omdat hij voor de ge
middelde Spanjaard de onbe
wuste angsten voor het leven
symboliseerde, en meer van die
theorieën; met als enig gevolg
een fikse serie ingezonden b rie
ven over de schande van deze
dierenmarteling. D at is niet
meer: in de ingezonden stukken
heeft de stier plaats moeten m a
ken voor de hond en zijn ont
lasting.

Want het stieregevecht is niet meer
wat het geweest is. Wat het wél
was, las ik in 1961 in een boekje
van Joop van den Broek, A Los To
ros geheten: ‘De Spanjaard heeft
het nooit over het bevechten van
een stier, maar over het laten lopen
van een stier. Het is geen sport. De
Spanjaard noemt het een fiesta, een
feest, een voorstelling van bewe
gingskunst, een ballet desnoods.’
En in dat boekje beschrijft hij de
grote variatie aan passen die een
stierenvechter kan en moet maken.
De nieuwste thriller van Joop van
den Broek begint in Malaga, in de
arena, en als de stierenvechter er
het loodje legt, loopt zijn hoofdper
soon, Lex van der Tuyn-Walema
walgend weg onder het mompelen
van La faena de los dos pases: het
stieregevecht van de twee passen.
Meer bagage hoef je tegenwoordig
voor een mooie corrida niet in huis
te hebben. Van der Tuyn is kwaad.
In een interview in de GPD-bladen, begin september, stond nog
dat Van den Broeks nieuwste de ti

tel zou dragen Een plaats in de zon,
de rottigste plaats in de arena dus.
N u het boek uit is, heet het Ruiters
tegen de hemel maar dat gevoel van
die plaats in de zon beheerst het
verhaal nog. Van der Tuyn is boos
en knorrig; een ondertoon die blijft.
Ruiters tegen de hemel speelt dan
ook in het nieuwe Spanje waar de
projectontwikkelaars vrij spel heb
ben; in Marbella, waar dertig ban
ken gevestigd zijn en de oliedollars
als een zwarte vloed de kust vervui
len. Van der Tuyn valt in de klau
wen van een ouwe Nederlandse
schurk en in de armen van zijn jon
ge vrouw en komt daardoor klem te
zitten tussen twee groepen Arabie
ren, Soennieten en Sji’iten, die ook
in Marbella een soort Irak-Iran spe
len. Hij weet weinig anders te doen
dan de Israëlische Geheime Dienst
om hulp te vragen — ook journa
listen hebben hun geheimen.
(‘Slechte journalisten klagen altijd
dat ze nooit geluk hebben,’’ zegt hij,
‘en dat kan ik me voorstellen want
ook geluk moet je afdwingen. Toeval
ligheden blijken ook nooit helemaal
toeval en een goed geheugen moet a f
en toe geolied worden als een doorlo
pend gebruikte sleutel. ’ Een niet ster
ke beeldspraak voor een aardige de
finitie.) De joodse interventie zet
niet veel zoden aan de dijk: een fik

se veldslag, tamelijk origineel in de
veelheid van de thriller-veldslagen
rondt het boek af. Ruiters tegen de
hemel mist de rauwheid van Para
maribo, en de geslepenheid van De
gouden strop. Het lijkt wel of zijn
boosheid over het verdwijnen van
het Spanje dat Hemingway nog ge
zien heeft de thriller-effecten wat
heeft afgedempt, maar diezelfde
knorrigheid geeft het verhaal een
mooie, ingehouden kracht.

Vader
Om te beginnen een vraag: u bent
jong, en enigszins overspannen, en
u vermoordt een vrouw, een ken
nis. Daar ligt ze op het vloerkleed.
Wat zou u doen om haar kwijt te ra
ken? Voor de hand ligt natuurlijk:
de kofferbak van uw auto. Maar
zelfs zonder veel politieromans ge
lezen te hebben weet u ook zeker
dat dat juist niet moet want dan
barst uw kofferbak van de stille ge
tuigen: stofjes, haren, lakschraapsel,
huidschilfers en oorwas.
Maar de hoofdpersoon uit Paul
Binnerts’ thriller Intensive Care
trekt zich daar niks van aan, hij
stopt de vrouw in de kofferbak en
dumpt haar in een bos bij Hilver
sum. Hij vreest echter voor ban
densporen en laat enkele wielen van
zijn auto opnieuw bebanden. De

politie is ook niet gek, en onder
zoekt of zijn banden kloppen met
die bandensporen. Maar in de kof
ferbak kijken ze niet.
Dat is ook niet verwonderlijk, want
Binnerts wil helemaal geen politie
roman schrijven. Zijn inspecteur,
Van Ommeren, een witgekuifde
wetsdienaar, is een afwachtende fi
guur die soms dagen niks van zich
laat horen, en dan ineens, bij voor
beeld zondagavond om elf uur op
belt om de verdachte de schrik op
het lijf te jagen. Intensive Care is
een psychologische thriller. Op de
achterkant staat zelfs: ‘Intensive
Care is een sterke psychologische
thriller die vergelijkingen oproept
met het beste werk van Patricia
Highsmith.’ Een riskante zin: het
kan een debutant meteen dood
drukken, aan de andere kant is de
vergelijking met Highsmith niet ge
heel ten onrechte.
Intensive Care gaat over een jonge
violist van een Radio Symfonie Or
kest (met een mooi beschreven ver
houding met de vrouw van de Poolse dirigent) die in onmin met zijn
vader leeft en op een avond, toeval
lig, via het tv-scherm, zijn vader
ziet in een documentaire over ern
stige hartpatiënten. Zoals dat hoort
in de literatuur raakt hij geïntri
geerd, wroeging steekt het kleine
kopje op, hij raakt emotioneel van
slag, leugens, vluchtgedrag en het
loopt uit op moord en een tragisch
einde.
Binnerts vertelt het verhaal in de
Highsmith-traditie:
langzaam,
dwingend, en af en toe schrijft hij
veel beter dan het grote voorbeeld.
Zijn figuren zijn prachtig getekend;
de dirigent, diens vrouw, de televi
sieregisseur, de verpleegster, het is
een lust om te lezen. Het enige dat
een beetje in de weg zit is dat
thriller-idee.. In haar handleiding,
Plotting and Writing Suspense Fiction, schrijft Highsmith: ‘The obvious is the easy way out, usually not
the best way. ’ Zowel in de moorden
als in de slotscènes heeft Binnerts
het zich wat dat betreft nogal ge
makkelijk gemaakt. Zijn aandacht
was bij de waan van zijn hoofdper
soon, en niet bij de lezer die op die
verrassende opdonder zit te wach
ten van het totaal onverwachte. En
die de politie niet gaag onderschat
ziet. Binnerts zou zonder veel moei
te een sterke thriller kunnen schrij
ven. Maar ja, zijn tweede boek zal
wel een roman worden.
19 NO VEM BER 1983 C / n
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De klassieken van Hugo Battus
Chomsky, de computer en de wiskunde van de taal
R ekenen op taal
d o o r Hugo B attus
U itgever: Q uerido, 188 p .,
ƒ 3 5 ,-

H.J. Verkuyl

Voor de buitenwereld lijkt* de for
mele taalkunde in handen van de
generatief-taalkundige
Noam
Chomsky. Het verzet tegen vreem
de smetten richt zich dan ook voor
al tegen die persoon en zijn volge
lingen. In werkelijkheid is er sprake
van een veel grotere intellectuele
onderneming, waarvan de genera
tieve grammatica slechts deel is.
Door de verwiskundiging van de
logica aan het eind van de vorige
eeuw en door het effect daarvan op
de wiskunde, zelf zijn logici en wis
kundigen bij uitstek degenen ge
worden die zich richten op formele
(kunst-)talen. Een aantal wiskundi
gen en logici heeft zich — meestal
in een taalfilosofische bedding —
gericht op de bestudering van na
tuurlijke taal, mede uit de behoefte
om de verhouding tussen logische
talen en natuurlijke talen beter te
begrijpen. Namen als Russell,
Wittgenstein, Carnap, Quine, en
Montague geven wat dat betreft
een duidelijke traditie aan. Ook
Chomsky hoort in deze traditie
thuis door zijn fors gebruik van for
mele technieken, zij het als
dwarsligger vanwege zijn empiri
sche invalshoek en zijn filosofische
eigenzinnigheid.
Het gebruik van wiskunde bij de
analyse van zinnen kan eigenlijk al
22
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H et b o o m d ia g ra m m e t de in h o u d van R ek en e n op taal
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De formele taalkunde is de tak
van de taalwetenschap waarin
men zich niet te deftig o f te on
zeker acht om gebruik te maken
van wiskundige inzichten. Het
is een bloeiende tak. Sommige
taalkundigen menen dat wis
kunde de dood in de pot is, zelfs
dat er een ‘zuivere taalkunde’
zou zijn die men met kracht
moet beschermen tegen de
moordende formalisering. On
langs werd in een kwaliteits
krant nog door een taalkundige
serieus gesuggereerd dat de fan
tasie van onschuldige kinder
zieltjes door die duivelse vorm
van taalkunde voorgoed om
zeep wordt geholpen.
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ran; die rol laat hij — niet zonder
bewondering voor het monomane
— over aan Chomsky o f — met veel
minder bewondering — aan diens
stadhouders.
Battus heeft in de jaren zestig en
gedeeltelijk ook nog wel de jaren
zeventig voor taalkundig Neder
land de functie gehad van een weg
wijzer met goede smaak, een feno
menaal kritisch vermogen en een
bijzonder heldere uitleg van dingen
die toen nog moeilijk waren voor
taalkundigen.
De
traditionele
krachten produceerden veel tegen
wind, maar Battus was onder meer
door de stukjes die nu verzameld
zijn in Rekenen op taal een van de
genen die de juiste koers wezen,
Het aardige is dat hij nooit een be
loning in ontvangst wilde nemen.
Waren generatieve grammatici hem
openlijk dankbaar voor zijn steun,
dan begon hij direct lelijke dingen
te zeggen over de generatieve gram
matica. Kwamen tegenstanders van
Chomsky te dicht in zijn buurt, dan
liet hij zien hoe geniaal die man
was. Kortom, niemand kan Battus
inlijven en dat is kennelijk wat hij
wil.

tiedwang in de rubriek ‘Hora est’
bespreekt. Elk promotiebericht be
vat zes bestanddelen (universiteit,
naam van promovendus, naam van
promotor, et cetera). Theoretisch
zijn er 720 volgordes, maar Battus
merkt op dat sommige volgordes
toch meer voorkomen dan andere.
Hij maakt een complete grammati
ca van al deze berichten.
In Computer en taal, het derde
hoofdstuk, bindt Battus in zijn hoe
danigheid van computertaalkundige de strijd aan tegen de vertaalma
chine en tegen de kunstmatige in
telligentie. Wat voor Piet G rijs de
Trompen en de Tam ars zijn met
betrekking tot de kruisraketten, zijn
voor Hugo Battus degenen die ge
loven in mechanische vertaling en
nabootsing van menselijk intelli
gent gedrag door computers.
In het vierde hoofdstuk, Battus en
taal, wordt hij teruggeworpen op
zich zelf o f liever, op zijn eigen
vormdwang, want zijn eenmaal
aangenomen vier-vierdeling gaat
hier wringen: de vier stukjes zijn
thematisch makkelijk en zelfs beter
onder te brengen bij de drie vorige.
Zo kan de formele invoering van
klinkers in het Nederlands heel
goed bij Tellen en taal onderge
bracht worden, en het stukje over
mogelijke werelden past heel wel in
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het eerste hoofdstuk. De staart be hun gemeenschappelijke kenmerk
vat overigens twee mooie stukken. de kijk van een wiskundige op taal
Een van de amusantste is ongetwij is. Battus doet zelf een poging iets
feld het verhaal ‘Hua Yüan Tse meer structuur aan te brengen door
leest de Volkskrant’, een verhaal in vier hoofdstukken vier ‘rekenover een Chinese visser bij wie elke vormen’ (formele grammatica, tel
ochtend de Volkskrant voor de deur len, computerprogrammering, en
van zijn hut ligt. Deze analfabeet varia) te onderscheiden waarvan de
breekt zijn been en heeft daardoor laatste, zoals gezegd, niet erg uit de
de gelegenheid zich een theorie te verf komt, maar meer dan een vor
vormen over hoe het Nederlandse melijke oplossing is dit niet. Het
schrift in elkaar zit. Hij bedenkt boek levert niet een duidelijk beeld
dan de grondslagen van de formele op van wat Battus nu met taal en
invoering van klinkers die Battus taalkunde wil, ook al bevat het zijn
ook al bedacht had. Bij herlezing inaugurele rede over computer(na meer dan tien jaar) vind ik het taalkunde uit 1974. In elk geval is
nog steeds erg spannend en ook ac het boek het tegendeel van pro
tueel, o f beter: niet tijdgebonden. grammatisch; het is veel meer een
Datzelfde geldt zijn beschouwing caleidoscoop. Daardoor valt het op
over de meetkundige taalkunde. het vlak van de verwachtingen die
Battus is hier echt op zijn best als men mag hebben over het bekend
hij bepaalde principes uit de wis maken van zijn huidige positie in
kunde — dit keer de meetkunde — de taalwetenschap wat tegen. Die
positie wordt niet opgehelderd. Dit
op de taalkunde loslaat.
beeld wordt versterkt door het feit
Kaleidoscoop
dat enkele van de artikelen voor
Rekenen op taal is niet echt een taalkundigen nogal gedateerd zijn:
boek: het is een verzameling stukjes zo is de uitleg van het Chomskywaarvan sommige wel en sommige model 1965 voor leken uit 1972 nu
niet met elkaar te maken hebben. nog steeds beeldschoon, maar
Er is niet sprake van één verbin sindsdien is er zo ongelooflijk veel
dend principe dat de stukjes ook in gebeurd dat het anno 1983 vrijwel
houdelijk tot een eenheid maakt, alleen nog maar een historische
ook al zegt Battus zelf op de kaft dat waarde kan hebben. Ook een aantal

andere stukken zijn voor taalkundi
gen niet meer zo relevant. De bun
del lijkt dus goed besteed aan niettaalkundigen en aan taalkundigen
die een paar van die klassieke
Battus-stukken in een boek willen
hebben.
Het is een groot genoegen om ie
mand zo onafhankelijk, humo
ristisch en inhoudrijk op een hoog
niveau te zien opereren. De formele
taalkunde in Nederland mag zich
zeer gelukkig prijzen dat zij in de
overgangsjaren van niets naar iets
een zo kritische begeleider heeft ge
had die bovendien goed overweg
kon met het Nederlands. Als Battus
zelf de bundel niet zou hebben sa
mengesteld, dan zou deze hem
moeten zijn aangeboden door taal
kundigen.
B
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leen maar geforceerd lijken als men
zich krampachtig verhoudt tot die
wiskunde. Die kramp zit in een
weerzin tegen de buitenkant ervan:
de formules die ‘het mooie’ wegha
len, de foefjes, het onmenselijke, et
cetera. Sinds jaar en dag tekenen
taalkundigen zogeheten boomdia
grammen van zinnen als Overmor
gen hoopt Babette Battus te lezen.
Nog steeds worden ze er lastig over
gevallen
door
letterkundigen
(meestal in de grapsfeer met enige
weemoed naar de tijd dat taalkundi
gen nog ‘gewoon’ deden), en door
achtergebleven taalkundigen (iets
verbetener meestal) die maar niet in
de gaten hebben dat het gaat om
een heel simpele ordeningsvorm.
Zo’n ordening is erg handig als je
wilt aangeven dat Battus en te lezen
bij elkaar horen als groep. Dergelij
ke boompjes worden onder de
naam stamboom al eeuwenlang ge
bruikt om bij voorbeeld familierela
ties in kaart te brengen, en ze zijn
ook geschikt om de structuur van
een boek aan te geven, zoals blijkt
uit de illustratie hierbij met be
hulp waarvan Battus de inhoudsop
gave van zijn boek Rekenen op taal
structuur geeft. Dus er is eigenlijk

geen enkele aanwijsbare reden te
vinden waarom er zo’n emotioneel
verzet is tegen de formalisering van
de taalkunde, behalve dan dat die
formele taal zo ‘anders’ is.
Taalkundig Nederland heeft in de
jaren vijftig en zestig het geluk ge
had dat enkele wiskundigen
filosofen (onder anderen E.W.
Beth, J.F . Staal) zich begonnen te
interesseren voor de taalkunde. Uit
hun omgeving komt ook de wiskun
dige Hugo Battus voort (die toen
nog anders heette). Battus mengde
zich ook echt met taalkundigen: hij
werd in de jaren zeventig zelfs gedi
plomeerd taalkundige. In het land
der eenogen kan Twee-oog snel koning worden en de troon stond bij
wijze van spreken al klaar (de taal
kundigen bogen toen nog met ont
zag voor de wiskundigen), maar
Battus heeft nooit echt een bewind
willen voeren; daar is hij het type
niet naar. Hij is niet iemand die
verantwoordelijkheid uitoefent: hij
wijst op iemands verantwoordelijk
heid voor een goed en vooral kri
tisch gebruik van zijn intellectuele
vermogens en wat die persoon er
mee doet, is verder zijn zorg. Bat
tus is dus meer wegwijzer dan ti

Rekenen op taal bevat zestien stuk
ken, die alle reeds eerder versche
nen zijn als artikel o f fragment. Ze
zijn in viertallen gegroepeerd tot
hoofdstukken, die telkens een be
paald aspect van Battus’ werkzaam
heden bestrijken. Het eerste hoofd
stuk gaat over Chomsky en taal: het
bevat vier stukken over formele
grammatica. In twee ervan staat
Chomsky centraal: het ene is een
beeldschone uitleg van het transfor
mationele model uit de jaren zestig
en het andere beschrijft, als om
lijsting van een boekbespreking van
een van Chomsky’s boeken, de gemoedskwelling van Fons, een Nij
meegs
student.
Hij
vindt
Chomsky’s gebruik van formele ap
paratuur en de afwezigheid van
kommunikaatsie als centraal onder
zoeksthema fascistisch, maar raakt
ernstig in de war als hij merkt dat
Chomsky in de Vietnam-oorlog
zeer goed was.
Het tweede hoofdstuk gaat over
Tellen en taal: hier richt Battus
zich in vier stukken op een van zijn
grote hobby’s: het tellen van taal
vormen. Het meest in het oog
springende stuk is hier de ‘Gek bij ^
Elsevier’, waarin Battus de varia-
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HANS LOOS / W EGW IJZER VOOR EERSTEJAARS
EN AANKOMENDE STUDENTEN. / F. 17,50
BFR. 334, 127PP. ISBN 90 6283 602 X
Dit b o e k je helpt b e g in n en d e e n aankom ende
studenten hun w eg te vinden bin nen de universiteit.
Het bevat informatie over studiebeurzen, huisvesting
en praktische tips m et b etrekking tot het studeren.
FRITS SELIER / W EG W IJS IN DE WETENSCHAP:
EEN VOORBEREIDING. / F.15.25/BFR . 291,
116PP. ISBN 90 6283 601 1
W eten sch ap is e e n vak dat g e le e rd kan worden.
Dit b o e k wijst de w eg hoe m en kan kom en van
het p assief verw erken van kennis tot eigen
w eten sch ap p elijke activiteiten.
TILLY DINGER, MARGREET SMIT EN COEN
WINKELMAN / EXPRESSIEVER EN
GEMAKKELIJKER SPREKEN. HOE EXPERIMENTEER
IK MET MIJN SPREEKGEDRAG? / F. 18,50/BFR. 353,
132PP ISBN 90 6283 589 9.
Als je je bew ust wordt van je eig e n sp reek g ed rag,
kun je er e e n positieve invloed op uitoefenen.
In dit b o e k le e s je hoe.

G. KUYPER / ABC VAN EEN ONDERZOEKSOPZET.
F. 19,50/BFR. 372, 156PP. ISBN 90 6283 580 5.
E en onderzoek opzetten, hoe d oe je dat? V oor
ie d e re e n die m et onderzoek te m aken heeft op elk
niveau van w erkstuk tot proefschrift.
RUDOLF GEEL / HOE ZET IK MIJN GEDACHTEN
OP PAPIER. / F. 15,25/BFR. 291, 96PP.
ISBN 90 6283 501 5.
Het schrijven van essays, w eten sch ap p elijke teksten
groep sverslagen e n notulen.
H. A.J.M. LAMERS / HOE SCHRIJF IK EEN
WETENSCHAPPELIJKE TEKST? / F. 25,- / B F R . 478,
204PP. ISBN 90 6283 528 7.
E en handleiding om scripties, verslagen dissertaties,
rapporten en b eleid sn o ta's te schrijven.

•
De b o e k e n zijn te verkrijgen b ij uw bo ekhan del. Ze
zijn ook bij d e uitgever verkrijgbaar door
overm aking van d e prijs + F. 2.10 (porti) p er
bestellin g op girorekening 602060 ten nam e van
U itgeverij Coutinho te M uiderberg. U ontvangt dan
het b e steld e thuisgestuurd.
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Ik ben nog zo gezond als een vis, dus w il ik
een lage ziektekostenpremie.

Kan dat?

and Christmas

Veel m ensen kennen hun 1
huisarts alleen maar van
naam. A nderen daarentegen
kennen hem maar al te goe
Soms tè goed. Desondanks
betalen w e allemaal graag
een lage premie. Maar ja, is
dat altijd mogelijk? Uw verze
keringsadviseur zal deze
vraag zeker met „ja" beant
woorden. Omdat hij via E:
elke ziektekostenverzekering
kan toesnijden op uw wen- [
sen. En omstandigheden.
Bijvoorbeeld door d e variatie
in eigen risico. H etgeen
w eer van invloed is op d e ]
premiehoogte. Deze veelzij- j
digheid geldt overigens voor!
alle verzekeringen van Enni
Maak dus altijd uw wensen
duidelijk kenbaar. O ok al
lijken ze soms onmogelijk.
In n eg en van d e tien
gevallen zal uw verzekerings
adviseur toch antwoorden:

tfc
infaam
and
it is the«s vSiPrerihi
uiStates
theüowünted
«hati || U(1
ish tieed
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THE UNCOLLECTED
SHERLOCK HOLMES
SIR ARTHURCOKAK DOYLE

MUSNEWS

Rlchard LaiKwIyn Green

CURXJUf
A.VD RAT CURNCW
A COMPLETE AND
COMPREHENfUVE
CUIDE TC CGMPIJTING

Dat kan!
MONSIGNOR QUIXOTE
G raham G reene
A wonderfully picaresque tale plucked
frnm Cervantes’ seventéenth-century
classic and transposed to the twentiethcentury with ingenious and hilarious
effect. Monsignor Quixote. the
ingenuous Spanish priest who believes
himself to be a descendant of the
fictious Don. takes to the road with his
unlikely companion. the deposed
communist mavorof El Toboso Their
journey takes them through advent ure
after adventure, to engage in
philosophical and political speculation.
and to perform deeds of chivalrv that
are compelling. uproarious and much.
much more

ƒ13.50

THE MORDIDA MAN
Ross Thom as
A firecracker of a thriller, set in the
fast-moving. deadlv milieu of
international politics, espionage and
corrupt ion.

H3.50

THE BLUE NILE
Ennia, ChurchiUplein 1,
2517 JW Den Haag.
Tel. 070-72 72 85.

ennia

Zoveel mensen, zoveel wensen.

Alan M oorehead
lllustrated. large format edition

/'35.50

THE WHITE NILE
Alan M oorehead
lllustrated. large format edition

THE END OF THE
WORLD NEWS

THE PENGUIN COMPLETE
NOVELS OF GEORGE ORWELL

A nthony B urgess
A remarkable work of imaginative
fiction from this incredibly versatile
and hugely enjoyable writer.
Crammed full of verbal pyrotechnics.
tantalizing jokes. imaginative depth
and breadth of vision, The End o f the
World News tells three stories, each
concerned with the end of three very
different worlds. As the author says
himself. “Buv, read. enjoy.”

A writer of remarkable range and
imaginative strength, creator ofa
haunting fictional landscape. George
Orwell holds a hallowed place in the
annals of English literaturè. T-ogether.
his six powerful. compassionate and
prophetic novels must form an intrinsic
part ofany library oftwentieth-centurv
fiction

ƒ16.25

THE PENGUIN COMPLETE
LONGER NON-FICTION OF
GEORGE ORWELL

1984

Penguin’s classic collection of Orwell s
works has never looked better as
draws near. This handsome companion
volume to the Complete Novels
contains Down and O ut in P aris and
London. The Road to Wigan P ier and
Homage to C atalonia

/ 29.60

f 29,60

WARGAMES
David Bischoff
When a teenage computer whizz-kid
accidentally keys into Joshua'. the U.S.
Air Force Command Centre
supercomputer, which then offers him a
choice of games, he is unable to resist.
He picks ‘global thermonuclear war'
and suddenly finds himself running in a
chilling race against tim e.fo r the
countdown to a computerized
Armageddon has begun!

/ 12,25

NINETEEN EIGHTY-FOUR
G eorge Orwell
Newspeak...Doublé Think...Big
Brother...The Thought Police.the
language of Orwell's last novel has
passed into the vernacular as a symbol
of the horrors of totalitarianism. First
published in 1949 and one of Penguin's
all-time bestsellers. Orwell s classic is
now published with a startling new
cover.

f 13.50

IMPORTER NIL8SON & LAMM
WEE8P
VERKRIJGBAAR IN ELKE
GOEDE BOEKHANDEL
Prijzen onder voorbehoud

RETURNING
E dna O’B rien
With these nine stories. Edna O'Brien
returns to ‘that far-off region called
childhood', a land populated by the
soulful ghostsofher reminiscences. Her
stories are passionate. lyrical and
touchingly candid. all with the
authentic ring of experience remembered.

f 12.25

HOT WATER MAN
D eborah M oggach
Powerful. evocative and very amusing
East-meets-West entertainment. Hot
W ater Man is a glorious send-up of
mid-seventies colonial life in Pakistan,
in which the characters’ preconceptions
are ruthlessly challenged as thev
swelter under the unfamiiiar heat of an
alien sun.
‘Original. perceptive and very
entertaining' - Alison Lurie in the
Spectator
f

13.50

THE UNCOLLECTED
SHERLOCK HOLMES
Sir A rth u r Conan Doyle
Compiled by R ichard Lancelyn
Green
This marvellous and endlessly
fascinating volume includes two
uncollected stories - The Lont Special
and The Man with the Watches; the
plavs The Spcckled Hatut and The
Crown Diamond*. Doyle s own parodies
of the Holmes stories and excerpts from
itiany interviews, articles and lecturea
on Holmes.
f 16.25

SECOND HEAVEN
Ju d ith Guest
A brilliant follow-up to O rdinary
People. Judith Guest’s first and
internat ionally acclaimed novel.
Second H eaven is the enthralling.
sensitive stor>' of Michael Atwood.
Catherine <Cati Holzman and Gale
Murray - three people whose personal
lives are in turmoil, yet who together
find happiness. strength and security.
Judith Guest's extraordinary skill and
pereept ion will make you care
passionately that - this time - good
does triumph over evil.
f

13.50

THE PENGUIN
COMPUTING HANDBOOR
S usan C u rran and
Ray C urnow
Comprehensive. accessible, nontechnical and highly-readable. The
Penguin C om puting H andbook is
destined to become the Standard
reference work on the subject.
f:35.50

.JANE FONDA’S HEALTH
AND FITNESS DIARY 1984
Following the phenomenal successof
her previous two books. this is a
lavishly illustrated day-by-day. weekby-week diary incorporating her
exercise advice and recommendations.
nutritional tips and recipes.
f 27,95
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Ethel Portnoy en de tactiek van de constante woordenwisseling

Net nu de televisie meedeelt dat
ons een ramp te wachten staat
omdat het zo gemiddeld twee
graden warmer aan het worden
is in de wereld, lees ik in V l i e 
g e n d e v e l l e n , dat op de achter
grond van de energiecrisis die
we meemaken, het angstige
beeld loert ‘van een wereld
waar het k o u d zou worden’.
Hiermee is in principe de dis
cussie geopend tussen diegenen
van ons die bij ernstige verwil
dering vrezen het koud te zullen
hebben en zij die bang zijn voor
te hoge temperaturen vanwege
een overmaat aan medemens.

19 NO VEM BER 1983
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over Roland Barthes, zo nijdig is ze
0p Joseph Beuys. En het moet me
van het hart dat die laconieke
kwaaiigheid me meer bevalt dan het
lyrisch beginsel. Er overvalt mij
een giechelbui al ik over Beuys’
kunstwerk bij Portnoy lees: ‘Laat

lijk te zijn, op het gevaar a f als een f i 
lister te klinken, wat me een zorg zal
zijn, is een berg vet nu niet iets dat ik
graag in de huiskamer zou willen heb
ben _ tenzij natuurlijk in de gedaan
te van een dierbaar familielid. ’ Goed

Doeschka Meijsing

I S n

D

ik beginnen met die berg vet. Om eer

Vliegende vellen
Schetsen en verhalen
door Ethel Portnoy
Uitgever: MeulenhofT,
186 p ., ƒ27,50
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Van de waaier en de flipperkast

Voor een dergelijke discussie kun je
mij ieder moment van de nacht
wakker maken en ik zal antwoor
den: koud! Koud vind ik erger.
Maar wat ertoe doet is dat iedereen
gesteld voor dit soort vragen: wat
vind je erger, doof o f blind? koud o f
warm? hartaanval o f kanker? de
ment o f in de bloei der jeugd? man
o f vrouw? — dat iedereen zonder na
te denken zal roepen: Doof! Koud!
Kanker! In de bloei van de jeugd!
Man! (o f enig ander rijtje). Om ver
volgens daar argumenten bij te zoe
ken.
Met Vliegende vellen bedrijft Ethel
Portnoy een manier van schrijven
en combinerend redeneren die mij
voortdurend verleiden tot tegen
spraak, instemming — en de ver
wondering dat iemand op papier in
staat is mij in constante woorden
wisseling met dat geschrevene te
houden. De tactiek die zij daarbij
hanteert berust op het principe van
de valstrik: met ogenschijnlijk ge
mak en nonchalance begint ze de le
zer te vertellen van dit en van dat
(de ondertitel van het boek luidt
dan ook luchtig ‘Schetsen en verha
len’), maar naarmate je geboeider
raakt in een schets o f verhaal, voel
je ook steeds meer neiging ja te
knikken o f nee te schudden, alsof er
persoonlijk iets aan je voorgelegd
wordt in de trant van: ‘vind jij dat
nu ook?’

____________ ( D E
--------------------------------------------------------------------------------I

E thel P ortn oy, fo to Chris van H outs
Een mooi voorbeeld daarvan is de languit gestrekt voor je en dan je
trachtte te kleineren, hoe triviaal oj
schets ‘Het Boek der Dingen’.
romp een halve slag draaien. ’ On kinderachtig het ook mocht zijn. Een
Daarin vertelt ze over het Hoofdeens, denk ik, dat hoort bij mij tot dichtregel, een roklengte, een recept,
kussenboek van Sei Shonagon, die de categorie nuttig-omdat-het-goed- een gebaar, een naam: hij beschreef,
door Portnoy ‘de prinses van de
voor-je-is. ‘Erotische dingen: Vanaf analyseerde, vergeleek, ontdekte on
wereldliteratuur’ genoemd wordt. je plaats in de bus neerkijken op de derliggende betekenissen o f geheimzin
Dat boek handelt over de etiquette
handen van een voor de rest onzicht nige boodschappen. Wat was de we
aan het Japanse h o f tijdens de tien bare autobestuurder. ’ Eens, mee reld een rijke vindplaats voor zo’n
de eeuw. Binnen het bestek van lut eens, denk ik, waarom heeft nooit ■ geest!’
tele, geraffineerde regels, weet
eerder iemand dat opgeschreven?
Ethel Portnoy een sterke interesse
en zo beland ik regel na regel in een
Een dergelijke bewondering, die na
op te wekken voor dat boek. ‘G e steeds heviger debat. Dit is nu de
bijna twintig jaar niets aan intensi
looft u mij nu wanneer ik deze on ware kunst van het weerwoord uit teit schijnt te hebben ingeboet, laat
geëvenaarde prinses loof en prijs?’ lokkende schrijven.
zijn sporen na in de ziel. Net als
vraagt zij ten overvloede. Om ver
Barthes lijkt zij een onderwerp uit
volgens snel over te schakelen op Roland Barthes
de lucht te plukken: het kopen van
een uitdaging. De lezer wordt uit In twee schetsen uit de bundel
een champagne-koeler; de manieren
gedaagd tot een gedachtenwisseling
om de afwas te doen; een reis naar
wijdt Ethel Portnoy herinneringen
op het moment dat Portnoy zelf en aan Roland Barthes, ‘de man met de Verenigde Staten; een herinne
kele categorieën van de Japanse
wie ik vier van de meest opwindende ring aan de lagere schooltijd in
prinses overneemt voor eigen ge jaren van mijn leven zou doorbren New York — om daar wat mee te
bruik, onder het motto ‘Im itatie is gen’. Deze zin doet vermoeden dat jongleren (terwijl er achteloos enige
de meest oprechte vorm van vleierij’. er van een liefdesrelatie sprake was sublieme observaties en grappen
(Dit soort uitlatingen is zo scherp
tussendoor gestrooid worden) en
— en in zekere zin was dat ook zo,
dat ik geneigd ben ze uitgeknipt als
ook al was hij haar leermeester aan ten slotte precies daar uit te komen!
waarschuwing boven mijn schrijfta de Ecole Pratique des Hautes Etu waar ze de lezer hebben wil: dat alle
fel te hangen). En daar komt Ethel
des te Parijs, en zij een van zijn stu dingen de moeite waard zijn om er
Portnoy’s eigen hiërarchie naar
denten. Het is de verliefdheid van eens over na te denken wat ze bete
analogie van die van de prinses:
een leerlinge voor een man van gro kenen. Niet alleen de drang-tot-het‘Lieflijke dingen: Door de planken
te klasse: ‘Onze cultuur, in a l haar kopen-van-een-hoed, o f het gedrag
vloer, vanuit de kam er eronder, de in uitingen, was zijn speelterrein.(...) van de Enige Geliefdste Kat (de Ei- !
tonatie horen van een kinderstem. ’ Als criticus was hij niet reactionair, gen kat), maar ook het gedrag van
Mee eens, denk ik. ‘Genoeglijke dinin die zin dat hij het onderwerp dat de kunstenaar met de hoed Josephll
gen:(...) Rechtop zitten met je benen
werd behandeld nooit veroordeelde o f Beuys. Zo opgetogen als Portnoy is j

gaat en elk nieuw nerfknooppunt
voor de keuze die je kunt maken.
Ethel Portnoy stelt dat dit beeld
van het blad het begrip van de vrije
wil vertegenwoordigt, maar dat er
ook nog zo iets is als toeval. ‘Laten

we hiervoor het beeld gebruiken van
de flipperkast. De bal begint te rollen
bij de geboorte, hij rolt hierheen,
daarheen, en dan plotseling rolt hij
een bepaalde sleuf in, en wat je ook
schudt o f timmert, hij raakt er niet
meer uit. ’ En dan beschrijft ze hoe

ze tijdens haar werkzaamheden tus
sen tibetologie en indologie op zo’n
flipperkastnoodlot stuitte.
Geen enkel moment doet Portnoy
een uitspraak over een voorkeur
voor ó f waaier ó f flipperkast. Ze
stelt ze naast elkaar als twee moge
lijkheden om de dingen te zien.
Haar stukken te zamen vormen ook
een dergelijke combinatie van waai
er en flipperkast. In eerste instantie
denk je dat de bal heen en weer rolt
en dat de lezer op den duur ergens
klem geschreven zal worden, naar
een onoverkomelijke oplossing,
maar op het laatste ogenblik neig je
toch weer naar de waaier-theorie
dat er op elk kruispunt door de
schrijfster een keuze is gemaakt.
Als zij over de waaier-theorie zegt:
‘Ergens kom je uit — dit is, in mijn
visie, waar het allemaal om draait,
het verborgen thema achter al der
gelijke overpeinzingen’, dan is dat
Noodlot en toeval
precies het idee dat je na lezing van
de bundel hebt. Jonglerend, den
Maar voordat iemand mocht gaan
kend, redenerend, associërend, kom
denken dat Vliegende vellen over al
je ergens uit, namelijk op de plaats
les en nog wat gaat (wat zo is, wat is
waar de schrijfster je hebben wil:
daarop tegen?) moeten we nog tot
instemmend o f tegenstribbelend
de kern van het boek komen. In ‘De
met wat ze te berde brengt.
waaier en de flipperkast’ begint
Zoals in het hoofdstuk ‘Playboy’,
Ethel Portnoy te vertellen over haar
waarin ze een bezoek brengt aan de
werkzaamheden — indertijd — aan
bioscoop waar Don Giovanni van
het Instituut van de Universiteit
Joseph Losey draait. Als, nota be
van Leiden waar zij aangetrokken
ne, operaliefhebster doet ze haar
was om de catalogus van de tibetobeklag over de interpretatie van L o 
logie in de grote catalogus van de
sey die Don Giovanni niet een 'vro
indologie in te bedden. Via deze cu
lijke Frans, een levensgenieter, een
rieuze bezigheid stuit ze op het le
charmeur (...) die geen smart maar
venslot van een zekere Robert Leeen breed spoor van vreugde achterliet
vinz, die zijn vijfendertig levensja
in menig bed’ laat zijn, maar de kille
ren aan de strop eindigde omdat hij
cynicus die in niets anders geïnte
meegedaan had aan een samenzwe
resseerd is dan in zijn eigen noodlot
ring om Karei II van Engeland op
en ondergang. Ik vond dat mooi, de
de troon te krijgen. ‘Wat is het
manier waarop Don Giovanni bij
noodlot?’ vraagt Ethel Portnoy zich
Losey zich zelf willens en wetens
af. “ Kies je het uit, o f kiest het jou
uit?” Het spreekt vanzelf dat som de hel injoeg. Tragisch ook, in de
nobele zin van het woord. En daar
migen — zoals Levinz — vrij zijn
mee ben ik precies beland op het
om te kiezen. Anderen, dat weten
punt waar een boek als Vliegende
we uit ervaring, zijn dat niet.’
vellen je wil hebben: midden in een
Geboeid door dit vraagstuk haalt ze
gesprek waarin de schrijfster je
een schrijver aan, William Seavraagt: ‘vind jij dat nu ook?’ Ja ,
brook, die kiest voor de theorie van
vaak vind ik dat ook en soms, ‘niet
het Waaiervormige Noodlot. We
lang achter mekaar zoals de arme
moeten ons dat voorstellen als het
oude meneer Swan’, vind ik dat
geraamte van een dood blad, waar
niet.
®
elk nerfje staat voor de weg die je

zo, denk, geef ’m z’n vet — en de
manier waarop ze verder met Beuys
afrekent stemt tot diepe tevreden
heid.
Het uitnodigen tot weerwoord, de
laconieke toon en een vleugje me
lancholie zijn de balletjes waarmee
ze jongleert. Reisbeschrijvingen,
herinneringen, voorvallen, dit boek
zou een hoop etiketten nodig heb
ben als je van etiketten houdt. Wat
bij voorbeeld te denken van het
hoofdstukje ‘Bezoekers uit de ruim
te’? Plotseling staat er een lang, niet
rijmend gedicht in Vliegende vellen.
Het gaat over het hebben van kin
deren, over hoe kinderen doen en
er hoeft niet meer over gezegd te
worden dan dat het het hoogtepunt
van de bundel is, trefzeker, laco
niek en daardoor juist (mirabile dictu) een beetje treurig.
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Hildegard Knef

ROMY SCHNEIDER een
Een aangrijpend verslag over een tragisch verlopen
leven (aangevuld met een geïllustreerde filmografie).
Paperback, f 2 5 ,-

Uitgeverij J.H.Gottmer, Haarlem.
Verkrijgbaar bij boekhandel en warenhuis.
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I Leonardo door Ralph Steadman Het chemisch huwelijk door Gerrit
(Jonathan Cape ± 130 p., ƒ 52,85). Komrij (De Arbeiderspers, 163 p.,
Na zijn hilarische, getekende en ge ƒ 27,50). De boekuitgave van Kom
schreven boek over Freud, over rij’s verheerlijkte en verguisde lite
treft Ralph Steadman alles wat hij raire toneelstuk, nu aangevuld met
tot nu toe heeft getekend met dit een ‘Dossier’, bestaande uit recen
boek over Leonardo da Vinei. Met sies van Hanny Alkema, Dirkje
bewondering en geïntrigeerd door Houtman en Kester Freriks en in
Da Vinei tekent hij het leven, met terviews afgenomen door Gerardliefde en ironie, met kennis en jan Rijnders, Pieter Kottman, Gohistorisch inzicht: schitterende tafe dert van Colmjon, een essay van
relen, schetsen, details, humor. Een Rob Schouten en het twistgesprek
hommage aan Da Vinei en de tussen Komrij, Hurkmans en Wil
kunst.
lem Jan Otten. De uitgeverij Bébert
in Rotterdam maakte van twee co
Dierbare nagedachtenis door Mar- lumns van Komrij over Praag in
guerite Yourcenar. Vertaald door N R C Handelsblad een adembene
Ton van der Stap & Theo Duques- mend bibliofiele uitgave in een
noy (Ambo/Athenaeum-Polak & oplage van 85 exemplaren, voor een
Van Gennep, 311 p., ƒ32,50). Het adembenemende prijs: ƒ 220,—.
eerste deel van Yourcenars autobio Praag, 14 pagina’s in blauw linnen
grafie Le labyrinthe du monde en leer, is Komrij’s sombere verslag
(’s Werelds doolhof). Souvenire een week lang in deze stad. De te
pieux begint met het verhaal van genstelling tussen wat Komrij
haar geboorte, om van daaruit af te schrijft en dit luxe boekje maakt het
dalen naar de geschiedenis van haar allemaal nog schrijnender (te be
familie en verwanten. Met kalme stellen bij Bébert, 010-258659).
zekerheid doet zij verslag van haar
onderzoek en haar ervaringen daar
bij. Bij Meulenhoff verscheen tege
Vliegende vellen door Ethel Portnoy
lijk de vertaling van haar essay over
(Meulenhoff, 176 p., ƒ27,50). Een
de Japanse schrijver Mishima, Misnieuwe verzameling van Ethel
hima of het visioen van de leegte (ver
Portnoy’s zelfbedachte genre: het
taald door Greetje van den Bergh,
verhalende essay, waarin gewone,
107 p., ƒ 24,50).
dagelijkse verschijnselen een onver
wachte dimensie krijgen. Bevat ook
herinneringen aan het begin van de
jaren vijftig in Parijs toen de appels
nog niet van de boom vielen en
Cobra nog moest worden wat het
nu is. Bewaard voor de geschiede
nis is hier ook Portnoy’s visie op
Joseph Beuys.

Het circus van de geest — Emblemata
door Charlotte Mutsaers (Meulenhoff, ƒ 19,50) De schilderijen en te
keningen van Charlotte Mutsaers
zien er bedrieglijk onhandig uit. In
deze zwart/wit emblemata is de me
dedeling tot zijn essentie terugge
bracht maar de argeloos onhandige
lijn onthult ook de scherpzinnig
heid die daarvoor nodig is. Deze
emblemata zijn verrassend van
geest, hard en ironisch-cynisch van
inhoud, maar niet vrij van het ge
noegen van het mededogen. Het
zinkende zwarte schip kijkt aan de
horizon regelmatig toe.
28
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Wittgenstein — Sein Leben in Bildem und Texten, samengesteld door
Michael Nedo en Michele Ranchetti. (Suhrkamp, 394 p., ƒ 156,15, na
1 januari 1984 ƒ180,55). Op dit
monumentale boek heeft menigeen
gewacht: na vergelijkbare uitgaven
over Freud, Hesse en Brecht is dit
het vierde deel van een leven in
beelden en documenten: een pren
tenboek van de meest besproken fi
losoof van de laatste twintig jaar.
Het boek bestaat bijna uitsluitend
uit volslagen onbekend materiaal
en raakt aan alle gebieden en con
tacten van Wittgensteins leven. Al
le foto’s en documenten zijn voor
zien van commentaar. Niet voor
niets wordt degene die het boek
heeft verzorgd op het omslag ge
noemd: Willy Fleckhaus, het typo

grafisch en esthetisch genie van
Suhrkamp. Het is, voor de be
langstellenden, zaak niet te lang te
wachten met aanschaf; zulke boe
ken worden niet een-twee-drie her
drukt. (Importeur; Nilsson &
Lamm)
A Susan Sontag Reader, ingeleid
door Elizabeth Hardwick (Vintagepaperback, importeur Van Ditmar,
446 p., ƒ 24,25). In een wederom
schitterende
paperback
(waar
Vintage/Random House een eer in
stellen) zijn hierin de belangrijkste
essays van Sontag verzameld, van
het invloedrijke stuk over ‘camp’
tot de stukken over Codard, stijl,
pornografie, tegen interpretatie en
Roland Barthes.

moeder en de kleurrijke vreemden
in Port of Spain, Afrikaanse negers
en Amerikaanse soldaten, tegen de
achtergrond van het Engelse kolo
nialisme. Naipaul ontdekt pas laat
dat zijn vader verhalen heeft ge
schreven en journalistiek werk
heeft verricht. Dat brengt hem naar
de bronnen van zijn eigen schrijver
schap.
De reis van de douanier naar Bentheim door Willem Brakman (Querido, 113 p., ƒ 22,50). Deze roman op
het formaat van een novelle brengt
Brakman in een Drents hotel en in
gebieden van zijn verbeelding waar
emoties en verlangens met de wer
kelijkheid wedijveren; bovendien
speelt Brakman een genoeglijk spel
met de lezer omdat alles gezien
wordt door de ogen van een schil
derij. Zie de bespreking van Frans
de Rover op pagina 30.
Scheve levens door Gerrit Krol
(Querido, 192 p., ƒ 2 5 ,-). Krol
schreef begin dit jaar een feuilleton
onder deze titel waarin hij zijn
hoofdpersoon Gerrit even afstande
lijk als ongenadig het leven van
mensen om hem heen observeert en
beschouwt. Daarbij komen alle ge
voelige zaken van deze tijd aan de
orde. Zie de bespreking van Jacques Kruithof op pagina 20.

M a rk u s R a etz

Markus Raetz — Arbeiten/Travaux/
Works 1971-1981 (Kunsthalle Ba
sel en vier andere musea in Europa,
± 150 p., ƒ45,55, importeur Idea
Books). Lezers van De Revisor we
ten wie Raetz is, daarin verscheen
door de jaren heen werk van hem,
dat voor een deel in dit boek is ver
zameld. Raetz is de meester van het
betekenisvolle streepje, karton dat
gaat leven en die tekent met neon.
Jan Vos en Jeroen Henneman zijn
zijn geestelijke vrienden.
Proloog voor een autobiografie door
V.S. Naipaul (De Arbeiderspers/
Privé-Domein, 89 p., ƒ21,50). Nai
paul zet de eerste veelbelovende
stappen voor zijn herinneringen
aan zijn jeugd en jonge jaren in Trinidad, waar hij leefde tussen de
hindoeïstische clan van zijn groot

107 maal Sub Ligno Libelli door R,
Breugelmans (Reflex, 103 p.,
ƒ 90,—). Niet dit boekje is zozeer
uitverkoren, wel waarover het gaat:
de bibliofiele pers van Ger Kleis.
Dit boekje, dat in een oplage van
400 ex. verscheen, is een bibliogra
fie van alles wat hij heeft gedrukt
van de zomer 1974 tot oktober
1983. Alle uitgaven worden vak
kundig beschreven en in de inlei
ding historiceert Rudie Ekkart over
Ger Kleis als hogeschooldrukker.
Kleis drukte onder meer werk van
Komrij, Bastet, Kafavis, Leopold,
Trakl, Verlaine, Leopold.
Aké — The Years of Childhood door
Wole Soyinka (Vintage Library of
Contemporary World Literature/
Random House, 230 p., ƒ 24,25,
importeur Van Ditmar). Deze bio
grafie van de Nigeriaanse schrijver
Soyinka beschrijft een gelukkige
jeugd van iemand die van zijn ou
ders hield en zich ook voor politiek
interesseerde. Soyinka geldt als hét
voorbeeld van superieure Afrikaan-

se literatuur, hoewel hij ‘opgroeide
in een tuin met teveel culturen.’ De van de beste in de Engelse taal.
bibliotheek van hedendaagse we Hayman heeft zowel een literairreldliteratuur van Vintage is een historische, filosofische en een bio
nieuwe reeks van schitterend uitge grafische belangstelling en weet dit
voerde paperbacks die zal verschij allemaal te combineren met veel in
nen onder de naam ‘Aventura’. De zicht in Kafka’s werk.
twee andere delen die nu uitgeko
men zijn betreffen The Questionnai James Dean en het verdriet door
re van Jiri Grusa en One Day of Life Remco Campert (Salamandervan Manlio Arqueta, een boek over pocket 123 p., ƒ 8 ,—). In de onvol
de gruwelen in El Salvador dat vo prezen en niet prijzige Salamander
rig jaar ook in Nederlandse verta reeks verscheen deze eerste herdruk
ling bij Het Wereldvenster/Novib van Camperts verhalenbundel. In
het titelverhaal kan men de nuttige
verscheen.
zin ‘Alleen slechte dichters hebben
de krukken van het nut nodig’ vin
den; tevens: dat men niet veel heeft
aan een parate intelligentie als men
een meisje hoort vragen om een
briefkaart van James Dean. De tra
nen stromen dan vanzelf. Nieuw in
de Salamanderreeks is ook Een fries
huilt niet van Gerrit Krol (130 p.,
ƒ 10)25).___________________ .
Hannah Arendt — For Love of The
World door Elisabeth YoungSem pé
Bruehl (Yale University Presspaperback, 563 p., ± ƒ 35,—). De
Quelques enfants en Quelques mani- grote biografie over Hannah
festants door Sempé (Editions De- Arendt is nu in een goedkopere edi
noël, Parijs, ± ƒ 20,— per deel). tie verkrijgbaar. De schrijfster, een
Het is algemeen bekend dat de leerlinge van Arendt, maakte er een
Franse tekenaar Sempé de vader omvattend werk van, vanaf haar
van alle kinderen is en door hen jeugd in Koningsbergen, de dood
ook zo wordt beschouwd. Zijn va van haar vader, de studie bij Heiderlijke plichten vervult hij in dit degger, de huwelijken met Stern en
boek. Zij worden daarin voor Blücher, de Amerikaanse tijd, de
gesteld in heroïsche omstandighe Eichmann-discussie en de periode
den tijdens de strijd tegen de vol
wassenen, waarbij list en tactiek
wonderen doen. Die volwassenen
zien we terug in het ander boek:
weinig thuis, altijd ter manifestation. Hét boek over de mens en zijn
demonstratie.
Kafka — A Biography door Ronald
Hayman (Abacus-paperback, 348 p.,
ƒ 18,15, importeur Van Ditmar).
Complete biografieën over Kafka
zijn zeldzaam. Deze van Hayman,
die eerder boeken schreef over
Nietzsche en De Sade, geldt als een

H annah A re n d t

De Eenhoornprijs
Maar liefst een bedrag van ƒ 10.000,— zal vanaf volgend jaar jaar
lijks worden uitgereikt door de onlangs opgerichte Marten Toon
der Stichting te Amsterdam. Het bedrag is verbonden aan De Eenhoornprijs, een nieuwe door deze Stichting ingestelde prijs voor li
teraire prozadebuten. Volgend jaar november wordt de prijs voor
het eerst uitgereikt. Manuscripten die in aanmerking willen komen
moeten vóór 15 maart 1984 bij de jury zijn, die dit eerste jaar
bestaat uit Tom van Deel, Cyrille Offermans en Hugo Brems. (De
jury zal elk jaar wisselen) De ingezonden werken moeten tenminste
een omvang van 25.000 woorden hebben. Het bestuur van de
Stichting bestaat uit Geertjan Lubberhuizen, Martin Mooy en
Ernst Veen. Het adres waar zich de grote brievenbus bevindt waar
de ongetwijfeld honderden manuscripten worden ingewacht is:
Rubensstraat 58 hs, 1077 MV, Amsterdam.

t

waarin ze haar laatste werk, The Li
fe o f the Mind, schreef. Frans Boen
ders schreef op 25 september 1982
over het boek in Vrij Nederland, en
noemde haar een ‘ambassadrice van
menselijkheid en onafhankelijk
heid’.
Enthusiasms door Bernard Levin
(Jonathan Cape, 264 p., ƒ47,50).
De Engelse criticus Bernard Levin
is niet de eerste waaraan men denkt
als men zich iemand voor de geest
wil halen die in staat is ergens
enthousiast voor te worden. Hij
was lange tijd een vreeswekkend
criticus, met net zo weinig eerbied
voor schrijvers als een reus voor
een grassprietje. In dit boek echter
komt hij voor de draad met zijn ge-

heimen: op het gebied van de litera
tuur, muziek en schilderkunst. Eén
lang superieur persoonlijk essay te
gen de onverschilligheid.
The Aeneid — Virgil, vertaald door
Robert Fitzgerald (Random House,
402 p., ƒ64,45, importeur Van Dit
mar). Een vertaling van de Aeneas
door een Amerikaan zal een Neder
landse lezer niet direct opwinden,
maar dit is dan ook iets bijzonders.
Fitzgerald vertaalde eerder de
Odyssee en de Ilias en deze verta
ling werd met spanning tegemoetgezien. Hij mag er dan ook zijn: in
even natuurlijke als geserreerde
verzen ontsluit hij het epos zodat
Amerikaanse kranten er alle aanlei
ding in zagen er uitvoerig bij stil te
staan.

Braaf en niet braaf in de traditie
Vervolg van pagina 20

ble bekeek. Maurice is wat Tobias
aarzelend en weifelend is: een
Stendhal-adept die zich helemaal
met zijn voorbeeld identificeert.
Stendhals boek over de liefde speelt
in dit verhaal een gewichtige rol,
maar niet hinderlijk. Maurice’s ver
eenzelviging met Stendhal wekt
Tobias verbazing. De kennis die
Tobias via Maurice over de liefde
heeft opgedaan heeft hij nog niet in
de praktijk gebracht en is nog van
papier. Als Maurice toenaderingen
doet en daarbij geen terughoudend
heid aan de dag legt versteent hij en
weet hij geen raad met wat hem
overkomt. Hij keert terug naar
Laura en haar dochter, bij wie hij
in de zomer logeert. Dat hij voor
Maurice de tekeningen van Stend
hal aan het vergroten is wil echter
zeggen dat hij nog niet bepaald los
van hem is. ‘De kus van Medea’
heet het verhaal omdat Laura in
een toneelstuk speelt waarin Medea
haar overspelige man Iason met een
hartstochtelijke kus doodt. Iets der
gelijks doet Maurice met Tobias,
alleen gaat hij niet dood, hij blok
keert er een mogelijk groeiende lief
de mee.
In ‘De Soevereine actrice’, ‘De kus
van Medea’ en het laatste verhaal,
‘De dansschool’, worden steeds
grenzen overschreden. In ‘De dans
school’, dat in de vorm van een
flashback is geschreven, vertelt Jo
nathan (al die mooie namen!) aan
zijn vriendin gruwelijke sprookjes
als ze samen Berlijn bezoeken, min
of meer aan de hand van de schilde
rijen van Kirchner. In die sprook
jes wordt zij voorgesteld als een le
lijke oude vrouw. Zijn vriendin Ca-

rin gaat een keer te ver als zij vindt
dat hij er na een vrijpartij zo kwets
baar en onschuldig uitziet en hem
aan zijn geslacht verwondt — onge
veer hetzelfde heeft plaats in ‘De
kus van Medea’ als er een glas
wordt gebroken waarvan stukjes op
het geslacht van Tobias vallen. Jo
nathan herinnert zich het schilderij
van Cranach waarop Lucretia een
mes tussen haar borsten drijft en
met een verlokkende oogopslag
naar de toeschouwer van het schil
derij kijkt. Deze associatie heeft wel
erg veel gewicht; Carin is niet ver
kracht, zoals Lucretia, heeft niet de
neiging zelfmoord te plegen en haar
kleine grensoverschrijding heeft
een nogal onschuldig karakter.
Haar status als fatale vrouw is geen
feit; ze wordt in het heden als ie
mand voorgesteld die radicale
beslissingen neemt en in Berlijn
danst ze wel eens met een vreemde
man. Het spel dat ze samen spelen
met het schilderij van Kirchner is
heel aardig, maar niet onheilspel
lend genoeg om de associatie met
Lucretia te rechtvaardigen. Wel
wordt er mee geïllustreerd hoezeer
Jonathan en Carin in een wereld
van boeken en schilderijen denken
en daarin opgaan: een gang van za
ken die heel goed en met natuurlij
ke dialogen en monologen wordt
beschreven.
In de laatste twee verhalen, ‘De kus
van Medea’, en ‘De dansschool’,
overwint Freriks zijn braafheid en
schept hij tegelijk de mogelijkhe
den die hem even soeverein zouden
kunnen maken als zijn kleine actri
ce.
®
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Op het netvlies van een duivels oog
„Roet*ande'

Brakmans satansstreken in het landschap van Staring
De reis van de douanier naar
Bentheim
door W illem Brakman
Uitgever: Querido,
113 p ., ƒ22,50

Frans de Rover
In de eerder dit jaar verschenen
essaybundel Een wak in het
kroos geeft Brakman, naast een
interpretatieve toelichting op de
ontstaansgeschiedenis van een
deel van zijn oeuvre, ook een
terugblik op zijn persoonlijke
ontwikkeling. Openhartig maar
zonder literaire kunstgrepen te
schuwen, schetst hij de affectie
ve relatie tot zijn ouders.
Zo ontstaat een intrigerend beeld
van zijn ‘Bildung’ als opgroeiende
jongen. Intrigerend omdat daarin
zo veel vervat is van wat Brakmans
latere schrijverschap zal kenmer
ken. Mede door zijn nieuwe novelle
met vele verwijzingingen naar
schilders en schilderkunst, treffen
me de passages over zijn schilde
rende vader. Urenlang kon hij als
kind toekijken hoe zijn vader,
wiens hoogste lof voor een schilde
rij was: ‘net echt’, niet alleen koeien
‘naar de natuur’ weergaf, maar ook
bestaande schilderwerken naschil
derde (meestal van ansichten): ‘het
zo getrouw mogelijk kopiëren van
de verbeelding van een ander’. De
jonge Brakman kijkt de imitatiekunst van zijn vader af, leert in de
huid van een ander te kruipen, leert
bovenal te ‘zien’: ‘Ik zag steeds
scherper, ik werd een kijker, een loer
der, een gluurder. Schuldig aan mijn
moeder, schuldig aan mijn vader ging
ik rond en zag wat ik zag. Ik werd
een verschrikkelijke kijker, dun van
onderen zwol mijn lichaam naar bo
ven toe langzaam aan tot de geweldi
ge knop van mijn kop, waaruit ik in
het rond spiedde en speurde. Een in
kijken vertaalde vraagdwang was ik,
en ik zag wat niemand zag (...) Ook
vroeger had ik zo gekeken, maar dan
met treurnis om het verlorene en ver
latene; nu vrat ik mij de buitenwereld
binnen. Ik tuurde in het kleinste van
het kleinste, in een slurpende honger
om dat te zien wat nog niemand had
gezien, waarvan ik zeker wist dat nie
mand het gezien kon hebben. ’
Een hoogtepunt van loeren en glu
ren vind ik Een weekend in Oostende '
30
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(1982), maar ook in De reis van de
douanier heeft Brakman zijn ogen
niet in zijn zak, zij het dat hier op
een heel bijzondere manier gekeken
wordt. De novelle, gesitueerd in
het landschap waar eens Starings
Jaromir, geteisterd door satansstre
ken, ronddwaalde, speelt zich af op
het netvlies van niets minder dan
een duivelsoog.
De novelle begint op het moment
dat de ik-persoon door woedende
dorpsbewoners ‘om redenen die
hier niet ter zake doen uit een stadje
gemieterd (wordt)’; het verhaal ein
digt met een identieke situatie,
maar dan heeft de lezer zich intus
sen een oordeel over die ‘redenen’
kunnen vormen. En dan kan de
reactie van de dorpelingen wel op
een zeker begrip rekenen want de
ik-persoon, die zich huichelachtig
presenteert als ‘vertegenwoordiger
van Algemene Belangen’, blijkt een
uiterst veeg type met een specifiek
belang: door ondeugende duivels
kunsten sticht hij chaos en verwar
ring niet alleen onder zijn mede
personages in de verhaalwereld,
maar ook bij de lezer. Dit laatste
omdat het de vraag is of er wel spra
ke kan zijn van ‘personages’ en
‘verhaalwereld’ in traditionele (rea
listische) zin. Wat zo onschuldig
begint met de introductie van de
verdreven ik-verteller die besluit ‘er
maar eens een tijdje tussenuit te
gaan om op mijn verhaal te komen,
ergens waar het rustig is en stil en
waar men mogelijk nog oog en oor

heeft voor belangen in het alge
meen’, verandert weldra van karak
ter.
De verteller nodigt de lezer uit eens
mee te kijken naar een douanier bui
ten dienst, voorgesteld als een
goedmoedige lobbedoes die vakan
tie houdt in het familiepension De
Groene Jager bij Lochem. Op het
landelijk buiten scharrelen nog wat
andere gasten rond: een vrijerig
paartje (‘dat is opgelegd pandoer’),
een wonderschone brunette (‘die
statig, vol allure, fraai van haar,
diep van oog over tuin en terras
zeilde’), de geschiedenisleraar Van
Kol (‘een beetje een kwee zo te
zien, maar een beschaafd man ge
tuige de wijze waarop hij at’) en een
wonderlijke figuur met het uiterlijk
van een koetsier die voor ieder die
hem aankijkt zijn parelgrijze hoed
licht, ‘hoffelijk, dat wel, maar met
zo’n lachje’.

Koektrommel
Alles vredig en overzichtelijk, tot
de verteller over de douanier op
merkt: ‘Op dit moment van het ver
haal zat hij tegenover de heer Van
Kol aan een wit tafeltje in de tuin.'
Het in een rustige ambiance op
mijn verhaal komen blijkt letterlijk
opgevat te moeten worden en vanaf
dat moment is dan ook alles moge
lijk. De ik-verteller verdwijnt uit
beeld maar blijft voelbaar aanwe
zig: het verdere verhaalverloop kan
ik niet anders lezen dan dat de ikverteller in de huid kruipt, ‘bezit
neemt’ van de douanier — de lobbe

does ontpopt zich als radde
praatjesmaker met malicieuze en
scabreuze trekjes die de heer Van
Kol nog menige hete opvlieging zal
doen bezorgen. Om extra vaart in
het geheel te krijgen, verschijnt de
ik-verteller nog eenmaal om de bei
de oude heren, juist plannen ma
kend voor een gezamenlijk reisje
door de provincie, wat ophitsende
peper in hun achterste te strooien.
Al babbelend zien de heren plotse
ling twee kokette, witgeklede meis
jes fietsen. ‘Het waren mooie meiden
en ze wisten donders goed hoe ze daar
voorbij rolden, van hun wangetjes en
zo en hun zonspettende tanden, hun
leuke pofmouwen en hun velociperende derrières. Ik kende die troeteltjes
overigens wel, ze kwamen lijnrecht
van de koektrommel thuis, waar ze
op het deksel lachend van de fiets
sprongen of er weer op, barstend van
de plannetjes met van diezelfde hoed
jes en in dat zonovergoten flanel. Ik
noemde die meisjes de “Bahlsen ca
kes”, want dat stond op de rand. Hel
was een overwegend schrijnende doos,
waaruit ik jarenlang vete tientallen
soorten koekjes heb opgeknabbeld,
wat ook weer een band geeft. Nooit
had ik gedacht ze nog eens voorbij te
zien schuiven maar daar gingen ze en
ik had ze wel voor hun hersens willen
slaan, of schreiend omarmen, want
dat is hier om het even. ’
Van de koektrommel, hopla! in het
verhaal, op afroep beschikbaar: de
douanier hoeft tijdens een parkwandeling slechts op te merken (on
derwijl vanuit de ooghoeken vals
loerend naar zijn metgezel): ‘Geef
mij maar een koppel billen’, of daar
komen ze al weer langsgepeddeld,
de oude Van Kol in kramp en wan
orde achterlatend.
Zo gaat dat bij Brakman — hij vreet
zich met zijn ogen de buitenwereld
binnen en wat hij ziet en op papier
zet, dat is er, dat gebéurt. Er gebeu
ren in de novelle weer talloze zaken
‘die nog niemand gezien had’. De
(meesterlijke) beschrijving van een
korte verpozing aan de rivier waar
boeren vee overzetten, doet de
douanier verzuchten: ‘Het zou me
niet verbazen als ik linnen zou voe
len wanneer ik de stenen aanraak,
want ik denk dat we in een schilde
rij zitten van Albert Cuyp. Wat is
dit prachtig mooi.’ Met de woorden
van Brakmans vader zou ik over de
ze literaire kopie van de verbeet-j
vervolg op pagina 35
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Je eigen mensen wijzer laten worden...
Waarom investeren we zoveel in interne
opleidingen? Omdat we het belangrijk
vinden dat iedereen die bij ons werkt
een vakman of vakvrouw is.
Vooropleiding is daarvoor nuttig, maar
meestal niet voldoende.
Daarom kennen we een respec
tabel aantal gerichte opleidingen.

Bijvoorbeeld voor onze inspecteurs,
die gespecialiseerde steun moeten
verlenen aan de verzekeringsadviseur.
Maar ook mensen die schade-claims
behandelen, collectieve pensioencontracten beheren of de automatische
informatieverwerking voorbereiden,
krijgen bij ons heel wat extra kennis te

verwerken. Dat moet. Want van de
grootste verzekeringsmaatschappij ver
wacht iedereen het meest.
Overigens: bij vacatures laten
we, als ’t even kan, allereerst onze eigen
mensen in aanmerking komen.
Die kunnen bij ons dus op twee
manieren wijzer worden.1

7

~ \)

N a tio n a le N e d e rla n d e n

ISfSiST

1

H et L ezen
‘Wat is er in een man-vrouwrelatie genoeglijker dan samen
de avond doorbrengen met
allebei een goed boek?’
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Iedereen heeft wel eens een boek gelezen.
Vroeger bijvoorbeeld, als kind — en later
ook nog wel eens. Maar bij sommigen heeft
het echt toegeslagen, het lezen. Zoals ande
ren in hun vrije tijd op de race-fiets klimmen,
elektrische mini-spoorwegen aanleggen, of
graag verre reizen maken, zo zijn er mensen
die, gevraagd naar hun hobby, antwoorden:
lezen! Rudie Kagie reisde door het land en
zocht deze lezers op. De visser die in paniek
komt als er op zee geen boek zou zijn om te
lezen tijdens de lange lege uren. De moeder
en huisvrouw die ‘alles leest wat los en vast
zit’. De 80-jarige man die zich twee keer per
week naar de bibliotheekbus begeeft. De elf
jarige jongen die het meest van dikke boe
ken houdt ‘omdat het dan langer duurt voor
je het uit hebt’. Of de man die het lezen-inbad nog steeds niet echt onderde knie heeft.
Een verhaal over lezers, dat gaat van Lezen,
via Gretig Lezen, naar Fanatiek Lezen.
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BO EK EN VAN D E F O N T E IN
VEEL V O O R IE D E R

D E PROM

RoaldDahl

Simon Lucard

LIEFDE
wat heet!

Jouke Mulder/A.C. Willink
Willinks waarheid
Een van de grootste en
meest spraakmakende schil
ders vertelde zijn levensver
haal aan Jouke Mulder.
M et documenten, unieke fo
to’s en Het dagboek van Sylvia. ƒ 27,50
Hans Ferrée
Langs deze mij onsympathie
ke weg...
Op het dieptepunt van een
persoonlijke crisis zette
Hans Ferrée een contactad
vertentie in VN. Dit is het
relaas van een man op zoek
naar de vrouw van zijn dro
men. ƒ 17,50

Roald Dahl
De GVR
‘Hier toont hij opnieuw een
fabelachtig begrip voor wat
kinderen bezighoudt. (...)
Lezen, alle leeftijden, want
zoiets verschijnt niet vaak.’
(Gertie Evenhuis in
‘Trouw ’). / 22,50

Jan de Rooy
Nachtvlinders
Jan de Rooy (1949), die ver
halen publiceerde in o.a.
Maatstaf, beschrijft in dit
romandebuut een milieu
waarin personen op zonder
linge wijze eikaars handelin
gen volgen. In een vlecht
werk van spanning en ab
surditeiten wordt gestreden
om de gunst van een jonge
pianist, die op zijn beurt
ook nog een strijd met zich
zelf te voeren heeft. ‘Een
nieuw geluid in het heden
daagse Nederlandse schrij
ven. Hier is een schrijver
om in de gaten te houden.’
(Ethel Portnoy). ca. ƒ 22,50

Noem mij maar Jon,

AlexanderPoIa
\OI È\...?
linucin

Alexander Pola
Nou èn...?
In deze ‘handleiding voor
optimisten’ zijn onwijze
wijsheden en wijze onwijs
heden gebundeld. ‘Wie het
breed heeft, laat anderen
hangen.’ ƒ 16,90

Ans Wortel
Noem m ij maar Jon
De openhartige liefdesge
schiedenis van een vijftigja
rige vrouw en een jonge
Zuidafrikaan. Ans Wortel
moest dit boek tussen haar
biografieën door schrijven.
/ 25,—

Douglas Adams
Het leven, het heelal en de
rest
Zelfs de meest zorgvuldige
raadpleging van Het transgalactisch liftershandboek en
Het restaurant aan het eind
van het heelal bracht niet
aan het licht waarom de
aarde altijd werd gemeden
door de rest van de melk
weg. ƒ19,50

Milan Bern
Het BACH-project
Thriller over spionage in de
computerindustrie. Onder
zoeker Marco Barends wan
trouwt het automatise
ringsproject waaraan hij zal
meewerken, naar blijkt te
recht... ƒ 25,—

Eppo Doeve
Van Adam tot Noach
Nog niet eerder gepubli
ceerde tekeningen uit de na
latenschap van Doeve, aan
gevuld met een bloemlezing
genesispoëzie uit deze eeuw.
/ 22,50

krant. Man zoekt vrouw, vrouw zoekt man — en door de vermel
ding van lengte, levensbeschouwing en liefhebberijen is een on
eindig aantal varianten op dit klassieke thema mogelijk. ‘Ik ben
een j. man, baard, snor, 1.78, 38 jr., innerl. ouder, uiterl. jonger.
Hobby: lezen. Ik mis een (h)echte vriendschapp. relatie met een
vrouw die ook eenzaamh. niet wil laten overheersen.’ Een intrige
rende tekst. Vooral dat ‘hobby: lezen’ kan van alles betekenen. Is
de man verslaafd aan kranten en tijdschriften o f doorvorst hij
standaardwerken van wetenschappelijk kaliber? Wie weet leest hij
triviale cowboyboekjes o f misschien is het iemand die in stilte ro
mantische herfstavonden bij knapperend haardvuur creëert met
Lillian Rubins Intieme vreemden onder handbereik.
De brief onder nummer wordt rap beantwoord: de man wil best
over zijn hobby praten, al zal het wat tijd vergen om hem te berei
ken. Hij woont landelijk in een dorp buiten Hengelo, waar hij als
ambtenaar op het stadhuis werkt. ‘Door omstandigheden,’ opent
hij bij hem thuis zelf het gesprek, ‘ben ik nogal vereenzaamd ge
raakt. Ik heb veel in me zelf moeten overwinnen voordat ik die ad
vertentie durfde te plaatsen.’ Zeventig reacties heeft hij gekregen
— hij had er tien verwacht. ‘Misschien dat vijf van die zeventig
brieven ingingen op dat lezen,’ zegt hij. In het begin had hij het
spannend gevonden, zo’n advertentie. N u is al het anonieme leed
dat op hem afkomt vooral om treurig van te worden. Het zou leuk
zijn als de vrouw die hij zoekt minstens zoveel leest als hij, dat wil
zeggen: een paar uur per dag. ‘Wat is er in een man-vrouw-relatie
genoeglijker dan samen de avond doorbrengen met allebei een
goed boek? Dan kan heel gezellig zijn.’
Het is gek, maar sinds de vriendin met wie hij samenwoonde vier
jaar geleden bij hem wegging, is hij ontzettend veel gaan lezen.
Op allerlei gebied, hij beschikt over een brede interesse. Vaak is
hij met wel tien boeken tegelijk bezig. In zijn vrije tijd mijdt hij
café, bioscoop, schouwburg en verenigingslokaal; laat hem maar
lezen, dat is rustig en ontspannend.

‘Ik vind het een ramp als een goed boek van me uit
is. D an kan ik wel huilen ’

Simon Lucard
Liefde, wat heet!
Een stadsrand van de
Randstad: Het Lennontijdperk. Narda (14) ont
moet de veel oudere schil
der De Brauw. Een liefdes
affaire, ogenschijnlijk zon
der enig uitzicht. De Brauw
tracht met zijn verleden en
met dat van zijn jeugdige
minnares in het reine te ko
men. Illusies heeft hij net
zo min als zij. Maar juist
aan dit tekort dankt dit ro
mandebuut van Simon Lu
card (1929) zijn openhartig
en lichtvoetig, bijna ge
wichtloos karakter, ƒ 22,50

Fran^oise Sagan
Een roerloos onweer
Een nieuwe Sagan: een ge
beurtenis! Het verhaal
speelt in het Frankrijk van
midden vorige eeuw en be
gint als een kalme liefdesre
latie tussen een notaris en
een adellijke weduwe. Maar
de romance ontwikkelt zich
tot een geruchtmakend dra
ma, vol woede, hartstocht,
wellust en losbandigheid.
Dertig jaar erna blikt Nicolas Lomont, dan notaris in
ruste, terug op de gebeurte
nissen en slaagt hij erin zijn
emoties op papier vast te
leggen. ‘Als eens een lezer
deze bladzijden ontdekt...’
ƒ 24,50

SvniDMim

ONNO UXENBERG

Vijfjaar geleden noteerde hij nog zijn naam en de datum van aan
schaf op de eerste bladzijde van elk nieuw exemplaar, maar in de
boeken die hij na de scheiding kocht, ontbreekt dat persoonlijke
kenmerk. Er was geen beginnen meer aan. Elke week sleepte hij
wel een nieuw vrachtje mee naar huis en wilde hij nog tijd heb
ben om dat allemaal te lezen, dan kon hij niet aan de gang blijven
met eindeloos zijn naam en data voorin te schrijven.
Hij wijst op de salontafel die een centrale positie inneemt ten op
zichte van vier slordig gerangschikte fauteuils. Minstens zestig
boeken bedekken het tafelblad. ‘Het is misschien wat ongebruike
lijk om een hele tafel zo vol boeken te hebben liggen. Dat komt
doordat ik hier alleen woon en dan ontstaat automatisch zo n sta
pel. Die boeken zijn in geen maanden van hun plaats geweest. Als
je ze optilt, kun je aan de stofplek precies zien waar ze gelegen
hebben. Het komt zelden voor dat ik een boek in één ruk uitleest.
Die roman daar heb ik bij voorbeeld al tien maanden en ik ben er
nog maar twaalf pagina’s in gevorderd. Dat ervaar ik wel als een
nadeel. Een boek dat je in één adem zou moeten uilezen neem ik
nu meestal te gefragmenteerd tot me. Bij wijze van uitzondering
heb ik de afgelopen zomer twee boeken van Maarten t Hart ver
slonden, eerst Het vrome volk, meteeen erachteraan Een vlucht re
genwulpen. Dat kwam meer door het uitnodigende weer dan dat ik
die boeken nu zo bijzonder vond; inhoudelijk zijn ze me nogal te
gengevallen. Ik had ook iets over me van: nu even doorzetten,
Maarten ’t Hart móét je gelezen hebben, dat is een schrijver waar
iedereen over praat. Meestal trek ik me weinig aan van wat andere
mensen lezen. Ik kan ook niet zeggen dat er een bepaalde schrij
ver is die ik speciaal bewonder. Hemingway spreekt me aan, maar

Ankie Peypers
Met welke maten
O p een middag had zij haar
pen neergelegd, de zilveren
die zij lang geleden van Edward had gekregen, met ze
ven kruisjes erin gegraveerd
voor zeven jaren geluk. En
zij was weggegaan. Een
vrouw probeert zich maat
schappelijk en emotioneel
los te maken van wat zij de
‘vaderwereld’ noemt. Zij
ontmoet een toneelspeler uit
Chili, die na een gevangen
schap werd verbannen en
naar Europa is gekomen.
Ankie Peypers publiceerde
de laatste jaren vooral ge
dichten, maar is met dit
sterke boek terug als roman
schrijfster. ƒ 22,50

—

©

Emmanuel Bove
Arm and
In het Parijs van de jaren
twintig hangt nog de sfeer
van de kater van de Eerste
Wereldoorlog. Armand, die
ogenschijnlijk gesettled is,
ontmoet op straat zijn oude
makker uit zijn zwer
verstijd. In korte en langere
gesprekken en ontmoetin
gen, waarbij vrouwen een
belangrijke rol spelen, pro
beert de burger de zwerver
tot een aangepast leven te
brengen. Emmanuel Bove
(1898-1945) werd heront
dekt door Peter Handke en
de literaire pers. Onlangs
bracht de Prom ook Mijn
vrienden in vertaling uit.
ƒ 18,50

Sven Delblanc
Speranza
De Speranza is een drie
master uit 1790. De vertel
ler is een van de passagiers,
de negentienjarige graaf
Malte Moritz. Spoedig ont
dekken hij en zijn metgezel
len dat het schip slaven ver
voert. M oritz’ progressieve
ideeën botsen met de harde
werkelijkheid. Deze roman
is suggestief en onontkoom
baar als een thriller geschre
ven. Sven Delblanc (1931)
behoort tot de belangrijkste
schrijvers van Scandinavië
en trekt daarbuiten steeds
sterker de aandacht. / 2 5 , —

Prom

die boeken las ik al aan stukken op een leeftijd dat ik er eigenlijk
nog niet aan toe was. Voor de rest ga ik nogal chaotisch te werk.
Soms sta ik voor een bepaald vak bij de boekhandel en dan valt
mijn oog ergens op, zonder dat ik weet waarom en hoe. Of ik zie
een boek in de etalage liggen en dan denk ik opeens: hé — en dat

UITGEVERIJEN WERELDBIBLIOTHEEK BECHT - DE BUSSY

‘Ik had ook iets over me van: nu even doorzetten,
M aarten ’t H a rt móet je gelezen hebben ’
A D V E R T E N T IE S C H R IJV E R

Peter Schneider
DE MAN OP DE
MUUR
’Het lijkt alsof in Duits
land de tijd niet alle
wonden heelt maar
alleen het gevoel voor
pijn doodt’.
De geschiedenissen van
mensen aan beide zijden
van de Muur.
Een met woede en
verbijstering geschreven
relaas over de absurditeit
van het leven in het
verdeelde Duitsland.
Paperback f 22,50

ERICH MARIA
REMAROUE

Paula Milne
JO H N DAVI D
John David wordt
geboren met het
syndroom van Down,
mongolisme.
Zijn ouders besluiten
hem na de bevalling in
het ziekenhuis achter te
laten; ze zien hem nooit
meer terug.
Een aangrijpend en
dapper geschreven boek
over de strijd tegen het
verdriet dat het leven
soms voor ons in petto
heeft.
Paperback f 29,50

Maria Marcus
DE PIJN LIJK E
WAARHEID
Vrouwen & masochisme
’Hoe kunnen we een
vrouwenbeweging
vormen als drievierde
van ons masochiste is?
Waarom wordt er in de
klassieke psychoanalyse
zo weinig gezegd over
vrouwelijk masochisme,
zodat het lijkt alsof deze
geaardheid alleen voor
mannen een probleem
vormt, maar bij vrouwen
als aangeboren en deel
van hun wezen wordt
ervaren?
Paperback f 29,50

Bertolt Bracht
Vertellingen
over meneer K.

DE W EG

Erich Maria Remarque
DE WEG TERUG
Een aanklacht tegen de
oorlog en een pleidooi
voorde vrede.
Een waarschuwing voor
wat er gebeurt als de
mens zich in een oorlog
verliest.
Na vijftig jaar actueler
dan ooit.
Paperback f 24,90

Bertold Brecht
VERTELLINGEN
OVER M ENEER K.
Brecht op z’n best.
Prozajuweeltjes van een
grote intensiteit.
Vertaald door
Martin Mooy.
Paperback f 19,50

Baruch de Spinoza
KORTE
GESCHRIFTEN
Een belangrijke bij
drage tot het begrip van
Spinoza’s denkwereld.
Gebonden f 57,50

Saust
I.A. Gontsjarov
OBLOMOV
Het verhaal van de
typisch Russische figuur
Oblomov, uitvinder van
het Oblomovisme.
Hèt meesterwerk van
Gontsjarov.
Gebonden f 29,50

J.W. von Goethe
F A U ST I E N II
De enige Nederlandse
Faust-vertaling.
Met een zeer uitgebreid
notenapparaat van de
vertalers .
Gebonden f 49,50

Machiavelli
DE VORST
Dat de politiek een doel
in zichzelf is, lijken de
daden van politici - waar
ook ter wereld - dage
lijks te bevestigen.
Machiavelli wist dit al
vier eeuwen geleden en
beschreef dit fenomeen
met geweldig inzicht.
Paperback f 22,50

Verkrijgbaar in de boekhandel

is dan meestal raak. Ik ben bij voorbeeld altijd enorm geïnteres
seerd geweest in de Spaanse burgeroorlog. Ik zag ergens in de eta
lage het boek De hoop van André Malraux liggen, die titel zei me
niets, maar toch werd ik als door een soort magneet die zaak bin
nengezogen. Ik pakte dat boek beet en dat bleek over de Spaanse
burgeroorlog te gaan. Dat heb ik vaker, dat ik gewoon een boek
handel binnenstap en dan blijkt achteraf dat ik daar precies dat
ene interessante boek oppak dat in mijn belangstellingssfeer ligt.
Ik heb er geen verklaring voor, ik weet ook niet welke betekenis ik
eraan moet toekennen. Het gebeurt. Bij ons thuis werd vroeger
niet veel gelezen. Toen ik een jaar of achttien was, ontdekte ik de
detectives. De beginboekjes, zeg maar. Op een zeker moment
raak je op die dingen uitgekeken, ze blijven ongelezen in je kast
staan en dan geef je ze weg aan iemand die er wél plezier aan be
leeft. Vanaf mijn twintigste groeide mijn belangstelling geleide
lijk de literaire kant op. Het is een enorme chaos in mijn boeken
kast, niets staat op volgorde of alfabet en de meeste boeken zwer
ven verspreid door het huis. Dat is wel eens zoeken, maar heb ik
een bepaald boek gevonden dan kan ik blindelings de passages te
rug vinden die me hebben aangegrepen. Dan hoef ik maar even te
bladeren om te kunnen zeggen: dat en dat, tweede alinea van
bladzijde zoveel, sprak me aan. Mits het een boek is dat ik heb
uitgelezen, natuurlijk.’
Tussen de boekenberg op het salontafeltje ligt Amerika, Amerika
van Jan Donkers. Het is één van de vele titels die ‘min of meer op
de bonnefooi’ werden gekocht: ‘De naam Jan Donkers zei me niet
zoveel, ik wist vaag dat hij wat journalistiek werk had gedaan.
Toevallig zag ik in de winkel dat boek over Amerika en Ameri
kaanse zaken liggen. Dat leek me wel wat, ik ben inmiddels bijna
op de helft, maar er is zoveel, hè. Een tijdje geleden nam ik me
voor, meer poëzie te gaan lezen. Ik ben daarin niet verder geko
men dan de aanschaf van de Spiegel der Nederlandse poëzie; daar
blader ik af en toe wat in. Ik moet het nog leren lezen, poëzie.
Soms weet ik gewoon niet waar ik beginnen en waar ik eindigen
moet, met al die boeken om me heen. Mijn manco is dat ik te vaak
halverwege blijf steken. Hier, De dans van de Woe-Li Meesters.
Heb ik al een paar keer meegenomen op vakantie en nog steeds
ben ik er niet doorheen. Dat deprimeert. Ik heb bij voorbeeld een
abonnement op De Gids. Als ik erin slaag, tien procent van de ar
tikelen te lezen is het veel. Heel veel mensen lezen in overgeble
ven uurtjes, als ze moe zijn. Nou ja, prima, daar zijn de ontspanningsverhalen voor. Als je iets in handen hebt dat met veel moeite
door een schrijver op papier is gezet, denk ik dat je de auteur
groot onrecht doet door hem te lezen op een moment dat je er ei
genlijk te moe voor bent. Ik denk dat je dan nooit kunt opbrengen
om te begrijpen wat de man tijdens het schrijven heeft bedoeld.
Ik heb voor het slapen gaan ook wel eens iets van Hemingway ge
probeerd, nota bene een verhaal dat ik al kende, maar na een paar
regels moest ik al afhaken. Er drong niet tot me door wat er stond,
ik was gewoon te moe. Daarom heb ik nu naast mijn bed altijd
stapels stripboeken liggen. Lucky Luke en zo — als ik dat lees,
lach ik me rot.’

0

oms pak ik de dikke Van Dale, ga ik daar iets in zitten lezen.
Is leuk hoor.’ Hester Knibbe (37) zit op een laag zwart kus
sen in ?en woonkamer, die zich vanwege veel olielampen en
gietijzeren kandelaars het beste laat omschrijven als knus. Hester
Rnibbe groeide op in Harderwijk, woonde lang in Utrecht en is
de laatste jaren moeder van twee kinderen en huisvrouw in Rot
terdam. Ze leest ‘alles wat los en vast’ zit: nogal wat mystiek,
astrologie, Zen-filosofte, maar dus ook de dikke Van Dale, ro
mans, gedichten en luxe plaatwerken in prachtband. Boeken zijn
duur, ramsj-aanbiedingen en uitverkoop kunnen steeds op haar
volle aandacht rekenen. Vier gulden en vijfennegentig cent, dat is
typisch zo’n uitverkoopbedrag dat ze al voor heel wat afgeprijsde
meesterwerken neertelde die oorspronkelijk dertig, veertig gulden
deden. Ze is eerder geneigd de volle mep voor een poëziebundel
te betalen dan voor een roman, die vroeg of laat toch in de oprui
ming belandt. En dan: ‘Een roman lees je één keer, misschien
twee keer, als het heel erg goed is drie keer. Poëzie blijf je lezen.
Ik onderga de klanken als een soort water dat ik door me heen laat
stromen. Ik lees om te beginnen een paar gedichten achter elkaar
en daarna lees ik elk gedicht afzonderlijk minstens drie keer om te
snappen wat er werkelijk staat. Als je een paar gedichten leest,
heb je een wereld te pakken die minstens zo groot is als wanneer
je een roman gelezen hebt. Wat dat betreft is poëzie een heel goe
de investering.’

S

Gerrit Achterberg, Lucebert en Martinus Nijhoff — dat zijn de
namen van ze wie alles in huis wil hebben wat er maar in druk
verschenen is. Als een roman op slecht krantepapier is uitgegeven
met een goedkoop pocket-omslagje eromheen, zal dat haar leesge
not niet bederven, maar als het om poëzie gaat, verkiest Hester
Knebbe meer cachet: ‘Het liefst heb ik bundels die op de ouder
wetse manier degelijk gebonden zijn. Ik moet er niet aan denken
dat het verzamelde werk van Gerrit Achterberg in zo n slap kar
tonnetje zou zitten; dat kan helemaal niet, vind ik.’
Vijftien jaar was ze toen ze ging werken als medisch analiste; in
de avonduren studeerde ze voor het vakdiploma, terwijl ze intus
sen alles van Camus, alles van Kafka, alles van Dostojevski en al
les van Sartre las. Haar collega’s en studiegenootjes vonden het
maar raar. ‘Wat ik las, was niet te doen gebruikelijk. Gebruikelijk
was Wolkers, Claus, Mulisch. Dat las ik natuurlijk óók, maar die
schrijvers zijn voor mij minder belangrijk dan ze voor andere
mensen zijn. Mijn belangstelling voor bestseller-auteurs is ook
weggeëbd in de loop der jaren. Het is niet meer zo dat ik het idee
heb dat ik iets mis als ik de nieuwste Wolkers nog niet gelezen
heb. Als je weet wat de man te melden heeft, hoef je niet alles
meer van hem bij te houden. Ik ga nu meer door op oude litera
tuur; wat in de achttiende en negentiende eeuw werd geschreven,
is ook heel leuk. Naarmate je ouder wordt, ga je de tijd waarin je
leeft in een groter verband zien; daar heeft het mee te maken,
denk ik.’ Misschien komt het vanwege haar studie-achtergrond,
de exacte wetenschappen, dat ze etymologie en grammatica fasci
nerend’ vindt. Het bracht haar ertoe, zelf de pen op papier te zet
ten. Nu is er in de Sonde-reeks van de Rotterdamse Kunststich
ting een bundeltje met gedichten van haar verschenen, Tussen ge
baren en woorden. Ze studeert Nederlands, sinds kort. Dat ben ik
gaan doen in het verlengde van mijn hobby.’

wolle is waarlijk geen wereldstad, maar toch is bijna elk boek
van belang er te koop. Jaap Dragt koopt ze in de Wees
huisstraat. Hij is docent aan het Stedelijk Conservatorium en
op zondagen bespeelt hij het kerkorgel bij de Protestantenbond.
Het is echt niet waar dat achter Zwolle de beschaving ophoudt te
bestaan, zoals hoogmoedige westerlingen soms menen. Kijk maar
wat Dragt op zijn bijzettafeltje heeft liggen: Beschreibung einer
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DE BEZIGE BIJ
HUGO CLAUS
I IMtRY* MULISCH

DE^NSLAG

HET VERDRIET
VAN BELGIË

33*
Harry Mulisch
De aanslag
Roman ƒ 24,50/BF 470
200.000 ex. verkocht binnen
een jaar! Nog nooit is een
roman over de oorlog en de
gevolgen ervan zó aangesla
gen als deze nieuwe
Mulisch. En de discussie
wordt allerwegen voortgezet.
Wie mee wil praten...

Willem Frederik Hermans
Klaas kwam niet
Artikelen en opstellen
ƒ 39,50/BF 755 Het vervolg
op Houten leeuwen en leeu
wen van goud en Ik draag
geen helm met vederbos. Her
mans als kroniekschrijver
van onze tijd. ‘Niets is er te
rechtgekomen van de idea
len waarvoor provo verkeers
opstoppingen teweeg
bracht...’

Hugo Claus
Hel verdriet van België
Roman ƒ 45,—/BF 860 Ma
gistraal, meesterwerk, zijn
magnum opus, het is alle
maal gezegd over deze 774
blz. tellende roman. In dit
hoogtepunt uit zijn oeuvre
heeft Claus zijn eigen uni
versum weten te verbinden
met de geschiedenis van zijn
volk, voor en tijdens
W.O. II.

Kees van Kooten
Veertig
Drie verhalen ƒ 18,—/BF 345
Publieke persoonlijkheid bij
uitstek, toch weet Van
Kooten als geen ander de
grote en kleine intimiteit
van een veertigjarige vast te
leggen in volstrekt oorspron
kelijk taalgebruik. Er mag
gelachen worden.

Lucebert
Gedichten tot 1974 in 9 bun
dels In cassette.
Tijdelijk ƒ 150,-/BF 2865
Bekroond met de Prijs der
Nederlandse letteren. Lees
ook: Oogsten in de dwaaltuin
en De moerasruiter uit het
paradijs

Remco Campert
De Harm & Miepje Kurk
Story
ƒ 17,50/BF 335 Een zeden
schets uit de jaren tachtig.
‘Zo kan men een onder
werp als overspel niet
behandelen.’ de Volkskrant

ARMANDO
MACHTHEBBERS
VERSLAGEN
UIT BERLUN EN TOSCANE

Armando
Machthebbers
Verslagen uit Berlijn en
Toscane /29,50/BF 565 Het
vervolg op Uit Berlijn
waarover Louis Ferron in
he: Haarlems Dagblad
schreef: ‘Schrijvers als Armando moeten maar niet al
te populair worden, daar
zijn ze te goed voor.’

NICOLETTE
SMABERS

DE
FRANSE
TUIN
Marten Toonder
Met uw welnemen
ƒ20,-/B F 385 Na de film
— bewegende beelden en
gesproken tekst — is Bom
mel veilig teruggekeerd waar
hij hoort: Stilstaande teke
ningen en het geschreven
woord. Maar wat een leven,
met uw welnemen.
Nicolette Smabers
De Franse tuin
Roman ƒ 19,50/BF 375 ‘Op
merkelijk gaaf debuut, mooi
geschreven, zorgzaam gedo
seerd.’ Trouw ‘Een uitzon
derlijk boek binnen de cate
gorie literatuur over kinder
tijd en jeugd.’ NRC Han
delsblad

dat ook. Hij was predikant en had een enorme bibliotheek, hij in
teresseerde zich voor veel gebieden. Daar word je mee opgevoed.
Ik zat wel eens in zijn studeerkamer en dan keek ik in zijn boeken.
Op die manier heb ik dat van huis meegekregen, die brede be
langstelling. Ik zal niet gauw een boek uit de bibliotheek halen. Ik
vind, de arbeider is zijn loon waard. Door een boek te kopen,
steun je de auteur; dat is iets om rekening mee te houden. Komt
bij, dat ik het gewoon fijn vind om boeken te hebben. Tijdens het
lezen word je soms opeens gefrappeerd door een bepaalde uit
spraak. Dat noteer ik dan achter in het boek: bladzijde zoveel, diten-dat. Op die manier kun je later makkelijk weer iets terug vin
den. Je kunt niet alles onthouden, moet je ook niet proberen, an
ders word je zo’n geborneerde betweter. Ik lees niet om in
gesprekken met citaten van bekende schrijvers te kunnen strooi
en. Lezen behoedt je voor zelfoverschatting en leert je relativeren.

M E U L E N H O F F A M STE R D A M
N ED E R L A N D S L IT E R A IR

Kester Freriks
Soevereine actrice
Verbintenissen die worden
verbroken en nieuwe liefdes
die ontstaan vormen de on
uitputtelijke intrige van deze
hecht geconstrueerde verha
lenbundel.
128 blz., ƒ22,50

Ethel Portnoy
Vliegende
vellen

Ethel Portnoy
Vliegende vellen
Verhalen en schetsen vol in
timiteit, avontuur en ver
beeldingskracht. Een unieke
internationale stem in de
Nederlandse literatuur van
nu.
200 blz., geb. ca ƒ27,50 ver
schijnt half november.

Frans Kellendonk
Namen en gezichten
Intrigerende verhalenbundel
over het verlopen van rela
ties en reputaties.
Kellendonk bewijst opnieuw
zijn uitzonderlijk stilistisch
vermogen.
158 blz.,/24,50

Hubert Lam po
Zeg maar Judith
De grote, nieuwe magischerealistische roman: een my
thische speurtocht naar de
onbereikbare geliefde.
428 blz., / 34,50, tweede
druk

H enkR om ijn
M eijer Onder
schoolkinderen

J.M.A.Bicshcm
De steen der
wijzen

Henk Romijn Meijer
Onder schoolkinderen
Vier sardonische onderwijsverhalen. Onder ‘leiding’
van een wat achteloos
schoolhoofd doodt een
groepje ‘zogenaamde’ leer
krachten de tijd met pedagogie en lijntrekken. Het sma
keloze schoolgebouw il
lustreert hun ambities.
144 blz.,/24,50

J.M.A. Biesheuvel
De steen der wijzen
Veertien prachtige nieuwe
verhalen brengen de wereld
van Biesheuvelia verder in
kaart. Over ‘Mijn vrouw’
een van deze verhalen —
schreef Carel Peeters in VN
‘...Biesheuvels beste, ontroe
rendste, meeslependste,
geestigste verhaal (...) een
verhaal dat in deze tijd nog
zijn dienst kan bewijzen.’
200 blz., ƒ 22,50,
geb. ƒ 35,—

ivvi IC1IC

Rubinstein

verliefd
Jan Siebelink
Renate Rubinstein
Koning Cophetua en het
Liefst verliefd
bedelmeisje
Renate Rubinstein over een
Liefdesverlangen en dood,
onderwerp waarover je niet
onderworpenheid en wraak,
uitgepraat raakt — de liefde
een gebroken leven ... ver
Liefst verliefd is door de rake
raad. De doem en begooche typeringen in een vaak frivo
ling die de werkelijkheid
le stijl een waardig opvolger
omarmen met grote precisie van Niets te verliezen en toch
en gedrevenheid verwoord
bang.
in acht nieuwe verhalen.
144 blz., pocket, ƒ 14,90
168 blz.,/24,50, geb. ƒ34,50

Josepha Mendels
Heimwee naar Haarlem
Met grote directheid ge
schreven roman over twee
vriendinnen: twee tegen
gestelde vormen van geluk
en twee tegengestelde vor
men van heimwee.
128 blz.,/24,50

M E U L E N H O F F A M STE R D A M
V ERTA A LD L IT E R A IR
Juan Carlos Onetti
Sch e tsen v a n
d e Kust

Roman
Timothy Findley
De laatste onvergankelijke
woorden
Briljante en provocerende
roman over het kwade gewe
ten van Europa’s elite tij
dens de opkomst van het
fascisme in de jaren dertig,
ca 412 blz., ca ƒ39,50

Elke keer als je een boek gelezen hebt, besef je dat je eigenlijk ont
zettend weinig weet. Ik dacht, dat dat goed is. Het is erg on
vruchtbaar als je uitsluitend in je zelf zit rond te loeren; dan kun

Louis-Ferdinand Céline
Noord
Na Van het ene slot naar het
andere de tweede sinistere
roman van Célines grootse
‘Duitse trilogie’.
460 blz., geb. ƒ 45,—

‘M ijn grootmoeder riep altijd: hou toch eens op met
dat gelees. M aar die was van moeders kant, die
praatten liever’
JO PLANTE

Provinz door Horst Bieneck, voor vijfenveertig gulden — ‘de prijs
zie je er niet aan af,’ verzucht de musicus — aangeschaft in de
Weeshuisstraat.
De familie leest het ochtendblad Trouw. ‘Die krant doet veel aan
het signaleren van nieuwe uitgaven,’ zegt Dragt. ‘Ik heb altijd een
notitieblok bij me en als ik een titel tegenkom die me interessant
lijkt, schrijft ik die op. Bellettrie is meer de afdeling van mijn
vrouw, mijn voorkeuren liggen op het gebied van historie, theolo
gie, filosofie — alles wat Duitsers Geisteswissenschaft noemen.’
Soms duurt het jaren voordat hij eraan toe komt een gekocht boek
eindelijk te gaan lezen. Van het stapeltje naast de fauteuil neemt
hij af en toe een exemplaar ter hand. Het kan zijn dat hij het twee
minuten later terug legt en een ander boek pakt. Vooral bloemle
zingen en poëziebundels lenen zich uitstekend voor het vluchtige
bladeren.

Dragt: ‘Ik ben meer een snuffelaar dan een lezer. Elk boek dat ik
koop zie ik als een verruiming van mijn horizon. Ik heb hier een
paar ongelezen boeken over theologie en over historische onder
werpen liggen, maar toch loop ik soms naar boven om een biogra
fie uit de kast te halen. Dan heb ik zin om zo iets te lezen, ik denk
dat wat je leest door stemmingen wordt bepaald. Mijn vader had

LAAT

VERHALEN
TOT OP ZEKERE
HOOGTE

Gabriel Garcia Mérquez
Schetsen van de kust
Reportages en beschouwin
gen over o.a. Kafka, Poe,
Faulkner, Isherwood, suïci
daal surrealisme, kannibalen
en antropofagen, spoken,
fietsen, Prins Bernhard, de
coca-cola-drinker, en het
kortste verhaal van de wereld.
184 blz., ca ƒ 27,50
verschijnt half november

Marguerite Yourcenar
Mishima of Het visioen van
de leegte
De rituele zelfmoord van
Mishima als allegorie voor
het verdwijnende traditione
le Japan. Een studie in es
thetiek van het heroïsche en
het gruwelijke door de Erasmusprijswinnaar Yourcenar.
124 blz., ƒ 24,50 Ceder Editie

Kenzaburo Oë
Deknoppen
breken
Roman

‘Elke keer dat je een boek gelezen hebt, besef je dat
je ontzettend weinig weet ’

Bette Pesetsky
Verhalen tot op zekere hoogte
Beklemmende boodschap
pen van het slagveld van het
moderne leven’ — N Y
Times Book Reviezv. ‘Dit
zijn opzienbarende, schrik
aanjagende verhalen’ — Pu
blisher’s Weekly.
Handgranaat: haal de pin er
niet uit, hij ontploft in je
gezicht! 124 blz., ƒ 24,50
Ceder Editie

JAAP DRAGT

je ook gauw verzuren als je niet bereikt wat je eigenlijk had willen
bereiken. Ik ken ze ook wel hoor, die lui met oogkleppen op die
alleen maar belangstelling hebben voor datgene waar ze zelf mee
bezig zijn. Ik had het gisteren nog met een collega over leerlingen
die in de vakantie vijfendertig orgelconcerten hadden bezocht —
en dat was het dan. Die hebben het over niets anders! Ze lezen
nooit een boek. Dan krijg je van dat gemier, hè.’

Kenzaburo Oë
De knoppen breken
Moderne Japanse roman
over de strijd van jongens
tegen de onmenselijke we
reld der volwassenen.
240 blz., geb. ƒ 29,50

Juan Carlos Onetti
Laat de wind maar spreken
Santa Maria — hel en para
dijs. Zelfkant, nihilisme,
wanhoop. In 1980 bekroond
als belangrijkste Spaanstalige
uitgave met de Cervantesprijs.
Wordt het u te machtig,
kom dan even bij met
Céline.
256 blz., ƒ 39,50

Mario Benedetti
Het uitstel
Ontroerende liefdesroman
uit Uruguay, in stilistisch
opzicht verwant aan het
werk van Svevo en Proust.
Een plotselinge verliefdheid
van een vijftigjarige boek
houder wiens lot vastlag in
sleur. 180 blz., ƒ29,50

F R I S C H

BLAUW

BAARD

Max Frisch
Blauwbaard
Sobere maar uiterst span
nende geschiedenis over
schuld en onschuld. Een
meesterlijke Frischvertelling
van grote eenvoud en preci
sie. 140 blz., ƒ 26,50

De Meulenhoff boekencatalogus — met een verhaal van
George Onveil — gratis bij uw boekhandel.
9

NEDERLANDS BIJBEL GENOOTSCHAP

GROOT NIEUWS BIJBEL

Deze gemakkelijk te lezen
vertaling, waarvan er nu al
meer dan 100.000 zijn ver
kocht, biedt een nieuwe toe
gang tot de bijbel.

lmT r

Tü

IfTnTfpl

Editie 1 omvat het oude en
het nieuwe testament. Ge
bonden in harde band met
stofomslag.
Geïllustreerd 1464 blz.,
11.5 x 18 cm., ƒ34,—.
ISBN 90 6126 350 6

‘Detectives zijn heel geschikt voor in bed, als je
languit ligt is zo'n dikke pil heel onhandig om vast
te houden’
W IL G O M M ERS

Elk bijbelboek is voorzien
van een inleiding. Verder re
gisters, kaartjes, plattegron
den, verklarende woorden
lijst en tekeningen van de
Zwitserse kunstenares Annie
Vallotton.

B

Gezamenlijke uitgave van
het Nederlands Bijbelge
nootschap en de Katholieke
Bijbelstichting.

UITGEVERIJ SASSENHEIN

Samuel Ram.

Romans voor een ‘uitgele
zen’ publiek.

‘Het begin van de ondergang'.

De ontwikkeling van een ar
beiderskind in de tweede
wereldoorlog.
ISBN. 90-70582-02-3.

‘Mans Evenbeeld.'

‘Uw weergave van de Heers
escapade op de hedendaagse
aarde is zeer oorspronkelijk
en nog goed geschreven
ook.’
ISBN 90-70582-04-X.

Wetenschappelijk werk
S.J. Redmeijer

Boeken die een beroep doen
op het denkvermogen.

‘Gedragsproblemen.

ISBN 90-70582-01-5.

‘Oedipus, begeerte, vrijheid of
de totale mens.'

Typoscript-retks.

Boekjes in kleine oplage
voor een tientje (ƒ 10,—.)
Deel 1. Diagnose en behan
deling in de orthopedago
giek. H .K. KnijfT. e.a.
Deel 2. Zelfkennis door zelf
confrontatie.’ Prof. Dr. J.E.
Rink e.a.

ISBN. 90-70582-03-1.

s: A Uitgeverij Sassenhein
(7 \

.

Postbus 76, 9750 AB Haren Gr. Tel. 050-349 360.

ATHENAEUM — POLAK & VAN GENNEP
Erasmus-prijs 1983
Marguerite Yourcenar

Als stromend water

gebonden, 238 pagina’s
/ 49,50
Nobel-prijs 1983
William Golding

Heer der vliegen

gebonden, 268 pagina’s
/4 5 ,binnenkort verschijnt:

De Schorpioengod

(drie korte romans)

ij de Kofschipkring v.z.w. te Zellik, België, verscheen in een
oplage van driehonderd stuks
, een
gedichtenbundel van Wil G om m ers (56) uit Amersfoort. De
achterkant van het boekje toont een foto van de dichteres, in bloe
m etjesjurk gezeten aan de rand van een vijver, terwijl ze opkijkt
van het cahier waar ze in bladert. Een begeleidend tekstje meldt:
‘Bij haar interesse voor alles wat geschreven en gedrukt is staat al
tijd de mens centraal, wat tot uiting komt in de loopbaan die zij
koos (boekhandel, m aatschappelijk werk en uiteindelijk het on
derwijs) en in haar geschreven werk.’
Wil G om m ers woont in een klooster tussen de zusters van Onze
Lieve Vrouwe T er Eem , maar zelf is ze géén religieuze. Vier jaar
geleden werd ze afgekeurd als onderwijzeres, sindsdien is ze bijna
actief als secretaris van de Amersfoortse Dichterskring.
M aandelijks komt het gezelschap bijeen in het theater aan de Ap
pelmarkt, dat in de loop der jaren heel wat kopstukken uit de we
reld van de schone letteren naar Amersfoort lokte. D e dichteres
mag persoonlijk graag werk van Roel Houwink lezen. M aria Sessella, Victor Vroomkoning o f Jo z e f N ant is ook goed — al zijn dat
geen van allen auteurs, waarvan de jongste meesterwerken stapelhoog naast de rinkelende kassa liggen opgetast. Even weinig be
kend bij het grote publiek zijn de literaire bladen die mevrouw
G om m ers na aan het hart liggen.
Wat
vindt ze van
of
‘N e e ,’ zegt ze, ‘die grote bladen lees ik niet. Ju ist niet die grote
bladen! Ik ben vooral geïnteresseerd in mensen die nog geen
naam hebben gemaakt en die het volgens mij ver zouden kunnen
brengen in de poëzie. Een deel van het publiek dat de avonden
van onze dichterskring bezoekt, bestaat uit amateurs die ook zelf
graag het podium op willen. Ze vertellen er vaak bij dat ze iets ge
publiceerd hebben in
of
— en dan denk ik: hé, dat is aar
dig, wat is dat voor een blad? Zodoende ben ik die grote literaire
bladen nog niet op het spoor gekomen, ik werd er gewoon niet
mee geconfronteerd. Als er nu mensen waren geweest die zeiden
dat ze wel eens iets in
hadden gepubliceerd, dan zou ik
waarschijnlijk moeite hebben gedaan om dat blad te pakken te
krijgen. N u zegt het me niets. Wat mij boeit is mensen die nog in
de groei zijn; dat trekt me waarschijnlijk zo in die kleine bladen.’
Gedichten leest ze vaak hardop voor zich zelf, ze schrijft ook wel
eens een tekst over omdat dan de portee beter tot haar doordringt.
Poëzie is ook haar favoriete reislectuur.
Wil G om m ers: ‘Op literair gebied sch af ik me meestal iets aan

Denkpatronen tekenend

full-time

Gist. Lambe. Rust. Lift.
De Revisor, Bzzlletin Raster?

Gist Rust
Raster

De kolonel krijgt nooit post

driehoekige reis

Verkrijgbaar in twee edities.

Editie 2 omvat het oude
testament met de deuterokanonieke o f apokriefe boeken
en het nieuwe testament.
Gebonden in harde hand
met stofomslag.
Geïllustreerd, 1704 blz.,
11.5 x 18 cm., ƒ36,50.
ISBN 90 6126 351 4

waar ik iets over in de krant heb gelezen o f zo. Ik ben nu bij voor
beeld bezig met
van M arquez; die
naam was me al zo vaak opgevallen dat ik dacht: daar moet ik no
dig eens iets van gaan lezen. Op dezelfde manier ben ik aan
van Hannes M einkema begonnen. Wat ik daarin
heel fascinerend vond was haar visie op de liefde. Die passage heb
ik heel dikwijls overgelezen, gewoon om aan de weet te komen
wat voor een visie daar nu achter zat. Om eerlijk te zijn is die visie
me nog steeds niet duidelijk. N u is het dus voornamelijk poëzie
wat ik lees, proza is voor mij meestal bedlectuur. Ik ben een
avondmens, ik begin ’s avonds op z ’n scherpst te denken. Detecti
ves zijn heel geschikt voor in bed, want als je languit ligt is zo’n
dikke pil erg onhandig om vast te houden. Ik heb een hele
vreemdsoortige keuze m isschien, ik lees allerlei genres door el
kaar. D e ene week lees ik bij voorbeeld iets van Daphne du M aurier, de andere week ga ik met een spannend boek uit de serie
aan de gang. Ik heb dus van alles in de kast staan. Ik
heb wel eens een jongeman op bezoek gehad die, zodra hij binnen
was, om standig mijn boeken begon te bekijken. Hij trok zo maar
een bandje uit de kast en zei: hé, dat is interessant. Ik was stom 
verbaasd en werd laaiend kwaad van binnen. Ik m oest me echt inhouden om niet te roepen dat hij daar niets mee te maken had.
Het was alsof hij aan me zelf kwam. Het hangt van de persoon af,
denk ik. Als m ijn vriendin zonder te vragen iets uit m ijn boeken
kast zou halen, dan zou ik daar helemaal geen bezwaar tegen heb
ben, maar als een vreemde dat doet, dan heb ik daar moeite mee.
Je kunt niet zo maar zeggen: deze boekenverzameling is haar keu
ze en aan die keuze hang ik haar persoon op. Ik krijg bij voorbeeld
veel boeken cadeau omdat de mensen weten dat ik van lezen
houd. M aar ik krijg ook som s boeken die ik zelf nu niet direct ge
kocht zou hebben. Het is toch niet eerlijk op grond van die boe
ken een oordeel te vellen over mijn sm aak?’

me de la crime

DE ARBEIDERSPERS

De

Mensje van Keulen

De ketting

Verhalen /19,50
Na tien jaar weer een nieu
we bundel verhalen van de
schrijfster van
en

Allemaal
Tranen Overspel.

Tessa de Loo

De meisjes van de suikenverkfabriek
Grote ABC ƒ29,50

Een volmaakt evenwicht tus
sen ernst, ironie en diepe
treurnis in dit verrassende
debuut.

Cri

oordat K arin OttenhofT (40) v ijf jaar geleden in Rotterdam
kwam wonen was zij bibliothecaresse — een beroepskeuze
die duidt op een milde belangstelling voor het gedrukte
woord. Ze heeft altijd veel gelezen, maar pas nadat ze haar werk
kring o p g af om zich aan het moederschap en het huishouden te
wijden kóópt ze de boeken ook die haar belang inboezemen. Ie
mand die in een bibliotheek o f een boekhandel werkt, schaft zich
nooit een boek aan; die heeft dat al de hele dag om zich heen,
zegt ze. ‘Op de bibliotheek waar ik werkte kwamen altijd de
nieuwste boeken binnen, som s nog voordat ze in de literaire ru
brieken besproken waren. A chteraf besef je pas wat voor een luxe
omstandigheid dat was. Ik heb pas een tijdlang bij een boekwin
kel in
van Harry M ulisch staan lezen;
ik was heel geboeid. Het boek kostte ƒ 89,50, dat was te veel geld
op dat moment. M et een zucht heb ik het weer op z n plaats ge
legd. Vroeger zou ik het beroepshalve op mijn bureau hebben ge
kregen — nu moet ik het allemaal kopen.’
Nadat ze een keer inleidster was bij een ‘leeskring, die ooit werd
opgericht door dam es die hun schrik voor moderne literatuur wil
den overwinnen’, maakt K arin O ttenhoff deel van die groep uit.
‘De ene maand lezen we een Engels boek, de andere maand lezen
we in het N ederlands. Ik heb onlangs voorgesteld om iets van
Yvonne K euls te gaan behandelen en dan niet
maar
N iem and voelde ervoor, terwijl ik
dacht dat het toch een thema was dat zou aanspreken. Deze da
mes zijn juist in een periode waarin ze oudere kinderen hebben,
die zeg maar in de kwetsbare leeftijd verkeren. D e één zei dat ze
wat in
beschreven wordt toch niet mee
maakte, anderen vonden het juist te dicht bij hun bed. Toen heb
ben we de keer daarop een boek over New York gelezen, over de
ellende van een zwart gezin. Daar heb ik nogal over geketterd:

V

Paul Binnerts

Paul Binnerts
I I l’ i I I l’H M

Grote ABC ƒ29,50
Psychologische thriller die
vergelijkingen oproept met
het beste werk van Patricia
Highsmith.

Koos van Weringh

Albert Hahn

Derde druk. Geb. ƒ49,50

Actueler dan ooit, deze poli
tieke prenten, ook al
bestond tussen 1902 en
1918 het CDA nog niet.

B ER T BAKKER
Hans Andreus

Verzamelde gedichten

ÏA N S
ANDREUS
VERZAMELDE
GEDICHTEN

Het eerste deel van het ver
zameld werk van Hans An
dreus, onder redactie van
Gerrit Borgers, Jan van der
Vegt en Pim de Vroomen.
ƒ69,50 ISBN 90 6019 927 8
1400 blz. gebonden
Emmanuel Le Roy Ladurie

Montaillou

Een ketters dorp in de
Pyreneeën (1294-1324)
‘Een meesterwerk van etno
grafische geschiedenis en
een sensationele onthulling
van de gedachten, gevoelens
en bezigheden van het ge
wone volk in de middeleeu
wen.’ Times Literary Sup
plement.
ƒ 4 5 ,- ISBN 90 6019 682 1
700 blz.

De compositie van de wereld

De moeder van David S..

Intensive Care

J.P. Guépin

D-E
B-E-S-GH-A-VTN-G

Floortje Bloem,

De beschaving

De classicus J.P. Guépin
geeft op erudiete wijze de
kern van onze beschaving
weer.
ƒ69,50 ISBN 90 6019 952 9
600 blz.
Gerrit Komrij

De Nederlandse poëzie van de
19de en 20ste eeuw in 1000 en
enige gedichten

De moeder van David S.

I.P.GUÉPIN

Een luxe gebonden
dundruk-editie van deze nu
al klassieke bloemlezing.
ƒ 4 5 ,- ISBN 90 6019 973 1
1056 blz. gebonden
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Thea Beekman
Hasse Simonsdochter
jeugdboek ƒ26,50/BF 506
Het avontuurlijke leven van
de onafhankelijke Hasse, die
met Jan van Schaffelaar
meetrekt.

1
1
1
a
1
1
I
I
1

Jan Terlouw
De Kloof
jeugdboek ƒ 22,50/BF 430
Een boek vol raadsels, spanning en avontuur, waarin
een jongen aan het licht
brengt dat de kloof tussen
rijk en arm in zijn land bewust in stand wordt gehou
den.
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Evert Hartman
Het onzichtbare licht
jeugdboek ƒ 23,25/BF 444
Een spannend boek, geba
seerd op de ervaringen van
een meisje dat ontdekt dat
ze helderziend is.
Anke de Vries
Weg uit het verleden
jeugdboek ƒ 20,00/BF 382
De benauwende angsten
waaraan Mark probeert te
ontsnappen, weet hij in
Frankrijk te overwinnen.

UITGEVERIJ RAAMGRACHT

D e B randende
K w estie
G crrit K om rij
D. H illm ius
M aarten 't H art
Enmta B runt
Rudy K ousbroek
Willem B rakm an
Louis F crron
J a n B lokker
H ugo B randt (lo rstiu s
Fthcl P ortn o y

Het Favoriete Personage
‘Wat is uw favoriete perso
nage in de literatuur?’ Dat
was de vraag die de redactie
van Vrij Nederland aan een
groot aantal schrijvers, dich
ters en uitgevers voorlegde.
De antwoorden leverden een
schitterend panorama op
van de mooiste scheppingen
van de literatuur, én van
wat ze voor lezers hebben
betekend. Het waren bange
dagen ten tijde van Winnetou’s dood, schrijft Mensje
van Keulen. Nu in boek
vorm: het favoriete persona
ge van 75 schrijvers, dich
ters en uitgevers.
156pagina’s ƒ 19,50

personage
van vijfenzeventig
dichters en uitgevers

van A.AJberts
tot Ad Zuiderent

•

wel eens voor dat de vangst tegenvalt en dan ben ik op dinsdag
avond al door mijn boeken heen. Vreselijk is dat. Wanneer ik
niets te lezen heb, word ik nerveus. Ik moet altijd letters voor m ’n
neus hebben, dat zit in mijn gedragspatroon. Ik ben zelfs wel aan
de Privé en ferry Corrow-boekjes begonnen, lectuur die me totaal
niet interesseert, maar er was verder niets. De laatste jaren heb ik
me tegen dat gevaar vrij aardig ingedekt. Ik heb altijd wel een
paar poëziebundels aan boord liggen; daar raak je nooit op uitge
lezen.’
De visserij gaat het hele etmaal door, ook ’s avonds en ’s nachts.
Als het net uitstaat, is het wachten op het goede moment waarop
de vangst kan worden binnengehaald. ‘Zeg dat het tweeënhalf uur

et
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DE ARBEIDERSPERS
Aharon Appelfeld
Badenheim 1939
Grote ABC ƒ24,50
‘Een briljante roman... een
meeste rwtrY.'-New York Ti
mes Book Review.

Ernst Jünger
Op de
marmerklippen
Itoman

Ernst Jünger
Op de marmerklippen
Grote ABC ƒ 28,50
Jünger, één van de moderne
Duitse klassieken en be
kroond met de Goetheprijs.

‘Mijn grootste angst is dat ik midden op zee tot de
ontdekking kom dat ik niet genoeg te lezen bij me
heb’

Gore Vidal
Julianus de Afvallige
Grote ABC Geb. ƒ52,50
Een periode vol oorlogen en
intriges in een klassiek ge
worden roman die de verge
lijking met Yourcenar en
Graves ruimschoots
doorstaan kan.

CEES V A N DIJK

duurt voordat we het net weer ophalen. De vis die erin zit bewer
ken we, die gaat het ijs in. Dan gaat het volgende net uit, waarna
je anderhalf uur hebt waarin je kunt slapen o f andere dingen kunt
doen. Dat gaat dag en nacht zo door. Aan boord kun je geen bood
schappen doen, je kunt niemand opbellen, je kunt bij niemand op
bezoek, je hebt geen vrouw o f kinderen om je heen — je hebt al
leen elkaar. Er is wel een televisietoestel aan boord, maar zodra
we dertig, veertig mijl van de wal verwijderd zijn, kunnen we
niets meer ontvangen. Op zo’n schip gaat dus geen moment verlo
ren; je kunt er verschrikkelijk veel lezen. Als we van dek afkomen,
dan stap ik de kombuis in een pak een boek. De drie mannen waar
ik mee vaar, ken ik al jaren; daar heb ik niets meer tegen te vertel
len. Dus wat doe ik? Ik drink een kop koffie en ik lees. Ik heb
nooit dat ze me roepen en dat ik dan zeg: effe dit uitlezen. Daar
pas ik voor op, dat kun je niet maken aan boord van een schip. Er
zijn altijd handelingen die onmiddellijk moeten worden verricht,
anders is het te laat.’
Romans en gedichten lezen doet hij bijna uitsluitend op zee. In
de weekends neemt hij thuis de kranten van de afgelopen week
door, het gezin doet een beroep op hem en er is veel aanloop.
Oosterend is een kleine gemeenschap waar iedereen elkaar kent.
Op Texel werd het dorp vroeger spottend Jeruzalem genoemd, de
bevolking was er nogal zwaar op de hand. ‘Het is de laatste jaren
wel wat veranderd, maar vroeger was het hier streng calvinistisch
— nog net geen Staphorst, maar daar zat het wel dicht tegenaan,
vertelt Cees van Dijk. ‘Uit dat milieu kom ik voort. Er werd bij
ons thuis weinig gelezen; we hadden eigenlijk maar één boek in
de kast staan en dat was de bijbel. Ik heb dus een Maarten ’t Hart
en Jan Wolkers-achtergrond; dat zal wel verklaren waarom ik dat
heel aardige boeken vind. Als kind was ik lid van kerkelijke clubs:
de knapenvereniging, de jongelingenvereniging en dergelijke.
Daar kwam ik eigenlijk voor het eerst in aanraking met poëzie.
Achterberg heeft bij voorbeeld hele mooie religieuze poëzie ge
p maandagochtend vaart hij uit met de Johannes-Jan. Op
schreven en N ijhoff natuurlijk. Dat zijn twee dichters die ik nog
vrijdagmiddag levert hij de haring- o f kabeljauwvangst van
steeds bewonder. De eerste boekjes die ik me tegen betaling aan
de voorbije week af bij de visveiling van Vlaardingen o f IJschafte waren die Ooievaar-pockets van Bert Bakker-Daamen:
muiden. Op vrijdagavond komt hij thuis. Op zaterdagmiddag
daar was Een ballingschap van A. Roland Holst in verschenen,
brengt hij zijn vaste bezoek aan Het Open boek in Den Burg, de
Lees maar, er staat niet wat er staat van Martinus N ijhof en niet te
beste boekwinkel van het eiland. Op zondag staat hij altijd even
vergeten Nieuwe griffels, schone leien. Via die bloemlezingen kreeg
voor de boekenkast, het hoofd schuin om de rugtitels te kunnen
ik voorkeuren voor bepaalde dichters, waar ik dan meer van wilde
lezen. M et zorg kiest hij dan de voorraad uit die hij mee zal ne
lezen. Het waren signalen uit een andere wereld en ik werd er ma
men. De volgende morgen gaat hij weer aan boord, altijd met een
tas met boeken onder de arm.
teloos door geboeid. Het was een vlucht uit de werkelijkheid,
vooral uit mijn eigen milieu natuurlijk. Ik weet nog dat ik me er
Kottervisser Cees van D ijk uit Oosterend (een klein dorp op
in de beginjaren voor schaamde dat ik poëzie las. Ik verzweeg dat,
Texel) zegt: ‘M ijn grootste angst is dat ik midden op zee tot de
je had toch een beetje het idee dat het meisjesachtig was. Op een
ontdekking kom dat ik niet genoeg te lezen bij me heb. Het komt

H

Nederlandse schrijvers.

De Brandende Kwestie
Maarten ’t Hart, Gerrit
Komrij, Rudy Kousbroek,
Jan Blokker, Dick Hillenius,
Emma Brunt, Willem Brak
man, Hugo Brandt Corstius,
Louis Ferron en Ethel Port
noy behandelden voor uitverkochte zalen hun ‘Bran
dende Kwestie’. Een prach
tige serie lezingen die, onge
zocht, bij elkaar een soort
Testament van de Jaren Ze
ventig vormen. Dat is ook
de reden dat lezingen nu ge
bundeld zijn: een analyse
van werkelijke verschijnse
len; een buffer tegen het
anti-intellectualisme.
220 pagina 's ƒ 24,50

’

waarom dit wel en dat van Keuls niet? Het bleek dat het te bedrei
gend werd gevonden, ze waren er bang voor. Je kunt dus ook
bang zijn voor een boek! Ik heb eens een sterk voorbeeld meege
maakt van hoe bedreigend boeken kunnen zijn toen ik op de lage
re school in Middelburg zat. In de vijfde klas werd ons gevraagd
o f we thuis strips van Kapitein Rob hadden, die moesten we dan
de volgende dag meenemen. Ik zal nooit vergeten hoe de exem
plaren van mijn klasgenoten werden opgehaald. Alles werd in een
ouderwetse kachel gestopt, daarna ging de vlam erin. Echt een
boekverbranding, ja, heel principieel.’
T ijd en aandacht verdeelt ze meestal consciëntieus over meer dan
één boek: naast Het verdriet van België las ze van dezelfde schrij
ver Het verlangen en tussendoor probeerde ze nog een boek van
Siebelink dat haar niet beviel. Gedichten leest ze ook: ‘Een nieu
we bundel lees ik het liefst op een terrasje in de stad. Dan neem ik
een paar zinnen in me op en daarna zit ik zo’n beetje voor me uit
te staren. Iedereen denkt dat ik dan mensen aan het bekijken ben,
maar ik zit écht te staren. Op dat terras lees ik dan één gedicht,
dat herkauw ik, daarna loop ik verder en dan ga ik weer op een an
der terrasje zitten. Dat zijn van die dagen die ik alleen doorbreng.
Dan krijg ik vrij van me zelf — zo noem ik dat.’
Een vriendin probeerde haar relatiemoeilijkheden ‘van zich af te
lezen’ aan de hand van feministisch getinte romans. Om erover te
kunnen praten las Karin Ottenhoff die boeken ook, maar de strek
king zei haar over het algemeen weinig: de verhalen leken te veel
op elkaar.
‘M ischien duikt datzelfde euvel op als ik meer over Indië lees,’
zegt ze. T o t haar tiende jaar woonde ze in Nederlands-Indië, nu
verslindt ze alle boeken die ze over die tijd te pakken kan krijgen.
‘Het is een bepaalde manier van verwerken. Ik wil lezen over wat
mijn eigen verleden had kunnen zijn, de Tweede Wereldoorlog in
het Oosten, waar hier niemand iets van weet. Nederlandse ro
mans over die periode gaan altijd over de oorlog met Duitsland.
Ik probeer nu voor me zelf de geschiedenis boven tafel te brengen
waar ik mij bij betrokken voel. Op een bepaald moment krijg je
dat. Er is een tijd geweest dat ik alleen maar vooruit keek in wat ik
las. Nu begin ik terug te kijken.’

Machado de Assis
Posthume herinneringen
van Bras Cubas
Grote ABC Geb. ƒ 29,50
‘(...) voor mij de modernste
schrijver uit de vorige
eeuw’, schreef Maarten ’t
Hart, en ‘al wat hij doet
past naadloos in dit vrolijke,
kleurrijke, geestige, droevige
boek’. Een meesterlijke ver
taling van Nijhoffprijswinnaar August Willemsen.

(Vost1nime
herinneringen
van Brasc
Cubas

B ER T BAKKER
Bert Jansen
Twee vrienden verhalen
Verhalen over schrijver
schap, vrienden, jeugdtrau
ma’s en een mislukte vlucht
naar een tropisch eiland,
waarin de jaren zeventig
centraal staan.
ƒ24,50 ISBN 90 6019 931 6
228 blz.

ezen

Laurie Langenbach
Al dat zweet
De beste columns van Lau
rie Langenbach die sinds
drie jaar verschijnen op de
sportpagina van het NRC
Handelsblad.
ƒ18,90 ISBN 90 351 0034 4
120 blz.

‘Als ik vier weken
over één boek doe, duurt het
me te lang’

Helen Knopper
In de kamer van Fien Kristal
Helen Knopper schrijft over
de liefde tussen twee vrou
wen die in het leven zijn.
ƒ24,50 ISBN 90 6019 998 7
208 blz.
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Renate Dorrestein
Buitenstaanders debuut
Op weg naar hun vakantie
bestemming belandt een
jong gezin hij toeval in een
eenzaam huis aan het water,
waar een merkwaardige ge
meenschap leeft.
ƒ24,50 ISBN 90 351 0022 0
104 blz.
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Herimeringpn dromen
gedachten
Redactie Aniefa Jaffé

Jung
Maatschappij en individu
Overlevingskansen van de
mens pb. ƒ 12,00/BF 230
In dit verrassend actuele
boek toont Jung hoezeer het
individu in de moderne
maatschappij wordt be
dreigd en waar de hoofdoor
zaken daarvoor moeten wor
den gezocht. Zelfkennis is
een onontkoombare eis voor
de individuele ontwikkeling
in en ondanks de massa
maatschappij.

Jung
Herinneringen
dromen gedachten
p b ./4 3 ,0 0 /B F 822
Jungs zeer persoonlijke ver
haal over de weg die hij is
gegaan. Het is een boek
waarin de lezer de mens
Jung tegenkomt, en zich een
beeld kan vormen van het
werk waarmee hij zich ver
eenzelvigde. Een boek waar
van men zonder overdrijving
kan zeggen dat het leest als
een roman

1
|

Maatschappij
en
individu
Overlevings
kansen
van d e mens

Jung c.s.
De mens en zijn symbolen
pb. / 32,00/BF 612
Met het schrijven van dit
boek nam Jung de uitdaging
aan, zijn kernideeën voor de
leek begrijpelijk uiteen te
zetten. Eenvoudig en helder
presenteert hij zijn denk
beelden over dromen, my
then, het collectieve onbe
wuste enzovoort. Jungs
voornaamste medewerkers
verzorgden deelgebieden of
aspecten die om het hoofd
thema gegroepeerd zijn. Te
zamen geven deze bijdragen
een goed beeld van wat men
de gedachtenwereld van
Jung zou kunnen noemen.

8

HOLLAND
Isaac Bashevis Singer

Simpele Gimpl

en andere verhalen

TUT

Jri

iseen
einse
Sagen

Isaac Bashevis Singer
Simpele Gimpl
en andere verhalen
De verhalen in deze bundel
spelen zich alle af in het
vooroorlogse Polen, waar de
Joodse gemeenschap zich tot
de komst van de Duitsers
vasthield aan haar eigen leef
wijze, geloof en cultuur.
ƒ24,90
Jeremy Lucas
Orka
Sabre, de orka, wordt gebo
ren in het koude water van
de N orth Minch. Vanaf dat
moment tot de dag waarop
hij de leiding over een
school orka’s op zich neemt,
wordt zijn leven beschreven
in dit boek. ƒ24,90
Gustav Schwab
Griekse en Romeinse sagen
Gustav Schwab bewerkte de
overgeleverde sagen en ver
halen van de Grieken en
Romeinen tot een samenhangend, goed leesbaar en
zeer compleet geheel. Dit
werk verscheen in 1838 en
is sindsdien niet geëvenaard.
ƒ49,50
Rienk Ratsma
Begraaf mij niet als ik nog
leef
Genezing bij kanker is mo
gelijk, maar wordt moeilijk
geaccepteerd door de patiënt
en zijn omgeving. Rienk
Ratsma overleefde zijn ziek
te en zijn relaas bevat alle
elementen van het ziek zijn
en toch weer beter worden.
Een hoopgevend boek.
ƒ22,50

tut

Jnl
B e g ra a f m ij n iet als ik
n o g le e f

gegeven moment was dat lezen van me bijna dwangneurotisch,
hoor. Ik las bijna altijd. Ik weet nog dat ik de boeken af en toe ver
stopte omdat er thuis al snel gezegd werd: als je toch zit te lezen,
kun je net zo goed het vuil uit de tuin halen of boodschappen
gaan doen. Ik was nog ontzettend jong toen ik literatuur begon te
lezen; ik had gewoon voeding nodig voor mijn verbeeldingswe
reld. Mijn oudste dochter zat op ’n gegeven moment hier op de
bank een stripboek te lezen. Ik zeg, god, lees toch eens wat an
ders, toen ik zo oud was als jij was ik al met Kafka bezig! Dat was
een rotopmerking natuurlijk, maar toen ik het even later ging na
kijken, zag ik dat ik vijftien was toen ik Het proces las. Het is gek,
maar toen ik met dat boek in m ’n hand stond kon ik me opeens
exact de omstandigheden herinneren waaronder ik het voor het
eerst gelezen heb. Ik zat in een tent in De Koog, ik weet zelfs nog
watvoor weer het was. Dat heb ik wel meer als ik een boek her
lees. Als ik nu naar mijn boekenkast kijk, dan vind ik er een rede
lijk goed beeld van me zelf in terug. Maar ik weet ook dat een an
der nooit zo goed naar mijn boekenkast kan kijken als ik dat zelf
kan. Met precies dezelfde boeken in de kast kun je ook een heel
ander mens zijn. Het is vervelend als anderen voor die kast gaan
staan om te kijken wat je leest. Ze zitten dan op de een of andere
manier toch in je ziel te kijken, vind ik. Ik moet er niet aan den
ken dat mijn boeken door brand zouden worden vernietigd. Het
is de materialisatie van je zelf, die dan verloren gaat.’

beerde ik alles van die man te pakken te krijgen. Het is zo geestig,
het zou gisteren geschreven kunnen zijn; het is wonderlijk dat je
zó kunt lachen om iemand die al lang tot stof vergaan is. Die boe
ken zijn tijdloos. Ik denk wel eens: als ik oud ben en niet meer fit
genoeg zal zijn om naar plekken te gaan waar veel jongeren ko
men, kan ik altijd nog boeken lezen waarin beschreven staat wat
daar gebeurt. Zo houd je voeling met de tijd waar je in leeft. Dat
vind ik een troostende gedachte.’

DE ARBEIDERSPERS

p de vijftiende verdieping in Voorburg plaatst Irma van
Scheijndel haar twee kleine poezen tijdelijk op de gang van
de dure koopflat die ze bewoont. De diertjes zijn nogal
speels en verstoren de voortgang van het gesprek. Waar was ze
ook weer gebleven? ‘O ja. Wil literatuur me aanspreken, dan
moet er altijd een grote mate van herkenning zijn. Een roman kan
knap geschreven zijn, maar pas als er een echte emotionele be
trokkenheid is, blijven die boeken hangen. Ik probeer minstens
Gerrit Komrij
Gerrit Komrij
één roman per week te lezen. Als ik vier weken over één boek doe, Dit
Het chemisch huwelijk
helse moeras
Toneel, ƒ27,50
duurt het me te lang. Laatst heb ik De gebroeders Karamazov van Synopsis ƒ34,50
Dostojewski aan de kant gelegd. Ik kwam er niet doorheen en dat Een nieuwe bundeling van
Komrij’s bijzonder succes
volle eerste toneelstuk nu in
maakt me dan nogal boos. Eerst had ik Misdaad en straf gelezen, prozastukken die een spoor
boekvorm. Zoals Harry
van
zinvolle
vernietiging
Gerrit
Komrij
dat vond ik echt ontzettend goed, maar die drie-, vierhonderd zullen achterlaten in de
Prick schreef: ‘Eindelijk
Het boze oog
weer een datum in de N e
bladzijden van De gebroeders Karamazov vond ik niet interessant. moerasdelta van leven en
Synopsis ƒ 38,50
derlandse toneelschrijf
Ik denk dat ik het in de vakantie nog een keer ga proberen, ge letteren.
kunst’.
Met grote vaardigheid mikt
woon van vorenaf aan, of ik pak een ander boek van Dostojewski.’
Komrij zijn sloopkogel tegen
de lelijkheid van de moder
Irma van Scheijndel (33) is lerares Nederlands aan een plaatselij
oe oud zal Agnes Sliggers uit Haarlem geweest zijn toen ze
ne architectuur. Een perfec
ke scholengemeenschap. Sinds vijf jaar zit ze voor D ’66 in de ge
te gids voor de wandelaar in
aan de hand van haar moeder meeging naar de oude dame
ons vandalistische blokkenmeenteraad van Voorburg. Ze zou ongetwijfeld tot wethouder
die de verkoop van kantoorartikelen combineerde met een
doos-landschap.
zijn
bevorderd
als
de
partij
geen
nederlaag
bij
de
laatste
verkiezin
particuliere uitleenbibliotheek? Vier, vijf jaar misschien — maar
gen had geleden. ‘Kind,’ zegt haar moeder wel eens, ‘je hebt het
nóg herinnert ze zich de opwinding in het teken waarvan de te
al zo druk, moet je nu ook nog al die boeken lezen?’
rugtocht stond, dat gevoel van: fijn naar huis, lekker lezen. Dat
enthousiasme werkte aanstekelijk, na de moeder begon ook de
dochter steeds meer boeken in te kijken. Later kwam de mulo met
z’n saaie leeslessen, het beste middel om de leespret te drukken:
BERT BAKKER
‘Het is nu nog steeds zo dat, als ik de naam Marga Minco hoor, ik
HANS
W A R R EN
Marga Minco
denk, bah, Het bittere kruid, terwijl De val echt een heel mooi
Een leeg huis le druk
G E H E IM
boek is. Dat trauma heb ik van de mulo overgehouden, daar moet
M O N I K A
S A UWER
Marga Minco heeft van ‘de
DAG BO EK
jaren van de ontgoocheling’
je je gewoon overheen zetten.’
1949-1951
1945-1950, die chaotische
Inmiddels is Agnes Sliggers (31) getrouwd, ze is moeder van twee
periode na de bevrijding, in
haar roman Een leeg huis een
kinderen, heeft een part-time administratieve baan en volgt het
koude
beeld gegeven dat in onze li
VWO voor volwassenen. Een druk leven: ‘Ik lees minder dan ik
nog niet is geëve
kermis teratuur
naard.
zou willen, één boek per veertien dagen ongeveer. In de vakanties
ƒ18,90 ISBN 90 6019 568 X
lees ik elke dag een boek; als we twee weken met vakantie gaan,
160 blz.
neem ik veertien boeken mee en als we terugkomen, zijn die ook
Marga Minco
De Val 6e druk
allemaal uitgelezen. Ik ben iemand die altijd probeert te lezen. In
‘ (-) een boek waarbij je pas
de trein zoek ik steevast een coupé op waar kranten liggen. Zoals
achteraf ten volle beseft hoe
Lévi Weemoedt
geraffineerd
het is ge
andere mensen dol zijn op snoepen en graag gebakjes eten, zo ben
Een treurige afdronk
construeerd.’ De Volkskrant
ik dol op lezen. Ik heb meer geduld gekregen met boeken. Saaie
ƒ 19,50 ISBN 90 6019 977 4 N a Bedroefd maar dankbaar
vertelt deze bundel u de
93 pag. gebonden
passages worstel ik tegenwoordig met gemak door, ik weet nu dat
verdere avonturen van Lévi
‘Als ik een boek uitleen en als een vod terugkrijg,
Monika Sauwer
daarna een gedeelte volgt dat weer wél boeiend is.’
Weemoedt in dit treurige
Koude Kermis
vol
scheuren
en
vlekken,
dan
word
ik
boos’
heden.
Ze leest meer dan ze zich kan veroorloven aan te schaffen. Geluk
‘Zij schrijft voortreffelijk en
ƒ18,90 ISBN 90 351 0010 7
is
daarbij
net
zo
neurotisch
IRMA
V
A
N
SCHEIJNDEL
kig is daar de bibliotheek: ‘Ik loop altijd meteen naar de aan
144 blz.
en egoïstisch als alleen een
winstentafel waar de nieuwe boeken liggen uitgestald. Het ver
man durft te zijn. Misschien
I F.VI W F F M O E D T
is dit pas echte emancipatie.’
driet van België heb ik daar bij voorbeeld vandaan gehaald.’ Een
Hans van Straten in het
Alles
leest
ze,
met
een
voorkeur
voor
Russische
klassieken
en
‘een
geleend werk dat uitzonderlijk bevalt wordt later alsnog gekocht.
Utrechts Nieuwsblad
EEN
morbide interesse’ voor Céline. ‘Dat lees ik dan niet in het Frans,
ƒ18,90 ISBN 90 6019 970 7
Er is weer plaats om ze op te bergen in de boekenkast, nu het ge
144
blz.
TREURIGE
dat is me te lastig. Ze zeggen dat de vertalingen prachtig zijn. Ik
zin naar een ruimere woning is verhuisd. Op het vorige adres
Hans Warren
kan Céline niet langer dan een uur lezen, maar dan ben ik er ook
AFDRONK
Geheim Dagboek I I I 1949moest steeds een stukje bij de kast worden aangebouwd en de boe
1951
ongelooflijk door gefascineerd. Ik heb Harry Mulisch op de tv ge
ken stonden al twee rijen dik. Dat probleem is nu opgelost. Agnes
De geheime dagboeken zijn
zien met dat programma over schrijven. Hij had het erover, dat
door hun gevoelige nauwge
Sliggers: ‘De drang achter het lezen is dat je gevoelens bij de
zetheid bijzondere autobio
Céline zó duidelijk antisemiet is geweest in de Tweede Wereld
schrijver tegenkomt waar je je zelf in herkent. Meestal is dat een
grafieën. In deel III maakt
oorlog dat je de man dus ook maar niet moet lezen. Ik op mijn
heel plezierig moment, maar het kan ook in negatieve zin een her
de jonge Hans Warren ken
nis met het Parijse nachtle
beurt wil weten waarom hij zo geworden is en dan lees ik Dood op
kenning zijn, een beeld waar je van schrikt. Spannend is ook het
ven.
krediet.
Als
je
leest
wat
voor
een
jeugd
hij
heeft
gehad,
valt
al
veel
ƒ 29,50 ISBN 90 351 0009 3
ontdekken van een bepaalde schrijver. Ik had nog nooit wat van
256 blz.
van zijn latere gedrag te verklaren. Maar het blijft een hachelijke
Elsschot gelezen voordat ik aan Het dwaallicht begon; daarna pro
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John A. Sanford
De onbekende partner
Invloed van het mannelijke
en het vrouwelijke in onszelf
op onze relaties
pb. ƒ 13,—/BF 248
John A. Sanford
Omgaan met elkaar
Ontmoeting als uitdaging
pb. ca./12,50/B F 238
In deze twee boeken gaat
Sanford heel direct en met
veel praktijkvoorbeelden in
op de relatie en de commu
nicatie tussen twee mensen.

Linda Leonard
Gekwetste vrouw
Het genezen van de vaderdochterrelatie
pb. /24,50/BF 468
Linda Leonard heeft met dit
boek één van de meest op
merkelijke en originele bij
dragen geleverd aan de psy
chologie van de vrouw van
vandaag. Zij legt het ver
band tussen de verschillende
levenspatronen van vrouwen
en de relatie met hun vader.
Een herkenning en een
steun voor elke vrouw.

Lrmniscau

A. Guggenbiihl-Craig
Het huwelijk
dood of springlevend?
pb. ƒ 15,—/BF 286
Een aanval op de gangbare
ideeën over het huwelijk.
Als weg tot individuatie kan
het huwelijk echter enorme
betekenis hebben.

zaak natuurlijk. Stel je voor dat in de raad van Voorburg iemand
van de Centrumpartij zou komen te zitten. Ben ik dan ook zo
geïnteresseerd in zijn verhalen en lees ik dan ook zijn stukken?
Dat weet ik gewoon niet. Enige tijd geleden was het nog niet zo
bedreigend. Bij Gerard Reve speelt het ook. Die man weet op een
fascinerende manier zijn publiek te bespelen. Iedereen blijft er
braaf voor zitten en vraagt zich a f of-tie dat nou werkelijk meent.

DE ARBEIDERSPERS

Jo h n
C h e ever

Bijna

Overigens vind ik dat Reve heel mooie boeken heeft geschreven,
al heb ik daar nauwelijks dat gevoel van emotionele herkenning
bij. Het gekke is, als ik iets van Mandelstamm lees, dan heb ik dat
gevoel wél. Dan krijg ik sterk de neiging om Russisch te gaan stu
deren, dan wil ik de mensen daar spreken en ervaren wat in die
boeken beschreven wordt. Dat ik nu ernstig overweeg met een
studie Slavische talen te beginnen komt door die prachtige ro
mans. Die oude Russen koop ik natuurlijk in de gebonden edities
van Van Oorschot; ik heb een zwak voor verzamelde werken. Als
op een gegeven moment het verzameld werk van Ter Braak uit
komt, denk ik: dat moet ik hebben, maar tegelijkertijd weet ik ze
ker dat ik het nooit helemaal zal lezen. Het merkwaardige is dat ik
het verzameld werk van Bordewijk wél helemaal lees, omdat dat
per deel verschijnt. Heel veel uit mijn boekenkast zou gewoon

een
Paradijs
Roman

Al exander I. Herzen
Feiten en gedac hten
M emoires 1812-1838

A. Guggenbühl-Craig
Macht als gevaar
in gezondheidszorg en wel
zijnswerk pb. ƒ15,—/BF 286

John Cheever
Bijna een paradijs
Grote ABC ƒ 26,50
Een boek van intense
scherpte en schoonheid, de
ze laatste roman van Chee
ver.
J. Rentes de Carvalho
De zevende golf
Grote ABC ƒ 32,50
Scherp tekent Rentes in de
ze roman de sfeer van de
vroege jaren zeventig, met
veel ironie beschrijft hij hoe
driehoog-achter in Amster
dam de wereldrevolutie
wordt voorbereid.

J. Rentes
deCaivalho

Alexander I. Herzen
Feiten en Gedachten
1812-1838
Privé-Domein ƒ 49,50
Het eerste van de vijf delen
van een 19e eeuws autobio
grafisch meesterwerk. ‘Zijn
memoires zijn een werk van
kritische en beschrijvende
genialiteit, met de kracht
van volstrekte zelfonthul
ling...’ Isaiah Berlin
V.S. Naipaul
Proloog voor een autobiografie
Privé-Domein ƒ21,50
Naipaul’s jeugd in Trinidad
en de vroege wording van
zijn schrijverschap na zijn
vestiging in Londen. Deze
aanzet voor Naipaul’s auto
biografie verschijnt alleen in
Nederland in boekvorm!

Alleen door bewustwording
van de macht die het functi
oneren in bepaalde beroepen
met zich meebrengt, kan
misbruik ervan vermeden
worden.

BERT BAKKER

BRUNA
Anne Wadman
Een klein sadistisch trekje
Deze roman is eigenlijk één
voortrazende monoloog; de
aanklacht van een getergde
vrouw, die haar man na een
ongeluk geschokt en ge
schonden thuisbezorgd
krijgt.
beterback, ca. ƒ 27,90/535 F
Wim Burkunk
De geweldigen
Een bijbelfragment vormt
de basis voor dit boeiende
verhaal over de schepping
en de ontwikkeling van het
mensenras. Een opmerkelijk
en veelbelovend romande
buut.
beterback, ca. ƒ 14,90/285 F

Lin Stevens
Edel-Bedel-Vrije Vrouw
In deze intrigerende roman
beschrijft Lin Stevens de
ups en downs van een zeer
ongewoon huwelijk, dat zo
gewoon van start ging.
beterback, ca. ƒ 24,90/475 F

Janwillem van de Wetering
Moord zonder lijk — Lijk
zonder moord
Janwillem van de Wetering
is een niet meer weg te den
ken fenomeen in de wereld
van de misdaadliteratuur,
beterback, ca. ƒ 19,90/380 F

‘Ik ben nu al het eerdere werk van Jan Wolkers
aan het lezen. In de Bijbel staat toch: onderzoekt
alles en behoudt het goede? ’
INGE BURGERS

I
‘Het is vervelend als anderen voor je boekenkast
gaan staan om te kijken w at je leest. Ze zitten dan
op de een of andere manier toch in je ziel te kijken’
CEES V A N DIJK

weg kunnen, behalve die verzamelde werken. Dat zijn mooie din
gen. Andere boeken ruim ik heel makkelijk op nadat ik ze gelezen
heb. Die geef ik dan bij voorbeeld aan de schoolbibliotheek. Ik
hoef toch niet alles te bewaren? Hoewel ik vrij veel koop, streef ik
niet naar een huis met aan alle wanden alleen maar boeken. Ik
leen makkelijk uit, ook aan leerlingen. Als acht, negen mensen
een genoeglijke avond beleven aan een roman waar ik veertig gul
den voor heb betaald, is dat alleen maar prettig. Alleen als ik het
boek dan terugkrijg als een vod vol vlekken en uitgescheurde
bladzijden, zoals wel eens gebeurd is, word ik heel boos. Dan zijn
er bepaalde tolerantiegrenzen overschreden.’

nge Burgers (37), maatschappelijk werkster te Vlissingen, zegt:
‘Het lezen van mij is pure nieuwsgierigheid. Ik ben geïnteres
seerd in wat andere mensen zeggen en denken; lezen is een heel
goed middel om je daarvan op de hoogte te stellen. Die interesse
heeft natuurlijk met mijn beroep te maken.’
Ze groeide op in een socialistisch milieu, haar vader was elektromonteur bij scheepswerf De Schelde en bepaald geen groot lezer.
‘Vóór de watersnoodramp moet mijn vader wel boeken hebben
gehad, maar die zijn we op de een of andere manier kwijtgeraakt,
ik denk door de overstroming. Het enige dat uit die tijd is overge
bleven, heet S ieb e van de D ijk h o ev e; een heel ouderwets, typisch
Zeeuws boek, ook over overstromingen.’
Toen Inge Burgers zestien jaar was, schaarde zij zich geheel uit
eigen beweging bij het Leger des Heils (‘Ik ben nog altijd blij, dat
ik daar het spelen op blaasinstrumenten en het notenschrift heb
geleerd.’), korte tijd later stapte ze over naar de Pinkstergemeente
en daar voelt ze zich nog steeds het beste thuis. Thuis waren ze
helemaal niet christelijk, ze keken nogal op van Inge’s bekering,
maar die ging onverstoord haar eigen gang: ‘Zoeken en het dan
vinden ook, dat is wezenlijk voor m ij.’ Met een vierjarig dochter
tje woont ze nu in Ritthem, een klein dorp in de buurt van Vlis
singen. Ze werkt bij de door de Pinkstergemeente geïnitieerde

Rien Vroegindeweij
De Stier van Spangen verhalen
Het prozadebuut van Rien
Vroegindeweij. In eenvoudig
anecdotisch, bijna Nesciaans
proza bewijst Rien Vroegin
deweij in deze tien verhalen
een niet te onderschatten ta
lent te zijn.
ƒ19,50 ISBN 90 351 0025 5
120 blz.
Peter Ten Hoopen
De Liefdeskever
Het overheersende thema in
deze zeven verhalen is de
confrontatie van een wester
ling met een vreemde tropi
sche samenleving.
ƒ19,50 ISBN 90 351 0045 X
176 blz.
Kees Stip
Dieuwertje Diekema
Kees Stip 70! Ter gelegen
heid van de 70ste verjaardag
van Kees Stip bieden wij u
een jublileum-editie aan van
zijn klassieke lied ‘Dieuwer
tje Diekema’. Eerder ver
scheen Mensen, wat een
beesten, Au! De rozen bloeien
en Van aap tot zevenslaper,
f 19,50 ISBN 90 351 0037 9
64 blz. gebonden
Koen Wessing
Van Chili tot Guatemala
geeft een aangrijpend beeld
van tien jaar dramatische
politieke ontwikkelingen in
Latijns-Amerika.
ƒ24,50 ISBN 90 6019 999 5
96 blz.

PETER TE N H OPP EN
DE LI E F D E S K E V E R

AGATHO N

mone
leauvoir
ndarijnt

P a g e Edw ards
BLAU W G O U D
A gath o n

iandmins
gathdn

Ismail Kadare
De schemering der steppegoden
Een uiterst geraffineerd op
gebouwde roman op het the
ma van de bessa, het gege
ven woord, uit een oude
Albanese legende. O m dit
boek werd Kadare door de
autoriteiten berispt vanwege
zijn ‘subjectieve behandeling
van het Albanese erfgoed’.
ƒ26,50, paperback

Simone de Beauvoir
De mandarijnen
Het laatste deel in de serie
nieuwe vertalingen van het
verhalend oeuvre van
Simone de Beauvoir.
De mandarijnen geeft een
zeer levendig beeld van het
naoorlogse existentialisme.
Met een informatief na
woord van Ernst van
Altena.
ƒ 45,00,
paperback// 55,00,geb.

Page Edwards
Blauw goud
Zeven verhalen over doodge
wone burgers, heen en weer
geslingerd tussen de alle
daagsheid en de kans op iets
nieuws. M et een minimum
aan woorden schildert Ed
wards verveling, isolement
en droom opvallend genuan
ceerd. ‘Page Edwards moet
blijven’ (Ed Schilders,
Volkskrant),
f 29,50 paperback

stichting Sjaloom, die aan ‘crisisopvang en thuislozenzorg’ doet.
Mede-christenen hoorden ervan op toen ze vertelde dat ze in een
boek van Jan Wolkers bezig was — zulke boeken las je toch zeker
niet?
‘Ja,’ zegt ze, ‘totdat ik aan De junival begon had ook ik nooit de
moeite genomen iets van Wolkers te lezen, terwijl die toch al heel
lang schrijft. Dat boek sprak me zó aan, dat ik me toen voornam,
al zijn eerdere werk te gaan lezen. Daar ben ik nu mee bezig. In
de bijbel staat: onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. De
reden dat veel mensen zich niet oriënteren over de wereld om hen
heen is angst en onzekerheid, maar je hoeft toch niet alles voor
zoete koek aan te nemen? Ik heb één keer een boek gehad, dat ik
zó walgelijk vond dat ik dacht, ik wil het niet eens in huis hebben.
Dat heb ik toen in de vuilnisbak gegooid. Het was iets van Ludlum, een spionageschrijver, zeer destructief. Van Iris Murdoch
heb ik weer wél alles gelezen. Als ik bij de boekhandel een boek
zie waarvan ik de schrijver niet ken, lees ik er een klein stukje in.
Ik denk dat als je veel leest je aan de zinsbouw kunt beoordelen of
het op een fijne manier is geschreven. Literatuur ontspant me
enorm; als je moe bent is niets heerlijker dan lezen in een verha
lenbundel van bij voorbeeld Biesheuvel. Soms spreek ik mensen,
christenen ook, bij wie ik tot mijn spijt constateer dat het lezen
van boeken ze totaal niet interesseert. Ze vinden het zelfs de moei
te van het proberen niet waard, ik merk iets van afweer als ik ero
ver begin. Die mensen durven zich niet kwetsbaar op te stellen,
zoals dat in het welzijnwerk heet.’

H

J.M. Coetzee
Wachten op de barbaren
Als er in het gebied waaro
ver de oude magistraat het
bevel voert plotseling door
hogere autoriteiten politio
nele acties worden gehou
den, komt hij geschrokken
tot de ontdekking dat hij
geen begrip kan opbrengen
voor wat hen drijft: hij wei
gert medeplichtig te zijn aan
een onderdrukkingsregime.
‘Een groot schrijver’ (Frans
Kellendonk, NRC).
ƒ 29,50, paperback

Milan Kundera
Het boek van de lach en de
vergetelheid
In Tsjechoslowakije doen na
de Praagse lente leger en
partij hun best het volk het
verleden te laten vergeten.
Hiertegen én tegen het feit
dat alles in het leven wordt
aangetast door het ‘waas’
van het vergeten, kun je al
leen nog maar in lachen
uitbarsten, zoals
Kundera doet.
ƒ 29,50, paperback
urinekanaal weet uit te stel
len. M aar het geworstel
houdt niet op: hij blijkt een
prototype van Het Falen,
naar wiens leven zelfs een
film gemaakt wordt...
ƒ 29,50, paperback, tweede
druk

John Irving
De watermethodeman
Zeer veel drinken voor en
na het vrijen — dat is de
methode waarmee Trum per
een operatie aan zijn niet zo
geweldige functionerende

John Irving
De wereld volgens Garp
Garps wereld wordt bevolkt
door een groot aantal fanati
ci, onschuldige kinderen,
een transseksuele voetballer,
hoeren, worstelaars en vele
buitenissige figuren. Het fe
nomenale boek waarnaar de
film gemaakt werd. Zeld
zaam komisch, afschuwwek
kend en hartverscheurend
tegelijk!
ƒ 24,50, paperback, elfde
druk____________________

Milan Kundera
Afscheidswals
Terwijl iedereen in de bad
plaats zijn best doet het lot
naar zijn hand te zetten,
tracht de geheimzinnige dr.
Skréta het algemeen welzijn
te dienen door ‘onvruchtba
re’ vrouwen te injecteren
met zijn sperma. Een zeld
zame synthese van humor,
helderheid en inventiviteit
van de schrijver van
Het leven is elders,
29,50, paperback
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et gesprek gaat over de Pickwickpapers en de Christmas Carroll. ‘Kunt u mij één Nederlandse schrijver noemen die lite
ratuur maakt van dezelfde klasse als van Charles Dickens?’
vraagt Margaretha Melis-Mutsaarts (72) terwijl ze enkele centi
meters visgerecht aan een vork rijgt. Achteraf zal ze zeggen dat ze
het tafelen in een restaurant als temps perdu beschouwt, maar toch
had ze zelf voorgesteld een etablissement aan de Markt op te zoe
ken; dat praatte gezelliger. Ze behoort tot de generatie die in Ant
werpen werd geboren in een tijd dat die stad nog tweetalig was.
Na omzwervingen door Nederland woont ze de laatste acht jaar in
Roosendaal, waar het Brabants Nieuwsblad haar kwam intervie
wen omdat ze kans ziet een Franse roman in één dag uit te lezen.
Ze staat bekend als erudiet en werkte als vertaalster in omgevin
gen waar men een dame van haar niveau in gedachten situeert.
Ten tijde van de revisionisme-perikelen in 1958 was ze als tolk
verbonden aan de Joegoslavische ambassade in Den Haag. Ten
behoeve van Zijne Exellentie de Ambassadeur vertaalde zij alle
Nederlandse kranteartikelen die van belang konden zijn in het
Frans, waarvan dan een beknopt resumé werd doorgeseind naar
Belgrado.
De Franse klassieken werden haar om zo te zeggen met de paple
pel ingegoten en sedert 1930 beheerst ze bovendien Duits en En
gels.
‘Het overkomt me alleen in het Nederlands,’ zegt mevrouw Me
lis, ‘dat ik een zin twee, drie keer moet lezen voordat ik begrijp
wat er staat. Dat ligt aan mij, dan leg ik de klemtoon verkeerd.’ Ze
vervolgt met de opmerking dat vooral goede humoristsche schrij
vers aan het Nederlandse taalgebied zijn ontsproten; dan denkt ze
aan Bomans, Carmiggelt, Annie Schmidt. Marnix Gijsen en Bertus Aafjes, dat is eveneens klasse — maar verder?
Ze zucht. ‘Ik ben in Eline Vere van Couperus begonnen. Ik had
vijftig bladzijden gelezen, toen was er nóg niets gebeurd in dat
verhaal. Zelfs de meid had psychische problemen. Ik dacht, als ze
een hond had gehad, zou die óók vast ergens mee zitten. In andere
talen kom je veel meer verscheidenheid in de literatuur tegen. Ik
heb nog nooit twee Franse boeken gelezen van dezelfde strekking
of over hetzelfde onderwerp. Natuurlijk heb ik Marcel Proust ge

lezen, twaalf delen, ook van Honoré de Balzac ken ik het totale
oeuvre, er is niets van Dickens dat ik niet ken. Verlaine en Rimbaud, daar kun je niet omheen, evenmin als om Goethes complete
Faust en eigenlijk alles van Victor Hugo.’
Boeken kopen doet ze niet meer, daar vindt ze zich te oud voor.
Wel bezoekt ze twee keer per week de bibliotheek, waar alles van
haar gading is opgeslagen en zo niet, dan wordt het met spoed
besteld, want mevrouw Melis is een klant om rekening mee te
houden. Vanwege staar aan het rechteroog mag ze niet bij lamp
licht lezen, anders is hoofdpijn het onvermijdelijk gevolg.
Minstens drie uur per dag, vaste tijd is van twee tot vijf uur, zit ze
met de neus in boeken.
‘Vader las ook in vier talen, net als ik,’ zegt ze, ‘maar hij sprak er
zes. Hij had drie enorme boekenkasten, maar van de inhoud heeft
hij minstens de helft weggedaan toen we het grote huis moesten
verlaten waar we woonden. Zo is die ooit uitgebreide collectie
steeds verder geslonken. Wat ik nu nog heb is niet meer dan een
paar plankjes vol; dat zijn de boeken waar ik absoluut niet buiten
kan. Dat vind ik wel een rustig idee. Als ik moet worden opgeno
men in een bejaardentehuis kan ik ze tenminste meenemen. De
bibliotheek is dichtbij, ze hebben daar alles wat ik wil lezen.’

VEEN, UITGEVERS
William Stvron

SOPHIE'S
K E U ZE

TEDER IS
DE NACHT
F.Scott Fitzgcrakl

2 JU i l H
-' '\ AV:V

William Styron
Sophie's keuze f 28,40
De New York Times Book
Review: ‘Een moedige, schil
terend geschreven roman,
een boek met filosofische in
slag dat handelt over het be
langrijkste onderwerp van
de 20ste eeuw.’

Het Fanatiek Lezen

F. Scott Fitzgerald
Teder is de nacht f 27,50
Een fascinerend psycholo
gisch portret van de teloor
gang van de hoofdpersoon
en een indringend beeld van
de groep Amerikanen die tij
dens de jaren dertig de cul
turele sfeer in Europa be
paalde.
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Marilyn French
Ruimte voor vrouwen ƒ 29,25
Een indringend boek,
waarin de hoofdpersonen
duidelijk te herkennen zijn.
Val, de radicale feministe;
Isolde, de moederlijke les
bienne; Kyla, intelligent en
op de rand van een zenuw
inzinking.

VEEN, AM STELPAPERBACKS

Fjodor
D o sto jem k i

DE SPELER

‘Londen, Parijs, daar lees ik in
café's en parken en in Wenen
duik ik meteen in een
Kaffeehaus met een boek’

AMSTELPAPERBACK

Fjodor Dostojewski
De speler f 12,50
Een noodlotsroman. De ver
wording en ondergang van
twee mannen, die totaal in
de greep zijn van het roulet
tespel. Onlangs op televisie.

n Niehove, een Gronings dorp met nog geen driehonderd in
woners, is achter de vensters van de voormalige pastorie de
luxaflex neergelaten. In de kamer waar de dominee vroeger
op zaterdagavond zijn preek voorbereidde, blijft nu een boeken
verzameling beter geconserveerd als het daglicht er niet bij komt.
Het huis heeft veel vertrekken met hoge plafonds — en dat was
precies wat IJnte Bottke en zijn vrouw zochten voordat zij acht
jaar geleden in Niehove kwamen wonen. De belangrijkste eis die
aan het nieuwe huis buiten de stad werd gesteld was dat het vol
doende ruimte zou bieden aan de omvangrijke bibliotheek. Bott
ke, docent geschiedenis aan de lerarenopleiding Ubo Emmius in
Groningen, is collectioneur van ‘Nederlandse literatuur, kunstge
schiedenis, memoires, dagboeken, geschiedenis, architectuur, tui
nen en Italiaanse reisbeschrijvingen’. De rijen met titels zijn tij
delijk aan het oog onttrokken door een laag plastic, die de boeken
moeten beschermen tegen de werkzaamheden aan het plafond van
de studeerkamer.
Om met zijn literaire smaak te beginnen: ‘Dat zijn dus vooral
Hermans, Mulisch, Reve — de schrijvers die in mijn middelbare
schooltijd als baanbrekend werden beschouwd. De hele golf die
daar in de jaren zestig achteraan kwam, probeerde ik zo goed en
zo kwaad als dat ging bij te houden. Toen de experimentelen kwa
men, schrijvers als Jacq. Firmin Vogelaar, heb ik een hele tijd af
gehaakt. Ik ben pas weer begonnen met het volgen van Neder
landse literatuur door boeken van J.M.A Biesheuvel, Oek de Jong
en Nicolaas Matsier. Van Matsier kocht ik toevallig Oud Zuid; ik
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Herman
Heijermans
WAT N IE T KON
EN A N D E R E
VERHALEN

AMSTELPAPERBACK

Herman Heijermans
Wat niet kon f 12,50
Met een naschrift van
Simon Carmiggelt.
‘Falklandjes’, gepubliceerd
tussen 1894 en 1917 in
Algemeen Handelsblad. Een
saluut aan een groot schrij
ver.

M a rceü m

J. Kneppelhout

Emants

VERHALEN

OP ZEE

AMSTELPAPERBACK

Marcellus Emants
Op zee f 15,—
Vier novellen, voor het eerst
sinds 1899 gebundeld. De
oorspronkelijke spelling en
typografische eigenaardighe
den zijn in deze bundel ge
heel gehandhaafd.

@

Curry vanBruggen
EEN COQUETTE
VROUW

AMSTELPAPERBACK

Carry van Bruggen
Een coquette vrouw f 15,—
In deze roman getuigt de
auteur van haar weigering
zich neer te leggen bij de in
haar tijd geldende huwe
lijksmoraal.

G ustave
E laubert

LEER
SCHOOL
DER
LIEFDE

AMSTELPAPERBACK

Jan Kneppelhout
Verhalen ƒ 12,50
Negen vertellingen waarin
Kneppelhout, vooral bekend
onder het pseudoniem
Klikspaan, op uiterst trefze
kere wijze een beeld geeft
van zijn tijd en tijdgenoten.

AMSTELPAPERBACK

Gustave Flaubert
Leerschool der liefde f 20,—
Het kleurige en bruisende
Parijse leven in het midden
van de vorige eeuw, met al
zijn sociale en culturele
spanningen.

was in de winkel, bekeek de flaptekst en schafte het me impulsief
aan. Ik vond het erg mooi. Vroeger deed ik dat uitsluitend, bij de
boekhandel kopen, de laatste jaren bestel ik zo’n vier a vijf Engel
se boeken per jaar rechtstreeks bij Blackwell in Oxford. Dat heeft
het voordeel dat je regelmatig hun catalogi krijgt toegezonden.
Verder lees ik natuurlijk The Times Litterary Supplement, The
New York Review of Books en The London Review of Books.
Schriftelijk boeken bestellen vind ik heel leuk, vooral het mo
ment dat de postbode na verloop van tijd het pakket komt afleve
ren heeft iets feestelijks. Meestal begin ik meteen aan een boek
dat ik pas heb gekocht, maar als ik een paar boeken tegelijk heb
ingeslagen, blijft er altijd iets liggen. De grote achterstand in het
lezen van het eigen boekenbezit heb ik in de loop der tijd wel we
ten weg te werken.

W E R E LD V E N S T E R

Omar Cabezas
De lange mars door de bergen
ƒ 22,50
Unieke en uiterst levendige
beschrijving zonder enige
zelfcensuur door een voor
aanstaand guerrillacommandant van zijn ervaringen in
de strijd tegen dictator Somoza.

Sergio Ramirez
Ben je bang voor bloed?
ƒ29,50
Aangrijpende roman uit
Nicaragua over de periode
van het begin van de jaren
dertig toen Sandino de strijd
begon tot begin 1960. Ge
schreven in de beste traditie
van de Latijns-Amerikaanse
romankunst.

De bergen, de vogels en
Sandino
ƒ 14,90
Gedichten, prozafragmenten
en interviews over film, mu
ziek en toneel uit ‘het land
van de dichters’, Nicaragua.

Eduarde Galeano
Dagen en nachten van oorlog
en liefde
ƒ 19,50
Beklemmend, vaak ontroe
rend verslag over de periode
van repressie en verzet van
1975 tot 1977 in LatijnsAmerika. Een scherpe aan
klacht tegen een onmenselijk
systeem, door de auteur van
De aderlating van een continent.

G uy Croussy
De kaalgeschoren vrouw
f 29,50
Roman over de zwerftocht
door Frankrijk in 1944 van
een kleine jongen en zijn
grootvader.

Pramoedya Ananta Toer
Kind van alle volken
ca. ƒ27,50
Tweede deel van de roman
cyclus, volgend op Aarde der
mensen.

Sandra Young
123rd Street, Harlem,
New York
De dagelijkse strijd om het
bestaan van een vrouw in
een wereld gedomineerd
door mannen die de vrouw
slechts als object beschou
wen dat men na gebruik
wegwerpt.

Pramoedya Ananta Toer
Aarde der mensen
ca. ƒ 27,50
Alom geprezen vanwege de
uitnemende beschrijving van
de koloniale sfeer in het
voormalig Nederlands-Indië.

Stratis Haviaras
Wanneer de boom zingt
ƒ 29,50
Autobiografische roman die
zich afspeelt in een Grieks
dorp tijdens en vlak na de
Tweede Wereldoorlog.

r staat een stoel in de kamer. De bureaulamp die erboven
hangt is op zodanige wijze achter de rugleuning gemonteerd
dat het schijnsel op de zitting valt. In één oogopslag is duide
lijk dat de stoel een onmiskenbaar doel dient: het meubel fungeert
’s avonds als leesstoel. In de ruimte bevinden zich voorts een klei
ne schrijftafel, een geluidsinstallatie met bijbehorend tenminste
honderdtwintig grammofoonplaten van John Coltrane benevens
zover het oog reikt degelijke kasten die plaats bieden aan vijfdui
zend ordelijk gerangschikte boeken. Zo ziet het domein van een
verzamelaar eruit.
‘Ik kan die boeken natuurlijk onmogelijk allemaal lezen, zelfs als
ik tachtig word, lukt me dat nooit. Het streven is op een dag met
het verzamelen te stoppen, maar ik vrees dat ik nooit zal kunnen
zeggen dat ik de boel compleet heb.’ Pach van Steenderen (33)
lijkt zich met zijn lot te hebben verzoend. Door het recent ver
worven vaderschap komt hij minder aan lezen toe; voorts ‘eist het
lichte zwak voor het café zijn tol’, zegt hij. Hij studeerde geschie
denis, maar maakte die studie niet af. Leefde vervolgens enige tijd
van een erfenis (‘een deel van dat geld is opgegaan aan boeken, na
tuurlijk’) en zag kans zijn hobby te combineren met het beroep
dat hij thans uitoefent: boekverkoper in een kwaliteitszaak in de
binnenstad van Groningen.
Nabokov is zijn lievelingsschrijver. ‘Dat duidt op mijn voorkeur
voor een goedgeschreven roman waarbij werkelijkheidsgehalte,
de actualiteit en de betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikke
lingen van ondergeschikt belang zijn,’ zegt hij, met zorg zijn
woorden kiezend. ‘Als ik vroeger met vakantie ging, nam ik altijd
iets van Nabokov mee. Die prachtige gebonden exemplaren die ik
in de kast heb staan, liet ik natuurlijk thuis, je sjouwt je een onge
luk aan die dingen. In vakantietijd kocht ik dus pockets van Na
bokov waar dezelfde verhalen in staan. Als ik ze gelezen had,
schoof ik ze in een nachtkastje van een anonieme hotelkamer. De
gene die na mij kwam, zou daarvan kunnen genieten, dat gaf me
een prettig gevoel. Als ik een bepaalde auteur bewonder, heb ik
de neiging om in één klap dan ook maar meteen alles te kopen wat
van de man verschenen is. Dat heb ik tijdenlang gedaan, tien boe
ken van één schrijver in één keer. Die verzamelwoede heeft met
het lezen van boeken natuurlijk niets te maken; het naar huis sle
pen van alweer een half metertje is as such een vrij absurde bezig
heid. Een verzamelaar zou in principe niets hoeven te lezen. Zo
heb ik destijds ingetekend op de verzamelde werken van Vestdijk,
uiteraard met de wetenschap dat ik daarmee een aantal dingen in
huis haalde die ik niet zou lezen. Ik vind dat wie pretendeert zich
voor literatuur te interesseren de morele plicht heeft zo’n
verzameleditie te kopen, domweg omdat een dergelijk initiatief
ondersteuning verdient. Er moet verkócht worden, zeker gezien
de beroerde situatie waarin de literatuur verkeert.’
Een tijdlang verzamelde hij Nederlands-Indische belletrie, wat
niet goedkoop was omdat dat genre bijna uitsluitend antiquarisch
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‘Voordat je de trein instapt nog gauw even een
boekje kopen in de stationskiosk, dat hoort er bij,
vind ik ’

Kind
v a n a lle v o lk e n
Roman uit
Indonesië

durfde te zetten. Laatst kreeg ik van iemand Knal, de memoires
van Max Heijmans. Destijds zou ik zelf niet op het idee zijn geko
men om dat aan te schaffen, nu vind ik het ergens ook wel verma
kelijk. Toen ik hiermee begon, heb ik me achteraf gezien ook wel
eens in de vingers gesneden. Ik kocht eens de biografie van een ze
kere Van Vollenhove, een volstrekt onbeduidend werkje over een
Hollander die geloof ik met een Spaanse prinses was getrouwd. Ik
vond het gênant, dat boek wilde ik niet houden. Ik heb het toen
meegenomen naar de een of andere boekwinkel en toen ik zeker
wist dat niemand het zag, heb ik dat boek daar in de kast gezet.
Naderhand kreeg ik ontzettend veel spijt van die daad. Het was
natuurlijk een raar curiosum; ik heb het boek ook nooit meer er
gens op de kop kunnen tikken. Sindsdien ben ik uiterst voorzich
tig in het wegdoen.’

IJNTKE BOTTKE

Naar de televisie kijken we heel selectief, de meeste avonden zit
ten we te werken. Om een uur of elf, als het werk erop zit, pak ik
nog eens een boek. Ik lees snel, ik ben nooit weken met één boek
bezig. In de vakantietijd heb ik soms zo’n golf, waarin ik van één
auteur een heleboel boeken achter elkaar lees; anderhalve dag per
boek of zo, dat schiet lekker op. Ik kan eigenlijk overal wel lezen.
Ik raap ook alles op dat leesbaar is, overal waar ik kom graai ik in
kranten enzo, een wat hinderlijke eigenschap misschien. Boeken
koop ik de laatste jaren het liefst in gebonden uitgaven omdat veel
van dat paperback-spul na verloop van tijd gaat vergelen en dan
laat de lijm in de rug los. Dat soort aftakelingsverschijnselen, daar
kan ik niet tegen. Een gebonden boek kost meer dan een inge
naaid exemplaar, maar ik denk nooit zo in termen van geld bij dit
soort dingen. Ik ga erg netjes met mijn boeken om. Ik schrijf er
niets in. Ik vlak ook het prijsje niet uit, het is juist leuk als het er
in blijft staan, dan kun je later zien wat het heeft gekost. Pockets
schaf ik me hoofdzakelijk aan als ik op het punt sta een lange
treinreis te maken. Voordat je instapt nog snel even een boekje
kopen in de stationskiosk, dat hoort erbij, vind ik.’
IJnte Bottke draait zich om naar de kast. Zijn arm zwaait reto
risch door de lucht als hij op zijn verzameling ego-documenten
wijst: ‘Het is nogal een rariteitenkabinet aan het worden. Ik heb
prachtige biografieën van Alberdinck Thijm staan, maar er zitten
ook onbenullige boekjes bij zoals het levensverhaal van Willeke
Alberti, opgetekend door Willy van Hemert. Ik verzamel alles
wat er vanaf 1850 op dit gebied is verschenen. Je staat er versteld
van als je ziet wat er op dit gebied is uitgegeven. Ik heb een zekere
schroom moeten overwinnen voordat ik alles zo maar in mijn kast
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Henk Spaan
Kermis op de Dam f 19,50
‘Nergens ter wereld vindt
men zulke goede colum
nisten als in Nederland’ al
dus Karei van het Reve.
Het beste van Spaan nu ge
bundeld.

Beb Vuyk
Een broer in Brazilië ƒ 17,50
Het eerste boek van Beb
Vuyk dat niet in Indonesië
is gesitueerd, hoewel dat ei
landenrijk, haar eigen nieu
we vaderland, telkens aan de
periferie opduikt.

Beb Vuyk
Reis naar het ‘Vaderland in
de verte’ f 17,50
‘Vorig jaar is Beb Vuyk op
nieuw naar Indonesië ge
weest en zij schreef daarover
met ongebroken helderheid
een klein boekje... Beb Vuyk
is nuchter en direct als
steeds in haar kritiek...’ (Aad
Nuis in Vrij Nederland)

Max Dendermonde
Ik geef jou een gedicht o f wat
f 14,90
Honderd en één lichte son
netten om langzaam te le
zen. Over geluk en ongeluk,
de liefde, het leven en de
schoonheid.

Louis Couperus
Sprookjes f 27,50
Deze eerste sprookjesbundel
van Couperus is op dezelfde
fraaie (de ‘streepjes’-stofomslag) en verzorgde wijze uit
gevoerd als eerder Epigram
men, Op reis, Aan de weg der
vreugde en Legenden van de
Blauwe Kust.

Max Dendermonde
Uit Mexico ben ik gevlucht,
mevrouw, gevlucht! ƒ 19,10
‘...waarmee hij wederom het
bewijs levert tot de kaste der
goede, onderhoudende ver
tellers te behoren. In een
vloeiende en beeldende stijl
weet hij schijnbaar moeite
loos sfeer en ‘couleur locale’
in een vertelling weer te ge
ven...’ (Gerrit Jan Zwier in
de Leeuwarder Courant)

K ROOZENDA

nederlandse
gruwel
verhalen uit
de negentiende
eeuw

kneppelhout
van nievelt
ver huell e.a.
Henk Roozendaal
Katoi f 18,90
Een ongewone liefde. Katoi
is de Thaise benaming voor
een man die zich vrouwelijk
gedraagt of kleedt of zich
door middel van een opera
tieve ingreep in een vrouw
heeft laten transformeren.
Een opmerkelijk debuut
waaraan weinig fictief is.

Kneppelhout, Ver Huell,
Boudewijn, Keiler, Van
Rennes, Van Nievelt
Nederlandse gruwelverhalen
uit de 19de eeuw f 14,90
Een prachtige bundel op
windend proza. Niet alleen
voor fanatieke literatuurvor
sers, maar voor iedereen die
de Nederlandse taal is toege
negen. Verzorgd door Jan
Bervoets.

Dionijs Burger Bolland
Een roman van gekromde ruimten
en uitdijend heelal

Dionijs Burger
Bolland f 19,50
Een roman van gekromde
ruimten en uitdijend heelal.
Verscheen in 1957 voor het
eerst. Bolland is een van de
merkwaardigste werken uit
het Nederlandse taalgebied.

verkrijgbaar is. Het onderwerp boeide hem, omdat deze literatuur
hem informeerde ‘over de maatschappelijke en psychologische
aspecten van een paradijselijke samenleving, die een groot aantal
mensen nooit heeft losgelaten’. Het verleden fascineert hem ei
genlijk sowieso. ‘De actualiteit is voor mij per definitie opervlakkig,’ zegt Pach van Steenderen. ‘Als je wilt bijhouden wat er alle
maal gebeurt, kost dat veel tijd, dan moet je op z’n minst dage
lijks één krant goed lezen. Waarom zou je dat doen? Is er wel een
principieel verschil tussen de onthoofding van Lodewijk X V I en
het neerschieten van een Boeing 747? De literatuur als onderdeel
van de cultuur onttrekt zich aan dat heen en weer gepraat over
kleinere en grotere drama’s. Wie ooit tot een bepaald inzicht wil

U IT G E V E R IJ V IL L A , B U S S U M

D .M . Thomas
Het witte hotel
Het wereldberoemde boek
over een jonge vrouw van
Pools-Russische afkomst die
lijdt aan seksuele hysterie.
Paperback, ƒ27,50

D .M . Thomas
De fluitspeelster
Een allegorische fantasie die
zich afspeelt in een land dat
aan Rusland doet denken.
Paperback, ƒ24,50

DE EENZAME OORLOG VAN

Het verborgen
leven van

KOOS TAK

W a lte rM itty

en andere verhalen

RIJK DE G O O IJER EN EELKE DE JONG

Ja m e s Thuifoer
James Thurber
Het verborgen leven van Wal
ter M itty en andere verhalen
Het beste uit het werk van
James Thurber. M eer dan
vijftig verhalen, stuk voor
stuk uitmuntend in scherp
zinnigheid en ironie.
Paperback, ƒ27,50

D .M . Thomas
A rarat
Een briljante satire op de ij
delheid en het geschipper
van het creatieve ego.
Paperback, ƒ27,50

EEN HUMORISTISCHE ZEDENSCHETS UIT
DE WERELD VAN DE JOURNALISTIEK

Ernest Hemingway
Brieven I
De verzameling privébrieven van Ernest Heming
way, aan o.a. Scott Fitzge
rald, Gertrude Stein, Edmund Wilson, Ezra Pound.
Paperback, ƒ37,50

Rijk de Gooijer & Eelke de
Jong
De eenzame oorlog van
K oos Tak
Een aangrijpend beeld van
een dagbladjournalist in zijn
nadagen. Paperback, ƒ 17,50

F. Scott
Fitzgerald De
prijs was hoog

Heere Heeresma
Beuk en degel
Femine
Twee schitterende verhalen
bundels van Nederlands
meest vooraanstaande au
teur. Paperback, ƒ 1 2,50 per
deel
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vim
NooitttrdergbundeUe verhalenI
Marie-Anne Simons
Poezen in de poëzie
Een bloemlezing uit de Ne
derlandse literatuur over het
mysterie dat we kat noemen.
Gebonden, ƒ14,50

F. Scott Fitzgerald
De prijs was hoog
De laatste nimmer eerder
gebundelde verhalen van
F. Scott Fitzgerald.
Paperback, ƒ 39,50

‘Toen we in Engeland een keer terugkwamen van
een antiquariaat, kon onze auto de brug niet meer
op. Afgeladen met boeken!’
P A C H V A N STEENDEREN

komen, kijkt niet in de eerste plaats naar de actualiteit. Stendhal
was iemand die verslag uitbracht van de maatschappelijke en psy
chologische sfeer van zijn tijd; zijn Le rouge et le noir behoort tot
het imponerendste dat er überhaupt ooit is geschreven. Stendhal
is emotioneel, maar blijft lucide. Er zijn maar weinig hedendaag
se schrijvers bij wie ik dat aantref. Kellendonk, Matsier, het is
ambachtelijk wel aardig, maar inhoudelijk stelt het weinig voor.
Oek de Jong is een uitzondering, zijn Opwaaiende zomerjurken
vond ik een toevalstreffer. Die jongen kan iets, hij wil iets, hij wil
eigenlijk verrekt veel, vind ik. Dat lukt hem maar ten dele in dat
boek, maar hij overtuigt tenminste.’
Er zijn weinig mensen in zijn omgeving met wie hij écht over een
boek kan praten om dat — ‘misschien klinkt het wat verwaand,
maar het is gewoon zo’ — slechts een select aantal gesprekspart
ners minstens zo belezen is als hij. Daar komt bij: ‘Als je een po
ging wilt doen écht wat over een boek te zeggen, dan moet een
deel van je psyche, misschien je zwakke o f sentimentele kanten,
méé in dat gesprek. Daar is niet iedereen toe bereid.’
Onlangs deed Pach van Steenderen een deel van zijn boeken voor
raad aan de kant. Ruimtegebrek. Hij zegt: ‘Ik heb in de jaren
zestig vrij veel linksige dingetjes gekocht. Niet zozeer literatuur,
maar Trotski en de hele flauwe kul meer. De Vietnam-oorlog,
daar las je natuurlijk ook alles over in die tijd. Al die boeken staan
dan tien jaar later nóg in je kast en dan denk je: mijn hemel. De
essentie heb ik destijds goed genoeg gevolgd. Dat weet ik nog wel.
Wat moet ik dan met die boeken?’

lijk. Bijzondere dingen die out o f print zijn tref je daar onder een
stoflaag aan. Ik jaag nu al tweeënhalfjaar aan achter deel twee van
de memoires van Anthony Eden. Deel één heb ik gelezen, deel
drie heb ik in de kast staan maar het vervelende is dat ik er niet
aan kan beginnen zolang ik deel twee niet gelezen heb. Ik ben er
van overtuigd dat ik het op een dag vind. Dan gooi ik al het ande
re waar ik op dat moment mee bezig ben aan de kant en dan ga ik
lezen. Ik zal een antiquariaat nooit een lijstje titels van boeken ge
ven met de opdracht, die voor mij te achterhalen. Ik wil de span
ning hebben van een tweedehandsboekwinkel binnenstappen en
dan gaan snorren. Dan kan desastreuze gevolgen hebben! Je loopt
soms met meer boeken de winkel uit dan je dragen kunt. Toen we
in Engeland een keer terugkwamen van een antiquariaat kon onze
auto zelfs niet tegen een brug opkomen, zo erg was het. Iedereen
moest uitstappen, toen ging het net. Afgeladen met boeken! Na
tuurlijk heb ik lang niet alles wat ik in huis heb ook werkelijk ge
lezen, dat zou onmogelijk zijn. Maar ik weet precies wat er is, alle
titels houd ik bij in een map. Wat ik nóóit doe is een boek meene
men naar mijn werk; ik ben ervan overtuigd dat ik dan zou b lij
ven lezen op de zaak, en dat kan niet. Gelukkig heb ik het zo ge
troffen dat de mensen waar ik mee samenwerk allemaal veel le
zen. In zakelijke contacten is de eerste vraag meestal wat je aan
het lezen bent.’
Het ontbreekt Kees Jan Hart aan weinig, maar de vervulling van
tenminste één hartewens blijft hardnekkig buiten zijn bereik: in
bad lezen. ‘Ik heb het eindeloos geprobeerd,’ zegt hij. ‘Het werkt
net als het ontbijt op bed: de zaak kiepert altijd om. Dat vind ik
zonde. Zelfs als het een pocket is, laat ik ’m altijd halverwege in
bad vallen. Je zit rustig te lezen, je pakt een sigaret en hupsakee,
sigaret wordt nat en het boek wordt nat. Het gaat altijd mis.’

V E E N , U IT G E V E R S

BRIEVEN
AAN SIMONC:.

Gerard Reve
Brieven aan Wim B.
f 24,50
Het nieuwste brievenboek.
Zomer ’63 maakt Gerard
Reve in Artis voor het eerst
kennis met Wim B ., die
zich in gesprek bevindt met
de sprekende vogel Beo. De
brieven dateren van 1968 tot
1975.

Gerard Reve
Brieven aan Simon C.
f 29,50
Behandelt de corresponden
tie die Reve voerde van mei
1971 tot november 1973.
Andere brievenboeken zijn:
Brieven aan Wimie ƒ 34,—
Brieven aan Bemard S.
ƒ 29,50

O p s c h r ijv e r s v o e te n

<V

rï't

Een Pyreneeënboek

O p vrijers voeten

KurtTuchdsky

ij wordt wel een lobbyist genoemd, een term waar Wessel
Bennis (50) weinig op tegen heeft, ware het niet dat de
klank van dat woord enigszins beladen is. Formeel doet hij
aan management consultance, hij adviseert het bedrijfsleven in hun
‘maatschappelijke, niet-commerciële contacten op politiek en fi
nancieel terrein’. Twintig jaar geleden gaven collega’s hem al de
hint, voor zich zelf te beginnen, maar na lang aarzelen durfde hij
dat tien jaar geleden pas aan. ‘Ik had te weinig vertrouwen in
mijn zelfdiscipline,’ zegt hij. ‘Destijds, toen De donkere kamer
van Damocles verscheen heb ik dat boek in een dag en een nacht
onder het genot van twee flessen wijn in één ruk uitgelezen. Dat
kan natuurlijk niet als je eigen baas bent. Gelukkig blijk ik uitste-

H

Italo Svevo
K orte romaneske reis
f 19,50
Verslag van een handelsrei
ziger. ‘Een van Svevo’s
mooiste langere verhalen’.
(Maarten ’t Hart in N RC)

Kurt Tucholsky
Een Pyreneeënboek
ƒ26,50
De Pyreneeën en haar be
volking. Een haarscherpe
analyse en een kritische sati
re.

André Klein, Tim Krabbé,
Hendrik Stoute, Carolijn
Visser, Rogier Vogelenzang,
Gerrit Jan Zwier
Op vrijers voeten f 18,50
Zes vakantieliefdes onthuld.
Een vrolijke en leerzame
bundel.

De Ronde van Italië
Dino Buzzati

ls je in het Engels leest, heb je voortdurend het gevoel dat je
op ontdekkingsreis bent’ — en dus leest de Rotterdamse pu
blic relations-adviseur Kees Jan Hart bijna uitsluitend En
gelse boeken. ‘Er verschijnt zó ontzettend veel in die taal. Op het
moment dat je denkt dat je alles van Harold Nicholson o f Vita
Sackville West hebt gelezen, verschijnt er alweer een nieuwe bio
grafie van ze en die wil je dan natuurlijk ook hebben.’
In het vliegtuig, in de trein, ’s avonds thuis — altijd en overal
leest hij; hij scoort toch zeker wel drie a vier boeken per week.
Zijn exemplaren koopt hij het liefst hard bound, als hij een boeien
de pocket heeft gelezen, zal hij altijd proberen ook de gebonden
editie te bemachtigen. M et uitzondering van John Le Carré, die
hij ‘natuurlijk’ ook hard bound leest, zijn detectives de enige boe
ken die hij zich als pocket aanschaft. Zo’n vier keer per jaar reist
de public relations adviseur naar Londen, waar hij dan de anti
quariaten afstroopt. ‘Daar doe je ontdekkingen, dat is ongeloof

A

‘Lezen is in mijn geval een puur redeloze
verslaving’
WESSEL BENNIS

Dino Buzzati
De ronde van Italië
ƒ23,25
De literator als sportverslag
gever. ‘...zeer aangename
verrassing... dit wonder
mooie boekje...’ (Jan Don
kers in Avenue).

Marcellus Emants
Langs de N ijl
f 16,90
Aantekeningen van een toe
rist. Emants meeslepende
verslag van zijn reis door
Egypte, na honderd jaar
herdrukt.

Samuel Johnson, Johann
Gottfried Seume, George
Sand, Gustave Flaubert,
J.A . Gontsjarov, Victor Hugo, Edmund Wilson, Gerrit
Krol
Acht eilanden in de literatuur
f 20,50
Góntsjarovs eiland en de
schapen van Corsica.

DE HARMONIE
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Sietske Altink
Kees van Kooten/
Wim de Bie

De Bescheurkalender
f 17,90
Wie er niet onderdoor wil
gaan, mag deze Bescheurka
lender niet overslaan!

Huizen van illusies f 32,50
Facetten van prostitutie in
woord en beeld bijeen ge
bracht, toegelicht met cita
ten van Zola, Emants, Bal
zac en De Sade. Een logisch
vervolg op de in Rotterdam
gehouden expositie ‘Bordeelarchitectuur en prostitutie’.

Marcel Koopman

Drijfveren
Poëzie ƒ18,90
Na zijn debuut Binnenzee,
buitengaats, de tweede bun
del van Marcel Koopman

Gerrit Komrij/
Willem van Malsen

De paleizen van het geheugen
ƒ17,50
Over de schatkamers van de
geest.

Beatrice Faust

Vrouwen, seksualiteit en por
nografie f 24,90
Vrouwen staan vaak niet al
leen in hun strijd; zij wor
den door andere vrouwen
gesteund. Maar een vrouw
die opgewonden raakt van
sexfilms kan niet automa
tisch op de sympathie van
andere vrouwen rekenen.

Mark Gerzon

Het misverstand man f 28,50
‘Een man zou nooit op het
idee komen een boek te
schrijven over de speciale si
tuatie van de man’.
(Simone de Beauvoir in
De tweede sexe 1959)

GeorgeF

Kemtan De

nucleaire
hersenschim
De wereldpolitiek
in d e schaduw
van de bom
H.H.terBalkl
H and lichten
De I Luim mu-

Freek de Jonge
H.H. ter Balkt

Hemellichten
Poëzie ± ƒ18,90
Een nieuw hoogtepunt in
het oeuvre van Ter Balkt.

Harrie Jekkers/
Koos Meinders
Tejo.......
± ƒ 24,90
De hilarische en zielige
avonturen van een geëman
cipeerde man.

De mythe/De openbaring
f 24,90
Zijn laatste theaterprogram
ma en het oudejaarsavond
tv-programma samen in één
boek.

Elly de Waard

Strofen
Poëzie ±ƒ 18,90
Een omvangrijke nieuwe
bundel, zo mogelijk nog ge
varieerder in thema en uit
werking.

Ian McEwan

Tom Sharpe

Of sterven we?
f 16,50

Sneu voor het milieu

Tweetalig vredesoratorium.

ƒ24,90
Alweer het vijfde boek van
Sharpe dat in vertaling ver
schijnt.

1Natuurlijk heb ik Marcel Proust gelezen, twaalf
delen, en de complete Honoré de Balzac. Er is niets
van Dickens dat ik niet ken. Verlaine en
Rimbaud, daar kun je niet om heen, evenmin als
om Goethes complete Faust en eigenlijk alles van
Victor Hugo’
MARGARETHA MEUS-MUTSAARTS

kend weerstand aan de verleidingen te kunnen bieden. Ik ga ’s
morgens direct aan de slag. Het kost me zelfs moeite om het werk
van me a f te zetten; ik werk eerder tw aalf uur dan acht uur per
dag.’
Nog steeds is lezen de belangrijkste hobby van de Haagse eco
noom. H ij leest overwegend ’s nachts en in het weekend.
‘Het is zelfs zo sterk dat, zolang ik in een pak zit, met m ijn kleren
aan, ik me niet kan overgeven aan lectuur die niets met m ijn vak
te maken heeft. Daar heb ik een vrij sterke mutatie voor nodig. Ik
moet me b ij wijze van spreken eerst uitkleden en een pyama aan
doen om de knop helemaal om te draaien. Zolang ik in m ijn pak
rondloop in huis, b lijf ik nog wat rommelen achter m ijn bureau,
lees nog een paar brieven voor m ijn werk — al is het twee uur ’s
nachts. Als ik me ’s morgens om negen uur al omkleed, is de knop
meteen omgedraaid en kan ik meteen gaan lezen. Dat is heel gek,
het is een soort ritueel. Normaal kleed ik me ’s avonds om e lf uur
om en dan lees ik tot minstens halftwee ’s nachts; het wordt ook
wel eens drie uur. Ik kan niet slapen als ik niet gelezen heb. Ook
als ik om drie uur ’s nachts thuiskom, ga ik toch lezen tot vier
uur, halfvijf. E r zijn mensen die in bed uitsluitend detectives le
zen, maar die behoefte heb ik niet. Ik kan de voor m ij m oeilijkste
stof in bed makkelijk aan. Ik interesseer me bij voorbeeld voor

kennistheorie, dus de meer exacte kant van de wijsbegeerte. Dat
kan ik om drie uur ’s nachts makkelijk volgen. Ik lees ook partitu
ren, dat vermogen heb ik toevallig. Als ik een symfonie van
Brahms wil horen en het is te laat om hem te draaien, dan léés ik
hem. Ik ben altijd met meer dan één boek bezig. Vier a vijf. 1 enzij één van die boeken m ijn overheersende aandacht trekt, lees ik
ze door elkaar, maar het moet wel over verschillende onderwer
pen gaan. Als ik met een boek over Gerard Reve bezig ben, dan
lees ik tegelijkertijd De va l van Marga M inco, een muziekboek en
een boek over econom ie. Ik lees alles uit. Ik heb wel een plank in
m ijn kast staan van boeken die ik nog hoop te lezen, maar ik heb
geen plank van boeken die ik nog uit moet lezen. Ik koop meer
boeken dan ik aankan, er zijn boeken die ik al meer dan twintig
jaar heb en waar ik steeds niet aan ben toegekomen. Een andere
kwaal van me is dat ik nooit een boek voor de tweede keer lees, die
tijd gun ik me niet. Van De avonden van Van het Reve heb ik wel
de laatste tien bladzijden m isschien dertig keer gelezen, maar niet

Andrej Amalrik

Dagboek van een provocateur
f 49,50 Met een inleiding

George F. Kennan
De nucleaire hersenschim
door Karei van het Reve
‘In Dagboek van een provo f 24,90
cateur geeft Amalrik een in De wereldpolitiek in de
schaduw van de bom. In de
dringend beeld van de
laatste tien jaar die hij in de ze bundeling essays houdt
Sovjetunie doorbracht: 1966- Kennan een pleidooi voor
het beëindigen van de nu
1976’ (Bart Tromp in Vrij
cleaire wapenwedloop.
Nederland)

Robert Hughes

De schok van het nieuwe
f 99,50
In dit monumentale boek
wordt een briljante analyse
gegeven van de geweldige
veranderingen die onze cul
tuur de afgelopen honderd
jaar heeft meegemaakt. De
maatschappij heeft tussen
1880 en 1980 een totaal an
der aanzien gekregen en de
rol van de moderne kunst is
in dat proces zeer groot ge
weest.

Thrillers

TOPOL
NEZNANSKY

0Ê

het hele boek.’
Zijn vakanties staan in het teken van lezen. M et een tas vol boe
ken stapt hij op het vliegtuig en b ij terugkomst heeft hij alles wat
hij zich voornam uitgelezen. Het echtpaar brengt de vrije weken
het liefst in grote steden door, want stadsleven is een leven dat
nooit verveelt. ‘Londen, W enen, P arijs,’ zegt Bennis, daar lees ik
in cafés, in parken en als ik in W enen ben, duik ik één van de vele
Kaffeehauser in met een boek. Ik ben een m uziekliefhebber, ik ga
erg veel naar muziekfestivals. Daar sleep ik dan altijd een stapel
tje boeken mee naar toe die betrekking hebben op de componist
die daar wordt uitgevoerd o f op de stad waar het festival plaats

machtsstrijd in het Kremlin

Robert Ludlum

Het Osterman Weekend
f 19,90
Roman van een schokkend
weekend. Andere Ludlums:
De Scarlatti erfenis, Het
Matlock document, Het
Rhinemann spel, Het
Halidon komplot en nog ve
le anderen.

vindt. ’
Zijn literaire voorkeuren liggen b ij auteurs die het schrijven af
wisselen met andere bezigheden. Vestdijk als producent van ro
mans heeft hem nim m er geboeid, maar de muziekessays van Vest-

25

Edward Topoi, Fridrikh
Neznansky
Het rode plein f 26,50
‘...voor lezers die maar niet
genoeg kunnen krijgen van
inkijkjes in het Moskouse le
ven... het heeft de charme
van mensen die schrijven
met grote kennis van
zaken...’ (Rinus Ferdinandusse in Vrij Nederland)
Van dezelfde auteurs: Het
Bjelkin manuscript

Jaques Post

De meimoorden
f 24,50
‘...een Nederlandse thriller
als bescheiden bestseller.
Terecht ook. Jacques Post
heeft voor het boek een
schitterende formule be
dacht... Van de thrillers die
Post schreef is dit zonder
meer de beste...’ (Rinus Ferdinandusse in Vrij Neder
land)

Q U E R ID O

WimG.J.
van Dijk gr
Belcam po
De eerste
Nederlandse
tiftie

Yrrah

WILLEM
BRAKMAN

VAN DE
DOUANIER
NAAR
BENTHEIM
NOVELLE
QUERIDO
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Inkt
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Belcampo & Wim G .J. van
Dijk
D e eerste N ederlandse tiftie

(auto)biografie, paperback,
/ 39,50 verschijnt eind no
vember
Een in dit aan biografieën
arme land een wel heel bij
zonder boek: Belcampo
volgt zijn biograaf op de
voet en heeft zo, tot zijn
kennelijke genoegen, steeds
het laatste woord.

Willem Brakman
D e reis v a n de douanier n a a r
B en th eim

novelle, gebonden, ƒ 32,50
paperback, ƒ 22,50
De Overijsselse achtergrond
van deze grote novelle is al
net zo fijn-realistisch en te
gelijk onwerkelijk als de psy
chologie van de personages.

Inez
van Dullemen
Na de orkaan en

andere verhalen

cartoons, paperback, ƒ 1 5 ,—
verschijnt half november
Opnieuw een verzameling
messcherpe cartoons waar
mee Yrrah zijn reacties op
onze tijd gestalte geeft.

HellaS. Haasse
De wegen .
der verbeelding
I Querido

Jan Fontijn

Inez van Dullemen

Hella S. Haasse

L eve n in extase

N a de o rka a n

D e wegen der verbeelding

Opstellen over mystiek en
muziek, literatuur en deca
dentie rond 1900, paper
back, ƒ 35,— verschijnt eind
november
Een specimen van cultuur
geschiedenis — zeldzaam in
Nederland — waarin de re
sonantie van het werk van
Wagner in de Nederlandse
literatuur centraal staat.

verhalen, paperback, ƒ 22,50
verschijnt november
Als een archeologe van de
menselijke natuur speurt de
schrijfster ook in deze bun
del naar ‘verloren levens’,
die zij van binnenuit tot le
ven weet te wekken.

roman, paperback, ƒ 27,50
Een nieuwe ‘eigentijdse’ ro
man waarin de verbeelding
vele gedaantes aanneemt in
de door het toeval tot stand
gekomen relatie van een
vrachtwagenchauffeur, een
dichter en diens vrouw.

GERRIT

KROL

SCHEVE
LEVENS
R O M A N /Q U E R ID O

Andreas Burnier

Alfred Kossmann

Gerrit Krol

D e litte raire salon

D re m p e l v a n ouderdom

Schevenlevens

roman, paperback, ƒ 25,—
verschijnt november.
Een roman vol heimwee
naar licht en evenwicht, die
slechts bereikt kunnen wor
den door droef en dwaas ge
ploeter in het aardse slijk.

roman, paperback, ƒ 26,50
Een man, die vele personen
in zich bergt, doet zijn best
niet door de ouderdom be
vangen te worden: hij ver
wacht ervan een nieuw besef
van werkelijkheid.

roman, paperback, ƒ 25,—
De combinatie van twee
feuilletons (uit de V o lkskra n t
en uit N R C H andelsblad)
leidt tot een verrassende
eenheid.

dijk las hij wél allemaal, al vond hij die zó afschuwelijk dat hij
veronderstelde dat de romans van deze schrijver dan ook wel niet
veel soeps zouden zijn. Het toonbeeld van een interessant roman
cier dunkt Bennis een man als Elsschot die zich, zoals bekend, be
halve in de letteren ook in het zakenleven roerde. In die combina
tie van commercie en muze herkent de bedrijfsadviseur iets van
zijn ‘eigen maatschappelijke functioneren’. Renate Rubinstein
‘die dwars tegen de gevestigde meningen durft in te gaan’, A. Alberts die ‘over een zeldzame diepte en directheid beschikt’, R.J.
Peskens die ‘fantastisch’ schrijft — daar liggen zijn voorkeuren.
‘Dat zijn mensen voor wie het schrijven niet louter een be
roepsmatige aangelegenheid is en die daardoor ontsnappen aan
dat kamertjeszonde-gedoe dat schrijfsters als M ensje van Keulen
zo uitermate vervelend maakt. H et moet een beetje ademen. Ger
rit K rol, dat is iemand die naast het schrijven volstrekt andere be
zigheden heeft; dat lees je uit zijn boeken af. Alleen Gerard Reve
vind ik een geval apart; ik denk dat hij de enige Nederlandse
schrijver is die een bijdrage aan de wereldliteratuur geleverd
heeft. M ulisch, Herm ans en Reve, dat zijn de enige drie auteurs
in dit land die ik helemaal volg. Ik lees heel weinig buitenlandse
talen. Voor een deel is dat luiheid, voor een deel is dat de behoefte
om dingen grondig tot me te nemen, wat bij een vreemde taal
naar mijn idee niet kan, wat de mensen dan ook beweren. Ik
spreek praktisch iedere dag Engels, ik lees ook veel in het Engels
voor mijn werk. Ik ken een aantal mensen die hun kast vol Engel
se boeken hebben staan, dat zijn vaak dezelfde mensen die bewe
ren dat er geen Nederlandse literatuur bestaat. Ik weet dat ze heel
weinig communiceren in de Engelse taal, ik twijfel dus ernstig
aan hun absorptie-vermogen. Om die boeken volledig te kunnen
begrijpen, moet je de taal idiom atisch beheersen. Niem and maakt
mij wijs dat hij als niet-Engelssprekende het oorspronkelijke werk
van N abokov tot zich kan nemen zoals ik geneigd ben een N eder
lands boek tot me te nem en.’
Vroeger las Bennis veel poëzie, dat is minder geworden. De
laatste jaren beperkt hij zich tot het herlezen van Achterberg,
Bloem , Lodeizen, Lucebert — dichters die hem ooit veel te vertel
len hadden. ‘Ik heb vele eerste drukken gehad van de V ijftigers,’
zegt hij, ‘niet uit verzamelwoede, maar omdat ik er altijd meteen
bij was als iets van ze uitkwam. Als ik vroeger verliefd was, kreeg
dat meisje altijd de eerste druk van een dichtbundel cadeau; op
die manier ben ik er heel wat kwijt geraakt. Wie naar m ijn rijtje
T e r Braak kijkt o f naar mijn rijtje D u Perron, zou zeggen dat ik
die boeken nooit gelezen heb. Dat klopt. Ik heb altijd eerste druk
ken gelezen. Ik heb me alles in een latere druk opnieuw aange
schaft, maar nooit herlezen. Ik m is die eerste drukken in feite
w el.’
Zijn belangstelling voor bellettrie is afgenomen, hij grijpt nu lie
ver naar secundaire literatuur. Vooral de periode rond de eeuw
wisseling — de tijd van W ittgenstein, K arl K rau s, Altenberg,
Schnitzler — boeit hem bovenmatig. D aar leest hij veel over.
W essel Bennis: ‘Vorig jaar in Londen dacht ik dat ik een boek van
Sebastian Haffner bij me had. Ik stapte in bed, wilde gaan lezen
en toen bleek dat ik het niét bij me had gestoken. Dat is in mijn
geval een rampzalige ervaring. Dat betekent dat ik dan niet kan
slapen. Dan ga ik uit pure nood hotelhandleidingen lezen o f des
noods de bijbel — ik moet toch wat lezen! Lezen is in m ijn geval
een volkomen redeloze vorm van verslaving.’

et is bijna werk, maar dan in het heel aangenam e,’ zegt m e
vrouw T on Fokke-Lam briex (64) uit M ook. Iedere och
tend omstreeks tien uur neemt ze plaats in haar
‘leeskamer’ . Vaak verlaat ze het vertrek niet eerder dan zes uur ’s
avonds. D an heeft ze de hele dag gelezen en nog een avond voor
de boeg, waarin ook veelal een boek wordt opgeslagen. Ze zegt:

H

‘Ik ben nogal dwangneurotisch aangelegd, ik ga heel systematisch
te werk. Elke dag van ’s morgens tien tot tw aalf lees ik gericht
over één bepaald onderwerp, dat zijn in totaal twee boeken per
week. ’s M iddags en ’s avonds lees ik allerhande andere boeken,
ik denk zo’n twee a drie per week. Wat op het gebied van de N eder
landse letterkunde verschijnt, houd ik allemaal bij. Ik heb ooit eens
een cursus snellezen gevolgd, dat scheelt enorm. Daarbij kijk je
eerst naar de flap, je overziet de korte inhoud van het boek en als je
leest, let je vooral op de trefwoorden. Susanne Brogger bij voor
beeld, daar hoef ik echt niet alle toestanden op seksueel gebied van
te lezen; als je die passages allemaal overslaat, heb je z o ’n boek bin
nen een paar uur doorgeworsteld. N ee, dat vind ik niet zonde van
het boek om er zo snel doorheen te gaan, ik vind het wel som s jam-

Q U E R ID O

J. Reichenfeld

Een
hartstochtel ij k
gehoor
A lbcn i/ B acli Beethoven
Berg Britten Dallapiceola
C.la\» Ju n aëck Ligeti
M ahler M ocssorgski M o /art
Nono IVndcrccki Rcich
Kossini Schat Schdnbcrg
Stock ham en Stram s Stras» insky
Verdi Vermeulen Wagner
Webern Zim m ernian

Querido

ii n.

s u n u i \ t;
Die Saminhing
Hen bloemlezing uil het
emigrantcn-tnaandblad
dat van september 1933
tot augustus 1935 onder
redactie van Klaus Mann
bij Querido Verlag is
verschenen, gekozen
door Gcrda Meijerink.
met een inleiding van
F.H.IandsholT
Querido

J. Reichenfeld

D ie S a m m lu n g

Frans Stüger

E e n hartstochtelijk gehoor

verhalen, gedichten en
essays, paperback, ƒ 39,50
Een Nederlandstalige bloem
lezing van verhalen, gedich
ten, essays uit het door
Klaus Mann geredigeerde
emigrantentijdschrift dat in
1933 en 1934 bij Querido
Verlag verscheen.

H e t m isversta n d

opstellen over muziek, pa
perback, / 45,— verschijnt
eind november
Reichenfeld was als muziekkriticus een klasse apart.
Een grote bloemlezing uit
zijn ‘grote lappen’.

roman, paperback, ƒ 27,50
Een jong meisje wordt door
haar toekomstige volwassen
heid, een middelbare man
door zijn voorbije jeugd aan
getrokken. Hun wegen krui
sen elkaar.

F r a n z K n jl'n
B r ic j

aan

z ijn v ad e r

‘J e kunt best onderuit gezakt een flutromannetje
lezen, maar met een literair boek moet je goed
rechtop zitten ’
TON FOKKE-LAMBRIEX

mer van mijn tijd. Die boeken blijven m ijn bezit. H ier en daar
streep ik erin en maak wat aantekeningen. Ik zou geen enkel boek
dat hier in de kast staat willen missen, het zijn m ijn vrienden.’
M evrouw Fokke was altijd al een ijverige lezeres, maar de laatste
tien jaar dient haar hobby een speciaal doel: iedere eerste dinsdag
en donderdag van de maand ontvangt ze een groep dames, meren
deels artsenvrouwen zoals zij, die in lezen zijn geinteresseerd. Ze
heeft daar de ruimte voor. H aar man is gepensioneerd chirurg van
een ziekenhuis te N ijm egen, het echtpaar is royaal behuisd. De
ene groep die langskomt verdiept zich nu in Russische romanlite
ratuur, de andere groep buigt zich een jaar lang over het ver
schijnsel historische roman. M evrouw Fokke bereidt de ochtendbijeenkomsten nauwgezet voor. Om de them a’s met kennis van
zaken te kunnen inleiden, vereist veel leeswerk.
Ze vertelt: ‘Ik moet twee jaar van tevoren het onderwerp weten
waar de lezeressen het over willen hebben, zodat ik een keus kan
maken van wat op dat gebied verschenen is. Een jaar geleden
vroegen ze o f we iets aan Scandinavische literatuur konden gaan
doen. D aar ben ik me nu op aan het voorbereiden, zodat we er in
de tweede helft van 1984 mee kunnen beginnen. Vroeger deden
deze vrouwen aan bloemsieren, koken, tuinieren. Ze vonden van
zich zelf dat ze nogal banaal bezig waren en toen hebben ze mij
gevraagd o f ik die leeskring wilde gaan leiden. T ien jaar geleden
zijn we ermee begonnen. In al die jaren zijn maar vier van de vier
enveertig dames afgehaakt.’
Dat de ingespannen voorbereidingen slechts een relatief kleine
groep ten goede komen, vindt mevrouw Fokke niet erg. ‘Ik vind

Franz Kafka

A.F.Th. van der Heijden
(Patrizio Canaponi)

Abel J. Herzberg

B r ie f a a n z ijn vader

D e slag o m de B lau w b ru g

B rie ven a a n m ijn grootvader

De tandeloze tijd/inleiding
paperback, ƒ 22,50
verschijnt eind november
Van der Heijden’s groot op
gezette romantrilogie ‘De
tandeloze tijd’ wordt vooratgegaan door een introductie,
die zich opzichzelf laat lezen
als een roman.

cahier, ƒ 15,—
Negentig jaar oud, legt de
lucide en strijdbare auteur
verantwoording af over zich
zelf en zijn tijd.

gebonden, ƒ 15,— tot 1 fe
bruari, daarna ƒ 26,50
De brief waarin de gekwelde
Franz Kafka zijn verhou
ding tot zijn vader be
schrijft, met zijn vader afre
kent, en eigenlijk met ‘de
vader’ afrekent.

FRANZ

KAF KA

ELISABETH
KEESING
CONSTANTIJN
EN CHRISTIAAN

Thomas

Rosenboom
De mensen
thuis
Verhalen
Querido

VERZAMELD
WERK
QUERIDO

Debuutprijs f25,Vanaf 1januari 1984 f 25150

Elisabeth Keesing

Franz Kafka
V e rzam eld werk

romans en verhalen, zesde
druk gebonden, ƒ 27,50
Alle romans en verhalen nu
in een eenmalige goedkope
jubileumeditie!

C o n sta n tijn en C h ristiaan

Thomas Rosenboom

biografie
paperback, ƒ 39,50, ver
schijnt eind november
Een zeventiende eeuw op
menselijke maat wordt opge
roepen in het verhaal van
een zeldzame vriendschap
tussen twee broers: tussen
Constantijn (jr.) en
Christiaan Huygens.

D e m ensen thuis

verhalen, paperback (de
buutprijs ƒ 25,—, na 1 janu
ari 1984 ƒ29,50
Een intelligente, ietwat
waanwijze jongen van een
jaar o f tien beleeft alledaag
se, maar bijzondere avontu
ren, die hem minder be
klemmen dan ons.

M ANTEAU

Knut Faldbakken E 18
Roman rond ons weinig rea
listische geluksmodel, onze
armoede en de mythe van
de welvaart. Geschreven
door een van de belang
rijkste hedendaagse Skandinavische schrijvers, van wie
eerder bij M anteau de ro
mancyclus Ontij verscheen
die uit de delen Avondland
en Sweetwater bestaat.
Paperback, ƒ27,50
A lbvm G erard R eve

Jan Meyers
Aanrakingen
Aanrakingen is een fascine
rende roman over de oerdrang van de mens om de
schaduw der eenzaamheid af
te schudden en ‘er bij te ho
ren’. ‘Ik ben de laatste bron
tosaurus’ aldus karakteriseert
de hoofdpersoon — Peter
Holt — het isolement
waarin hij is beland. Een
overtuigend debuut van Jan
Meyers.
Paperback, ƒ19,90

Roeland Kerbosch
Tijd van stilte
Tijd van stilte is een verha
lenbundel, waarin opgeno
men de gelijknamige novel
le, de novelle Ondergrondse
en het verhaal Doodvallen
mocht ze Kenmerkend voor
deze verhalen is de karakter
tekening van verschillende
hoofdpersonen die allemaal
een gevoel van onvrede heb
ben over de maatschappij
rondom hen.
Paperback ƒ17,90

Adr i a a n van der l/een
ALIBI VOOR HET
ONVOLKOMEN HART

MANIEAU

Album Gerard Reve
Een unieke verzameling niet
eerder gepubliceerd werk
(proza, brieven, gedichten
en notities) van de binnen
kort 60 jaar te worden
Gerard Reve.
Het boek bevat tevens een
tachtigtal foto’s van de foto
grafen Paul Huf, Annelies
Romein, Nico van der Stam,
Edith Visser, Steye Raviez
en anderen.
Een apart en waardevol
boek voor iedere Reve-lezer!
Gebonden, ƒ49,50

Is dit genoeg:
e e n stu k o fw a t
gedichten

P.C. Jersild
Na de vloed
Een belangwekkende roman
over de mensheid na een
vrijwel allesvernietigende
nucleaire catastrofe. Een
boek dat in Scandinavië
sterk de aandacht trok en
dat in Duitsland verschijnt
bij Kiepenheuer & Witsch
en in Frankrijk bij Gallimard. Het wordt verfilmd in
een internationale rolbezet
ting (met o.a. Nederlandse
acteurs).
Paperback, ƒ29,90

Adriaan van der Veen
Alibi voor het onvolkomen
hart
Hunkering naar liefde, maar
ook de ontoereikendheid van
de liefde in menselijke ver
houdingen — dat is het the
ma van deze bundel liefdes
verhalen van Adriaan van
der Veen. Opvallend is dat
deze verhalen — een selectie
uit Van der Veens meest ge
prezen novellen — niets ver
loren hebben aan vaart, zeg
gingskracht en aangrijpende
emotie.
Paperback, ƒ22,50

honderd ja a r
N oord- en 'Zuidnedcrlandsc poëzie

(1880-1980)
in dertig th cm a i samengesteld door
C. B uddingh 'en E d d y v a n Vliet

Vladimir Volkoflf
Het Opritsjnik-orkest
Aleksander Psar, een zoon
.Vu.l*ui -Anga-AibnJ Doodvan Witrussische ouders,
____Drwmls'lUunt- liauaatnhadI ii^.igoru-m- Enn - («kd wordt gerekruteerd door de
God- Humor-Jaargtii/dcnKGB-afdeling die tot taak
kttd -jjddt - AM ir
heeft de publieke opinie in
het Westen te manipuleren
C. Buddingh’ en
door het verspreiden van
Eddy van Vliet
valse informatie. Psar wordt
Is dit genoeg, een stuk o f wat
actief in de Parijse literaire
gedichten
milieus en vormt het OpHonderd jaar Noord- en
ritsjnik-orkest, een netwerk
Zuidnederlandse poëzie sa
van zowel linkse als rechtse
mengesteld in 30 thema’s,
intellectuelen die te goeder
waarin alle belangrijke lite
trouw en soms tegen wil en
raire stromingen aan bod ko dank het subversieve spel
men. Compleet in twee delen. spelen.
Paperbacks, ƒ26,50 per deel
Paperback, ƒ39,50

Vladimir Volkoff

Het
Opritsjnik
o rk e st

manteau

het lezen veel prettiger dan die uren praten voor de groep. Eerlijk
gezegd zie ik altijd op tegen die bijeenkomsten. Ze hebben wel
eens gevraagd of ik ergens een lezing wilde houden, nou, dat doe
ik dan met het lood in m ’n benen. Als ik die groepen niet had, zou
ik voor me zelf al dat leeswerk doen. Ik heb m’n leven lang aante
keningen gemaakt in boeken. Als een schrijver een bepaalde
plaats in Rusland noemde, ging ik in de atlas opzoeken waar dat
lag. Dat doe ik nog steeds. Als ik een boek wil lezen, zal ik het
nooit uit de bibliotheek halen, ik kóóp het, zodat ik er aantekenin
gen in kan maken. Op die manier wordt een boek mijn persoon
lijk bezit, daar streef ik naar. Van de boeken die ik uit moet leg
gen, kan ik niet zeggen dat ze mij allemaal nu zo bijzonder boei
en. Voor mijn eigen ontspanning ben ik daarom bij voorbeeld in
Het hoge noorden van Potgieter bezig. Dat kan ik mijn lezeressen
niet aanbevelen, die komen daar nooit doorheen. Behalve boeken
lees ik natuurlijk de literaire bladen. Tirade heb ik opgezegd, nu
ga ik De Revisor nemen. Raster heb ik ook een tijd gehad, maar
dat is meer op de modernen gericht en ik houd niet zo van de mo
derne literatuur. Ik ben meer verzot op Russische literatuur en
daar vloeit uit voort, dat ik me aan de naturalistische Nederlandse
literatuur verwant voel. Ik ben naar de promotie van Wam de
Moor geweest, die over Oudshoorn sprak. Ik vond het buitenge
woon boeiend, maar naast me zat een man die zei: wat zit-ie te
zeuren, hè. Dat begrijp ik heel goed, dat was iemand die moderne
literatuur las. Ik doe dat ook wel, Vogelaar en Van Marissing volg
ik, je moet er natuurlijk kennis van nemen. Ik kan alleen niet zeg
gen dat het me bijzonder boeit. Wolkers hoeft voor mij evenmin,
Reve ook niet. Hij heeft een prachtige taal, daar niet van. De
avonden, daar geniet je van, maar toch, als je één keer Reve hebt
gelezen, weet je al zo’n beetje wat je in zijn andere boeken kimt
verwachten. Hermans, Mulisch, Marga Minco, die geven ons ie
dere keer weer iets nieuws. Ik vind al dat geschrijf over seks net
zo min nodig als die ruwigheden en schietpartijen waar we op de
televisie mee geconfronteerd worden. Ik houd niet van uiterlijke
romantiek, ik houd van Russische romantiek. Toch wil ik ook
boeken lezen waarvan de inhoud mij zal tegenstaan, anders mag
ik me er toch ook geen oordeel over aanmatigen?’ Na de mms ver
trok Ton Lambriex op jeugdige leeftijd naar de universiteit van
Bonn, waar toen de mogelijkheid bestond ‘literatuuronderwijs’ te
studeren. Het opkomende fascisme maakte na twee jaar een einde
aan het volgen van deze opleiding (‘We voelden natuurlijk wel dat
het niet kón.’) en in 1938 ging ze als verpleegster werken. Het
hartstochtelijke lezen bleef ze erbij doen.
Nu heeft ze een eigen ‘leeskamer’ met vele zuidenden boeken.
Hier en daar aan de wand hangt een citaat, het verzamelen daar
van is een andere hobby. Wonen in een boekenkast stond er boven
een tijdschriftartikel, dat vond ze bij voorbeeld een goeie, die
knipte ze meteen uit. Een andere zinsnede die haar trof, bestond
uit het advies Neem duizendmaal een gedicht op uw lippen en weer
ergens anders hangt: Eertijds schreven ze met ganzepennen eeuwige
gedachten, nu schrijven ze met eeuwige pennen ganzegedachten. Een
Rus noemt een ballpoint een eeuwige pen, daar moet ze dan vre
selijk om lachen. Zo’n spreuk hangt dan een tijdje aan de muur,
dan bergt ze het papiertje op in een map en komt er weer iets anders
te hangen
Elk exemplaar uit de kast dat ze nodig heeft kan ze onmiddellijk
vinden, daar heeft ze een systeem voor ontwikkeld. ‘Ze staan alfa
betisch en op taal: Engels, Duits, Frans, Russisch, Scandinavisch,
Nederlands. Als ik thuiskom met een nieuw boek registreer ik de
auteur, de titel en de categorie onmiddellijk in de kaartenbak. Ik
heb een aparte lijst van boeken die ik gekocht heb, maar nog niet
gebruikt. Boeken uitlenen doe ik van m ’n leven niet meer, je
krijgt ze niet terug. Toevallig heb ik net de tekst opgeruimd die
daar hing: Je man leen je niet uit en je boeken leen je niet uit. Het is
natuurlijk erg egoïstisch om boeken alleen voor je zelf te bewaren,

maar ik heb ze gewoon nodig. Ik zie bij voorbeeld in de krant een
artikel over Proust — nóu, toevallig heb ik de verzamelde werken
van Proust. Naar aanleiding van zo’n stuk ga ik daar dan eens een
uurtje in zitten lezen; ik kan dus geen boek missen.’
Mevrouw Fokke kan ochtenden, middagen en avonden doorbren
gen met lezen. Aan niets of niemand heeft ze dan behoefte. Ze
geeft toe dat dergelijk gedrag ongezellig kan zijn voor de omge
ving waarin ze verkeert. Wie leest, sluit zich af voor onringende
gebeurtenissen. ‘Maar ik betwijfel of televisie kijken wél gezellig
is. Naar de televisie kijk je onderuit gezakt, met een zak chips in
je hand en een fles bier naast je. Als ik hier ’s avonds langs de
straat loop dan zie ik overal de buis aan. De mensen die kijken zit
ten niet rechtop in hun stoel. Een boek moet je rechtop lezen. Je
kunt best onderuit gezakt een flutromannetje lezen, maar met een
literair boek moet je goed rechtop zitten.’

it is beeldspraak van een taxichauffeur: ‘Een vlek op een
bladzijde is als een ruitenwisser die verkeerd staat op het
raam: je ziet alles, maar het stoort.’
De chauffeur heet Gerrit Rooks (30) en zijn taxi bestuurt hij vrij
wel uitsluitend in de weekenden ’s nachts door Assen. De rest van
de week is met lezen gevuld. Tien jaar geleden liet Rooks zich in
schrijven als student Nederlands aan de universiteit van Gronin
gen, maar de studie wil niet erg vlotten. De sfeer aan de universi
teit stuit hem tegen de borst, hij mist er de werkelijke bezetenheid
van alles wat met literatuur heeft te maken. ‘Als ik op het insti
tuut kom, is de begroeting altijd: hallo, hoe ver ben je met je stu
die? Er wordt nooit gevraagd of je onlangs soms nog een mooi
boek hebt gelezen. Daar knapte ik een beetje op af. Ik lees veel, te
veel misschien, van studeren komt weinig meer terecht. Litera
tuur heeft op mij de uitwerking als van drank: het brengt me in
een andere sfeer, ik ben eraan verslaafd geraakt en nu kan ik er
niet meer buiten. Als ik zo door blijf gaan, komt natuurlijk onher
roepelijk de dag waarop ik maatschappelijk ongeschikt zal zijn.
Het is een geleidelijk proces. Ik kwam niet in aanmerking voor
een volledige studiebeurs, ik wilde evenmin afhankelijk zijn van
mijn vader. Toen ben ik erbij gaan werken als taxichauffeur, dat
heeft tijd genomen. Het is nu heel moeilijk om daarmee te stop
pen. Waarom zou ik ook? De manier waarop ik nu aan het lezen
ben vind ik niet terug in mijn studie.’
Tien jaar geleden had hij nog maar ‘een klein plankje met boeken’
in zijn bezit, nu buigt de vloer van zijn woonkamer bijkans door
onder de zware verzameling publikaties. Wegens plaatsgebrek in
de kast liggen rijen stapels naast elkaar op de grond. Gerrit
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‘I k m oét lezen. A l s ik een a v o n d n iets gelezen heb,
v o el ik d a t de boeken m ij a a n k ijk e n ’
GERRIT ROOKS
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Jol ie
T ’I looft

Jotie T ’Hooft
Verzamelde gedichten
Een talentvol dichter stierf
op 21-jarige leeftijd aan een
overdosis heroïne. Zijn poë
zie van grote intensiteit ge
tuigde van eenzaamheid,
dood en wanhoop en sprak
met name zijn leeftijdgeno
ten aan. In het boek Verza
melde gedichten — samen
gesteld door Phil Hantko —
zijn vier bundels, alsmede
een ruime keuze uit al het
nagelaten werk opgenomen.
Gebonden, ƒ 45,—

Paul Koeck
De stoelendans
In een onderling verdeeld en
verzwakt Europa zijn het de
Arabische staten die de
dienst uitmaken. Een
opstand in Brussel wordt
door Arabische troepen bloe
dig onderdrukt.
Politico-fiction, met veel her
kenbare situaties!
Paperback, ƒ21,50

Walfer van den de
Broeck troonopvolger

LoekicZvonik
l)e eerbied en
de angst
van Uri en
Ima Bosch

Loekie Zvonik
De eerbied en de angst van
Uri en Ima Bosch
Na een ernstig auto-ongeluk
vecht U ri Bosch tegen zijn
lichamelijke en geestelijke
ondergang. Zijn vrouw
vecht mee voor zijn redding,
omdat ook in deze chaoti
sche wereld nog plaats is
voor geluk.
Paperback, ƒ 18,90

sarah

Jos Vandeloo
Sarah
Korte, fijnzinnig geschreven
roman, over een vreemde,
irreële liefde voor een jonge
vrouw... M et pentekeningen
van Myriam van Beneden.
Paperback, ƒ 15,90

ward .. .
ruyslinck ,
leegstaande
huizen
manteau

f

Waltcr van den Broeck
De troonopvolger
Tweede druk van Van den
Broecks debuutroman. ‘Een
kil verslag van barre gebeur
tenissen, doorspekt met sar
casme en bizarre humor.
Een wreed verhaal, dat de
nachtmerrie van velen tot de
laatste letter beschrijft...’, al
dus oordeelde de pers
destijds.
Paperback, ƒ 18,50

Mireille
Cottenjé
E e u w ig e
zom er

Mireille Cottenjé
Eeuwige zomer
Na haar debuut Dagboek
van Carla publiceerde Mi
reille Cottenjé in 1969 de
roman Eeuwige Zomer. Hier
in vertelt zij het verhaal van
een tot ondergang gedoemde
liefde van een vrouw die
haar man verlaat om met
haar minnaar een reis door
Lapland te maken. Een reis
die eindigt in een nachtmer
rie, nadat haar minnaar haar
na een kleine onenigheid
verlaat.
Paperback, 3de druk,
ƒ17,50

Jef Geeraerts
Drugs
Sterke, bijzonder realistische
misdaadroman van één van
Vlaanderens bekendste
schrijvers. Het boek speelt
zich af in de keiharde we
reld van de internationale
drugshandel.
Paperback, ƒ26,50

Ward Ruyslinck
Leegstaande huizen
Behalve enkele traditionele,
maar beslist oorspronkelijke
verhalen bevat Ruyslincks
nieuwe verhalenbundel
Leegstaande huizen een aan
tal bizarre, ironische pro
zastukjes, fantasieën en
pastiches zoals Vrije enquête,
Inaugurale rede, Literatuur,
Het meisje dat strepen aan de
hemel trok en Een mannetje
van worst, waarin het vertel
len een verbijsterd o f gea
museerd beschrijven van
mensen en dingen is gewor
den.
Paperback, ƒ21,50

R o o k s :

NIJGH & VAN D IT M A R

f o r m

‘ W

e

e e r d

h a d d e n

g e z in ,

d e s o n d a n k s

PETER SMIT

Klinkham er

onbegonnen werk

o p

Dehotelraten
andere verhalen

SOLLICI

d e

le s
w

h b s .

v a n

a s

TAN T

ik

Verhalen

w

is

e n

m

K lin k h a m

P a n h u ijs e n

in

P e te r
D e

s o llic ita n t

e n

a n d e r e

S m it

D e

v e r 
O n b e g o n n e n

w e r k

M

h a le n
E e n

v e r r a s s e n d

b u u t .

D e

e n

s te r k

g r o o ts te

d e 

E r

b e s ta a t

tu s s e n

k r a c h t

z ijn .
v a n

d e z e

v e r h a le n

tir is c h e ,

a a n

g r e n z e n d e
a ls

b ij

e e n

h e t

h u m

is

o r

—

le u k

e n

d o e n

is

v e r s c h il
le u k

d ie ,

m

a a r

A l

z ijn

h ij

d e

P e te r

v e r w e r p e 

S m it

v ro lijk e

is

m

e

e e n

h e e l

m

in

tijd s k r iti-

p r ia

C u r e s

p u b lic e e r d e ,

n u

v o o r

h e t

b e w ijs t
d it

e r ,

d ie

e e n

P r o v e r 

e e r s t

d ie

e t

g e g e v e n

V r e e m
h ij

1 6 8

a a r

o o ie r e

ik

I n

ik

e n t

e

h e b

s t e r k

m

ik

is

a n

v a n
z ijn

h e e f t

d o o r

h e t

e e r s t e

h e b
te

ijn

n ie t

l e s s e n

m

d a t

v a n

e

ja w

d a t

h ij

v a n

I n tie m e

u it 

E c h tg e n o te n d e le n s o m s ja re n 

a lle d a g

la n g v o l g o e d e w il e ik a a r s le 

3 3 d a g e n z a t C o rie n B o s s e m a

v e n e n m e r k e n to c h v a a k d a t ze

a a n h e t s te rfb e d v a n h a a r m o e 

v re e m d e n z ijn v o o r e lk a a r.

d e r. D a t b e te k e n d e le re n lu is 

R u b in v e rk la a rt w a a ro m : e e n

te r e n , le re n n ie t b a n g te z ijn ,

s m a lle b ru g tu s s e n tw e e w e 

o o k n ie t v o o r d e d o o d -

re ld e n .

v e rrijk e n d e e rv a rin g .

e l,

I k

w

v o n d
o p

d e b u 

v e r h a a l
in

in

n in g e n

m

ijn

k a s t ;

o n t d e k t e

h ij

z o ’ n

d e

b o e k

is

b i jn a

a n t iq u a r ia t e n

w a a r

h ij

v o o r

h e t

I n

G

e e r s t

r o 

b o e 

a ls

k e n

v a n

h e t

F r a n 

v o o r

h ij

z ic h

c a d e a u

z e l f k o c h t ;

d e e d

o f

v ó ó r

d ie

t i jd

w

a s

e e n

b o e k

v o o r a l

e e n

r a s - s c h r ijv e r

c a

‘I k

is .

ƒ 2 2 ,5 0

m

h ij.

o e s t

‘I k

h e t

w e e t

ie t s

d a t

k r e e g .

le r e n ,

n o g

d a t

b o e k e n

k o p e n

ik

t w

in

d e

w

a s

m

e

n ie t

e e d e h a n d s z a a k

b i jg e b r a c h t ,’

v a n

d e

h e e r

d e c e m

N

z e g t

a p

d e

b e r
1 2 0

c a

1 4 4

b lz .,

c a

b lz .,

c a

t o n e e lw

ƒ 1 9 ,9 0

ƒ 2 4 ,9 0

M

Jan van
derVegt
Storm

o n iq u e

D

e

s c h a p e n

g e t e l d

b e z o e k t

w e s te lijk e

e ila n d e n

S c h o tla n d .
h ij

e r

v a n

lo o p t

m

a n

m
in

tu s s e n

v a n
d e

h e r 

b u n d e l
o n iq u e
k o r te
Z e

v o o r

e e r
e e n

f e ite n

o p

e e n

d e

ir o n is c h e

1 2 0

b lz ., ƒ 2 2 ,5 0

m

1 1 2

d e c e m
c a

n a

p r o z a
g o e d k o p e

f

u itg a v e

O

c w

d e le n .

9 7 6

d ie

a n ie r

la n g s

d a n

o o k

b lz ., ƒ 6 5 ,—

HET OOGI

ja m

a

ik

c h

G ijs

2 5
N

b e s te

w a a r v a n

g e d ic h te n

e d e r la n d s e

b e tr e k k in g

v o o r z ie n

v a n

d e

v e r d e lin g

G u y a n a ,
a ls

h e t

v a n

w a a r v a n

r o o t e

b lz .,

g e b .

e lk

h e t

m

h e t

ijn

ik

n ü

k a n

in t e r e s s e r e n .

C o rn e lis V e rh o e v e n
M

D ie r b a r e

D e

n a g e d a c h te n is

d a t .

D a t

te

I k

d e

t o n e e l,
I k

m

d in g

o e t

N

e

t e r u g

v a n

e e n

k a s c h e q u e

m

e t

D u its e e n N e d e r la n d s e te k s t

te w e te n k o m e n v a n d e f a m i

v a n e e n v a n d e b e la n g rijk s te

lie s w a a r v a n z ij a f s t a m t ?

s p re e k t z ij o v e r h a a r le v e n ,

d ic h tw e r k e n w a a rv o o r d e ta a l

G e m e e n s c h a p p e lijk e u itg a v e

o v e r in v lo e d e n e n b o e k e n ,

z e lf in s p ir a tie b r o n is g e w e e s t.

m e t A th e n a e u m

h a a r h u is , re iz e n , lie fd e , re li

V e rta a ld , in g e le id e n v a n c o m 

P o la k & V a n

m e n ta a r v o o rz ie n d o o r W .

3 1 2 p a g in a 's

v a n le v e n ’ .

B lo k e n C . O . J e lle m a .

ƒ

4 9 ,5 0 (g e b o n d e n )

4d e d ru k

P ie te r V ro o n

H a n s A c h te rh u is
D e

e r

a f

n ie t

d e

g e 
l i
e n

e n

m a r k t v a n

w e lz ijn

P s y c h o lo g ie

2 9 ,5 0

v a n

e e n

b o e k h a n d e l

m

o e t

lo p e n .

N e g e n d e , g o e d k o p e h e rd ru k

P s y c h o lo g ie h o u d t z ic h n ie t a l
le r e e r s t b e z ig m e t d e z in v a n

o v e r h e t g r o e id e n k e n in h e t

h e t le v e n . D it b o e k b e h a n d e lt

w e lz ijn s w e rk . M e e r h u lp b e te 

p ro b le m e n v a n a lle d a g , w a a r
o p d e p s y c h o lo g ie e e n a n t

kent m eer nood.

g u l d e n

o p

2 6 8 p a g i n a ’s - f

2 0 ,0 0

d o e

D e

z e lf g e k o z e n

W a a ro m

v a n h e t g e ru c h tm a k e n d e b o e k

d ie

D a t

h e t

w o o rd h e e ft.
2 0 ,0 0

e e n

g r o t

o v e r d e v e rg e lijk in g v a n d e
g r o t u i t P l a t o ’s P o l i t e i a , 'o e r 
te k s t' b ij u its te k u it d e w e s te r 
se f ilo s o f ie , d ie h ie rm e e in e e n
n ie u w

lic h t k o m t te s ta a n .

2 2 4 p a g i n a ’s - f

2 9 ,5 0

2 4 ,5 0

R e n é D ie k s tr a ( r e d .)
in

in

A m b o T w e e ta lig e E d itie
1 6 0 p a g i n a ’s - f

d a g e lijk s le v e n

g e lu k

a n d

ie m

2 5 6 p a g i n a ’s - f

ƒ 3 2 ,5 0 (p a p e r b a c k )

e e n

n ie t

ik

G ennep.

g i e e n d o o d , 'h o o g s t e v o r m

ie ts

t o t

v i jf h o n d e r d

O r p h e u s

c e n a r: m e t g ro te w ijs h e id

-

e n s e n

V e rh e ld e re n d e u ite e n z e ttin g

E e n e e rs te p e rs o o n lijk e k e n n is 

z o

e d e r la n d s e

n ie t

a a n

m a k in g m e t M a rg u e rite Y o u r

v e r 

g e s c h ie d e n is

b e n

S o n n e tte n

a u to b io g r a f ie . W a t k a n z ij n o g

a l

in k e l

b e p e r k e n

z ijn

b e p e r k t .

m
w

o g e n

H e t e e rs te d e e l v a n Y o u rc e n a rs

t ijd

d o o r .

I k

id d e ls

e e n

b e t a le n ,

w e l

lit e r a t u u r ,
z ijn

ik

d ie

k n o o p

d a t

in

in

e t e n .

i n m

b e s lo o t ,

k o o p

k o o p lu s t

d e

a c a r o n i

e r g e n s

d a n

n ie t

ik

je

2 1 ,5 0

R a in e r M a r ia R ilk e

e t o p e n

d e e lt je s

O

v e r

h e t

E l s s c h o t ,
s u p e r m

a lg e m
l a s t

e e n

h e b

v a n

ik ,

n e t

s c h r o o m

a ls

o m

d e

V r a g e n
d o o d

n e m e n g e v a lle n v a n

o m

d e

d o o d

B e s c h o u w in g e n o v e r e u th a 
n a s ie

z e lfd o d in g to e , v o o ra l o n d e r

E e n b o e k v o o r e e n b re d e g ro e p

jo n g e m e n s e n ? W a t k u n n e n

d e s k u n d ig e n e n g e ïn te re s s e e r

h u lp v e r le n e r s d o e n ? W a t is d e

d e n o v e r d e v ra a g o f e u th a n a 

in v lo e d v a n g e s la c h t, le e ftijd

s ie in b e p a a ld e g e v a lle n e e n

e n b u r g e r lijk e s ta a t o p z e lf-

'g o e d e d o o d ’ k a n z i j n .

m o o rd g e d ra g ?

2 4 0 p a g i n a ’s - ƒ

2 6 4 p a g i n a ’s - f

2 5 ,0 0

2 9 ,5 0

ik

w

h o o f d p e r s o o n

m

o e t

e n

ille m

k ie z e n .

w

a a r

ik

o n d e r

v a n

a r k t
D

k a n

e

g e e n

T o o r n s

l a n g

e n ig e
m

o m

d ie n s t t i jd ,
B o e k e n

ik

w in k e l

e n t

le e s t

la a t

s t a a n

in k e ls

h ij

ik

is

b in n e n

te

b i n 

e x e m

e e n

o r d t

in

w

e r d

g e s t o le n .

z o ’n

t a x i.

D

a a r

T u s s e n

k o m

t w e e

t

b ij

r it t e n

d a t

e e n

k r a n te n

p la a r

v a n

k w a a d w ille n d e

d o o r

is

b o e k

h e t

m

s n e l

s m

o e il ijk

H u u b O o s te rh u is

H u u b O o s te rh u is

H an R enekens

W a lte r G o d d ijn

U itto c h t

G e d r o o m d e

J e

R o d e

e n

b o e k h a n d e l.’

z ijn

d o o r

s o o r t

u s t

u i t s lu it e n d

s in d s

a r c a d ia

w e lk e

d o e lb e w

d e

R o o k s

t h u is ,

B a ta a fs c h e

d ie

a a r z e l,

G e r r i t

a a r z e le n

e r ig

o m

d e

r u s t

c o n c e n t r a t ie

h e b b e n

o m

te

v o o r

l e z e n ,’

h e t

z e g t

le z e n

h ij.

o p

te

‘P e n

e n

b r e n g e n .
p a p i e r

‘I k

m

e r b i j,

a n d e r e

g e d ic h te n

S e le c tie u it v ro e g e re p o ë z ie 
b u n d e ls v a n H u u b O o s te rh u is .
A lle g e d ic h te n d ie h ij b e w a a r d
w il z ie n .
1 7 6 p a g i n a ’s
2 6 ,5 0 (g e b o n d e n )

g o d

e ig e n

S c h r ift

H u u b O o s te rh u is s c h re e f m e t

s c h r ijv e n

d e z e b u n d e l z ijn p o ë tis c h e a u 

E e n in le id in g to t h e t le z e n v a n

to b io g ra fie : g e d ic h te n o v e r

h e t O u d e T e s ta m e n t: h e t o n t

z ijn je u g d , o u d e r s , p r ie s te r 

s ta a n v a n d e S c h rift w ijs t e e n

s c h a p , h u w e lijk e n k in d e re n ,

b e tro u w b a re w e g n a a r h e t v e r

v a n e e n tre ffe n d e d ire c th e id .

s ta a n e r v a n .

176 p a g in a 's - f

1 1 2 p a g i n a ’s - f

2 1 ,5 0

a ls

o k to b e r

H e t v e rh a a l v a n e e n o o g g e tu i
g e (o o k a c h te r d e s c h e rm e n )
o v e r d e lo tg e v a lle n v a n d e k a 
th o lie k e k e r k in N e d e r la n d in
d e ja re n

1 9 6 8 -1 9 7 0 . W a a ro m

r a a k te k a r d in a a l A lf r in k in R o 
m e u it d e g r a tie ? B e w o g e n ,

1 5 ,0 0

o n th u lle n d e n e e rlijk .

o e t

2 5 6 p a g i n a ’s - f

ik

d e e l

u it

ƒ 8 5 ,—

t e g e n k o m

e e r s te

r e d a c te u r e n

g e 

b ij

m

o n d ,

T h i j s
W

B a s
W

m

h a d

D e

e n

te k e n a a r

m

a ,

d e

F r its

A b o n n e m
ja a r ;

g e v o r m d

e r s

2 5 9 7

H

K o o s
( H

M

lo s s e

P ,

J S

te le f o o n

D e n

k a n

e

v a n

b e l a n g

z e l f d e

n o g a l

w e k e n

d a a r a a n
A ls

ik

m

e n

t e

e e n

a a n k ijk e n .

lijk t ,

c o n d it i e s

n o t e e r

ik

d a t

s c h e p p e n

w

e v e n .

I k

a a r o n d e r

m

2 9 ,5 0

o e t

ik

k a n

f r u s t r e r e n d

e t

v a k a n t ie

z ijn .

n a a r

M

i jn

A m

v r ie n d in

e l a n d

g e w

e n

e e s t ,

ik

z ijn

w a a r

o n 

ik

m e

o m

C é l in e

b e g in n e n ,
a v o n d

O m

d ie

n ie t s

r e d e n

te

w a n t

g a a n
ik

le z e n .

h e b

g e le z e n

h e b ,

h e b

ik

w e l

d e

k a s t

te

E lk e

d ie

v o e l

e e n s

a v o n d

d r a n g ,
ik

d a t

o v e r w

n a m

h é .

I k

d e

o g e n

ik

m

m e

ó é t

b o e k e n
a lle

le 

m

d ie

ik

n ie t

C é l in e
s t e e d s

e r s

a b o n n e p r o e f n u m

D itm

L o u is B o o n

D e

D e

R e c h ts -o m k e e r

E e n v e rra s s e n d n ie u w e k ijk o p

p r in s e s o f d e

tijg e r

g a

g e le z e n
ik

h e b

z it t e n

u it

g e n ie t e n ,

d a t

h a le n

w e e t

ik .

e n
I k

a p a r t
d e

te

g e p r o b e e r d

C é l in e

a a n

d e

d e

g a n g .

s f e e r
H

e t

te

s c h e p p e n

le k k e r s t e

v a n ,

z e t t e n .

v a k a n t ie

v o o r

h e t

v a n a v o n d

la a t s t

b e w

g e v o l g

i s ,

O rig in e le b re in b re k e rs e n g e 

V a n

h e b

g a

ik

ik

a r e n ,

m e t

d a c h t

w e te n s c h a p

h e t w e te n s c h a p p e lijk b e d rijf,

ra ffin e e rd e p u z z e ls . O u v e rtu re

U itk o m s te n v a n e e n in

to t w is k u n d ig e e n lo g is c h e

g e h o u d e n o n d e r z o e k b ij 2 3 0 0

d ie d e w a re a a rd v a n d e k e n 

p ro b le m e n . M e t e e n w is k u n d i

m id d e lb a re -s c h o lie re n . W a a r

n is g ro e i o n th u lt. M e t o p z ie n 

g e n o v e lle o v e r d e o n td e k k in g

om

v a n G ö d e l.

ja r e n n a a r r e c h ts ? ’N ie u w ’

h e t w e te n s c h a p s b e le id .

re c h ts -e x tre m is m e a ls e ffe c t

2 5 6 p a g i n a ’s - f

1 9 2 p a g i n a ’s - ƒ

2 5 ,0 0

1982

lis t d e r

tre k t d e je u g d d e la a ts te

b a re n d e c o n c lu s ie s b e tre ffe n d e

2 9 ,5 0

v a n d e e c o n o m is c h e c ris is .
2 0 0 p a g i n a ’s - f

2 4 ,5 0

In de b o ek h an d el



a r ,

n ó g

Z o

w e r d

a a n

m

h e t

o e t

s t e e d s

w

e e r

u i t g e s t e l d .

H

e t

d a t

ik

e r

n u

b e g i n n e n .’
R

H a a g ,
2 7

L o u k H a g e n d o o rn en
Jacq u es Jan ssen

b o e k e n

2 3 2 ,

0 7 0 -5 1

R a y m o n d S m u lly a n

m ij

v a n
N R C - )

ik .
V a n

a t

v o o r g e n o m

z e n .

e l

b ij
&

m e

m

ƒ 3 7 ,5 0

n u m

O p g a v e

D

d r ie

v o o r

ü lle r .

e n ts p r ijs

e n te n /a a n v r a a g

N ijg h

v a n

d a t

v o o r

e r

L u b b e r h u i z e n ,

ie r e m

e r in g h

le z e n .
l a n g s

n u m

v e r s c h e e n .

T o k e

a lt ijd

d e

tw e e 

e x - E n g e lb e w a a r d e r -

d e

B a d h u is w e g

v o o r m a lig e

4 9 5

ƒ 1 5 ,—

e e n

is

d o o r

m

a

S u r in a m

N e d e r la n d s - G u y a n a
m a a k t.

G

w e r d
v a n

illu s tr a tie .
c a

d e

d a t

n ie u w e ,

w o r d t

ƒ 7 ,5 0 .

s tu d ie
d r a m

b lz .,

o p
v a n

a a n t e k e n in 

B o v e n d ie n

Z e il:

tijd s c h r if t

r e d a c tie

p e r

E ld o r a d o

5 0 0 - ja r ig e

h e b b e n

g e n .

’t
h e t

h a l f o k to b e r

u it

lite r a tu u r

v o o r z ie n

d ic h t

5 6

in

v a n

m a a n d e lijk s e

Z a n d b e r g e n

z o n d e r e
a n

O o g

n a a m

w ie le r k u n d ig e

h e t

ik

id d e le n

e e n

p a s s a g i e r

H e t

w ie le r s p o r t,

d ie p g r a v e n d e

m

e t a la g e

e e k b la d e n .

e e r s t

d ie

E e n

i jn

ik

m

d e e lt je s

a a r o p

A ls

h a k t e

w e e k
d r ie

h e b b e n ,

l s

e r k e lijk

w

e n

v o n d

v e ro v e re n .
1 6 0 p a g i n a ’s - f

2 5 ,0 0

n

D e

o v e r

e n t

e n .

w il

e e n

h a d

b u it e n l a n d s e

n o o d z a k e lijk e

d e

v a n

a a r

d ie

o m

A

g u ld e n

d r ie

t ï n

W ie le r g e d ic h te n

D e fo lte r in g

ik

v a n

t a x i,

w

ie t s

H e lm

m

e r t i g

s t a a n ,

k lo o s te r, h a a r w o rs te lin g o m
e e n v a s te p le k in d e w e r e ld te

M

f

T)efoltering van
Eldorado

A lb e r t

w

M

d e

I n

d e

d e
l m

ij

n ie t .

n e n s t a p

o n 

Albert
e

m

w a t

K a a s

g a a n .

w

H

a a r

p r o b e e r

v e r z ilv e r e n

z a k

I n

p

h e t

m

z a g

2 2 4 p a g i n a ’s - f

een

z o e k n a a r h a a r w o rte ls ; h a a r
tw a a lf ja r ig v e r b lijf in e e n

T w e e

lo e p .

i r

d ie

h e t

in

e ig e n 
t

a lig e

p a p e r b a c k - e d itie .

W
w

m

D

a n s

T h u i s g e k o m

d a n

o v e r k o m

I k

k u n s t b o e k e n .

b e r

ƒ 1 9 ,9 0

ik ,

e i je r m

ijf e ld e .

u it g a v e .

d a t

b e g in n e n .

e n

b lz .,

t w

H

b r ie s

ee n o n g e h u w d e m o e d e r, o p

M a rg u e rite Y o u rc e n a r

z ij

o p e n

n e e m

d e

a s

z o u

a n

S la u e r h o f f

u it
d ie

e e n

m e n s e lijk e

d e r

w

I k

a p ,

lig g e n

t e r a t u u r ,

V e r z a m e ld

k e u z e

T h i js s e n

e n

N

e r m

e e d e h a n d s z a k e n .

b ie d e n

E e n m

v e r h a le n

a a r d ig h e d e n

a t

w e e r

t w

h e le
d a c h t

h e e r

z ie

a a n

in

h e e f t

e e n

D

H

z a c h te

M a rg u e rite Y o u rc e n a r

1 7 6 p a g i n a ’s - f

b e v a t

M

in

v a n

g u l d e n .

h e t ,

d e

b o e k

J .

g e te ld

3 5 0

o o g

1;

T h ijs s e n

s c h a p e n

s c h r e e f .

h e r le v e n
o p

w e l

d o e

n a a r

illu s ie s ,

v e r s c h ijn t
c a

e e n

v e r d w a a lt

e r g e b ie d

h ij

b e z o e k

u it

o n iq u e

D e

D e z e
m o e t

d a n

o m

la te n

d e

v a n

E e n

w a s

d a a r d o o r

d e

s c h e m
e n

te

v a n

s to r m

b lijv e n

w a s .

b e d o e ld

in n e r in g

e n

D o o r

la n g e r

p la n

d a t

e e n

I k

0*0
M

a n

t o c h

k o c h t .

S to r m
m

d e r t ig

n o o it

H-v

E e n

Slauerhoff
verzameld
prozai

T h i js s e n

v o o r

e r k e n

d e

T e s s a D a n n e e ls , d o c h te r v a n

ie 

S e r p e n t i n a ’s

o n v e r v a n g b a a r .’

N ie t in

v a n

6d e d ru k

d e lin g e n le g io e n ) ,

b lz .,

2 5 ,0 0

v r o u w

v e e l

b o e k v o r m .
v e r s c h ijn t

2 2 4 p a g in a 's - f

d u r v e n

e e n

v r e e m d e n

ik .
d a t

e g g e m

g e k o c h t ,

p la a r

H ij

E e n

b o e k je

n o o it

h e t

C o rie n B o s s e m a

w a t

r e a c t ie

E m m y v an O v e re e m

L illia n B . R u b in

v e r s t o u t

o lk e r s .
ik

ik

la n g

g e p e s t .

ijn

v a d e r

d r u k

e x e m

ik

m

W

e

h e b

z e g g e n :

a s

g e r e 
D a t

N e d e r la n d s

la a t s t e

v a n

o e d e n

n ie u w

e e n

o p g e s t o k e n

h a d , w
m

I k

v o o r

p e ttic o a t

u it

n o d ig .

s c h o o l

T o e n

a a k t

v e r m

d a t

le r a a r

v a n

v e r t e ld

e e n

ik

m

ie t s

h e b

h e t

h e b

T o c h

I k

e e n

d a n k b a a r

t h u is

ijt .

k o m
n ie t

n a t u u r li jk .

h e b ?

z o

I k

o o k

d o o r

é é n

d ie

g e m

m

h e t

k w

1 9 7 6

e d it ie .

in

v e r t e ld

a s

t

d ie

S e r p e n t i n a ’s

a d a t

o m

h ij
a n d

w

k o m

i s

n ie m

o g e li jk

ij

g a f :

N

m

h e e ft .

p e ttic o a t

K lin k h a 

G e h o o r z a a m

( h e t

b o e k

H

ja a r

ja a r

le z e n

v e r h a a l

t o e n

a a l

o n m

z o .

o o i.

m

e e n

n a b ij

k la s
a s

le z e n ,

k la s s ie k e

n a

b o e k e n k a s t .

v o n d e n

b u n d e l

v o o r ja a r

h u u r s o ld a a t

d a t

in

m

h o n d

se

h e e f t,

m

n ie u w e

m

te e r d e

n e t
tijd

d e z e

v e r h a le n

e e n

v e r h a le n

a f g e lo p e n

h o te lr a t
e t

le u k .

I o n e s c o ,

e n

a c h te r g r o n d

d o e n

L e u k

lijk ,

s c h ijn e n
s c h e

g ro o t

s a 

a b s u r d e

b ijv o o r b e e ld

f ilo s o f is c h e

e e n

e e n

h e t

a f g e l o p e n

w

h ij

g a a n

h e le m

d e

h e t

t e r d

e r

is

g e e n

o u d e r s

b e n

g e h a d ,

d a n

d a t

v r a g e n ,

T o m

a t

h e t

e

a n t

e e n

D

t h u is

ijn

a n h o o p

e r

ju l l i e

W

v e e l

h e m

d e

r ie p :

m

11

30

U

D

I E

K

A

G

I E

N IEUW BIJ A M B O N IEUW BIJ A M B O N IEUW BIJ A M BO ,
31

WELK CADEAU
E ALTIJD WELKOM?

PHILIPS VIDEO-20OO.VOOR BINNEN. VOOR BUITEN.

Welk cadeau past bij elke gelegenheid? En is geschikt voor
iedereen, jong en oud, bekend of onbekend, vriend of kennis,
familie of collega? Welk cadeau is te koop bij iedere boekhandel en
raakt bovendien nooit uitverkocht? Welk cadeau kun je dan ook
nog verzenden als een gewoon briefje?
U weet het natuurlijk allang: dat cadeau is een boekenbon.
Verkrijgbaar voor 5, 7.50,10,15, 20 en 25 gulden of meer, zelfs tot
een bedrag van 250 gulden.
Een boekenbon is dus altijd een schot in de roos!

ib m
Eg§j
8212546

VmUl[r]IIrl<

E L E T T E R E N
V I N DE
HE R F { T

U it d e p r a k t i j k v a n e e n v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r :

Hoe de bestuurder
twee beer met
de schrik vrij kwam.
Het was donker en het regende al
uren pijpestelen toen meneer Beemster
het viaduct naderde, waaronder één rij
strook was afgesloten.
De riolering had de hoeveelheid
regenwater niet kunnen verwerken,
en de gemeente hadvoorallezekerheid
een bebakeningshek met knipperlicht
geplaatst.
Maar toen de heer Beemster ter
plekke kwamaanrijden,werkte diever
lichting niet.
Boem! En nog eens boem! toen
zijnachterligger op heminreed.
Gelukkigliepenbeidebestuurders
geen schrammetje op, kwamen ze met
de schrikvrij, maar de schade was aan
zienlijk, aldus het politierapport.
Devraagwasnatuurlijk: moest de
heer Beemster zelf voor de schade op

draaien omdat hij WA. verzekerd was?
Ofwas de gemeente verantwoordelijk,
omdat de bebakening niet in orde was?
Beemsters verzekeringsadviseur
steldedegemeenteaansprakelijk,waarna
een uitvoerig onderzoek volgde.
Getuigen verklaarden dat het
hekwerk en de verlichting eerder op de
avond omver waren gereden door een
onbekend gebleven motorrijtuig. Om
die reden moest de gemeente de aan
sprakelijkheid afwijzen.
Maardankzij deinspanningenvan
Beemsters verzekeringsadviseurwas het
nu wel mogelijk een claimin te dienen
bij het Waarborgfonds Motorverkeer.
Na overleg van alle gegevens
werd uiteindelijk het schadebedrag uit
gekeerd, zodat de heer Beemster geluk
kig nog eens met de schrikvrij kwam.

Dit verhaal is gebaseerd op ware
gebeurtenissen. Maar het is geen uniek
verhaal. Dagelijks bewijzen verzeke
ringsadviseurs dat zij een steun en toe
verlaat zijnvoor hun klanten.
Niet alleen om een schade te
regelen ofu rompslomp uit handen te
nemen, maar vooral ookomute advi
serentegenwelke risico’s(enop welke
wijze) u zich ’t beste kunt verzekeren.
En omdat zij voor u de belangen
behartiger bij verzekeringsmaatschap
pijen zijn.Verzekeren is eenvak.Enver
zekeringsadviseurs verstaan hun vak
Zij helpen u bij het in kaart
brengenvanuwspecifiekerisico’s,lichten
uwzekerheden van tijd tot tijd door en
wijzen u op veranderingen.
Zij geven u zekerheid en zijn er
alsu ze nodig hebt. Denk daar even
over na voor u een verzekering afsluit.

D i t is e e n p u b lik a tie v a n d e U n i e v a n A s s u r a n tie tu ss e n p e rs o n e n ,

d in g v an een sch ild e r w ille n zeg 

m o e te n de g e z e lle n zelfs ‘d e p a re l

g en : ‘N e t e c h t .’ M a a r B ra k m a n zou

g r ijs u itg ev o erd e als een w a a rlijk

B ra k m a n n iet z ijn als er n ie t o ok

o n g e lo o flijk f e it ’, in gez elsca p van

‘v e rh a le n ’ v erteld w erd en . D e a a n 

w ie an d ers d an de B a h lse n cakes.

k o n d ig in g d aarvan doet de d o u a 

A a n g em o ed ig d d o o r de d o u a n ie r,

n ie r w an n eer h ij z ijn m e tg ez el vele

d ie n a h e t d in er b ij een g o ed e sig aar

(m eest

g e fo rm u 

w el een ‘s ch o o n v e rh a a l’ w il h o re n ,

le erd e ) v o o rw aard en stelt v o o r h et

s c h ild e rt de p a re lg rijz e de w red e

g e z a m e n lijk re isje . W as de d o u a 

h isto rie o v er h e t v ie re n d e le n van

n ie r im m e r al gesteld o p e e n ru stig ,

een

zelfs en ig szin s v o o rn aam to ile t, nu

‘w an t d aar k a n m e e r’. E e n v an de

a b su rd -k o m isch

b o e r,

g e situ eerd

in

B a h lse n k o e k je s

w o rd t het d ep ot d er e x c re m e n te n

tis c h v a ria n t; de h eer V a n K o l ‘leed

v an

in tu sse n h e lle k w a le n ’.

b ijz o n d e r

b e la n g .

V an

Kol

geeft een

G a lic ië ,

h e t d u iv elso o g op h em g ev allen is,

ro m a n 

k r ijg t de o p d ra c h t van ied er h o tel

H e t d oel van de reis is e c h te r het

w aar z ij z u llen lo g eren e e n k lein

k u u ro o rd B e n th e im , ‘o o rd v an v er

o v e r z ic h tje van h et to ilet te m ak en :

‘Ik wil weten of de pot gebarsten is of
wiebelt. Hoe is de bril, is er een trek
haak, drukknop of een touw met een
vies zwart knoopje. Hoe is het licht, is
er te lezen, is er veel aanloop. Ik haat
aanloop als ik zit te mijmeren of te le
zen. Dat anderen me dit moeten ver
tellen komt doordat ik zo veel van
verhalen hou.' H ij w o rd t o p z ijn

lo ss in g ’ . E e n w at d u b ieu z e a a n d u i

w en k en b e d ie n d — h o e fa scin e re n d

g u u r u it een s c h ild e rij v a n G o y a ’

z ijn d e to ile tte n e n de in s c rip tie s op

op de k a ste e lto re n v e rs c h ijn t — p o 

de d eu re n : d aar z itte n o o k h e le v e r

g in g e n van de d o u a n ier h e t gevaar

d in g , w ant d aar b re e k t de h el pas
go ed lo s. E r o n tb ra n d t een h ev ige
s tr ijd tu ssen d e k u u rg a sten e n de
p la a tse lijk e b e ja a rd e n d ie de vo rm
a a n n ee m t v an e e n w are d o d en d an s
o p de w a lsen d e m u z iek v an veel
zw aar

ko p er

en

M a a r de c lim a x

g ro te

tro m m e n .

is to c h w el het

o g e n b lik dat V a n K o l ‘als een fi

‘Bij de hormonen van te k e ren te n s p ijt is een van de B a h l
Hercules en Afrodite, dat noem ik pas sen ca k es, d ie e in d e lijk v eren ig d
eenparingsprotocol, alle hete en zwoe le e k m et de n a a r haar sm a ch ten d e
lezomeravonden zijn daar kras, kreet V a n K o l, o n d e r h e t u its to te n van
en kerf geworden, alle bronst is ver ‘een a b n o rm a a l rau w e g il’ in het
taald in telefoonnummers, en wie de d u iv elsg at m e t de p a a rd ep o o t g ev al
glans meeheeft ziet een heel volk dat le n . O f ju is te r: in het e e rd e r door
met zweterige handpalmen door die de d o u a n ier v e rte ld e v erh a a l van
deur heen wilde. Ik zag fallussen in ‘d e m a n m et de p a re lg rijz e h o e d ’
het hout gegutst van een kracht hel gev a llen .
land van Rembrandt waardig, en W a t rest is sa ta n sp re t. N ie t b ij de
vulven die werkelik wenend moeten d o u a n ier — d ie s c h ijn t ‘v e rlo s t’ —
zijn nagetrokken. Als je goed kijkt m aar b ij d ie h o ffe lijk e m a n ‘m et
kun je vele lagen van hitsige dagen z o ’n la c h je ’: de p a re lg rijz e . ‘ “Was
zien, is dat ook niet geschiedenis, ami dal nou nodig?’’ riep de douanier ver
ce?' B ij zo v eel ta a lv irtu o s ite it kan bolgen, “zo’n mooie, gevulde vrouw”.
“Dat viel aardig tegen, ”zei ik, “van
de ou d e V a n K o l sle c h ts trille n d
buiten bol, van binnen hol.” ’ D a a r is
v e rb le k e n .
h a le n a c h te r:

Bejaardenoorlog
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g e n e r z ijn — w at w ord t e r tijd e n s

k lin k t h et b e k e n d e z a ch t sto m p e n 

de reis w eer v erteld ! D e d o u an ier

de g elu id v an een a a n ru k k en d e m e 

e e n n ieu w e g ed a a n te; d e ro l v an de

g r ijz e h o e d ’ : e e n m e e sle p e n d v e r
h aal o v er tw ee g eliev en e n e e n o n 
h e ilsp e lle n d e

p aard ep o o t

in

het

d u iv elsg a t — de v ro eg ere o u b lie tte
— v a n h e t k asteel te B e n th e im . L a 
te r zal d e g ru w e lijk e b e te k e n is van
z ijn

w oord en

d u id e lijk

w ord en .

‘Daar ging ik: in mijn gat ge
trapt, aan mijn haren gerukt, om de
orengeslagen, maar één moedige daad
wil ik hier toch niet onvermeld la
ten, met uiterste krachtsinspanning
draaide ik mijn hoofd om en schalde
achter mij: “Heer tollenaar!... wij
zien elkander weer!!...” ’
n ig te .

V o o rtd u re n d , o p de m eest o n v e r

D u iv e lsk u n ste n a a r B ra k m a n is n iet

w a ch te

v e rsla g e n ; v o o r de A lg em en e B e la n 

p laatsen

en

m o m e n te n ,

k ru ise n de p e n sio n g a ste n

U V A T , P o s tb u s 5 0 8 8 , 1 0 0 7 A B A m s te r d a m .

_______

Ophet hetvervolg
vliesvanvanpaginaeen30duivels oog

v e rte lt o v er ‘d e m an m et d e p a re l

N eem een g o ed e verzekeringsadviseur.

J

u it D e

g en van z ijn p e rso n a g es én z ijn le

G r o e n e Ja g e r h et pad van de h eren

zers zal d eze v e rsc h r ik k e lijk e k ijk er

en stek en h u n v e rh a le n a f, v ol g ru 

o n g e tw ijfe ld n o g heel w at v e rb lu f

w el en w eem o ed , v ol e ro tie k en

fen d e s ta a ltje s van v e rb e e ld in g op

d o od . I n een h o te l in D e v e n te r o n t

p a p ie r s c h ild e re n .
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S c h o u t e n

Hoe smakelijk is andermans
seks? Er moeten mensen zijn
die daar anders over denken dan
ik, want de stapel s o f t p o r n o bij
de sigarenboer op de hoek ver
geelt voor mijn ogen nooit
merkbaar. Voor een meer so
phisticated publiek zijn er en
quêtes als H i t e - R e p o r t en W a t
v in d e n

vro u w en

z e lf

va n

seks?

die ondanks hun zwaarwichtig
air van wetenschappelijkheid
gekocht worden voor de geile
passages.

Althans, dat beweerde laatst ie
mand in Intermediair, in een artikel
dat er, gesteund door een interes
sante lijst voorbeelden, op wees dat
Shere Hites voze wetenschappelijke
pretenties in een eeuwenoude tradi
tie passen. Over wat ‘porno’ was
deed de auteur niet al te moeilijk.
Hij beriep zich op een doeltreffend
citaat van een Amerikaanse socio
loog (die het op zijn beurt ook wel
ergens zal hebben gelezen): ‘boeken
die men met slechts één hand leest’.
Van Nis van der Horsts debuut Met
Wolf is alles in orde, dat geen pagina
ongeneukt laat (‘I k ga nou eenmaal
graag goed geneukt de straat op’),
heb ik even gedacht dat het onder
die efficiënte definitie viel. Het is er
niet opwindend genoeg voor. Mis
schien omdat de boodschap al te
dubbelzinnig is! Vies is lekker,
vindt Wolf, maar de seks van zijn
vrouw met een ander is smerig:
‘Het was geen prettig gezicht. Vrouw
en vriend, halfnaakt op het bed. Innig
ineengestrengeld. Zwetend. Ritmisch
bewegend. Zich niet bewust van een
paar ogen in het donker. Dit overleef
ik niet, dacht Wolf.’
De schrijver heeft zich geloof ik
niet gerealiseerd, dat de lezer ook
Wolfs uitstapjes als ‘de beste neuker
van het Westelijk Halfrond’ moet
zien te overleven.
‘Een thema-roman over de ontrouw
in de liefde, een ontmaskering van
de getrouwde man, een aanklacht
tegen de hyprocrisie van het huwe
lijk en een pleidooi voor de werke
lijke volwassenwording van de
36
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man,’ noemt de flap het. Het pro
bleem is hier helaas niet dat deze
ronkende gemeenplaatsen alles ver
woorden wat het boek niét is, maar
dat er binnenin nog veel ergere
staan.
O

p e n

h u w

e l i j k

Wolf, enig hoofdpersoon (alle ande
ren blijven even karakterloos als
naamloos: ‘zijn ex’, ‘zijn vriendin’,
‘zijn compagnon’, ‘zijn therapeute’)
wordt na twintig jaar ‘open’ huwe
lijk het huis uitgewerkt door zijn
geëmancipeerde vrouw, want die
vindt zich zelf nog niet zelfstandig
genoeg. Volgens Wolf heeft ze haar
zelfstandigheid tot dusver ‘wat een
zijdig ontwikkeld’, waarmee hij be
doelt dat ze ‘contacten heeft met an
dere heren’, door hem ook wel ‘kutzwagers’ genoemd. Wolfs taaleigen
maakt hem werkelijk tot een vlot ty
pe, zij het met ‘een gekwetste ego’.
Wolfs probleem is, dat ‘zijn seksua
liteit zo nu en dan een uitstapje met
hem maakt’. Daardoor heeft hij
weinig verweer tegen het recht dat
zijn vrouw opeist op ‘haar vriend’.
Maar Wolf blijft het niet leuk vin-,
den, want er is tenslotte verschil
tussen ‘actief en passief vreemd
gaan’. Bovendien voelt hij zich in
tellectueel in een hoek gedreven.
De dame in kwestie leeft namelijk
in de wereld van Het Goede Boek,
waarin men Miller, Marquez, Bor-

ges en Kafka gelezen heeft, in die
volgorde, terwijl de arme Wolf, die
immers voor zijn gezin moet zor
gen, nauwelijks tijd heeft om The
Alexandria Quartet van Lawrence
Durrell uit te lezen.
Omdat Wolf ‘zijn echte persoon
lijkheid’ verbergt, moet hij van zijn
vrouw in therapie. Veel helpen doet
het niet. De therapeute weet na eni
ge maanden te vertellen dat Wolf
‘vliegensvlug muurtjes om zich
heen metselt’ als iets of iemand te
dicht in de buurt komt. Volgens
haar moet Wolf leren om ‘over zijn
barrière heen te springen’.
Kortom, het is niet helemaal de we
reld van Peter Stuyvesant, maar
vergelijkbaar is het wel. Het is de
wereld waarin mensen ‘een schil
van zich afpellen’, ‘werken aan hun
relatie’, zich ‘beter in hun vel voe
len zitten’, en waarin de échte per
soonlijkheid open, extravert en éér
lijk is. Het verbijsterende is, dat al
dit afgekloven mensen-van-nu-proza gepresenteerd wordt zonder zelfs
maar een gering vermoeden van
ironie. Wolfs ‘ruilpartner’ (heet dat
zo, in NVSH-kringen?) spreekt
over ‘in elkaar gaan’, waar onze
hoofdpersoon om blijkt te kunnen
lachen, maar aan zijn argeloze syno
niemen voor hetzelfde: ‘contacten
met dames’, ‘je weet wellen’ en
‘mijn bezigheden’, lijkt hem nau
welijks iets grappigs op te vallen,

T
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De gevonden voorwerpen op Bernlefs wintertocht

Hoe Nis van der Horst hedendaagse barrières neemt

zodat het boze vermoeden rijst dat
ook de auteur er niets anders mee
bedoelt dan zich geestvol uit te
drukken. Tenslotte laat hij Wolf
ook ‘een alcoholische versnape
ring’, ook wel ‘een consumptie’ ne
men, heeft Wolfs vader het ‘aan z’n
tikkertje’ en zit Wolf tot tweemaal
toe ‘het land te verdedigen’. De
schrijver is bovendien te onervaren
of te ongeletterd of beide om te we
ten dat je de lezer niet voortdurend
moet vertellen wat hij al weet, ook
niet in ‘korte, filmische scènes’.
De 327 bladzijden moeten trou
wens toch al vlug vol zijn geweest,
met zinnetjes (zelden samengesteld)
die nimmer de tien woorden te bo
ven gaan: ‘ “Dit is de echte Wolf”,
zei hij. “Niet meer een man met een
fagade, een fake-figuur. Die is weg.
Dood en begraven. Dank zij jou. ”
“Laat de echte Wolf dan maar eens
voelen. Het is tijd om in me te
komen. ” Wolf ging op haar liggen.
Ze spreidde haar benen verder en leid
de hem naar binnen. ’
Maar de échte Wolf, zonder fagade
en fake, houdt toch niet zo erg van
zijn zelfverzekerde vriendinnen,
voor wie neuken zo iets is als een
borrel drinken. Waar hij, de échte
Wolf, in zijn crème appartement
met dure geluidsinstallatie en Maserati 3500 GT in de garage, in de
zelfde succesvolle pose als die van
de auteur op het omslag (modieuze
outfit: managersbril, snor, crème
blazer en sjaaltje), van droomt, is
een gezellig burgertrutten-gezinnetje waar de problemen overzich
telijk zijn. Al die vrijgevochten
vrouwen ook, die brutaal evalueren
of hij het wel goed kan!
De Haagse Post wist zo nu en dan
nog wel een aardige reportage te
wringen uit de hedendaagse geeste
lijke armoede van mensen die el
kaar onophoudelijk schat noemen.
Maar hun problemen zijn zomin
interessant als hun seks of hun at
tributen.
‘I k hou van mensen met een beetje
manieren, smaak, enig inlevingsver
mogen, iets méér ontwikkeling dan de
gemiddelde Readers Digest lezer,
mensen die hun succes niet afmeten
aan hun keukenapparaten en hun au
to’s .’
Dat zei Raymond Chandler, die
tobde met het probleem dat zijn
boeken bevolkt raakten met dwei
len van mensen. Chandler leed on
der ze. Bij Nis van der Horst valt
B
dat er niet aan af te lezen.
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dat hij nabeeft in haar handen. ’
Hier klinkt nog verzet tegen de on
berekenbare dood in door, gaande
weg in de bundel speelt meer aan
vaarding en zelfs uiteindelijke keu
ze mee. In de bescheiden reeks
Unstern (Franz Liszt) wordt dat
verwoord als een ontruimingsbevel,
de zonder variatie herhaalde toon
ladders of losse, indringende noten
uit de laatste pianowerken van de
zich vroeger als klavierleeuw we
rende componist:
‘A ls een mol speelde hij
zich de grond in
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B l o e m

Een dichter die als embleem
voor zijn poëzie zowel een rei
ger als een mus uitkiest, moet
wel een man van uitersten zijn.
R e i g e r , symbool van stilstand,
tijdeloosheid, m u s symbool van
beweeglijkheid en momentop
name; tuurder in het eeuwig
stromend water versus bermtoe
rist.

Die dichter is Bernlef en voor hem
gaat inderdaad op dat die uitersten
elkaar raken: aanwezig en afwezig,
doodgewoon en bijzonder, zijn
keerzijden van dezelfde medaille,
de vogels van zo diverse pluimage
zijn een paspoort in duplo.
In Bernlefs nieuwste bundel, voor
bereid door een reeks van andere, is
de grootste tegenstelling die tussen
leven en dood, maar raken doen die
uitersten elkaar eigenlijk niet meer,
ze vallen samen of begeleiden el
kaar, beurtelings spelend voor
boven-en ondertoon. Winterwegen
is daar een goede titel voor:
Niet alleen voetsporen, de achter[waarts
wijzende patrijzeprenten in de
[sneeuw,
maar ook de winterwegen,
smalle looppaden tussen schuur en erf
op geen kaart te vinden
Ieder huis rust als een spin
in ’t midden van zijn eigen wegennet
Een tijdelijke taal
zoals het blaffen van een hond
stemmen achter een bosrand
Taal die niet begrepen hoeft te worden
zoals een kinderkrabbel: teken van
iets dal achter de rug is

J. Bernlef, Foto Steye Ravier
Het hangt van het standpunt af of
de eigen wegen in of uit het beeld
zijn, wie genoeg afstand kan nemen
is boven de tweeheid verheven, be
schouwt vriezen en dooien als een
der. Een reeks van formuleringen
en beelden spelen met die vorm van
willekeur. Ik kies er een aantal:
— hoor je beweging
voel je stilstand
— zoals op een windstille dag
de wandelaar
optomt tegen zijn storm
— lege glazen en volle asbakken
— op deze plek gaat alles verloren
wordt alles bewaard
— van buiten fagade is, van binnen
[één wemeling
— door afwezigheid schittert hij even
In het laatste voorbeeld heeft Bern
lef een gelukkige hand in een verve
lend cliché, nog mooier is Geluk bij
ongeluk, waarin een qua decor en
weersomstandigheden tegenstrijdig
Brescia, dood en leven in een zie
kenhuis en opgraving op elkaar be
trekt. In Bernlefs vorige bundel,
Alles teruggevonden/niets bewaard
(1982) lag het accent in de
tweespalt op leven, eigenlijk herle
ving van liefde. In déze bundel
heeft het zwijgen, als stem van de
dood, het laatste woord:
‘Geen leven leiden wij
maar mogelijkheden

Wanneer de winterwegen smelten
Als een cijfer reizend
blijft het vermoeden van een land[kaart van formule naar formule
zonder het te weten
onder onze voeten
De kans voortijdig op nul
De eerste zwaluwen hoog in de
lege lucht, zij kunnen hen lezen wel te eindigen klein
licht
Maar nu nog zo levensgroot
zij volgen andere wegen.

Verdwenen. ’
De bundel eindigt met een nog ver
dergaand zwijgen, zoals dat in Paul
Celan, voorbij de praatgrens geraakt,
te beleven valt. Bernlef werkt naar
dat kale slotakkoord drie afdelingen
lang, gedicht na gedicht, toe, on
derweg dingen in de gaten houdend
of opgravend die de uitersten in
zich hebben, om en om, al naar ge
lang je ze bekijkt. De martelwerk
tuigen in Brugges Gravensteen
(moet dat overigens niet Gentse
Gravensteen zijn?) zijn niet meer of
minder dan gevonden voorwerpen
langs de weg, de lente is niet anders
dan de geschiedenis, gesloten als een
vuist. Wat op wezenlijke verschui
ving lijkt te wijzen, verhuizen en
reizen, brengt maar niet of nauwe-

De Brandende
Kwestie _
Maarten 't Hart,Gerrit Konirij,
Kud\ Kousbroek, Jan Blokker,
Dirk Ilillenius, Emma Bruut,
\\ illem Brakman, I lugo Brandt Corstius,
Louis Perron en Ethel Portnoy behan
delden voor uitverkochte zalen hun
'Brandende Kwestie’. Een prachtige
serie lezingen die, ongezocht, bij elkaar
een soort Testament van de Jaren
Zeventig vormen. Dat is ook de reden
dat lezingen nu gebundeld zijn: een
analyse van
werkelijke ver
schijnselen; een
buffer tegen hel
anti-inteliectua
lisme.
220pagina's

f24,50

Kudy k ,Hl!j,. „V"

«

k

x

lijks even een verandering teweeg,
ingesleten wegen verdwijnen al gauw
in ’t nieuwe uitgangspunt, een zoe
kende hotelgast in een goed hotel
vindt in de immer lege laden van
zijn kamer niets anders dan zichzelf
na zijn vertrek.
Het omgekeerde is ook waar: Bern
lef vindt op zijn particuliere winter
weg steeds dingen zonder dat ze ge
zocht zijn. Veel begrip hoeft er niet
aan te pas te komen, ze lijken aan
alle menselijke bemoeizucht voor
bij. In het titelgedicht is sprake van
een kinderkrabbel: teken van iets dat
achter de rug is, in het slotgedicht
gebruikt Celan zijn schrijftanden
niet meer, in het openingsgedicht
groeit Bernlef als Brakmans ene
mens naar de ogenschijnlijk levenlo
ze dingen toe:
‘die ene mens die in mij groeit
in richting en in zwijgen naar hen
[toe.’
Zo is de bundel van begin tot eind
een jaarring en op elk punt van de
cirkel maakt het niet veel uit of het
vriest of het dooit.
B

Het
favoriete
personage

'Wat is uw favoriete personage in de
literatuur?' Dat was de \ raag die de
redactie van Vrij Nederland aan een
groot aantal schrijvers, dichters en
uitgevers voorlegde. De antwoorden
leverden een schitterend panorama op
van de mooiste scheppingen van de
literatuur, én van wat ze voor lezers
hebben betekend. Het waren bange
dagen ten tijde van Winnetou’s dood,
schrijft Mensje van Keulen.
Nu in boekvorm:
het favoriete
personage van
75 schrijvers,
dichters en
uitgevers.
15fipagina's
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Zonder het pantser van de ironie
De Verzam elde Gedichten van Hans Andreus
Verzamelde Gedichten
door Hans Andreus
Uitgever: Bert Bakker,
1175 p., ƒ69,50

doorleefdheid. En nu ik deze woorden
opschrijf ben ik van mening dat het
ondanks de aantoonbare veroudering
toch belangrijke poëzie is, groot mis
schien wel.’

Aad Nuis

Het zonlicht pizzicato

Met het aan Hans Andreus ge
wijde septembernummer van
Bzzlletin is iets merkwaardigs
aan de hand. Hij wordt welis
waar in het ene artikel na het
andere geprezen als een groot
dichter, maar dat gebeurt tel
kens op een defensieve manier.
Het lijkt of hij in bescherming
moet worden genomen tegen
venijnige aanvallen — maar zul
ke aanvallen hebben bij mijn
weten nooit plaatsgevonden.
Hoogstens is hij, in de tweede
helft van zijn dichtersloopbaan,
nogal buiten de algemene aan
dacht geraakt. Tijdens die ver
onderstelde veronachtzaming
door het lezerspubliek en vooral
tegen de zwijgzaamheid van de
kritiek voeren de medewerkers
aan dit nummer elk op eigen
manier hun pleidooi — en ge
ven daarbij de imaginaire tegen
stander allerlei bedenkingen te
gen Andreus toe die eigenlijk
nooit eerder zo duidelijk onder
woorden zijn gebracht.
Harry Scholten bij voorbeeld denkt
dat de distantie tegenover Andreus
te maken heeft 'met een karikatuur
van deze dichter, welke vaag en hard
nekkig opdook en opduikt: die van
een zanger die, met wijn en stok
brood in zijn ransel zwervend langs
de wegen, vagebonderende liedjes zingt
over licht en liefde'. Vervolgens legt
hij snel uit dat Andreus’ poëtisch
gezwerf zeer serieus moet worden
genomen, en besluit streng: 'Juist
de motieven in zijn werk die aanlei
dinggeven om hem in een dergelijk associatieveld te situeren, blijken verder
te reiken en de draad te vormen die le
ven en poëzie verbinden tot essentieel
dichterschap.’ Dat is taal waarbij de
argeloze lezer elke lust tot flierefluiten vergaat.
Peter Berger en Han SijthofF wij
zen beide op de gemakkelijke aan
spreekbaarheid van de jonge An
dreus voor de middelbare scholie
ren die zij ooit waren, al werpen
ook zij de suggestie verre van zich I
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dat hun destijds wellicht wat al te
gemakkelijke ontvlambaarheid de
held van hun jeugd hen zou mogen
worden aangerekend. Voor Sijthoff
is Andreus een groot dichter omdat
hij door zijn thema bij andere grote
dichters hoort: Van Ostayen, Nijhoff, Bloem en Achterberg, die ook
allemaal ‘door middel van het woord
een volmaaktheid willen creëren door
het opheffen van tegenstellingen’.
Berger wijt de latere veronachtza
ming aan het feit dat de ware poë
zie, zoals vertegenwoordigd door
Andreus, 'van huis uit een vorm van
omgang met het metafysische', eerst
in de steek is gelaten door de jeugd
cultuur, en vervolgens door de
dichters zelf, want die hebben dat
metafysische levensbesef inmiddels
ook verloochend: 'Techniek en tekst,
daar gaat het om. Om de kunstmati
ge stylering van het leven. En wat
moet Andreus daar nog? Hij is niet
koud, hij is een eeuwig verliefde, een

T T
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wanhopig aan het leven verslingerde
dichter, op zoek naar medemensen, op
zoek naar een goddelijke vonk.'
Barber van de Pol, die Andreus als
kinderboekenschrijver behandelt, is
vol lof, maar geeft toe dat er wel ar
gumenten zijn die tot een minder
geestdriftig oordeel kunnen leiden:
dat hij 'naast schitterend werk ook
niemendalletjes of zelfs flauwiteiten
afleverde’', dat hij wel heel erg mild
en zachtzinnig is ‘en met wat kwade
wil gemakkelijk sentimenteel over
komt’. Rob Schouten ten slotte
schrikt als hij voor het eerst sinds
lang de befaamde Sonnetten van de
kleine waanzin overleest. Hij is he
vig teleurgesteld., 'Ze leken me
opeens zeer gedateerd en zelfs behoor
lijk candlelightesk en "soft”. ’ Maar
ook hij haast zich de ongunstige in
druk weer weg te nemen: 'Maar als
je ze vaker leest, en dan allemaal in
hun grote verband en volgorde, dan
winnen ze toch weer aan diepte en

Wat al deze sterk uiteenlopende be
naderingen gemeen hebben is de
onzekerheid in het oordeel. Alleen
Schouten komt daar duidelijk voor
uit, de anderen hebben de neiging
de negatieve kant van hun aarzeling
te projecteren op stilzwijgende an
deren, maar bij allemaal blijft de
twijfel op de achtergrond zeuren,
hoe krachtig de termen ook zijn
waarin het positieve eindoordeel
wordt verkondigd. Als zoveel wel
willende beoordelaars hetzelfde
overkomt, moet het wel liggen aan
het werk van Andreus zelf.
Voor het eerst is het nu mogelijk
een goed overzicht te krijgen van
dat werk, en een globale indruk van
levensloop en persoonlijkheid van
de maker ervan. Dat ligt in de
eerste plaats aan de bijzonder fraaie
uitgave van de Verzamelde Gedich
ten, een dundrukeditie die alle ooit
gedrukte bundels en in tijdschriften
gepubliceerde verspreide gedichten
bevat. Er bestaan eerdere verzamel
bundels, maar daarin is Andreus
soms wonderlijk met zijn eigen
| werk omgesprongen. Er wordt ook
nog, naast een deel proza, een deel
verantwoording aangekondigd met
alle varianten, maar dat is voor ge
leerden. De gewone poëzielezer, als
die nog bestaan, is met dit deel al
zeer geholpen. Aanvullende infor
matie kan hij vinden in het genoem
de nummer van Bzzlletin, dat naast
de artikelen die ik aanhaalde ook
veel bio- en bibliografische infor
matie bevat. Daarnaast verscheen
onlangs een handzaam boekje over
Andreus van Jan van der Vegt, met
de toepasselijk woordspelige titel
Dichter bij het licht.
Eerst de grote lijnen. Andreus, ge
boren in 1926, schreef al voor de
oorlog gedichten, die zijn vriendje
Bertus Swaanswijk op het idee
bracht hetzelfde te gaan doen, met
Lucebert als uiteindelijk resultaat.
Na de oorlog zat Andreus een tijdje
op de toneelschool, maar vervaar
digde toch vooral hele bundels vol
traditionele verzen die hij niet ge
publiceerd kon krijgen, waarvoor
hij achteraf zeker dankbaar zal zijn
geweest. Toen de grote vernieu
wing begon, zat hij dicht bij het

vuur. In 1951 verscheen zijn debuurt, Muziek voor kijkdieren, die
hem tot een van de bekendste nieu
we dichters maakte, — en van die
dichters degene die bij een eerdere
generatie nog het meest in de smaak
viel. Liedjes over het morgenlicht
(‘ik hoor het licht het zonlicht pizzica
to’) wisselen af met lichte melan
cholie over booglamplicht en regen
('De regen van noem mij desnoods
geen regen... de hemel zwijgt en zwijgt
van enzovoort’), terwijl er ook al
heel wat meisjes met sentimentele
ogen, roekoemeisjes, toedoemeisjes
en in bed luid zingende witboekmeisjes te vieren vallen tussen het
eenzaam lopen langs straten door.
Als de bundel uitkomt, zit Andreus
al op uitnodiging van Vinkenoog in
Parijs. Hij wordt er stormachtig
verliefd en trekt met zijn Odile naar
Rome. De bundels Italië, De taal
der dieren en Schilderkunst zijn hef
tiger en gretiger: ‘Ik sleep er god en
alleman bij’. Toch wordt hij, ook in
die periode, nooit een onbekom
merde taalkneder als Lucebert. Het
destijds veel geciteerde 'Gejaagd
worden en als wolven jagen/achter de
taal aan de long uit de mond1 heeft
achteraf iets amechtigs. Deze perio
de van hoogspanning in leven en
werk brak abrupt af in de zomer
van 1954. Hij raakte in een psychi-
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vierd als door een herstellende zie
ke, die zich bewust is van de kwets
bare kostbaarheid ervan: minder
oppervlakkig dan in het debuut,
niet zo overspannen halfgodachtig
als in de periode daarna, en soms
een tikje gezapig. Het is ook in deze
tijd dat Andreus zijn proza gaat pu
bliceren, zowel voor kinderen als
voor volwassenen. Novellen als Valentijn en Bezoek bevatten veder
licht, vriendelijk en enigszins dag
dromerig proza.
In de laatste periode van zijn loop
baan — Andreus is dan een rustig
gezinshoofd op de Veluwe gewor
den — zet die lijn zich voort, maar
filosofischer en met wat meer af
standelijkheid. In die tijd ontstaan
de gedichten die nog maar uitslui
tend lijken te draaien om het begrip
Dagdromerig
licht. Oude thema’s worden vaak
Dan volgt een periode — tussen weer opgevat op een meer ontspan
1956 en 1962 ongeveer — waarin nen manier. Vergelijk bij voorbeeld
het persoonlijk leven van de dichter de vroege bundel Empedoclus, de
nog wel schokken vertoont, maar ander, waarin het probleem van de
het geestelijk evenwicht hersteld eigen identiteit met klassiek deco
lijkt. Er komen dan een aantal bun rum wordt omhangen, met Jubal
dels uit, van Het land van horen en waarin hetzelfde probleem zowel
zien tot en met Aarde, die ik naar lichter als pregnanter wordt ver
aanleiding van een ervan wel eens beeld. Andreus verdiept zich in mo
natuurwetenschappelijke
reconvalescentiepoëzie heb ge derne
noemd. Het leven, de lichamelijk theorieën om zijn min of meer
heid en de liefde worden erin ge- mystieke inzichten kracht bij te zet
ten, maar hij maakt daar geen inge
wijdenpoespas bij als Polet. In Om
de mond van het licht uit 1973 leidt
een tijdelijke terugval in de oude
geestesverwarring tot een paar dro
ge, harde hoogtepunten in het soms
nogal onbestemd voortvloeiende la
te werk. Zulke hoogtepunten zijn
ook te vinden in de in 1977
Compleet in literatuur, algemene en
postuum verschenen Laatste gedich
studieboeken.
ten, die Andreus in het bewustzijn
VOOR MENSEN DIE BIJ
van zijn naderende dood heeft ge
WILLEN BLIJVEN
schreven.
Meent 80 — Rotterdam
tel. studieboeken: 115546
Wat is het nu dat de lezers van An
alg. boeken: 132070
dreus zo onzeker maakt over de
waarde van zijn oeuvre, zodat hun
lof steeds vermengd lijkt met on
BO EKHAND EL PAAG M AN
‘s-Gravenhage: Fred. Hendriklaan 217b tel. 070-512041
derdrukte twijfel? Misschien kan
Delft: Papsouwselaan 236 tel. 015-611668
die vraag het beste worden beant
Leidschendam: Kamperfoelie 12
woord door aan te geven wat zijn
winkelcentrum Leidsenhage tel. 070-271202
Rijswijk: H. Ravesteijnplein 42 t/o Stadhuis tel. 070-908585
poëzie allemaal niet is. Andreus
was een echte Vijftiger, maar hij
was geen taalkneder als Lucebert,
en ook geen hardnekkige vertimmeERVEN J. Bijleveld
U tre c h t
raar van de taal als Kouwenaar. Bij
Janskerkhof7
zijn debuut leek hij meer op zijn
telefoon 030-310800
grootste rivaal om de gunst van het
Literaire en Algemene Boekhandel heel jonge publiek, Remco CamHet Goede Kinderboek
pert. Maar die bleek al gauw min
der zachtaardig. Campert hield van
jazz en dissonanten, zijn poëzie
ging ironisch overhoop liggen met
BOEKHANDEL CROLLA
Valkenburg
zich zelf, zocht zijn weg door bitte
‘ H uis op de H o e k’
re melancholie en werd ten slotte
P assage 17,
een even bars als gevoelig en veel
te le fo o n 04406-1 26 28
zijdig instrument. De poëzie van
Andreus werd nooit zo weerbarstig.
sche crisis, bedreigt in de greep
daarvan Odile en vlucht ontredderd
naar Amsterdam, waar hij enige
tijd wordt opgenomen.
In de bundel Het explosieve uur, Va
riaties op een afscheid, Misschien en
— alweer wat later en met meer
greep op wat hem óverkwam — De
sonnetten van de kleine waanzin wor
den de scherven bij elkaar geraapt
in een poëzie waaraan aanvankelijk
alle sier en bravoure ontbreken. De
terugkeer naar de sonnetvorm in de
laatstgenoemde bundel lijkt daar
mee in strijd, en werd destijds wel
gezien als een terugkeer naar de tra
ditie. Dat was het niet: de vaste
vorm diende om door het contrast
de verwarring pregnanter te ma
ken.

BOEKHANDELS
donner
boeken

P

Er is bij Andreus ook weinig be
langstelling voor concrete ver
schijnselen. Niet voor de grote ge
beurtenissen, maar ook niet voor de
kleine, persoonlijke. In zijn poëzie
komen veel dieren en vrouwen
voor, maar nauwelijks schetsen van
een bepaald, geduldig waargeno
men dier, of een portret van één
herkenbare en onverwisselbare
vrouw. Dat geeft zijn werk iets
merkwaardig abstracts, en zijn late
re werk, dat bespiegelend, levens
beschouwelijk
en
ongelovigreligieus is, ook iets modernedominee-achtigs. In een interview
heeft hij eens uitgeroepen: 'Ik heb
er altijd een vervloekte hekel aan als
mensen een soort religietje uit mijn ge
dichten proberen te destilleren.’ Dat
neemt niet weg dat hij het er zelf
een beetje naar heeft gemaakt.
Dit alles geeft de beperkingen aan
van de poëzie van Andreus. Wie er
niet op verdacht is bij zo’n uit de
kluiten gewassen Vijftiger kan bij
zoveel ondoorgroefde zachtmoedig
heid inderdaad op kwalificaties als
onpersoonlijk en candlelightesk ko
men, — maar moet dan toch de on
rechtvaardigheid ervan erkennen.
Een dichter moet beoordeeld wor
den op zijn sterke kanten, en die
zijn zeker in dit geval nauw verbon
den met zijn zwakheden. Andreus
is kinderlijk direct, hij mist het
pantser van de ironie.
Zo draagt hij de aangenaam onaan
gename melancholie van de jeugd
onmiddellijk over in zijn eerste
bundel, zoals later verliefdheid in
alle schakeringen, de kwelling van
zijn psychische crisis, en nog later
het onbepaald religieuze levensbe
sef. Hij raakt zijn lezers in hun
meest onbeschermde gevoelens
door zijn directheid. Dat is zijn
kracht. Het is geen reden om hem
groot te noemen — het begrip
‘groot’ lijkt bij deze poëzie irrele
vant — of om zijn aanzienlijke be
perktheid te ontkennen. Het is nog
veel minder reden om hem te ver
smaden. Wie het kinderlijke in An
dreus’ beste werk gênant vindt, ge
neert zich waarschijnlijk over zich
zelf.
B
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Publicatie van de Stichting Bevordenng Chequeverkeer.

DE TONDELDOOS NADER
BESCHOUWD.

Ach, de tondeldoos. Wie weet
*Geelkoperen
daar nog het fijne van? Dat
tondeldoos
1835)
tondel thuishoort in een tondeldoos
met daarop de portretten
Wellicht. Maar dat het
van de kroonprins van Oranje,
baron van Chassé en
verkoolde stukjes linnen zijn?
Jan
CarelJosephus van Speyk.
O f katoen behandeld met sal
peterzuur? Let wel, de enige
juiste tondel werd vervaar
eeuw bracht wijsheid. From Britain was daar opeens ”the flint
digd uit de tondelzwam;
and tinder pistol combination”. Ofwel de Engelse vuurslag. Een
een licht ontvlambare
oplossing, waar vuursteen en een geweerslot aan te pas komea
paddestoel.
Fraaie voorbeelden van tondeldozen en vuurstenen vindt
U moet toege
u in het Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum in
ven, een wat primi
Groningen. De stad van Niemeyers pijptabakken Sail en Neptune.
tieve wijze om de
Uit tenminste 15 tabakssoorten gekomponeerd
pijp te ontsteken.
en in iedere tabakspeciaal-zaak te verkrijgen.
Maar de 18e
’t Huis Niemeyer maakt nog elke dag historie.
Jl 1^1

(±

SINDS 1819

Voor alles wat u weten wilt over pijp en tabak. Niemeyers Adviescentrum voor Pijprokers, Postbus 41, 97 00 AA Groningen, tel.: 050 - 189444

Per cheque kunt u tot f300,-betalen. Bovendien kunt u er bij banken in geheel Europa geld mee opnemen. Eurocheques zijn verkrijgbaar bij alle bonken
en spaarbanken van Nederland. Ze zijn gedekt tegen vedies en diefstal. Uitvoerige informatie en voorwoorden vindt u in Eurocheque Tips.
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Eenvoudige en ingewikkelde waarheid

Een omgekeerde schoenendoos

Helen Knopper en de rosse bu urt a ls toetssteen

Album Gerard Reve g eeft geen beeld van Reve’s leven
Albvm Gerard Reve
Samengesteld door Joost
Schafthuizen
Uitgever: Elsevier, ƒ 49,50

Or^regingen

ê t i v o o r n a m e n » 'bij het « o h r i^ven v a n e e n lang verhaal,

e e n novelle voo r "De Bezige BiJ"i

Twee b l a d e n f o lio e chrift lev e r e n één p a g i n a druk» op.
« 1 1 het wer k due de honderd pagina'e halen,

Carel Peeters

t w e ehonderd p a g i n a ’e echrift
Ik
deelen,

dan d i e n ik

te^^^ren.

v o o r n e e m het werk in omtrent tie n eenheden

in

moet i eder g e d e e l t e g e m i ddeld twintig b l a d 

zijden echrift omvatten.

G erard Reve heeft voor een
Het mo e t aogelljk z i j n jieze twintig b l a d z i j d e n schrift
in e e n We e k elk te*
Dit betee k e n t een g e r e e d k o 
jaarlijks terugkerende traditie
men v a n h e t werk, met h e t perek l a a r typen, in drie maan
gezorgd in de N ederlandse lite
den.
raire kritiek: het schrijven van
Over d e n titel d i e n e n wij one g e e n z orgen te maken.
D E K A M E R B E W O N E R S , H ELDEN V A N Ó N ZEN T I J D of ZIEKENBEZOEK,
een zeurderige kritiek over zijn
wij z u l l e n wel zien. Of DE AVONDEN.
nieuw e boek.
«IJ m o e t e n one niet den een o f anderen vo r m laten o pdrin
Zo’n kritiek is steevast samen
gen. De medede e l e n d e v e r h a a l - v o r m is absoluut niet v e r 
werpelijk, zie DE D O O D VAN IWAH I U I T S v a n G r aaf L e o Tolgesteld uit vier elementen, te we
stoj.
ten: een deel nostalgie waarin gereH e t w e r k e n d i e n e n wij geduldig, zonder opwinding te v e r 
vereerd wordt aan het klassieke
richten.
boek De Avonden en in het verleng
Tweede K e r s t d a g l<*4fi.
de daarvan Werther Nieland, de
Wintervertellingen en zijn beste tijd
met de reisbrieven. Dan de passage
over wat ik maar ‘Reve als grammo
g e n o m e n a a n v uiiena o e s l ultiMisschien sijn twee bladzijden
foonplaat’ noem: het steeds weer af
schrift nog te weinig. Na elk v a n de twaalf g e d e e l t e n het gedeelte als
persklaar in het net schrijven. Als geh e e l s verhaal gereed, alles in
draaien in elk boek van hetzelfde
^
• ll9a t y p < m - ^ • • • ® r s t e v o r m,tweede vorm
deuntje over de jongensbilletjes en
i***1
Jeel), d a n a l le» tezaman in derde vorm. Dan g e h e e l in eindvorm, te w e t e n getypt. Voor het in de tweede vor m s c h r ijven van elk
deel desno o d s twee d a gen nemen.
alles wat daarbij komt kijken.
De beste tiéel lijkt mij n u DE WINTERAVONDEN.
Waarna de criticus wroeging krijgt
over zoveel kritische noten en laat
blijken dat hij zijn best heeft ge
daan in het nieuwe boek een aantal
mooie hoofdstukken en alinea’s te
vinden: ‘de echte Reve’ treffen we
daarin aan. Ten slotte stuit de criti
cus bij het doorbladeren op Reve’s
H e t d o c u m e n t m e t d e p la n n e n o m ‘D e a v o n d e n ’ te s c h r ijv e n
scherpzinnige politieke inzichten
en wil die niet onbesproken laten, heid weer — met alle waardering klankbord, een bereidwillige gea
zodat de kritiek toch weer in mi voor Reve’s poging een nieuwe dresseerde, maar die had bijna voor
neur en met gezeur eindigt.
wending aan zijn oeuvre te geven, hetzelfde geld anoniem kunnen zijn.
Totaan het sprookjesboek voor jon met moeite doorheen kwam, heeft
genskinderen Wolf was het nauwe het ‘nieuwe’ werk van Reve voorna Rudy K.
lijks mogelijk een ander soort kri melijk bestaan uit het herdrukken Het Albvm Gerard Reve geeft weer
tiek over een nieuw boek van Reve van vroeger werk in twee delen A r alle reden tot gezeur, en dat nog
te schrijven. Toch staat het vast dat chief Reve, brievenboeken en een wel nu het boek is samengesteld en
elke criticus steeds weer met bundel in de loop der tijd afgeno uitgegeven ter gelegenheid van Re
gespannen verwachtingen aan een men interviews, In gesprek. Heel ve’s zestigste verjaardag. Het is ge
boek begon, en even vaak na afloop nuttig allemaal, maar geen reden maakt en samengesteld door zijn
een beroerd gevoel had omdat weer tot groot enthousiasme. In de inter vriend Joop Schafthuizen en ziet er
niet gebeurde wat hij hoopte: a. dat views verklaart hij herhaaldelijk oppervlakkig gezien uit als de Foto
hij opgelucht zou kunnen beginnen daar in het zuiden van Frankrijk, biografie van Willem Frederik Her
aan een goedgezinde en opwekken op zijn geheime landgoed, vooral mans, Werkkleding van Jan Wol
de kritiek of, b. dat hij zo kwaad rusig te willen schrijven om met kers (weliswaar verschenen als pa
werd dat zijn toom de krant waarin iets moois voor de dag te kunnen perback) en Harry Mulisch’ Mijn
zijn kwaaie stuk staat vooruit zou komen. Afgezien van Wolf bestond getijdenboek. Alle drie hebben zij
snellen naar ‘La Grace’, Le Poët- de activiteit tot nu toe vooral in het zelf de hand gehad in de samenstel
Laval, France. Waar hij mee zat persklaar maken van brievenboe ling van het boek; in het geval van
was: halfheid, innerlijke verdeeld ken, waarvan het deel gericht aan Reve schijnt dat niet het geval te
heid (in vieren, zoals we gezien Simon Carmiggelt dit voorjaar een zijn, of hoogstens uit het ter be
hebben), sympathie en verveling, staartje kreeg: Reve bleek Carmig schikking stellen van materiaal.
bereid om te lachen waar het leuk gelt nooit serieus te hebben geno Commentaar op de foto’s, brieven
is, matheid als het maar in hetzelfde men en zich nooit een steek te heb en documenten bevat het boek niet;
deuntje doorgaat.
ben aangetrokken van diens per aan het slot staan korte onderschrif
Afgezien van de roman Wolf waar soonlijkheid en meningen. Carmig ten en namen van fotografen, dat is
ik — daar komt mijn goede gezind- gelt was hoofdzakelijk een aardig alles. Het fotomateriaal is voor het
44
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grootste aeel bekend, zodat ik het
gevoel had een enigszins bekend fo
toalbum nog eens door te bladeren.
Dat het boek een beeld geeft van
Reve zijn leven kan men onmoge
lijk beweren. Het is een vreemd al
legaartje, dat misschien wel met
liefde voor Reve is samengesteld,
maar niet met egards voor lezers die
iets meer van een Albvm Gerard Re
ve verwachten dan een omgekeerde
schoenendoos.
Er staat in Albvm een reeks brieven
gericht aan Rudy Kousbroek, zes in
getal, die — als men er aanleg voor
heeft — droef en gemelijk stem
men. Het zijn brieven aan niemand,
ook al staat er boven ‘Zes brieven
aan Rudy K .’ en is de eerste brief,
van 3 januari 1979, een felicitatie
voor het krijgen van de P.C. Hooftprijs. Reve had zijn brieven net zo
goed aan de muur kunnen richten
die hij met zijn eigenste handen
heeft opgericht om zijn geheime
landgoed, zo weinig interesseert hij
zich in deze brieven werkelijk voor
wat de geadresseerde aangaat. Dat
kan in werkelijkheid heel goed an
ders zijn, uit deze brieven blijkt het
niet. Ook in de andere brieven leek
het altijd wel of ze geschreven wer
den aan iedereen en niemand, maar
hier is het wel heel duidelijk. Reve
is in deze brieven een belazerd
soort vriend, wiens belangstelling
voor de geadresseerde er altijd op
uitdraait dat men hém moet geden
ken met een kaars in de dichtstbij
zijnde aan Maria gewijde kerk.
En het kwart ‘échte Reve’? Die
vindt men in zulke zinnen: ‘Neem
lucifers mede, en ontsteek voor mij
een kaars voor enige Maria-schrijn.
Als er staat 1 fr, dan is 60 o f 75 centi
mes genoeg, want ik ben een grootver
bruiker. Meestal heeft ze een kind op
de arm. Vergis je dus niet, met Jeanne d ’A rc (harnas) o f met Therèse de
Lisieux (mierzoet smoelwerk, bosje
rozen tn de hand) of andere onbevoeg
den.’
Valt er naast de curiositeiten nog
iets interessants te ontlenen aan
Albvm Gerard Reve? Er zijn
pagina’s van manuscripten in klad
versie, een pagina met mogelijke ti
tels voor wat uiteindelijk De circus
jongen zou gaan heten, een nauw
keurige kladbrief aan ElsevierManteau over het al dan niet recht
matig uitgeven van brieven waar
van hij de geadresseerde onherken
baar had gemaakt. Er is een brief
Vervolg op pag. 47

In de kamer van Fien Kristal
door Helen Knopper
Uitgever: Bert Bakker,
231 p-, ƒ27,50

Gerda Meijerink
U it een interview in de Haagse
Post begrijp ik dat H elen K n o p 
per in de A m sterdam se Rosse
b u u rt w oont m et uitzicht op de
N ieuw m arkt en dat zij u itd ru k 
kelijk heeft verkozen daar te
wonen. H et rijk geschakeerde
leven dat zich in die b u u rt af
speelt wil zij van dichtbij m ee
m aken, ze wil erbij horen.
In haar roman In de kamer van Fien
Kristal vormt die rosse buurt de
achtergrond van een verhaal waarin
de vrouwelijke hoofdpersoon een
weg zoekt naar zich zelf, naar een
ogenblik in haar bestaan waarin de
gebruikelijke dualiteiten van heden
en verleden, denken en voelen, bin
nen en buiten, ik en de ander, zijn
opgeheven. Die zoektocht naar dit
‘zelf, deze queeste, zoals de hoofd
persoon het formuleert, wordt in
dit boek in één dag begonnen en
voltooid. Parallel aan het mentale
proces dat de hoofdpersoon in die
dag voltrekt, ontvouwt zich aan de
lezer stap voor stap een reeks uiter
lijke gebeurtenissen die aan die dag
vooraf zijn gegaan en die tot Fien
Kristals — hoe moet ik het zeggen
— ‘verlichting’, ‘verlossing’, ‘vol
tooiing’ hebben bijgedragen.
Fien Kristal is op een ochtend in el
kaar geslagen door een souteneur
die zich met die daad wreekt voor
een aanslag op zijn leven en voor
het feit dat Fien Kristal niet voor
hem wil werken. Het duurt tot laat
in de middag voordat zij door haar
vriendin wordt gevonden en per
ambulance wordt afgevoerd. In de
tussentijd leeft ze in een half be
wusteloze toestand op de grens van
werkelijkheid en voorstelling, haar
leven trekt in beelden en gedachten
aan haar voorbij. Dat gebeurt na
tuurlijk niet in een geordende chro
nologie maar in flarden, fragmenta
risch. Wat krijgen we over Fien
Kristal te horen? Ze heeft een gym
nasiumopleiding gehad (vandaar
dat ze bij voorbeeld het woord
queeste hanteert), ze is een topfotomodel en heeft in het blitse
Vogue-wereldje geleefd, ze woont

H e le n K n o p p e r , f o t o C h r is va n H o u ts

‘lam gods’ zijn begrippen die zij
hanteert en zij vormen een belang
rijke oriëntatie in haar leven. Ze be
schikt ook over een reeks van in
zichten over het ‘leven’ en het
‘zijn’: ‘Omgang hebben met jezelf,
daarvan was Fien Kristal overtuigd,
was minstens zo belangrijk als com
municatie met anderen. Met jezelf
verkeren was echter iets waar veel
mensen nooit aan toekwamen. Dat
kon ze gemakkelijk afleiden uit hun
gedrag en uitspraken. Zodra ze kwam
aandragen met dingen als bezinning
en zelfonderzoek hoorde ze weinig an
ders dan: navelstaarderij en zelfbe
vrediging, clichés die zonder uitzonde
ring uitgeblaft werden door mensen
die geen ogenblik tot zich zelf kwa
men.’ Of: ‘Alle mensen waren vrij,
maar de meeste wisten het niet, want
ook al droegen ze van origine de vrij
heid als een draagbaar paradijs in
zich om, toch legden ze zich het ene
juk na het andere op, zich verwerend
met het excuus dat het de schuld was
van de situatie. ’ Of: ‘Ziek word ik
van al die internationale hulppro
Inzichten
Dit voor zover het de buitenkant gramma’s die minder zijn dan een
van Fien Kristal betreft. Binnen zijn druppel op een gloeiende plaat, omdat
nog veel andere dingen aan de het die ordelijke organisatoren ont
hand. Fien Kristal is op de een of breekt aan visie, dat wil zeggen, aan
andere manier thuis geraakt in een liefde, ook al hebben ze de beste be
mystiek, Zen-achtig denken. ‘Het doelingen. Krankjorum word ik van
vuur van de levende leegte’, ‘het ge de eendrachtelijk uitgespuwde clichés
bouw van de oneindigheid’, het van mensen die in vredesmarsen mee-

nu in de rosse buurt en heeft een
hartstochtelijke verhouding met de
zigeunerin-prostituée Dunja, ze
heeft zelf enige tijd als prostituée
gewerkt om te weten te komen wat
Dunja doormaakt, ze heeft tot taak
gesteld gekregen — haar ‘opdracht’
— om Dunja uit Het Leven te ha
len. Die ‘opdracht’ kreeg ze van de
zigeuner Enver, een messenwerper
in een circus, die enige tijd met
Dunja heeft samengewerkt voordat
zij voor Het Leven koos. Enver was
Fien Kristals grote liefde toen zij
negentien was. In die tijd leerde ze
ook Dunja kennen die een poging
deed om haar te verleiden en die ze
jaren later in een café weer tegen
kwam. Uit een vroegere periode
weten we dat haar vader zelfmoord
pleegde omdat hij niet kon verwer
ken wat hij tijdens de Tweede We
reldoorlog heeft doorgemaakt. Bij
het kind Fien Kristal heeft dat zo
veel verwarring gesticht dat ze bij
een psychiater terechtkwam.

lopen, maar thuis de boel kort en
klein slaan.’
Als tegenhanger van Fien Kristal
fungeert Possy Hoed. Possy Hoed
wordt als een gladde journaliste
voorgesteld, die bezig is met een
reeks interviews met prostituées
waarmee ze iets van de ervarings
wereld van deze vrouwen te weten
wil komen. Tegen de zin van haar
vriendin Dunja is Fien Kristal op
een interview ingegaan. Hoewel
Possy Hoed een kleurlinge is en
Fien Kristal meende haar te kun
nen vertrouwen, blijkt zij een harde
ondervraagster die geen genoegen
neemt met ontwijkende antwoor
den. Possy Hoed gaat met mensen
en dingen om op een manier die
niet past in de levensvisie van Fien
Kristal: de journaliste blijft aan de
buitenkant van de werkelijkheid, ze
vereenzelvigt zich er niet mee. Op
die manier zal ze nooit te weten ko
men wat er aan de hand is: door van
Fien Kristal een object te maken,
zal ze nooit weten wie zij is. De zi
geunerin Dunja moet er echter aan
te pas komen om Possy Hoed hard
handig uit de woning van Fien te
verwijderen met achterlating van
haar in stukken gescheurde manus
cript. De drie vrouwen Fien, Possy
en Dun ja vertegenwoordigen zo
drie manieren van omgang met de
werkelijkheid: de vereenzelvigende,
de objectiverende en de door de
daad erop inwerkende manier.
Dunja en Fien vormen eikaars com
plement. Aan het eind van het boek
wordt de mogelijkheid gesugge
reerd dat ze een gemeenschappelij
ke toekomst tegemoet gaan waarin
het leven in balans is gebracht. Wat
er van Possy Hoed moet worden,
horen we niet, ze wordt stilzwij
gend ondergebracht bij de verloren
zielen waarvan de wereld vol is en
over wie in het boek menig afkeu
rende opmerking wordt gemaakt.
Uit het bovenstaande blijkt dat He
len Knopper aan dit boek een veelovattende visie ten grondslag heeft
gelegd, het is zware kost die zij de
lezer voorschotelt. Af en toe trof ik
in die zware kost brokken aan die ik
moeilijk verteerbaar vond. Dat
komt misschien omdat ik mij zelf
eerder aan de kant van Possy Hoed
dan aan die van Fien Kristal voelde
staan (Dunja, dat daadkrachtige
oertype, beviel mij zonder meer
Vervolg op pagina 47
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Onconventionele wijsheid
De colum ns en de co n g reg aties van De Sw aan
H alverw ege de Heilstaat
door A bram de Swaan
U itgever: MeulenhofT
160 p „ ƒ22,50

M. van Rossem
Tien jaar geleden werd de con
versatie in intellectuele kring
gedomineerd door de hypo
theek voor het juist gekochte
huis en de vraag welke auto aan
te schaffen nu de 2CV toch te
luidruchtig was
geworden.
Over die onderwerpen hoort
men nu zelden iets en als erover
gesproken wordt gaat het op
fluistertoon over de financiële
moeilijkheden waarin de opti
mistische kopers van toen ge
raakt zijn door de kortingen op
hun ambtelijke salarissen.
Sinds een jaar of twee heeft de kri
tiek op de verzorgingsstaat de
plaats van de hypotheken en de au
to’s ingenomen. Theoretische over
wegingen komen daar niet bij te
pas, de aardigheid van de kritiek is
nu juist dat fij geheel gebouwd kan
worden op praktische voorbeelden,
aan de sprëker bekend, van stuitend
misbruik varf uitkeringen en subsi
dies. Wie het onaangename gevoel
heeft dat zijn altruïstische senti
menten door' deze voortsluipende
legitimering van de straffe stroom
lijning of zelfs de afbraak van de
verzorgingsstaat worden aangetast,
doet er goed aan Halverwege de
Heilstaat te lezen.
De Swaan maakt op overtuigende
wijze duidelijk dat de verzor
gingsstaat de grootste maatschappe
lijke verworvenheid is sinds de Ver
lichting en de Franse Revolutie. In
Nederland leven op dit moment
miljoenen mensen direct of indirect
van een uitkering. Wat zouden die
mensen moeten.doen als de verzor
gingsstaat er niet was? Ze zouden
misschien niet direct allemaal de
hongerdood sterven, maar toch wel
veroordeeld zijn tot een karig en
vernederend bestaan in nauwelijks
verwarmde woningen. Vrijwel elke
documentaire over de jaren dertig
maakt duidelijk hoeveel gunstiger
de situatie nu is voor diegenen die
om wat voor reden dan ook niet
meer tot de actieve minderheid be
horen. Misschien zou de NOS
voortaan elke week een boekje open
46
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moeten doen over de sociale effec
ten van de vorige economische cri
sis, dat zou de tevredenheid en de
opgewektheid in Nederland sterk
bevorderen. Van een ‘crisis van de
verzorgingsstaat’ wil De Swaan niet
weten. De moeilijkheden die er
zijn, zijn het gevolg van de econo
mische crisis en kunnen met ver
standige bezuinigingen, vooral op
de ambtenarensalarissen, verholpen
worden. Dat betekent niet meer
dan dat de verzorgingsstaat voor
het eerst op de proef gesteld wordt
en is zeker geen reden voor afbraak.
Wat voor de verzorgingsstaat geldt,
geldt al evenzeer voor de samenle
ving als geheel. We zijn ons onvol
doende bewust van de aangename
toestand, vol ongekende sociale en
culturele mogelijkheden waarin we
eigenlijk verkeren. Nog geen twin
tig jaar geleden hoopten de meest
vooruitstrevenden dat in een verre
toekomst de automatisering ons zou
bevrijden van de noodzaak eentonig
en geestdodend werk te verrichten.
Nu is, geheel onverwacht, deze. toe
komst op korte termijn gereali
seerd, miljoenen mensen kunnen
met een redelijk inkomen doen en
laten waar ze zin in hebben, en nu
is het weer niet goed. Nu moeten
alle zeilen bijgezet worden om
nieuw eentonig en geestdodend
werk te creëren. De Swaan zou ze
ker een aardig stukje kunnen schrij
ven over die uitkeringstrekker uit
Eindhoven die onlangs in een inge
zonden brief in N R C Handelsblad

vertelde hoe hij van zijn uitkering,
na enkele intelligente en pijnloze
bezuinigingen te hebben gereali
seerd, een amusant, comfortabel en
cultureel hoogstaand leven leidde.
Wat De Swaan en deze uitke
ringstrekker verbindt is hun vro
lijkheid in een tijd waarin de ‘conventional wisdom’ van ons eist dat
we somber klagend door het leven
gaan. Temidden van zijn collegacolumnisten, die ons wekelijks de
apocalyps aanzeggen, was De
Swaan een welkome uitzondering.

Congregaties
Wie nu zou denken, na het vooraf
gaande, dat De Swaan als gevolg
van naïeve kortzichtigheid alleen de
zonzijde maar kan zien, heeft na
tuurlijk ongelijk. De misstanden
waar de ‘conventional wisdom’ we
kelijks goede sier mee maakt ziet hij
even scherp als anderen. Ten aan
zien van een deel van die misstan
den toont hij aan dat het kwaad al
leen effectief bestreden kan worden
als we bereid zijn ook het goede af
te schaffen. De rest van de misstan
den wil hij met hervormingen ver
helpen. Het grootste probleem van
de verzorgingsstaat is volgens hem
niet de ten onrechte genoten uitke
ringen, maar de bureaucratisering
en de professionering van het verzorgingsapparaat, die de verzorg
den hulpeloos en monddood maakt.
Om de verzorgden weer het hun
toekomende initiatief te geven, stelt
De Swaan voor de zorg voor het

welzijn van de staatsburgers heel
anders te organiseren. Hij wil, naar
analogie van de organisatiestruc
tuur van de gereformeerde kerk,
een ‘congregationeel stelsel’. Groe
pen van ongeveer 2500 mensen
sluiten zich op basis van culturele
of sociale verwantschap aaneen,
waarbij zorg moet worden gedra
gen voor goede onderlinge bereik
baarheid. De leden van de congre
gatie maken onder elkaar uit wat
voor soort verzorgers zij nodig heb
ben. Die worden dan aangevraagd
bij een centrale instantie. Zijn de
problemen van de congregatie op
gelost, dan gaat de beroepsverzor
ger weer naar een andere congrega
tie. Als zo’n stelsel wordt gereali
seerd, kan volgens De Swaan het
grootste deel van de bestaande welzijnsbureaucratie worden opge
ruimd.
Dit stelsel zou ook het grote voor
deel hebben dat de beroepsverzor
gers veel minder kans zouden heb
ben om hun beroepsproblemen
centraal te stellen, in plaats van de
praktische noden van de congrega
tie. O f deze prachtige beloften ver
vuld zouden worden, is natuurlijk
maar de vraag. De ervaring leert
dat decentralisering nooit leidt tot
opheffing van de oorspronkelijke,
gecentraliseerde bureaucratie, maar
tot een situatie waarin twee bureau
cratieën, de gecentraliseerde en de
gedecentraliseerde, in verwarrende
competitie tegenover elkaar staan.
Dat neemt niet weg dat het best
eens geprobeerd zou kunnen wor
den, met een experimenteel congre
gationeel stelsel in Appingedam
zou niets verloren zijn en wellicht
veel gewonnen. Op de stukken over
het congregationeel stelsel volgde
in N R C Handelsblad, zoals ook in
deze bundel wordt vermeld, een
kleine polemiek. Het is raadselach
tig waarom die niet in dit boekje is
opgenomen, dat zou toch maar een
kleine moeite zijn geweest. N u is de
lezer die werkelijk geïnteresseerd
raakt gedwongen N R C Handelsblad
van juni 1981 op te slaan.

Nieuwe klasse
Naast de verdediging van de ver
zorgingsstaat en de voorstellen tot
consoliderende hervorming is er in
deze reeks van kleine opstellen nog
een derde thema dat regelmatig aan
de orde komt. Dat is de door de
Amerikaanse
socioloog
Alvin
Gouldner gelanceerde theorie die

een ‘nieuwe klasse’ in opkomst ver
onderstelt, bestaande uit de techni
sche intelligentsia en de intellectue
len. Die nieuwe klasse ontleent
haar huidige en komende macht
aan het ‘kennissurplus’ dat zij heeft
in vergelijking met andere klassen.
Met behulp van deze theorie ver
klaart De Swaan allerlei politiek tu
mult van de afgelopen decennia.
Nieuwe beroepsgroepen proberen
namelijk tot die heersende klasse
van de toekomst door te dringen
om hun materiële belangen veilig te
stellen. Dat doen zij door te bewe
ren dat hun duur betaalde activitei
ten tot heil van de gehele bevolking
strekken. O f dat laatste ook inder
daad het geval is, doet er niet veel
toe; de nieuwe beroepsgroep gaat
het er alleen om een goed gesala
rieerde positie in het door de over
heid betaalde verzorgingsapparaat
te verkrijgen.
Dat zich dergelijke verschijnselen
hebben voorgedaan is ongetwijfeld
juist. O f het noodzakelijk is, ter
verklaring Gouldners warrige en
pretentieuze theorie te benutten,
lijkt mij zeer twijfelachtig. Gould
ner was de eerste niet die een ‘nieu
we klasse’ bedacht om het aantrek
kelijke mechaniek van de klas
senstrijd in beweging te houden. Al
die theorieën hebben het nadeel, of
het voordeel zo men wil, dat ze wei
nig precies zijn. Ze verklaren alles
en niets. Waarom de ‘nieuwe klas-
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se’ zo nodig moet worden onder
scheiden van de rest van de mid
denklasse, wordt nooit duidelijk.
Evenmin waarom het gerechtvaar
digd is van een klasse te spreken
terwijl de samenstellende delen van
die klasse voornamelijk onenigheid
hebben. De door De Swaan geob
serveerde verschijnselen kunnen
ook heel goed verklaard worden
zonder direct een ‘nieuwe klasse’ te
postuleren. In de krant waren dit
voortreffelijke stukjes, helder ge
schreven en haast allemaal voorzien
van een aardige intellectuele verras
sing; telkens met één been in en
met één been buiten de ‘conven
tional wisdom’. Maar, vraagt de
boekenlezer zich af, want ik neem
aan dat niemand de eenendertig
stukjes op eenendertig opeenvol
gende dagen of in eenendertig
opeenvolgende weken zal lezen,
was het nu niet mogelijk geweest de
wel zeer korte stukjes te verwerken
in een aantal wat langere essays?
Dat was mij in ieder geval liever ge
weest.

Een eenvoudige en ingewikkelde waarheid
Vervolg van pagina 45

wel). Fien heeft voor mijn gevoel te
veel attributen meegekregen, te
veel tierelantijnen, er is iets heel
bijzonders van haar gemaakt. Maar
achter de bellen en toeters van haar
orkestratie speelt een drammerige
melodie: de moraal. Wat goed is en
wat slecht is vormt voor haar geen
probleem meer, ook de mensheid
heeft ze al ingedeeld in goede en
slechte mensen. Zigeuners zijn
goed, hoeren ook, de rest is slecht.
De Possy Hoeds worden als afge
daan beschouwd, zij wandelen in
duisternis, de Fien Kristals daaren
tegen in het licht: ‘Zo eenvoudig: als
een mens jou wezenlijk ontroerd had,
was je verdomd dicht bij de waarheid.
Zo plotseling als zij toen de waarheid
ervaren had. De vreugde van het wa
re ontwaken die haar een ontroering
bezorgde die groter was dan zijzelf.
Het was alsof ze in de oneindigheid
geworpen werd met een snelheid die
alle begrip te boven ging en ze een ver
voering smaakte die met mets te ver
gelijken was: grenzeloos en van een
M. van Rossem is de auteur van ongekende grandeur. ’ En: ‘Alleen aan
Het radicale temperament, een stu ingewikkelde formules werd geloof ge
die van de intellectuelen van Parti- hecht. Dat liefde en vrijheid identiek
san Review 1934-1953. Hij is ver
bonden aan het Instituut voor Ge
schiedenis van de Universiteit van
BEZOEK EENS
Utrecht.
EEN

Een omgekeerde schoenendoos
Vervolg van pagina 44

MUSEUM OF GALERIE

AZIATISCHE
KUNST
omringd door belangrijke

IKONEN

aan Prinses Irene over haar vader.
Opmerkelijk is dat uit verschillende
documenten blijkt dat Reve zich
zelf en de drank voor door middel
van geschreven aansporingen in de
hand wil houden. Het aardigste do
cument betreft ‘Overwegingen en
voornemens bij het schrijven van een
lang verhaal, een novelle voor “De
Bezige B ij” ’, waarop zorgvuldig is
uitgerekend hoeveel pagina’s hij
moet schrijven/tikken, hoe lang hij
erover denkt te doen et cetera. Als
mogelijke titels worden genoemd
De kamerbewoners, Helden van onze
tijd, Ziekenbezoek ‘of De avonden’.
Het stuk is opgemaakt ‘Tweede
Kerstdag 1946’.
Het aandoenlijkste hier afgedrukte
papier is de ‘Verlanglijst’ voor Sin
terklaas, geschreven als tienjarige,
waarin bij voorbeeld als wens 1
‘Een aantal cactus-plantjes’ staat.
De lijst wordt gevolgd door een an
dere ‘Voor het 10-jarig bestaan van
ik. 14 dec.)', waarop als wens 2

staat: ‘Een fiets (eindelijk mis
schien!)’ .
Tot
dezelfde
aandoenlijkheids-categorie behoort
het opstel over Huisdieren, vermoe
delijk als vijftienjarige geschreven;
het staat met één teen in de catego
rie ‘toekomstig schrijverschap’
want het aardige slot luidt aldus:
‘Tenslotte wil ik, teneinde mogelijk
misverstanden te voorkomen, herin
nerend aan de hierboven gegeven defi
nitie, er de aandacht op vestigen dat
muizen, ratten, luizen en vlooien niet,
zoals lichtelijk spotzieke lieden ons
willen doen geloven, tot de huisdieren
worden gerekend. ’ Voor de speur
ders naar de Werkelijke Achter
gronden van Worther Nieland is er
een ledenlijst van de ‘Ontdekkingsclub “De Wildernis” — Gerard van
het Reve, Ploegstraat 57 hs, Oppercommandant’. Er zijn twee com
mandanten, drie leden van ‘de
laagste rang’, waarvan een ‘bode’.
Zij moeten ondertekenen dat ze
niet zullen ‘vechten in de club’. H

uit de voormalige
WIJENBURGH kollekties.
IKONENGALERIE PALECH
Spiegelgracht 31 Amsterdam,
tel. 020-278443. Open: di t/m
za 11.00-17.30 uur.

MUSEUM
HET PRINCESSEHOF
LEEUWARDEN
Tentoonstellingen
11 november 1983
t/m 8 januari 1984:

NOORD
FRANSE TEGELS
1650-1850

FOTOGRAFIE ALS MEDIUM
GLAS UIT EIGEN
COLLECTIE
DE AANLEG VAN HET
NIEUWE KANAAL IN
FOTO’S
(Leeuwarden 1894-1897)
geopend:
dagelijks: 10.00-17.00 uur
zon- en feestdagen:
14.00- 17.00 uur

waren, was geen ingewikkelde formu
le, werd daarom onder de tafel ge
veegd. ’ Misschien ben ik wel te ver
slaafd aan ingewikkelde formules
om te kunnen zien hoe simpel de
waarheid is en is het daarom dat de
waarheid van Fien Kristal mij niet
zoveel zegt. Volgens de filosofie
van Helen Knopper zou ik ook
eerst van Fien Kristal moeten hou
den voordat ik haar waarheid kan
aanvaarden. Maar daartoe krijg ik
weinig gelegenheid, ze heeft mij
niet één keer ontroerd, ze heeft ook,
eerlijk gezegd, niet één keer haar
hand naar mij uitgestoken toen ik
daar als Possy Hoed tegenover haar
op de bank zat.
M

25 nov. ■ 5 febr.
1984

KUNST
ROND

1900
een keuze uit
de collectie
van de
Stichting
schone kunsten
rond 1900
di. t/m vrij.
09.30 tot 17.00 uur
za. en zo.
13.00 tot 17.00 uur

Vijftig cent,
kinderen een kwartje.

1

Vents OUMuseum Assen
Brink 1 en 5, tel.: 05920-12741

INL. OVER
ADVERTEREN
IN DEZE RUBRIEK
LIANE MEIJER
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Het verschil tussen Blake en Robbins
De ju n k w ereld van Arie Visser

(en niet ‘...heil and heaven’,
zoals in dit boek staat): The

zichtloosheid’ van het beschreven
leven onmiddellijk als meineed zou
moeten beschouwen. Meer dan de
routine van een junkielevtn vind ik
hier niet, ook al wordt dat afgerond
door geweld dat de volgende dag
ook in de Volkskrant staat.
(‘Angstaanjagend’ en ‘een krachtig
misdaadverhaal’ — ook al journa
listiek die je vanaf de achtercover in
de schoot geworpen wordt — vond
ik het verhaal — ondanks twee goe
de plotwendingen — beslist niet;
zie voor dingen waar ik wel eens
bang voor ben hierboven onder
‘buitensporig’.)

road o f excess leads to the palace o f wisdom.

De stoppen

Het vangen van de draak
door Arie Visser
Uitgeverij: De Bezige Bij
141 p ., ƒ19,50

Ed Schilders
H et vangen van de draak, on
dertitel ‘Een boosaardig ver
haal’, opent met twee citaten.
Het eerste is een ‘Proverb of
Heil’ uit William Blakes The
M arriage o f Heaven and H eil
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kels en zo mogelijk zelfs de positie
ve kanten van het leven in dat spe
cifieke wereldje te doorgronden.

Alleenspraak
In het fragment dat inhoudelijk het
sterkste van het verhaal is, een on
geremde monoloog van ongeveer
tien pagina’s, filosofeert Jonas, los
jes maar gedreven en in staat zich
zelf te relativeren, terwijl Francesca
naast hem in bed ligt, over de die
pere oorzaken van verslaafd zijn,
over verschillende vormen van ver
slaving, over de relatie wilskracht
en afkicken, over de vele paradoxen
die in het gebruik van drugs beslo
ten liggen. Als deze alleenspraak,
die zowel elementen van zelfverde
diging als zelfvernietiging bevat,
besloten is met ‘geef de dope nog
eens aan’, komt Jonas — na de dope
— terug met een uitspraak die de
sleutelzin van het boek had moeten
zijn: ‘Ik móét proberen de dingen
te begrijpen, anders kom ik er hele
maal niet meer uit.’
Dat dit niet de sleutelzin is gewor
den maar één van de vele medede
lingen gebleven is, komt doordat op
het verhalend niveau niets zo wordt
afgerond dat het tot het verlangde
begrip bijdraagt. Hier doet zich in
feite hetzelfde verschijnsel voor als
bij de al genoemde buitensporig

heid; niets wordt ver genoeg door
gezet, te veel blijft het bij reeds be
kende decors. Zowel binnen als
buiten het hoofd van de personen.
De wereld in Het vangen van de
draak — een symbolisch gezegde
voor de jacht op het geluk — ziet er
uit zoals ik die althans verwacht in
een verhaal over junks, dealers en
Amsterdam. Handeltje hier, smokkelpartijtje daar — per schip of per
schede —, ‘ziekte’-verschijnselen,
methadon,
corrupte
huisarts,
diefstal in de Bijenkorf, en een pre
dikant van een inspecteur van poli
tie. Dat alles is in de regel snel en
effectief beschreven met een uit
bundig gebruik van het aanverwan
te idioom (‘ijlen van de Libanon’),
maar inhoudelijk dringt het niet
door in de steegjes of hersenkwab
ben waar je als niet-junk en als
krantengebruiker op zit te wachten.
Misschien komt dat omdat Arie
Visser zich ver heeft willen houden,
dat wordt immers op de achterkant
van het boek gesuggereerd, van
‘verheerlijking’ en van ‘waarschu
wing’. Uitstekend. Wat daar echter
voor in de plaats is gekomen is mij
niet duidelijk geworden, tenminste
niet in die termen die een literair
werk zouden kunnen onderschei
den. Laat ik hier maar meteen aan
toevoegen dat ik zo iets als ‘de uit

De geciteerde uitspraak over ‘het
begrijpen’ staat op pagina negenen
negentig en wekt de verwachtig dat
het verhaal zich daarna in die rich
ting zal ontwikkelen. In plaats daar
van schakelt Visser naar een hogere
versnelling over om ons in veertig
bladzijden van flash backs en actua
liteit, ontwikkelingen en gegevens
voor te schrijven die nog het meest
op de synopsis van een roman van
Harold Robbins lijken. Het tempo
is uitstekend, de timing hapert al
leen even tussen de tweede en de
derde gang van een copieus diner —

‘begrijpen’, maar uiteindelijk heb
ik niet méér begrepen dan dat dit
een vlot verteld en niet eens zo’n
boosaardig verhaal is met personen
die met hun gespierde stembanden
vlot vertellen maar weinig zeggen,
en die soms wel wat willen maar
toch eigenlijk alleen maar blauwe
Libanon en gele Congo.
Blake heeft ook geschreven, en ik
vertaal vrij: ‘Het interesseert me
geen moer of iemand goed of slecht
is; het interesseert me alleen maar
of hij wijs of dom is.’ Dat is het ver
schil, onder andere, tussen Blake en
Harold Robbins.
*
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Esveha-Rijam

Ik neem aan dat het tweede, van
K urt Weill, gekozen is als sfeeraanduidende orkestratie van de kor
te verhouding van de hoofdper
soon, de junk en would-be acteur Jo
nas, met een ‘werkelijk buitenge
woon meisje’, Francesca.
Wat Blake betreft, ik lees zijn road
o f excess hier als een verwijzing naar
het leven van de junk: buitensporig
in menig opzicht, volgens velen.
Misschien stel ik te hoge eisen aan
buitensporigheid, maar echt exces
sief vind ik de door Visser beschre
ven fragmenten uit zo’n leven ei
genlijk niet. Wat ik bij voorbeeld
wel buitensporig vind: seks op z’n
Sadeiaans, vreten a la Grande Bouffe, de serie syfilitica van Boswell,
het laudanum-menu van De Quincey. Het aardige van literatuur is
bovendien dat je daarin iedere
vorm van grensoverschrijding ver
der kunt doorvoeren, zonder dat de
lezer zich belazerd voelt: de werke
lijkheid is in beletterde vorm veel
groter dan die in tijdelijke vorm.
Dat is niet alleen het aangename
van literatuur (onder andere din
gen), het biedt ook de mogelijkhe
den om grenzen te onderzoeken en
te verleggen. Gebeurt dat goed, dan
ontstaat er zo iets als wijsheid.
Dat is, natuurlijk, één manier, één
methodisch uitgangspunt, maar het
lijkt hier het meest toepasselijke
omdat Visser zijn weg door de we
reld van zijn verhaal zo gekozen
heeft dat we over een goed uitzicht
beschikken op een zekere mate van
buitensporig gedrag. En tegelijk
wil hij zijn hoofdpersoon genoeg
intelligentie meegeven zodat hij —
. onas — althans de wil heeft de
drijfveren, de betekenis, de obsta

Zoals al gezegd, die leegte buiten
vindt ook geen compensatie in wat
er in het hoofd van Jonas aan
ideeën circuleert, ondanks de nood
zaak — ‘anders kom ik er helemaal
niet meer uit’ — die hij hieromtrent
onderkent. Wordt in de ‘buitenwe
reld’ de dramatiek van het beschre
ven leven ruimschoots overschat, in
de binnenwereld wordt er te veel
gezegd, zonder dat de lezer op een
andere dan de puur mededelende
wijze met de waarheid, of ten
minste de kracht, van zulke uitspra
ken geconfronteerd wordt. Jonas
wil begrijpen maar afgezien van die
mededeling en die monoloog merk
ik daar niets van. Zijn daden wor
den er niet door gemotiveerd, het
verhaal eindigt daar — ‘Onmiddel
lijk sloegen de stoppen in zijn
hoofd door’ — waar de motivatie
had kunnen beginnen. In Francesca’s leven ziet Jonas zijn ‘eigen le
ven in spiegelbeeld’, maar over zijn
leven komen we uiterst weinig te
weten. Gerald, een vriend van bei
den, is ‘hard, Jonas, maar O .K .’,
zoals Francesca zegt. Ik vind dat je
in een boek zo’n burgerlijke para
dox niet in stand mag laten.

dat Grande Bouffe-afmetingen ge
kend zou hebben als de aanzittenden maar dóórvraten. De inhoud is
echter of uit het leven gegrepen of
hoort in de categorie sterke verha
len. Francesca bij voorbeeld. Een
vrouw die tot pagina honderd vaag
blijft, en wier vaagheid de aantrek
kelijkheid van haar persoon ver
groot. Ze moet tot dan vaag blijven
omdat Visser haar nodig heeft voor
de eerste wending in de plot. Daar
na verliest hij de greep op haar ka
rakter omdat hij haar een verleden
wil aanmeten dat de lezer zou
schokken als de gevolgen ervan dui
delijker sporen hadden nagelaten
dan de striemen en brandwonden
op haar rug. Ze is hoogst ongeluk
kig gehuwd; werd door haar man —
die ook nog van jongetjes houdt —
mishandelt; smokkelt drugs; en
heeft in onze hoofdstad al wat halen
kan gehoereerd. De boys hebben sa
men al heel wat ge-avontureerd.
Rome, Kaboel, Teheran, niets
blijft ons bespaard. Gelukkig ein
digt alles toch in zaal Marcanti in
Amsterdam bij muziek van Tito
Puente — ‘Mét Patato Valdes op
conga’s’ — en ergens bij het Cen
traal Station, één hoog achter aan
de bar.
Misschien stel ik te hoge eisen aan
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Vlaanderen is het land van de
grote dichters, constateerde
Adriaan van D is onlangs onge
vraagd: Ja n van N ijle n , H er
man de C oninck en E d d y van
Vliet. D us niet Paul van
Ostayen, R ichard M in n e en
Hugo C lau s, nee hoor, en ook
niet E riek V erpale, W erner
Spillem aeckers en Leopold van
den Brande. V an welke statuur
Van D is’ trium viraat qualitate
qua is, verm ag ik hier niet te b e
oordelen m aar de drie hebben
wel iets gem eenschappelijks:
hun associaties met de N oordNederlandse poëzie.

Van Nijlen, in eigen land weinig
vereerd, werd eigenlijk pas door de
mannen van Forum ontdekt; zijn
Verzamelde gedichten verschenen
in 1948 bij een Nederlandse uitge
ver. Ook De Conincks dichterschap
is de laatste jaren Hollands getint,
ook hij vond een Nederlandse uit
gever bereid. En dan Van Vliet;
niet alleen een Nederlandse uitge
ver maar in ons land ook nog be
kend als bloemlezer van meer Ne
derlandse dan Vlaamse poëzie. Al
deze zakelijke feiten omranden poë
zie die dan ook meer met de onze
dan met de Vlaamse traditie in ver
band kan worden gebracht. Van
Nijlens poëzie heeft nogal wat weg
van die van J.C. Bloem, hier en
daar ook van Greshoff, van De Co
ninck krijg je wel eens de indruk
dat zijn gedichten zich op de Drent
se heide afspelen en over Van Vliet
gaat deze recensie. Hij is een Belg
(geboren 1942, Antwerpen), maar
Hugo Brems spreekt in zijn essay
bundel over de Vlaamse poëzie Al
wie omziet van ‘een wat apart staand’
dichter. Ik ben zo vrij dat aan te vul
len tot ‘een dichter die vanuit Lodeizen en het Noord-Nederlandse rea
lisme een on-Vlaamse ontwikkeling
doormaakte’. Hoe het ook zij, Van
Dis’ opmerking typeert de houding
van veel Nederlandse poëzielezers:
de beste Vlaamse poëzie is de meest
Nederlandse.
Dat Van Vliet inderdaad een soort

amfibie tussen de Ardennen en de
Wadden is, toont hij ongemerkt in
zijn nieuwe bundel Jaren na maart.
Ik denk dat lezers die van de schrij
ver verder niets weten, hem niet di
rect goed kunnen thuisbrengen.
Weliswaar wordt er ergens met
‘Francs’ betaald en vallen enige
‘Brusselse jaren’, maar een beslist
on-Belgische context roept daaren
tegen het ‘schaatsen’ des dichters
op, alsmede het woord ‘polder’. Als
hij dan ook nog schrijft iets te zien
‘tussen Goudswaard en NieuwBeijerland’ rijst minstens het ver
moeden dat hij niet vies is van ons
koninkrijk. Deze neerlandismen
zijn intussen niet meer dan opper
vlakteverschijnselen van een poëzie
die de laatste jaren van vorm tot inhoud steeds duidelijker in Neder
land is gaan wonen.
Het vroegste werk dat ik van Van
Vliet ken, staat in de Vlaamse bloem
lezing Pijn en puin verdwenen uit
1966, waarin diverse nu bekende
Vlaamse dichters hun jeugdjammerlijkheden hebben uitgestald. Van
Vliet is vertegenwoordigd met es
thetisch werk, een soort zachtzinni
ge voortzetting van Vijftig. Er staan
veel regels in om te vergeten als ‘ik
heb haar begraven op helicon / mooi
als de hartenvrouw van nooit’ en (ro-

cocomuziek na het donderende georgel van Lucebert c.s.) begrippen
als een ‘kleine speelklok’ met ‘glazen
noten’.

Droeve mist
Dan begint Eddy van Vliet voor
ons weer in 1974 in het zicht te ra
ken met de bij De Bezige Bij (zijn
uitgever voortaan) uitgegeven bun
del Het grote verdriet, bekroond met
de Jan Campert-prijs. Zijn eerdere
werk, waaronder een met de Reina
Prinsen Geerlings-prijs bedachte
bundel is dan al gebloemleesd in De
Vierschaar, gedichten 1962-1972.
Juryrapporten en recensies inventa
riseren de voornaamste eigenschap
pen van de poëzie waarop Van Vliet
op dat moment is uitgekomen, als
volgt: kwetsbaarheid, verlangen
naar geborgenheid, eenzame weg,
pretentieloze eerlijkheid, gevoel
van onmacht. Geen flinke poëzie
dus, Van Vliet beseft en verklaart
dat zelf ook in een regel als ‘is van
de sterkte / de onkwetsbaarheid niet
de droevigste knecht?’
Het grote verdriet is vage, melancho
lische poëzie, met veel weemoedige
zachtheid en liefde, meer in klima
tologische dan in topografische om
standigheden gesitueerd. De seizoe
nen spelen er een belangrijke rol in,
vooral in verdrietige gedaante:

wind’, ‘ont'droeve mist',
nerfde bladeren’ e.d.; ook ‘sneeuwt
de nacht ons dicht’. Deze bundel
bevat veel van het type taalgebruik
dat in later werk zal regeren. Regels
als ‘misschien had het niet zo mo
gen zijn / dat ik een jaargetij van
vrienden / aan spraakverwarring
leed’ en ‘uit je naakste lichaam tre
dend’ illustreren deze bescheiden,
welsprekende maar niet veel zeg
gende en bovendien allang gecano
niseerde dichterlijke vrijheid. Wat
voor Van Vliets ontwikkeling be
langrijk is, in het Lodeizende ge
murmel worden vooralsnog al te
concrete zaken bemanteld: de ik wil
‘vergeten / dat onder mijn jongste
vrienden / reeds doden vielen’.
'H r n p i r p

m

ie t '

Zijn volgende bundel Na de wetten
van Afscheid & Herfst (1978) ver
laat dit door poëtische taal over
schaduwde pad. Het is een reeks
persoonlijke herinneringen, begin
nend in de oorlogsjaren en via
eerste liefdes, de dood van groot
moeder en de scheiding van zijn ou
ders (‘Pratend door de mond van
advokaten die hij haat / wordt
beslist wie mij liefheeft en verder
draagt’) uitmondend in de tegen
woordige tijd. Na de wetten staat
onder invloed van de parlandopoëzie uit de jaren zestig. Enige typo
grafische eigenheden als de dubbele
punt aan het begin van een regel en
het teken & voor ‘en’, herinneren
aan Gard Sivik-poëzie. Het is al
met al de realistisch-persoonlijke
variant van de algemene droef
geestigheid in Het grote verdriet. Ei
gen kwetsbaarheid, zachte lullig
heid en onhandigheid worden niet
meer in het taalgebruik maar in de
mededeling zélf uitgedragen: ‘In
een kistje sigaren bewaarde ik / rup
sen die geen vlinders werden / maar
vliegen’ en op de duikplank: ‘Ik
had de keuze: / ofwel springen en
met een bloedneus bovenkomen /
ofwel rillend van de kou / mij scha
men over mijn te dunne benen.’
Dan volgt in 1979 een poëtische
zijsprong met de thematische bun
del Glazen. Min of meer emblema
tische verzen over verschillende
glazen (veel jeneverglaasjes trou
wens, daar zijn ze in België hele
maal niet dol op). Ze zijn in de
grond typologiserend; een colaglas
(bah!) hoort thuis ‘op de witste
koelkast van het Witte Huis’, bii
een glaasje advocaat heet het: ‘Het
oudewijvengeschal in helgele toga /
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krijst me reeds in de oren’. Opmer
kelijk zijn twee biografische glazen,
het zesde jeneverglas voor Remco
Campert en het glas van Hans Lodeizen. En van de tweedrank weemoed/realisme van deze twee Pena
ten blijkt Van Vliet het meest te
houden.

Versmelting
In Jaren na maart is in de twee be
langrijkste tendenzen in Van Vliets
poëzie een langzame kentering in
getreden. Het realistische, woor
denrijke gebabbel uit N a de wetten
is geconcentreerder geworden, de
melancholie uit Het grote verdriet
minder snotterig. Een kentering
ten goede, wat mij betreft.
Thematisch is er overigens weinig
veranderd, in de eerste twee afde
lingen staat het concrete, persoon
lijke leven centraal, in de laatste af
deling doet Van Vliet pogingen om
het nauwelijks meer achterhaalbare
van een paar synesthetische herin
neringen vast te leggen. Zo sluiten
‘Jaren na maart’ en ‘Vrienden’ aan
op Na de wetten en ‘Langzaam weer
in beeld’ op Het grote verdriet.
In de afdeling ‘Jaren na maart’ kijkt
Van Vliet opnieuw terug op zijn
jongelingsjaren. Maar wat eerst een
losse greep was, wordt nu met el
kaar in verband gebracht. De afde

I N

ling begint met een heel mooi ge
dicht ‘Nieuwjaar 1955’ waarin
wordt uitgezien naar de lente, maar
vanuit de wetenschap dat die het
verwachte niet heeft gebracht:
‘Maart, de maand waarin alles ver
anderde, moest nog komen.’ In
maart van dat jaar overlijdt de
grootmoeder en verlaat de vader
het gezin, zaken die in ‘Nieuwjaar
1955’ al subtiel voelbaar worden
gemaakt. Ik zal niet de enige zijn
die het gedicht citeert maar het is
dan ook de moeite waard:
Nieuwjaar 1955
Een en al bedrijvigheid zou het
[jaar zijn.
De kater diende gesneden, de
[notelaar
voor omvallen behoed en wie ziek
[was zou genezen.
Met zorg werd de kleur der tegels
[gekozen.
Deuren moesten worden uitgebroken.
[Uit Parijs
zouden nichtjes en neven overkomen.
Alles wat ons verenigde werd in
[gele doosjes verpakt.
Op hun terugkeer werd zenuwachtig
[gewacht.
Maart, de maand waarin alles
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[veranderde, moest nog komen.
Hoe ik niet kon geloven dat het
[waar was
hing al in de lucht, zoals de
[verjgeur in mijn haren.
Het is zaak de bundel ook als lezer
met dit gedicht te beginnen, het
maakt nieuwsgierig en bevat ook de
stille dreiging dat alles anders uit
zal pakken. Wat maakt dit vers en
andere nu sterker dan vorig werk?
Ik denk de versmelting van nuchter
heid en dramatiek, waar die eerst
gescheiden waren. Het echec van
het leven voert niet meer tot een
floers van tranen maar tot duidelij
ke beelden. Zo gaat het toe als de
foto van de overspelige vader wordt
verbrand:
Het geheugen is a f gesneden aan de
[witte rand.
In een oogwenk trekt de lucifer
[voorbij
die hem verlicht. Te kort evenwel,
als een allerlaatste armzwaai voor
[de nacht begint.
Bovendien heeft deze poëzie soms
een treffende plastiek, die niet lou
ter om het mooi is aangebracht
maar ook aansluit bij de context.
Bij voorbeeld in deze regel over de,
nog steeds meer hunkerende dan
daadkrachtige hoofdpersoon: ‘En
kel verlangens / in zo grote getale,
dat ik in het schemerdonker / net zo
lag als een weids petroleumveld /
onder James Dean’s laatdunkende
stap.’ Worden in deze regel niet de
j gevoelens van verlangen met voe! ten getreden door het idool/ideaal
waarnaar die verlangens uitgaan?
Zo schijnbaar eenvoudig en met
| een zeer aards beeld geeft Van Vliet
hier toch even de onmogelijke af
stand tussen droom en verwezenlij
king weer: zijn manco is dat hij
juist door iets te willen het niet kan.
! Wie een heldendaad verricht, als
James Dean, moet over zijn wil
heen stappen.
! Het gebruik van het woordje ‘En
kel’ in de zin van ‘alleen’ ontneemt
ons trouwens het recht om in een
j eerder gedicht iets dubbelzinnigs te
j lezen. In ‘Grootmoeder’ staat: ‘Niet
dat zij niet van mij hield. Enkel: /
Mijn naam klonk te germaans, mijn
j geboorte / was een daad van collaj boratie.’ Aanvankelijk dacht ik dat
‘Enkel’ hier ook wel eens ‘kleinj zoon’ kon betekenen, wat voor de
; Franstalige grootmoeder een pasj sende diskwalificatie van de ‘germaanse’ Van Vliet zou zijn. Maar
na het tweede ‘Enkel’ lijkt mijn as
sociatie me een dwaling. En toege
geven, Van Vliets poëzie toont ook
elders een heel ander taalbewust

IN
zijn dan dat van slim gegoochel met
meerduidige woorden.

Abstractie
In de afdeling ‘Vrienden’ doet hij
wat in Het grote verdriet kennelijk
nog niet kon, hij bedicht de zelf
moord en dood van een paar vrien
den. Daarbij voelt hij zich een soort
onheilsbode uit oude tragedieën in
nieuwe kledij, ‘een trapper / die
slecht nieuws aan de houthakker
bracht’. Ook hier zit weer meer
achter het eenvoudige beeld dan je
op het eerste gezicht vermoedt. Een
‘trapper’ immers is een jager en een
vallenzetter en als die slecht nieuws
brengt aan iemand die (bomen) velt
zal het wellicht geen droevige
doodstijding zijn, beiden juichen
de dood immers in zekere zin toe.
Het slechte nieuws is hier, op een
nogal gecompliceerde manier, ei
genlijk ook goed nieuws. En inder
daad, er zit een lichtpuntje in de
dood, als Van Vliet zijn gestorven
vrienden toespreekt: ‘Goede geno
ten / Jullie zullen het nooit weten: /
van al onze kreten bleef niets meer
over.’
De afdeling ‘Langzaam in beeld’ is
de moeilijkste. Vanuit een aantal
basisbeelden c.q. woorden tracht
Van Vliet momenten uit het verle
den te reconstrueren. De meeste
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DE

verzen hier beginnen met enkelvou
dige beelden, die in deze volgorde
een toenemende abstractie te zien
geven: ‘Het plein’, ‘Gebladerte’,
‘Groen’, ‘De ogen en de roep’, ‘On
wrikbaar wit’, ‘De horizon’, ‘Een
klaarlichte dag’, ‘Uitvergrote leeg
te’, ‘Een keuze uit tijdsruimten’.
Na de punt die op al deze start
plaatsen volgt probeert Van Vliet
steeds in woorden iets vast te leg
gen. ‘Om tot een beschrijving te ko
men’, ‘Haar vullen is de opdracht’.
Eerst met concrete plaatjes, dan
met abstracte begrippen. Maar het
lukt eigenlijk steeds niet. ‘Groen’
wordt ‘Een witte emmer gevuld
met bloed’, van de beschrijving van
een vrouw wordt ‘Niets anders
overgehouden dan de lichtval / op
de deur, voor ik de kamer betrad’.
In een naaldhak ziet hij slechts hoe
‘zij zich met tastzin en geur op
dringt aan de ruimte’. Kortom, de
moeite is vergeefs, alles blijft
abstract en vaag. ‘Overhaastig,
overhaastig ben ik / op weg geweest
niets te vergeten.’ Het zijn gedich
ten die op een menselijke, verstaan
bare manier laten zien hoe taal geen
werkelijkheid kan oproepen. Ze
hebben naar de gedachte iets van
Kouwenaar en Raster-poëzie, maar
zijn in hun onmogelijke pogen ge
lukkig steeds mooi genoeg om niet
alleen op één gedachte te hinken:
Zo goed als hij kon verborg de nevel
[hun stappen in het veld.
Een proefwandeling. Steeds opnieuw.
[Van en
naar de plaats waar de circustent
[stond opgesteld.
In het druivenkleurig licht verloren
[de stemmen hun klank.

Hudrn(tnfiotMa4tdtf
WRISTERS

Behalve weten
schappelijke litera
tuur vindt Ubij ons
een grote collectie
literatuur, poëzie,
crime
&
buitenland
se pockets.

Groni
n
gen
Guldenstraat 20

(Grote Markt)
Tel. 050 185218

O f het nu dat was wat ik zag op
[15 september
tussen Goudswaard en Nieuw[Beijerland?

H E R F { T
Een seizoen van één dag kwam op
[mij af. Een
ander soort dan ik gewoon was.
[Iets van: drijvend
in de stilte die vissers omgeeft,
[en toch weer niet.
Hardop en met klem klonk nergens
[muziek.

Nieuwe import

Dit is niet meer het wazige natuur
gedicht uit Het grote verdriet, maar
een poging om daarvan af te ko
men, niet meer een plaatje maar een
beschrijving van het besef dat daar
wel eens geen praatje bij kon pas
sen.
Soms krijgt Van Vliets poëzie iets
maniëristisch, bij voorbeeld door
de wijze waarop hij een aantal ke
ren met ingesloten antecedent be
gint: ‘Niet dat wij’ o f ‘Neem nu die
dag’. Grapjes als ‘De snor die hem
voorafging’ kan ik wel een keer
waarderen, maar minder als er ook
nog ‘ruggegraten met obers aan’ en
‘aan het einde van een sigaar een
heer’ volgen. Maar dat zijn pekel
zondes die niet tellen. In het alge
meen vallen in Jaren na maart
slechts Van Vliets toegenomen poë
tische krachten op, zoals ik die hier
voor hoop te hebben beschreven.
In allerlei opzichten past deze dich
ter ook in de Nederlandse poëzie.
Een groot Vlaams dichter zal hij
dus wel niet zijn.
■

Was soll aus dem Jungen
bloss w erden?
Oder: Irgendwas mit Büchern

M aeve Binchy

Light a Penny Candle
her brilliant and entertaining
first novel in paperback now
Coronet f 16,50
Heinrich Böll

eine exemplarische Studie
über Moral, List und Versagen
dtv f 6,80
Bruce Chatwin

On the B lack Hill
the ordinary is made magical
Picador f 13,50
Judith Guest

Second Heaven
anything but ordinary!
Signet f 12,65
Gerald Mars

Cheats at Work
an anthropology of workplace crime
Counterpoint f 19,00
Dave Marsh

Elvis
the most gorgeous and intelligent book
ever done on the man
Warner Books f 49,25
Jonathan Ryder (alias Robert Ludlum)

The Cry of the Halidon
his most terrifying thriller yet!
Granada f 13,50
Lawrence Sanders

The Seduction of P eter S.
the newest from the master
of modern suspense
Berkley f 14,60
D.M. Thomas

A rarat
new in paperback
Pocket Books f 16,50
Hunter S. Thompson/Ralph Steadman

The Curse of Lono
weird tales from a weird world.
First publication!
Bantam f 29,95
Vraag uw boekverkoper
Importeur

■

i / a n r i t m a r Amsterdam

Prijswijzigingen voorbehouden

19 NOVEMBER 1983 L / n

55

E N TEDERE AANRAKING KAN
HEEUMTTEWEEGBRENGEN.

BOOKER - McCONNELL
PRIZE FOR FICTION 1983

J.M.
JM.COETZEE
L‘f*c/?nd linies
oi M ic h a e l K
LIFE AND TIMES OF
MICHAEL K

A major novel of extraordinary power, the
story of a young man caught up in a war in
South Africa at an indeterminate time in the
nearfuture. A compelling yet simple story,
written in spare, poetic prose that goes to
the centre of human experience. A tragic yet
hopeful story of survival, physical and spirit
ual, against heavy odds.
Viking Press Edition, f 39,00

DUSKLANDS

I

« f&Klki . I

His first book, originally published in 1974,
now, belatedly, reaching a worldwide audience.
Penguin,1t 15,00

*■■*■*■ v * .

IN THE HEARTOF
THE COUNTRY

The impassioned diary of a young woman
living on a remote farm in South Africa, an
extraordinary tale of obsessive fantasies
and bloody revenge. A horrifying portrait of
loneliness, festering anger and inevitable
madness.
Penguin, f 13,50

PROEF DE MILDSTE JONGENS
ONDER DE JAVAANSE JONGENS.

»J. M . C O E T 2 P C

TH E C O U N T R Y

WAITING FOR THE
BARBARIANS

I V blonde shafjtahak van Javaanse Jongens Mild.
Verre van zwaar,
maar wèl zo smakelijk yeuri<>.

“A remarkable and original book”. Graham
Greene about this widely praised allegory of
oppressor and oppressed, laurelled by the
James Tait Black Memorial Prize, the
Geoffrey Faber Memorial Prize, and the
CNA, the highest literary honour South
Africa itself has to bestow.
Ring Penguin, I 13,50

■r J K )

De afgebeelde nieuwe platenspeler
F 7235 heeft: extra-low-mass arm met geïn
tegreerd element; volledige automatische
frontbediening; Direct Control kwarts, dus
zelfcorrigerende draaisnelheid; direct aflees
bare naaldkrachtmeter en regelbare dwarskrachtcompensatie; plaatgeleiders, waardoor
de plaat meteen goed op de draaias komt.
Deze nieuwe extra platte Philips precisieplatenspeler is in de winkel al te koop voor
rond de f 400,-.

VERKRIJG
BA
BIJ
UW
BOEKHANDEL
PRIJZEN ONDER
VOORBEHOUD

O

o

PENGUI N

OQ

PHILIPS

IMPORTEUR NILSSON& LAMMBV WEESP ( / )

Philips heeft de arm van z’n nieuwste
platenspelers 40% lichter gemaakt. Het ele
ment is zelfs nog maar de helft van het
gebruikelijke gewicht. Door de nieuwe een
heid van arm en element van slechts 12 gram
totaal, volgt de naald exact de groef en
wordt de plaat met de grootst mogelijke zorg
afgetast. En dat brengt heel wat teweeg,
want de vervorming wordt er een stuk kleiner
door en de kwaliteit van de plaat blijft er veel
langer door behouden.

JA VAANSE

JO NG ENS

CIGARETTENTABAK

MILD, ZOALS JE ZE WILCi n
OOK VERKRDOBAAR IN DUITSLAND EN BfcLOlï:

STUTTG
AANDE
AMSTEL
Vanuit Amsterdam verbindt N L M CityHopper het Neder
VERTREKTIJDEN VANUIT
landse zakenleven met Stuttgart door middel van 2 retour AMSTERDAM
STUTTG ART
07.55
09.35
vluchten per werkdag. Vandaar 'Stuttgart a/d Amstel'.
17.30
19.40
Een voorbeeld dat illustreert hoe N L M CityHopper zich
meer en meer ontwikkelt tot de zakencarrier bij uitstek voor het ons
7
\
p
omringende Europa. Luchtverbindingen vanuit Amsterdam,
Rotterdam, Eindhoven, M aastricht.
BELFAST Q

STAVANGER
□ BREMEN
□
_________ /
HAMBURG

HUGH JANS
Hazelnotentoost
i/2 kop gepelde hazelnoten
1/3 kop zure room
2 grote eieren
1 eetl. suiker
7 eed. crème de noyaux
(of andere notenlikeur)
8 sneden dagoud casino
brood zonder korst van
1 cm dik
4 eed. boter
Rooster de hazelnoten uitgespreid
op een bakblik, 20 minuten in de
oven op 350° F, 177° C. Verpak ze
dan in een schone keukendoek en
laat ze zo 15 minuten uitwasemen.
Wrijf de bruine vliezen er dan af en
laat de noten geheel afkoelen. Maal
ze fijn in een blender, snelhakker of
anderszins.
Klop de zure room, eieren en sui
ker te zamen met 4 eetlepels van de
likeur en de helft van de gemalen
noten, in een kom. Wentel de sne
den brood door dit mengsel, zodat
ze goed ermee bekleed zijn en laat
ze 2 minuten erin liggen. Maak 1
eetlepel van de boter heet op een
roosterplaat op middelgroot vuur.
Haal de sneden brood met een
schuimspaan uit het notenmengsel,
laat teveel ervan afdruipen en bak
ze 2 minuten aan elke kant op de
hete plaat of tot ze mooi goudbruin
en opgepoft zijn. Hou ze warm op
een platte schaal.
Smelt de rest van de boter in een
kleine sauspan met de rest van de li
keur en gemalen noten en warm de
ze saus, af en toe roerend, 5 minu
ten op middelgroot vuur. Giet het
in een warme sauskom en geef het
apart bij de notentoost.

Varkensrollade
met curagao

BIRMINGHAM

ENSCHEDE

N aar plaatsen als Stuttgart, Bremen, Birm ingham en Belfast,
m aar ook naar Londen, Parijs, Hamburg.
En dat alles volgens het N L M -sp ecialism e Vliegensvlug en vriéndelijk’.
U w reisagent helpt u
aan onze dienstregeling. O f bel
N L M CityHopper: 0 2 0 - 4 9 3 2 5 2 .

NLM CityHopper
Vliegensvlug en vriéndelijk.

1 varkensrollade van 1,2 kg
zout & peper
1 middelgrote ui, gevieren
deeld
2 middelgrote wortels,
grof gesneden
5Vi eetl. sinaasappelsap
5 eetl. curafao (of andere
sinaasappellikeur)
schil van Vi sinaasappel,
zonder wit, in lucifer
dunne reepjes
Vi kop kippebouillon

Een likeu rtje bij
het koken

lepel op middelgroot vuur. Voeg de
reepjes schil en bouillon toe, steeds
roerend en sudder 10 minuten.
Proef en kruid zonodig bij met zout
en peper. Giet de saus in een war
me sauskom en geef die bij het
vlees, met gekookte rijst en
gesmoorde prei of lof.

Rode kool met
bessenlikeur
1 flinke ui, grof gesneden
3 eetl. spekvet van uitge
bakken ontbijtspek
1 pond rode kool, klein ge
sneden
2A kop zwarte-bessenlikeur
V2 kop cranberries, grof ge
hakt
V« theel. chilipoeder
1 dessertl. suiker
zout & peper

E r bestaan nog, en dat is m aar goed ook, mensen die
zich helemaal inzetten om een zuiver en goed produkt
te vervaardigen en daarbij niet vervallen tot het ge
bruik van allerlei produkt-vervalsende chemische
hulpmiddelen. Zo’n mens is Cees van Wees, jeneveren likeurstoker van kwaliteit en niet van kwantiteit, van
de genever- en likeurstokerij ‘De Ooievaar’, een ou
derwetse, degelijke zaak, daterend uit 1782, zich bevin
dend in het hart van de Amsterdamse Jordaan, Drie
hoekstraat 10.
Behalve de Klarenaer, een geurige glasherdere jene
ver, gedistilleerd uit zes soorten mout- en graanalcohol, subtiel gekruid met jeneverbessen en harmonië
rende bloembladeren, maakt hij likeuren, sublieme
mengsels van essences getrokken uit bloem- en vruchtoliën, kruiden en jenever-esprit, suikers en natuurlijke
kleurstoffen. Eersteklas bestanddelen hiervoor worden
betrokken van overal vandaan, waar het beste te koop
is. Daaruit worden heerlijke likeuren gecomponeerd,
ook die uit vroeger tijden, zoals pruimpje prik, hoe
langer hoe liever, hempje licht op, eau de ma tante en
veel m eer. De meeste gangbare koffielikeuren smaken
vooral naar cacao en niet naar koffie, zijn koffielikeur
smaakt naar koffie en wordt dan ook van koffiebonen
gemaakt. Het is allemaal natuurlijk niet zo simpel als
het klinkt en dat merk je als je eens een bezoek brengt
aan de stokerij.
Laten we nu tot daden overgaan en ons bezig gaan
houden met het gebruik van likeuren in de keuken,
want daarmee kunnen we mooie gerechten maken.

een braadslee of -pan, omringd de rollade daarna over op een ver
door de ui, wortels en het sinaasap warmde schaal en bedek hem losjes
pelsap en bak hem V2 uur in de met aluminiumfolie.
oven op 350° F, 117° C. Bedruip Blancheer de julienne (reepjes) si
af en toe met wat nat uit de slee of naasappelschil 2 minuten in een
pannetje met kokend water. Laat
pan.
Kerf dan het vet in met een scherp het uitlekken. Haal ui en wortel uit
mes en bedruip de rollade met de de slee of pan en voeg de rest van
Leg de rollade, gezouten en gepe helft van de likeur. Bak 40 minuten de likeur toe. Deglaceer, schraap
perd met de vetkant naar boven in verder, af en toe bedruipend. Doe dus aanbaksels los met een houten

Bak de gesneden ui, steeds roerend,
in een sauteuse in het hete spekvet
aan, tot die transparant is gewor
den. Voeg de rode kool toe en fruit,
steeds weer omscheppend, 3 minu
ten op middelgroot vuur. Roer de
likeur en de cranberries erbij, sluit
de pan en sudder 3 minuten. Roer
dan de chilipoeder, suiker, zout en
peper naar smaak erdoor. Sudder
nog 2 minuten zonder deksel op
middelgroot vuur, tot het vocht
verdampt is.
Geef deze kool bij gebakken karbo
nades, hazebouten, lever, bloed
worst of hamburgers.

Worteltjes met
fladderrak
2 eetl. boter
1 pond schone worteltjes
jj diagonaal dun gesneden
4 eetl. fladderak
1 theel. anijszaad
zout & peper
Smelt de boter in een dikhuidige
sauteuse of koekepan van formaat
en schud de worteltjes erdoor, tot
ze glanzen van de boter. Roer de li
keur, het anijszaad en wat zout er
bij. Sluit de pan en sudder 5 minu
ten op tamelijk laag vuur. Haal het
deksel van de pan, verhoog het
vuur wat en sudder, al omschep
pend, 1 minuut of tot de worteltjes
net gaar en geglaceerd zijn. Peper
wat naar smaak en schep ze over in
een warme schaal.
Lekker bij gepocheerde of gebak
ken vis.
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HET GEBROKEN OOR
Brahms
en paddestoelen

Hoe oud was Brahms? Elk mens
heeft zoals bekend zijn absolute
leeftijd. De absolute leeftijd trekt
zich niets aan van de werkelijke
leeftijd. Hij kent geen tijd, hij is
leeftijdloos. De absolute leeftijd is
even karakteristiek als de vingeraf
druk, het stemgeluid en het hand
schrift. Hier volgen, ter vergelij
king, de leeftijden van enkele voor
aanstaande componisten. Nota be
ne: er bestaat geen omgekeerd even
redig verband tussen leeftijd en
muzikaal belang.
Bach: 35
Ra vel: 14
Satie: 4
Boulez: 26
Mozart: 9
Vivaldi: 5
Wagner: 33
Stravinsky: 13
Schönberg: 47
Liszt: 10
Maar Brahms was de oudste: 55.
Althans, de oudste van dit gezel
schap want er zijn natuurlijk nog
ouderen, Sibelius bij voorbeeld
(60), Reger (65 + ) en Max Bruch,
de 113 jaar oude componist van het
vioolconcert. Brahms was eeuwig
middelbaar, te oud om nog van be
trekking te veranderen maar te jong
voor de vut. Bij Brahms moet ik
denken aan die daguerreotype
waarop mijn grootvader (staand)
zijn kinderhand op de knie van
mijn overgrootvader (zittend) heeft
gelegd. Zo’n overgrootvader was
Brahms, behalve dan dat hij geen
vader maar een verstokte vrijgezel
was. Dat chamois van de daguerre
otype is Brahms, en dat wijd vallen
de pak, en ook dat eerbiedwaardige,
Herr Professor-achtige. Dat over
grootvaderlijke dat Brahms aan
kleeft is iets dat Berlioz, Liszt,
Wagner, al die hemelbestormende
Zukunftmusiker en vleesgeworden
gemoedsaandoeningen, te enen ma
le missen. Dat maakt hem in onze
ogen misschien niet moderner dan
zijn zoveel spectaculairdere tijdge
noten, maar wel vertrouwder. Wag
ner, type parvenue met artistieke
baret dat Verlossing zoekt, is als
overgrootvader niet ondenkbaar.
Dat is pas écht voltooid verleden
tijd. Dan Brahms, deugdzaam, ijve
rig en doe maar gewoon dan doe je
al gek genoeg. Zo iemand heeft ie
dereen wel in de familie. Zo iemand
die dweept met de monarchie en
niet gaat stemmen. Zo iemand die
wel de negentiende eeuwse versie
van Het Beste leest maar Hegel, ho
maar, en op Nietzsches Genealogie
der Moral leg je steeds weer een an
60
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der boek om toch maar niet in de
verleiding te komen. Als je zo be
roemd bent als Brahms loop je het
risico dat ze je boekenkast bewaren
en dan komen ze erachter dat de
boeken die gelukkig toch nog blijk
geven van althans enige belangstel
ling voor sociologische theorieën en
politieke revoluties voor het meren
deel niet opengesneden zijn.
Brahms was nog geen vijfentwintig
toen hij zijn absolute leeftijd van
vijfenvijftig bereikte. Einstein (die
van de Mozart-biografie) noemt
hem een ‘postuum musicus’.
Einstein zegt dat met respect, zoals
ook Von Bülow het heel aardig be
doelde toen hij Brahms’ Eerste
symfonie
Beethovens
Tiende
noemde. Dat was weliswaar een
niet geheel juiste kwalificatie, maar
ook niet een geheel onjuiste. Een
andere tijdgenoot, Hugo Wolf,
ging nog verder toen hij Brahms’
muziek ‘slechts een grote variatie
op het werk van Beethoven, Mendelssohn en Schumann’ noemde.
Nee, een radicale vernieuwer in de
zin van Wagner was Brahms niet.
Integendeel, hij liet zich zelfs ver
leiden om zijn handtekening te zet
ten onder een verklaring tegen de
toekomstmuziek van de Nieuwe
Duitse School. Toch zal nu, honderdvijftig jaar na zijn geboorte en
bijna negentig jaar na zijn dood,
niemand het nog in zijn hoofd ha
len Brahms botweg als nostalgisch
reactionair en zijn werk als opge
warmd classicisme af te doen. Zelfs
al zou Brahms alleen iets aan de
muziekgeschiedenis
toegevoegd
hebben (zich zelf) zonder aan haar
loop iets veranderd hebben, dan
nog zouden we hem niet kunnen
missen omdat dat wat hij toevoegde
nog niet eerder gehoord was: name
lijk Brahms, en Brahms is iets dat
te maken heeft met de geur van nat
te aarde en paddestoelen, met lambrizering van donker eiken, met
kastanjepuree ook, iets heel fysieks
dus, dit in tegenstelling tot de on
stoffelijke fantasmogorieën der vol
bloed romantici die slechts met het
innerlijke oog aanschouwd kunnen
worden.
De wet van de weeromstuit leert

dat als er overdreven krachtig ‘con
servatief geroepen wordt, er ver
volgens ook overdreven krachtig
‘niet-conservatief geroepen zal
worden. Dat gebeurde in de twin
tigste eeuw in het bijzonder bij
monde van Schönberg die een
opstel schreef onder de titel
‘Brahms the Progressive’.
‘Progressive’, althans vooruitwij
zend naar het componeren van
Schönberg
zelf,
is
Brahms’
constructivistisch
te
noemen
schrijfwijze, waarin de motivischthematische doorwerkingstechniek
zo rigoureus wordt doorgevoerd
dat er bijna geen noot meer is of hij
kan herleid worden tot een elemen
tair, thematisch uitgangspunt van
de compositie. De metamorfose die
motieven en thema’s bij Brahms
kunnen ondergaan is zo ingrijpend
dat we soms beter in plaats van mo
tieven en thema’s, van abstracte intervalpatronen kunnen spreken. Zo
beschouwd bestaat er tussen de
doorwerkingstechniek van Brahms
en de continue variatie bij Schön
berg slechts een gradueel verschil.
De verdiensten van Brahms’
constructivisme worden tegen
woordig breed uitgemeten. Als men
niet gevoelig is voor de natte aarde
en de paddestoelen, dan is men
toch minstens geïmponeerd door de
techniek van Brahms, zijn combina
torisch vermogen, zijn contrapuntisch meesterschap. Helaas werken
al die verdiensten ook nogal eens in
het nadeel. Wat we dan horen, is
niet kunst maar kunstig, niet com
poneren maar sloven, niet uitwer
ken maar uitmelken. Naar de hel,
Brahms, denk je dan. Naar de hel
met je protestantse waanidee dat
een muzikale inval geen rechtmatig
bezit is zolang je hem niet door
hard werken hebt verdiend. En van
de geërgerde luisteraar maakt zich
een krachtig verlangen meester
naar de ongegeneerdheid van Berli
oz, de mateloosheid van Bruckner
en de spilzucht van Tsjaikovsky die
niet op een mooie melodie meer of
minder keek.
Maar laat ik niet overdrijven. De
instrumentale kamermuziek be
wonder ik onverkort en zelfs de vier
symfonieën hebben een minder stij
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ve boord dan ik altijd had gedacht.
Ooit, na een overrompelende ken
nismaking met het Pianokwintet in
f, het Hoorntrio en de Strijksextetten, besloot ik geen boodschap meer
te hebben aan de symfonieën. De
Vierde was nog het beste (behalve
het derde deel dat door Vestdijk te
recht ‘de Duitse professor, die veel
bier dronk, slecht bier’, was ge
noemd), maar verder, veel te veel
Beethoven en het orkest van
Brahms was net een vliegtuig dat
maar niet van de grond wil losko
men. Na jaren heb ik de symfo
nieën weer eens uitvoerig be
luisterd, met het gevolg dat ik er in
elk geval van ben teruggekomen om
ze alle vier cadeau te doen in ruil
voor de Zesde van Tsjaikovsky.
Het vliegtuig is en blijft aan de
grond, er wordt in sommige door
werkingen te veel gezwoegd, maar
zwaarder weegt wat er allemaal te
bewonderen valt, vooral in de Der
de, de enige symfonie die Brahms
zacht durft te laten eindigen.
Ik hou van de Brahms die van
Schubert houdt (II, deel 1, tweede
thema, een van de vele voorbeel
den), van de Brahms die van Mendelssohns
Midzomernachtsdroom
houdt (II, deel 3, presto), van de
Brahms van wie Mahler (denk ik)
hield (II, deel 4, kwartenthema in
de verbreding), van de Brahms die
niet voor vreemde overgangen te
rugschrikt (III, deel 2, maat 57
e.v.), die je in het ongewisse laat
over de eerste tel van de maat (II,
deel 4) en nog veel meer moois be
denkt dat ik alleen maar met noten
voorbeelden kan duidelijk maken.
Ik luisterde naar de symfonieën in
een uitvoering door de Berliner
Philharmoniker onder Karajan.
Dat klinkt heel goed, al hou ik niet
van die vette Duitse hobo’s en ook
niet van de vrijheden in tempo (ver
snellingen en vertragingen) die Ka
rajan zich permitteert. Op de rest
van de uit zeven platen bestaande
doos met orkestmuziek van Brahms
(DG 2740 275) wisselen Karajan en
Claudio Abbado elkaar af in de uit
voering van ouvertures, variaties,
serenades en dansen. Als u geen or
kest in de kamer wil, luister dan bij
voorbeeld naar de drie vioolsonates, gespeeld door Jaap van Zweden
(met Ronald Brautigam op Globe
Records D 15017) of door Arthur
Grumiaux (met György Sebök op
Philips 6570 880), of naar een nieu
we opname van de twee cellosona
tes door Mstislav Rostropovich en
Rudolf Serkin (DG 2532 073). Het
is allemaal even mooi.

GERUIT K0MRIJ

Twee zulke schokken, zo kort na elkaar, daarbij
moest zelfs het raderwerk van een Termorshuizen op
piekniveau draaien. Eerst was daar de emotie geweest
die de liftarbeiders hem met hun laconieke manier
om een zo zonderlinge vondst af te doen hem hadden
bezorgd. Het leek er meer op dat ze een antiek voor
werp hadden ontdekt dan dat ze op een stille getuige
van een geheime, gruwelijke zonde waren gestoten.
Alles had Termorshuizen verwacht, behalve du ge
dragspatroon. En nu die journalist weer die hem op
de schouder klopte.
Het bleek mee te vallen. Het was een jongeman van
de krant waarmee Eppie Maizena contact had opge
nomen om zijn ultimatum wereldkundig te maken.
Dat was een verward telefoontje geweest, vertelde de
jongeman. Ze hadden er niet mee uit de voeten ge
kund. Vast een of andere gek, hadden ze gedacht.
Maar toen het bericht van die arrestatie bekend werd
had hij onmiddellijk een link gelegd met dat telefoon
gesprek. Niemand op de krant was op het idee geko
men die moordlustige dreigementen in verband te
brengen met de nogal vaag gehouden, onwaarschijn
lijk klinkende mededeling van de politie dat er een
onafhankelijkheidsbeweging was opgerold die naar
afhankelijkheid streefde. Maar hij wel. Hij had die
link meteen gelegd. Hij had een gijzelingszaak van
formaat geroken en was op eigen houtje naar het poli
tiebureau gegaan. Erg mededeelzaam waren ze daar
niet geweest, eerder giechelig. Het enige wat hij daar
eigenlijk had gescoord was het adres waar zich de ar
restatie had voorgedaan. Teringstein.
Résidence Teringstein, verbeterde Termorshuizen
hem. Zijn emotionele verwarring had weer plaatsge

maakt voor koelte en doelgerichtheid. Al luisterend
naar het verhaal — waarin naast menige link ook uit
drukkingen als on the spot voorkwamen — was de jon
geman in zijn ogen van vervaarlijke ontluisteraar in
eengeschrompeld tot jongste verslaggever. Term ors
huizen had het heft weer stevig in handen. Met dat
overijverige soort wist hij wel raad.
Hij begon hem meteen, vol geleend vuur, te vertellen
hoe hij, als eigenaar en exploitant van deze residen
tie, waar huurders nog koninklijke gasten waren, ei
genhandig een binnengezwel met wortel en tak had
uitgeroeid. Hoe hij, bezorgd om de reputatie van dit
paradijselijke oord voor de happy few, van deze voor
iedereen betaalbare, droom, had ingegrepen in een
maatschappelijk ongewenst verschijnsel. Met gevaar
voor eigen leven had hij de onverlaten er uitgeran
seld. Want Teringstein stond voor rust. Teringstein
stond voor orde. Daar moest de jongeman maar eens
een flink artikel over schrijven. Dat er nog zulke
thuishavens bestonden. Dat er nog huisbazen waren
— gastheren, verbeterde Termorshuizen zich zelf
snel — die moderniteiten als gijzelingen en minderhe
den binnen hun muren niet tolereerden. Zo iets
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mocht wel eens met grote letters in de krant.
Al pratend had hij de jongeman meegeloodst naar
zijn bureau. Daar deed hij — een Termorshuizen
denkt altijd twee tellen vooruit — de advertentie in
een enveloppe en duwde die in zijn handen. Als de
jongeman toch terug naar de krant holde, kon hij die
meteen mooi meenemen. N u had hij weer voor het
welzijn van zijn gasten te zorgen. Hij schoof de jour
nalist beleefd de gang op en sloot de deur.
Termorshuizen glimlachte. Hij had het weer voor el
kaar. Hij zou nu niet alleen een schitterend verhaal in
de krant krijgen, maar hij had ook op listige wijze ge
zorgd voor een ijlpost zonder frankeringskosten. Hij
was benieuwd naar de reacties die het lovende artikel,
in combinatie met zijn advertentie, zou opleveren.
Het zou ongetwijfeld storm lopen. Tegen zo’n
promotie-bombardement was geen woningzoekende
bestand.
Hij had wat rust verdiend, vond hij. Morgen zoü het
sleutelgeld hem om de oren vliegen. Hij zou zijn T e
ringstein honderd-, misschien wel duizendvoudig
verkopen. N u eerst maar eens naar zijn buitenver
blijf, om daar wat te stoeien met de twee terroristen
in zijn meterkast. Op de gang was het intussen stil ge
worden. De lift werkte weer. Truus zat achter slot en
grendel. De jongste verslaggever was vast al, buiten
adem, een stip aan de horizon geworden. De kust was
veilig. Termorshuizen haalde de lijken uit de kast.
Hij was zo met zich zelfingenomen, dat hij niet eens
meer op de zoldering lette. Daar staken witte snoeren
door.
(wordt vervolgd)
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1984 belooft inderdaad het jubel
jaar te worden dat iedereen ervan
verwacht. De voortekenen bedrie
gen niet: er zullen volgend jaar
weer twee nieuwe literaire tijd
schriften verschijnen. Het eerste
zal afkomstig zijn van vier hoogle
raren in de Nederlandse Letterkun
de die de indruk wekken een meer
dan zakelijke belangstelling voor li
teratuur te willen gaan uitdragen.
Het professoraal aplomb hebben zij
aan de geschiedenis meegegeven, te
zien aan de tekst van de aankondi
ging van het tijdschrift LITERA
TU U R , Tweemaandelijks tijd
schrift over Nederlandse letterkun
de, dat de vier redacteuren hebben
opgesteld: Ton Anbeek, E.K.
Grootes, F.P. van Oostrom en Her
man Pleij: ‘LITERATU U R richt
zich tot: lezers die niet alleen geïn
teresseerd zijn in de Nederlandse li
teratuur, maar ook in studies óver
die literatuur en die iets missen tus
sen, enerzijds de recensies van pas
verschenen boeken en, anderzijds,
het geleerde artikel met veel voet
noten; ...literatuurliefhebbers... ie
dereen die meer van de Nederland
se literatuur wil vernemen dan de
inhoud van de bestsellerslijst.’ L I
TERA TU U R zal, zo blijkt uit het
vakgebied van de redacteuren en
van de grote redactieraad, de hele
Nederlandse literatuur gaan bestrij
ken, van de middeleeuwen tot nu.
Bovendien zal de aandacht zich
richten op meer dan de esthetiek
van de literatuur alleen, ook het
verband met de cultuur en de maat
schappij komt aan de orde. L IT E 
RATUUR zal worden uitgegeven
door HES en belooft niet alleen
voor neerlandici aantrekkelijk te
zijn (Adres: Postbus 420, 3700 AK

Zeist, tel. 03404-52292) Het andere
tijdschrift is een geval van won
derbaarlijke transformatie: het
NIEUW
VLAAMS
TIJD 
SCHRIFT zal een metamorfose
ondergaan en een redactie krijgen
die zich in frisse sportbroekjes aan
het werk heeft gezet om het beste
van de Nederlandse literatuur bin
nen te krijgen, alles onder de wer
vende naam H ET NIEUW WE
RELD TIJD SCH RIFT, zijnde een
saluut aan een Vlaamse meester. De
redactie zal nu gaan bestaan uit
Herman de Coninck, Piet Piryns
en Hugo Claus. Veel valt er nog
niet te onthullen, maar zeker is dat
Ethel Portnoy onder meer een es
sayistische kroniek over televisie zal
gaan schrijven. In AART’S L E T 
TERK U ND IG E
ALMANAK
VOOR
HET
GEORGE
ORWELL-JAAR 1984 probeert de
Vlaming Tom Lanoye zich op
voorhand vrolijk te maken over het
nieuwe blad, maar zoals het er nu
naar uitziet komt hij nog wel op de
koffie: het kan niet anders of een
blad met de naam NIEUW WE
RELD TIJD SCH RIFT zal een ru
briek gaan bevatten met grijnzende
tijger-allures, waarvan het pole
misch gegrom Lanoye in het
kleinste hoekje van zijn jongenska
mer zal brengen, waar hij slechts
met angstige poezepootjes tussen
zijn benen zijn verweer zal beden
ken. De ALMANAK zelf voldoet
weer geheel aan het verlangen naar
een bijgewerkte boekhouding van
de Nederlandse letteren: er komen
jaarlijks tientallen schrijvers bij, de
letter waarin ze alfabetisch bij el
kaar staan wordt tenminste steeds
kleiner; Aarts vond een orginele
manier om aandacht aan Orwell te

Tl

schenken. Hij verzamelde alles wat
in Nederland over Orwell is ge
schreven en drukte dat per jaar af,
geïllustreerd met de omslagen van
de vele uitgaven van Orwells werk
en,
buitengewoon
aardig,
facsimile’s van veel artikelen uit
kranten uit een grijs verleden: arti
kelen van Gomperts, Jef Last, Jacques den Haan, Max Schuchart,
Elisabeth de Roos en vele anderen.
In een korte toelichting schrijft
Aarts: ‘George Orwell is nooit in
Nederland geweest. Geen Neder
lander heeft hem ooit gesproken,
gefotografeerd of zelfs maar
gezien.’
Mijn vergrootglas deelde mij echter
bij het aftasten van de miniscuul af
gedrukte artikelen het volgende be
gin van een artikel van Jef Last
mee: ‘Het is nu alweer twee jaar ge
leden, dat ik bij mijn Engelse uitge
ver thuis George Orwell ontmoette,
een lange, donkere en zwijgzame
man, die pas een beetje los begon te
komen toen we over Spanje begon
nen te praten.’ Het artikel van
Hans Hoenjet over Orwell houdt
helaas niet over. Hij schrijft dat het
grootste deel van Orwells leven
‘een niet aflatende, maniakale po
ging om zijn droom “of being a famous writer” te verwerkelijken’
was. Is dat nu kenmerkend voor
Orwells leven? In BZZLLETIN
110 staat een uiterst boeiende cor
respondentie tussen de in 1972
overleden dichter Wilfred Smit en
Simon Vestdijk, een aardige aan
vulling bij het zojuist verschenen
Verzameld Werk van de dichter. In
het nieuwe nummer van het tijd
schrift dat als ondertitel heeft ‘Lite
ratuuroverzicht vrouwenbeweging’
LOVER staat zoveel lezenswaar

— Balthus (Centre Georges Pompidou,
Paris/The Metropolitain Museum o f Art, New
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Umberto Eco
ontdekte op een dag niet theoretisch te kunnen schrijven over
het filosofische probleem hoe m en aan de waarheid komt. Hij
ging het vertellen in een roman: het boek werd een bestseller in
alle Europese talen: ‘D e naam van de roos’, een boek dat men
een filosofische en historische detective kan noem en. Herman
Pleij/pag. 4

Nicolette Smabers
U m berto Eco, pag in a 4

E llt o t t B a n fie ld

debuteerde m et ‘D e Franse tuin’, een bundel m et elkaar sa
m enhangende verhalen in sprookjesachtige sfeer die niet wordt
doorbroken door volwassen com m entaar. Cyrille
OfFermans/pag.33

Tessa d e Loo, pagina 15

Renate Dorrestein
is redactrice van het vrouwen-opinieblad Opzij en schrijft daar
in w ellevende com m entaren. Ze ging verder, en schreef de ro
m an ‘Buitenstaanders’, een onverwacht debuut over het ver
schil tussen gekken en norm alen. Reinout Hogeweg/pag. 11

Tessa de Loo
viel op door een verhaal in Maatstaf. Dat stim uleert en het re
sultaat is een bundel verhalen m et de titel van het bewuste ver
haal: ‘D e m eisjes van de suikerwerkfabriek’. Diny
Schouten/pag. 15

John Updike

P hilip L a rkin , p a g in a 26

schreef naast zesentwintig rom ans en verhalen ook kritieken in
The New Yorker en The New York Tim es. In een vuistdikke
bundel zijn ze bijeengebracht: bijkans de hele wereldliteratuur
onder Updike’s hoede. Doeschka Meijsing/pag. 22

J o h n U pdike, pagina 22

Andreas Burnier
heeft na lange tijd weer een rom an geschreven, ‘De litteraire
salon’. Het is een turbulente tocht langs drie liefdesvriendinnen
die haar veelal het uitzicht op hem els licht benam en. Frans de
Rover/pag.9

Peter Suhrkamp
was de grondlegger van de gelijknamige D uitse uitgeverij: nu
een gigantisch bedrijf, de ruggegraat van de Duitse literatuur.
In zijn reeks over uitgevers: Boudewijn Büch/pag.28

Columnisten
zijn een niet te verontachtzam en onderdeel van de Nederlandse
literatuur geworden. Er werden weer drie verzam elingen aan
toe gevoegd: Lauri Langenbach, Henk Spaan en J.H. Donner.
Peter de Boer/pag.17

1(118
C over-m oord, pag in a 14

Rein Bloem
is niet alleen poëziecriticus, hij schrijft zelf ook poëzie. H.C.
ten Berge las zijn werk naar aanleiding van zijn nieuwe bundel
‘Van de aarde’/pag. 38

A n d rea s B u rn ier, pagina 9

Philip Larkin

•a iv u a L ii

— Hockney Paints the Stage door Martin
Friedman, Stephen Spender, John Cox en
John Dexter (Thames and Hudson; Impor
teur: Nilsson & Lamm) Over de decors die
David Hockney ontwierp, onder meer voor de
opvoering van The Rake’s Progress
— Jean-Paul Sartre, Lettres au Castor ge
kozen, geëditeerd en geannoteerd door Simone
de Beauvoir, twee delen: 1926-1939 en 19401963 (Gallimard; Importeur: Nilsson &
Lamm). Alle brieven van Sartre aan De Beau
voir en aan enkele anderen

digs dat het nummer een waardige
voering van het tienjarig bestaan
genoemd mag worden. Gedurende
deze tien jaar heeft het blad met
grote vasthoudendheid een over
zicht geboden van wat er over vrou
wen, door vrouwen geschreven is,
op alle gebieden. In dit nummer
worden, zoals wel vaker, weer een
aantal min of meer vergeten belang
wekkende vrouwen aan de geschie
denis ontrukt en geeft Robertine
Romeny een panorama van de tien
jarige werkzaamheden. In TIRA
DE 289 wordt de zestigjarige ver
jaardag van Gerard Reve gevierd,
een gebeurtenis die aan niemand
voorbij kan gaan nu de ene na de
andere uitgave van of over hem ver
schijnt; zojuist kwam bij Kwadraat
het eerste nummer van het REVE
JAARBOEK uit. In TIRADE es
sayistische bijdragen afgewisseld
door persoonlijke herinneringen en
interviews. Als ‘document’ is het
gesprek afgedrukt dat Aad van den
Heuvel met Reve had op 24 januari
naar aanleiding van het interview
met Boudewijn Büch in Het Pa
rool. De herinneringen zijn af
komstig van Reve’s welgestelde
vriend Ludo Pieters en de Engels
man D.P. Walker. H.F. Cohen
heeft het over Reve en de politiek,
Herman Tromp mijmert over de
roman Wolf, Hans van den Bergh
over de vraag of Reve inderdaad
een romantisch-dekadent schrijver
is en Herman Verhaar wordt onder
vraagd over zijn blijvende sympa
thie voor de schrijver. Ook de ande
re bijdragen aan dit nummer wetti
gen de conclusie dat Reve verre van
Oud en eenzaam is.
CP

York; Importeur: Idea Books) Catalogus van
de schilder die kleine meisjes vereeuwigde
— De naam van de roos door Umberto
Eco, vertaald door Pietha de Voogd en Jenny
Tuin (Bert Bakker) Briljante filosofische én
historische detective
— De m ensen thuis door Thomas Rosenboom (Querido) Drie verhalen over een waan
wijs jongetje die balanceren op de grens tus
sen buitengewone gedrevenheid en gevaarlijke
virtuositeit.
Uitverkoren is een lijstje met boeken die de redac
tie heeft uitgekozen als de interessantste van de
afgelopen periode.

is een van de buitenlandse dichters die in het Nederlands wor
den vertaald, naast D.J. Enright en W.H. Auden. Rob Schouten
over aard en vlucht van het vertalen van poëzie/pag. 26

Rudy Kousbroek
was het onderwerp van een zogenaam de ‘cover-story’ in de
Haagse Post. Een weloverwogen beschouwing: Carel
Peeters/pag. 14

N icolette S m a b e rs, pagina 33

Rubrieken: Het gebroken oor/pag. 40; Teringstein/pag. 41;
Yrrah/pag. 44; Hugh Jans/pag. 45; Het leven een
kerstboom/pag. 46; Jaap Vegter/pag. 47.
Door het num mer: tekeningen van Franciszka Them erson uit
‘M eneer Bruis bouwt zijn huis’ door Stefan Them erson. Ver
taald door Nicolaas M atsier, uitgegeven door De Bezige Bij.
Redactie: Carel Peeters & Doeschka Meijsing
Omslagtekening: JeroeitkHenneman
Vormgeving: Jaap Lieverse

R en a te D orrestein, pag in a 11
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Eco’s labyrint van de waarheid
'Zelden ontmoet men een boek dat zoveel van de lezer weet te bevredigen’
De naam van de roos
door Umberto Eco
Vertaling Pietha de Voogd en
Jenny Tuin
(met medewerking van
prof.dr. Th. van Velthoven)
Uitgever: Bert Bakker, 535 p.,
ƒ39,50
Engelse editie:
The Name of the Rosé
door Umberto Eco
Vertaling William Weaver
Uitgever: Secker & Warburg,
501 p., ƒ47,50
Amerikaanse editie: Uitgever:
Harcourt Brace Jovanovich,
501 p., ƒ52,95

Herman Pleij
Het gaat goed met de middel
eeuwen. Misschien is het zo dat
elk tijdvak een voorkeur ont
wikkelt voor een bepaalde cul
tuurperiode in het verleden. In
ieder geval worden de middel
eeuwen in toenemende mate
aangegrepen ter exploitatie. Die
kan lopen van bron tot vermaak
via romantisch vluchtoord tot
aan gewilde kenbron voor de ei
gen identiteit. En dat uit zich in
braderieën en wetenschapsbeoe
fening, in kasteelromans, Ivanhoe, Camelot, maar ook in com
plexe verbeeldingen zoals die in
de roman D e naam va n de roos
van Umberto Eco.
Sinds 1980, het jaar van verschij
nen in Italië, rukt dit boek op naar
het noorden bij wijze van neorenaissance, waarbij de markten in
Duitsland en Frankrijk stormen
derhand veroverd zijn met aanzien
lijke oplagen. Een zelfde beeld be
gint zich al in de Angelsaksische
wereld af te tekenen. Dat moet er
wel op duiden dat deze roman vele
lagen bevat, waardoor zowel de
avonturenzoeker (RUR-lezer) als de
cultuurhistoricus aan hun trekken
komen, met op de achtergrond de
snob die graag de middeleeuwen in
het knoopsgat van zijn beschaving
steekt. Toch is het boek op het
eerste gezicht weinig uitnodigend
en toegankelijk. Het is zeer volumi
neus, bevat aan de lopende band li
teratuurverwijzingen en lange cita
ten in het Latijn, en bestaat voor
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met behulp van de leer der experimentale wetenschap van zijn leer
meester Roger Bacon, de beroemde
filosoof uit Oxford (1292). Op
grond van waarnemingen stelt hij
hypothesen op, die hij vervolgens
toetst aan zijn ervaringswerkelijkheid zodat er verklaringsmodellen
ontstaan voor een samenhang tus
sen de waargenomen tekenen. En
die verengen zich ten slotte, door
nieuwe waarnemingen en ervaring,
tot één verklaring. De waarheid is,
kortom, het resultaat van een
waarnemings- en toetsingsproces
en niet zoals de traditionele theolo
gie wil een van tevoren vastliggend
en onbeweeglijk gegeven.
Neem nu dat weggelopen paard.
Op weg naarboven werd William
getroffen door een aantal tekenen in
de natuur. Hoefafdrukken van een
paard in de sneeuw gaven een indi
catie over richting, omvang en snel
heid van het paard, want ze waren
klein en regelmatig. Afgebroken
takken en enkele zwarte paardeharen voegden zich daarbij, alsook de
observatie dat hoog boven uit de
abdij een lang spoor van afvalresten
in de sneeuw zichtbaar was. Maar
hoe wist u dan dat het een klein
hoofd had, spitse oren en grote
ogen, vraagt Adson. Nu brengt
William zijn ervaringswerkelijk-

heid in het geding. Dat weet ik niet,
zegt hij, maar ik weet wel dat de
monniken denken dat het zo is. Ze
hebben geleerd om te denken in ter
men van generalisaties over wat
eeuwig is, universeel en mooi. Daar
bestaan vaste formules voor, zodat
de monniken niet waarnemen wat
ze echt zien maar wat ze voorge
schreven is om te zien. Het paard
moet het mooiste van de stal zijn
getuige het aantal en de verwarring
van de uitgestroomde kloosterlin
gen. En een mooi paard ziet er per
definitie uit zoals William zei. Bo
vendien heet het wanneer het zwart
is altijd Brunello. De waarheid ligt
gewoon voor het oprapen.
Voor Adson is deze speculatieve be
nadering van de waarheid op basis
van nieuwsgierigheid bijna ketterij.
Hij kent de revolutionaire weten
schapsopvattingen van Bacon niet,
en zeker niet de toepassing daarvan
op de alledaagse werkelijkheid. Ad
son heeft dan ook de grootste moei
te met het onderkennen van de ei
genschap ‘nieuwsgierigheid’ bij
zijn leermeester. Aanvankelijk
hield hij die voor onzekerheid. Im
mers, een geleerde monnik kan
nooit nieuwsgierig zijn, want de
waarheid is voor eens en altijd ge
geven. Alleen kan er onzekerheid
bestaan over de eigen vermogens
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een goed deel uit ingewikkelde de
batten over theologische kwesties.
Maar bij nader inzien blijkt dit alle
maal in het hechte gelid te staan
van een zeer verrassende ‘whodunnit’. Een substantieel deel van de
klassieke en middeleeuwse wijsbe
geerte is in het perspectief geplaatst
van de oplossing van een aantal ge
heimzinnige moorden in een
klooster. Daarbij lopen verzonnen
personages en historische figuren
gewoon door elkaar heen, terwijl ze
twistgesprekken voeren die voor
een deel rechtstreeks ontleend zijn
aan middeleeuwse bronnen. Om
meteen een indruk te geven van het
niveau daarvan: ik zou op dit mo
ment geen betere introductie weten
voor studenten in de letteren op het
middeleeuwse gedachtengoed dan
Eco’s reconstructie daarvan in de
vorm van een detective.
Als gefictionaliseerde geschiedenis
sluit het boek zowel aan bij dit
vooral in Amerika snel populair ge
worden genre (Vidal, Doctorow,
Vonnegut, Findley, tot aan de meer
vulgaire varianten van Uris en Styron) als bij de snel terrein winnende
trend om weer leesbare geschiede
nis te schrijven zoals Tuchman en
Le Roy Ladurie dat doen. Binnen
dit gehele veld voelt Eco zich thuis,

pijnlijk nauwkeurige reconstructies
afwisselend met smakelijk en uitge
kiend literair effectbejag. Dit de
buut is het werk van een auteur die
zich een gevestigde reputatie ver
worven heeft in de wetenschap op
het gebied van de semiotiek ofte
wel betekenisleer. Eigenlijk gaat
zijn roman daar ook over, met de ti
tel als eerste signaal. Hoe worden
tekens gehanteerd, hoe kan men ze
interpreteren, en vooral, hoe stond
men daar in de middeleeuwen te
genover?

‘Mijn beste Adson’
Dit uitgangspunt is meteen in de
openingsscène van het boek ver
beeld. Twee monniken, de geleerde
franciscaan William van Baskerville
en zijn jonge secretaris en leerling
Adson, beklimmen in de sneeuw
een berg, op weg naar een benedic
tijnenabdij die ze in de hoogte zien
liggen. Vanuit de verte nadert een
opgewonden groep monniken en
dienstpersoneel, onder aanvoering
van de cellarius (rentmeester) Remigio. Deze begroet hen, want hij
is op de hoogte gebracht van hun
komst. William dankt hem voor de
begroeting ‘des te meer omdat u om
mij te begroeten de achtervolging
hebt onderbroken. Maar maak u

niet ongerust, het paard is hierlangs
gekomen en is het pad rechts in
geslagen. Het kan niet erg ver gaan,
want bij de vuilstortplaats geko
men, zal het moeten blijven staan.’
Iedereen, Adson inbegrepen, is met
stomheid geslagen. Er is helemaal
niet over een gevlucht paard
gesproken, en William blijkt het
ook niet gezien te hebben. En de
verbazing neemt nog toe wanneer;
William vervolgens meldt dat het
paard zeker Brunello heet, om daar
op een nauwgezette beschrijving
van het uiterlijk te geven. Ijlings
volgen de monniken zijn advies, en
even later klinkt gejuich op bij de
vuilstortplaats: Brunello is terecht!
Nu vraagt Adson uitleg. En Willi
am begint met: ‘Mijn beste Adson’, j
waarop zijn leerling en wij de eerste I
les krijgen in het verstaan der teke- I
nen die de schepping zo gul prijs
geeft voor wie wil leren observeren. \
Naast de bijbel is ook de natuur een
boek waarin de waarheid geopen
baard is. Maar anders dan Alanus
van Rijsel en al die andere filosofen
die dit verkondigden (William ci
teert naar hartelust) gebruikt hij die
tekens niet alleen om de Goddelijke
waarheid te leren kennen, maar
veeleer om de wereldse raadsels van
alledag op te lossen. En dat doet hij
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om te voldoen aan de verplichtin
gen die kennis van de waarheid
oplegt. Maar nieuwsgierigheid om
waarheden in meervoud te ontdek
ken, die moet wel naar de brandsta
pel leiden. Toch heeft William
steeds een geruststellend antwoord
op Adsons verbijstering. En ze
trekken opgeruimd de abdij bin
nen, waar Williams instrument van
de nieuwe kentheorie een netwerk
van conspiraties zal blootleggen.

Fictieve en echte bronnen
7.o begint een breed uitgesponnen
verslag, verteld door Adson, over
moordpartijen in een Noorditaliaanse abdij gedurende een week in
het jaar 1327. De achtergrond is die
van politieke en ideologische ver
wikkelingen rond de machtsstrijd
tussen de Duitse keizer Lodewijk
van Beieren en paus Johannes
XXII van Avignon. Eén fase uit de
ze strijd wordt zelfs direct verbon
den met de intriges binnen de
kloostermuren, wanneer hoftheolo
gen uit beide kampen in de abdij
vergeefs samenkomen voor een ver
zoening. Daarbij worden de hoofd
rollen gespeeld door historische fi
guren, te weten de dominicaner
ketterjager Bernard Gui tegenover
de generaal-overste der francisca
nen Michael van Cesena. Het ont
aardt in een vulgaire scheld- en
vechtpartij, waarbij kardinalen en
bisschoppen elkaar over en weer
voor drekzak en hoerenloper uitma
ken.
Adsons verhaal is gestructureerd in
zeven dagen, verdeeld in hoofd
stukken die corresponderen met de
tijdsindeling in kloosters. Hij te
kent het op uit zijn herinnering aan
het eind van zijn levensjaren, zo
omstreeks 1380. Z.ijn werk bevat al
le kenmerken van de Gothic novel:
spookachtigheid, moorden, sterke
weersinvloeden, en het decor van
een abdij tegen steile rotsen waar
van de bibliotheek, gebouwd als
een labyrint, het centrum vormt.
Ook de verhalende titels van de
hoofdstukken horen hierbij, evenals
de bekende introductie met de
manuscript-fictie. Hierbij begint
het boek, bij wijze van voorwoord
door de auteur. Helaas, zegt hij,
heeft hij Adsons manuscript niet
zelf in handen kunnen krijgen. Hij
kent de tekst slechts uit een negentiende-eeuwse Franse vertaling,
die weer teruggaat op een
achttiende-eeuwse editie van een
zeventiende-eeuwse bewerking in
het Latijn, welke op haar beurt ge
baseerd was op Adsons tekst. Maar
alles is inmiddels onvindbaar. En
Eco voert onmiddellijk de verwar
ring ten top door van deze edities
een gedetailleerde titelbeschrijving

te geven, waarin allerlei elementen
historisch zijn op één essentieel ge
geven na. Verder noemt hij vele an
dere werken, van de middeleeuwen
tot nu, die een rol gespeeld hebben
bij zijn speurtocht, en hieronder
bevinden zich over het algemeen
bestaande publikaties, inclusief een
wetenschappelijk werk van hem
zelf.
De dubbele bodems verdwijnen in
een bodemloze put wanneer we ons
realiseren dat met deze manuscript
fictie niet alleen het karakter van de
Gothic novel wordt aangeboden,
maar dat tevens dit karakter daar
mee wordt verklaard. Immers, de
tekst is door vele handen gegaan
sinds Adson, en iedere kopiist, ver
taler en bewerker heeft er het zijne
aan toegevoegd. 7.o is de negentiende-eeuwse bewerker wellicht ver
antwoordelijk voor de ‘gothische’
aspecten, zegt Eco, en dat zou vol
gens hem zeker gelden voor de
hoofdstuktitels. Alleen die editie
heeft hij vluchtig in handen gehad
en bij die gelegenheid snel vertaald.
Helaas is een vriend(in) ermee ver
dwenen, en een tweede exemplaar
is onvindbaar. Het is niet uitgeslo
ten dat hij bij de herziening van
zijn vertaling ongewild ook roman
tiserende elementen heeft toege
voegd.
Het duizelt de lezer na deze intro
ductie. Waarom zou men de schrij
ver Eco niet geloven, nu hij zo we
tenschappelijk de betrouwbaarheid
van zijn bron in twijfel trekt? Lees
maar, zegt hij ten slotte, ik heb je
gewaarschuwd, ik schrijf uit louter
schrijfplezier want dat mag tegen
woordig weer nu de relevant-voornu-gedachte van de jaren zeventig
gelukkig uit de wetenschapsbeoefe
ning verdwenen is. De lezer heeft
geen been meer om op te staan, hij
is ontdaan van zijn zekerheden (if
any) over feit en fictie met betrek
king tot het verleden. En zo wil Eco
hem precies hebben, om de re
gisters van rede en ziel op zoek naar
de waarheid naar hartelust te kun
nen bespelen.

Humor a ls g e va ar
In de abdij is een moord gepleegd,
die op de dagen daarna gevolgd
wordt door een zestal andere. Met
zijn nieuwe technieken, die lang
zaam tot Adson doordringen en ten
slotte ook door de ‘domme’ leerling
worden gehanteerd, weet William
deze al hypothetiserend op te los
sen, tegen het betere weten in van
de arrogante monniken. De moor
den blijken steeds dwingender in
verband gebracht te moeten wor
den met de geheimen van de biblio
theek. Deze, de grootste ter wereld,
Vervolg op pagina 8
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wordt angstvallig beschermd door
de abt. Alleen de bibliothecaris en
zijn asistent hebben er toegang, en
alleen zij kennen de weg in het als
labyrint opgezette bouwwerk. Via
de catalogus kunnen de monniken
een boek bestellen, maar per geval
wordt beslist of ze het wel mogen
inzien. De bibliotheek getuigt na
melijk van het totaal aan menselijke
kennis, inclusief de dwalingen, en
werken van die geest dienen weg
gesloten te blijven. Van één catego
rie in de catalogus, gemerkt met de
signatuur Africa, wordt zelfs de
aanwezigheid door de abt ontkend.
Hieronder vallen juist de ‘heidense’
auteurs uit de klassieke oudheid,
met name de minder bekende wer
ken van Aristoteles.
Vooral de jongere monniken, uit
Italië, betreuren dit ten zeerste. Zij
hunkeren naar de teksten der klas
sieken. Tegenover hen staat het
establishment van de oudere mon
niken, doorgaans uit andere landen,
aangevoerd door de bejaarde en
blinde Jorge van Burgos. Deze
naamgeving houdt meer in dan een
plaagstoot in de richting van de
grote schrijver Jorge Luis Borges.
Op tal van punten vertoont de Jor
ge van het boek, zowel naar uiter
lijk als naar handelen, overeen
komsten met de Argentijnse schrij
ver. Maar weer is er een dubbele
bodem: Eco zelf lijkt ook op Borges
— en door hem op zijn romanfi
guur — door het intellectuele ge
knutsel met echte en fictionele
bronnen en vooral door de centrale
belangstelling voor het verschijnsel
bibliotheek.
Deze Jorge houdt nu hevige beto
gen tegen de lasterlijkheid van de
heidense leugenpraat, die zich
vooral zou uiten in het hanteren
van grappen en grollen, humor en
dubbelzinnigheid. Helaas is de
christenwereld daar ook gevoelig
voor, getuige de liederlijke potsier
lijkheid die de franciscanen tot wa
pen verheven hebben in hun enter
tainende volkspreken gericht op de
massa. Maar Christus heeft nooit
gelachen, en dat zegt genoeg. William voelt zich als franciscaan door
zulke woorden direct aangespro
ken. Steeds poogt hij weer Jorge te
overtuigen van het nut van humor,
als verstrooiing tegen de gevaren
van ledigheid die des duivels oor
kussen is, maar ook als relativerend
middel om waarheden aan het licht
te brengen.
William wordt in deze gedachten
gesteund door enkele geleerde mon
niken, die zich op allerlei manieren
’s nachts toegang proberen te ver
schaffen tot de bibliotheek. En zij
zijn het die dit met de dood moeten
8
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bekopen. Er moet een handschrift
liggen in de sectie Africa, waarin de
hantering en werking van humor zo
dwingend onder woorden is ge
bracht dat kennisname ervan de we
reld zou kunnen veranderen. Ten
goede, menen de ambitieuze mon
niken, maar Jorge denkt daar ge
heel anders over. Ten slotte blijkt
het om het verloren gewaande boek
II van Aristoteles’ Poëtica te gaan,
dat inderdaad humor en de kome
die aan de orde stelt. Dit hand
schrift is zo geprepareerd dat wie
het ter hand neemt vrijwel onmid
dellijk sterft. Alleen door het op de
ze absolute wijze uit handen te hou
den van iedere nieuwsgierige lezer
is de christenwereld, waarin Aristo
teles zich toch al het grootste gezag
heeft verworven met zijn logica,
nog te redden. In de dramatische
slotscène licht de dader van de
moorden (ik zeg niet wie) dit nog
eenmaal toe aan William en Adson,
die al observerend en redenerend
tot de oplossing gekomen zijn: ‘Ie
der woord van de Filosoof, bij wie nu
ook heiligen en pausen zweren, heeft
het beeld van de wereld op zijn kop ge
zet. Maar hij was nog niet zo ver ge
gaan dat hij het beeld van God op
zijn kop zette. Als dit boek voorwerp
van vrije interpretatie werd of was ge
worden, zouden we de uiterste grens
hebben overschreden. ’
Daarna pleegt hij zelfmoord door
het boek op te eten. In de verwar
ring om nog wat te redden, wordt
de olielamp in de bibliotheek om
gestoten, en in een machtige apo
theose brandt de gehele bibliotheek
en vervolgens de gehele abdij uit.
En nog steeds kennen we ook in
werkelijkheid dit boek II van
Aristoteles’ Poëtica niet, al is wel
bekend dat het inderdaad over hu
mor handelde.

Van het oude naar
het nieuwe
Dit is slechts de hoofddraad van het
verhaal. Hij loopt door een tapijt,
dat met een hecht weefsel van
gesprekken over kookrecepten,
kruidenleer, getallensymboliek, ar
chitectuur, apocalyptische visioe
nen, de werking van een scriptori
um (schrijfatelier), een ketterproces
en het dagelijks leven in een bene
dictijnenabdij deze draad on
dersteunt. Een onafzienbaar rijke
wereld aan middeleeuws gedach
tengoed is gefictionaliseerd in een
detective-verhaal, gedragen door
twee hoofdfiguren die met hun na
men William van Baskerville en
Adson onmiddellijk verwijzen naar
de helden van Conan Doyle.
Dit laatste werkt wat misleidend.
Het suggereert de min of meer
goedkope truc om het verleden op

te zadelen met mensen die over
‘moderne’ eigenschappen beschik
ken, waarmee ze automatisch het
verleden steeds de baas zijn. Die ge
dachte doet Eco’s constructie on
recht aan, al lokt hij haar zelf uit.
Weliswaar heeft William andere ei
genschappen dan de hem omrin
gende broeders, ze zijn toch wel de
gelijk historisch. Telkens presen
teert hij zich als de spirituele zoon
van zijn leermeester Roger Bacon
en als vriend van de even vermaar
de William van Ockham, wier
ideeën hij niet alleen voortdurend
verwoordt (soms letterlijk uit hun
geschriften) maar die hij bovendien
in een niet door hen vermoede
praktijk brengt: het dagelijks leven
van monniken in een kloosterge
meenschap. Daarbij maakt hij ook
gebruik van Bacons uitvindingen,
alweer op het onvoorziene terrein
van nu oplosbare moorden: de bril,
het astrolabium, de magneet.
Observerend en toetsend op basis
van hypothesen, in toenemende
mate geholpen door Adson die ook
de slag te pakken krijgt, drijft hij de
moordenaar en zijn geestverwanten
in het nauw. Prachtig is het hoe
steeds de beperkingen gede
monstreerd worden van de oude
theologie waaronder zijn tegenstre
vers gebukt gaan. En het mooist
toont zich dat in Adson, die als eni
ge een ontwikkeling doormaakt van
het oude naar het nieuwe. Adson is
aanvankelijk, net als de zoekende
monniken naar het paard Brunello,
geheel gevangen in door de kerk ge
dicteerde modellen ten aanzien van
de werkelijkheidservaring. Als hij
bij toeval ’s nachts in de keuken een
boerenmeisje ontmoet, dat daar in
ruil voor eten de lusten van de keu
kenmeester bevredigt, heeft hij
niets anders paraat voor de be
schrijving van de dolzinnige liefde
die hem overvalt dan de woorden
van het Hooglied en zijn kennis van
de retorica. Want een model moet
hij hebben om deze onverwachte
ervaring te kunnen categoriseren en
verwerken: 'Je hebt mij uitzinnig ge
maakt van liefde, mijn zuster, je hebt
mij van mijn zinnen beroofd met één
blik van je ogen, met één snoer van je
hals, een druipende honingraat zijn je
lippen, honing en melk is onder je
tong, de geur van je adem is als die
van kweeappels, je borsten als trossen
van de wijnstok, je borsten als drui
ventrossen, je gehemelte een zoete wijn
die mijn liefde prikkelt en over mijn
lippen en tanden vloeit...’. Er is een
heel boek met zeven moorden voor
nodig om Adson van deze dwang
buis te bevrijden en om hem te le
ren zijn ervaringen te ondergaan als
individu, op zoek naar de vele
waarheden die het boek der natuur

dagelijks openbaart. Het wordt dan
ook verder niets met dat meisje.
Eco’s magistrale boek opent enor
me problemen bij de vertaling. Het
pleit voor Pietha de Voogd en Jen
ny Tuin dat ze steeds aanvaardbare
oplossingen hebben gevonden voor
Eco’s speelse grillen. Onvervaard
hanteert hij de gecompliceerde ter
minologie met betrekking tot de
middeleeuwse filosofie en het
kloosterwezen, een begrippenappa
raat dat in elke taal op variërende
wijzen wordt gebruikt. Dat geldt in
het bijzonder voor de talloze eigen
namen die het boek opvoert, van
echte en fictieve personen, die in
het Nederlands doorgaans anders
aangeduid worden dan in het Itali
aans. Over details kan men naar
hartelust twisten, maar in het alge
meen is een zeer goed leesbare ver
taling tot stand gebracht die zeker
niet onderdoet voor de Engelse.
Ik moet met tegenzin afsluiten. Zel
den ontmoet men een boek dat zo
veel faculteiten van de lezer tegelijk
weet te bevredigen, en dat bijge
volg zoveel honger naar meer ach
terlaat. Maar het papier is vol, mijn
pen is leeg, en de avond begint te
vallen. Met zo’n formule besluiten
middeleeuwse auteurs graag hun
werk. En weer kan Eco het beter,
voor de laatste keer zijn verteller
Adson vangend in een modelformule waarop deze nu, aan het
eind van zijn dagen, heel persoon
lijk en individueel weet te variëren:
‘Het is koud in het scriptorium, mijn
duim doet me pijn. Ik laat dit ge
schrift na, ik weet niet voor wie, ik
weet niet meer waarover: stat rosa
pristina nomine, nomina nuda tenemus (de roos van weleer bestaat als
naam, naakte namen houden we
over).’
■
Herman Pleij is hoogleraar in de lite
ratuur van de Middeleeuwen aan de
Universiteit van Amsterdam

c

De chaos omlijst
Leven en liefdesvriendinnen bij Andreas Burnier
veel enge heroïnejunks bij de weg. Ik
zou zeggen: óf flink opschieten en
doorvertellen en niet te laat over
straat naar huis, óf wij moeten hier
allemaal vannacht blijven en dat
wordt mij, al ben ik nog jong, mis
schien toch wat te veel. ’
Lichtbeelden-met-explicatie bij een
dames-flikkerleven, op de wijze van
de literatuur in een cultureelgecompliceerde structuur waarin
natuurlijk ook de voornaam van de
hoofdpersoon een verwijzende
functie heeft: de Krishna-Radha
bruidsmystiek is een belangrijke in
spiratiebron voor mystici en
kunstenaars.

De litte ra ire salon
door A ndreas B u rn ie r
U itgever: Q uerido
128 p ., ƒ22,50

Frans de Rover
K u n st is voor tachtig procent
vorm en voor tw intig procent inhoud. D ie uitspraak staat te le
zen in A ndreas B urniers ro m an 
debuut Een tevreden glimlach
(1965) en is tot credo van haar
literaire w erk gew orden. T h e 
m atisch geeft haar w erk nauw e
lijks een ontw ikkeling te zien —
het (terug)verlangen naar een
kosm isch levensgevoel en de
(vaak geografische) zoektocht
naar een antw oord op de vraag
‘hoe te leven’, vorm en de steeds
w eerkerende inh o u d . W anneer
de psychologische doorgron
ding van personages en han d e
lingen w ijkt voor de vorm , k u n 
nen problem en voor de lezer
ontstaan.
Een onbevangen eerste lezing (en
zo lees ik een eerste maal) van De
litteraire salon levert een nogal cha
otisch, minstens caleidoscopisch
beeld op van een vrouw in de mid
delbare leeftijd die, niet gespeend
van enige rancune, terugblikt op
haar ‘leven en liefdesvriendinnen’.
Omkaderd door een beeldend ver
woord ‘intro’ en ‘exit’ wordt in een
vijftal hoofdstukken een groot aan
tal a-chronologisch gepresenteerde
fragmenten over een turbulent
vrouwenleven bijeengebracht.
Maar Burnier schrijft niet voor on
bevangen lezers — wat zich in de
werkelijkheid van een leven als cha
otisch laat ervaren, mag getransfor
meerd tot literatuur een chaotische
indruk maken: bij het type schrij
vers waartoe Burnier zich rekent
(‘tachtig procent vorm’) moet er in
de schriftelijke neerslag ‘systeem’
zitten. En welke auteur in ons taal
gebied biedt een betere handleiding
voor de ontraadseling van herme
tisch, vormtechnisch proza dan
Harry Mulisch? In zijn naschrift
(1957) bij Archibald Strohalm ge
bruikt hij als metafoor van het lite
raire kunstwerk: ‘het boek is een af
gesloten kast en de sleutel ligt in de
kast’.
Zo simpel is dat. Het perspectief
van waaruit de hoofdpersoon in

Intuïtieve beelden

Burniers roman, Radha Altman,
haar leven beschouwt, is de jaren
lange verhouding (het ‘oudpotteus
huwelijk’) met een vriendin die de
onnederlandse naam Sidra draagt.
Enig naslagwerk leert niet alleen
dat Sidra in het Aramees ‘de orde’
betekent (en zij is het orde
ningsprincipe van deze roman),
maar dat Sidra in het jodendom de
benaming is voor de vierenvijftig
secties waarin de vijf boeken van
Mozes zijn verdeeld ten behoeve
van de wekelijkse voorlezing. Het
eerder genoemde ‘groot aantal
a-chronologisch
gepresenteerde
fragmenten’ in de vijf hoofdstukken
blijkt er bij telling exact vierenvijf
tig te bedragen; over de wekelijkse
voorlezing een citaat dat tevens
Burniers toonzetting op veel plaat

sen goed illustreert: ‘Wij bevinden
ons, lieve lezeres, (als u even uw
handje onder het dek vandaan haalt,
zal ik verder vertellen) ineens zeven
jaar verder in de tijd. De toverlan
taarn is plotseling heel veel plaatjes
verder, maar ik sta er nog steeds met
mijn aanwijsstok en duidelijke explicatiestem. In de schemerig verlichte
zaal vol zachte, brede divans zie of
vermoed ik de lichte blosjes op uw
wangen, die zich verdiepten tot een
donkerrood toen die leuke scène in de
slaaptrein, of aan boord van dat ele
gante cruiseschip en niet te vergeten
die op de hotelzolderkamer toen er
steeds werklui langs moesten om iets
onduidelijks op het dak te repareren...
Maar kom, wij moeten verder. Wij
kunnen hier niet tot sint juttemis
blijven, de tijden zijn slecht en er zijn

Uitsluitend vorm-virtuositeit voor
geleerde vrouwen? Deze lieve lezer
heeft zich ook bijzonder geamu
seerd, en meer dan dat, met de in
houd, zeker bij herlezing, wanneer
onderkend is dat de verhaalfrag
menten in de hoofdstukken niet zo
‘toevallig’ zijn. Dan kunnen ook de
‘intro’ en de ‘exit’ betrokken wor
den op de vertelde levensgeschiede
nis. De ‘intro’ presenteert een kind
dat in een donkere salon op een
vleugel speelt: ‘de muziek roept ver
re, voorgeboortelijke, hemelse herinne
ringen bij hem wakker en hij denkt
dat de volwassenen, woordeloos, dit
weten. Het lijkt hem dat er een gehei
me, nooit uitgesproken verstandhou
ding is tussen hen, de grote mensen, en
hem, het kind. ’ De ‘exit’ beschrijft
de tocht van een vrouw en haar heel
jonge zoontje door een gebied van
ongelooflijke koude: ‘Ik begon al te
vrezen voor het leven van dit kwets
bare kind, maar plotseling hadden
wij het water naar Spitsbergen over
gestoken en waren op dat Pooleiland
aangekomen: een tropisch paradijs,
vol weelderige vegetatie en met een
heerlijk zacht klimaat. In talloze
schakeringen van groen groeiden er de
prachtigste bomen en struiken. N a
tuurlijk had ik wel eens gelezen dat
hier bij de Noordpool vroeger Hyperborea was geweest, het zonneland van
Apollo, maar ik had niet gedacht dat
het nog steeds op Spitsbergen bestond
(...) Ik keek nogmaals om mij heen en
inderdaad: groen, bloemen, vogels,
vruchten, een overdaad aan geluk.’
Droomachtige, intuïtieve beelden
van een harmonie tussen mens en
wereld, tussen mens en kosmos,
tussen Dionysos en Apollo. Die
beelden omlijsten de (literair har
monisch gestructureerde) chaoti17 DECEM BER 1983 L / n
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sche werkelijkheid van Radha en
blijken daar met tal van motieven
mee verweven.
In de beschrijving van Radha’s
vrouwenavonturen toont Burnier
dat ze, al publiceerde ze na de Reis
naar Kithira (1976) geen romans,
toch de pols lenig heeft gehouden.
Klagerige zinnen als ‘nu ik oud en
illusieloos ben’ of ‘ik word niet al
leen oud, ik desintegreer ook’, zuri
ge opmerkingen over de nieuwe
tijd, ik vergeef het haar want er
staat genoeg tegenover. De roman
zet sterk in: Radha’s Haagse jeugd
jaren worden met veel gevoel voor
treffende details weergegeven, on
danks de opmerking: ‘De herinne
ringen zijn onscherp en wat scherp
lijkt, wantrouw ik.’ Zij maakt ken
nis met schilders en schilderkunst,
slipt weg uit ‘de beklemmingen van
de puberteit’ naar het Panorama
Mesdag, ‘naar die geheime hemel.
Want wat was er anders aan de
hand, daarboven, dan wat je voelt
als je, pas gestorven, ineens weer in
een geestelijk gebied staat?’ In die
jaren ontwikkelt zij ook ‘het Van
Gogh-gevoel: de onzichtbare bege
leider, broeder, bondgenoot’ — dit
laatste met name door het doen van
verkeerde keuzen. Na een mislukte
studie psychologie in Amsterdam
volgt Radha een toneelopleiding in
het Parijs van het existentialisme.
Burnier zou Burnier niet zijn als ze
de gelegenheid voorbij liet gaan
even venijnig te prikken in het dan
weer opkomende feminisme: ‘Dit
aarzelende, vrijwel geheime femi
nisme van kort na de zoveelste man
nenoorlog ontbrak het aan de chique,
de cerebraliteit en het élan van de

Het favoriete
personage
’Wat is uw favoriete p erso n ag e in de
literatuur?’ D at w as de v raag die de
redactie van Vrij N ederland a an een
groot aantal schrijvers, d ich ters en
uitgevers voorlegde. De antw oorden
leverden e en sch itteren d p an o ram a op
van de m ooiste scheppingen van de
literatuur, é n v an w at ze voor lezers
hebben betekend. I let w aren bange
dagen ten tijde van W innetou’s dood,
schrijft M ensje van Keulen.
Nu in boekvorm : —
het favoriete
i
—
personage van
75 schrijvers,
,
dichters en
M v o ric ic
J
uitgevers.
j
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eerste golf. Er was geen aristocratie
meer, naar geld noch cultuur, naar
intellect noch stijl (...) De bijbel van
het tussenfeminisme was Simone de
Beauvoirs Le deuxième sexe. Behal
ve deze intellectualistische, marxisti
sche oermoeder (dictatuur, terreur en
machismo mag, als er maar “links”
op staat) hadden zij met het latere,
linkse massafeminisme iets grauws en
groezeligs gemeen. ’ In deze sfeer, tij
dens een slonzig vrouwenavondjemet-filmbeelden over mishandeling
en geweld op een rommelzolder,
‘bekent’ Radha haar eerste geliefde:
Lucia. Verkeerde keuze. Radha
wordt geëxploiteerd door de aanko
mende tragédienne.

Leeuwentemster
Terug in Nederland volgt nog een
zeer komisch intermezzo met een
drankzuchtige leeuwentemster die
in haar huis maar liefst twee le
venslustige jongensmannen in be
dwang houdt. Geen beste keuze.
Dan verovert — in de meest letter
lijke zin — Radha echter de vrouw
in wier teken de roman staat: Sidra.
‘De eerste keer dat ik Sidra ontmoet
te, was zij in de gestalte van een acht
jarige jongen. Ik bevond mij in een
kleine voorzijkamer van het huis
waar het knaapje wel eens in de tuin
kwam spelen, want hij woonde zelf
vierhoog in een luxe hoogbouwbungalow aan zee. Ik zag het Egyptisch
smoeltje van de kleine jongen en her
kende hem, met een schok, meteen.
“Deze jongen zal wel een heel aardige
moeder hebben, dacht ik. ” ’ Juiste
gedachte; via Maria tot God, maar
dan andersom. Deze keuze lijkt
veelbelovend — er volgt een huwe
lijk dat zeventien jaar zal duren. De
dames maken verre reizen, adopte
ren nog een Grieks knaapje, Radha
promoveert zelfs tot doctor in de
BLO-kunde aan ‘de oudste en dus
ongetwijfeld beste universiteit van
Nederland’. De beschrijving van
haar promotor, ‘haar woeste leer
meester Dzjengis Khan, in dit le
ven eindelijk getrouwd met een
boeddhistische monnik, in de ge
daante van een deftige Gooise me
vrouw (God is bereid iedere gestal
te aan te nemen, ook als het om de
redding van slechts één mensenziel
gaat)’, diens toespraak op het promotiediner en de door alcohol over
spoelde afloop van de hoogtijdag, is
weer vol ironische momenten, ook
door de onvermijdelijke vermen
ging van feit en fictie in de relatie
Dessaur-Burnier-Radha. Maar met
de jaren sluipt langzaamaan het be
derf in de verhouding; het leven als
‘nachtintellectueel’ gecombineerd
met dat van hoofdinspecteur van
het BLO gaat Radha opbreken; er
dreigen jaloezie en andere vriendin

nen. Dan, bij terugkomst van een
reis door Amerika, vindt Radha het
huis leeg; Sidra is verdwenen. In
die situatie van eenzaamheid en
verlatenheid passen slechts Revi
aanse overpeinzingen: ‘J a, wat
moet je? Je moet verder. (Stop the
world, I want to get off.) Lange tijd
wist ik niet of Zij dood, geëmigreerd
of ziek was, dan wel in hoerig ver
bond was hertrouwd met een vrouw
van haar eigen geslacht. (Het moest
verboden worden, het heeft iets tegen
natuurlijks). ’ Ze overweegt nog
even een contactadvertentie in het
bekende genre: ‘Dodelijk vermoei
de, tamelijk zwaar zieke, door het
leven gegroefde, ietwat paedophiele
Vrouw zoekt teder, toegewijd,
trouw, honds aanhankelijk en toch
geestig, autonoom en creatief jong
Vrindje van het eigen of het andere
damesgeslacht.’
De roman eindigt in het land waar
van Sidra’s zoontje die eerste maal
de boodschapper leek: Egypte.
Radha kijkt uit over het nieuwe
Alexandrië en wat ze ziet is een
beeld van haar leven en van haar
pogen dat onder controle te krijgen:
‘De stad die nu Alexandrië wordt ge
noemd, vormt slechts wat moderne,
armoedige, lelijke, stoffige uitlopers

van het geheim onder de zeespiegel.'
Lichtbeelden met explicatie, een
verzameling brokstukken van een
verloren liefde; onweerstaanbaar
dringt zich de passage aan mij op
uit Komrij’s Chemisch huwelijk
waarin de vader zijn zoon Cardenio
troost met de woorden: ‘Verdriet,
Cardenio, is beter te / Verwerken dan
geluk. Want het verdriet /Bestaat uit
stukken die te lijmen zijn, /Fragmen
ten die een achteloze hand / Weer bij
elkaar kan rapen, maar geluk / Is
één. — Geen hand ter wereld is zo
machtig, / Zo sterk dat hij de gaaf
heid in zijn palm houdt. ’ Aan een ro
man als deze, waarvan — en dan
corrigeer ik Burnier — de vorm de
inhoud is, geef ik zulke woorden
graag als motto mee.
■

Nieuw in Privé-Domein:
Lodewijk Napoleon.
Koning van Holland
Gedenkschriften

Lodewijk Napoleon, koning
van Holland,
gedenkschriften.
Samengesteld door Wim Zaal.
224 blz. f 38,50

'Een geschiedenis op heter
daad.' De onvolprezen Wim
Zaal heeft nu voor heel Neder
land deze unieke koning tot
nieuw leven gewekt. En wat
nog meer zegt: Bilderdijk hield
van hem!
Alexander I. Herzen Feiten
en gedachten 1812-1838
428 blz. f 49,50

Het eerste deel van Herzen’s
autobiografisch meester
werk. 'Een werk van kritische
en beschrijvende genialiteit.'
- Isaiah Berlin

CiP

Gustave R aubert De k lu ize
naar en zijn m uze
352 blz. f 48,50 (verschijnt
binnenkort)

Flaubert’s onthullende
correspondentie met zijn
moeizame liefde Louise
Colet. ‘Het ware meester
werk van Flaubert.’ - Enid
Starkie

De lektuur die op mijn nacht
kastje prijkte in plaats van de
bijbel.’ - A nd ré Gide
V.S. Naipaul Proloog voor
een autobiografie
89 blz. f2 1,50

Naipaul’s aanzet voor een
grote autobiografie. Momen
teel alleen in Nederland in
boekvorm verschenen!
Weer leverbaar:
Lou Andreas-Salomè
Terugblik op m ijn leven
259 blz. f 37,25
In iedere boekhandel te koop
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W innen de g e k k e n ?
De krankzinnige wereld van Renate Dorrestein
Buitenstaanders
door Renate Dorrestein
Uitgever: Bert Bakker
198 p., ƒ27,50

Reinout Hogeweg
van
Renate
Dorrestein is een debuut. Dat
betekent dat de lezer met een
neutraal verwachtingspatroon
kan gaan lezen: hij hoeft en kan
niet vergelijken met eerder ver
schenen werk en heeft totaal
geen last (of steun) van de om
gevallen boekenkasten en knip
selarchieven
waarmee
een
nieuw boek van een al gevestigd
schrijver meestal wordt omge
ven. Hij o f zij slaat het boek
open en leest en waardeert het
boek op zich zelf. Zo zou het ei
genlijk altijd moeten zijn.
B u iten sta a n d ers

Ik vermeed het de tekst op de ach
terkant te lezen, ten eerste omdat
daar altijd een bepaald soort ge
zwollen proza de potentiële koper
tot aanschaf moet verleiden en ten
tweede omdat je dan al in een be
paalde richting wordt gestuurd. Ik
las de eerste zin: ‘A l voordat hun au
to op de dijk uit de bocht vloog en in
het water belandde, voelden Max en
Laurie zich bedrukt. ’ Qua woord
keus niet zo sterk, maar bij een on
geluk wil je toch altijd even kijken
hoe groot de schade is en ik las dus
snel verder. De eerste alinea eindigt
met: 'Dat de auto te water was ge
raakt was daarentegen geen toeval. ’
Een nieuwsgierig makende zin en,
naar later bleek, één van de vele die
pas later en dan nog terloops ver
klaard worden. Zo’n zeventig blad
zijden verder haalde ik voor het
eerst weer eens goed adem en reali
seerde ik me, dat er in dit eerste
hoofdstuk een stoet merkwaardige
mensen was geïntroduceerd met
voorgeschiedenis,
karakterteke
ning, uiterlijk en problematiek van
wie ik vóór alles wilde weten hoe
hun onderlinge confrontatie zou
verlopen. Dat wist ik na het lezen
van de volgende twee hoofdstuk
ken, en na een kort slotgedeelte,
weer spelend in de ‘normale’ we
reld, waarin ik woon, was ik weer
thuis.
‘Een krankzinnig goed boek,’ was
mijn eerste reactie; letterlijk krank
zinnig en naar mijn subjectieve oor-

sf

Renate Dorrestein,
fo to Corinne Noordenbos

deel zeker goed. En... onbeschrijf
lijk, want Buitenstaanders is het
soort boek, dat met ‘een korte sa
menvatting van de inhoud’ in een
bespreking te veel van zijn waarde
zou verliezen. Die zal ik dan ook
niet geven.
Een recensie vraagt echter meer
dan alleen een eindoordeel. Er
moet geschreven worden over het
thema, de structuur, eventuele ver
wantschap en, bij alle lof, op enige
onvolkomenheden. Die volgen hier
dan ook, maar zal het mijn eerste
spontane oordeel beïnvloeden of
wijzigen?

Vuurwerk
Het thema: los van het verhaal
klinkt het nogal bekend: bij een
confrontatie tussen ‘normale’ men
sen en ‘gekken’, blijken de laatsten
vaak heel wat normaler te zijn. Eén
van de ‘abnormalen’ zegt het duide
lijk: ‘Eigenlijk zijn normale mensen
ook knap eng.’ En haar zusje vult
aan: ‘Eigenlijk weet ik niet wie hier
het meest geschift is.’ Doordat de
lezer pas op het eind, zij het voor
bereid door vele vooruitwijzingen,
pas echt weet hoe de situatie is, kan
hij ook niet een betrouwbare inde
ling van gek en normaal maken.
De structuur: ik zei het al, alles
heeft in dit boek een functie. O f er
nu sprake is van een zwaan of een
stofzuiger, het blijkt vroeg of laat
een betekenis te hebben. Een hel
der hoofd bij eerste lezing én herle
zing is dan ook een voorwaarde.

Verwantschap: al na enige bladzij
den kwamen bij mij herinneringen
op aan De Metsiers van Hugo
Claus. Ook daar wordt een geïso
leerd levende groep ‘outsiders’ ge
confronteerd met enige indringers
die hun afwijkende, maar gelukkige
wereld vernietigen. Ook daar wordt
het vertelperspectief, soms midden
in een zin, gewijzigd, dezelfde ge
beurtenissen tweemaal vanuit ver
schillende verhaalfiguren verteld,
zodat de lezer zich realiseert hoe
moeilijk het is elkaar te begrijpen
als iedereen hetzelfde anders uit
legt. In de titel is dat al aanwezig:
het ‘normale’ gezinnetje, waarvan
in de eerste regel sprake is, (er blij
ken ook nog twee enge jongetjes op
de achterbank van de auto te zitten)
komt op zoek naar hulp bij een
groep mensen terecht, die duidelijk
‘buitenstaanders’ zijn. Zij leven na
melijk in warme omhelzing met de
natuur, los van de maatschappij,
volgens hun eigen codes met elkaar.
De familie functioneert echter bin
nen die groep zelf ook als ‘bui
tenstaanders’ en wel van het hin
derlijke soort, dat zijn eigen nor
men, waarden en frustraties mee
brengt en oplegt aan de mensen die
hen gastvrij ontvangen. Alle vol
gende catastrofes worden dan ook
direct of indirect door hen veroor
zaakt. Mogelijk dus inspiratie door
De Metsiers, maar van epigonisme
is zeker geen sprake.
Onvolkomenheden: Renate Dor
restein heeft wel de neiging bepaal
de originele uitdrukkingen te vaak
te herhalen en soms snak je naar
een iets minder schitterend taalge
bruik. Technisch blijkt zij tot alles
in staat, maar al dat verbale vuur
werk wordt soms wel erg vermoei
end. Qua inhoud geldt dat ook voor
het tweede hoofdstuk, waarin zij
van twee hoofdfiguren de voorge
schiedenis vertelt en dan zeer fors
aan de gang gaat met wreedheid,
seks en zieligheid, terwijl zij verder
in het boek meer suggereert dan
vertelt. Het laatste grote hoofdstuk
eindigt bij voorbeeld met: ‘Aanvan
kelijk zag ze niets’, en wat er zich
heeft afgespeeld kan de lezer alleen
vermoeden via verwarde droom
beelden, die de moeder van het
‘keurige’ gezin heeft als ze weer te
rug zijn in de normale wereld. Dat
werkt veel beter. Na lezing bekroop
mij ook het gevoel een enorm spek
takelstuk te hebben gelezen. Een
van de hoofdfiguren klaagt: ‘Er ge

beurt veel te veel voor één dag’ en
inderdaad duizelde het mij ook wel
eens. En... vuurwerk is schitterend,
maar als alle ‘oohs’ en ‘aahs’ ver
klonken zijn, rest er niets meer.
Diepe Gedachten, gesteld dat men
die in de literatuur zou willen aantreffen, staan er dan ook niet in,
tenzij bepaalde constateringen over
het moderne huwelijk en de pro
gressieve psychiatrie als zodanig
zouden moeten gelden.
Spontane lezer en weloverwogen
criticus kijken elkaar aan en conclu
deren: een goed boek en vooral een
spectaculair debuut!
■
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DE BAKERMAT VAN DE TABAKBESCHAVING

gebruiken de aandacht van
in West-Europa de eerste pijp werd
geleerden die de Nieuwe
bedrogen uit. De thuisbasis van pijp en tabak ligt
Wereld bezóchten. Echter,
in Mexico. Al zeker 1.000jaar voor Christus werd het eenstc
ie pijp als rookinstrument
pijpje gestopt. Uit de periode rond het begin van de
jaartelling stamt een pijp die gevonden werd in
kreeg steeds meer aanhangers
en veranderde voortdurend van
Nayaret, Mexico. Dit unieke stukje geschiedenis
vorm. Opmerkelijk isbijvoorbeeld
isgemaakt van grijsbakkende klei en overtrok
ken met rood en wit slib. Pijproken en tabak
een pijp uit Costa Rica, stammend
uit de 9e eeuw. Deze pijp heeft de
hadden in die tijd twee belangrijke functies:
r vormvan een sterk gestileerde ratel
ceremonieel en medici- _
slang gemaakt van terra cotta-kleurige
naai. Later trokken
vooral deze
klei.
Nog een schitterend exemplaar is
rirS
een pijp uit Equador. Hoogstwaarschijn
lijk stelt de hurkende oude man de Vuurf god voor, één van de oudste góden van het
Indiaanse Pantheon.
Pas in de 16c eeuw begint de tabaksf cultuur in de Lage Landen gestalte te krijgen.
Via Portugal komen pijp en tabak ons land
r binnen. Als in kuituur historische zin de eerste
f Leidse student z’n eerste pijp opsteekt is het al
Pijp in
eeuwen geleden dat de laatste Maya indiaan z’n
laatste pijp uitdoofde.
Opkomst en de verdere geschiedenis van de
tabakstraditie vindt u in het Niemcyer Nederlands
Tabacologisch Museum in Groningen. De stad van
Niemeyers pijptabakken Sail en Neptune.
Uit tenminste 15tabakssoorten gekomponeerd en in iedere tabaksspeciaalzaak te verkrijgen, rffm•?
’t Huis Niemeyer maakt nog elke dag historie. 1 ]AI

j

de vorm
van een hurkende
man, E qu ador/
600 - WO voor
Christus.

j Buisvormige pijp
uit de Chinesco
cultuur, M exico/
2 00 voor - 40 0 na
Christus.
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j Pijp in de vorm
van een ratelslang
Costa R ica/
8 0 0 -1 .2 0 0 na
Christus.

Bols was

erbij

Lucas Bols, de maker van Bols Vieux
en nog een groot aantal andere kwaliteitsdranken.

Voor alles wat u weten wilt over pijp en tabak Niemeyers Adviescentrum voor Pijprokers. Postbus 41, 9700 AA Groningen, tel.: 050 -6 6 49 11.

De zak

Charmant, slordig, vertederd

Bij een poging tot literaire cover-moord
‘Zojuist verscheen van Rudy Kousbroek bij De
Harmonie IVal en hoe in het Kats. In februari
geeft Meulenhoff van hem uit: Het meer der her
innering, Anathema’s 5. ’ Wie zou er nog geïnte
resseerd zijn in wat Rudy Kousbroek publiceert
en zal publiceren na het lezen van het omslagar
tikel van John Jansen van Galen in de Haagse
Post van 10 december, waarvan deze informatie
ve mededeling het sluitstuk is? Wat is dit voor
hypocrisie aan het slot van een artikel waarin
een schrijver volledig weggeschreven wordt als
‘(voormalig?) goeroe van intellectueel Neder
land’, als ‘epigoon’, als ‘hautain’. Het grote jan
ken van Rudy Kousbroek is de meest hersenloze
literaire karaktermoord uit de geschiedenis van
de Nederlandse literatuur. Niet geschreven als
polemiek, maar als een artikel van het soort
waar uitsluitend de Haagse Post het patent op
heeft: de zelfrijzende journalistiek, waarbij smalI
talk, een knipselarchief, een beroerd geheugen,
kletspraat, andermans meningen in vereniging
met het virus van de oppervlakkigheid, de
schijn van een volwaardig journalistiek
werkstuk moeten wekken. Een vaste tactiek bij
de opbouw van zo’n artikel is de slalom, die het
mogelijk maakt iemand eerst in een slijmerig
taaltje op te hemelen, om hem vervolgens met
insinuerende, zelden rechtstreekse argumenten
koud te maken door middel van sappige typerin
gen en roddels die nooit tot de schrijver van het
stuk zelf te herleiden zijn: alles altijd van horen
zeggen.
Een godgeklaagd periodiek leeghoofd als John
Jansen van Galen heeft er nog nooit blijk van
gegeven zich méér voor Kousbroeks werk te in
teresseren dan de gemiddelde lamme wesp die
op het interessante gebabbel afkomt dat Kous
broeks artikelen bij ontstentenis van degelijke
intellectuele discussie menigmaal heeft veroor
zaakt in de kringen die Jansen van Galen aan
doet. Geen wonder dat het Jansen van Galen op
valt als hij eens ergens komt waar Kousbroek
een lezing houdt en een ‘aandachtig toehorende
intelligentsia’ aantreft. Terwijl Kousbroek in de
Nederlandse literatuur een even sensibele,
geestige en intelligente manier van essayeren
heeft geïntroduceerd waarvan stijl en charme
zes doctorandussen zou dienen aan te sporen er
op te promoveren, bestaat de karakteristiek van
Jansen van Galen uit de zin: ‘Kousbroek bena
derde zijn onderwerpen met een soort speels
heid.’ Een soort speelsheid! Het is de verbijste
rend originele aanduiding van iemand die er
gens snel aan wil komen: die neemt niet veel li
teraire of intellectuele bagage mee. Een knipsel
archief en journalistieke mores waarvan de an
tennes slechts zijn ingesteld op het opvangen
van de signalen waaruit iemands vermeende af
gang blijkt, dan wel op de tekenen dat iemand
‘het aan het maken is’. Dit zijn de omstandighe
den die bij de Haagse Post tot een coverstory lei
den. Belangstelling en respect voor de werkelij
ke substantie van iemands werk zou slechts af
leiden van wat de titel van het stuk belooft: een
artikel dat voor ‘het remous der spraakmakende
14
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H e t c o r p u s d e li c t i

Carel Peeters
Amsterdamse intelligentsia’ zorgt, ter opvulling
van de staande stiltes.
Er zou niets aan de hand zijn als we hier te ma
ken zouden hebben met een polemiek: iemand
die in de pen klimt omdat hij het niet met Kous
broeks ideeën eens is. We hebben echter te ma
ken met iemand die uitsluitend met een voorop
gestelde bedoeling beweringen in de lucht schiet
en ach en wee roept bij zijn eigen tendentieuze
parafrases van Kousbroeks werk. Als Kous
broek vindt dat ‘kleur banaliseert’ in speelfilms,
schrijft Jansen van Galen niet waarom hij vindt
dat dat niet waar is, hij komt slechts met een aan
anderen ontleend argument: dat Ettora Scola een
prijs heeft gekregen voor het gebruik van kleur
in zijn films. Dat moet voldoende zijn. Voldoen
de is bij Jansen van Galen iets heel snel: als Ni
co Tinbergen Kousbroeks Huizinga-lezing over
ethologie geen bijdrage vindt aan de discussie
zal Jansen van Galen zijn opportunisme niet
verloochenen en het ter staving van zijn nattevingerbetoog citeren. Als Hillenius in een reac
tie op Kousbroeks ‘Smeulende Kwestie’ het niet
met hem eens blijkt te zijn, krijgt Hillenius het
gelijk van de wereld. De lezing zelf, waarin de
geïnformeerdheid, betoogtrant en intellectuele
inzet zelfs een imbeciel niet zou ontgaan, wordt
door Jansen van Galen samengevat alsof het hier
een ideetje betreft, niet ongelijk aan wat hij hoort
in die spraakmakende, intellectuele gemeente
waarvan hij de recepties en ‘presentaties’ weke
lijks afloopt, waardoor er geen ruimte overblijft
zich werkelijk voor iets te interesseren.
Bij Jansen van Galen wordt het feit dat iemand
een fiets in zijn hal heeft staan al tot iets beden
kelijks. Dat een schrijver een pseudoniem kiest
wordt zo vermeld dat het lijkt of hier iemand
zich aan het verbergen is. Vincent en het geheim
van zijn vaders lichaam wordt afgedaan als het

Het debuut v a n T essa de Loo

volgen van ‘het procédé van Max Ernst’, alsof
het boek zelf niet een fontein van originaliteit is,
waarvan eerlijkheidshalve gezegd moet worden
dat men het niet volledig zal kunnen vatten als
men aan het lezen niet meer tijd kan besteden
dan de uren veroverd op een verveelde achter
middag als er eens geen ‘presentaties’ is.
Kousbroeks vele artikelen over de ellende van
de architectuur worden afgedaan als gemopper
‘dat aan Henri Knap (doet) denken’. Ja, voor
wie zo weinig gevoel voor nuances heeft, krijgt
elke tirade tegen iets afschuwelijks de vorm van
het gepruttel van Henri Knap over het smarte
lijke verdwijnen van de pochet. Dan komt ook
Gerrit Komrij in aanmerking. Men herinnere
zich Kousbroeks artikel over het stimulerende
interieur van een stationsrestauratie, waarvan de
formica tafels elke bezoeker met vette kringen
toelachen. Gemopper! De botheid waarmee Jan
sen van Galen Kousbroeks stukken over de
voortdurende lelijkheid afdoet, zou hij eens op
de vergelijkbare stukken van HP-collega
Hofland/Montag moeten toepassen. Misschien
dat hem dan de genade van het onderscheidings
vermogen wordt gezonden.
Het feit dat Kousbroek zich niet altijd de centra
le figuur vindt om een door hem aangezette dis
cussie voort te zetten, wordt gezien als iets ver
derfelijks. Jansen van Galen beijvert zich liever
tot het formuleren van een zin waarin Kous
broek wordt afgedaan als een ‘epigoon’, knap
weliswaar, maar iemand die slechts doorgege
ven heeft wat in het buitenland is bedacht. Wat
nuances? Wat onderscheidingsvermogen? Wat
feiten? Wat doet het er toe dat Kousbroek nooit
een geheim heeft gemaakt van zijn schatplichtig
heid? Wat doet het er toe dat hij daar niet ge
heimzinnig over hoefde te doen omdat hij ge
noeg in zijn eigen buidel had om die anderen in
Nederland bekend te maken? Het was Kous
broek die de ethologiediscussie heeft veroor
zaakt, de scepsis ten opzichte van China heeft
verwoord, het rationalisme voor het odium van
duivelskunst heeft behoed, de emotie in het
denken een plaats heeft gegeven, zodat het tot
sommige lezers doordrong dat men emotie en
gevoel kan hebben zonder sentimenteel te zijn.
Dat Kousbroek al een aantal jaren bezig is zijn
jeugd terug te roepen op een manier die, heette
Kousbroek Nabokov, een gloeiende nieuwsgie
righeid zou oproepen, behandelt Jansen van Ga
len als betrof het hier een misstap. Voor de psy
chologische en intellectuele portee van de series
Terug naar Negri Panerkomst, Genua en Van
Suez tot Pharos ontbreekt hem de finesse. Hij
ziet het slechts als ‘het grote janken’ van een ra
tionalist in de overgang en maakt hem er impli
ciet een verwijt van dat hij zich met deze artike
len heeft afgewend van zijn analytische stukken
over ‘actuele discussies’. Hier wordt iemand het
recht op een intellectuele ontwikkeling ontzegd
door een journalist, die niet kan leven als hij
niet wekelijks wordt gedrogeerd door de brille
van anderen, en die te beroerd is zich te verdievervolg op pagina 35

D e m e isje s v an de suikerw erkfab riek
d oor T e s s a d e Loo
U itgever: D e A rb e id e rsp e rs,
194 p ., ƒ 2 9 ,5 0

Diny Schouten
Met een fier, uitdagend, mooi
gezicht staat Tessa de Loo op
de kaft van haar debuut: zes
verhalen, gebundeld onder de
titel van het tweede, D e m eisjes
van de su ikerw erk fa briek . Dat
verhaal trok bij verschijnen in
M a a ts t a f aandacht door het sen
sationele van het onderwerp,
een wraakactie van vier foren
zende chocoladearbeidsters op
de mannen in het algemeen en
één, al te zeer van zich zelf over
tuigde conducteur in het bij
zonder.

stukjes geel ertussen, De Grote Moe
der en Mottenballen en parfum
(slechte titels trouwens: aanstelle
Het verhaal leest als een trein. Pas rig) zouden wat mij betreft ook ooit
bij herlezing valt op hoe bewonde door Kester Freriks, Anne Marie
renswaardig ingenieus de construc Baart of Mensje van Keulen ge
tie is. Stijl en dialoog zijn wat min schreven kunnen zijn: competent,
der: ‘Zachtjes zei ik in zijn oor: maar weinig authentiek.
“Sodemieter op man en laat mij Alle drie missen ze plot en pointe,
met rust” ’; ‘Het kwam me voor en daarom smaken ze naar niks.
dat jeuk, als je door omstandighe Het is het soort verhalen dat altijd
den niet kon krabben, minstens op zondagmiddag speelt, o f in va
even kwellend was als pijn’; ‘Welk kanties, omdat ze gaan over het
van deze schitterende bedden vind drenzerige niemand-houdt-van-mij
je het mooiste?’ Voor Verkade- gevoel dat speciaal is uitgevonden
meisjes klinken zulke zinnen wel voor kinderen, en dan nog speciaal
erg boekig, maar zeker is dat er een voor meisjes in de onbehaaglijke
fraaie fonkeling ligt over het ver leeftijd van dertien of veertien jaar.
haal. Tessa de Loo bezit het Beryl Als je zoals Lise uit De Grote Moe
Bainbridge-talent om van een der door je ouders naar een zomer
smartlap echte literatuur te maken. kamp van padvindsters wordt
Is het Bainbridge-effect ook wat ze gestuurd zodat ze zelf lekker naar
met haar schrijverschap nastreeft? Parijs kunnen gaan, word je daar
Uit haar bundel valt dat nog niet op nog eens extra onuitstaanbaar on
te maken. Van de overige verhalen rechtvaardig behandeld omdat je
zijn er drie waarin de schrijfster een meisje bent: ‘Te bedenken dat
‘put uit jeugdherinneringen’. Ze deze jongens echt de zee op gingen
passen geheel in de druilerige Hol en dat hun de kneepjes van het va
landse traditie, zal ik maar zeggen, ren werd bijgebracht terwijl wij
die van het stille kinderverdriet om daar in de bossen werden bezig ge
de ondoorgrondelijkheid, de ontoe houden met huisvlijt, opgediend
gankelijkheid en de onherberg met een sausje indianenromantiek.’
zaamheid van de wereld der vol De wat klagerige toon is al even
wassenen. Uitstekend geschreven, naargeestig als de emmer roze Sarodat wel, met veel oog voor de hui ma waarin Lise moet roeren tijdens
veringwekkende fysionomie van da het corvee. Een grapje kan er niet
mes van middelbare leeftijd: ‘Haar af, de loodzware ernst ervan is eer
vingers met bloedrood geverfde na lijk gezegd nogal bedrukkend.
gels rustten gebogen op haar beige Muziekles, het eerste verhaal, vind
plissé-rok als de scharen van een ik zo zonder die dimensie van het
krab op de ribbelige bodem van een zelfbeklag, veel beter. Net als in
zandbank.’ Maar Rosé, met bizarre het titelverhaal zijn het hier deer

niswekkende, bleke levens, ditmaal
zonder een bevrijdende revolte,
maar zo meedogenloos geregi
streerd dat de tranen je ervan in de
ogen schieten. Ogenschijnlijk is
Tom het slachtoffer van zijn uitge
bluste ouders Johan en Lisa, maar
wie veroordeelt de hulpelozen? Jo
han leeft op bij het idee dat zijn
zoon een beroemde popzanger zou
kunnen zijn, maar ziet zijn hoop de
bodem ingeslagen als Toms belang
stelling voor de vol glanzende ver
wachtingen aangeschafte gitaar van
oppervlakkige aard blijkt te zijn.

Opgewekt
Met het soort van ironisch realisme
dat je goedkoop kunt noemen be
reikt de schrijfster hier het enige ef
fect dat vereist is: je medelijden.
‘Haarslierten hingen voor haar ge
zicht. Jaren geleden had ze met
haar hartvormige rosé mond en lan
ge blonde haren sprekend op de
vriendin van een bekende popzan
ger geleken. Ik kan zo bij haar weg,
dacht Johan, niets bindt me.’
Buitengewoon charmant is het ver
haal Op hoge hakken, een verhaal
zoals je zou wensen dat in de Viva
zou staan. Het gaat over een ver
pleegster, Berber, die met haar
vriendje Richard, psychologiestu
dent, een vakantietripje naar een
Grieks eiland maakt. Dat eiland is
nogal rotsig, zodat Berber nogal on
gemakkelijk loopt op haar mooiste
schoenen, hoge witte pumps, die ze
bij haar smetteloze witte jurk heeft
gemeend te moeten aantrekken. De
hielensnijdende schoenranden ver

lenen haar, evenmin als haar uitzak
kende opgestoken haar, niet de ele
gantie die ze ervan verwacht had,
en zo versukkelt de dag, die be
doeld was om ‘eindelijk te kunnen
beleven wat zij van de vakantie ver
langde: een monument van eeuwig
heidswaarde, de volledige overgave
aan elkaar in harmonie met dit
landschap’, in gekibbel met Ri
chard over waarom ze haar sanda
len niet heeft aangetrokken. Begrij
pen praktisch ingestelde psycholo
giestudenten wel ooit iets van de ro
mantische verlangens van hun
vriendin? Hij houdt niet meer van
mij denkt zij, het komt allemaal
omdat ik te dik ben. Ze vergist zich:
de ‘alwetende verteller’ die in dit
verhaal iets te zichtbaar aanwezig
is, kan niet nalaten ons te vertellen
dat Berber zo iemand is die alle ge
beurtenissen ‘telkens anders, maar
nooit ten gunste van zichzelf inter
preteert. Zo blijkt Richard, met
kennelijk voorbijzien aan haar dikte
en onhandigheid, haar heus heel
lief te vinden.
Een opgewekt verhaal dat mij ge
heel tevreden stemde. Bij zoveel
zorg voor compositie en vertede
rende ironie is het raar dat Tessa de
Loo toch ook erg slordig kan zijn.
Zo verwart ze gedachteloos ‘blijk
baar’ met ‘schijnbaar’, en is drie
keer een constructie als ‘niet zon
der...’ (‘niet zonder gevoel voor
dramatiek’, ‘niet zonder weerzien’,
‘niet zonder pathetiek’), binnen het
bestek van een paar bladzijden,
twee keer te veel. Dat zijn dan de
‘minor ailments’; ze geeft verder
werkelijk geen reden tot klagen.
Het is misschien een idee om ook
lelijke omslagontwerpen te signale
ren. De illustrator heeft in dit geval
zelfs niet de moeite genomen het ti
telverhaal even te lezen. Dat lijkt
me op z’n minst beledigend tegen
over de schrijfster.
■
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De jacht op het onbeschrijfelijke

Op de korte baan

Enthousiasme en beschouwing bij Maarten ’t Hart

Henk Spaan, Laurie Langebach en J.H. Donner

Het eeuwige moment.
Essays door Maarten ’t Hart
Uitgever: De Arbeiderspers
226 p., ƒ29,50
Bart Tromp
De titel Het eeuwige moment
ontleent ’t Hart aan Proust, die
met die uitdrukking de ‘over
rompelende’
ervaring
van
Swann vastlegde bij het be
luisteren van een vioolsonate.
Hiermee associeert ’t Hart on
middellijk een uitspraak van
Nietszsche: ‘Bijna alle constel
laties en levenswijzen hebben
een gelukzalig moment. Dat we
ten de goede kunstenaars uit ze
op te pikken.’ Etecetera.
’t Hart meent nu dat alle in romans
vastgelegde ervaringen van ‘eeuwi
ge’ of ‘gelukzalige’ momenten op
elkaar lijken, en trekt uit deze stel
ling (die ik merkwaardig vind: wor
den in romans ‘ervaringen’ vastge
legd? Is het genre een in z’n totali
teit vermomd dagboek?) de al even
merkwaardige
gevolgtrekking:
‘Door analyse van die ervaringen kan
men wellicht iets nader komen tot de
beantwoording van die nooit gestelde
vraag: wat is muziek?’
De bantwoording van die vraag re
sulteert in een amalgaam van meta
fysica, boekhouderij en jongens- (of
meisjesachtig) enthousiasme, teza
men vormend het keurmerk van de
ware romanticus die in de klassieke
definitie van Schmidt-Degener
vormloze vorm paart aan vormloze
inhoud. De metafysica wordt in dit
geval geleverd door de zonderlinge
gedachte dat de vraag ‘wat is mu
ziek’ een zinvolle vraag is. Boek
houdkundige operaties over welke
schrijver wat vond van muziek wor
den daarna trouwhartig opgete
kend, alsof het uitslagen van een
seismograaf betreft. Tenslotte het
(in dit geval) jongensachtig enthou
siasme: ‘kunst wekt agressie ’ en ‘M u
ziek vertolkt geen specifieke emoties,
geen benoembare gevoelens, muziek
roept, als het ons echt aangrijpt,
slechts dit ene gevoel wakker: “This
music was her — the real plain her”,
een alomvattend zinnetje waarin
slechts ontbreekt de verwoording van
de sensatie dat muziek soms één mo
ment de illusie kan schenken van iets
dat eeuwig duurt’.
16
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Maarten ’t Hart, foto Bert Nienhuis

Het resultaat van exercities als deze
is enig inzicht in de enorme
belezen- en beluisterdheid van de
auteur, maar geen nieuw ge
zichtspunt: ‘Het onvolprezen begin
van de vierde (van Bruckner — BT)
lijkt veel eerder een lome, verre roep
op een zonnige zondagmorgen in de
zomer, ’ en al evenmin opzienbaren
de conclusies: ‘In het algemeen kan
worden gezegd dat de Nederlandse
poëzie over muziek niet veel opheldert
over de mysterieuze werking ervan. ’
’t Hart opent de bundel essays met
de observatie dat het buitengewoon
moeilijk is over muziek te schrij
ven; op pagina 32 concludeert hij
naar aanleiding van de gedichten
over muziek van Jozef Eykcmans
dat diens uitingen over muziek eer
der terug verwijzen naar diens poë
zie dan naar de muziek zelf. Dit
lijkt mij een algemeen kenmerk van
literatuur over muziek. Hierna vol
gen twee opstellen over Vestdijk en
de muziek, die te lijden hebben on
der het ergste wat men een essay
kan verwijten: dat particuliere oor
delen betrekkelijk klakkeloos tegen
over andere worden geplaatst:

‘Maar toch vind ik het vreemd dat hij
een heel opstel schrijft over het demo
nische bij Mozart en zelfs niet eens
rept over diens meest demonische com
positie: kv 466.’ De lezer, die van
Mozart houdt, denkt: wat betekent
‘demonisch’ bij Vestdijk en bij ’t
Hart; en met welk meetinstrument
wordt uitgemaakt welke compositie
‘het meest demonisch’ is?
De boekhoudkundige jacht op het
beste of meest uitzonderlijke van
zoveel mogelijk bederft ook veel
van de andere essays, die over lite
ratuur gaan. Deze gaan over Wuthering Heights (‘deze roman betekent
meer voor me dan enige andere ro
man’), Dickens, Canetti, Söderberg, Highsmith, de detectivero
man en Kierkegaard. Het essay
over de laatste is briljant. Ik denk
dat dat komt omdat ’t Hart hier is
afgestapt van zijn weerzinwekken
de neiging om zijn particuliere fa
vorieten te rechtvaardigen in uni
versalistische theorieën over lezen,
luisteren en schrijven. Over Kier
kegaard schrijft hij als een gedreven
lezer, die heel precies onder woor
den brengt waarom hij zo gegrepen

is door de Deense denker. Boek
houdkundige speculaties (‘Is het
niet opvallend dat Kierkegaard net
als Kafka een naam heeft die met
een K begint, en bovendien een va
der had waartegen hij zich moest
afzetten’) — dit verzin ik overigens
— en metafysische rekenkunde zijn
hier tot een minimum gereduceerd,
’t Hart is op zijn best als hij zijn
‘jongensachtig enthousiasme’ in
eenvoudige bewoordingen de ruim
te geeft. Des te meer valt de zwak
heid van de meeste hoofdstukken
op, waar zijn oorspronkelijke en
vaak verfrissende oordeel bedolven
wordt onder belezenheid en ge
leerdheid. Met deze laatste valt het
overigens nog wel eens mee: het
gaat niet aan Canetti enerzijds — te
recht — het gebruik van de fenome
nologische methode aan te rekenen
en hem anderzijds te verwijten niet
op het werk van voorgangers over
het onderwerp massa en macht in te
gaan: het eerste sluit het laatste uit.
Toch zou het te gemakkelijk zijn
om dit boek als een bundel essays te
typeren waarin aanstekelijke geest
drift voor schrijvers en muziek het
moet afleggen tegen pseudoanalyse. Er is geen opstel waar niet
ook een treffende gevolgtrekking
wordt gemaakt. Het probleem lijkt
eerder in de onevenwichtigheid tus
sen enthousiasme en beschouwing
te liggen, waarbij de al genoemde
boekhoudkunde te vaak in de plaats
treedt van analyse. Een vergeeflijk
partipris — men is niet voor niets
zelf schrijver — wordt dan opgebla
zen tot quasi-diepzinnigheden als
‘Een schrijver is iemand die noch het
verleden noch de toekomst met rust
kan laten’ of tot pijnlijke onzin over
politiek (blz 216/7) en stijl ( ‘Ik heb
ook sterk de indruk dat je in stijl geïn
teresseerd raakt op het moment dat je
inziet dat het onmogelijk is de waar
heid te formuleren en je dus genoegen
neemt met het zo mooi mogelijk for
muleren van de leugen ’).
■
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Al dat zweet
door Laurie Langenbach
Uitgever: Bert Bakker
132 p., ƒ19,50
Kermis op de Dam
door Henk Spaan
Uitgever: Veen
126 p., ƒ19,50
Van Computers, Politiek,
Amsterdam
en een klein meisje
door J.H. Donner
Uitgever: Bert Bakker
119 p., ƒ 19,50
Peter de Boer
Voor columnisten is 1974 een
gedenkwaardig jaar: toen im
mers ontving de godfather van
hun branche, Simon Carmiggelt, de P.C. Hooftprijs, en dat
is nog altijd de hoogste onder
scheiding die een letterkundige
alhier ten deel kan vallen. Ein
delijk gerechtigheid! Eindelijk
werd officieel erkend wat ieder
een allang wist, namelijk dat
Carmiggelts werk een literair
fenomeen is. En daarmee gaf
men automatisch óók te kennen
de column voortaan als ‘literaturfahig’, als een volwaardig li
terair genre te beschouwen.
Hoewel, wat dit laatste betreft blijft
het voor de columnist behelpen. De
samenstellers van de in 1979 ver
schenen literatuuratlas Ik probeer
mijn pen laten hem slechts aarze
lend tot de Parnassus toe. ‘Wan
neer zo’n columnist door stijl en vi
sie uitblinkt,’ aldus de ballotage
commissie, ‘lijkt het niet onbillijk
hem of haar als een literair auteur
aan te merken.’ Een warm onthaal
is dit niet. Wordt een dichter of ro
mancier per definitie als een litera
tor beschouwd, een columnist die
zijn beste stukjes in een boek sa
menbrengt en het laat verschijnen
bij een literaire uitgeverij stelt daar
mee een literaire daad. De vraag die
we ons moeten stellen is niet: Is wat
hij schrijft literatuur? — maar: Is
het goede of slechte literatuur?
Dat bundelen is overigens een ris
kante zaak. In een krant of week
blad springt een column er al gauw
positief uit: de toon ervan is
meestal lichter, de aandacht voor de

J.H . Donner

human interest groter en de stijl —
dank zij de minder stringente dead
lines — verzorgder dan die van ge
wone, journalistieke bijdragen. In
een bundel valt dit flatteuze con
trast weg; bovendien treden, als
men de stukken achter elkaar leest,
de zwakke plekken nadrukkelijker
naar voren dan bij een leesfrequentie van één column per week. Zo
kan een columnist die in het wild
park van de journalistiek behoorlijk
uit de voeten kan in de zelfgebouw
de kooi van de literatuur opeens
een brekebeen blijken.
Laurie Langenbach is er zo een. Zij
bundelde haar in N R C Handelsblad
verschenen stukjes over coryfeeën
in de sportwereld in A l dat zweet.
Het zijn typische eendagsvliegen,
wat de schrijfster zelf nog eens on
derstreept door er consequent de
dag- en jaartekening boven te zet
ten. Langenbach interesseert zich
minder voor de sport dan voor de
‘ster’ (‘een man van de wereld, ge
wend aan jetvliegtuigen en dure ho
tels, aanbiddende vrouwen’), de
‘roem’ (‘je moet wel goed weten
waar je heen gaat, als je je met de
roem inlaat’) en haar eigen persoon
(‘een dame’, ‘een goedopgevoede
vrouw’ die er een ‘chique code’ op
nahoudt).
‘Chic’ is, vermoed ik, deze opmer

king over Mart Smeets: ‘soms kiest
hij om onnaspeurlijke redenen een
verkeerd overhemd.’ Ik zou hiervan
tientallen voorbeelden kunnen ge
ven, maar dat is slechts van hetzelf
de meer. Wat hierover te zeggen?
Met sportjournalistiek heeft het
niets te maken, met literatuur even
min. Ben ik dan blind voor haar hu
mor en ironie? O nee, ik heb er
zelfs zóveel oog voor dat ik na twee
stukjes precies weet uit welk vaatje
zij haar volgende mopje zal tappen.
Het meest geestdodend is zij aan
het slot van haar columns, wanneer
zij juist extra geestig wil zijn. Daar
moeten de uitroeptekens achter
slotzinnetjes als: ‘Het talent moet
aan de macht!’ of: ‘Olé, McEnroe!’
geheel op eigen kracht een extra la
ding geven aan pointes die inhou
delijk het tegendeel van puntig zijn.
Langenbach weet een column niet
goed af te ronden; daarom schrijft
ze maar door.

Knaller
Henk Spaan, die tweeëntachtig zeer
korte stukjes bundelde in Kermis op
de Dam, behoeft geen introductie.
Hij is ‘bekend van radio en televi
sie’, zo vermeldt de tekst op het
achterplat trots, en dat wil hij we
ten ook: een bijna levensgrote por
tretfoto van de columnist siert

voor- en achterplat van het boek.
Die bekendheid juist maakt mij wat
vooringenomen, ik geef het eerlijk
toe. Spaans televisieprogramma Pisa schiet bij mij zijn doel — het op
wekken van lachsalvo’s — steevast
voorbij. Spaan wil zo graag leuk
zijn en hij is het maar zo zelden.
N u komt hij als humoristische co
lumnist wel iets beter uit de verf
dan als humoristische acteur. Toch
staan er tegenover één geslaagde
grap minstens twee van dit kaliber:
‘ “Ik wil graag ein Doppelzimmer
und zwei Einzelzimmer bespre
ken”, zei ik telefonisch. “ Das ist
unmöglich. Ich habe nur noch zwei
Einzelzimmer und ein Doppelzim
mer,” krijste zij van ver. Het duur
de geruime tijd voor dit mis
verstand de wereld uit was.’ De
Amsterdammer kent hier maar één
woord voor: ongein.
De tekst op het achterplat maakt
ook nog gewag van Spaans ‘papie
ren guerrilla’ tegen ‘wat in Neder
land niet deugt’. Bij dergelijke
woorden denk ik aan schrijvers als
Brouwers en Hermans, of, om bij
de columnisten te blijven, aan Blok
ker en Stoker. Maar Henk Spaan...?
Goed, Spaan vindt dat K.L. Poll
van N R C Handelsblad niet deugt,
maar dan eindig je een stukje over
de man toch niet met: ‘Oom Poll is
weer terug uit Amerika, van je hiep
hiep hiep hoera’? Wanneer Spaan
zich heeft opgewonden over een
bijdrage in de Volkskrant en Vrij
Nederland dan voert hij zijn papie
ren guerrilla met een dermate
roestig geweertje dat je de slotzin:
‘Verloren de Volkskrant en Vrij
Nederland ook maar eens af en toe
hun stem’ van de weeromstuit als
een knaller gaat beschouwen. Het
zijn speldeprikjes van crêpepapier,
ze zouden een elfje nog onberoerd
laten.
Toch kan een column wel degelijk
in literair opzicht tot bevredigende
resultaten
leiden,
zoals
de
schaker/publicist J.H. Donner in
Van Computers, Politiek, Amster
dam en een klein meisje bewijst.
Donner gebruikt wat meer ruimte
dan Langenbach en Spaan; zijn co
lumns zijn eigenlijk korte verhalen.
Vaak schrijft hij, in een soms ietwat
plechtstatige taal, over ‘zware’ on
derwerpen als Jung, Heidegger en
de christelijke ethiek, maar hij weet
dit heel ongedwongen met allerlei
Vervolg op pagina 21
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K lu w e rp rijs!

K o m r ij o p z ijn b e s t
G errit Komrij
[Synopsis Dit
helse moeras

V
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G e rrit K om rij
H ETB O ZEO O G

Het B oze oog
S y n o p s is 1 9 3 blz. f 3 8 .5 0
M e t g r o t e v a a r d ig h e id m ik t
K o m r ij z ijn s lo o p k o g e l te g e n
d e le lijk h e id v a n d e m o d e r n e
a r c h ite c tu u r .

Het chem isch huwelijk

Gerrit Komrij

1 6 3 b lz . t 2 7 .5 0

Dit helse moeras

K o m r ij's b ijz o n d e r s u c c e s v o lle
e e r s te to n e e ls tu k n u in b o e k 
v o rm . Z o a ls H a rr y P ric k
s c h r e e f: 'E in d e lijk w e e r e e n
d a tu m in d e N e d e r la n d s e
to n e e ls c h r ijfk u n s t.'

S y n o p s is 2 4 8 b lz . f 3 4 ,5 0

PROEF DE MILDSTE JONGENS
ONDER DE JAVAANSE JONGENS.

E e n n ie u w e b u n d e lin g va n
p r o z a s tu k k e n d ie e e n s p o o r
v a n z in v o lle v e r n ie tig in g z u lle n
a c h te r la te n in d e m o e r a s d e lta
v a n le v e n e n le tte r e n .

Iniedereboekhandel tekoop.

De blonde shagtabak van Javaanse Jongens Mild.
Verre van zwaar,
maar wel zo smakelijk geurig.

Gary Zukav

D e D ansende

JA V A A N S E

1

DETAOVANFYSICA

JO N G E N S

CIGARETTENTABAK

MILD, ZOALSJEZEWILT. iïs
OOK

ntltJOFCAPR*

M IL D
Gary Zukav
DE DANSENDE WOE-LI
MEESTERS
Het opw indendste intellectuele
avontuur sinds Zen en de kunst
van het motoronderhoud. Een
overzicht van de nieuwe fysica.

Fritjof Capra
DE TAO VAN FYSICA
Een onderzoek naar de overeen
komsten tussen de moderne fysica en
de oosterse mystiek. Een klassieker.

O p n e m e n e n w e e rg e v e n . E ig e n o p n a m e n o f

Ie n , o m u w s c h o u d e r h a n g e n e n . . . w e g w e z e n ! D e in s c h u if -

vo o ru it. S tils ta a n d b e e ld . M a k k e lijk o p z o e k e n va n v id e o -

b a re a c c u z o r g t v o o r d e e n e rg ie : p a k d e c a m e ra e n v id e o 

fra g m e n te n m e t P ic tu r e S e a rc b . M a k k e lijk p r o g ra m m e re n
o m o p te n e m e n w a n n e e r u n ie t th u is be n t.

VERKRIJGBAAR IN DUITSLAND EN BELGIË.

f 4 5 ,0 0

f3 9 ,5 0

UITG EVER IJ BERT BAKKER
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Jan Blokker als hoogtepunt
____ Een w interboek met ongebruikelijkheden
Grewel, Rudie Kagie, Martin
Schouten, Gerrit Krol, Martin van
Amerongen, Willem van Toorn en
William Rothuizen. Peter van
Straaten zorgde voor een paar fraaie
‘vieze’ tekeningen.

Het orgasm e van Lorre
Nieuwe verhalen, gedichten en
artikelen van Jan Blokker,
G errit Krol, P eter van
Straaten, Judith Herzberg,
Cees Nooteboom, Piet Grijs,
Lolle N auta, R utger Kopland
e.a.
Samenstelling M. van
Amerongen en R .O . van
Gennep
Uitgever: Van Gennep,
243 p ., ƒ 2 9 ,5 0

Lorre

Lodewijk Brunt
Smakeloosheid,
minachting
voor het publiek en een onles
bare dorst naar macht zijn vanaf
het prille begin kenmerkend ge
weest voor de bazen en de bon
zen van de Nederlandse radio
en tv. Maar tot in de jaren
zestig wisten de meesten nog de
schijn op te houden dat ze het
beste voorhadden met hun kij
kers en luisteraars. Toen viel
het masker en deed het nieuwe
omroepbestel zijn intrede. ‘Van
de jaren zestig was en blijft het
grote voordeel dat veel vernis
van de samenleving werd ge
krabd; het nadeel is dat we
sindsdien weten wat er al die
tijd onder heeft gezeten.’
Deze gouden zin is van Jan Blok
ker, die in De F-side van de media de
omwenteling op snijdende toon be
schrijft. ‘Programmamakers van de
nieuwe televisie die op een fatsoen
lijke manier hun ambacht wilden
uitoefenen en bijvoorbeeld een do
cumentaire voorstelden, werd ge
vraagd of ze op hun achterhoofd
waren gevallen. Iets anders uitzen
den dan Dynasty, Top-Pop of André Hazes werd gezien als minach
ting van het publiek dat immers
niets anders wilde.’ De chef van
Tros-Aktua, Wibo van der Linden,
wordt door Blokker omhoog gehou
den als verpersoonlijking van deze
treurnis. Het lijkt me passend, in
een verhandeling over de F-side, dat
er een paar flinke klappen vallen.
‘Wat stelt zo’n man voor?’, vraagt
Blokker zich af en hij geeft als ant
woord: ‘Ik zeg het maar eenvoudig:
niets. Ik ken handenvol zijnsgelij
ken. Ze heten Landré, Enkelaar,
Schoup, Hoogendijk, Nijpels, Ten
Brink,
Buurman,
Schwietert,
20
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Klaas-Jan, Henk, perschef van Phonogram, eerste secretaris van Slavenburg’s, tweede van Zwarte Jopie, derde van Yab Yum, Enkelaar,
Van der Zee, Lugtenburg, Out en
in vermomming zelfs Haasbroek.
Ik weet waar ze van houden: de Na
tuur, een eerlijke jonge, de vrouw
tjes op z’n tijd, de eenvoud, In de
Ban van de Ring en het bruine café.
Ik weet zelfs wat ze haten: overheidsbetutteling, vormelijkheid, al
te veel heroïne, de gecompliceerd
heid, de bedreiging van het bruine
café alsmede bijna iedereen behalve
zichzelf.’
De Gooise F-side trekt dagelijks een
breed spoor van vernieling door de
ether. Met jounalistiek, voorlich
ting of publiek dienstbetoon heeft
wat iemand als Wibo van der Lin
den doet allemaal niets te maken:
hij is de vleesgeworden ‘proletisering’ van de media. Blokker zegt:
‘Doemdenkers van vooroorlogse
snit — Ortega y Gasset, Huizinga
— hadden al een zwaar hoofd in ‘de
opstand der horden’, terwijl de de
mocratie toen nog niet verder reikte
dan het recht van iedere volwassene
om elke vier jaar z’n stem uit te

De titel van het boek is overgeno
men van Boudewijn Büch. Zijn be
drage, ‘Het orgasme van Lorre of
de gekte van de Duitse weten
schap’, gaat over de ‘spookachtige
bibliotheek’ die meer dan honderd
jaar Duitse cultuurfilosofie en sek
suologie heeft opgeleverd: een ‘stin
kende’, ‘plakkende’ en doodzieke
wetenschap. Büch behandelt werk
van auteurs als Max Nordau, Bernhard Stern, Julius Möbius, Magnus
Hirschfeld en Otto Weininger, he
ren die in hun tijd hoog in aanzien
stonden vanwege hun geleerdheid.
Een opmerkelijke trek in hun publikaties is de ‘verlekkerdheid’
waarmee ze allerlei perversies tot in
detail beschreven, onder het móm
dat het gedragingen betrof die met
kracht bestreden moesten worden.
Het orgasme van Lorre is af- ■
komstig van E. Wulffen, die in
1923 een handboek voor juristen,
bestuursambtenaren en artsen pu
bliceerde, Das Weib als Sexualverbrengen op de verkeerde lijsttrek brecherin. Hij beschrijft de omgang
ker. Wat hadden die mensen in vre tussen een ongehuwd meisje en een
desnaam moeten schrijven als ze mannetjespapagaai: ‘De papagaai
Wibo van der Linden hadden kun werd uit de kooi gehaald en op de
nen voorzien?’
vinger genomen. Jako begint het
De F-side van de media is het ope hoofd en de kin te krabben, maar
ningsartikel van de bundel Het or ook andere lichaamsdelen zoals de
gasme van Lorre, die is samen borsten. Met deze liefkozingen gaat
gesteld door Martin van Ameron steeds een opgewonden gezichtsgen en R.O. van Gennep. Na zo’n verroding gepaard, een starende
begin wil je wel verder lezen, maar blik maar als men het meisje aan
Blokkers niveau wordt niet meer kijkt sluiten haar ogen zich. Ook
gehaald door de overige medewer zwakke, aan slikken grenzende ge
kers. De redacteuren hebben een luidjes van opwinding worden ge
variatie willen maken op het ouder hoord. Een herhaaldelijk overelkaar
wetse Zomer- of Winterboek: ‘eni slaan van de benen van het meisje
ge honderden pagina’s leesgenot, wordt waargenomen. In staat van
voor onder de kerstboom of in de hoogste opwinding (met orgasme?)
strandstoel’. Anders dan vroeger streelt het meisje het onderlijf van
gebruikelijk was, hebben ze hun
de vogel tot aan de endeldarm. Ze
medewerkers geen opdracht ver ker staan deze liefkozingen van de
strekt, maar hen verzocht ‘om ein vogel met masturbatorische opwin
delijk eens dat prachtige stuk te ding in duidelijk verband.’
schrijven, dat zij/hij al zolang onder
Wulffen voert dit en dergelijke
het hart droeg’. Het resultaat was
voorbeelden aan als bewijzen voor
dus te verwachten: een bonte verza
de verschrikkingen waartoe Entarmeling van gedichten, polemieken,
tung kan leiden, voor Büch reden
korte verhalen, reportages en
genoeg om vast te stellen dat het
opstellen door onder anderen J.
Duitse nazisme niet zo maar uit de
Bernlef, Jan Eijkelboom, Piet
lucht kwam vallen. ‘Ik verzamel die
Grijs, Lolle Nauta, Annemarie
boeken omdat ik gelezen wil heb-

ben dat de nazistische leer geen toevalsdoctrine was die tussen 1933 en
1945 vigeerde. Het fascisme op re
kening te schrijven van Wagner,
Nietzsche en Hitler getuigt van on
belezen gemakzucht en temporele
verdwazing.’ Persoonlijk heb ik
nog nooit een serieus persoon ont
moet die zo iets zou willen bewe
ren. Er bestaan omvangrijke biblio
theken vól geleerde verhandelingen
van mensen die de meest uitéénlopende theorieën hebben bedacht
om aan te tonen dat Hitler geen toe
val was, maar het logische sluitstuk
van ontwikkelingen op langere ter
mijn. En die termijn is bij sommi
gen vele malen groter dan de ruim
honderd jaar van Büch. Ook betwij
fel ik of Büchs werkwijze wel zo
fris is. Ik denk dat het weinig moei
te zal kosten om eenzelfde verzame
ling van smerige en krankzinnige
citaten te vinden in het werk van fi
losofen en seksuologen uit landen
waar het nazisme nooit een vaste
grond onder de voeten heeft gehad.
En hoe zat het met Duitse geleer
den uit andere disciplines, de ge

schiedkunde bij voorbeeld, of de
politieke economie? Waren die wél
zuiver op de graat?
Waarom de samenstellers als titel
voor hun bundel die van Büch heb
ben genomen schept verwarring.
Tenminste bij mij. Het is een
mooie titel, daar niet van, maar hij
slaat op niks. De aanduiding ‘Win
terboek’ was beter geweest, want
dat schept tenminste geen verkeer
de verwachtingen. Van vroeger kan
ik me vaag nog zulke boeken herin
neren. Ik kreeg als kind wel eens
een ‘Vakantieboek’ cadeau. Dat was
meestal lekker dik en ik begon er
gretig aan, maar na de eerste vakan
tiedag had ik het al gezien: er stond
uiteindelijk maar weinig in wat me
écht interesseerde. En dan is zo’n
boek opeens akelig dun geworden.
Met Het orgasme van Lorre is het
precies zo. Als ik de vier of vijf
stukken die ik mooi vind gelezen
heb, zal er onder de kerstboom ge
lukkig nog tijd genoeg overblijven
voor alle kerstnummers van dag- en
weekbladen. En wie weet, is er wel
een aflevering van Tros-Aktua. H

Op de korte baan

Boekhandel E. Brouwer

Amsterdam

Tussenmeer 46 Osdorp
tel. 020-193168

Amsterdam

M e ilo f Y b e n
Burgemeester
de Vlugtlaan 176
A'dam, tel.: (020) 13 15 72

HIJMAN BOEKEN
Voor alle boeken
Breda
Ginnekenweg 40
076-145670
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Boekhandel

De Brandende
Kwestie
Maarten ’t Hart, Gerrit Komrij,
Rudy Kousbroek, Jan Blokker,
Dick Hillenius, Emma Brunt,
Willem Brakman, Hugo Brandt Corstius,
Louis Perron en Ethel Portnoy behan
delden voor uitverkochte zalen hun
'Brandende Kwestie’. Een prachtige
serie lezingen die, ongezocht, bij elkaar
een soort Testament van de Jaren
Zeventig vormen. Dat is ook de reden
dat lezingen nu gebundeld zijn: een
analyse van
werkelijke ver
schijnselen; een
buffer tegen het
anti-intellectualisme.
220pagina's
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bepaalde gevoelige kwesties uit.
Zinnen van het type: ‘De goede
vrouw is het snelst te herkennen
aan haar innerlijke relatie tot het
stofwisselingsproces’ en: ‘Als ik
toch Rus was zou ik wel zorgen het
zootje goed onder schot te houden’
zal niet iedereen hem in dank afne
men. Maar veel meer dan de provo
catie is het de weemoed die in Donners stukken de toon aangeeft. Het
blijkt wat onderhuids allemaal,
want Donner legt zijn enigszins ge
reserveerde masker zelden af, maar
men proeft de bewogenheid toch in
welhaast alle stukken. Een heel en
kele keer slechts komt hij er open
lijk mee voor de dag: 'Onevenwichti
ge mensen, schakers! Ruiken, tasten,
zien. Een algemeen snuffelen, maar
geen taal. Elkaar de vlooien uit de
pels bijten, maar geen gesprek.
Waarom doe ik het eigenlijk?’Geluk
kig heeft hij de taal in dit boek dan
toch weer eens gevonden. In tegen
stelling tot Langenbach en Spaan
doet Donner geen enkele concessie
aan zijn publiek. Langenbach kie
telt de nieuwsgierige Aagjes, Spaan
tracht de lachers op zijn hand te
krijgen. Donner echter spreekt ge
heel en al namens zich zelf over
dingen die hém interesseren en dat
levert uiteindelijk het beste resul
taat op.
■
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dagelijkse zaken te doorvlechten.
Zo ontstaat een zinvol contrast tus
sen het beschouwende en anekdoti
sche waarmee Donner, zo komt het
mij voor, deze waarheid wil uit
drukken: het leven is tegelijk aard
ser en hemelser dan wij denken. Zo
nu en dan laat hij zich met de van
hem bekende eigenzinnigheid over

Grote Oord 15
(Jansstraat) 6811 GA
Arnhem
tel. 085-424938.

V ijf B o ekw inkels
O n der E en D a k
H. de V ries H a a rlem
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Updike, Onwillekeurig echt
Hugging the Shore: een vuistdikke verzameling kritieken en essays
Hugging the Shore
Essays and Criticism
door John Updike
Uitgever: Alfred A. Knopf,
917 p ., ƒ65,05
Importeur: Van Ditmar
D o e s c h k a M e ijs in g

Als een elfjarige jongen in
Zuidoost Pennsylvania in het
begin van de jaren veertig Men,
Women and Dogs van James
Thurber voor Kerstmis cadeau
vraagt — en daar hele delen niet
van begrijpt, maar wel weet ‘dat
het boek tegen me sprak over
New York, over sophisticated
leven, over amusante volwassenen-ellende, over zorgeloze
creativiteit, enerverende strub
belingen die duur en vermaard
heid krijgen door het wonder
van de drukinkt’ — dan is het
bijna zeker dat zo’n jongen ooit
in New York zal belanden. En
als die jongen dan ook nog
denkt: ‘Dit leek me een supermanier om te leven, om degene
achter zo’n boek te zijn,’ — dan
kan het niet anders dan dat zo’n
jongen later schrijver wordt.
Inderdaad verscheen in 1955 de
toen drieëntwintigjarige John Up
dike in Manhattan om gedurende
twintig maanden de rubriek Talk of
the Town’ in The New Yorker te
schrijven. Een jaar later debuteerde
hij met een verhalenbundel en vijf
entwintig jaar later heeft hij zes
entwintig boeken op zijn naam
staan. Dat is meer dan één boek per
jaar. Tel daarbij op het feit dat hij
er op elke foto uitziet of hij elke dag
tennist, zwemt, zonnebaadt en hondehokken timmert, en de conclusie
moet zijn dat Updike zich in de lite
ratuur als een vis in het water voelt.
In die vijfentwintig jaar heeft hij
ook nog kans gezien meer dan hon
derd essays en literatuurkritieken te
schrijven, die nu gebundeld zijn.
Het zeer lijvige boekwerk behelst
de hele belangrijke literatuur van de
twintigste eeuw. Noem een naam
die er niet in te vinden zou zijn:
Proust, Melville, Kafka, Henry Ja
mes,
Nabokov,
Ngugi
Wa
Thiong’o, Brecht, Grass, Peter
Handke, Kobo Abe, Yuri Trifonov, Roland Barthes, Barbara Pym,
22
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Anne Tyler, Anne Beatty, Milan
Kundera, Simon Leys, Doris
Day?? Ik kan wel aan de gang blij
ven met namen noemen, ze staan er
allemaal in. Alleen de Nederlandse
literatuur ontbreekt, want die heeft
van oudsher al wat moeite om naar
het buitenland te reizen.
In het voorwoord schrijft Updike
dat het schrijven van kritieken tot
het schrijven van fictie en poëzie
staat, als dicht-bij-de-wal-houden
tot het varen op open zee. Dicht bij
de wal kun je altijd vastklemmen
aan het land ‘with another ninepoint quotation’. Een goede recen
sie is onder andere ook een bloem
lezing, zegt Updike. ‘Mijn eigen er
varing als auteur dwingt me te letten
op de taal, op de verwoording van een
schrijver, en hem te veroordelen, als
hij veroordeeld moet worden, met
woorden uit zijn eigen mond. ’ Afge
zien van de vraag of dit waar is —
een béétje venijnige pen kan ieder
uit zijn verband gerukt citaat bela
chelijk maken — levert die uit
spraak een boek van bijna duizend
pagina’s op, waarvan één kwart
bestaat uit de geciteerde passages
van schrijvers. Dat versterkt het
idee van oprechtheid bij de criticus
Updike, en het draagt bij aan het
leesplezier ervan.

Maar Updike gaat veel verder als
hij in het voorwoord zijn literair
credo verwoordt: een auteur hoort
een hevige relatie met de wereld te
onderhouden, ‘A fervent relation to
the world’: ik veronderstel dat dit
mijn kritische toetssteen is, met de ou
derwetse geur van ontzag en Schep
ping en de waarheid die je vrij zal
maken. In deze stukken zie ik me zelf
in een cirkel-beweging teruggaan naar
de religieuze natuur van de mens en
het werkelijke verlies voor hem en
voor de kunst als deze natuur geen
kans krijgt zich kenbaar te maken. ’
H u is , t u in , k e u k e n

Zodra iemand op deze manier over
‘de religieuze natuur van de mens’
begint, kan ik me wel ongeveer een
voorstelling maken van wat er be
doeld wordt en vreemd genoeg
komt die voorstelling altijd precies
overeen met wat Updike in zijn
boeken en kritieken uit probeert te
dragen: een van de meest terugke
rende thema’s in zijn werk is dat
van de gewone Amerikaanse man,
of hij nu schrijver of verkoper van
Japanse auto’s is, die zich verbon
den voelt met zijn wortels, die zich
bezighoudt met zijn succes, zijn
kinderen, zijn erotische gevoelens
— kortom met het dagelijkse leven
van in-leven-zijn, en dat er niet al te

slecht van af willen brengen. In een
van de interviews met Updike, die
ook in deze bundel zijn opgeno
men, zegt hij dat zijn roman Marry
Me een roman is waar hij het pro
bleem van de religie heeft willen
beschrijven, omdat alle vier de
hoofdpersonen in een ander geloof
zijn opgevoed.
In eerste instantie verbaast zo’n op
merking mij nogal. Ik dacht dat
Marry Me handelde over de pijnlij
ke gewaarwording wanneer een
lang en goed huwelijk afgebroken
wordt, omdat de man zoveel van
een andere vrouw is gaan houden
dat hij alles wat hem dierbaar is er
voor opoffert. Maar bij even naden
ken verklaart zo’n opmerking veel. |
Voor John Updike zijn huis, tuin
en keuken ‘religieuze’ dimensies,
omdat daar der mensen wortels lig
gen, en hun toekomst, en omdat
daar hun pijnlijke schuld zichtbaar
wordt.
Die instelling heeft prachtige en in
dringende portretten opgeleverd
van middle-class-life in de twin
tigste eeuw. Maar het maakt ook
duidelijk hoe slecht hij in staat is
waardering op te brengen voor
werk dat de ‘religieuze natuur van
de mens’ op andere wijze uitdraagt.
Over De bot van Günter Grass
roept hij op een gegeven moment: !
dit boek is geen roman meer, het is
een programma! En nog duidelijker
wordt het als hij in een bespreking
van On a Winters Night a Traveller
van Italo Calvino zegt: 'De naoor
logse Europese literaire wereld, (...)
eerder gedomineerd door critici dan
door creatieve schrijvers, lijkt nogal I
“boekachtig”. Dat wil zeggen dat ar- I
tistieke exploratie met ander boeken
een obstakel vormt voor het uitoefe- j
nen van enige hongerige druk, zoals I
de groten van vóór de oorlog deden, op j
de wereld zelf. ’ In Calvino’s boek is, ]
volgens Updike ‘weinig dat in je I
hoofd blijft hangen als onwillekeurig •
“echt”, als anders dan intellectueel 1
tot stand gekomen. Hel boek is koel, j
met enkele warme plaatsen waar de I
vorm van het leven van de auteur I
doorschemert. ’
Updike verwijt Peter Handke dat j
hij niet van zijn karakters houdt, 1
dat hij zijn eigen hoofdfiguren ver- ]
acht. Hij verwijt Rainer Kunze dat I
deze zit te siemen over de repressie ]
in Oost-Duitsland, omdat je toch I
immers geen illusies hoeft te I
koesteren over het systeem daar. ]
Hij verwijt Heinrich Böll dat hij te J

veel politiek in zijn werk doet. In
sommige gevallen heeft hij gelijk,
daar gaat het niet om. Het gaat er
om dat bij alles wat hij ‘religieus’
noemt, er twee begrijpelijker ver
langens zichtbaar worden: Updike
wil warmte, en Updike wil een plot.
De naoorlogse Europese literatuur
heeft van beide weinig te bieden
wellicht. Maar dat in die literatuur
een diepgaande polemiek met de
belangrijkste vragen omtrent leven
en blijven-leven wordt uitgeschre
ven, vermag Updike niet te zien.
B e llo w

Ook in de Amerikaanse literatuur
komt bij Updike impliciet die
‘warmte’ weer op de proppen. Hij
verklaart dat The Nabokov-Wilson
Letters onder de N in de boekenkast
thuishoren omdat Nabokov van de
twee het meeste warmte, enthousi
asme toont. In zijn essay over de ero
tische romans en de dagboeken
van Edmund Wilson echter stelt hij
Wilsons erotiek tegenover die van
Hemingway en is Wilson degene
die de ‘credits’ krijgt. Waarom?
Omdat Wilsons figuren bij het vrij
en zweten en hijgen en die van He
mingway nauwelijks de moeite ne
men om bij de daad uit de kleren te
gaan. Het zijn vreemde dingen
waardoor iemands ‘religieuze aard’
duidelijk wordt.
Heel stringent wordt deze voorkeur
voor ‘plot’ en ‘warmte’ bij het be
oordelen van The Dean’s December
van Saul Bellow. Het aardige van
dit boek is, schrijft Updike, dat het
door Bellow geschreven is en dat
staat altijd borg voor, volgens U p
dike: ‘wit, vividness, tenderness, bra
ve thought, earthly mysticism, and a
most generous, searching, humorous
humanity. ’ Meer lovende woorden
die onder het hoofdstukje ‘warmte’
vallen kun je volgens mij niet bij el
kaar krijgen. Maar voor Updike is
dit inleidend zinnetje bedoeld om
des te harder toe te kunnen slaan.
De grote fout aan Bellows boek is
dat het gaat over problemen waar
de auteur Bellow zelf erg mee zit,
namelijk de verloedering van de
stad Chicago, en dat de auteur te
weinig afstand heeft genomen van
zijn personage, dat immers ook de
problemen van de verloedering van
de stad Chicago erg ter harte gaat.
Sinds wanneer staat er straf op
wanneer een auteur zijn personage
belast met voor hem zelf proble
matische themata? Sinds het woord
‘narcisme’ in de mode is geraakt,
denk ik, want dat is het verwijt dat
Updike Bellow maakt: ‘The merest
pinch of narcissism spoils the broth. ’
Bellow had beter een essay kunnen
schrijven over de problemen van
Chicago, in plaats van een roman.

Maar wat is er dan toch mis met
The Dean’s December dat immers
vol ‘generous, humorous humanity
etcetera’ is? Wel, als Updike het
niet op gebrek aan ‘warmte’ kan
gooien, dan maar op gebrek aan
‘plot’. Bellows boek speelt in Boe
karest én Chicago en Updike vindt
dat maar één stad de plaats van han
deling had moeten zijn, omdat door
de afwisseling van steden en perso
nages een ‘overpopulated, underplotted novel’ ontstaan is. Het con
trast Chicago-Boekarest, met daar
tussen ingeklemd een machteloze
decaan, is kennelijk niet plot-achtig
genoeg voor de traditionele Ameri
kaanse school.
Wat dit betreft staat de bundel van
Updike model voor een litera
tuuropvatting, die allen geruststelt
en lang waarde behoudt, maar die
— in tegenstelling tot zijn eigen
woorden — geen ‘fervent relation
to the world’ onderhoudt. Updike
zelf verwoordt dat het helderst in
zijn dankwoord voor de National
Book Critics Circle Award for Fiction (1982), ook opgenomen in deze
bundel: ‘I am touched that you have
singled out for this recognition an unsensational rendering of equivocal
normal life, as it is led in middle age,
by a man as ordinary as any Ameri
can is ordinary. ’
Deze dankwoorden, die even hoog
moedig als oprecht sympathiek
zijn, markeren Updikes bundel als
tegelijkertijd mijlpaal en sluitstuk
van een tijdvak waarin het goed le
ven en lezen was.
En ondanks deze kritiek bevestigt
ook deze bundel weer hoe gesteld ik
ben op de schrijver Updike. Hij is
zo vitaal en ‘honest’. Hij heeft zo
veel plezier in zijn werk. Hij is in
telligent, en nieuwsgierig en
‘warm’. Was hij maar de vader van
mijn kinderen. Kon ik maar ruzie
met hem maken over alles wat hij
verkeerd ziet.
■

Nieuwe import
F u m ik o E n c h i

M a sk s
T h e s tu n n in g a n d su b tle n o v e l
fr o m th e m o s t im p o r ta n t w o m a n n o v e lis t
in J a p a n t o d a y
A v e n t u r a f 2 3 ,2 5
D ic k F r a n c is

Ban k er
fir s t tim e in p a p e r b a c k
P a n f 1 2 ,2 0
I a n H a m ilt o n

R o b e r t L o w e U : A B io g ra p h y
th e lit e r a r y b io g r a p h y o f th e y e a r
V in ta g e f 3 3 , 5 0
S t e p h e n K in g

C h ristin e
n e w in p a p e r b a c k
S ig n e t f 1 4 ,6 0
A m o s Oz

In th e L a n d o f Is r a ë l
d r a m a tic a lly r e v e a lin g I s r a e l’ s
d e e p e s t fe a r s , h o p e s a n d p r e ju d ic e s
F la m in g o f 1 9 ,0 0
A n th on y S am pson

T h e C hanging A n a to m y o f B rita in
fir s t tim e in p a p e r b a c k
C o r o n e t f 2 4 ,2 5
I r v i n g W a lla c e

T h e A lm ig h ty
a n o th e r W a lla ce w in n e r in
p a p e r b a c k a lr e a d y
D ell f 1 6 ,5 0
T oy ok o Y am asak i

B o n ch i
a m a g n iflc e n t p o r tr a it o f
t w e n t ie t h -c e n t u r y J a p a n e s e s o c ie t y .
F ir s t E n g lish tr a n s la t io n
M e th u e n f 1 3 ,5 0

Si G a il M a c C o ll ( E d i t o r s )
T h e re He O o e s A g a in :
R o n a ld R ea g a n ’ s R e ig n o f E rro r
M ark G reen

m o r e th a n 3 0 0 o f h is g a ffe s , e r r o r s
a n d g a r b le d s t a t is t ic s
P a n th e o n f 2 0 ,1 5
By uw boek verk op er
Im p o r te u r 1

i/anritm
A m s te r d a m
P r ijs w ijz ig in g e n
v oorbeh ou den
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Wij willen u wel aan een hypotheek helpen.
Maar niet aan slapeloze nachten.
Een huis kopen is een hele beslissing. In ieder geval niet
iets om met twijfels en onzekerheden aan te beginnen. Die kunt
u beter eerst bij ons komen bespreken.
We nemen graag de moeite om samen met u alle zaken die
meespelen tot in details op een rij te zetten. Zodat u uiteinde

lijk precies weet wat u zich financieel kunt permitteren. En als
er een hypotheek mogelijk is, dan komt-ie er ook.We maken’m
zelfs op maat voor u.Wanneer komt u passen?

Amro Bank. De bank waar ie wat aan hebt

Een beetje eigenzinnig en origineel
Gedichten door Philip Larkin
Vertaling: Jan Eijkelboom
Uitgever: De Arbeiderspers
84 p., ƒ26,50
Die avond dat ik de stad inliep
door W.H. Auden
Vertaling: Peter Verstegen
Uitgever: Kwadraat
80 p., ƒ26,50
Het paradijs in beeld
door D.J. Enright
Vertaling: Cees Buddingh’
Uitgever: Kwadraat
84 p., ƒ19,90

Rob Schouten
‘Voor het maken van een weide
/ Heeft men klaver nodig en bij
en, / Een klaverplantje en één
bij / — En dromerij / Of drome
rij alleen, / Wanneer er weinig
bijen op de been / Zijn’ Dat
bakte Vestdijk van Emily Dickinsons bekende gedicht ‘To
make a prairie’. En zo moet het
dus niet, zeker als je de origine
le slotregel ‘if bees are few’
naast de haast ongelooflijke ver
taling legt.
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verde Engelse tekst. Het lezen van
bilinguale edities heeft iets van het
schools oversteken van een straat:
eerst naar links kijken, dan naar
recht, dan weer naar links. Het zou
allemaal veel geruststellender zijn
als die originele teksten niet werden
afgedrukt; dat komt waarschijnlijk
de verdienste van de vertaler ten
goede, het eigen gedicht dat hij
heeft geschreven en dat niet voort
durend in een spiegel staart waaruit
een net iets ander gedicht hem hate
lijk toelacht. Maar bilinguale uitga
ven hebben ook iets nederigs. Ze
veronderstellen dat je als lezer het
zelfde kunt als de vertaler, namelijk
de vreemde poëzie vertalen.
Een typerend voorbeeld van de
moeilijkheid om het origineel ge
heel in betekenis recht te doen le
vert Eijkelbooms vertaling van de
slotregels van Larkins ‘An Arundel
tomb’: ‘What will survive o f us is
love’. Eijkelboom vertaalt ‘ ’t is lief
de wat ons overleeft’, een regel die
sterk doet denken aan zijn eigen
slotregel ‘D e eeuwigheid is wat ver
gaat’ uit het gedicht ‘Oude ansicht’.
Dat laatste geeft al een indicatie dat
Larkin een beetje is vereijkelboomd. In de vertaling ligt het ac
cent zwaar op het woord ‘liefde’.
Zulke emfases hebben altijd iets

Voordeel
Larkin is van de drie Engelstalige
dichters ongetwijfeld de moeilijkst
vertaalbare. Zijn teksten zijn ge
middeld suggestiever, veelduidiger
en minder parlando dan die van
Auden en Enright. Dat van de drie
vertalers Eijkelboom de betere
dichter is, is in dit geval een
onmis(ken)baar voordeel. Zijn ver
sies staan geheel op eigen benen, de
behoefte van de lezer om naar links
te kijken is bij hem niet erg groot.
Soms offert hij wel schijnbaar een
woord op, bij voorbeeld door in
‘Kerkgang’
‘accoutred
frowsty
barn’ met ‘opgedirkte stal’ te verta
len, met weglating dus van
frowsty = benauwd (om de regel
niet uit de hand te laten lopen),
maar juist in het idiomatische ‘op
dirken’ zit voor het gevoel van de
lezer al een bijsmaak die op subtiele

Als ik erbij geroepen werd
om een religie op te zetten
zou ik d aar w ater voor gebruiken.
Om bij de kerk te kunnen kom en
zou men door w ater moeten waden
naar droge nieuwe kleren.
Mijn liturgie zou beelden
van onderdompeling bevatten,
een woest en vroom doordrenken,
en ik zou in het oosten
een glaasje w ater heffen
w aar licht uit alle hoeken
lesaam zou komen, eindeloos.

Magie en plezier
Auden en Enright zijn heel wat
aardsere, directere dichters. ‘For
poetry makes nothing happen’,
schreef Auden. Zijn houding is pre
cies tegenovergesteld aan die van
Larkin. Bij hem slaat de werkelijk
heid geen acht op het gedicht dat
‘een spel, een vorm van magie en
plezier, iets bevrijdends een soort
stoeien’ is, zoals criticus Richard
Hoggart het formuleerde.
Auden was ongetwijfeld een intellectualistischer dichter dan Larkin
is. Ook hij kijkt voortdurend naar
de hem omringende wereld en ont
dekt er een programma in, maar hij
laat haar niet haar eigen mystiek
uitspreken. Steeds is hij als recen

sent aanwezig. Zo in het gedicht
‘Een wandeling bij avond’ waarin
Verstegen onder andere vertaalde:
‘Ik ben verre van stervensbereid, /
Maar al wel zo ver dat de jeugd /
M e de keel uithangt zo nu en dan’.
Zijn visie op de maatschappij is
scherp, die van Larkin min o f meer
versluierd. Het verschil wordt heel
duidelijk als je ‘Schoolkinderen’
van Auden naast het thematisch
verwante ‘Hoge vensters’ van Lar
kin leest. Larkin blijft voor het oog
een beetje dromen bij de kinderen
die hij ziet, Auden daarentegen zet
ze op hun plaats, relativeert hun be
tekenis: ‘Maar zie ze in ’t licht van
ons tijdsbesef, onze maat / hun b ij
na geslachtsloze, enigszins linkse
volmaaktheid.’
Het ene moment is hij de wat sar
castische professor, het andere mo
ment lijkt hij zich te laten gaan in
barokke beeldspraak met regels als
‘Waren de mensendrommen / Als
velden oogstrijp graan’ o f ‘laten de
jaren zich reppen als hazen’. Maar
steeds houd je het gevoel dat hij
met superieure glimlach boven zijn
eigen werk staat. Opvallende zaak
is dat Auden zich van links denker
tot religieus mens ontwikkelde,
maar dat zijn latere poëzie er be
paald niet mystieker o f inniger op
werd. Denkelijk ligt het zo: Larkin
exploiteert het onduidelijke, reli
gieuze in zijn gedichten, Auden
daarbuiten. B ij Larkin heb je het
gevoel dat hij de dingen zoals hij ze
ervaren heeft intact laat tijdens het
schrijven, bij Auden komt de poë
zie na afloop, in een verlichte bui,
helder commentaar op een onhel
der gevoel.
Het moet gezegd dat Verstegen ook
wel een beetje de nadruk legt op de
zakelijke kant van Audens poëzie,
door zijn keuze die, noodzakelijk
vanwege de grote omvang van het
werk, nogal eclectisch is, maar ook
door zijn vertaling. Zo maakt hij in
‘In Schrafïts’ van de regels ‘Having
finished the Blue-plate special /
And reached the coffee stage, / Stirring her cup she sat’: ‘Haar maal
gedaan met de Dagschotel speciaal /
En nu aan de kofTie toe, zat ze /T e
roeren in haar kop’, waarin het
vloeiende ritme van het Engels en
het lyrische effect van dat uitgestel
de ‘she sat’ zijn verdwenen. M oge
lijk door Audens ondubbelzinnige
en invloedrijke aanwezigheid in ei
gen werk, interpreteert Verstegen
ook veel minder dan Eijkelboom.
Wat de bloemlezing betreft, zwakke
plekken zijn daar nauwelijks in te
ontdekken, die zijn als het ware
thuis, in de Engelse edities geble
ven. Een mooi voorbeeld van Au
dens helder-ironische en tegelijk
Vervolg op pagina 34
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Vertalen van poëzie is berucht on
dankbaar werk. Het is, om een
dichtregel van W .H . Auden te va
riëren, meestal een soort handlezen,
een handschrift o f gezichten lezen;
nogal verdachte bezigheden, die je
weinig over de waarheid en het
juiste karakter kunnen vertellen.
Poëzievertalers zitten meer dan
prozavertalers gewoonlijk te dub
ben tussen een letterlijke vertaling
en eentje naar de geest. Als het ori
gineel dan ook nog op een essentië
le manier een strakke vorm heeft,
wordt het helemaal een klus voor
de vertaler. Hij moet op de meest
prozaïsche wijze met woorden gaan
woekeren om bij voorbeeld het
juiste metrum te halen o f een equi
valent klankpatroon te krijgen.
Ten opzichte van het originele ge
dicht doet een vertaler het bijgevolg
vrijwel nooit goed. In belezen kring
is het daarom gewoonte om te roe
pen dat je de ganse literatuur maar
zoveel mogelijk in het origineel
moet lezen. Een vrome bede, maar
mijns inziens niet een die vertalin
gen diskwalificeert. In het goede
geval ontstaat er bij vertaling im

mers een soort nieuw gedicht.
Voorwaarde is dan wel dat de verta
ler zelf genoeg van een dichter in
zich heeft en verder bewijst een be
paalde visie op het werk in kwestie
te hebben. Volgens dichter/vertaler
Jan Eijkelboom is vertalen de zui
verste vorm van close reading, dat
wil zeggen: wie poëzie vertaalt in
terpreteert haar ook. Om diezelfde
reden valt er over elke vertaling tot
in lengte van dagen te twisten.
Wat voegt een vertaling nu precies
toe aan het origineel? In het
slechtste geval een been aan een bij,
in het beste geval een nieuwe kijk
op een oud gedicht. Onlangs ver
schenen, om dit laatste te de
monstreren, drie poëzievertalingen
uit het Engels. Peter Verstegen
waagde zich onder de titel Die
avon d dat ik de stad inliep aan W .H.
Auden, Cees Buddingh’ deed P ara
dijs in beeld van D .J. Enright en Jan
Eijkelboom vertaalde Gedichten van
Philip Larkin. Alle drie uitnemen
de vertalers en bij alle drie zie je
ook telkens weer dat ze noodzakelij
ke elementen uit het origineel laten
voor wat ze zijn om er ergens an
ders weer eigen invloed aan toe te
voegen. In feite gaan ze op die ma
nier een dialoog aan met de fron
sende lezer, die ze nauwlettend kan
volgen aan de hand van de meegele

uitsluitends. Hier zou je kunnen
denken: liefde en dus niet kunst of
het oog van de latere bezoeker aan
het graf: alleen Liefde!
Christopher Ricks gaf in zijn b ij
drage aan L arkin a t sixty echter een
dubbelzinnigheid aan die in Eijkel
booms translaat verdwenen is. De
nadruk ligt zijns inziens behalve op
‘love’ ook sterk op ‘survive’ en aan
de mate waarin je dit accent hono
reert valt een verschil in gevoels
waarde van ‘us’ te demonstreren.
Beklemtoon je ‘survive’ zwaar dan
valt ‘us’ daarvan een beetje in het
niet, het wordt een anonieme me
nigte. K rijgt ‘survive’ minder na
druk, dan kan het zwaartepunt naar
‘us’ verschuiven dat dan een per
soonlijker inhoud krijgt. Deze dub
bele lezing impliceert in Ricks’
ogen een door Larkin opengelaten
keuze tussen een klassieke en een
romantische strekking van de slot
regel. ‘U s’ onbeklemtoond geeft
een generaliserende, rationaliseren
de versie, ‘us’ mét klemtoon een
specifieke, dramatische. O f Larkin
het zo allemaal bedoeld heeft is de,
tamelijk oninteressante, vraag. Feit
is dat zijn woorden zich verschil
lend laten uitleggen. Wat Jan E ij
kelboom nu bedoelt met zijn op
merking dat vertalen close reading
is, blijkt geheel uit zijn vertaling.
H ij slaat de tegenstelling klassiekromantisch over en legt de nadruk
geheel op het mystieke aspect, de
tijd trotserende liefde. H ij interpre
teert dus, geeft het gedicht een ei
gen strekking mee.

wijze toch met benauwd en kort
zichtig samenhangt.
Philip Larkins Gedichten is ook een
uitstekende bloemlezing uit het
werk, dat zich door de geringe om
vang trouwens ook heel wat makke
lijker laat plukken dan bij voor
beeld dat van Auden. Alleen uit
zijn eerste, wat vage, symbolisti
sche bundel The N orth Ship is niets
opgenomen. M aar wat een prachti
ge gedichten schrijft die man overi
gens. Zijn bekoelde wanhoop uit
zich het mooist in de verzen waarin
hij passief het ongezochte obser
veert, in het gedicht ‘Hoge
vensters’ bij voorbeeld met de openingsstrofe: ‘Als ik een stel kinde
ren zie lopen / en denk dat hij haar
neukt en dat zij /aan de pil is o f een
schildje heeft, / weet ik: dit is het
paradijs.’ waarin achter de laconie
ke registratie van uitzicht en ge
dachte onmiddellijk een bizarironische twintigste-eeuwse versie
van Eden met schuldige onschuld
opdoemt.
Larkins poëzie heeft de unieke
kracht om in het alledaagse het reli
gieuze te vinden. M et sombere iro
nie wijst hij het kerkelijke a f om er
een soort tijdeloos ‘werkelijkheidsgeluk’ voor terug te winnen. Een
heel mooi gedicht is ‘W ater’, door
Eijkelboom als volgt vertaald:
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De ruggegraat van de Duitse literatuur Suhrkamp
De Duitse uitgeverij Suhrkamp
Uitgever Peter Suhrkamp (1891-1959) ge
niet nog steeds een aanzien in Duitsland
dat bepaald ongewoon is. Zijn opvolger in
het bedrijf, dat sedert zijn oprichting in
1950 Suhrkamp Verlag heet, Siegfried Unseld, puliceerde in 1975 Peter Suhrkamp,
zur Btographie eines Verlegers. Voor de
oprichting van het bedrijf was er reeds een
grammofoonplaat met interviews met
Suhrkamp op de markt gebracht en in 1974
promoveerde Friedrich Voit aan de Saarlandse Universiteit met een centimeters
dikke dissertatie op Suhrkamp. Ten slotte
heeft de uitgeverij bijkans iedere snipper
uitgegeven van de verstorven baas die er te
vinden was. Tot en met twee delen Ausgewahlte Schriften (1951-1956).
Als ik zou poneren dat Suhrkamp het prototype
is van de mislukte auteur die maar uitgever is
geworden, zit ik niet ver bezijden de waarheid.
Het begon met een ‘vertelling’ in 1918. In 1922
was er een toneelstuk en in 1957 het laatste lite
raire werk Munderloh; in 1979 aan zijn achtste
duizendtal toe en ondanks dat een verbijsterend
slechte bundel verhaaltjes.
Suhrkamps kracht lag in het uitgeven. Zijn tal
rijke geschriften over lezen en uitgeven zijn
nogal oppervlakkig. Ze zijn bovendien ietwat
belerend en vaderlijk. Daar hebben Duitse uit
gevers wel meer last van; een enkeling zal Axel
Springers boek kennen waarin deze mammoetuitgever het de Europese bevolking nog één
maal uitlegt (hoe het zit met rechts maar vooral
met links). De uitgever als geweten van de natie
maakt in Nederland weinig kans.
Johann Heinrich Suhrkamp — die om een onbe
kende reden Peter werd genoemd — werd gebo
ren op 28 maart 1891 in het Oldenburgse vlekje
Kirchhatten als zoon van een boerenechtpaar.
Overdag hoedde hij koeien, ’s avonds speelde
hij stiekem viool. Met een vervalste handteke
ning van zijn vader meldde de kleine Peter zich
aan als leerling van een voorbereidingsklas tot
de kweekschool. Hij werd aangenomen. Toen
zijn vader erachter kwam, liet hij Peter alle hoe
ken van het huis zien en stelde hem voor de keu
ze: of boer worden of het huis verlaten. Peter
verliet het ouderlijk huis, trok in bij een postbestellersweduwe te Oldenburg en verdiende
zijn studie met het overschrijven van notariële
akten. In 1911 behaalde Peter het diploma van
Volksschullehrer.
Hij vocht in de laatste maanden van de Eerste
Wereldoorlog mee en besloot na de oorlog aan
verscheidene Duitse universiteiten Germanistik
te gaan studeren. In de winter van 1919 leerde
hij Bertolt Brecht kennen. Van 1921 tot 1925
was Suhrkamp werkzaam als dramturg. Vervol
gens was hij vier jaar opvoedkundig leider aan
een schoolgemeenschap. In 1929 reist hij naar
Berlijn en vestigt zich aldaar als free lance jour28
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voor het einde van de oorlog vrijgelaten. Nadat
de oorlogshandelingen beëindigd waren leed
Suhrkamp aan vele kwalen. Hij herstelde en
maakte plannen. Hij reisde naar Engeland, leg
de daar contact met schrijvers en deed hetzelfde
in zijn vaderland. Het plan om zijn uitgeverij
opnieuw op te richten zette zich in hem vast.
Het briefje dat Brecht hem op 21 mei 1950
zond, was er één van de drieëndertig auteurs die
kozen voor Peter Suhrkamp: ‘Beste Suhrkamp,
natuurlijk zal ik onder alle omstandigheden pu
bliceren bij de uitgeverij die u leidt. Hartelijks,
uw Bertolt Brecht.’

Wahren Bücherfreunde

Peter Suhrkamp

nalist. Weer drie jaar later werd hij verantwoor
delijk eindredacteur van het tijdschrift Die Neue
Rundschau, dat uitkwam bij S. Fischer Verlag
Berlin.
In de herfst van 1933 is hij eindelijk waar hij
nimmer wezen wou: ‘Wat mij betreft, had ik er
nauwelijks een idee van, toen ik al zo ver in de
uitgeverij zat, dat ik überhaupt op weg was om
uitgever te worden,’ zei Suhrkamp over zijn toe
vallig tot stand gekomen betrekkingen met de
uitgeverswereld. In 1933 werd hij lid van de
raad van bestuur van S. Fischer Verlag. Na twee
jaar het bedrijf met Samuel Fischers zoon geleid
te hebben, leidde Suhrkamp vanaf begin 1936
het bedrijf in zijn eentje. Suhrkamps politieke
ideevorming is, gelet op het tijdvak, een bepaald
milde: in een brief aan Carl Zuckmayer (12 ok
tober 1939) bekent hij liever als soldaat te ster
ven dan onder de Russische knoet te geraken.
Op 1 juli 1942 werd de (joodse) naam S. Fischer
Verlag verboden. Het werd: Suhrkamp Verlag,
vorm. S. Fischer. De toevoeging ‘voorheen...’
werd na een paar maanden óók verboden.
Suhrkamps gedrag werd voor de nazi’s meer en
meer een doorn in het oog. Hij gaf dingen uit
die niet door de beugel konden. Op 13 april
1944 werd de uitgever opgepakt en begon de
tocht door Ravensbrück en Sachsenhausen. We
gens zware ziekte werd hij een paar maanden

Op 1 juli 1950 kon Suhrkamp, terwijl hij werd
ingeschreven in het Frankfurtse handelsregister
zoals gezegd rekenen op drieëndertig schrijvers.
N u het bedrijf in 1983 drieëndertig jaar bestaat,
heeft Suhrkamp Verlag tegen een speciale prijs
drieëndertig boeken heruitgegeven die al sedert
jaar en dag de toets der kritiek hebben kunnen
doorstaan. 33 is natuurlijk geen getal om te her
denken; de reden voor deze goedkope heruitga
ve was dan ook vooral van publicitaire en econo
mische aard. Vreemd genoeg heb ik nergens in
de campagne rond het ‘Weisse Programm’ der
drieëndertig boeken, het getal van auteurs ver
meld gezien waarmee Suhrkamp in 1950 kon
beginnen. Het project omvat het nu reeds zo
vaak genoemde getal van boeken van onbetwist
bare literaire of culturele waarde. Men wordt in
staat gesteld prachtige, gebonden boeken tegen
een spotprijs te verwerven.
De twee eerste boeken die Suhrkamp met zijn
nieuwe bedrijf uitgaf waren van T.S. Eliot (Ausgewahlte Essays) en Max Frisch (Tagebuch 19461949). Bepaald geen gemakkelijke boeken voor
de Duitse bevolking die nog steentjes zat te blik
ken en voor wie het bonnenstelsel dagelijkse
kost was. Het zegt veel over Suhrkamp. Toen
Suhrkamp in 1951 zijn inmiddels befaamde ‘Bibliothek Suhrkamp’ aankondigde, sprak hij zon
der enige schroom: ‘Die Bibliotheek Suhrkamp
ist dem wahren Bücherfreunde zugedacht, jener
Leser-Elite’. In de eerste zes deeltjes zat Hesse
— Hesse is door Suhrkamp uitgegeven en een
van de allergrootste uitgeverssuccesen uit de ge
schiedenis der drukkende mensheid — en, hier
wéér die eigenzinnige Suhrkamp, Paul Valery’s
Tarn, Zeichnung und Degas, Studiën.
Ik kan helaas niet stil blijven staan bij ieder feit
uit de geschiedenis van Suhrkamps Suhrkamp
Verlag. Ik beperk mij tot de vermelding van
Suhrkamps zwakke gezondheid en de uitbouw
van het fonds. Na de dood van Peter Suhrkamp
op 31 maart 1959 zijn de getrouwen van hem
geen millimeter afgeweken van Suhrkamps
standpunt: een boek is niet moeilijk of onlees
baar, een boek is goed of slecht. Peter Suhr
kamp rust onder een eenvoudige ruwe kei op
het eiland Sylt.
Het fonds van Suhrkamp heeft nooit een con
cessie gedaan aan de smaak of mode des volks.
Suhrkamp en zijn opvolgers hebben zonder op-

houden smaak en mode gedicteerd. Daarin zijn
zij wonderwel geslaagd; men kan Suhrkamp
(van nu af wordt het bedrijf bedoeld) nauwelijks
beschuldigen van het uitgeven van houtkachelboeken, damesromans, goedkope succesjes of
losbolligheden. Suhrkamp geeft het werk uit
van nagenoeg alle belangrijke Duitse schrijvers,
waarvan een opsomming een indruk mag geven:
Brecht, Thomas Mann, Peter Handke, Martin
Walser, Hans Magnus Enzensberger, Thomas
Bernhard, Uwe Johnson, Alexander Mitscherlich, Theodor W. Adomo, Max Frisch, Max
Horkheimer, Walter Benjamin, Franz Xaver
Kroetz, Franz Boni, Robert Walser, Jürgen Habermass, Norbert Elias, Ludwig Wittgenstein,
Uwe Johnson, Peter Weiss, Wolfgang Hildesheimer, Ödon von Horvath enzovoort enzo
voort, waarbij de wat minder bekende schrijvers
niet genoemd zijn, en evenmin de verschillende
reeksen en vertalingen. Suhrkamp heeft natuur
lijk wel eens een wetenschappelijk werk uitgege
ven dat elders een succes was, maar zij heeft
hoofdzakelijk oorspronkelijke publikaties het
licht doen zien, van de ontdekking van literair
talent tot schijnbaar obscure wetenschappelijke
tractaten.
Een voorbeeld. Onlangs kocht ik de onder re
dactie van Helmut Reinalter samengestelde ver
zamelbundel Freimaurer und Geheimbünde im
18. Jahrhundert in Mitteleuropa (Suhrkamp
Taschenbuch Wissenschaft 403; 1983). Toch
werkelijk geen titel die een groot debiet belooft.
Vooral als men kennis neemt van de hoofdstuk
titels, bij voorbeeld: ‘Die Freimaurerei zwischen Josphinismus und frühfranziszeischer Reaktion’.

Fleckhaus
Een somber personage zou kunnen stellen:
‘Suhrkamp heeft de wereld het poppige proza
van Hesse en de zwammerij van Habermas door
de strot gewrongen’. De liefhebber van onont
gonnen gebieden juicht: ‘Suhrkamp heeft Wolf
Lepenies een kans gegeven met de publikatie
van zijn Melancholie und Gesellschaft en Witt

genstein gemaakt.’ Beide opvattingen zijn waar
als er mijn mening wordt gevraagd. Om te ver
blijven in het land der heerlijkheden: Suhrkamp
heeft Lepenies uitgegeven en zodoende Lepe
nies’ opvattingen over de melancholie (die de in
terpretaties over de vorige eeuw diepgaand mo
duleerde) ruim baan gegeven. Wittgenstein zou
nooit zijn wijsgerige roem hebben bereikt wan
neer Suhrkamp hem niet had uitgegeven. De
uitgever liet niet slechts een ‘grote editie’ het
licht zien maar kwam reeds in 1963 met een en
kele marken kostende editie van Tractatus
logico-philosophicus (in 1982, inmiddels zes mar
ken kostend, aan zijn honderddrieduizendste
exemplaar toe).
Suhrkamp weet van geen ophouden. Terwijl de
wijsgerige wereld steunt en zucht onder het ge
brek van een behoorlijke biografie van Witt
genstein, komt het uitgevershuis met het biogra
fisch plaatwerk Ludwig Wittgenstein. Sein Leben
in Bildern und Texten (1983). Dit kilo’s zware
boek is bij voorbaat reeds onvervangbaar. Al
was het slechts om de design en typografie van
Willy Fleckhaus. Fleckhaus, en in mindere mate
Rolf Staudt, zorgen er nu reeds vele jaren voor
dat de Suhrkamp-boeken chic zijn uitgevoerd.
Fleckhaus heeft Suhrkamp een gezicht gegeven
van betrouwbaarheid, heldere typografie en
vooral rust. Wat Spectrum/Aula typografisch zo
wildwesterig-opstandig maakt is haar voortdu
rend aantrekken van het in zwang zijnde plakletterige modejasje. Suhrkamp heeft uitsluitend
degelijke typografie op een egaal front gegeven.
Ik heb de neiging het Penguin-concept, van Jan
Tschichold — hoe geniaal ook — ondergeschikt
te stellen aan de adembenemende rust van
Fleckhaus.
Pocketreeksen met de meest onmogelijkste ti
tels, wetenschappelijk hoogstaande edities,
vooraanstaande letterkundigen op de fondslijst
— dat is de kracht van Suhrkamp. En bijna
nooit een plaatje op de omslag. Altijd mooie let
ters, lijnen en één kleur (met ten hoogste één
steunkleur), dat is het Fleckhaus-concept dat op
bijna typografisch-stalinistische wijze het ge
zicht van Suhrkamp bepaalt.
Het onmogelijke is gedrukt door Suhrkamp.
Toen het neo-marxisme uitbrak, bracht Suhr
kamp obscure wetenschapsgebieden. Toen
iedereen hasj ging roken, had Suhrkamp de Gesammelte Schriften van Hesse reeds uitgegeven
(1957). Men vraagt zich dus het geheim van de
ze uitgever af. Voits proefschrift Der Verleger
Peter Suhrkamp und seine Autoren (handelsedi
tie: Kronberg/Ts. 1975) maakt duidelijk dat het
Suhrkamps grootste verdienste is geweest dat
hij aanschrijf- en aanspreekbaar was voor zijn
auteurs. Een onmiskenbaar bewijs daarvan is
Suhrkamps Briefe an die Autoren (Bibliothek
Suhrkamp 1964; oorspronkelijk in 1961 uitge
geven als Privatdruck). Peter Suhrkamp en zijn
opvolgers zijn nimmer de auteur uit het oog ver
loren; zelfs wanneer zij de kassa in de verte
hoorden klingelen.
Het ‘regenboogfonds’ van Suhrkamp — Fleck
haus heeft in de loop van zijn designbestaan
waarschijnlijk alle kleuren gebruikt die er te ver
geven zijn; zijn kobalt- en Pruisisch-blauw front
met eigele letter vind ik het allermooist — straalt
de onmogelijke combinatie van geleerdheid en
verkoopbaarheid uit. Los gezien van Suhrkamps

bemoeiingen met de bellettrie, die waarachtig
niet weg te cijferen zijn, is het een groot talent
van dit uitgeversbedrijf dat het een meester is in
het veroorzaken van het snobeffect. In Nederland
is daar uitgever Bert Bakker af en toe op voor
beeldige wijze ook toe in staat. Ik herinner mij
vertalingen van (zeer) moeilijke boeken die met
containers tegelijk de deur uit vlogen (Pirsig,
Gödel) en onlangs een origineel Nederlands
boek van Guépin. Geen mens zal staande dur
ven houden dat Guépin door iedere koper wordt
uitgelezen. Blijkbaar werkt er een effect van datmoet-je-gelezen-hebben of tenminste: dat boek
móét je in de kast hebben staan.
Suhrkamps reeks Materialien wordt goed ver
kocht, in Duitsland tenminste. Dat er van Wittgensteins Tractatus meer dan honderdduizend
exemplaren in pocket verkocht zijn, zegt meer
over Suhrkamps handelsvermogen dan de lezer.
Ik zou staande willen houden dat slechts weini
gen van die honderdduizend kopers de Tracta
tus hebben uitgelezen. En dat geldt in meer of
mindere mate ook voor Suhrkampse topauteurs
als Szondi, Adomo, Habermas en de socioloog
Siegfried Kracauer. Zelfs voor een groot taalge
bied als het Duitse moet het een Godswonder
genoemd worden dat er bij voorbeeld van Adorno’s Philosophische Terminilogie I enige tiendui
zenden exemplaren werden verkocht! Peter
Suhrkamp en Siegfried Unseld, de mannen van
het eerste uur, hebben de gouden formule (elite
en snob bedienen voor een schappelijke prijs)
gevonden waarmee de huidige directie (inmid
dels is Insel Verlag ook deel uit gaan maken van
het concern) nog steeds eer en aanzien oogst.
Het succes van Peter Sloterdijks Kritik der zynische Vernunft — 960 bladzijden bepaald geen tri
viaal proza in twee delen, 36 Mark — is het
meest recente voorbeeld van het uitgeversgeheim van Suhrkamp. (Er zijn nu tweeën vijftig
duizend exemplaren van verkocht.)
Peter Suhrkamp schreef in Der Leser (1960,
tiende duizendtal 1972): ‘Zeer veel mensen hebben
een vooroordeel tegen het lezen, bij ons (in Duits
land) minstens de helft van alle mensen hoewel ik
geloof dat het er nog meer zijn. ’ Suhrkamp heeft
als een van de weinige Duitse uitgevers Duits
land goede boeken leren lezen. Veel van de an
dere Duitse uitgevershuizen zijn opgeslokt door
oppervlakkige boekenfabrieken of hebben ge
wed op de dochters van Courths-Mahler. Over
eertijds gerenommeerde huizen als Bertelsmann
en Brockhaus spreken nog slechts nostalgici.
Suhrkamps uitspraak ‘Ik zal altijd aan het hoofd
staan van een literaire uitgeverij’ (1950) is zelfs
na zijn dood onverflauwd waar. Zijn naam
prijkt op duizenden literaire én literairhistorische, wijsgerige, sociologische et cetera
boeken.
‘Warum literatur? — Diese radikale Frage
taucht in unserer kommerzialisierter und technisierter 7.ivilisation nicht selten au f (Der Leser,
blz. 179). Het beste antwoord heeft Peter Suhr
kamp niet gegeven in zijn lezing ‘Die Aufgabe
der Literatur’ (1956) maar geeft hij dagelijks in
de boekhandel. In Duitse boekwinkels straalt
die immense, veelkleurige muur met Suhrkampboeken onophoudelijk boekenliefde en een pret
tige vorm van geleerdheid uit.
H
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Als u een verwende reiziger bent zal feller en sneller. Het stuurgedrag is
voorbeeldig, direct, licht, zonder
de nieuwe M azda 6 2 6 twee-deurs
coupé u niet teleurstellen. Neemt u valse reacties in de bocht. Het com 
fort is van vorstelijke
even plaats in de G LX.
EXCLUSIEF
En vergeet vooral niet er VOOR MAZDA allure. Debestuurdersstoel
laat zich bij de G L X op
voldoende tijd voor uit
10 manieren verstellen.
te trekken. Want u stapt
De instap naar achteren
binnen in een eersteklas
is gemakkelijk gemaakt
coupé w aar het aange
door de brede deuren en
naam verpozen is.
de stoelen die bij het
De nieuwe M azda
omklappen naar voren
6 2 6 maakt het u op alle
schuiven.
De leuning
D
e
elek
tronisch
variabele
scho
kbreker
punten aantrekkelijk.
afstelling (E V SA -systeem ) is tegen
van de achterbank is in
m eerprijs (f 8 2 5 , - ) leverbaar o p de
M et een ongekend tem
twee delen neerklapbaar,
perament, voorwielaandrijving, zelfcorrigerende stuurinrich waardoor u de bagageruimte kunt
ting en een comfort dat in z’n klasse verdubbelen. En terwijl u rijdt, blijft
het in de Coupé opmerkelijk stil.
nauwelijks denkbaar is.
De nieuwe krachtbron is stiller, Ook het koetswerk zal u aanspreken.

We bedoelen de serie speciale dompel
baden (o.a. zinkchromaat) die roestvorming van binnenuit voorkomt.
D aardoor blijft uw wagen niet alleen
lang mooi, m aar houdt ook lang z’n
waarde. M éér auto. M inder zorgen.
De nieuwe M azda 6 2 6 is er
in drie modellen: 4-deurs Sedan
(v.a. f2 0 .2 9 5 ,-), 2-deurs Coupé (v.a.
f 2 2.895,-) en 5-deurs Hatchback
(v.a. f23.195,-) met naar keuze een
1.6 en 2.0 L motor. Afleveringskosten f 3 6 0 ,-. Prijzen inclusief BTW.,
prijswijzigingen voorbehouden.
Bij uw M azda dealer zult u
merken dat de 6 2 6 zogezegd rijdt als
een trein.
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Tussen realiteit en mogelijkheid
‘De Franse tuin’, het debuut van Nicolette Smabers
De Franse tuin
door Nicolette Smabers
Uitgever: De Bezige Bij
110 p., ƒ19,50

Cyrille Offermans
‘Dat is een goeie vraag!’ — in
het enthousiasme waarmee ie
mand met dat zinnetje hulde
brengt aan de vraagsteller is
meestal ook een gevoel van
opluchting te horen: gelukkig,
geen vraag waar ik geen raad
mee weet. D e spreker heeft een
orde gesticht en de ‘goeie vraag’
bevestigt dat die is geaccep
teerd. Behalve als z o ’n vraag al
leen wordt gesteld om die in
druk te wekken.

Vanuit Eindhoven verbindt N L M CityHopper het zakenleven
VERTREKTIJDEN VANUIT
uit de regio rechtstreeks met Parijs door middel van 2
EINDHOVEN
PARIJS
retourvluchten per werkdag. Vandaar 'Eindhoven a/d Seine’.
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omringende Europa. Luchtverbindingen vanuit Amsterdam,
Rotterdam, Eindhoven, M aastricht.
N aar plaatsen als Stuttgart, Bremen, Birm ingham en Belfast,
m aar ook naar Londen, Parijs, Hamburg.

En dat alles volgens het N LM -sp ecialism e Vliegensvlug en vriendelijk’.
U w reisagent helpt u
aan onze dienstregeling. O f bel
N L M CityHopper: 0 2 0 - 4 9 3 2 5 2 .

NLMCityHODDer
Vliegensvlug en vriendelijk.

Een ‘verkeerde’ vraag — een dom
me, een binnen de gegeven orde on
beantwoordbare — duidt namelijk
op afwezigheid; en wie onopvallend
afwezig wil zijn, doet er daarom
goed aan zo a f en toe eens een
‘goeie vraag’ te stellen. Dat inzicht
— iedereen die nooit té gretig heeft
willen leren heeft het verworven —
ligt ten grondslag aan de vragen
van de vertelster in De Franse tuin
van Nicolette Smabers: ‘Wat zijn
buitenlanders?’, ‘Fransen, wat zijn
dat?’, ‘Waarom woonden wij in de
ze straat en uitgerekend in dit
huis?’
Het meisje wier jeugd in De Franse
tuin in sprookjesachtige miniatuurverhalen wordt opgeroepen, pro
beert met die vragen haar buien van
afwezigheid te camoufleren. Ze
wordt daar namelijk voor gestraft.
Om haar zonden te overdenken
moet ze dan op een stoel in de keu
ken gaan zitten. Maar in plaats van
haar zonden te overdenken stelt ze
zich zélf een ander soort vraag:
‘Straf voor zonden kon je altijd krij
gen maar wat kreeg je van tevoren
voor die zonden terug? Geen kans
op rijkdom, lekker eten en plezier,’
terwijl dat toch de inzet van haar
zonden was. Anders lag dat bij ‘de
boeven’ die haar hadden ontvoerd
en vervolgens naar ‘de bergen van
goud’ (het Scheveningse strand)
hadden gebracht. Die geloofden
niet in zonden en leefden er maar
op los. Door hen wilde ze maar al te
graag ontvoerd worden.
Buitenlanders, Fransen, boeven —
al die goddeloze lieden bevolkten

het kinderlijke universum van N i
colette Smabers op dezelfde van
zelfsprekende wijze als hun god
vruchtige tegenpolen: haar vader
en haar moeder. Het onderscheid
tussen werkelijkheid en verbeel
ding is hier nog geenszins voor eens
en voor altijd vastgelegd. Iedereen
kan op elk moment een ander wor
den: een Javaanse prinses, Sneeuw
witje, de Schone Slaapster. In de
dromerige blik van het kind veran
dert een stukje strand moeiteloos in
een strijdtoneel uit heroïscher tij
den, en wel zonder dat de
schrijfster zo’n verandering alsnog
van ‘verstandig’ commentaar voor
ziet — dat is het wat deze verhalen
soms zo fascinerend maakt.

‘Ik streek met mijn armen door het
mulle zand en maakte een vlakte,
mooi glad en hard, zonder schelpen o f
andere spulletjes. Twee vingertoppen
liepen er dwars doorheen, paardesporen. Ik ging plat op de grond liggen
met mijn kin in het zand en met beide
handen rond mijn ogen. Een kijkdoos.
Ver weg, de bergen van goud, daar
voor, de uitgestrekte vlakte. Alleen de
poort ontbrak. Twee stokjes, het der
de horizontaal daarop. Niet meer
aankomen nu. Inderdaad, puur goud.
Niemand kon daar komen zonder
eerst door de zwaar bewaakte toe
gangspoort te zijn gegaan en dan
volgde nog een urenlange tocht door de
eenzame vlakte. Een gevaarlijke on
derneming, dal wist iedereen, maar

wel nergens zijn waar te nemen.
Onverfraaid zijn de beelden van de
katholieke,
Haags-Scheveningse
jeugd die de schrijfster in achten
twintig korte, op zich zelf staande
stukjes oproept. Meestal lijken het
namen, kinderversjes o f gevleugel
de woorden van vroeger te zijn die
de toverkracht blijken te bezitten
om de bijbehorende beelden,
scherp en vloeiend tegelijk, te laten
ontstaan. Het beeld van die prachti
ge Javaanse prinses bij voorbeeld,
die niet leek te lopen om een af
stand te overbruggen maar bij wijze
van lichtvoetige dankbetuiging aan
de aarde; het beeld van hun saaie
Haagse huis met hun slaapkamer
die een badkamer moest zijn maar
het niet was; het beeld van die rare,
slechts met schaamte gedragen
tweedehands kleren, die vader in
ruil voor wat postzegels van ‘Ame
rikaanse vrienden’ had gekregen;
het beeld van die strenge vader —
misschien het mooiste uit dit boek
— die urenlang in zijn stoel zat en
het was duidelijk dat het zojuist nog nauwelijks met iemand anders con
was geprobeerd. Verse sporen. Dom. verseerde dan met de nieuwslezer
Op klaarlichte dag. Zo hadden ze op de radio.
zich laten vangen, die paardesporen De dood van de vader betekende
waren immers duidelijk genoeg. Als voor de kinderen dan ook alleen
ik mijn buik diep in het zand drukte, maar opluchting. M et zijn gezeur,
aan de grond luisterde, trilde het zijn eeuwige bevelen en zijn als vra
gesteiger van de paarden in me door gen vermomde gescheld (‘Wie heeft
en vaagweg hoorde ik het, het geroep die voordeur open laten staan?’,
en geschreeuw van de boeven. Voor ‘Was die voordeur dan vanzelf
hen was het nu afgelopen, ze werden open gegaan soms? Hadden de bu
naar de bunkers in de duinen afge ren die voordeur opengemaakt? O f
voerd, vastgebonden, doodgeschoten.’ de wind?’) had hij de ruimte waar
de kinderen vrij konden ademhalen
Katholieke jeugd
ook wel erg klein gemaakt. Zich af
Een fragment als dit maakt duide vragend wat zij op het bidprentje
lijk dat het in deze verhalen om de
zouden schrijven, gesteld dat ze dat
evocatie van een kinderbewustzijn
mochten doen, oppert de vertelster
gaat, niet om vertelde herinnerin bij wijze van postume wraak de vol
gen. Het verschil daartussen is
gende tekst: ‘Hij gaf de geest’, dan
groot. In vertelde herinneringen
een hele tijd niets, misschien een
heeft het verstand meestal alles
mooie foto. Onder die foto: ‘Neder
weggecensureerd wat de beelden en
land herrees maar hij deed er niet aan
de fantasieën van zo’n kinderlijk
mee. H ij heeft tien ja a r lang op een
bewustzijn in de ‘directe rede’ hun
stoel gezeten en wij hebben hem nooit
aantrekkingskracht geeft: de afwe zelfs maar een heel klein sprongetje
zigheid van scheidslijnen tussen
zien maken. Dat verdriet ons zeer. ’
fatsoenlijk en onfatsoenlijk, het or Intussen wordt het nu wel lang
ganische en het anorganische, reali
zaamaan een beetje mogelijk om
teit en mogelijkheid. De herinne onopvallend aanwezig te zijn zón
ring, smakelijk opgedist vanuit de
der ‘goeie vragen’ te moeten stellen
wetenschap dat haar inhoud defini
o f beantwoorden, want — zo luidt
tief tot het verleden behoort, is het
de laatste zin van dit boeiende de
domein van nostalgie en sentiment.
buut — ‘zo raakten we verwijderd
Het is de niet geringe verdienste
van de vraag “ Wie had die voor
van Nicolette Smabers dat die
deur open laten staan.” ’
H
symptomen van ongeneeslijke vol
wassenheid in De Franse tuin vrij
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Prachtige verhalen
T<*ssad<‘ Loo
De meisjes van de
suikerwerkfabriek

Valse góden

Tessa de Loo De meisjes van de suikerw erkfabriek
Grote ABC. 196 blz. f 29,50
“ wanneer haar eerste boek lang uitblijft, is er iets rnis met de
uitgevers in dit land’, zei H. M.van den Brink in NRC/Handelsblad.
In iedere boekhandel te koop.

ARBEIDERSPERS SINGEL 262

‘De modernste schrijver
uit de vorige eeuw’*

(Iclssis

'M aarten ’t Hart in
NRC/Handelsblad

*j

‘Machado's meesterwerk prikt
alle illusie door...
een verrassing, meteen als je
het opslaat...
een prachtig boek.’ - Willem
Kuipers in De Volkskrant

‘Vostlnmie
herinneringen
van B ra sc
Cubas

Machado de Assis
Posthume
herinneringen van
Bras Cubas

Grote ABC 267 blz.
Geb. f 29,50

‘Een van de belangrijkste
auteurs van Brazilië en een
unieke figuur in de
wereldliteratuur...
August Willemsen maakte de
vloeiend lopende vertaling en
schreef ook het uitstekende
nawoord.’ - Nieuwsblad van
het Noorden

'Startschot voor een uitgeversprojekt dat bewondering
afdwingt’. - J. Huisman in
Algemeen Dagblad
Dit vrolijke, kleurrijke,
geestige, droevige boek... in
meesterlijk Nederlands.’ Maarten ’t Hart in NRC/
Handelsblad
In iedere boekhandel te koop

ARBEIDERSPERS SINGEL 262
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diepzinnige poëzie is de volgende
bagatel, waarin hij zijn verlangen
naar een klassiek ingericht gees
tesleven uitspreekt: ‘Was bewust
zijn maar een salon, / woorden
goed gesoigneerd / en zwijgzaam’.

De derde dichter in dit gezelschap,
D .J. Enright, is in Nederland voor
namelijk bekend van zijn bloemle
zing ‘The Oxford book o f contemporary verse 1945-1980 met voortreffe
lijke inleiding. Hij verklaart zich
daarin tegenstander van de valse
góden van obscuriteit en spontani
teit. Een klassiek geaard dichter
dus. Dat blijkt ook uit het door
Buddingh’ vertaalde Het paradijs in
beeld (waarvan merkwaardigerwijs
nergens de originele titel vermeld
staat die bij mijn weten Paradis illustrated luidt — ook een kleine in
troductie tot de dichter was geen
luxe geweest).
Paradijs in beeld is een gedicht in
vierendertig afdelingen, dat qua
genre teruggaat op de parodiemissen en travestiegedichten. De b ij
belse schepping en haar nasleep
wordt op humoristische, soms
hardhandige manier in haar hemd
gezet. Enright is een vertegenwoor
diger van het type Engelse poëzie
dat ‘light verse’-elementen niet
schuwt. Zijn Paradijs is in hoofd
zaak een hilarisch werkstuk waarin
de maker zijn sombere kijk op de
mens tot satire heeft omgesmeed.
Hier en daar flauw is het over het
geheel genomen een geestig produkt dat als volgt met de deur in
huis valt:

‘Kom, ’ sprak de Almachtige tot
[Adam.
‘E r moet worden gewerkt, zelfs in
[Eden. ’
‘Ik ben benieuwd hoe je ze noemen
[zat,’
Zei de Heer. ‘Het is een prima dag
[ervoor. ’
‘En haal je duim uit je mond, ’
Voegde H ij eraan toe. (Adam miste
[zijn moeder)
Even later is Adam bezig namen te
verzinnen. Hij probeert maar wat:
Bambi, Pooh, Krafft Ebbing, IndoChina, Konttor. ‘Condor is goed,’
zei de Here God. ‘Staat mij aan. De
rest is niks.’ In het Engels staat er
‘bollock’ (bal, kloot) dat de hardho
rende schepper voor ‘bullock’, os
aanhoort. Enright is verzot op zul
ke woordgrapjes en dat geeft al aan

dat hij niet zo’n zwaartillend dich
ter is. Buddingh’ lijkt me de aange
wezen man om deze typisch Engel
se, een beetje M onty Pythonachtige
humor te vertalen, die in sommige
opzichten cabaret op hoog niveau
is. Feitelijk valt er weinig meer
over te zeggen dan dat je ervan
moet houden. Nu, ik houd er wel
van, al moet ik er soms de nodige
meligheid voor opbrengen. In alle
schijnbare vlotheid gaat immers
soms het ongerijmde schuil: ‘Het

Antonia F hasek
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was anders in mijn tijd,’ / Zei Adam.
/ ‘Mensen bleven toen eeuwig leven. ’
Larkin, Auden en Enright, een trio
dichters dat in verschillende dose
ringen typische eigenschappen van
de Angelsaksische poëzie vertegen
woordigt: een wat conservatieve af
keer van het experiment, het geslo
ten circuitachtige hermetisme, een
voorkeur voor ironie en voor alle
daagse taal waarin het diepere van
zelf verborgen is. En hun vertalers,
stuk voor stuk met hen verwant.
Dat je op alle drie vertalingen wel
wat zout kunt leggen is een conse
quentie van hun bezigheid maar ik
lig er niet wakker van dat Verstegen
in de eerste strofe van ‘Een wande
ling bij avond’ zijn best doet om
overeenkomstig het origineel ‘sfe
ren’ o f ‘enerverend’ te laten rijmen
en het rijmschema dan de rest van
het gedicht voor gezien laat; dat
Buddingh’ zich liever met het on
handig klinkende ‘Andere oorden,
andere gewoonten’ behelpt omdat
‘zeden’ op ‘Eden’, dat in de vorige
regel staat, zou rijmen, wat bij E n 
right niet het geval is. En dat Eijkelboom zijn keuze om het ruim
denkende Engelse rijm met assone
rend o f acconsonerend rijm te ver
talen niet altijd consequent binnen
één gedicht volhoudt — en dan zijn
we al op een wel heel pietluttig ni
veau aanbeland. Nee, in hun ver
schillende relaties tot de originele
teksten zijn Eijkelboom, Verstegen
en Buddingh’ ten slotte wat verta
lers moeten zijn, iets meer dan dat,
een beetje eigenzinnig en origi
neel.
■
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pen in wat het betekent voor een
schrijver en essayist als Kousbroek
om zijn verleden in kaart te willen
brengen. Hier wreekt zich de haast
van het journalisme van Jansen van
Galen: een geest zo bedorven door
de actualiteit dat hij het woord
‘subtiliteit’ niet meer weet te vin
den. Kousbroek zou ‘hautain’ zijn.
M en voelt aan zijn klompen hoe
opportunistisch dit is. Iemand die
niet de bedoeling heeft een literaire
karaktermoord te plegen, kan zich
zonder moeite voor de geest halen
dat Kousbroek ‘hautain’ is als dat
ter zake is en genereus, beschaafd
en rechtvaardig probeert te zijn als
de feiten daarom vragen. Hautain is
Kousbroek voor iemand die niet
meer de moeite neemt zich te inte
resseren voor een schrijver en zijn
ontwikkeling, en nog slechts heim
wee heeft naar de tijden dat hij door
dezelfde Kousbroek werd opgewekt
zelfstandig te gaan denken. Dat was
eens, maar nu Kousbroek schijn
baar in een periode is dat hij zelfs
aan de hitsige sensatielust van Jan
sen van Galen niet meer kan vol
doen — zonder daar ook maar de
minste ambitie voor te koesteren —
krijgt hij de zak.
Bij Kousbroek duurt een intellectu
ele discussie geen week, zoals bij
Jansen van Galen. Voor de laatste
moet er elke week iets nieuws zijn,
zodat hij zich na het aflopen van de
‘presentaties’ kan vermeien in wat
anderen hebben bedacht en afge
houden wordt van een pijnlijke
confrontatie met zijn eigen voort
jakkerende leeghoofdigheid. In al
zijn stukken over Indonesië in de
Tweede Wereldoorlog zou Kous
broek er blijk van hebben gegeven
zich geheel niet te interesseren voor
Indonesië en de Indonesiërs zelf.
Pijnlijk gat in het knipselarchief!
Wat Kousbroek bijna uitsluitend
beweerde in zijn stukken over de
Japanse kampen in Indonesië was
nu juist dat de aandacht zich teveel
richtte op de Nederlanders in die
kampen, en niet op de duizenden
Indonesiërs zelf, wier lot volgens
hem aanmerkelijk ongelukkiger
was dan dat van de veelal welgestel
de, en in die geest voortdenkende,
Nederlanders. Het is een affront en
een belediging het anders voor te
stellen, van dezelfde laffe, ongeïn
formeerde en verpeste soort als de
besmuikte roddel waarmee hij
schrijft dat Kousbroek zijn stukken
voor N R C Handelsblad alleen nog
maar geassisteerd door drank kan
voltooien.
Het wordt tijd dat Jansen van G a
len weer eens een tochtje gaat ma
ken.
H
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Informatie krijgt kleur

Ontdek de nieuwe Philips kleuren-tv’s met Teletekst.

Philips biedt u keus uit een twintigtal
geavanceerde kleurentelevisies met inge
bouwde Teletekst decoder. Variërend in een
beeldbuisgrootte van 42 tot 66 centimeter.
Dit is er één van.... Een grootbeeld televisie
met kleurrijke mogelijkheden. Met de ultra
platte afstandsbediening kunt u niet alleen
het toestel, maar óók een Philips videore
corder op uw commando's laten reageren.
Op afstand bladert u moeiteloos door
ruim 200 pagina’s Teletekst. Met steeds weer
aangepaste informatie. Het laatste nieuws, de
culturele agenda of het weerbericht. De
sportuitslagen, recepten of beursberichten.
| Kortom, 'n gratis beeldkrant! Twintig favoriete
paginanummers kunt u opslaaninhetingebouwde geheugen. Zo kunt u ze nóg
makkelijker vinden!
Volop tv-plezier voor nu én voor de
toekomst. Er zijn aansluitmogelijkheden voor
hoofdtelefoon, HiFi-installatie en zelfs LaserVision (VLP). Uit vijftig voorkeurzenders kiest
u met een druk op de knop het gewenste
kanaal. Geniet van de voortreffelijke beeld
kwaliteit. Verbaas u over ’t formidabele geluid
van de beide frontluidsprekers.
Uw toestel is geschikt voor stereo-ont
vangst. In Spatial Stereo. Bovendien kunt u
met een speciale toets het mono geluid een
fraai, ruimtelijk effect geven. Het bekijken én
beluisteren is dus alleszins de moeite waard.
Uw Philips Dealer neemt er graag de tijd voor.
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Philips, ’n Wereld achter
echte kleuren.

Het zwijn en de appel
De constanten in het werk van Rein Bloem
Van de a a rd e
d o o r R ein Bloem
U itgever: Q uerido
59 p. ƒ21,50

H.C. ten Berge
‘Geen woord bezit het monopo
lie,’ schreef Rein Bloem in het
eerste gedicht van zijn eerste
bundel uit 1966. Die bundel
heette O verschrijven en omvatte
behalve enkele series eigen ver
zen ook vertalingen van gedich
ten van Tristan Klingsor en Ezra Pound. N u — drie bundels
en drie uitgevers later — is er
Van de aarde, een nieuwe verza
meling verzen die, net zoals de
eerste bundel, wordt afgesloten
met een afdeling vertalingen.
Deze keer betreft het een selectie
uit de poëzie van de Franse dichter
Pierre Reverdy. De overeenkom
sten tussen beide bundels blijven
niet beperkt tot deze tweevoudige
splitsing in eigen werk en vertalin
gen. Hoewel er ook verschillen zijn
— verschillen die eerder verschui
vingen blijken — zijn de overeen
komsten opmerkelijker en kan wor
den geconstateerd dat Bloem zich
zelf door de jaren heen allerminst
heeft verloochend.
Toch is het niet eenvoudig onmiddelijk greep te krijgen op wat de
nieuwste bundel ons voorschotelt.
O f dit iets te maken heeft met zijn
ooit geventileerde opvatting dat hij
‘ideologisch niet voor poëzie (is) die
direct communiceert’ is een vraag
die hier niet in ijltempo beant
woord kan worden. Hij deed zijn
uitspraak naar aanleiding van de
bundel Scenarios (1970) die toen
pas verschenen was. Scenarios liet
een verschuiving zowel als een uit
breiding van Bloems poëtisch arse
naal zijn.
De poëzie in Overschrijven (1966)
handelt enerzijds over het schrijven
zelf (dit thema is dus niet zo nieuw
als sommigen ons momenteel wil
len doen geloven), anderzijds gaat
zij over de betrekkingen met eerder
geschreven poëzie, in het bijzonder
de poëtische traditie van de twaalf
de eeuw in Europa: Brandaen, de
troubadours, de idee van de
queeste, enzovoort.
In Scenarios, verschenen na De bo
men en het bos (1968), wordt de aan
38
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dacht voor deze onderwerpen ge
handhaafd, maar vindt er tevens
een uitbreiding plaats. Film en lite
ratuur worden met elkaar verbon
den, onder andere in een lange do
cumentaire tekst die verrast door de
wijze waarop Bloem de mogelijke
verfilming van Borges’ verhaal ‘De
dood en het kompas’ aan de orde
stelt.
Van de aarde (1982) bevat naast een
paar vertrouwde elementen van
vroeger een aantal nieuwe die voor
namelijk schatplichtig zijn aan de
beeldende kunst. Hier worden beel
den omgevormd tot woorden en
ontmoeten wij de werken en figu
ren van Giacometti, De Staël, TalCoat, Courbet, Segers en Chardin
(de laatste in een gaaf, intiem ge
dicht waarvan begin en eind elkaar
in varianten spiegelen).
In de loop der jaren is zijn poëzie
dus gevoed door diverse bronnen:
de nieuwsgierigheid naar het raadsel
van het schrijven, zijn bewondering
voor een aantal dichters uit heden
en verleden met wie in het gedicht
een diepgaand gesprek wordt ge
voerd, de relaties tussen poëzie en
film en die tussen poëzie en schil
derkunst. Zijn gedichten worden
daarbij steeds gekenmerkt door een
krachtige ritmiek en een scherp af
gebakend woordgebruik dat meer
en meer naar het hermetische neigt.
Als dit zo duidelijk zichtbaar is, hoe
komt het dan dat het enige inspan
ning kost de ingang tot zijn laatste
verzen te vinden? Dit komt in de

die in een spel van terugkaatsingen
worden betrokken, onverschillig of
zij Bertrans de Bom, Brandaen,
Terborgh, Fellini, Segers of Char
din heten.
Hoet gaat zo iets in zijn werk? Een
simpel voorbeeld: in het vers
‘Neem Cuenca’ uit Scenarios wordt
deze oude Spaanse stad op twee ma
nieren aangeprezen. ‘Volg de gids’
luidt het advies in de eerste strofe.
‘Volg een schrijver’ luidt het in de
tweede. De gids blijkt Michelin te
zijn, terwijl Terborgh de schrijver
is, van wie enkele regels uit Het ge
zicht van Penafiel worden aange
haald. Via twee beschrijvingen kan
de lezer Cuenca in woorden omsin
gelen en innemen. Wie Bloems
tweede advies wil volgen, (her)leest
het aan Cuenca gewijde hoofdstuk
uit Terborghs evocatie van Spanje.
Een bezoek aan de stad zal hiervan
het logische en onvermijdelijke ge
volg zijn.
eerste plaats doordat poëzie van In sommige gevallen echter vinden
huis uit een bijzondere, vaak gecon er annexaties plaats die de grenzen
denseerde en niet zelden meerdui tussen mijn en dijn al te zeer doen
dige vorm van taalgebruik met zich vervagen. Een gedicht over Hercu
meebrengt. In de tweede plaats les Segers bij voorbeeld herinnert
vergt de poëzie van Bloem een ze aan Faverey en de Fransman Du
kere vertrouwdheid met literatuur Bouchet, die eerder aan de befaam
en visuele kunsten. In de derde de etser poëtisch gestalte hebben
plaats heeft de dichter een persoon gegeven. Z.ij zijn in dat verband uit
lijke opvatting omtrent poëtisch voerig door Bloem beschreven en
taalgebruik aan dit alles toege gefilmd. Het lijkt wat te veel van
voegd. ‘Ik wil met poëzie de vaste het goede als de figuur van Segers
betekenissen van de woorden on nu door Bloem voor de derde keer
mogelijk maken,’ merkte hij in een wordt opgevoerd.
vraaggesprek over Scenarios op. Hij
bracht bij die gelegenheid nog iets Het jachtgebied
anders naar voren: voor hem waren Een tweede constante, die verwant
varianten altijd belangrijker dan is aan de eerste, behelst het opne
constanten. Nu de bundel Van de men van vertalingen in de bloeds
aarde voor ons ligt, kunnen we zien omloop van het eigen werk. ‘We
dat hij beide uitspraken onvermin vertalen als gekken — / dwergen op
derd in poëtische daden heeft wil de schouders van reuzen —’ heet
len omzetten. Ze sluiten ook nauw het in Scenarios.
aan op de regel die aan het begin Een derde en thematische constante
van dit artikel is geciteerd: ‘Geen is in verscheidene toonzettingen
woord bezit het monopolie.’
vanaf het prille begin gegeven: die
Hoe kan een lezer hier op reageren? van de jacht, uitgedrukt in woorden
Wie een punctie wil verrichten, als revier (= jachtgebied), wild,
schampt een paar keer af op de har zwijn, haas, jagerman, enzovoort.
de schil van deze poëzie. Wie het In Bloems poëzie wordt voortdu
niet opgeeft, dringt de derde of rend om ‘ruimte voor een zwijn’
vierde keer misschien wél tot het verzocht. Ook in Van de aarde voert
klokhuis door. Daarbij trekt deze hij het wild ten tonele. Reeën en
lezer zich een ogenblik niets aan herten snuffelen rond in ‘Woesting’
van Bloems opmerking over varian (een vers met archeologische ach
ten en gaat hij onverwijld op zoek tergrond), een valk duikt elders op,
naar de constanten.
het zwijn zwalkt door een LeirisDe permanente aanwezigheid van citaat in het gedicht ‘Giacometti’:
‘anderen’ is zo’n constante: bewon ‘het is geen kunst / om in de
derde voorgangers en voorbeelden sneeuw / een zwijn te volgen / tot

geregend. Het is meteen al raak in
‘Siena’:
‘snij een oog
appel door midden
en reik haar
part en deel — ’
en wordt voortgezet in ‘Newtons
comeback’:
ik breng je een appel
lief landschap leg
hem in je midden neer
Waarna er appels geschreven, ge
schilderd, geproefd worden, zoals
in ‘Giacometti’ (die voor zijn
vrouw een appel op de muur schil
derde), in ‘Courbet’ (stilleven met
appels), of in een gedicht dat poogt
‘de ervaring van de appel’ weer te
geven.
‘Newtons comeback’ is wat het appelmotief aangaat de vlezigste
vrucht van de bundel. De vraag is
Aantrekkingskracht
hoe we ons een weg naar de stille
Van de aarde introduceert ook een schemerwitte wereld van de appelgeheel nieuw motief. Het voert zo kern kunnen eten. Wie in twee hap
zeer de boventoon dat er bijna van pen tot het klokhuis wil geraken
een nieuwe constante kan worden kan zijn tanden lelijk bezeren. Men
gesproken: het besef van de aan dient ‘heel omzichtig (...) de lood
trekkingskracht van de aarde, ver zware huid af (te) pellen’ of tot ‘ei
beeld in de appel die Newton zag genhandig schillen’ en ‘klieven’
vallen. Maar ook nu ligt geen bete over te gaan. Het vers verraadt een
gecompliceerd
kenis vast en schuilen er adders tus Huygensachtige
sen het gras waarin het appels heeft heid. Deze wordt vergroot door de
inhoudelijke verbrokkeling en het
soms zinnebeeldige karakter van de
tekst. N u eens is hij helder en toe
schietelijk, dan weer lijkt hij ontoe
gankelijk en door afgebroken zins
wendingen opzettelijk verstoord.
Zo wordt het gedicht onderbroken
door een filmische passage waarin
twee mensen in een ‘hellende bom
volle kuil’ op elkaar geworpen zijn.
Hij — ‘de man op de helling’, zij —
‘een vrouw in het zand’, — beiden
agressief en erotisch geladen, niet
in staat de kuil te verlaten, terwijl
de spanning toeneemt. De worste
ling met elkaar, met hun zwaarte en
de loden dreiging van het zand
wekt de herinnering aan de Japanse
film De vrouw van zand. ‘Het zweet
breekt je (uit),’ zucht de dichter die
hun Sisyfusarbeid gadeslaat, ‘houdt
het dan nooit (op).’ Voor en na deze
interruptie flitsen allerlei aspecten
van de appel aan het oog van dich
ter en lezer voorbij. Ik noem er en
kele die zich laten raden of ontdek
Met de bundel Mijn ban ge
hand heeft Nol Gregoor een
ken:
verzameling teksten bijeen
— De jager die op een appel in het
gebracht, die hij in de loop
landschap aanlegt: ‘Tel jij voor twee
der jaren heeft geschreven.
/m ik ik de ogen dicht / ...in het re
vier’. Komt hier soms een tweede
Wilhelm Teil in het geweer?
De omvang van deze bun
— Uitdrukkingen en zegswijzen: er
del is 84 blz. en kost /19,90
wordt eerst ‘heel omzichtig’ een ap
peltje geschild terwijl later, in de
Te koop in de boekhandel
benarde zandkuilpassage, iemand
of rechtstreeks bij Uitgeve
‘als geroepen’ met een appeltje voor
rij Kwadraat, postbus 130,
de dorst opduikt.
4130 EC Vianen.
— Waar appels zijn, vindt bevruch
het alom bloedt...’ Alleen de haze
wind ontbreekt.
De jacht vervult bij Bloem uiter
aard een dubbelzinnige functie. De
ze is stevig geworteld in onze cul
tuur, het meest uitgesproken in de
zeventiende-eeuwse dicht- en schil
derkunst die in tal van emblemati
sche taferelen de jacht en de erotiek
met elkaar verbond — zoals bij
voorbeeld is te zien op een schilde
rij van Pieter Codde, De terugkeer
van de jagers (1635), of te lezen in
Roemer Visschers Brabbelingh
(1669), waarin een tweespraak
plaatsgrijpt tussen een jager en een
vrijer:
‘— Jager: Wy twee hebben elck verscheyden sin.
— Vrijer: Ja, ghy jaeght een Haes,
en ick een Haesin.’

ting plaats. In de bijbelse mythe
van Adam en Eva is de appel de
verboden vrucht die de eerste men
sen tot incest verleidt, in het sprook
je ‘Van de wachtelboom’ eet een
onvruchtbare vrouw een appel die
haar zwanger maakt, in Grimms
‘De witte slang’ deelt een jongeman
de gouden appel van de boom des
levens met een weerspannige ko
ningsdochter ‘die nu geen uitvluch
ten meer had’ en terstond in liefde
ontbrandt. Met andere woorden,
Eva’s weten meer van appels. 7.o
ook in Bloems gedicht. Soms liggen
ze met appelborsten op de humus
rijke aarde en dient het aspect van
de verleiding zich aan.
‘de humus in één adem
met de zachtste landing
draagwijdte van linnen
verloren om een braam —’
Waarbij zich onmiddellijk het ge
voel opdringt, dat er net zo goed
iets anders aan de hand kan zijn.
Appels opgevangen in gespreide
meisjesschorten (‘draagwijdte van
linnen’), waarvan men zich vervol
gens heeft ontdaan. O f wordt hier
ander linnen aangeduid? Schilderslinnen dat zijn gepenseelde be
tekenis tot in onze tijd uitdraagt?
Ontnuchterend was de opmerking

van een lezer die hier iemand in de
braamstruiken geparachuteerd zag
worden! Wat moeten we ermee
aan? Geen betekenis ligt vast, zou
Bloem zeggen.
— Ten slotte: de vallende appel en
de schim van Newton. Alles be
weegt zich onherroepelijk en wet
matig naar de aarde, ook de appel
die omhooggroeit met de boom
maar uiteindelijk in het gras valt.
Zelfs wat zich losmaakt van de aar
de — vogel, vliegtuig — strijkt weer
neer, wordt omlaaggehaald, neerge
schoten of opgejaagd en ‘in het hart
geraakt’. Ook de gedachtenvlucht
zal zich nooit kunnen onttrekken
aan de aarde waaruit de denkenden
zijn voortgekomen en waarin ze al
tijd zijn teruggekeerd.
In het laatste gedicht van de bun
del, ‘Weg van de weerstand’, legt
Bloem hiervan nogmaals getuigenis
af:
‘zich schikken (...)
in de schoot
van moeder aarde
en van jou’
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HET GEBROKEN OOR
De grens tussen geïmproviseerde
Scarlatti voor. In de sonate K.175,
muziek en gecomponeerde muziek
waar trouwens in elke maat wel een
is in de praktijk haarscherp maar in
‘verkeerde’ akkoordnoot staat,
theorie vaag. Soms wordt deze the
speelt
de rechterhand bij voorbeeld
orie praktijk: we denken dat we
het akkoord g-a-bes-cis-d en weer er
naar een improvisatie geluisterd
gens anders de linkerhand het ak
hebben maar in werkelijkheid was
koord c-e-fis-a-b, en K.175 is geen
het een genoteerde compositie. Ook
musikaltscher Spass en ook geen kathet omgekeerde is mogelijk. Voor
tefuga.) De Sonatas and Interludes
beide varianten kan men terecht bij
beantwoorden nog niet aan Cage’s
de muziek van Guus Janssen, die
latere ideaal van een muziek die
pianist is, improviserend musicus
‘vrij van individuele smaak en vrij
en componist (van Donemusvan geheugen is in de opeenvolging
muziek zal ik maar zeggen). Toen
der gebeurtenissen’ en ze worden
Elmer Scbönberger
ik voor het eerst naar zijn soloplaat
door Gérard Frémy dan ook met
On the line luisterde, besefte ik niet
smaak en geheugen gespeeld. Sona-)
dat zich tussen al die geïmprovi is en misschien wel daarom Streep
vast stond dat het in een kleine tas and Interludes is een vorm van
seerde stukken één, tot in het jes heet — is die barrière het strijk
ruimte uitgevoerd zou worden. Ca exotische muziek. Tala, raga, slenkleinste en bijna niet meer speelba kwartet zelf, het strijkkwartet als
ge experimenteerde in die tijd met dro, zero, rumba, gamelan, het zijn
re detail genoteerde compositie be historisch, aan de tonaliteit gebon
slagwerkensemble. Zo’n slagwerk- allemaal begrippen die de classifice
vond, Brake, geheten.
den genre dat door Schönberg, ensemble leek hem ook bij uitstek rende luisteraar voor in de mond
Het omgekeerde gebeurde toen ik Werbern en Bartok misschien wel
geschikt voor dit ‘primitieve, bijna bestorven liggen. Maar uitspreken
onlangs een concert van Guus Jans tot zijn definitieve einde is ge
barbaarse werk’, maar het enige dat doet hij ze niet want de exotiek is
sen in de Ijsbreker bijwoonde. bracht.
in de ruimte paste was een piano. authentiek: ontleend aan een denk
Janssen en zijn medemuzikanten De vraag die Janssen zich gesteld
Dat was de nood. Maar, zo schreef beeldige cultuur die alleen in het
tuurden aan één stuk door in blaad moet hebben is: hoe het kwartet
Cage later, ‘in een flits begreep ik hoofd van Cage en zijn luisteraars
jes muziekpapier die voor hun neus kwartet te laten zonder het écht
wat er mis was: het lag niet aan mij bestaat.
stonden. De stukken die gespeeld kwartet te laten spelen? De oplos
maar aan mijn piano. Daarom be Jo h n C age: S onates & In terlu d es
werden waren kort van stof en sing bestond in de verbouwing van
gon ik met het binnenwerk te expe for p re p a re d p ian o . U itgevoerd
hecht van karakter en het leek er het strijkkwartet tot glasharmonica.
rimenteren. Ik deed er tijdschrif d o o r G é ra rd F rém y . E tc ete ra 2001.
soms echt op of ze alles van blad De vier strijkers spelen op (gedeel
ten, kranten, asbakken en cakevor
stonden te spelen. Maar niets was telijk verstemde) snaren, zonder vi
men in. Ieder voorwerp bleek de Wie het idee geprepareerde piano
minder waar. Na afloop bekeek ik brato, uitsluitend zogenaamde na
klank te veranderen zoals ik ge leent, ontkomt er niet aan met Cage
de blaadjes en zag slechts een noot tuurlijke flageoletten, en inciden
hoopt had: de piano werd een slag vergeleken te worden. Zo ook niet
je hier en een nootje daar benevens teel, als grootst mogelijk contrast,
instrument.’ Lectuur en keukenge de pianist-improvisator Harry de
enige summiere mededelingen van gewone tonen, en die dan juist molrei werden vervolgens vervangen Wit die het grootste deel van zijn
een dienstregelingachtig karakter. to vibrato. Stelt u zich de klank van
Wantij met gepredoor schroeven, moeren, boutjes, soloplaat
In het extreemste geval is het on het kwartet voor als die van een
een stukje tochtstrip, een rubbertje pareerde-pianoklanken heeft ge
derscheid tussen echte improvisa reusachtig kristallen glas waaraan
of een stukje bamboe, al naar ge vuld. Maar geen groter verschil dan
tie, c.q. compositie, en gesimuleer de natte vingers de meest etheri
lang het gewenste effect, en het re tussen Cage en De Wit: de een on
de improvisatie, c.q. compositie, sche aller klanken ontlokt. In prin
sultaat was een soort eenmans slag- opzettelijk en zonder opwinding,
fictief. Maar ook waar het verschil cipe is de muziek eenstemmig; de
werkorkest, een Nikkelen Nelis met de ander spectaculair, fysiek en het
duidelijker is blijft bij Janssen altijd melodie, samengesteld uit het be
toetsenbord. In de stukken die Ca effect niet schuwend. De muziek
hoorbaar dat hij componeert als ge perkte aantal beschikbare flageolet
ge in de jaren veertig voor zijn pre van De Wit is voor alles ritmisch,
pokt en gemazeld improvisator en ten per snaar, zwerft van instru
pared piano componeerde, vooral in motorisch en zelfs mechanisch, on
improviseert als gepokt en gema ment naar instrument (hoketus).
Amores en Sonatas and Interludes, geveer op de manier waarop de
zeld componist. Ook in zijn Strijk Hoogtepunt van het stuk is de her
bereikte hij fascinerende, letterlijk vroege pianolacomposities van
kwartet uit 1981, ofschoon in te haalde, aangehouden hoge gis (gis2)
ongehoorde resultaten. Niet alleen Conlon Nancarrow dat zijn. Ook
genstelling tot Brake onmiddellijk in de cello, halverwege. Ik zal het
hoort de luisteraar niet wat hij de klank van De Wits preparering
herkenbaar als genoteerde composi stuk gespeeld moeten zien voordat
hoort (namelijk een piano), maar de verschilt danig van die van Cage:
tie, blijft het geïmproviseerde ge ik geloof dat Eduard van Regteren
uitvoerder ziet niet wat hij hoort: wat bij Cage droog en kort is, is bij
baar aanwezig, vooral in ‘fouten’ Altena hier niet de neusfluit maar
het verband tussen notenschrift en De Wit briljant, ruimtelijk en
met voorbedachte rade zoals de ont de cello bespeelt.
klank is definitief verbroken. An pseudo-elektronisch. Vitaliteit is de
sporende unisono’s waarin alle in G uus Ja n ssen : S trijk k w artet no.2
ders gezegd, het notenschrift is gre kracht van Wantij, maar ook de
strumenten hetzelfde maar net een ‘S tre e p je s’; T on de Leeuw: S trijk 
penschrift geworden. Nog weer an zwakte ervan. Waar de geest zwak- ï
beetje anders spelen. Ook het no- k w artet no.2; J a n v a n V lijm en: T riders gezegd,/spelen en dzjoing ho ker is dan het vlees, daar komt de
tenmateriaal van compositie en im m u rti, trittic o p e r q u a rte tto d ’arren, of whoeak, of alleen maar muziek een enkele keer gevaarlijk
provisatie is verwant; opvallend is chi. U itgevoerd d o o r h e t M o n d ri
tsjing, of al die andere geluiden dicht in de buurt van virtuoze kitsj,
de voorkeur voor toonladderfi- a a n K w artet en h e t G a u d ea m u s
waarvan Mozart nooit gedroomd waarin galm belangrijker is dan dat
guurtjes, ‘witte-toetsen’-motieven K w artet. C o m p o se rs’ Voice 8302.
heeft. (Of misschien ook wel. Hen- wat de galm veroorzaakt en waarin
en tonale akkoorden. Een gemeen Een ander en heel beroemd voor
ry Cowell, die wel eens de werkelij het spelen van bassende bassen het
schappelijk muzikaal onderwerp is beeld van een instrument dat zich
in
oerwoudgeluiden
ke uitvinder van de geprepareerde zwelgen
de zelf verzonnen barrière. In Bra zelf niet is, is de prepared piano van
piano wordt genoemd, staat ook te wordt. Maar effectief is het alle
ke bij voorbeeld is het de fout die in John Cage. Ook dit instrument
boek als de uitvinder van de cluster, maal wel en ik heb zelden zo’n
het spel van de pianist sluipt. Hoe dankt zijn ontstaan aan een nood
dat wil zeggen van het geluid dat de mooie opname van een piano ge
van deze nood een deugd te maken? waarvan een deugd gemaakt moest
kat maakt als die zich op de toetsen hoord.
In het Strijkkwartet — dat voor het worden. In 1938 zou Cage muziek
van de piano vlijt. Maar clusters H a rry de W it (piano en p re p a re d
Mondriaan Kwartet gecomponeerd schrijven voor een ballet waarvan
komen al in de achttiende eeuw bij piano): W antij. DATA re co rd s 831.

GERRIT KOMRIJ

tekening Joost Veerkamp

(61)

De nood,
een deugd
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Kootje lachte niet omdat Bob weer eens naar de
Konsumentenman schreef, maar omdat ze had
gezien dat de stekker van de boormachine uit
het stopcontact was geschoten. Geen wonder
dat zo’n ding het dan vertikte. Bob had van zijn
onhandige manoeuvre niets gemerkt. Hij was
meteen in de pen geklommen. Klagen was de
lust van zijn leven. Niets was zo’n dankbaar
werkterrein als de middenstand met zijn niet te
beteugelen drift om iedereen ondeugdelijke en
ondermaatse waar te slijten. Zodra Bob ook
maar een vermoeden kreeg van een aanzet tot
een mogelijkheid van een eventueel defect
schreef hij erover naar de Konsumentenman.
Daar moest Kootje niet om lachen. Dat was ook
voor haar een heilige zaak. Je draaide je laatste
dubbeltjes niet om voor een onvoldragen produkt. Het bedrog loerde om iedere hoek. De ne
ringdoende klasse verdiende je grootst mogelij
ke wantrouwen. Als je niet voortdurend waak
zaam was hadden ze je niet alleen een zinloos
apparaat in de maag gesplitst, maar dan werkte
het ook nog niet. O f juist wel.
Zo had Bob eens voor oudejaarsavond een doos
met rotjes en gillende keukenmeiden gekocht
die, toen hij ze afstak, nota bene ontploften en
gilden. Dat was levensgevaarlijk! Je kon door
zo’n knal heel lelijk een oog of een vinger verlie
zen. Hij had over de schande dat het vuurwerk
was ontploft een vlammende brief naar de Kon
sumentenman geschreven. Geen antwoord ont
vangen natuurlijk.
De pot zure haring die Kootje onlangs op haar

boodschappenronde had meegenomen, dat was
ook een regelrechte aanfluiting geweest. Er zat
maar één uienring in. Bob had de uienring voor
zichtig op een vaatdoek gedroogd en hem bij
zijn brief naar de Konsumentenman gevoegd.
Een antwoord? Vergeet het maar.
Alsof het geld aan de bomen groeide.
Rijkdom komt aangewaaid, maar armoede is een
kunst.
Bob beoefende die kunst met overgave. Het was
zijn ideaal een eenmansfront te vormen tegen de
uitwassen van de consumptiemaatschappij.
Laatst had hij nog — over aanfluitingen gespro
ken — van een firma gehoord die fluitende bal
len leverde aan sportverenigingen voor blinden.
Op zich een nuttige firma. Blinden hadden ook
recht op voetballen en dan bood een bal die je
kon horen uitkomst. Maar de batterij die voor
het signaal zorgde was al na een half uur leeg ge
weest. Verdwaasd hadden de blinden tussen de
beide doelen heen en weer gerend. Dat was nu
echt misbruik maken van andermans gebrek.
Tegen zo iets diende streng te worden opgetre

den. Bob had er bijna een brief over naar de
Konsumentenman geschreven. Maar zo iets
moest je, dat begreep hij wel, aan de gedupeer
den zelf overlaten. Bovendien zou hij toch geen
antwoord hebben gekregen.
Je zag mensen wel met minder ernstige klachten
voor de televisie verschijnen. Waarom zij nu
nooit? Want dat was wat Bob en Kootje vurig
wensten: een optreden voor de televisie. Ze
vormden om zo te zeggen de voorhoede van het
consumentenleger en dan mochten ze toch ook
wel eens hun zegje doen? Wie kocht en consu
meerde zoveel als zij? Dus verdienden ze ook in
het programma van de Konsumentenman een
voorkeursbehandeling. Ze hadden als eersten
recht om te klagen.
‘Zie je wel dat die dingen het altijd vertikken,’
zei Bob.
‘Kootje onderdrukte haar lachbui. Ze moest
Bob maar niet op de werkelijke oorzaak wijzen
van het stilzwijgen van zijn boor. Hij moest ook
deze brief naar de Konsumentenman maar op de
post doen. Je kon nooit weten. Kootje had nog
een extra reden om voor de televisie te willen
komen.
(wordt vervolgd)
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SYLVTA KROON NAM EEN TWEEDE
POSTREKENING
OMDAT ze dan uiteindelijk ook nog kan zien
hoeveel ze kan sparen voor haar geplande reis naar
de Verenigde Staten.
OMDAT ze op die manier goed bij kan houden
of de maandelijkse auto
kosten niet te hoog worden.
OMDAT ze zo precies
weet of ze die maand
financieel nog ruimte heeft
om dat 12-delige servies
voor de uitzet te kopen.
OMDAT het haar zo
beter afgaat geld
leggen om str
kopen.
OMDAT ze op die manier gemakkelijk
de vaste lasten en de dagelijkse uitgaven gescheiden
kan houden.
OMDAT ze simpelweg
raag overzicht houdt over
aar financiën.
Kortom ’n tweede post
rekening geeft overzicht.
Sylvia Kroon (21) w erkt in een kledingboutique.
W oont nu al zo’n ja a r sam en met. R ob Kolles, verkoper in
dezelfde branche. H ebben het erg naar hun zin in hun huurflat. D enken dan voorlopig ook niet aan kopen. H un vaste
P roberen
lasten zijn
: niet hoog en leningen hebben ze niet. Pi
van beider inkom en m aandelijks zoveel m ogelijk te sparen.

Ja, ik wil een postrekening.
H et n u m m er van de eerste p ostrek en in g is:

A chternaam : ______________________________

V oornam en (voluit): _
S traat: .

E A U DE T O I L E T T E
A P R ÉS R A S A G E
S AVO N
D É O D O R A NT
MOUSSE

A RASER

g

P ostcod c/P laats: _

G e b o o rte d a tu m :.

S tuu r deze bon in een
envelop z o n d er p ostzegel naar:
A dm inistratiekan too r
p o stg iro / rijkspostspaarbank,
postbus 99957,
8900 GA LEE U W A R D E N .

-T elefo o n:

■postgiro
rijkspostspaarbank
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YRRAH

HUGH JANS
Provengaalse
kalkoen
1 panklare kalkoen van
2Vz-V/i kg
zout & peper
2 tenen knoflook u.d.kn.
2 ons boter & 2 eetl. olijfolie
2 wijnglazen witte wijn
maag, lever & hart van de
kalkoen, klein gesneden
1 ons dobbelstenen rauwe
ham
1 grote ui, grof gesneden
*/2 groene paprika, in repen
>/2 rode paprika, in repen
2 vleestomaten, in parten
1 ons grotchampignons,
gehalveerd
marjolein, rozemarijn, dra
gon
2>/2 dl bouillon (eventueel
van instant bouillonpoeder)
*/2 eetl. aardappelmeel
Haal de lage braadslee en het rek uit
de oven. Bekleed de slee met dubbel
dik aluminiumfolie en leg het rek er
op. Steek de oven aan op 350° F,
177° C.
Doe in het kontje van de kalkoen wat
zout, peper en knoflookpulp. Warm
de boter en olie bij elkaar en giet
hiervan 1 eetlepel in de vogel. Kwast
haar van buiten in met dit mengsel
en bestrooi met zout en peper. Wrijf
van buiten ook in met knoflookpulp
en leg het beestje met de buik naar
boven op het ovenrek. Bedek haar
losjes met het kaasdoek en stop het
wat in aan de onderkant. Lepel er
nog wat van het boter-oliemengsel
over en schuif het geheel in de oven.
Bedruip om het kwartier door het
doek. Braad ongeveer 20 minuten
per pond. Controleer na 1 uur, door
onder het kaasdoek te kijken hoe de
kleur wordt, die moet goudbruin
worden maar niet bruiner. Dat zal
zo’n l ‘/2-2 uur duren.
Haal dan alles uit de oven. Doe de
kalkoen met het kaasdoek even over
op een snijplank. Giet de bakboter
uit de slee, op een paar lepels na,
over in een sauspan en voeg hieraan
wat boter toe als er te weinig is.
Roer het beetje bakboter in de slee
voorzichtig met een houten lepel los
met de wijn, doe de kalkoen met het
doek weer terug in de slee en hou het
warm in de uitgedraaide oven.
Fruit in de sauspan maag, lever,
hart, ham en ui, al roerend, 8-10 mi
nuten. Voeg dan paprika, tomaten
en champignons toe met de kruiden

44

L

/

n

17 DECEMBER 1983

Over k a lk o e n

lintmacaroni. Schenk er een lichte
rode wijn bij.
Hier geef ik nog een paar recepten
voor resten kalkoenvlees.

Kalkoenburgers

De kalkoen is de traditionele vogel die ter tafel komt
op een van de kerstdagen. Daar heb ik in deze
kolom men al m eer over gerapporteerd. Er zijn echter
nog steeds lezers, die zoals uit hun correspondentie
blijkt, niet precies weten wat ze m et de vogel
aanm oeten. Daarvoor herhaal ik hier in het kort mijn
kalkoenrelaas.
De laatste jaren is kalkoenvlees doorlopend te koop bij
poeliers en ook bij slagers, in de vorm van ontbeende
borstfilets. Hierdoor is een geregelde consum ptie van
het smakelijke vlees bevorderd. Koop het liefst verse
Hollandse kalkoen, die is fijner, m alser en sappiger
dan de overgrote diepvriesvogels die hier
geïm porteerd worden. Die reuzen passen niet eens in
de doorsnee ovens van onze huiselijke fornuizen, als
we ze in hun geheel willen braden. Hollandse
kalkoenen zijn in de handel in gewichten van ongeveer
2Vz tot 5Vi kg, doorgaans voor ƒ12,50 per kilo. Ik
prefereer de kleinste en als ik voor m eerdere eters
kalkoen nodig heb, koop ik liever twee kleine vogels,
die verdelen nog leuker ook.
Er wordt wel eens geklaagd over de droogheid, vooral
van het borstvlees van de vogel. Kalkoen is wat droger
dan kip en een zwaardere, dus oudere vogel zal wat
droger zijn dan een kleinere, jongere kalkoen. Maar
daar is op een sim pele m anier wat aan te doen. Koop
een lap ongeprepareerd kaas- of dundoek in een
stoffenwinkel o f een van de grote warenhuizen, een lap
die groot genoeg is om de kalkoen geheel te bedekken
en die losjes onder het beestje ingestopt kan worden.
Hierdoor kan de kalkoen egaal bruin gebraden worden
en het borstvlees wordt bescherm d tegen uitdrogen en
verbranden. Bedruip dan regelm atig tijdens het
braden met bakboter. Het kaasdoek verspreidt de
bakboter die erover gelepeld wordt gelijkmatig en
houdt die langer op zijn plaats. Dat is de enige truc
voor een m ooi resultaat.
naar eigen smaak en laat alles, af en
toe omscheppend nog een 6 minu
ten gaan.
Los in de lauwe bouillon het aardap
pelmeel op en roer het bij de inhoud
van de pan. Doe het nat uit de
braadslee hierbij, laat de saus nog
even gaan op het vuur.
Leg de kalkoen weer op de snijplank
en verwijder het doek. Snij de poten
en vleugels van het karkas af en ver

deel ze bij de gewrichten in tweeën
en schik ze op een verwarmde
schaal. Snij het borstvlees vlak langs
het borstbeen en de ribben los en
snij de zo verkregen borstfilets,
schuinsweg dwars op de draad in
plakken. Leg ze bij de andere stuk
ken en nappeer alles met een gedeel
te van de saus. Geef de rest van de
saus erbij in een sauskom, met een
schaal gekookte rijst of beboterde

120 g dobbelsteentjes
ontbijtspek
boter
8 dessertl. gehakte ui
8 dessertl. gehakte bleekselderie
2 kroppen gemalen gare
kalkoen
1 1/3 kop verse wittebroodkruimels geweekt in 8 des
sertl. melk
1 groot ei, losgeklopt
tijm, zout & peper
2'/z eetl. geklaarde boter
Bak de dobbelsteentjes spek in een
koekepan met wat boter tot ze trans
parant worden. Voeg ui en bleekselderie toe en fruit door tot ze mals
zijn geworden en het spek krokant
is.
Meng dan het gemalen kalkoenvlees
met de geweekte broodkruimels, het
spek-groentemengsel en het losge
klopte ei. Breng het pp smaak met
tijm, zout en peper. Vorm er 8 platte
rondjes van en bak ze in een koeke
pan met de hete geklaarde boter aan
beide kanten bruin. Geef ze warm
met roereieren.

Kalkoencanapés
8 sneden volkorenbrood,
zonder korst
boter
2 ‘/ j kop gehakte gare kalkoen
y» kop gehakte bijtgare
bleekseldrie
7 1/3 eetl. mayonaise
2 eetl. citroensap
zout & peper
4 eiwitten, stijfgeklopt
1 kop geraspte halfbelegen
Goudse kaas
paprikapoeder
Rooster de sneden brood licht en be
boter ze aan een kant. Beleg de
gesmeerde kanten met kalkoenvlees
en selderie. Meng de mayonaise
goed met citroensap, zout en peper.
Meng de stijfgeklopte eiwitten met
de geraspte kaas en schep het door de
mayonaise. Bekleed de belegde ca
napés ermee, bestrooi ze met wat pa
prikapoeder en schuif ze 10 minuten
in een hete oven (450° F, 232° C)en
dien ze direct op.
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De islamitische revival, die de
uitdrukking gebracht en bovendien
laatste jaren in Noord-Afrika en het
in de straf gesymboliseerd door
Nabije Oosten op gang is gekomen,
middel van een code die voor de
heeft nu ook Soedan in haar greep.
grotendeels ongeletterde bevolking
President Jaafar Nimeiri verklaarde
begrijpelijk was. (...) De plaatselijke
in september de islamitische wetge
bevolking stroomde niet alleen toe
ving van toepassing in zijn land,
omdat de overheid daar prijs op
dat vooral in het zuiden wordt be
stelde, maar meer uit nieuwsgierig
woond door mensen die helemaal
heid en de behoefte aan opwinding.
geen moslims zijn. Sindsdien zijn
(...) Men kwam ook om te zien wie
er op een groot plein in Khartoem
er gevonnist werd en wat er precies
al bijna dertig mannen in het open
met een plaatsgenoot gebeurde die
baar gestraft wegens een overtre
zich aan halsmisdrijven schuldig
ding van het verbod op het gebruik
gemaakt had. Om aan deze behoefte
van alcohol. Ze kregen ieder veertig
te voldoen, werden de veroordeel
zweepslagen. Onlangs was de eerste
den, ook als het proces tegen hen el
vrouw aan de beurt. Ze zou thuis
Lodewijk Brunt
ders gevoerd was, meestal in hun
alcohol hebben bereid.
woonplaats terechtgesteld.’ De
‘Voor het politiebureau van het
openbare executies en verminkin
stadje Atbara, 240 kilometer van was. Tijdens de wereldtentoonstel waarna het overgebleven stompje
gen hadden bovendien een morele
Khartoem, was een grote menigte ling te Parijs bij voorbeeld, in in gloeiend lood en kokende olie
lading: de veroordeelden — indirect
samengestroomd om te zien hoe de 1899, werden Allorto en Sellier ter werd gedompeld. Zoals gebruike
ook hun verwanten, vrienden en
vrouw 25 zweepslagen kreeg. Zij dood gebracht en het aantal toe lijk stonden er functionarissen met
buren — werden onteerd en te
kreeg verder 15 dagen gevange schouwers was aanzienlijk groter azijn en koud water klaar om de schande gezet.
nisstraf opgelegd,’ aldus een pers dan de hoeveelheid mensen die de gestrafte weer bij te brengen als hij
Hoe zou het komen, dat deze prak
bericht van Reuter, dat te vinden Eiffeltoren bezochten, destijds ge dreigde te zullen flauwvallen van
tijken inmiddels zó ver van ons af
was in de Volkskrant (24 november presenteerd als een soort wereld de pijn. Soortgelijke hulpverlening
staan dat je, als je zo’n bericht over
1983). Dit is nog maar het begin, wonder. Reisagent Thomas Cook moest ook wel eens worden ver
Soedan leest, de rillingen over je
want de islamitische wetgeving had zelfs speciale bustochten naar leend bij het vierendelen. De ver rug voelt lopen? Natuurlijk, we
heeft nog meer in petto: het afhak de terechtstelling georganiseerd, oordeelde werd met zijn armen en hebben geen behoefte meer aan een
ken van handen of benen voor die allemaal ruimschoots waren vol benen vastgemaakt aan vier paar plastische voorstelling van wat mis
diefstal en steniging tot de dood er geboekt. Pas in 1939 kwam er een den, die vervolgens ieder een ande
dadigers gedaan hebben. Dat kun
op volgt voor overspel. In Soedan eind aan de openbaarheid van exe re kant op werden gejaagd. De beul
nen we nu in de krant lezen. Blok
zijn ze nog niet zo ver, begrijp ik, cuties in Frankrijk. Dat was in het stond met een mes klaar om de le denkt dan ook eerder aan iets an
want de autoriteiten weten niet hoe jaar dat Weidmann werd onthoofd dematen een beetje los te snijden ders. In navolging van Norbert
ze dat precies moeten doen. Een de in Versailles. Alle plaatsen met uit als het de trekdieren aan voldoende Elias wijst hij erop dat zich in
legatie, waarin een chirurg en de zicht op de guillotine waren reeds kracht ontbrak. Zulke strafvoltrek
Europa nationale staten ontwikkeld
hoogste rechter van het opperste lang van tevoren tegen woekerprij kingen zijn tot diep in de achttien hebben en dat de inwoners daarvan
gerechtshof, is afgereisd naar zen verhuurd geweest.
de eeuw doorgegaan, hier en daar een fundamenteel andere ‘affectSaoedi-Arabië om daar de nodige Elders in de ‘beschaafde’ wereld nog langer.
huishouding’ hebben dan de inwo
adviezen in te winnen. Volgens een was het net zo. In de Amerikaanse Wijst dit op een algehele hardheid,
ners van staten met een meer per
deskundige op het gebied van de staat Kentucky werden openbare op een volstrekte onverschilligheid
soonlijk getinte souvereiniteit, dy
islamitische wetgeving, zo valt in terechtstellingen
afgeschaft
in tegenover de dood?
nastieke staten. Om het wat grof uit
hetzelfde bericht te lezen, moet de
1938, nadat nog in 1936 een man Je hoort dat wel eens beweren: in te drukken: een kwestie van voort
hand van een dief op een professio werd opgehangen voor een publiek, vroeger tijden zou een mensenleven schrijdende beschaving, waardoor
nele manier van de arm worden ge dat naar schatting uit enkele tien minder tellen dan nu. Maar ik kan
we de aanblik van lijfstraffen in toe
trokken om overmatig bloedverlies duizenden mensen bestond.
dat nauwelijks geloven. Het is inte nemende mate als pijnlijk en stui
of schade aan botten te voorkomen. Op het gebied van het toebrengen ressanter om na te gaan welke func
tend zijn gaan ervaren. Dat mag zo
Opperrechter Hassan Ali Ahmed van verminkingen bij wijze van ties en betekenissen zulke executies zijn, maar wat betekent dit nu voor
zou hebben verklaard, dat dieven straf heeft de westerse wereld ruim hadden voor de diverse betrokke
de ontwikkelingen in Soedan? Daar
een kalmeringsmiddel zullen krij schoots haar sporen verdiend. Mis nen. De Nijmeegse antropoloog schrijdt de beschaving blijkbaar
gen als hun hand wordt geampu dadigers moesten voor het leven ge Anton Blok heeft zich daar een paar niet voort, een kaste van fanatieke
teerd, maar géén pijnstiller en dat tekend worden — als ze het leven er jaar geleden over gebogen. In het moslims is bij machte om dit proces
deze straffen zullen worden uitge tenminste bij hielden — en dat tijdschrift Symposion (jrg. I, no. 1, eigenhandig te keren en de klok een
voerd op openbare pleinen bij de werd eeuwenlang met veel verve in 2, 1979) schreef hij over ‘theatri- flink eind terug te zetten. Wat heeft
moskeeën, na afloop van de gebeds praktijk gebracht. Vooral op het sche strafvoltrekkingen’ onder het dit voor consequenties voor de ‘af- ]
diensten op vrijdag.
Europese continent. In Duitsland ancien régime in Europa. Het was fecthuishouding’ van de Soedanese
Mij bekruipt een gevoel van af werd gebruik gemaakt van het Fass, de autoriteiten die zulke ‘spie- bevolking? Als we het bericht in de
schuw als ik zo’n bericht lees. Ik de ton met spijkerpunten aan de gelstraffen’ of ‘symbolische straf krant mogen geloven, is er aan gre
denk dat ik op z’n minst onpasselijk binnenkant waarin de veroordeel fen’ ten uitvoer brachten te doen tige belangstelling voor openbare
zou worden als ik getuige zou zijn den in werden rond gerold, of de om het afschrikwekkende effect dat
strafvoltrekkingen geen gebrek.
van een openbare strafvoltrekking Kranz, de metalen hoofdband die ervan uitging, maar voor de toe
Zou een langdurig beschavingspro
waarbij mensen doelbewust ver zó strak kon worden aangedraaid, schouwers kwam er nog iets anders
ces dan toch door zo’n ingreep van
minkt, of erger nog, ter dood ge dat de schedel barstte.
bij. Dezen werden, volgens Blok, hogerhand in één klap ongedaan ge
bracht worden. Toch is het nog De man die een moordaanslag ‘op zeer plastische wijze op de
maakt kunnen worden? Als dat zo
niet zo gek lang geleden dat ook in pleegde op de Franse koning Lode hoogte gesteld van hetgeen de ver
is, moet de theorie van Norbert
‘onze’ contreien executies plaats wijk de Vijftiende werd gestraft oordeelde misdaan had. Het delict
Elias nog maar eens grondig wor
vonden, waarbij publiek aanwezig door het afbranden van zijn hand, werd vaak letterlijk in de straf tot den nagekeken.

De openbare
strafvoltrekking
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