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Voorwoord

Dit tweede deel van Literair Lustrum, handelend over de
periode i januari 1966 t/m 31 december 197o, is anders
opgezet dan het vorige.
Het is onvermijdelijk dat een op selektie gebaseerd boek een
zekere voorkeur van de selekterende heren verraadt. Dat was
bij Literair Lustrum i ongetwijfeld tamelijk sterk het geval,
vooral in het gedeelte Profielen. Doordat de drie redakteuren
een overwegend aantal van de artikelen in die rubriek voor
hun rekening namen, had hun keuze van de solisten die een
extra applausje verdienden een persoonlijk, als men wil
`merlijns' karakter. Voor een eerste presentatie leek ons dat
heel goed te verdedigen; de koherentie binnen de rubriek
Profielen werd er bovendien door bevorderd.
Maar er waren nadelen aan die opzet verbonden. Een literatuurgeschiedenis, wat Literair Lustrum toch óók wil zijn, kan
niet alleen vanuit de persoonlijke smaak van drie redakteuren samengesteld worden. Onvermijdelijk gaat de norm van
de representativiteit meespelen. In deel i konden wij in de
rubriek Panorama een zeker tegenwicht tegen onze beperkte
selektie bieden. Maar de koherentie van het hele boek werd
door die kompensatie-politiek nu juist weer niet bevorderd.
Nu wij aan deel 2 toe zijn, wordt het aantal 'restgevallen' van
deel i een klemmend probleem. Er zijn auteurs die nu volstrekt
aan de beurt moeten komen, maar waar de redakteuren niet
zo graag over schrijven. Verder was er kritiek gekomen op de
stiefmoederlijke behandeling van Vlaanderen. De selektiecriteria in de rubriek Profielen zouden daar strenger zijn geweest
dan bij noord-nederlanders, de onvolledigheid in de rubriek
Panorama storender.
Aan dit laatste konden wij iets doen: zwaarder dan vorige keer
leunen op Paul de Wispelaere, die voor zijn inzet de hartelijke
dank van de redaktie verdiend heeft. Hij heeft ons `achter de
schermen' van raad gediend, en daar de daad bijgevoegd door

zelf een gedeelte van het Panorama, de veeleisendste afdeling
van het boek, voor zijn rekening te nemen.
Ook voor een bredere aanpak van de rubriek Profielen want
onze hoofdrubrieken zelf hebben wij gehandhaafd—deden wij
ditmaal een beroep op anderen, en dat is het punt waarop de
opzet van deel 2 radikaal afwijkt van die van deel i . Wij zijn
begonnen met ons af te vragen, wie van de noord- en zuidnederlandse auteurs om hun representatieve positie dit keer
zonder kans op tegenspraak aan bod dienden te komen. Met
die groslijst, waarop slechts enkele herhalingen ten opzichte
van deel i voorkwamen, in de hand, zijn wij vervolgens de
critici gaan zoeken waarvan wij aannamen voor Vlaanderen
weer vaak gesouffleerd door De Wispelaere—dat zij het artikel
over de betreffende auteur zouden kunnen schrijven. De opzet
van zo'n artikel, analyse van één kort gedicht of overzicht van
een oeuvre of alles daar tussen in, hebben wij aan de eenmaal
gekozen medewerkers zelf overgelaten. De redakteuren vormen in deze opzet een groepje critici tussen de anderen in, en
nu zijn hun persoonlijke voorkeuren of geïntrigeerdheden,
hopen wij, geen bezwaar meer. Niemand zal trouwens op
grond van dit boek kunnen uitmaken welke auteurs onder de
besprokenen bij de redakteuren niet in de smaak vallen, want
het is ook weer niet zo dat wij alleen datgene uitbesteed
hebben waar wij zelf geen zin in hadden.
Door deze wijziging in de opzet van de rubriek Profielen, kon
het verband met de rubriek Panorama ditmaal hechter worden.
Ook al door niet de hele literatuur van die vijfjaren onder één
paraplu te zetten, maar een driedeling proza-poëzie-essay aan
te brengen, hebben wij een nauwere aansluiting tussen de twee
hoofdafdelingen van het boek nagestreefd. Het is nu zo, dat de
rubriek Profielen, samen met die van deel i, een representatieve
selektie van belangrijke auteurs bevat, de rubriek Panorama
deze uitgekozen auteurs in een breder kader plaatst, en het
rubriekje Konklusie de algemene tendensen van de literatuur
in de besproken periode probeert vast te leggen.
Wat in de Panorama-rubriek geen plaats verworven heeft, treft
de lezer aan in de bibliografie van belangrijkste publikaties uit
de bespreekperiode, achter in het boek. En wat daar niet in
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staat mag die lezer vergeten, tenzij wij dat al gedaan hadden, dwz. tenzij het gaat om een titel die per vergissing of
door een duister noodlot weggevallen is.
Want natuurlijk kan een redaktie plannen wat zij wil, maar de
gewone bedrijfsongelukken vinden toch plaats. In de rubriek
Profielen bijvoorbeeld, hadden wij ruimte vrijgemaakt voor
nog enkele auteurs, zoals René Gysen, Alfred Kossmann, Herman Teirlinck, Jacques Hamelink. Doordat medewerkers in
een te laat stadium te kennen gaven dat zij toch maar van een
bijdrage afzagen, zijn deze, en andere, gevallen (weer) afwezig. Dat is jammer, maar er komt, hopen wij, nog wel kans
op revanche.
Waarmee wij niet willen zeggen dat in de toekomst de opzet
van dit tweede deel zonder meer gehandhaafd zal worden.
Zoals de gedokumenteerde reakties van sommige critici ons na
deel i de opzet deden wijzigen (haast natuurlijk ons eigen besef
dat het niet iedere keer op die manier kon), zo kan ook een
volgende keer onze eigen ontevredenheid, of die van onze
critici, over deel 2 leiden tot een weer gewijzigde aanpak.
Om die aanpak dan zo vruchtbaar mogelijk te maken, zouden
wij hen die het boek gebruiken en er kritische opmerkingen
over hebben, over de algemene opzet of over details, willen
vragen om via de uitgever ons van hun mening op de hoogte te
brengen. Het zijn de gebruikers waar wij deze reeks vooral
voor willen maken, en juist die zijn het moeilijkst te bereiken
voor kommentaar vanuit hun praktische positie. Daar kunnen
alleen zij zelf wat aan doen.
Een slotopmerking: de spelling en de interpunktie van de
verschillende bijdragen is niet gelijkgetrokken. Zo geordend is
de spellingsituatie in ons taalgebied per slot niet, dat wij ons
daarover ook nog kopzorgen behoeven te maken.

K. Fens
H. U. Jessurun d' Oliveira
,7.1. Oversteegen
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Het proza

Sinds 1965 zijn drie grote prozaschrijvers van de oudste
generaties gestorven: Teirlinck in 1 967, Streuvels in 1 969
en Vestdijk in 1971. Van de beide Vlamingen was in de
laatste jaren geen noemenswaardig werk meer verschenen.
Rondom Teirlinck is het opvallend stil gebleven. Streuvels
daarentegen kwam kort voor zijn dood, vooral door het betwiste boek Omtrent Streuvels. Het einde van een mythe van Hedwig
Speliers, weer sterk in de belangstelling van de kritiek. En het
ziet er naar uit dat dit geen strovuur is geweest. Niet alleen
immers zijn inmiddels nog andere opmerkelijke essays gepubliceerd, als Stijn Streuvels, Een sociologische balans door Jean
Weisgerber en Afscheid van Streuvels door dezelfde Speliers,
maar in het voorjaar van 1 972 verscheen ook het eerste deel
van een wetenschappelijke dundrukuitgave van Streuvels'
Volledig Werk. Evenals aan Teirlinck in 1 956 en Streuvels in
1962 werd aan Simon Vestdijk helaas postuum in 1971 de
driejaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren toegekend. Zijn
laatst gepubliceerde werk, de historische roman Het proces van
meester Eckhart sloot in 1969 een fabelachtige produktie af die
ook nog de laatste jaren onverminderd was blijven doorgaan:
sinds i 965 verschenen, behalve een vloed van herdrukken, nog
acht nieuwe romans, zij het ook dat geen daarvan nog het peil
van zijn beste werk haalde. Vestdijks bestendige aanwezigheid
is ook nog gebleken uit het vele recente essayistisch en kritisch
werk dat aan zijn cz uvre is gewijd, waarvan ik benevens de
gesprekken met Nol Gregoor en Theun de Vries vooral De
chaos en de volheid (1966) door R. A. Cornets de Groot en het
Vestdijknummer van Raster (11/3, 1968) vermeld.
Twee van Vestdijks leeftijdgenoten, Marnix Gijsen en Gerard
Walschap, zetten onverpoosd hun bekende oeuvre voort. Met
romans als Het paard Ugo en Jacqueline en ik bracht Gijsen zeker
geen vernieuwing, maar handhaafde met onverminderd
cynisme en zelfironie het niveau van zijn beste eerdere werk.
T

Walschap daarentegen is met Hetgastmaal (1966) en Het avondmaal (1968) van zijn vertrouwde romanformule afgeweken.
Opvallend in deze beide boeken is het verlaten van het rechtlijnige verhaal voor een monologische struktuur, het inbouwen
van bedenkingen en polemieken over literatuur en kunst en
beschouwingen over technische problemen van het schrijven
zelf. Al heeft de auteur dit uitdrukkelijk bedoeld als een
krachtmeting met de—door hem overigens slecht begrepen—'nouveau roman', het is de vraag of dit enige winst
heeft opgeleverd : als in al zijn betogend werk laat hij zich ook
hier in de theoretische en essayistische inbreng van zijn zwakste zijde zien. In twee lijvige bundels Gesprekken met Walschap
(i 969, 1970) van A. Westerlinck vindt men uitvoerig commentaar van de schrijver over het ontstaan, de evolutie en de
thematiek van zijn hele werk. Bij de generatiegenoten van
Vestdijk mag tenslotte ook Helma Wolf-Catz niet onvermeld
blijven. Na de 7-delige Sydonia-cyclus getuigt haar nieuwe
roman Van wit en van Zwart (1967) niet alleen van haar ongemene werkkracht, het is een knap gecomponeerd en stilistisch

zuiver boek dat verantwoord gebruik maakt van moderne
technieken, en waarin het paradoxale leidmotief van de Amerikaanse revolver als 'peacemaker' op sympathieke manier
getuigt van de kritische houding van de schrijfster t.o.v. de
morele verdwazing van deze tijd.
Van Louis-Paul Boon verscheen in de afgelopen periode geen
nieuw werk van betekenis. Wel werd hem—die in België altijd
buiten de officiële onderscheidingen is gehouden in 1967 de
Const. Huygensprijs toegekend. En eindelijk is ook de kritiek
en literatuurstudie zich ernstiger met zijn werk gaan bezig
houden, als o.m. is gebleken uit het aan hem gewijde Komma-boek (I /5-6, 1966) . Naast grote waardering is in die kritiek
ook ontgoocheling te horen over de `verminkingen' die de
auteur zelf in de herdrukken van precies zijn krachtigste boeken als Mijn kleine oorlog, De Kapellekensbaan. en Zomer te
Ter-Muren heeft aangebracht, en die wijzen op een `vlucht uit
de sociale, de schrijver tot wanhoop stemmende werkelijkheid
in. het (literaire) isolement'.
Van een aantal in leeftijd verschillende schrijvers van AdriI2

aan van der Veen tot Hugo Raes , die v66r i 966 al een vaste
reputatie hadden opgebouwd, is sindsdien nieuw werk verschenen dat grotendeels in de lijn van het eerdere ligt, al zijn in
een paar gevallen wel verschuivingen te constateren. Adriaan
van der Veen publiceerde twee delen min of meer vermomde
autobiografie, waarvan Kom mij niet te na (1968) vrij sterk
geromanceerd en Vriendelijke vreemdeling (i 969) meer memoires-achtig is. Het geheel waarop waarschijnlijk nog een volgend deel mag verwacht worden is een onder een motto van
Michel Leiris gepresenteerd, wat ambivalent amalgaam van
betekenis, poging tot zelfinzicht en zelfrechtvaardiging. Met
Clownsreis (1 967) heeft Alfred Kossmann blijkbaar een reeks
afgerond, die in i 963 met Reislust was ingezet : hem kenmerkende mengvormen van reisbeschrijving, autobiografie en
essay. In 1970 verscheen van hem voor 't eerst na acht jaar
weer een roman, m.i. ook de beste tot hiertoe : De wind en de
lichten der schepen. De met zijn reisboeken opgedane, scherp
observerende, plastische schrijfervaring, heeft de auteur blijkbaar te nutte gemaakt in deze fictie, die uitmunt door een
harmonische dosering van bedwongen lyrische en obj activerende schriftuur. Het is een in alle opzichten goed voorbeeld
van een met knap vakmanschap geschreven `traditionele'
roman, die anderzijds de interessante eigentijdse eigenaardigheid vertoont dat de intrige erin niet uitgewerkt wordt om
een psychologisch geval op te lossen, maar precies om het als
raadselachtig op te roepen in een onverklaarde spanning tussen de gebeurtenissen en hun problematische zin.
In Vleugels voor een rat (1967), zijn achtste bundel met dierverhalen, met een zeer knappe drieledige verhaalcompositie,
heeft A. Koolhaas zijn variaties op het thema van het ondeelbare leven voortgezet. Een andere novelle, Ten koste van een
hagedis (1968), sluit eerder aan bij de roman De hond in het lege
huis en speelt zich misschien op hetzelfde eiland af. Het is
essentieel een verhaal over mensen, maar waarin de hagedis
als een soort leidmotief fungeert voor de levensvisie van de oud
geworden professor Maltsen. Deze visie wisselt nl. tussen twee
gedaanten die de hagedis in het verhaal aanneemt: `langzaam
verstenend' of `veroordeeld tot gehavend en mismaakt verder
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leven'. Deze gedaanten als mogelijkheden in de verhouding
tussen leven en dood komen overeen met de twee parallelverhalen waaruit deze novelle, in een heldere, beheerste stijl
van understatement is gebouwd. Valt er dus bij Koolhaas geen
vernieuwing te signaleren, zijn talent heeft misschien wel zijn
grootste rijpheid en trefzekerheid bereikt en zijn recente werk
heeft wellicht ook nog voor de toekomst de interessante mogelijkheden aangetoond die in de vermenging van mens-en dierverhaal aanwezig zijn.
Zelfportret als legkaart (1 g61) van Hella S. Haasse werd aangevuld met een nieuw autobiografisch geschrift Persoonsbewijs
( 1967) . Behalve als essayistisch dokument in verband met haar
werk, is dit boek belangrijk wegens de methode waarmee hier
weer een persoon, in dit geval het eigen ik, wordt benaderd als
een hypothetische configuratie van wijd vertakte verborgen
verbanden en samenhangen. Diezelfde voor haar schrijverschap kenmerkende thematiek heeft zij nog behandeld in twee
boeken die door hun historisch onderwerp ook al eerder gebleken belangstellingen voortzetten : de roman Een nieuwer testa-

ment (1966), en het essayistisch-beschrijvende De tuinen van
Bomarzo (1968) . Het eerste weeft niet alleen een vernuftig
netwerk in de periode van het late Romeinse Rijk, maar zit vol
aanwijsbare verbanden met onze tijd, wat een bijzondere
aantrekkelijkheid ervan is. Het tweede, evenals eerder De
scharlaken stad in de Italiaanse renaissance gesitueerd, is een
poging tot begrijpen en verklaren, vanuit een labyrintisch
historisch patroon, van de intrigerende beelden in de tuinen
van Bomarzo (Viterbo) . En het bezoek dat de schrijfster, voor
het eerst na 30 jaar, weer aan haar geboorteland heeft
gebracht, heeft de rijk gestoffeerde reportage Krassen op een rots
(1970)
opgeleverd, met een zeer persoonlijke kijk op het
gecompliceerde contact tussen Nederland en Indonesië.
Terug naar Oegstgeest (1965) kon, thematisch, gelden als een
synthese van het voorgaande werk van Jan Wolkers. Uit de
twee romans die erop zijn gevolgd, Horrible tango (1967) en
Turks Fruit (i 969), is de legendarische vaderfiguur verdwenen om plaats te maken voor resp. de dominerende oudere
broer en de dominerende schoonmoeder. In de wisselwerking
-
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van heden en verleden (herinnering) en het op elkaar ingrijpen van parallelle situaties, is de compositie van Horrible tango
verwant aan Terug naar Oegstgeest. De tegenspeler van de vertrouwde ik-figuur is hier de door de herinnering spokende
broer (bekend uit Kort Amerikaans) in wiens traumatiserende
ban hij leeft. De roman bevat het verhaal van de bevrijding uit
die broederbinding, die uit een complex mengsel van bewondering, haat en schuldgevoel bestaat. Structureel en psychologisch gebeurt dit door het creëren van een nieuwe driehoeksverhouding (de ik het meisje Dodie—de neger) waardoor
een oorspronkelijke driehoeksverhouding (de ik het Gazelle
Meisje—de oudere broer) te niet wordt gedaan. Daarin fungeert de neger als een reïncarnatie van de broer. In de manier
echter waarop hij door de ik enerzijds wordt bewonderd als
een zuivere figuur uit een verloren paradijselijke wereld, maar
anderzijds toch wordt misbruikt en verstoten, speelt ook een
romantisch en sociaal motief mee dat nieuw is in het werk van
Wolkers. Turks Fruit is weer eenvoudiger van compositie en
tegelijk grover en barokker van taal. De bekende motieven van
dood, aftakeling en verval beheersen opnieuw dit verhaal van
een verloren gegane liefde. Belangwekkend als struktuurelement is hier de monsterlijke figuur van de schoonmoeder, die
letterlijk en figuurlijk het gruwelijke bederf personifieert, dat
in het leven genadeloos om zich heen woekert. En technisch
interessant is de voortdurende perspectiefwisseling, waardoor
het liefdeverhaal op ieder moment doordrongen is van het
weten hoe het geëindigd is en van de herinnering hoe het
begonnen was.
Een faun met kille horenijes (1966) van Hugo Raes werd belangrijk genoeg geacht om een achttal aan deze roman gewijde
krantekritieken te bundelen in Kritisch Akkoord 1967. Gelet op
de weg die de auteur naderhand is ingeslagen, kan men dit
werk beschouwen als de synthese van een eerste periode en de
overgang naar een tweede periode in zijn prozaproduktie. De
thematiek erotiek en dood, liefde en vernietiging, scherpe
aanvallen tegen terreur en machtswellust vat veel van het
voorgaande werk samen. Daarbij is het echter ook nog in 't
bijzonder een felle satire op onderwijstoestanden. Als de
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eerdere romans is ook deze kaleidoskopisch gebouwd, volgens
een associatief structuurprocédé van versnippering en atomisering, dat op zichzelf al een algemene sfeer van chaos en
desintegratie uitdrukt. Men kan nagaan hoe een evolutie zich
erin voltrekt van een overwegende subjectieve, autobiografisch geïnspireerde schriftuur, naar een gaandeweg grotere
preoccupatie met de sociaal-politieke wereldproblematiek. In
verband met dit laatste is het altijd al aanwezige aandeel van
de science fiction-verbeelding sterk uitgebreid.
Nader tot U (i 966) heet een tweede, ook weer suksesrijke bundel reisbrieven van G. K. van het Reve. Belangrijker is in het
afgelopen lustrum het nieuwe werk van Willem Frederik Hermans geweest. In i 966 verscheen voor't eerst na acht jaar weer
een roman, Nooit meer slapen, en in 1967, na tien jaar weer een
bundel verhalen, Een wonderkind of een total loss. Beide boeken
werden vrij algemeen ontvangen als `gebeurtenissen' in de
Nederlandse literatuur. Recensies van Nooit meer slapen werden
eveneens in Kritisch Akkoord 1967 gebundeld, en het belangwekkende Hermans-nummer van Raster (v/2, 1971) is een bewijs
van de grote betekenis die aan de auteur wordt toegekend. In
enkele essays uit dit nummer wordt duidelijk de continuë lijn
in de uitbouw van Hermans' thematiek aangetoond. In dit
opzicht bieden ook de nieuwe boeken geen verrassing. Aan de
hedendaagse theorievorming en vernieuwingen inzake het
proza heeft Hermans evenmin deel. Maar zoals zijn beste
eerdere werk imponeert ook Nooit meer slapen door het grote
vakmanschap, de intelligentie en de dwingende voorstellingskracht waardoor een levensvisie binnen de roman als volkomen waarachtig en overtuigend wordt uitgebeeld. De meesterlijke novelle De elektriseermachine van Wimhurst uit Een
Wonderkind—een synthese van de hele Hermans behoort
voor mij tot de toppunten van het moderne Nederlandse
proza.
Op het gebied van wat met een vage term de probleemroman
kan worden genoemd, meestal gemengd verhalend, beschouwend en introspectief van aard, als aanklacht en zelfonderzoek met kritische en therapeutische bedoeling geschreven,
i6

hebben sinds 1965 sommige auteurs zich bevestigd en zijn
enkele nieuwe opmerkelijke figuren op de voorgrond gekomen. Meestal vertoont hun werk de invloed van `moderne' procédés en technieken fragmentariseringvanhet verhaal, stelselmatig gebruik van de innerlijke monoloog en de
flash back, lyrische schriftuur, enz.-terwijl zij nochtans de
literatuur in een traditionele zin blijven beoefenen. Zo is Geert
van Beek, in i 96o gedebuteerd, pas later tot volle ontplooiing
gekomen. Een grotere erkenning van zijn werk blijkt o.m. uit
het feit dat hem in 197o de Vijverbergprijs werd toegekend
voor zijn roman De steek van een schorpioen, en uit het aan hem
gewijde nummer van Raam (66, juni juli 1970). Zijn thema's
zijn dezelfde gebleven : dood, ondergang en bederf, erotiek,
religie en oorlogsgeweld, die nauw met elkaar samenhangen
en op elkaar ingrijpen. Kenmerkend is een onder sterke emotionele druk geplaatst realisme, dat daardoor wordt verhevigd
en vergroot en vaak als vanzelf overgaat in visionaire fantastische of hallucinatorische verbeelding. Daarin laat het bezwaar
van een te grote nadrukkelijkheid zich nogal eens gelden.
Voornoemde roman is opgebouwd uit 27 fel in close-up
belichte fragmenten, wat wijst op Van Beeks natuurlijke aanleg voor het kortere verhaal. Karakteristieke voorbeelden
-

daarvan zijn te vinden in de bundel Het Mexicaanse paardje

(1966) en dein functionele retorisch-poëtische stijl geschreven
novelle Blazen tot honderd (1 967) . Het verhaaltalent van Jef
Geeraerts heeft in de bundels De troglodieten (1966) en Indian
summer (1969) enkele gave specimens van de Hemingwayachtige short story opgeleverd: strakke filmische stijl, avontuurlijk-autobiografische achtergrond, doodsverachting van
de atleet, de jager en cle soldaat, het motief van de vervoerende
en fatale liefde. De roman Gangreen 1-bekroond met de Belgische staatsprijs i g6—is thematisch een synthese van de voorafgaande Kongo-romans, maar stilistisch veel sterker. De hele
Geeraerts, met zijn tweevoudige in wezen reactionaire koloniale romantiek van enerzijds de verheerlijking van het gevaarlijke, mannelijk-vitale, primitieve leven en anderzijds de haat
tegen een westerse schijnbeschaving, is in dit boek ten volle
aanwezig. Men kan rekening houden met de door veel
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critici geopperde bezwaren tegen de `fascistoïde' inhoud, men
kan daartegen inbrengen dat ook deze vaak genoeg verborgen
gehouden realiteit van het (Belgische) kolonialisme recht op expressie heeft, en dat de publieke discussie erover in ieder geval
nuttig is. Men kan nog zeggen dat de in deze roman aanwezige
nostalgie naar bepaalde vormen van primair en ongeremd
leven in ieder geval óók een normale gevoelsreactie en revolte
is tegen de verregaande verminking van ons natuurlijk leefklimaat en tegen de toenemende economisch-politieke
systeemdwang, en men kan zeker niet voorbijzien aan de
literaire kwaliteit van een aantal aangrijpende passages uit dit
boek.
Als nieuwgekomen auteurs, die bij hun (proza-)debuut alle
drie trouwens omstreeks 35 waren, dienen vooral Andreas
Burnier, Judicus Verstegen en Willy Spillebeen te worden
vermeld. Met Een tevreden lach (1965), meteen met de Van der
Hoogtprijs bekroond, deed Andreas Burnier-pseud. van
Mevrouw C. I. Dessaur—een vrij verrassende intrede in de
literatuur. Het is een soort van avontuurlijke ontwikkelingsroman in pikareske stijl, met als grondthema het zeer persoonlijk
gestelde probleem van de eigen identiteit, dat eigenlijk al
vervat lag in het opvallende feit dat deze schrijfster een
manlijke auteursnaam had gekozen. De hoofdfiguur van de
roman, de jonge vrouw Simone Baling, probeert haar geslachtelijke gefixeerdheid te doorbreken door een zelfvervulling te
vinden in mannenwerk. De daarmee samengaande, vrij lyrische verheerlijking van de lesbische liefde, zowel als de droom
van een androgyne eenheid, plaatsen dit verhaal uitdrukkelijk
in het perspectief van de voor-christelijke, antiek-Griekse
cultuur. In de vier jaarlater verschenen roman Het jongensuur
worden, in neergaande chronologische lijn van I945 tot I940,
de jeugdjaren van Simone Baling verteld. Hetzelfde thema
van de individuele verdeeldheid wordt hier, in situaties uit de
oorlogsjaren, opgenomen in het maatschappelijk verband van
conflictueuze tegenstellingen als die tussen joden en nietjoden, roomsen en calvinisten, enz. In de tussenliggende verhalenbundel De verschrikkingen van het noorden (1967) wordt
steeds dezelfde identiteitsvraag gesitueerd in de bovenperIó

soonlijke geografisch-culturele tegenstelling tussen het christelijke Noorden en het antieke Zuiden. Precies in deze verbindingen zie ik de voornaamste thematische aantrekkelijkheid
van het werk van Andreas Burnier. Haar opmerkelijke talent
voor humor en sarcasme, uitgedrukt in een levendige, soepele
stijl heeft zich nog eens gemanifesteerd in De huilende libertijn
(1 970), een tegelijk realistische en fantastische, fel ironische en
bittere roman over de vrouwenemancipatie. Het is een vrij
complex boek boordevol mogelijkheden die echter niet voldoende zijn uitgewerkt.
Het werk van Judicus Verstegen, zijn zeer opgemerkte debuutroman Leg uw hart daarop (1967) en de in snel tempo daarop
gevolgde twee andere romans en twee bundels verhalen, is
globaal beschouwd éen mengvorm van verhaal en betoog. Het
brengt literatuur als these, als probleemstelling, als kritische
spiegel en aanklacht, als tegelijk psychologische, morele en
sociaal-politieke ondervraging van de wereld, als ethisch
debat, als een veelzijdige poging tot het bepalen van een
persoonlijke, geëngageerde `houding in de tijd'. Genoemde
eerste roman en naderhand De vloek van het schema (1970) zij n
hybridisch geconstrueerd uit delen reisverslag, politieke en
wetenschappelijke reportage, brieven, essayistische beschouwingen en verhaal, en verbinden ook weer een persoonlijke
problematiek van liefde, agressiviteit en dood met de huidige
wereldpolitiek, die van de Staat Israël in 't bijzonder. Het `vervloekte schema', nl. de neiging tot rechtlijnige prinzipienreiterei en fanatieke systeemvorming, waaraan de intellectuele eis
tot kritisch en relativerend denken wordt tegengesteld, vormt
ook het grondthema van De Koekoek in de klok (1 967) . Deze
fictie, conventioneler van bouw, waarin met knap vakmanschap zowat al de kunstgrepen van de traditionele roman zijn
toegepast, bleek een al te doorzichtige sleutelroman te zijn
over Nederlandse universitaire toestanden en kreeg daarom
een gerechtelijk verbod opgelegd.
Na al een aantal dichtbundels en essays te hebben gepubliceerd debuteerde de Vlaamse auteur Willy Spillebeen (1968)
als romancier met De Maanvis (1966), waarop nog drie andere
romans zijn gevolgd: De Krabben (1967), De slinks op de belt
,
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(i 968) en Steen des aanstoots (i 970). Zowel in hun respectieve
problematische hoofdfiguren, hun thematische struktuur,
compositie en schriftuur, als in de hun toegekende psychologische en moralistische functie, zijn deze vier boeken nauw aan
elkaar verwant. Deze verwantschap gaat terug op het direct
autobiografische schrijverstype waartoe Spillebeen behoort,
en zijn opvatting van het schrijven als een persoonlijke
therapie. Zijn hoofdfiguren zijn nl. piekerende, obsessioneel
gekwelde, katholiek opgevoede intellectuelen die telkens in
een acute crisistoestand verkeren, waarin zij lijden aan complexen en identiteitsverlies, vervreemding, seksuele frustraties
en morele ambivalenties waarvan zij door zelfanalyse zich
pogen te bevrijden. Deze analyse gaat samen met vaak sarcastische kritiek op het Vlaamse katholieke onderwijs en de
clerus. Deze romans zijn, vanuit het gezichtspunt van het
hoofdpersonage, monologisch en associatief opgebouwd, met
abrupte overgangen tussen intrige, observatie, herinnering,
droomverbeelding en niet zelden hallucinaties.
Verwant aan het psychologisch symbolisch realisme van
auteurs als Van Beek én Spillebeen is in de laatste jaren
de opvallende belangstelling van enkele jonge schrijvers
voor pathologische, schizofrene toestanden en figuren, waarbij de grensoverschrijding van het `normale' vaak gepaard_
gaat met gruwel en sadisme. Onder deze noemer kan een
groot aantal verder nogal uiteenlopende prozaïsten worden
samengebracht. Tot de interessantsten reken ik vooreerst
Henk van Kerkwijk (1940) en Lodewijk-Henri Wiener (I g45),
die metromans en verhalen als respectievelijk Rottefazant (1967 )
en Zwarte vrijdag (1967) en Duivels Jagen (1968) op zijn minst
de aandacht van de kritiek hebben getrokken. Kenmerkend
voor hen is de harde, sobere, emotieloze schriftuur waarmee zij
opzettelijk `vergrote' gevallen van paranoïa, obsessies, verdringingen en agressiviteit beschrijven als maatschappelijk
verborgen drijfveren van menselijke gedragingen. Het is
opvallend hoe enkele jongere Vlaamse auteurs die thematisch
op hetzelfde gebied zitten, als Willy Lauwens (Het vuur van de
trots, 1968) , Fernand Auwera (Mathias 't Kofschip, 1967) en
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Frans Depeuter (Om niet te verstenen, 1968) daarentegen een
barokke, lyrische taal schrijven. De belangrijkste onder dit
signalement vallende auteur is echter ongetwijfeld de in Brussel verblijvende Nederlander Jeroen Brouwers, wiens roman
Joris Ockeloen en het wachten in i 968 met de Vijverbergprijs werd
bekroond. In deze roman en in de verhalenbundel De toteltuin
(1968) worden eveneens figuren ten tonele gevoerd die in
hevige crisistoestanden seksuele frustraties, sadisme, cynische
zelfontluistering, enz. vanuit schemertoestanden en hallucinaties worstelen om zelfbevrijding en aanvaarding van een
leefbare realiteit.
Het is slechts ten dele juist tot deze richting ook Jacques
Hamelink te rekenen. De pathologische thematiek waardoor
zijn verhalen worden beheerst is immers niet in de eerste plaats
afgestemd op psychologische analyse, maar wel op een archetypische symboliek, waardoor dit werk soms verrassende affiniteiten vertoont met de (Duitse) Romantiek. Sinds zijn
debuut Het plantaardig bewind (I 964) heeft Hamelink op vaak
stilistisch indrukwekkende wijze zijn werk verder uitgebouwd
in de verhalenbundels Horror vacuï (1967), De rudimentaire
mens (1968) en in de episch-mythische `roman' Ranonkel of de
geschiedenis van een verzelving (1969). Zijn hoofdthema blijft dat
van een eenzame, geïsoleerde mens die uit het contact met de
realiteit regressief wordt weggetrokken in een animistische
beleving, onder de normale bewustzijnsdrempel gelegen, in de
richting van een primaire toestand van ongedifferentieerde
vereenzelviging met de oerelementen van aarde en water,
planten of stenen. Dat betekent dat zijn figuren worden teruggeplaatst in het oorspronkelijk gebeuren van de schepping, in
een archaïsch, mytisch stadium, waarvan de symbolen overeenstemmen met die uit het droomleven of de hallucinatie,
en in deze zin ook vatbaar zijn voor een psychoanalytische interpretatie. Hun dubbele metamorfose in dood en
wedergeboorte in en uit de Terra Mater voltrekt zich als
gruwelijke ondergang in een agressieve vegetatie, of als kosmische extase, of als de in verstild geluk ervaren uiterste bewustzijnsreductie door bevriezing of verstening. In Ranonkel ontmoeten deze thema's van het plantaardig bewind en de rudi2I

mentaire mens elkaar en vormen er de basisbestanddelen van
een groots opgezette, archaïsch-kosmologische cyclus. Men
kan dit werk moeilijk anders dan uniek noemen in onze letteren, ook indien men rekening houdt met de uitgebrachte
kritiek op de al te barokke en chaotische bouw ervan.
Griezel, gruwel en geweld komen op een weer heel andere
manier aan bod in een aantal allegoriserende romans met
fantastische en science fiction-achtige inslag en uitgesproken
sociaal-kritische bedoeling. Hoewel zeer uiteenlopend gestoffeerd verbeelden ze hetzelfde verzet tegen een geautomatiseerde en gesciëntificeerde robot- en computerwereld, waarvan de onmenselijkheid in een feitelijk romantisch zwart-wit
contrast met de waarden van natuurlijke goedheid, liefde en
geluk wordt geplaatst. Een vrij goed geslaagd voorbeeld in dit
genre was de Brave New World- en Alphaville-achtige toekomstroman Opstaan op Zaterdag (1966) van Jan Gerhard
Toonder. De naar de liefdeboodschap nauw ermee verwante
Heilsleer van Juffrouw Francois door B. Roest Crollius haalde
wegens de slordigheid van zijn stijl en zijn al te nadrukkelijk
allegorische opzet dit peil beslist niet. Waar eerdere toekomstromans als Het reservaat van Ward Ruyslinck een realistische
basis hadden, is de recente sF- verbeelding van deze auteur,
De apokatastasis of het apocriefe boek van Galax Niksen (i 970), een
niet meer in tijd en ruimte gesitueerd symbolisch verhaal,
bijbels gekleurd en bloemrijk en gemaniëreerd van taal. Uitgesproken allegorisch ook is de uit zeer hybridisch materiaal
surrealistisch gemonteerde sociale satire, De maagdenhorde
(i g68), vol erotisch sadistische taferelen en politieke gruweldaden, waarmee Marc Andries als 't ware in het spoor van
Hugo Raes, zich van zijn vroeger autobiografisch werk heeft
afgekeerd. En met Hugo Raes is dan de belangrijkste naam in
dit genre genoemd. De eerder gesignaleerde evolutie van zijn
werk heeft zich voltrokken in twee min of meer aan elkaar
aansluitende 'voorleesboeken', De lotgevallen (1968) en Reizigers in de anti-tijd (1970) . Ze bevatten de fantastische avontuurlijke verhalen over een heldhaftig gezin dat deze verontmenselijkte wereld achter zich heeft gelaten en door de monsterlijkste gruwelijkheden en Sinte-Brandaan-achtige wonderen heen
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zich met onbreekbare moed en volharding een weg baant naar
een utopische toekomst. Literair interessant is dat Raes met
deze boeken een soort primaire, haast naïeve epiek betracht
die uit een mengsel van onder meer de volgende bestanddelen
bestaat: de oude episodische avonturenroman, idealistische
middeleeuwse queesten, de SF- verbeelding van auteurs als
Jules Verne en H. J. Wells met een sterke dosis hedendaagse
strips en griezelfilm er doorheen, sprookjes en fabels, en de
alarmerende berichten uit onze dagelijkse nieuwsmedia.
In dezelfde sfeer van aanklacht en engagement toch wel
kenmerkend voor het sterk toegenomen politieke en maatschappelijke bewustzijn in het afgelopen lustrum liggen nog
groteske verhalen van Weverbergh en Gust Gils. De bundel
Blauw rapen (1969) van Weverbergh zou vooral om zijn structurele aspekten ook bij de hierna besproken prozavernieuwing
ondergebracht kunnen worden. Maar deze als verstarde surrealistisch gestileerde collageteksten, met hun totaal ontpersoonlijkte allegorisch werkende figuren, zijn in ieder geval ook
een persiflage van een overgeorganiseerde en -gereglementeerde, gevoelloos gemaakte, onvrije en cynische agressieve
robotmaatschappij. De nieuwe bundel `paraproza' van Gils,
De röntgenziekte (1967) was de voortzetting van de eerdere
Verbanningen. Het hoofdthema van deze meestal grimmige en
sarcastische fabels is de bedreiging van het individu in een
vertechniseerde wereld, die bv. de hersenspoeling door een
wetenschappelijke ingreep kan teweegbrengen. Door de
bevreemdende Jeroen Bosch-verbeelding van de auteur wordt
deze wereld genadeloos van haar kostumeringen ontdaan en
doorgelicht tot op het skelet. Het hele gamma van de in deze
afdeling beschreven thematiek is tenslotte ook nog terug te
vinden in de Ruyslincks parodie De Karakoliërs (1969), in 't
bijzonder tegen Belgische toestanden gericht, waarin het soms
wat goedkope humoristische effekt van de vele lachspiegels in
de beste hoofdstukken overgaat in een verbeten grimas.
Tot besluit van het eerste deel van dit overzicht wil ik nog
wijzen op het werk van drie jonge schrijvers, die op heel
verschillende wijze tot de psychologische richting behoren.
Het zijn Hans Plomp, Kees Ouwens en de Vlaming Claude
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van de Berge, die door hun debuut meteen in de belangstelling—althans van de kritiek gekomen zijn. De
roman De ondertrouw (1968) van Plomp viel vooral op door het
uiterst koel gehouden, met droge humor en etsnaald getekende
psychologisch portret van de cynische student Walter
Witman. Vergelijkt men de beschrijving van diens `crisis' met
de schriftuur van auteurs als Geert van Beek en Jeroen Brouwers, dan krijgt men de kenmerkende tegenstelling tussen een
gereduceerd realisme in understatement, en een vergroot symbolisch realisme in emotionele kleuren. In de verhalen Het
Amsterdamse dodenboelcje (I 970) en Huize de Slapeloze nachten
(197I)--door een waarderend kritikus `dat palimpsest van
Nescio' genoemd—die spelen in een besloten wereldje van
`rokers en spuiters', gaat de humor eerder samen met een
milde poëtische weemoed. Weer een heel andere behandeling
krijgt de psychologie in de roman De Strategie (1969) van Kees
Ouwens. Hier wordt op een manier die aan Nathalie Sarraute doet denken--elke situatie ontbonden in al haar faktoren van wat gezegd, gevoeld, gevreesd, gedacht, gezien, vermoed en geanalyseerd wordt, waardoor het verhaaltempo
sterk wordt vertraagd en die faktoren als onder een mikroskoop worden vergroot. De schriftuur van de romans De ontmoetingen (1968) en Het gelaat (1970) van Claude van de Berge
bestaat uit een eindeloos, monotoon kringen van analyserende
bespiegelingen omtrent een ogenschijnlijk luttel gebeuren dat
anderzijds echter een levensessentie blijkt uit te maken, van op
een neutraliserende afstand uitgesproken door een traag en
bedachtzaam pratende ik-stem, in een onwezenlijke sfeer
waarin leven en droom, observatie en verbeelding wazig door
elkaar glijden en de woorden zoekend en tastend als lange,
egale, kleurloze `formules' vormen. Deze essentie is de leegte,
dat wat niet gebeurt en niet tot klare, definitieve expressie kan
worden gebracht.

II

Er werd op gewezen hoe, door de in wezen lyrische procédés van de monoloog, de associatieve opbouw, het simul24

taneïsme, een haast mikroskopische introspectie, etc. de hedendaagse romans steeds meer gefragmentariseerd worden.
Het horizontale struktuurprincipe van de epiek is erin grotendeels vervangen door een vertikaal struktuurprincipe, dat
gekenmerkt wordt door de minutieuze analytische beschrijving van momentane situaties, vanuit het subjectieve gezichtspunt van één of meer personages. Nieuw is dit procédé uiteraard niet, ook niet in onze literatuur. Mijn kleine oorlog (1947)
en nadien De Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren van
Louis-Paul Boon waren al ver doorgedreven voorbeelden van
zulke splinterstructuren. De vadsige koningen (1961) van Hugo
Raes lag in diezelfde lijn, en in Eenfaun met kille horentjes zijn
alle kenmerken van de kaleidoscopische werkwijze terug te
vinden. Dit alles is tekenend genoeg voor de achteruitgang
van de `verhalende' roman, en is trouwens niet meer dan een
echo van reeds meer dan een halve eeuw zoekende en vernieuwende buitenlandse literatuur. En toch blijven zowel Boon als
Raes en de meeste andere boven behandelde auteurs, tot
in de afzonderlijke fragmenten van hun romans, wezenijk
verhaalschrijvers. Boon, die het meest van allen de problematiek van het schrijven in een aantal romans mee heeft ingebouwd, blijft toch dagelijks in de krant zijn cursiefjes schrijven,
waarvan in Wat een leven (1967) en go mensen (1970) opnieuw twee reeksen werden gebundeld. Hoe vernieuwend de
bijdrage van Hugo Raes aan het Nederlandse proza ook is,
toch dient zijn werk principieel onderscheiden te worden van
dat van een aantal andere auteurs die in het tweede deel van
dit overzicht ter sprake komen. Dit principiële onderscheid
ligt precies in het standpunt dat door deze auteurs tegenover
het genre van het verhaal en de verhalende roman wordt
ingenomen en theoretisch wordt gesteund en toegelicht. Als
bijvoorbeeld de gefragmenteerde struktuur enerzijds een
gemeenschappelijk kenmerk zou zijn van het prozawerk van
Raes, Jacq Firmin Vogelaar en Willy Roggeman, dan is de
bedoeling en de betekenis van dit fragmentarisme anderzijds
grondig verschillend omdat het bij Vogelaar en Roggeman als
bewuste literaire theorie in de praktijk van hun werk betrokken is. Dit hangt samen met het feit dat deze beiden sterk
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reflexieve en intellectualistische naturen zijn, ook essayistisch,
kritisch en theoretisch schrijven en van daaruit de problematiek van de literatuur zelf in hun proza inbouwen. Het volstaat
bv. al de in de laatste jaren verschenen interviews met resp.
Raes en Vogelaar te lezen om zich daar terdege van te
overtuigen.
Bij de nu aan de orde komende schrijvers wordt dus de roman,
en meestal zelfs de literatuur als zodanig, ter discussie
gebracht. Als gezegd gaat dit meestal met theorievorming
gepaard, waarvan men de weerslag kan vinden o.m. in interviews (als in de bundels van F. Auwera : Schrijven of schieten
(1969), en Lidy van Marissing : 28 interviews (i 970), 5 Geloofsbrieven (P. H. Dubois, René Gysen, Willy Roggeman, Weverbergh, Paul de Wispelaere, in Komma 11/4-5), de manifesten
vanl. Develing (Het einde van de roman, 1967, nadien nog
voortgezet in drie cahiers), de beschouwingen van J. F. Vogelaar over een materialistische literatuurtheorie in Raster. En in
het werk zelf van een aantal auteurs is op diverse manieren de
kritiek op verhaal en fictie tot thema of schrijfprocédé
geworden. Daarvan geef ik hier slechts enkele markante
voorbeelden. In het verhalend werk van J. Bernlef, vooral in
De schaduw van een vlek en De dood van een regisseur, raken de
schrijvende personages verward in verrassende wisselwerkingen tussen fictie en realiteit, waardoor de fictie als zodanig
eigenlijk wordt opgeheven. In Gedaanteverandering of 'n metaforiese muizeval van Jacq Firmin Vogelaar worden de procédés
van de misdaad- en detectiveroman persiflerend aangewend.
De groteske anti-roman Met hun fikken aan zijn sarkofaag van
Wouter Donath Tieges is opgebouwd als een parodie van een
bepaald soort introspectief-existentialistische literatuur van
een geclicheerde `literaire' stijl en allerlei traditionele technische kunstgrepen van de romanschrijver. In het titelverhaal
uit de bundel De terugkeer van Buffalo Bill (1970) van Rudolf
Geel, dat sterk fragmentarisch en met heterogene middelen is
gebouwd, wordt tegelijk dit bouwprincipe zelf op losse schroeven gezet, en wordt de relatie tussen realiteit, verbeelding en
stereotype verhaaltechnieken tot het eigenlijke thema van het
verhaal. In de debuutroman, De helm van aarde (1969), van
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Wim Hazeu, wordt het werkelijkheidsgehalte van de reportage, die het eerste deel van het boek uitmaakt, in het tweede
deel op de helling geplaatst; voor de schrijvende hoofdfiguur is
de konsekwentie daarvan dat de schrijver ofwel lacunes en
vraagtekens t.o.v. de beschreven realiteit in zijn geschrift
opneemt, ofwel onbewimpeld toegeeft dat zijn verhaal niet
meer dan een verzinsel kan zijn. In het merkwaardige titelstuk
uit de bundel Tegen het personage (1969) onderzoekt Daniël
Robberechts op ironiserende wijze de verhouding van de
schrijver tot het conventionele romanpersonage en van dit
personage tot de realiteit. En het werk van auteurs als Willy
Roggeman en René Gysen (1927-1969) is eigenlijk één doorlopende demonstratie van de onmogelijkheid amorfe, chaotische levenswerkelijkheid op geldige wijze in traditionele verhaalstrukturen te vangen. Wat in al de hier genoemde voorbeelden aan de orde is, komt neer op illusieverstoring, opzettelijk spel met dubbele bodems, kritisch onderzoek van de
methodes en doelstellingen van het schrijven zelf, en benadrukken van de spanningen tussen taal en werkelijkheid : een
houding van anti-realisme vanuit realistische overwegingen.
Het hiermee aangeduide wantrouwen tegenover de fictie en de
overgeleverde prozavormen heeft zich op verschillende en
tegengestelde manieren geopenbaard. In een interview verklaarde Harry Mulisch: `Het is oorlog. En in oorlogstijd moet
men zich niet bezighouden met het schrijven van romans. Dan
zijn er echt wel belangrijker dingen te doen.' Dit is de
politiek-geëngageerde opvatting die van de schrijver een
rechtstreekse deelname aan de maatschappijhervorming verlangt, en daarom de fictie verwerpt voor de reportage en het
pamflet. Daartoe behoren Mulisch' briljant geschreven Bericht
aan de rattenkoning (1966), een beschrijving en analyse van het
revolutionaire provotariaat en het fascistoïde regentendom in
het Amsterdam van 1965-1966, en zijn veel besproken
Cuba-boek Het woord bij de daad (1966). Waar deze boeken
door hun aanpak en schriftuur in belangrijke mate ook persoonlijke en boeiende getuigenissen van een schrijver zijn, is
een publikatie als De SS-ers (1967) van Armando en Sleutelaar
opgevat als een buiten het standpunt van de samenstellers
-
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geplaatst dokument. De gepubliceerde tekst bestaat uit een zó
woordelijk en authentiek mogelijke weergave van bandopnamen, met de bedoeling op deze manier anders moeilijk verkrijgbare inside-information te verschaffen. Weer anders gaat
Weverbergh te werk, die in Het dossier Jan (i 968) , dat samengesteld is uit interviews, open brieven, een pamflettaire roman
en artikelen, op felle wijze ageert tegen schooltoestanden in
Vlaanderen en het verschijnsel van de `pedagogische zelfingenomenheid' ontmaskert.
In samenhang met de zich verbreidende maatschappijkritiek,
revolutionaire demokratiseringsverschij nselen (ende repressie
ervan), de snel groeiende belangstelling voor de marxistische
sociologie en de informatietheorie, de aandacht voor de
`ontpersoonlijkte' alledaagse realiteit in de recente ontwikkeling van de plastische kunsten, enz., is de vraag naar de
communicatieve en politieke funktie van de literatuur sinds
1965 met steeds groter nadruk gesteld. Tot welke uiteenlopende en tegenstrijdige opvattingen deze bekommernis kan
leiden, blijkt uit het recente werk van auteurs als Simon Vinkenoog, Enno Develing en Jacq Firmin Vogelaar.
Romans heeft Vinkenoog na Hoogseizoen (i 961) niet meer
gepubliceerd. De prozaboeken die daarop gevolgd zijn

—Liefde (1965), Proeve van communicatie (1967), Vogelvr
(1967), Weergaloos (1968) zijn fragmentarische, dagboekachtige, beschouwende, autobiografische, informatieve en
exhortatieve geschriften, die begeleidingen zijn van de rol van
de auteur als profeet, oproeper, animator en dichter. Belangrijk in dit opzicht is ook het door hem samengestelde dubbelnummer van Randstad (1967, I I / I 2) : Manifesten en manifestaties
1916-1966. Daarin ziet hij de schrijver als een alzijdige
`mediator', een 'kommunikatie-expert', die door het bekend
maken van de eigenste werkelijkheid van de wereld van vandaag actief meewerkt aan de opbouw van de nieuwe mens in
een nieuwe, demokratische en creatieve maatschappij. Precies
wegens dit met sentiment geladen en met religieuze en filosofische terminologieën doorspekte idealisme, verwerpt Develing
Vinkenoogs `geheimtaal', waaraan hij alle contact met de
werkelijkheid en communicatieve waarde ontzegt. In zijn
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eigen manifest over het einde van de roman verwerpt hij tot
zelfs het begrip literatuur, en staat een zuiver informatief
taalgebruik voor, louter aangaande onderwerpen waarover
zakelijke informatie verstrekt kan worden, zonder dat de persoonlijke visie of welke subjectieve tussenkomst ook van de
schrijver daarin een rol speelt. Vanuit deze theorie, die mede
door opvattingen in de plastische kunst, als de radikaal obj activerende en ontpersoonlijkende minimal-art is bepaald, verwerpt hij de roman als fictie, die volgens hem een autoritaire
en bijgevolg reactionaire relatie van schrijver tot lezer
veronderstelt. In de plaats daarvan dienen nieuwe voorstellingsmethoden te worden gezocht, waardoor de alledaagse
werkelijkheid een objectief herkenbare gestalte krijgt en in
een nieuwe, echt demokratische leefwereld kan worden
geïntegreerd. De methode van Develing heeft tot hiertoe twee
`projekten' opgeleverd : Voor de soldaten (1966) en De maagden
(1968) . In het eerste wisselen candid-camera-beschrijvingen
van de eerste kazernedag van een rekruut af met anoniem
gehouden, van de bandrecorder overgenomen relazen van
ex-dienstplichtigen over hun militaire ervaringen. In het
tweede zijn de gebruikte middelen drievoudig: een zo nauwkeurig mogelijke reconstructie in taal van een tienjaar geleden
plaatsgevonden ontmaagding, een foto-reconstructie van
dezelfde gebeurtenis en eveneens uitschrijvingen van bandopnamen waarin een groot aantal vrouwen over hun ontmaagding vertellen. Over deze theorie en toepassingen ervan,
die de verdienste hebben de vanzelfsprekendheid van de gangbare romanliteratuur te betwisten, maar overigens op hun
beurt vele vragen oproepen, is nogal wat gepolemiseerd.
Daarvoor verwijs ik vooral naar het artikel van René Gysen
in Komma 111/4 en het antwoord van Develing in Komma iv/ i.
Weigerig zowel tegenover Vinkenoog als tegenover Develing
staat Jacq Firmin Vogelaar, die ongetwijfeld van hun drieën
de markantste schrijversfiguur is. Ook voor hem is de maatschappijhervormende functie van de schrijver een postulaat,
dat tenslotte op een overtuiging en een geloof berust, maar
zijn uitgangspunten en werkwijze zijn totaal anders. Die uitgangspunten steunen op een marxistisch-materialistische lite-
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ratuurtheorie, waarvoor o.a. Benjamin en Adorno zijn leermeesters zijn, waarvan hij de principes in interviews (met F.
Auwera en Lidy van Marissing) en in artikelen in Raster heeft
uiteengezet. In tegenstelling tot Develing houdt Vogelaar wel
vast aan de specificiteit van de literatuur, die hij ziet in het
bijzondere functioneren van de tekst zowel op het vlak van de
taal zelf als de structuur. Deze functie is realistisch, niet in
de zin van een overgave aan de empirie (waardoor een
bestaande realiteit slechts wordt bevestigd), maar precies door
de transformerende werking van de fictie en de verbeelding
waardoor de bestaande werkelijkheid als onecht wordt aangeklaagd en ontmaskerd. De realistische en revolutionaire functies van de literatuur vallen aldus samen in het feit dat erdoor
scheuren in de waterdichte gevestigde systemen worden aangebracht : beide slaan niet op wat is, maar op een mogelijke
toekomst. Daartoe moet de schrijver waarheden formuleren
die onverenigbaar lijken met de gangbare artistieke vormen,
d.w.z. hij moet het gangbare literaire communicatieproces
grondig verstoren. Deze opvatting heeft uiteraard verregaande gevolgen voor de moeilijkheidsgraad en de huidige verstaanbaarheid van Vogelaars teksten. Zijn kortere prozastukken, gebundeld in De komende en gaande man (1965) en Het heeft
geen naam (1968), kunnen geen verhalen genoemd worden.
Veeleer zijn het methodische exploraties van mogelijke vormen van realiteit in gegeven situaties. Meestal in de taalvorm
van indirecte of directe monologen vormt zo'n realiteit zich
van moment tot moment, vol aarzeling en twijfel, als hypothese vanuit een strikt bepaald gezichtspunt, als het steeds
complexer wordend resultaat van kijken en waarnemen, soms
van schrijven zelf, onontwarbaar vermengd met verbeelding
en herinnering. Zo'n realiteit is daarom een rigoureuze montage van mogelijkheden die zich afspelen op het vlak van de
taal, van de tekst, en daar in verbinding kan treden met andere
dokumenten en voorgevormde tekstdelen die als ready-mades
fungeren. Het is een multidimensionele realiteit met een
mobiel en open karakter, en die een verzet betekent tegen de
unidimensionele werkelijkheidsbeelden en gesloten denksystemen, die de maatschappij worden opgedrongen. Vanuit deze
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conceptie zijn Vogelaars `situatieromans' aftakelingen van een
traditionele verhaalkunst, die op illusie en waarschijnlijkheid
berustende gesloten structuren bouwt. In Anatomie van een glasachtig lichaam (1966) ontstaat zeer fragmentarisch een grillig
web van realiteit door montage van verschillende technieken en
heterogeen taalmateriaal: stukjes verhaal, werkelijke en
fictieve monologen en dialogen, verbeeldingen en visioenen,
kranteberichten en brieven, geschriften en flarden tekst uit
mode- en reklamebladen. Gedaanteverandering of 'n metaforiese
muizenval (1968) is een schijnbare klassieke misdaad- en detectiveroman, die door veelvuldige compliceringen en een verwarrend spel met identificaties en alternatieven, als zodanig teniet
wordt gedaan. In de Kaleidiafragmenten (1 970) ten slotte gaat
Vogelaar weer een stap verder in de afbraak van de gangbare
taal en literatuur als corrupt communicatiemiddel, en past
hierbij een omgekeerd procédé toe. Dit boek is geen montage
meer, maar een kaleidoscopische demontage van zeer uiteenlopende teksten uit de buitenwereld, van allerlei modellen van
taalgebruik, die uit hun vertrouwde context worden gelicht en
in andere verbanden gebracht, waardoor ze als't ware zelf hun
betekenis vernietigen. Daardoor is het materiaal van de schrijver op de uiterste rand geplaatst: samen met de vanzelfsprekendheid en alle valse pretenties is ook de leesbaarheid-de
normale communicatiefunctie ervan zo goed als opgeheven.
Het gesignaleerde wantrouwen tegen de fictie, de grondige
twijfel aan de geldigheid van de conventionele verhaalvormen,
en vandaar de zeer uiteenlopende pogingen om de relaties tussen literatuur, taal en realiteit nieuw te interpreteren en in
`teksten' te structureren, vormen de gemeenschappelijke achtergrond van de verder nog te beschrijven aspekten van het
moderne proza. In twee nieuwe boeken, Een grote dorst (i 968)
en Inspraak (1970) heeft Bert Schierbeek zijn dynamisch collegewerk uitgebreid, gulzig happend uit ten dele nieuwe
tekst- en ervaringsgebieden. Temidden van deze taalchaos
blijft de schrijver zich zien als een bezield en bezielend
medium van het collectieve spreken. De aldus ontstane stroom
van tekstflarden heeft enerzijds een documentair karakter, dat
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anderzijds in de subjectieve bewogenheid van de stem zelf
gedeeltelijk weer teniet wordt gedaan. Deze bewogenheid
werkt namelijk eerder egaliserend—op de wijze van de
lyriek—dan dat de externe (taal) werkelijkheid erdoor reflexief
en kritisch hergestruktureerd of in zijn mechanismen zichtbaar gemaakt zou worden. Dit is wel het geval in de veel
intellectualistischer geconcipieerde `realistische fabels' van
Sybren Polet. Mannekino (i 968) was fundamenteel op dezelfde
motieven gebouwd als de twee eerdere Lokien-fabels : projectie en identificatie, mutatie en geestelijke hergeboorte, verlies
en opbouw van de eigen identiteit, aanpassing aan een veranderde omgeving, wisselwerking tussen verbeelding en realiteit, enz. En ook deze roman werd gekenmerkt door een
spanningsvolle verhouding tussen een psychologisch-realistische en een symbolisch-exemplarische behandeling van het
onderwerp. In het recente boek De sirkelbewoners (i 970) is dit
alles opnieuw het geval, maar met deze belangrijke nieuwigheid, dat de voormelde verhouding in het perspectief van de
politiek komt te staan. Daardoor worden Lokien en de twee
andere hoofdfiguren tot sociaal-politieke `modellen', wier
identiteit beslissend is samengesteld uit hun maatschappelijke
funkties. De revolutionaire mutatie die Lokien meemaakt en
waardoor hij uit de kapitalistische dwangmaatschappij breekt,
wordt dan ook veroorzaakt door een radikale verandering
van zijn maatschappelijke funktie, maar het anarchistische
geweld waarmee die mutatie gepaard gaat roept in hem
persoonlijke, ambivalente menselijke gevoelens op. Deze spanning tussen politieke modellen en menselijke gevoelens,
teweeggebracht door een zeer knappe techniek van de fictie,
wordt in het boek ook nog, veralgemeend, direct met de
realiteit geconfronteerd door het inlassen van historische en
dokumentaire teksten. Door de manier waarop deze tijdsbewuste thematiek zo literatuur-bewust is gestructureerd, is De
sirkelbewoners ongetwijfeld één van de romans waardoor het
laatste lustrum het best wordt gekarakteriseerd.
Zonder politieke implicaties vormen poëzie, proza en essay in
het werk vanJ. Bernlef eveneens in het algemene thema van de
wisselwerking tussen werkelijkheid en literatuur een interes32

sante eenheid. Vooral vanaf de roman Paspoort in duplo (1 966)
worden de fictieve verbeelding en de daad van het schrijven zelf
gezien als produktiemiddelen voor nieuwe betekenissen, die
op de werkelijkheid ingrijpen. In de verhalen uit De schaduw
van een vlek (1967) gebeurt wat de schrijvende personages
verzinnen ook werkelijk, en op diverse wijzen weerspiegelen
verhaal, droom en realiteit elkaar of roepen elkaar op. Het
voornaamste effect daarvan is de verstoring van de illusie dat
het schrijven gewoon de werkelijkheid zou nabootsen of
afbeelden. Het wordt daarentegen voorgesteld als een creatief
taalspel dat een eigen macht kan uitoefenen op de realiteit. Dit
thema heeft Bernlef tot hier toe het sterkst gerealiseerd in de
roman De dood van een regisseur (1968), waarvan de spiegelconstructie zeer gecompliceerd is. Het hoofdpersonage is een
schrijver die een roman schrijft waarin hijzelf een fictieve rol
speelt; die rol bestaat vooral in het maken van aantekeningen
bij een film (eveneens fictief, met nog een film in de film als
telescopisch perspectief), wat dus een schrijven in de tweede
macht is. Onder het schrijven wordt hij geleidelijk zodanig
door de door hem opgeroepen verbeeldingswereld overweldigd, dat deze zich in de realiteit voltrekt.
Enigszins in de buurt van Bernlef kan Rudolf Geel hier worden
gesitueerd. In De weerspannige naaktschrijver (1 965) al had ook
hij het gecompliceerde en problematische schrijven van een
roman en de verhouding daarvan tot de realiteit tot het
romanthema zelf gemaakt. Grillige verbeelding en humor
zorgden er tegelijk voor dat dit thema aan de speelse kant bleef
en daardoor ook weer zichzelf relativeerde. In de daarop
volgende allegorisch opgezette roman Een afgezant uit niemandsland (1968)—waaraan m.i. door de critici te weinig aandacht
is besteed neemt het dualisme tussen verhaalsvorming en
werkelijkheid o.m. de vorm aan van een satire op de universitaire bewustzijnsvernauwing.
De beoefening van het schrijven als epistemologische methode is door de kritiek vnl. door B. F. van Vlierden in zijn
`poëtica van de Vlaamse roman' Van In 't Wonderjaar tot De
Verwondering (196g) beschouwd als gemeenschappelijk ken33

merk van de `Komma-groep' en een paar daaraan verwante
schrijvers, met name vooral van René Gysen, Willy Roggeman, Paul de Wispelaere, Pierre H. Dubois en Daniël
Robberechts. In dit verband zal het wel geen toeval zijn dat
voor het eerst na twaalfjaar van P. H. Dubois weer een roman
verscheen, Zomeravond in een kleine stad, waarin in het thema van
de zelfondervraging de reflexie over de betekenis en de mogelijkheden subs. onmogelijkheden van het schrijven nadrukkelijker dan in vroeger werk aan de orde wordt gesteld. Een
daaruit voortkomend kenmerk van deze roman is de losse open
constructie, gedragen door drie thematische bewegingen die
zeer heterogeen materiaal aanvoeren, waarvan de mogelijke
verbanden in de roman zelf worden gezocht en in ieder geval
door de interpretatie van de lezer dienen te worden
gecompleteerd. Zowel de epistemologie van het schrijven als
de open structuur werden nog radikaler doorgevoerd door
resp. Daniël Robberechts en René Gysen. Een anti-verhaal als
Een verkenning van Christiane (r 968) van Robberechts als het
ware een concrete toepassing van zijn abstractere beschouwing Tegen het Personage is een uniek programmastuk. Het is
een systematische monoloog waarin de kenbaarheid van een
reële figuur wordt beproefd vanuit verschillende benaderingswijzen, waarvan de mogelijke resultaten telkens weer door
reflexie in twijfel worden getrokken. Zodanig is het eigenlijke
onderwerp van dit schrijven minder de directe realiteit zelf
dan de eventuele geldigheid van de taalmiddelen waardoor
die realiteit kan worden achterhaald. Vandaar dat het hele
werk waarmee Robberechts in de laatste jaren op de
voorgrond is gekomen, terecht een `belegering van de
werkelijkheid' is genoemd, waarvoor zowel in Aankomen in
Avignon (1969) als in het schrijversdagboek De grote schaamlippen (1969) merkwaardige gevechtsmethodes zijn gebruikt. Een
gevecht met de realiteit kan eveneens het werk van de te jong
gestorven René Gysen worden genoemd. De bepalende principes ervan—die hij ook theoretisch heeft belicht o.m. in de
eerder genoemde Geloofsbrieven en in het stuk Romanproblemen
(Komma IV13) zijn die van de objectieve onkenbaarheid van
de realiteit en van het onbetrouwbare, ontoereikende en ambi-
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valente karakter van de taal. Vanuit deze bekommernis heeft
hij ook zijn laatste prozaboeken opgevat als open strukturen,
en fragmentarische, onvolledige dossiers, die door de lezer zelf
gecompleteerd dienen te worden. Zo omvat Grillige Kathleen
(1966) een reeks in vrij los verband staande hoofdstukken die
uit nagelaten dagboeknotities, beschrijvingen in neorealistische trant, autobiografische herinneringsbeelden en essays
bestaan. Samen vormen ze de paradoxale eenheid van een
struktuur die als beeld van een mogelijke levensrealiteit open
blijft, maar tegelijkertijd een interne literaire samenhang
vormt. Het postuum verschenen boek Op weg naar de literaire
receptie (i 97o) is een sterke reflexieve en ironiserende mengvorm van dagboek, autobiografie en beschouwing waarin de
identiteit van het eigen `ik' als mens en als schrijver uit snippers en scherven slechts als ontwerp en mogelijkheid kan
worden samengesteld.
Als algemene karakteristiek zijn deze kenmerken ook toepasselijk op het werk van Willy Roggeman, hoe apart de concrete
uitwerking ervan ook is. Nadrukkelijker en monomaner dan
bij de voornoemde auteurs is de theorie echter in dit werk
ingebouwd, wat o.m. een grotere cerebraliteit voor gevolg
heeft. In zijn laatste drie nauw bij elkaar aansluitende
prozaboeken Zomers nihil (1967), De axolotl (1967) en Catch as
catch can (i968) is dit bijzonder goed na te gaan. De kern van
die theorie is de ten dele op G. Benn terug te voeren
Artistik-idee—waarin daarnaast ook de creatieve principes
van de j azz meespelen en de daaruit voortspruitende rigoureuze conceptie van een schrijfmethode. De Artistik-idee stelt
tegenover de chaotische, woekerende vormloosheid van de
natuurlijke en existentiële realiteit de fixerende en kristalliserende vormkracht van de artistieke daad. Daar realiteit en
expressie in een eindeloze discontinuë reeks van momenten
met elkaar worden geconfronteerd, bestaat het schrijven van
Roggeman essentieel in het scherp formulerend vastleggen
van die reeks, wat resulteert in sterk fragmentarische dagboek-strukturen, waarin het principe van de versplintering
zelf de methodes van het verhaal en de roman radikaal
verwerpt. Niettegenstaande aanzienlijke thematische ver35

schillen ontmoeten voorts ook autobiografische schrijvers-dagboeken als De grote schaamlippen (1969) van Daniël Robberechts, Puin (1970) van Weverbergh en Paul-tegenpaul (1970)
van Paul de Wispelaere elkaar in de reflexieve behandeling
van een als problematisch ervaren verhouding tussen leven en
schrijven.
Hoewel Gerrit Krol sinds bijna tien jaar publiceert, is zijn
merkwaardige en originele schrijverspersoonlijkheid eerst duidelijk uit zijn recentere werken gebleken. Met het werk van de
zoëven vermelde schrijvers hebben deze boeken formeel ook
weer het fragmentarische, ten dele dagboekachtige en theoretiserende karakter gemeen, maar de functie en de inhoud
ervan verschillen grondig. Krol bedrijft immers literatuur vanuit een wiskundige en wetenschappelijke geest, en samen met
zijn speelse aanpak, droge humor en understatement-stijl
stempelt dit hem momenteel overigens tot een typisch Hollandse schrijver. Het gemillimeterde hoofd (1967) zou men de
eerste Nederlandse semiologische roman kunnen noemen. Een
soort dokumentaire life-opnamen in verhalende trant alterneren er contrasterend met een andere reeks teksten, die beantwoorden aan de ondertitel `Schrijven met sommen': rekenkundige, algebraïsche, meetkundige of tekenkundige afbeeldingen, die in feite een dissertatie vormen over de functie van
de taal als een systeem van formaliserende en structurerende
tekens (M. Janssens) . De ziekte van Middleton (1969) werd door
A. Walrecht voortreffelijk getypeerd als de met een paar honderd items gevulde eerste Nederlandse computerroman, waarmee elke lezer zijn eigen boek maakt. De verhouding schrijver-lezer kan dan vertaald worden als de verhouding programmeur-regelaar.
Ook in het werk van nog andere jonge schrijvers speelt de
formaliserende wetenschap en taaltheorie een voorname rol.
Dit is vooreerst het geval in de laatste twee prozawerken,
Spiegelingen (1968) en Een tijdsverloop (1970) van Mark Insingel,
die ook bedrijvig is op het gebied van de concrete poëzie. Aan
beide soorten schriftuur ligt dezelfde linguïstische theorie ten
grondslag, die de auteur ook in interviews (o.m. in De Vlaamse
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Gids 1970/10) heeft uiteengezet. Centraal daarin staat de
bedoeling de thematiek zoveel mogelijk door de tekststruktuur
zelf uit te drukken, zodat werkelijkheidsanalyse in principe
samenvalt met taalanalyse. Door deze intellectualistische
benadering van het daarmee samengaande communicatieprobleem vertoont het werk van Insingel raakpunten met dat van
Vogelaar; in zijn poging om naar autonomie strevende
formele strukturen op te bouwen, staat hij anderzijds dichter
bij Ivo Michiels. Bij al deze auteurs is de referentiële `navertelbare inhoud' van de verhalende roman kwasi volledig verdrongen door de specifiek literaire functies van de tekstarrangementen zelf. Een gelijksoortige bekommernis blijkt uit Een
geval van verbeelding (1970) van H. C. ten Berge. Ook hier
ontmoeten auteur en lezer elkaar in de aandacht voor het
proces van de tekst zelf, zonder veel houvast aan verwijzingen
naar de buitenwereld. Dit proces bestaat hoofdzakelijk uit
interne ontwikkelingen als spiegelbeelden, verdubbelingen van
personages, omkeringen van situaties, woordspelen en keuzemogelijkheden : diverse tekstlagen die voortdurend op elkaar
inwerken en daardoor slechts door de lezer te realiseren
mobiele gehelen vormen. Op een weer heel andere wijze werkt
ook Wim Meewis op hetzelfde formeel-literaire terrein. Zestien jaar na zijn debuut Geen scherzo voor de goden verscheen van
hem voor 't eerst weer een prozaboek: Een lichte onrust (I 970) .
Van begin af neemt ook hier het boek zichzelf tot thema,
vertrekkend vanuit een soort nulpunt, bepaald door een tweevoudige momentane situatie: de fysieke daad van het schrijven zelf en de geleidelijke muzikale structurering van de tekst.
Wat op gang wordt gebracht is als 't ware een sub-realisme
waarin de taal woord voor woord zoekt en aftast, vermoedend,
peinzend, aarzelend, overwegend, nauwelijks waarneembare
trillingen registrerend. Thematische fasen duiken op, maar
verglijden weer, vloeien in andere over, worden niet
uitgewerkt. Zo is dit een kringend schrijven dat niet aan
verhaalvorming toekomt, veel eerder de afwezigheid en onmogelijkheid daarvan uitdrukt, en in bestendige zelfreflexie
niet anders kan dan zichzelf weer te niet doen. We stoten hier
op de paradox van veel moderne kunst die, vanuit een ten top
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gedreven argwaan en twijfel, alleen nog in de destructie een
geldig creatief beginsel kan zien.
Vanuit andere overwegingen dan bij Develing besluiten aldus
sommige auteurs tot de volstrekte onmogelijkheid en het einde
van de overgeleverde literatuur. Principiële houding en theorievorming over de functie van de literatuur staan dan alle
conventionele én spontane vormen van schriftuurlijke expressie
radikaal in de weg. Dit is het geval bij een auteur als C. C.
Krijgelmans, wiens teksten uit Homunculi (1967) o.m. op vooraf
bepaalde rekenkundige patronen gestruktureerd zijn, waardoor de taal aan een uiterst ontpersoonlijkt redenerings- en
abstraheringsproces wordt onderworpen, en op deze manier
eveneens `le degré zéro de l'écriture' bereikt. In zijn io proposities overliteratuur (De Tafelronde xnl /4) heeft ook Laurent Veydt
`het einde van de literatuur' geconstateerd. En zijn boeken
Beschrijving van een hemelvaart (i 967) en De hemel (1968) kunnen,
als weer anderssoortige rigoureuze, cerebrale toepassingen van
`spel en methode', in dit verband beschouwd worden als een
`demystificatie' van alle pretenties die de literatuur zich heeft

kunnen toeëigenen.
Van de hier beschreven formalistische opvattingen en bestrevingen zou men in het werk van Ivo Michiels een evenwichtig
gedoseerde synthese kunnen zien. De term `evenwichtig' duidt
dan aan dat Michiels, hoezeer hij de traditionele romanvormen ook afbreekt, met beredeneerde linguïstische en retorische middelen teksten schrijft die een sterk autonome eenheid
van ethische en esthetische expressie vormen. Precies omdat
zijn werk op zo strikt literaire wijze geëngageerd is, en hij deze
verbinding zo zuiver en zo overtuigend weet te maken, dient
hij als één van de belangrijkste hedendaagse Nederlandse
auteurs beschouwd te worden. Vijf jaar na Het boek alfa, verscheen Orchis militaris (1968) als tweede in een aangekondigde
cyclus van vier bij elkaar aansluitende boeken. Het verkreeg
de Vijverbergprijs 1969 en n.a.v. het verschijnen ervan werden twee tijdschriftafleveringen, Raam 57 en Heibel v/4, aan de
auteur gewijd. In tal van recente interviews heeft Michiels nog
zijn stellingen verduidelijkt en verdedigd en daardoor ook zeer

interessante bijdragen geleverd tot de Nederlandse literaire
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theorie. Volgende uitspraak raakt de kern van zijn schrijverschap: `Een boek is een werkelijkheid die ik zo autonoom
mogelijk wil zien. Het is een werkelijkheid die bestaat in en
door de taal (taal en constructie om vollediger te zijn) maar
waarin uiteraard reminiscenties aanwezig zijn aan de realiteit
rondom ons.
Nu zit ik in de fase waarin in het bewustzijn
overheerst dat de literatuur in de eerste plaats een technische
aangelegenheid is, dat de creatieve akt van het schrijven volkomen onafhankelijk is van de inhoud. Men kan hoogstens
zeggen dat de inhoud een brok materiaal is waarmee een
werkstuk wordt gemaakt. Met andere woorden: literatuur is
een behandelen van de matière in taal en structuur.'
(...)

Tot slot van dit overzicht zou ik nog willen wijzen op twee
extreem tegengestelde richtingen in de ontwikkeling van de
'anti-roman'. De eerste richting zoekt direkte aansluiting bij
de nouveau roman. Met De falende stad en De verbeelding schreven resp. Michael Tophoff en Willem M. Roggeman romans
die Robbe-Grillet tot voorbeeld namen, maar waarin ongetwijfeld stof tot verdere persoonlijke ontwikkeling stak. In
twee volgende werken, Leeg te aanvaarden (1966) en Vertrektijden (1968), cyclisch gestruktureerde, uit immanente taalontwikkeling groeiende, sterk geabstraheerde `teksten' heeft
Tophoff overigens al het bewijs daarvan geleverd. De
andere richting, oorspronkelijk vertegenwoordigd door de
Vlaamse Labris- groep, staat vooral in het teken van Antonin
Artaud en de Amerikaanse beat-literatuur. De voornaamste
figuren zijn hier Marcel van Maele, Max Kazan en Lucienne
Stassaert. Als dichters passen zij voortreffelijk in het klimaat
dat Paul Rodenko destijds heeft beschreven in zijn essay
Gedoemde dichters. Les poètes maudits. En hun proza staat zeer
dicht bij die poëzie, als blijkt uit Kraamanijs (1966) en Scherpschuttersfeest (1968) van Van Maele, Xaima (1 967) van Max
Kazan en De houtworm (i 97o) van Stassaert. Vooral het te
weinig bekende werk van Van Maele neemt een markante
plaats in in het huidige Nederlands proza. Behalve dat het ook
nog interessant is wegens de erin verwerkte neerslag van psychedelische ervaringen, is het terwille van zijn lyrisch-eruptie39

ve, sterk metaforische en surrealistische taalstruktuur en zijn
hele revolutionaire opzet zeker meer aandacht waard dan het
tot nog toe heeft gekregen.

Paul de Wispelaere
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De poëzie

Het hoogtepunt ligt aan het einde, een karakteristiek dieptepunt aan het begin.
Eind 1970 publiceerde Hugo Claus tegelijkertijd en in gelijke
uitvoering twee bundels : Van horen zeggen en Heer Everzwijn. De
verzen uit de eerste bundel noemt Claus `publieke gedichten';
ze zijn geschreven ter voorlezing en behoeven een gehoor. Ze
kunnen daarom per se weinig gecomprimeerd zijn; hun aard
van dichterlijk manifest, poëtische toespraak, hun illustratief
karakter soms, vereisen evenzeer directheid als loze ruimte
tussen de woorden, met het effect dat wie ze hoortmeent een
gedicht te horen maar dat wie ze leest .meer ruimte krijgt dan
de vorm verantwoord maakt. Wat rond hem gebeurt, laat
Claus niet onberoerd, en het kan, wil hij er als dichter over
spreken, zijn poëzie niet onberoerd laten: terwille van het
publiek karakter doet hij concessies aan het gedicht en geeft de
retoriek het vrije spel van zijn ernst. Van horen zeggen is duidelijk
het publieke complement van de individuele, op het lezen
gerichte lyriek van Heer Everzwijn. In de laatste bundel
gebruikt hij veelal dezelfde middelen als in de eerste, maar ze
zijn veel verfijnder en geraffineerder toegepast. Er is hier van
een heel duidelijke gecomprimeerdheid sprake; veel technische middelen worden toegepast om een uiterste aan hechtheid te bereiken: het wemelt van assonanties, alliteraties,
woordspel, dat alles met de bedoeling de delen tot een dwingend geheel te maken.
Heer Everzwijn opent met een vijfdelig gedicht `De ziekte van
Van der Goes.' Dat begint zo: `Magistraten, soldaten,
bevlagde stad, bebloemde galg.' er is hier een binnenrijm, een
heel subtiele 'chiastische' assonantie en nog anderhalve alliteratie in `bevlagd' en 'bebloemd'. Alle delen worden naar elkaargetrokken, in het bijzonder `bevlagde stad' en `bebloemde
galg'. Alles is versierd, en daarmee ook verbloemd; de zaken
zijn gemaskeerd; alles lijkt meer dan het in zijn ware gedaante
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is. En daarom is de beginregel zo goed : het gedicht is het
proces van ontmaskering, van ontbloeming, van het doorzien
van Hugo van der Goes, van het theater rond de lelijkheid en
verschrikking, ook in zijn eigen werk.
Deze zorgvuldig gemaakte regel kan programmatisch heten
voor de hele bundel : die heeft een onthullend, ontmaskerend
karakter. De dubbele wereld van de `bebloemde galg' wordt
ook uitgesproken in de titel van de bundel, de paradoxale
bijnaam `Heer Everzwijn' van jan iii, hertog van Brabant,
mens en dier ineen. De ontmaskering begint in een historisch
overzicht in het eerste grote gedicht (waarin Jan van Boendale
en Hugo Claus samenwerken) . In dat vers wordt de geschiedvervalsing tot in onze dagen doorgetrokken : de verbloeming
heeft voorvallen en personen tot een gezelschapsspel gemaakt.
In het grote vers `Tot zijn klerk' wordt het schrijverschap
ontmaskerd.
Wat in de bundel opvalt is het groot aantal dieren dat in de
verzen meespeelt : het dierlijke (zowel in de betekenis van
`hard' als van `hulpeloos') in de mens, het everzwijn in de heer,

wordt voortdurend zichtbaar gemaakt. Zie ik het goed dan
bedrijft Claus in de bundel een ont-idealisering, een ont-culturisering; zowel mensen als menselijke verhoudingen blijken bij
goed toezien alleen uiterlijke schijn; in de gedichten worden
de bloemen van de galg gehaald.
Heer Everzwijn behoort tot wat ik zou willen noemen de
'gestaltepoëzie'. Claus schept zich in dit geval historische figuren, die hij laat spreken en door wie hij zich uit kan
spreken. Dat een auteur die in deze periode voornamelijk
dramatisch werk schreef, deze poëziesoort hanteert, is niet
verwonderlijk; dat men bij lezing ervan aan werk van enkele
Noordnederlandse dichters denkt, evenmin. Hamelink, Rein
Bloem en vooral H. C. ten Berge, en dan met name diens in
1967 verschenen Personages, bundel vol gestaltepoëzie en met
een titel die voor deze soort poëzie karakteriserend is. Het is
niet onwaarschijnlijk dat Ten Berge, op wiens werk dat van
Pound niet zonder invloed is geweest, de titel van Pounds
bundel Personae in Personages wil laten doorklinken. `Personae'
wordt bij Pound in de oorspronkelijke betekenis van `maskers'
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genomen. `Personages' in de betekenis van `toneelfiguren' sluit
daarbij wonderlijk goed aan : de dichter speelt in velerlei
toneelstukken,- spreekt met eigen stem, op eigen toonhoogte, in
eigen taal de taal van figuren uit het verleden. Hij beeldt hen
uit, maar is hen ook voor een belangrijk deel; hij gebruikt als
dichter niet wat hij vindt maar wat hij van zichzelf in anderen
terugvindt. Het resultaat is dat de anderen op door hem
letterlijk bezielde wijze tot leven komen, zodat het een in het
ander en het ander in het een zichtbaar wordt, zoals in de
toneelfiguur de toneelspeler en in de toneelspeler de toneelfiguur tot leven komt. (Door het hoofdgegeven van Claus'
bundel wordt Heer Everzwijn een maskeradespel in de tweede
macht.) Deze poëzie van dubbelverwoording en dubbelbeeld
bereikt bij Claus een uiterste aan intensiteit (veroorzaakt door
een uiterste aan middelen) : de `historie' is volledig opgenomen
in de verbeelding en de beleving. Vandaar ook dat Heer Everzwijn veel minder dan gelijksoortige poëzie een theoretische
indruk maakt.
In Ten Berges Personages zijn mogelijkheden aanwezig tot
ontwikkeling in dramatische richting; Ten Berge ging proza
schrijven. In het eerste deel van Personages, de reeks `Ondergang van Tenochtitlán', heeft Ten Berge zijn wijze van
poëzieschrijven het striktst doorgevoerd en met het sterkste
resultaat. Het drama van de ondergang van de hoofdstad van
het Aztekenrijk wordt opgeroepen vanaf de eerste voortekenen tot de laatste klaagzang. Er wordt gesproken van binnenuit, voor een groot deel vanuit de wereld van de Azteken,
maar er heeft een ordening van buitenaf plaats die het verleden die gestalte geeft waarin het heden zichtbaar wordt. Kennis leidde hier tot herkenning en die herkenning is in ordening
en keuze uitgebeeld. Het `historisch' gebeuren is geen allegorie
van het heden zo min als Jan iii voor Claus een allegorische
figuur is. Azteken en hertog zijn opgenomen in de belevingswereld van de dichter, niet als historische maar als verwante
figuren. In het gedicht glijden verschillende tijden ineen tot
een ondeelbaar geheel; het heden herkent zich in het verleden,
maar ook omgekeerd. Er ontstaan structuren met mythische
trekken.
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Het duidelijkst theoretisch werkt in deze richting Rein Bloem,
de enige als dichter practiserende criticus. Zijn lectuur, zijn
visie daarop en zijn waardering ervan zijn uitgangspunt en
materiaal bij zijn dichten. Op de gelukkigste wijze in zijn
derde bundel Scenarios. Bloem werkt met grote stukken
bestaand materiaal, complete citaten. Die laat hij onderling
verbindingen aangaan, hij schrijft er eigen teksten tussen, de
delen werken op elkaar in, schuiven van hun eigen betekenis
weg, hij maakt nieuwe uit oude bestaande dingen. Het zal niet
toevallig zijn dat Scenarios opent met een bekend citaat uit La
pensée sauvage van Lévi-Strauss : de karakteristiek van de knutselaar, le bricoleur. De dichter is een knutselaar, mits men dat
woord niet denigrerend verstaat. Veel meer dan Ten Berge en
Claus blijft Bloem aan zijn uitgangspunten vastzitten; hij
speelt zijn rollen in de meeste gevallen historisch zo verantwoord, dat waardering van de vertolking grote en gedetailleerde kennis van de historie als voorwaarde heeft. Zijn vers
`Bertrans de Born' uit Scenarios is van zijn werk een mooi
exempel : een superieur knutselwerk waarin met het materiaal
van de Provençaalse dichter het ontstaan van een van diens
gedichten (aan de werkwijze waarvan Bloem zich verwant
moet voelen) wordt beschreven. Veel meer dan bij de andere
genoemde dichters wordt hier poëzie een zuiver literaire aangelegenheid : het gedicht wordt in de kring van de poëzie
opgesloten en kan alleen vanuit die kring verstaan worden. De
werkwijze isoleert het vers bij voorbaat; de historie wordt hier
niet opgeheven, haar geslotenheid wordt geaccentueerd.
Een overeenkomst tussen Claus' poëzie en die van Hamelink is
er alleen op het punt van wat ik de ont-culturisering noemde,
al gaat Hamelink met name in zijn bundel Oudere gronden veel
verder dan Claus. De gedichten eruit zijn duidelijk achterwaarts gericht, verwijzen naar een aardse gestalte die door
cultuur aan de ogen en de beleving is onttrokken (en plotseling
zichtbaar kan worden als men de cultuur achter zich laat,
zoals in Hamelinks eerste verhaal Het opgehouden onweer) . Er is
in de poëzie van Oudere gronden een bewuste regressie uit de
cultuur en een even bewust zich afwenden van de cultuurmens. In veel verzen wordt de aarde in een voorhistorische
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gedaante opgeroepen. De mens, die trotse cultuurdrager,
levend in zijn `handgemaakte ruimte', krimpt dan ineen.
Hamelink lijkt vanuit de overal door hem geziene oerwereld
niet zonder medelijden en soms minachting te kijken naar de
kleine mens in zijn hulpeloosheid. Hamelink is in deze bundel
een terugganger, zijn moedergrond in diepe lagen zoekend:
hij zoekt de oergestalte, de oorsprong, de tijd voor de cultuur.
Op zoek naar eigen oorsprong, maar ook gedreven door vrees
voor de medemensen. Achterwaarts gaan is ook een poging tot
isolering. Zowel in zijn oproepen van ver weg liggende werelden als in zijn visie op de mens is Hamelink een romanticus en
in zijn woordgebruik keren ook heel wat romantische clichés
weer terug in onze taal, als in de eerste strofe van 'Terapie':
Het bloed vergoten de rinkelende
droge wijn der lichamen gestold
Oh
de rode wegen die het lied voorspelde
door een heks betoverd
trokken de musicerende verten weg.
Dat is wèl andere romantiek dan die van Meistersângers en
andere Watermannen.
Een karakteristiek dieptepunt is Een bord bekijken van Bert
Voeten. Was de bundel voor een bepaalde ontwikkeling niet
relevant, hij had beter uit de herinnering kunnen worden
verdrongen. `Het ziet er naar uit', werd in het overzicht van de
poëzie in Literair Lustrum i geschreven, dat voorlopig de pret in
de pot blijft.' Dat `voorlopig' was dan toch kort, want Voetens
bundel is het einde van de pret: een bepaalde wijze van poëzie
schrijven is hier een flauw procédé geworden: de gevonden
voorwerpen, waarover nog al wat dichters zich als Antonius
van Padua ontfermd hebben, zijn hier nauwelijks de moeite
van het oprapen waard; een enkele keer wordt zelfs iets gevonden dat bewust te vondeling is gelegd. In de eigen verzen
bekeert de dichter zich tot het anekdotische parlando-vers
over dagelijkse dingen, waarvan al huiskamers zijn vol geschreven. Het griezelige van deze bundel is, de poging van een
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oudere dichter zich te verjongen en dat juist met middelen die
al oud-modisch begonnen te worden.
De invloed van het tijdschrift Barbarber is groter geweest dan
de redacteuren vermoedelijk zelf voor mogelijk hadden
gehouden. Het aardige van het beste werk uit deze `richting' is
geweest de lezer aan het denken te hebben gezet over de werkelijkheid, de verhouding kunst werkelijkheid, afbeelding werkelijkheid, het kunstmatig karakter van alle literatuur, poëzie en proza. Het nadeel van het blad nadeel waaraan de redacteuren geen schuld hebben is geweest dat de
procédés waarmee zij werkten, zich zo gemakkelijk na lieten
doen, met het gevolg dat waar vernuft en oorspronkelijkheid
ontbraken, de poëzie zo vervelend alledaags werd dat ze alleen
nog via theorieën gerechtvaardigd. kon worden.'
Dè ontwikkeling die het werk van de twee hoofdfiguren van
deze richting, Bernlef en Schippers, te zien geeft, is overigens
niet oninteressant. Zij komen beiden te staan voor de consequenties van een leer die zij overigens meer in de praktijk dan
in theorie hebben laten zien. Bij Bernlef hebben de dingen
geen dwingende samenhang; zij kunnen elkaar hoogstens bij
toeval ontmoeten en dan samen even een verrassende binding
aangaan. De taak van de dichter is die toevalstreffers te zien en
te noteren: de dichter als experimenterend scheikundige zonder handboek. Wie de waargenomen werkelijkheid niet als
samenhangend geheel kan zien, niet gericht door god,
noodlot is wel gedwongen deze levensbeschouwing tot fundament van zijn kunstbeschouwing te maken: tegen de achtergrond van, laat ik zeggen, een geseculariseerd wereldbeeld is
een kunstwerk, waarin alle delen een dwingende, door de
auteur aangebrachte, samenhang moeten gaan vertonen, een
anachronisme. Al is Bernlef in later werk weer tot het traditionele gestructureerde vers overgegaan, in Bermtoerisme heeft hij
i. De bloei van theorieën, die op zich interessanter zijn dan het kunstwerk
dat hun uitgangspunt was en dat ze willen verhelderen, een zodanige bloei
dat het kunstwerk blijft bestaan dankzij de theorieën (zie de nouveau roman)
zou wel eens typerend voor de vijftiger en zestiger jaren kunnen gaan
blijken. Ik geloof dat voor de beeldende kunst ten dele hetzelfde geldt.
Essayistei en literatuurkundigen zijn de vaak overscherpzinnige steunen van
wankele werken en vaak verdwijnen de werken achter de steigers.
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een poging gedaan de consequenties uit zijn `toevalsleer' (als
het tweede deel van deze samenstelling niet te dwingend is
voor het eerste) te trekken, zoals hij dat in zijn proza heeft
gedaan in bijvoorbeeld het verhaal Komplot uit de bundel De
schaduw van een vlek. Het derde deel van Bermtoerisme bevat geen
poëzie, maar materiaal voor een gedicht. Het bestaat uit
vierenveertig teksten die uit de bundel gescheurd moeten worden en steeds `tot een nieuwe figuur gevoegd' kunnen worden.
De lezer hoort dus met behulp van het toeval zijn eigen tekst te
maken, door verbanden te leggen tussen de opeenvolgende
tekststukjes, hetgeen voor iemand met een groot associatievermogen niet moeilijk zal zijn. (Het is, naar mijn ervaring,
mogelijk, de `inhoud' van de bundel Bermtoerisme als een samenhangende tekst voor te lezen en als zodanig te doen
overkomen.) Het spel door Bernlef bedacht, is niet nieuw (er
is, naar ik meen, een losbladige roman van Duchamp in de
bibliotheek van het Stedelijk Museum in Amsterdam) ; het
kan vanuit de schrijver gezien consequent zijn, het prest de
lezer echter in de `oude leer' : hij gaat, onvermijdelijk, zolang
lezen het ordenen van woorden tot zinvolle zinnen en zinnen
tot grotere gehelen blijft, ertoe over een samenhang aan te
brengen en dat betekent: de delen op een (tijdelijk) dwingende
manier op elkaar te betrekken. Dat hij na schudden een andere
dwingende manier vindt, doet aan de geldigheid van de eerste
niets af. De moeilijkheid is alleen verplaatst; verder doet de
lezer weinig anders dan bij de traditionele interpretatie van
een gedicht. Ik geloof dat `Wild Gardening', zoals de loskaartige afdeling van Bernlefs bundel heet, tenslotte uit het ongerijmde het bewijs voor de noodzaak van het rijmen door de
dichter en het vinden van rijmen door de lezer levert.
Ook op een ander punt wordt aan de kunstmatigheid van het
kunstwerk gemorreld: dat van de fixatie, elk kunstwerk eigen.
In de verzameling `reportages, research, vaudeville' die de
bundel Verplaatste tafels van K. Schippers is, staat onder het
vele huiswerk dat de lezer krijgt, deze opdracht: `Tekstportretten maken, b.v. van Wim de Vries: Alles wat hij op een
bepaald tijdstip bij zich heeft (hoe dat tijdstip bepalen) publiceren als een tekstportret. Denk aan merk in overhemden,
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maat schoenen, merk das, zakdoek, enz. Op verschillende
tijdstippen tekstportretten van dezelfde figuur maken, b.v. de
eerste dag van iedere maand op hetzelfde uur (b.v. 3 uur 's
middags) . Ze vergelijken.' Je krijgt dan toch de vergelijking
van een aantal gefixeerde situaties, met daartussen nooit te
vullen gaten. Wat in deze opdracht verwoord is, herinnert
sterk aan het verhaal Het schilderseiland uit Bernlefs bundel De
verdwijning van Kim Miller: een man werkt dagelijks naar een
dagelijks op hetzelfde tijdstip genomen foto een schilderij van
een straatje bij. Met als resultaat eveneens een reeks nooit te
vullen gaten. Geschiedenis, duur, ontwikkeling is aan het
kunstwerk niet te geven (tenzij men zich die geschiedenis en
ontwikkeling in de geest van kijkers of lezers laat afspelen) .
Tijd stolt altijd in het beeld. Een tekst als de volgende van
Schippers laat de met een x-aantal uit te breiden mogelijkheden zien, die de beperktheid nooit ongedaan zullen maken:
Een doos op tafel zetten.
Uit dezelfde hoek vier foto's maken:
doos die 7 minuten op tafel staat
doos die i 2 minuten op tafel staat
doos die 17 minuten op tafel staat
doos die 20 minuten op tafel staat
Meer dan begrenzingen zichtbaar maken doet zo'n tekst niet.
Hij stelt eisen waaraan een kunstwerk alleen middels suggestie
kan voldoen. En die suggestie kan alleen bij de gratie van
kunstmatigheid gegeven worden. Wie daar niet aan wil, gaat
letterlijk buiten het boekje.
Samen met C. Buddingh' publiceerde K. Schippers de aardige
bundel 128 vel schrijfpapier, waarin Schippers' bijdragen, evenals zijn teksten uit Verplaatste tafels, uitnodigingen tot verwondering zijn. Buddingh', die in de jaren van dit lustrum uitgroeide tot het fenomeen van een nationaal dichter, zette met
zijn bijdragen de al gevestigde traditie van zijn poëzie voort.
Onder zijn bijdragen deze beknopte persoonlijke recente literatuurgeschiedenis, getiteld: "t Kan verkeren':
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rond 1936
lazen wij allemaal
vol eerbiedige geestdrift
marsman en slauerhoff
nu, dertig jaar later,
dertig jaar wijzer geworden,
houd ik het toch maar op
noordstar en van schagen
De eenvoud is een constante in de poëzie; vaak is zij realistisch
van karakter, althans voor de tijdgenoten. En juist daardoor
wellicht weinig opgemerkt. Door een latere generatie herontdekt, is de foto bruin geworden: het realistische is romantisch
geworden. De herdruk van Noordstars De Zwanen en andere
gedichten bewees dat op veel plaatsen. De herdruk van Van
Schagens ,Narrenwijsheid evenzeer. En Buddingh's `bestiarium', Wil het bezoek afscheid nemen? lijkt mij in zijn eigen werk
een verschuiving van realisme naar romantiek te tonen, een
verschuiving die aan de 'ondertoonsheid' van zijn vroegere
poëzie een nieuw karakter geeft: de dingen verliezen al hun
scherpte. (Dat aan Wil het bezoek afscheid nemen? de invloed van
De Schoolmeester niet helemaal vreemd is, is niet zo
verwonderlijk.)
Steeds meer gaat het er voor mij op lijken dat de periode van
dit lustrum in nagenoeg alle opzichten een reprise, al of niet
wegens succes, is van de vorige. Enkele contouren zijn hoogstens scherper geworden. Wellicht is één zaak duidelijker dan
enkele jaren geleden: de poëzie is zichzelf een probleem
geworden, en dat vooral in haar verhouding tot de werkelijkheid. Enkelen van de 'gestaltedichters' zoeken aansluiting
via de omweg van de geschiedenis of de literatuurgeschiedenis,
waardoor de poëzie zich in zichzelf dreigt op te sluiten; de wat
men is gaan noemen 'neo-realisten' kwamen in de beste gevallen in hun benadering van de werkelijkheid in een grensgebied
terecht waar de literaire middelen de hun eigen beperktheden
gingen tonen of evolueerden, zoals met name bij Hans Verhagen in zijn Sterren cirkels bellen naar een didactische, elcker49

lyck-achtige poëzie, gevolg van het pogen alle persoonlijke
individuele gevoelens aan het vers te ontnemen. Tegenover
deze poging tot totale uitbanning van persoonlijke gevoelens
staat de relativering ervan in het werk van dichters die zeker
niet ontkomen zijn aan de parlando-achtige versvorm die de
laatste jaren gecultiveerd is, maar bij wie niet de dingen, wel
hun gevoelens om de dingen, in hun poëzie centraal staan. Zij
sluiten van allen het meest aan bij de traditie van het lyrische
vers. Wat zij gemeenschappelijk hebben J. A. Emmens in
Een hond van Pavlov uitgezonderd is een weinig uitgesproken
vorm, een zelden tot in details overdachte ook, waardoor de
gedichten vaak met het `verhaal' op zijn: de aan de spreektaal
grenzende ontboezemingstaal verdicht zich vaak te weinig.
Het gevolg is dat de gedichten sterk op elkaar lijken en het een
met het ander vergeten wordt. Dichters die ik tot deze categorie reken zijn Judith Herzberg, die met Beemdgras niet alleen
een erg ongelijksoortige bundel publiceerde, maar ook een
verzameling verzen die bij herlezing na enkele j aren juist hun
gebrek aan vormkracht tonen; Hanny Michaelis met De rots
van Gibraltar behoort ertoe, evenals van dezen zeker de
beste—Rutger Kopland, die met zijn derde bundel Alles op de
fiets zijn beste werk schreef. Zoals opgemerkt is, tracht hij en
dat vaak met succes —clichés met clichés te bestrijden,
clichégevoelens met ironiseringen als in `Jonge sla':
Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bomen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.
Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog
in vochtige bedjes, nee.
Door dichters van later is aan `Vijftig' verweten, de poëzie wel,
maar de plaats van de poëzie en van de dichter niet gewijzigd
te hebben. Of dat sindsdien wel gebeurd is, is een grote vraag.
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Wat ieder zonder idealisering van het verleden kan vastellen,
is dat geen van de latergekomen richtingen een dergelijke
overrompelende kracht heeft gekend : tegen de opmars van
`Vijftig' hield weinig stand. Het lijkt niet onaannemelijk dat
'Vijftig 'zijn kracht dankte niet alleen aan een gelukkig samentreffen van talent, maar aan de wil met die poëzie iets uit te
richten, vanuit een zeer bepaalde wereldbeschouwing. En het
kan wel eens zijn, dat afwezigheid van zo'n wereldbeschouwing als drijvende kracht achter de poëzie, de wat geringe
kracht van sommige stromingen in de poëzie verklaart. De
hardnekkigste Vijftiger is Kouwenaar gebleken. De invloedrijkste ook. Een debuut als Gedichten van Hans Faverey is
zonder de poëzie van Kouwenaar moeilijk denkbaar; de
tweede bundel van Wim Huyskens, De poëtische bijl, evenmin.
Bij Faverey herkent men het resultaat van de strijd door
Kouwenaar jaren gevoerd: het woord tot een ding terug
brengen. Voor Faverey moet het vele kanten op wijzende
woord niets-betekenend zijn; daarom gaat hij het woord hanteren niet als een geheel van mogelijke betekenissen, maar als
een zelfstandig ding, dat, samengevoegd met andere zelfstandige dingen, tot taaleenheden leidt en een uiterst beknopt
`verhaal' vertelt. Het verhaalde is gebeurtenis, proces, verschijnsel dat plaats heeft in woorden, in woordmateriaal. En
de vaak aanwezige spanning in het verhaalde wordt bereikt
door een aangebrachte gespannen verhouding tussen de woorden : het verhaal verloopt van woord naar woord, in grote
intensiteit. Het ideaal lijkt uitgesproken in het tweede vers van
de bundel:
Geen metafoor
komt hier aan te pas.
De lucifer,
kortom zijn opdracht,
communiceerde verbrandend.
Kouwenaar zelf publiceerde de bundel Honderd gedichten, die
zeker een der hoogtepunten van deze periode is, en dat vooral
vanwege de omvangrijke afdeling `heden, een fotoalbum',
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waarin de dichter, in tegenstelling tot plaatsen in andere delen
van de bundel, minder met de poëzie zelf bezig is. `Fotoalbum'
uit de titel verwijst naar iets persoonlijks; een fotoalbum is een
familieaangelegenheid. Enkele verzen uit de afdeling laten
zich als autobiografisch herkennen. Toch is er nagenoeg voortdurend bij de platen uit het familiealbum gepoogd, zulke
retouches aan te brengen, dat een feit, een stuk werkelijkheid
in het algemeen het resultaat is. Als meestal heeft ook Kouwenaar er ook in `heden' hard aan gewerkt, de te persoonlijke
elementen, emoties, aandoeningen uit de feiten te wringen,
totdat een ding ontstaat waarvan hij de zorgvuldige maker is
maar dat functioneert buiten de persoonlijkheid van de maker
en de grondstof om. Van die werkwijze heeft met name
Faverey de uiterste consequenties getrokken; Huyskens speelt
meer met Kouwenaars ideeën, en dat soms meer bravourrijk
dan virtuoos.
De succesvolle manifestatie `Poëzie in Carré', in 1967 gehouden en opgezet met het doel het werk van de dichters opnieuw

te laten klinken, bewees (voor zover daarvoor nog een bewijs
nodig was; als overbodig bewijs resulteerde de manifestatie
ook nog in een boek) dat nog slechts een deel van de poëzie tot
klinken is te brengen; de rest is lees-poëzie geworden; de
dichter laat `gedrukte woorden' zien, in een boek, op een
pagina, waarbij het `wit' van die pagina een belangrijke functie heeft. De poëzie die men konkrete of visuele poëzie is gaan
noemen, is de consequentie van de abstrahering van het
klank- of hoordicht. In de uiterste gevallen is het konkrete
gedicht een grafisch spel met woord-beelden en letterbetekenis; in tussenstadia speelt de betekenis van de vaak
elementaire woorden riog een rol, al ligt de volle nadruk op
het woord als leesbeeld; in poëzie die het dichtst bij de grens
van traditionele poëzie ligt, is de uiterlijke vorm een benadrukking van de inhoud; verzen van deze soort zouden zich
nog laten voorlezen, horen. De andere zijn er om naar te
kijken. In de periode van deze vijfjaar is bij ons nogal wat werk
verschenen dat zich konkrete poëzie laat noemen en in alle
variëteiten. Een volledig overzicht van de mogelijkheden en
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beperktheden van het genre was te zien op de grote tentoonstelling van konkrete poëzie en visuele teksten (er werden ook
klankteksten ten gehore gebracht) die in 1970 in het Amsterdamse Stedelijk Museum werd gehouden. Groot promotor
van de konkrete poëzie in Nederland is Paul de Vree, die er
ook in ons taalgebied het meest over getheoretiseerd heeft
(onder meer in de catalogus van genoemde tentoonstelling),
zij het niet altijd op even heldere wijze. Konkrete dichters van
het formaat van Heissenbüttel en Gomringer heeft de Nederlandse poëzie niet opgeleverd. Het beste en oorspronkelijkste
werk werd geleverd door Mark Insingel in zijn bundel Perpetuum mobile. Het werk van de Noord-Nederlander Hans Clavin
is weliswaar gevarieerder, maar aanzienlijk minder verfijnd.
(Men komt er bij het kijkend oordelen over deze poëzie al
gauw toe, de gedichten naar de al of niet-geslaagdheid van
hun grafische vormgeving te waarderen. Kan deze vorm van
poëzie gemakkelijk—de beperktheid van het taalmateriaal
werkt er aan mee tot een internationaal verstaanbare poëzie
leiden, de beperktheid van de mogelijkheden is er oorzaak van
dat er internationaal tenslotte niet zo veel over te brengen is,
tenzij men gewoon grafiek gaat maken, maar dat kunnen de
meeste grafici beter. Het lijkt erop ondanks de vele tijdschriftpublikaties—dat de poëzie aan de muur zichzelf tegen
de muur heeft gezet.
Als er in deze periode van een geheel nieuwe richting gesproken moet worden, dan is het de richting die men de neoromantische kan noemen. Overrompelend en sterk als buiten
het gebied van de poëzie is ze zeker niet. Er laten zich binnen
deze nog aarzelende richting wel, voor wie alles wil indelen,
enkele soorten onderscheiden. De tot heden sterkste soort is die
met duidelijke negentiende-eeuwse trekken. Gerrit Komrij en
William D. Kuik, die beiden in deze periode debuteerden, zijn
er de belangrijkste figuren van. Komrijs tweede bundel Alle
vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker bleek beter dan
zijn debuut Maagdenburgse hefbollen. Komrij is vormvaster dan
Kuik. Alle tot voor kort versmade middelen keren in oude
glorie in zijn poëzie terug, zoals typisch romantische zaken als
aandacht voor dood en verval en humor, ontstaan door con53

trast van verhevenheid en gewoonheid (vaak banaliteit), in
deze poëzie weer opbloeien. De parlando-toon die een aantal
jaren lang de poëzie nogal spraakwaterig heeft gemaakt, is hier
helemaal verdwenen. Meer dan ooit is het gedicht weer een
zorgvuldig geconstrueerd kunstvers, ten dele geschreven in
een taal die nog slechts in de woordenboeken als dichterlijk
geldt. Een oude taallaag is weer in de poëzie binnengebracht.
In bepaalde opzichten—de contrastwerking, het taalspel op
verschillende niveaus, vormelijkheid als verbergingsmogelijkheid is Komrijs poëzie een herleving van het werk van
Piet Paaltjens, al is zijn werk, zo men wil, professioneler.
Weloverwogenheid, zij het met minder gekunsteldheid, is ook
aanwezig in het debuut 45 gedichten van William Kuik. Ook
hier is de taal heel vormelijk, met een minder zware neiging tot
ouderwetsheid dan bij Komrij, de woordkeus is heel zorgvuldig. Er is bij Kuik vaak een ongewone combinatie van gegevens aan te wijzen die de poëzie sterk fantastisch van karakter
maakt (en daarin blijkt ze verwant aan het grafische werk van
Kuik) . De beste verzen uit dit debuut zijn die over verval en
dood; Kuiks kracht als verbeeldend dichter Komrij behoort
eerder tot het redenerende type komt juist hier het best tot
zijn recht. Zoals in `Stervende man':
De oehoe ziet de zevenslaper in de nacht,
nog is het leven niet geweken.
De oude blaasbalg piept en hijgt onder de bontgekleurde deken,
het schrompelhoofd geel als citroen houdt dodenwacht.
Dan driemaal dat is scheepsrecht, spitst de tong zich uit
de mond,
een benauwde houten vogel,
die koekoek roept
en staat het uurwerk stil.
-

Uit heel ver in de negentiende eeuw kwam Album van Jacques
A. Waterman, dat met recht een motto van Goeverneur meekreeg. De lieflijke romantiek, zo lieflijk dat de bundel op
sommige plaatsen de suggestie gaf een persiflage te zijn, wordt
vertegenwoordigd door Net als vroeger van een zich bescheiden54

lijk Jacob der Meistersânger noemende dichter. In een gelijksoortige lieflijkheid resulteren de bewust kinderlijk gehouden
verzen uit het debuut van Agnes de Graaf God weet wat voor
ongelukken hiervan komen, waarin een kinderlijke taal zo consequent wordt gehanteerd, dat de lezer al na enkele verzen uit
zijn hurkhouding komt. Wellicht dat over vijfjaar de romantiek blijkt doorgezet te hebben. Voor wie zo graag de breuk
tussen poëzie en .werkelijkheid overbrugd zagen, en voor
degenen die, wellicht niet zonder weemoed al, denken aan de
krachten werkzaam in `Vijftig' om de poëzie uit haar kunstisolement te halen, moet de terugkeer van het gedicht in de
kunstpoëzie en naar de allerindividueelste uiting, een wat benauwende aangelegenheid zijn.
Aan de gedichten van Van het Reve, die door woordgebruik
en motieven in de romantische stroming ingepast kunnen
worden (en het beste daarvan soms overtreffen) herinneren de
romantisch-realistische verzen waarmee Kees Ouwens in de
bundel Arcadia debuteerde. In de zelfspot van deze poëzie, in
de nuchterheid en het mateloze verlangen, klinken ook herinneringen mee aan Piet Paaltjens, die steeds meer voor deze
tijd gesnikt en gegrimlacht lijkt te hebben. In de poëzie van
Ouwens wordt iets zichtbaar dat zich in de komende jaren
wel eens zou kunnen doorzetten: de neo-realistische poëzie
krijgt romantische lagen. Er ontstaan merkwaardige mengvormen van taalgebruik. Traditioneler van karakter was de
poëzie uit de bundel Mijn broertje kende nog geen kroos van Arie
van den Berg. Met Boerengedichten keerde Habakuk ii de Balker
zich in een zeer vitale poëzie en barokke taal vooral tegen de
`geleerdenpoëzie', maar zonder twijfel ook tegen het gewone
woordgebruik en ondertoonsheid van de neo-realistische
poëzie. Het gelijk lag meer in de vaak bijzonder knappe afzonderlijke regels dan in de hele gedichten en zeker niet in
het geheel van de bundel, die erg ongelijk was en waarvan
sommige verzen de kitsch raakten. De duidelijk romantische
oorsprong van deze poëzie bleek vooral uit de tweede bundel,
De uier van het oosten, die ten dele een herhaling en ten dele
een verzwakking betekende: de vitaliteit doorzag haar middelen, zonder te zien dat ze soms goedkoop-romantisch waren.
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Hoe totaal het poëtisch klimaat in enkele decennia veranderd
is, laat een bundel als De ravenveer van Ida Gerhardt zien. De
gedichten eruit staan, hoe hoog vaak ook, eenzaam, aan het
einde van een traditie die uit het zicht begint te raken. De
verzen hebben een streng gesloten karakter en die geslotenheid
hangt samen met de geslotenheid van het wereldbeeld dat erin
verwoord wordt : de dingen en verschijnselen staan nooit op
zichzelf, treffen elkaar ook niet in toevallige verbanden, hun
verbondenheid is een wezenlijke, liggend buiten en boven uur
en feit. Er wordt in deze gedichten niet gezien (tenzij in
profetische betekenis), er wordt in afgelezen; er wordt
getracht de tekenen van tijd en plaats te verstaan. En wie
tekenen ontdekt, vindt samenhangen. Zieners en tekenlezers
zijn schaars geworden, de gestrengen in de kunst zijn verdrongen door vrijzinnigen, de relativering is vaak bijna absoluut
geworden. (Van relativering, laat staan van humor, is in deze
strenge poëzie nergens sprake.) De poëzie uit De ravenveer is
door haar eindpuntpositie zeer kwetsbaar. Dat blijkt, wanneer
het vers mislukt (als in het titelvers en in bijvoorbeeld `De
zware last') . Dan blijkt namelijk niet alleen een gebrek aan
vormvermogen (daar is overheen te komen), maar ook de
achterhaaldheid van het genre. Niet een vers maar een wereldbeschouwing en een daarmee verbonden visie op gedicht en
dichterschap vallen in elkaar. Hetzelfde als over het werk van
Ida Gerhardt kan gezegd worden over dat van A. Roland
Holst, die in deze periode met Uitersten en Met losse teugel verder
schreef aan het grote gedicht dat met Voorbij de wegen begonnen
is.
Leo Vroman publiceerde het tweedelige lange vers God en
Godin, een liefdesgedicht, een vers over het starre Holland en
het scrupelloze zuiden, maar vooral een vers over de geschiedenis van twee gepersonifieerde woorden, die beide een hele
geschiedenis dragen en inbrengen. En tenslotte samen een
gedicht gaan vormen. Waar dan de brutale onderzoekers niet
vanaf kunnen blijven.
Vanuit een in de huidige poëzie niet ongewoon wantrouwen
tegen het gemakkelijk gebruikte woord, maar ook vanuit scepsis tegenover eigen gemakkelijk gebruik van woorden in poëzie
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begon Gabriël Smit in Op mijn woord aan een nieuwe, zeer eenvoudige poëzie, door hem als zijn tweede debuut beschouwd.
De kracht van een debuut had de posthume bundel Blauwzuur
van Gerrit Achterberg, die voor de gewende lezer van diens
poëzie als een klap aankwam door de directheid van de poëzie
erin opgenomen. De kunstwereld, van de Verzamelde gedichten
waarin de gedichten elkaar lijken voort te brengen, werd
verlaten voor een onomwonden poëzie die de dichter Gerrit
Achterberg, en niet de Achterberg van de vele Achterberg-gedichten, aan het woord liet komen. De dichter kwam in
gedichten vanachter zijn verzen te voorschijn. Jaren na de
dood van de dichter kon zijn dichterschap opnieuw beginnen.
En dat is voor mij het verrassendste feit van deze vijf wat
vlakke jaren, waarin de poëzie in elk geval op de fiets in
beweging was blijkens deze onthullende tekst:
Hij rijdt op een fiets
voor zijn brood
en wordt genoemd
`De Keizer'.
Ik trap me dood
voor mijn plezier
en heet gewoon Louis Ferron.

Kees Fens
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Het essay

Onder `essay' kan heel wat verstaan worden. Men kan denken
aan alle verhandelingen met een bespiegelende inslag, en dan
valt een groot deel van de geschiedschrijving, van de filosofie,
zelfs van de sociologie, psychologie, ekonomie (is Pen een
essayist?), van welke wetenschap eigenlijk niet, eronder. Dat is
dan stof voor een apart boek, dat zelfs bij de meest vrijgevige
opvattingen over wat tot de literatuur behoort geen plaats kan
opeisen in een literair lustrum. Aan de andere kant zal men
over het algemeen aarzelen, de literaire krantekritiek zonder
meer tot de essayistiek te rekenen, wat ik weer wel heb gedaan.
Kortom, mijn betoog is gericht op alle betogende geschriften
(in boekvorm), die rechtstreeks op de literatuur betrekking
hebben (ik noem ze verder: kritiek), óf die geproduceerd zijn
door auteurs die zo duidelijk in het literaire milieu thuishoren
dat iedereen hen als literatoren zal beschouwen. Het eerste
criterium is ondubbelzinnig. Het tweede is vaag. Toch wil ik
het niet precieser omschrijven, omdat die onomlijndheid mij
typerend lijkt voor de positie van deze groep binnen `de literatuur'. Ik wil er alleen nog op wijzen en dit is een bewering
die de lezer pas achteraf zal kunnen kontroleren—dat, al verschilt het objekt, het referentie-kader van de essayisten uit de
tweede kategorie opvallend literair is (zij verwijzen vaak naar
romans, gedichten, etc. als zij illustratiemateriaal nodig hébben), en dat het bovendien doorgaans gaat om auteurs die
zelf ook scheppend werk leveren of geleverd hebben.
De kategorie `kritiek', dus: betogende geschriften met literaire
werken als objekt, wordt eigenlijk alleen begrensd door de
wetenschappelijke literatuurbeschouwing. Wat over die
scheidslijn heen ligt, valt buiten mijn opzet. Hier is opnieuw
sprake van een vloeiende grens, maar ook diegenen die iedére
scherpe markering zouden willen wegwerken, en eerder het
engelse begrip `crit icisrn' als richtsnoer nemen dan onze kategorische scheiding `kritiek' `literatuurwetenschap', zullen
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moeten toegeven, dat dit voor een beschrijving van de stand
van zaken in ons land een weinig aanlokkelijk uitgangspunt
zou zijn. De grens tussen wetenschap en `literaire' kritiek is de
laatste jaren weer verscherpt.
Deze toespitsing van de verschillen maakt dat een groter deel
van de wetenschappelijke literatuurbeschouwing buiten het
kader van dit boek komt te vallen dan bij de aanvang van dit
`lustrum', in 1966, te voorzien was. Op dat moment waren de
tegenstellingen in de opinies over wat de beste aanpak is niet
minder groot dan vijfjaar later, maar de voornaamste diskussies speelden zich niet af tussen `wetenschappers' en
`literatoren'. • In het tijdschrift Merlyn, dat het nieuwe verschijnsel op kritisch gebied van het vorige vijftal jaren vormde,
werd zelfs principieel een poging gedaan, een brug tussen
wetenschap en praktijk-kritiek te slaan, door enerzijds de
wetenschappelijke eis van de kontroleerbaarheid der uitspraken te stellen, anderzijds niet het algemene maar het konkreet-literaire verschijnsel als uiteindelijk doel te blijven
beschouwen. En degeen die de meest geruchtmakende attaque
op de merlyners uitvoerde, H. A. Gomperts (in zijn oratie De
twee wegen van de kritiek, 1966), deed dat niet als `wetenschapper' tegenover `critici', maar baseerde zich eerder op
een literair-kritisch uitgangspunt, door de, aan de wetenschappelijke optiek verwante, ergocentrische aanpak van de
merlyners op losse schroeven te zetten.
Het lijkt mij toe dat een verdeling tussen ergocentrische
(objektivistische) en personalistische (subjektivistische) critici
inderdaad een redelijk startpunt is voor een beschrijving van
wat er in de bespreekperiode aan literairkritische aktiviteiten
te signaleren valt (de streng wetenschappelijke vallen daar dus
van nu af buiten) . Niet alleen is deze tegenstelling duidelijk
aanwezig tussen de elkaar bevechtende critici in het jaar 1966,
zij is bovendien een momentane polarisatie binnen de altijd
bestaande drieledigheid van de kritische situatie: criticus x
spreekt zich uit over de literaire uiting y van de schrijver z.
Die criticus kan de volle nadruk leggen op het feitelijke objekt
van zijn kritiek, het werk, en menen dat over de schrijver
alleen gesproken kan worden in de termen van dat werk. Dit
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is de positie van de ergocentrici.
Hij kan echter ook het werk ondergeschikt achten aan de
schrijver, in het voetspoor van de persoonlijkheidstheorie van
Forum bijvoorbeeld. Zo denken de personalisten erover.
Weinigen echter zullen beweren, dat die schrijver zich rechtstreeks laat kennen in zijn taaluitingen; niemand bijvoorbeeld
kan zonder tegenspraak vaststellen hoe een romancier over
zijn personages denkt, dus in hoeverre hij zich via die personages uitspreekt. Voor de ergocentrici is daarom de
`schrijverspersoonlijkheid' niet iets dat buiten het werk om
bestaat, maar een aspekt van dat werk; de `persoonlijkheid'
leert men kennen door een grondige analyse van het werk (de
werken) van een schrijver uit te voeren. Vandaar hun nadruk
op de `vorm' als feitelijke basis voor verdere interpretatie : zij
zien de totaalinterpretatie van een literair objekt als een
`samengestelde hypothese ad hoc' (zoals d'Oliveira het noemde, in Vondsten en bevindingen p. 234) omtrent de formele en
materiële (samen : strukturele) samenhang van het werk. De
normen voor een dergelijke hypothese zijn : veelomvattendheid, dwz er mogen geen `gaten' blijven; dekking van de
aanwijsbare feiten, dwz de interpretatie mag niet strijdig zijn
met de feiten; adekwate inpassing van de alleen via interpretatie toegankelijke (inhoudelijke) elementen. Het is duidelijk
dat voor deze `strukturele analyse' de bewijsvoering hoofdzaak
is, en dat daarbij de voor iedereen op de zelfde wijze geldende,
dus feitelijke (formele) observaties een belangrijke rol spelen,
niet om zichzelf maar om het kontrolemiddel dat zij opleveren.
Voor de personalist weer ligt vooral dit laatste anders. Aangezien over de persoonlijkheid van de schrijver niet veel direkt
feitelijks te melden valt, althans wanneer men niet beschikt
over relevante levensfeiten (en wat zijn dat?), is het doel van
dit type criticus niet minder het opstellen van een hypothese,
maar dan over iets dat alleen door middel van interpretatieve
handelingen te kennen is, door interpretaties die erop gericht
zijn de bedoelingen van de schrijver (bewust of onbewust) af te
lezen uit de beschikbare uitingen in taal. Bij niet-fiktionele
teksten en het is niet toevallig dat Gomperts de merlinisten
6o

verweet, daarvoor geen oog te hebben !—vormt dat niet zo'n
probleem, maar als het om fiktionele teksten gaat, is die schrijversintentie per definitie alleen kenbaar via een redenering
van het type : wat de schrijver zegt, staat voor iets dat hij niet
zegt. Vandaar Gomperts' nadruk op de psychologie als hulpmiddel; en vandaar, wat verder terug, de omschrijving van de
kritische werkzaamheid als `ontmaskering' door het model
van de nederlandse personalisten, Ter Braak.
Wanneer de personalist zich niet beroept op een algemeen
bekende psychologische theorie wat bij ons zelden en op
systematische wijze zelfs nooit gebeurt heeft het soort redeneringen, waardoor hij tot zijn vaststellingen komt, een sterk
subjektief karakter. Er is immers geen zinvol beroep mogelijk
op de feiten van het werk, want juist die vormen slechts een
`verschoven' presentatie van de te kennen werkelijkheid, terwijl er geen bevredigende beschrijvingsmiddelen bestaan voor
de verschuivingsprocessen zelf. De criticus moet gissingen
doen, en de overtuigingskracht van de geformuleerde vermoedens is meer aan literair formuleringsvermogen, aan logische
of boeiende expositie, of zelfs aan verwantschap bij de lezer,
gebonden dan aan empirische bewijsbaarheid. In die zin dus is
dit kritische standpunt 'subjektivistisch', dwz deelt het een
grote rol aan het subjekt, de criticus, toe bij de beschrijving
van het objekt, de schrijverspersoonlijkheid. Dit hoeft natuurlijk nog helemaal niet te betekenen dat het om polemisch
subjektieve critici gaat (al kan het dat wel betekenen), evenmin als het objektivisme inhoudt dat de criticus naïef meent,
de `objektieve waarheid' vast te leggen (al komt ook dat voor) .
Het houdt alleen in: critici kunnen in principe uitgaan van de
stelling dat alleen die observaties belang hebben of mogelijk
zijn, die de onbewijsbare opinie van het subjekt weergeven, of
omgekeerd van mening zijn dat alle nadruk dient te vallen op
aantoonbare of aannemelijk te maken eigenschappen van het
direkt gegeven objekt, het literaire werk.
Verder is het niet noodzakelijk dat een criticus zonder reserve
tot één van beide groepen behoort; dat is zelfs niet het geval bij
de protagonisten. Wat ik hier gezegd heb, is, kortom, een
abstraktie, een reduktie van de gekompliceerde werkelijk6i

beid, wat niemand verbazen zal.
Toch, de scheiding tussen subjektivistische bokken en objektivistische schapen, biedt een schema, zelfs al zouden er in de
praktijk alleen maar allerlei soorten interseksen voorkomen,
om de opinies van een groot deel van onze critici uit de jaren
1966—i 97o koherent te schetsen; voor die critici die bewust
`buiten de partijen' gebleven zijn, kan de praktijk van hun
kritiek vaak toch afgelezen worden uit hun positie in dit
koördinatenstelsel. En als dat niet zo is, kunnen wij nog altijd
andere relevante beschrijvingscriteria zien te vinden.
In ieder geval meen ik niet dat ik door dit uitgangspunt te
kiezen noodzakelijkerwijze onbillijk ben tegenover literair
andersdenkenden, al zal natuurlijk mijn eigen plaatsbepaling
(bij de ergocentrici) zijn invloed hebben op de beeldvorming.
Voorman van de personalisten, hij is al genoemd, was in i g66
Gomperts. Enkele uitspraken uit zijn oratie, om zijn standpunt in de bovengeschetste probleemstelling te fixeren : `De
taak van de criticus bestaat niet uit het doen van controleerbare uitspraken'; `Zijn taak en zijn verantwoordelijkheid is
het zelfstandig en oncontroleerbaar oordelen, met zijn hoofd,
maar ook met zijn hart en zijn ingewanden.' (p. 14) Dit is een
duidelijk pleidooi voor een principieel subjektivisme, al is
Gomperts elders in zijn rede wat voorzichtiger. Dat `psychologisch en sociologisch getinte methoden' vérdedigd worden,
naar wij mogen aannemen om de auteur uit zijn werk te
voorschijn te peuteren, komt niet onverwacht.
Over Gomperts' oratie is enige diskussie geweest, maar daarbij
werden eigenlijk alleen oude misverstanden aangewezen en
nieuwe bijgefabriceerd; een uitwisseling kwam niet op gang.
Dat is helaas in ons land niet ongewoon. Het zal wel samenhangen met een diepgewortelde theologiserende instelling, die
meebrengt dat critici (en hun lezers) niet gauw willen aannemen dat twee tegengestelde `leren' tegelijk waarheid kunnen
bevatten.
Gomperts zelf heeft geen nadere omschrijving gegeven van
zijn standpunten in deze materie. De twee andere boeken die
hij verder in de bespreekperiode uitbracht, De eend op zolder en
Wachten op niets (beide 1970), zijn bundelingen van oudere
-
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toneelkritieken. De nadruk ligt op de aktualisering, de opvoering, en niet op de tekst, op het voorbijgaande en niet op het
permanente (al zegt de auteur in zijn inleiding op het eerstgenoemde boek het omgekeerde) . Ook hier wordt dus de tekst als
sekundair behandeld, ditmaal ten opzichte van het sociaalkulturele gebeuren van de vertoning.
Voorzover er iets over de teksten zelf gezegd wordt, gaat
Gomperts uit van een norm die men omschrijven kan als die
van de 'adekwate vormgeving' : het werk wordt getoetst aan de
vraag of de inhoud bevredigend door de vorm uitgedrukt
wordt. Dit is een aanpak die zinvol kan zijn bij uitvoeringen, als
men tenminste de tekst eerst behandeld en geïnterpreteerd
heeft; de bespreking wordt dan een konfrontatie van twee
interpretaties, die van de regisseur en die van de criticus. Bij de
kritiek die zich op teksten richt, stuit deze benadering op de
moeilijkheid dat de `inhoud' niet anders bekend is dan uit de
`vorm', zodat de adekwaatheid van de vormgeving niet op
hechte gronden beoordeeld kan worden. Het is een crux waarmee een groot deel van onze critici, te beginnen met de Tachtigers, gekonfronteerd werd, maar waar men doorgaans het
zwijgen over bewaarde. Ook Gomperts laat er zich niet over
uit in zijn toneelcauserieën.
Verdedigde Gomperts in algemene termen `psychologisch en
sociologisch getinte methoden', Kaleis en Nuis trachten een
(bescheiden) uitwerking van dit program te bieden.
In Schrijvers binnenste buiten (1969) verklaart Huug Kaleis:
`Men zal in deze essays vergeefs zoeken naar uitweidingen over
technische verdiensten of gebreken van literatuur, omdat deze
volgens mij te herleiden zijn tot de verdiensten en gebreken
van de persoonlijkheid van de schrijvers, het voornaamste
object van mijn belangstelling.' (p. 9) Een personalist van
vaders- en moederszijde dus. En de konsekwentie is er ook:
`Formele eigenaardigheden zijn slechts van belang als verwijzingen naar psychologische eigenaardigheden.' Vandaar
dat het eerste artikel heet: `Tegen de structurenwichelaars,
voor een psychocritiek'. In de praktijk komt dat neer op het
hanteren van enkele psychologische, vooral freudiaanse, kategorieën, zonder begripsomschrijving en nogal willekeurig. Het
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woord 'psychokritiek' lijkt naar Charles Mauron te wijzen,
maar dat is schijn : Kaleis is z6 polemisch in zijn opstelling dat
hij aan het uitwerken van eigen opvattingen nauwelijks toekomt, en zelfs hier en daar (bv in zijn artikel over Mulisch) de
psychologie vooral dienstig lijkt te vinden om een boekje open
te doen over andermans slechte inborst. Het duidelijkst is
Kaleis' uitgangspunt in zijn opmerkingen over de verwantschap als criterium voor zinvolle kritiek ; een standpunt dat
hem in de buurt van Forum lokaliseert en zijn voorkeur voor
Gomperts begrijpelijk maakt.
De Twee schelven hooi (1968) van Aad Nuis zijn de poëzie en de
politiek. Zijn opmerkingen over het eerste zijn die van een
vriendelijke, gevoelige lezer, zonder verrassende perspektieven
of een bijzondere aanpak, drijvend op indrukken. 'Het interessantst is hij op het tussenterrein, als hij zijn opmerkingen over
literaire verschijnselen plaatst in een niet-literair (vooral : een
sociologisch) perspektief. Het is tot nu toe allemaal nog schetsmatig, maar de aanloop tot interessante studies over onderwerpen uit gebieden die bij ons niemandsland gebleven zijn,
literatuur en politiek, schrijver en maatschappelijke achtergrond, is duidelijk aanwezig, zoals ook het (door Mulisch niet
zonder bombast uitgewerkte) boekje over de Provo-beweging
al aantoonde.
Om zijn ietwat nadrukkelijke subjektiviteit, mag men Henk
Romijn Meijer (.Naakt twaalfuurtje, 1967) ook bij deze groep
critici onderbrengen; des te merkwaardiger dat hij voortdurend spreekt met de zelfverzekerdheid van iemand die goedgedokumenteerde waarheden opschrijft, en alleen maar niet
nauwkeurig genoeg gelezen wordt. Men zou zeggen: daar zal
dan eerst nauwkeurig genoeg voor geschreven moeten
worden. Wolkers bijvoorbeeld noemt Romijn Meijer een imitator en popularisator, zonder een schijn van bewijs (zoals
Hillenius in een bijgevoegd stuk al opmerkt), alsof alleen maar
opschrijven volstaat om iets waar te maken. Romijn Meijer
beschuldigt een heel waslijstje van schrijvers (Mulisch, Fens,
G. K. van het Reve, Wolkers) van 'naïveteit'; zijn geloof in
de evidentie van eigen beweringen mag er op dat punt ook
zijn.
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Er staan in Naakt twaalfuurtje enkele interessante stukken, en
dat zijn precies de artikelen waarin de polemiek afwezig is : die
over Nemerov, W. C. Williams bijvoorbeeld, waarin citerenderwijs de `geest van het werk' getekend wordt. Zodra scherpere omlijning op zijn plaats is, zoals in polemieken, laat
Romijn Meijer het afweten.
Ook een criticus als Th. Govaart wij hebben inmiddels de
omgeving van Gomperts verlaten toont zich in Lezen en leven
(1967) een verdediger van een sympathetisch criterium, zoals
wij dat bij Kaleis tegenkwamen. Hij verwerpt weliswaar de
analyse niet, bedrijft hem in de bescheiden vorm van de parafrase zelf, maar ook bij zijn pogingen tot inleving in een
andere geesteshouding blijft de eigen levensbeschouwing
richtend. Een type kritiek dat vooral van belang is voor wie net
zo leest als de criticus, zoals zo vaak bij subjektivistisch
georiënteerde critici.
Dezelfde woordspeling als bij Govaart (leven/lezen) komen
wij bij Cornets de Groot tegen, en al zou ik niet willen beweren
dat dit essayistische snelvuurkanon eveneens levensbeschouwelijke bommen en granaten afvuurt (het is eerder zo dat hij
het persoonlijk lezen verdedigt als een manier van leven), zijn
associatieve, ja kreatieve, wijze van betogen plaatst hem hecht
in het subjektivistische kamp. `Nu weet ik toevallig, maar ik

kan het misschien niet bewijzen, en ik wil dat waarschijnlijk
niet eens, want ik weet het immers al, dat
begint een
redenering in Zevensprong (1967) . Het is een weergave van
wat `weten' voor Cornets de Groot is, waar menige lezer van
op zal kijken. Die lezers hadden het zelf misschien ook wel
gedacht, na een aantal bundels van deze criticus, maar zo'n
bevestiging is charmant en verbijsterend tegelijkertijd. Omdat
Vestdijk iets met astrologie te maken heeft, worden aan een
aantal van zijn romans (twee keer zoveel als juist is, volgens
Vestdijk zelf) met behulp van één astrologisch handboekje
hele dierenriemen onder het hart gestoken. Wat werkschema
bij de schrijver was, wordt kensysteem bij de criticus (De chaos
en de volheid, 1 966) . Van spel tot waarheid. Maar als men die
waarheden van Cornets de Groot nu zelf ook weer als spel ziet,
is het boeiend genoeg en, voor wie de spelregels tijdelijk aan...',
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vaardt, zelfs vaak overtuigend. Wanneer het hem lukt is Cornets de Groot een tovenaar die konijnen uit een hoge hoed
haalt die er helemaal niet inzitten; als het misloopt lijkt hij op
iemand die een héél springerige vlo in een lege zaal probeert te
vangen. Wat ook leuk is om te zien.
Ook in zijn andere bundels maakt Cornets de Groot alles tot
symbool van alles. Kontroleerbaarheid is in deze boeken (De
open ruimte, 1967, en Labirinteelc, 1968) geen norm, het explikatieve vermogen van een bewering, hoe wild verder ook, is de
enige toets, ook als er geen enkel empirisch feit op tafel komt.
De sympatieke kant van dit essayeren is de gargantueske gulzigheid waarmee de nederlandse literatuur, van heden en
verleden, opgeslokt wordt; de irritante dat men eigenlijk haast
nooit weet waarom men iets zou moeten geloven, anders dan
omdat Cornets de Groot z6 leest (en vaak toch wel denkt dat
de schrijvers z6 schrijven) .
Net zo gretig literatuur naar zich toetrekkend, maar meer
koketterend met eigen schrijverschap, en niet behept met de
grillige en boeiende fantasie van Cornets de Groot, is J. Weverbergh, die in Het dossier Jan 1968) en Puin ( i 7o) zijn perroneske standjes maakt, wat de ene keer beter lukt dan de andere.
Aanvankelijk in zijn eigen blad Bok geïnteresseerd in de ergocentrische aanpak, raakt hij steeds meer geneigd, de r maar uit
het adj ektief weg te laten; hetgeen nogal opvalt, en niet zelden
stoort, bij een zo sociaal gericht schrijver. Natuurlijk leert de
noordnederlander uit Het dossier jan wel het een en ander over
`vlaamse toestanden'. Jan is `een verzamelnaam, een symbool,
een mentaliteit, een spotnaam, een status, een sinteze, een
instelling, een begrip', zegt Weverbergh zelf; een achterneef
van Jan Lubbes dus, denkt de lezer erbij.
Het is in de literaire wereld soms vreemd gesteld met partij en
tegenpartij. Als ik het goed begrijp horen Weverbergh en Van
Aken in tegengestelde kampen thuis, maar dat is dan eerder
een kwestie van de in Vlaanderen nogal vurig beleden generatiekloof dan van stijl of zelfs opvattingen. Ook Agenda van een
heidens lezer (1967) doet aan de notitiestijl van Du Perron
denken (het hele genre is eigenlijk een beetje made in
Gistoux) ; wel minder uitdrukkelijk dan Weverbergh, maar
(
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toch evenzeer bedreigd door nietszeggendheid wanneer de
aanleiding voor buitenstaanders te onbenullig is, te veel
hakketakken over lokale literaire besognes. Dergelijke stukken
zijn op hun plaats in een literair tijdschrift, in dit geval het
NVT, maar tonen bij bundeling hun beperktheid dikwijls te
duidelijk.
En dan is er nog Hedwig Speliers, met zijn `anti-essay' Omtrent
Streuvels (1968), dat in België nogal wat stof deed opwaaien,
niet omdat het `anti-Streuvels' zou zijn, maar juist omdat
Speliers de oude heilige van de boerenroman inlijfde bij het
Pantheon van de jongeren ! Er is in dit boek een merkwaardige
tegenstelling tussen de uitgesproken positiebepaling ('elke literatuurbenadering is subjektief', ik zoek `de mens achter de
schrijver' etc.) en wat er in feite gebeurt. Goed beschouwd is
het boek namelijk een opsomming van thema's, een beschrijving van Streuvels' wereldbeeld via een (haastige) ontleding
van zijn romans en verhalen. Streuvels is voor Speliers een
tragische figuur, wiens literaire uitingen vrijwel steeds een
dubbele bodem blijken te hebben. Tot nu toe werd hij bewonderd om de oppervlakte; Speliers probeert de tweede bodem te
laten zien. En op dat niveau kan hij over Streuvels schrijven als
over een verwante geest (herhaaldelijk komen wij de identifikatie-formules van de sympathetische kritiek tegen) .
Ondanks de verdediging van het lezen als een gebeurtenis
`vanuit j e eigen lichaam, vanuit je eigen bloed' een biologische krachttoer die ons weer bij Gomperts in de buurt
brengt ligt in de praktijk de grootste nadruk toch op thema's
en symbolen waarin de `ware' Streuvels zich bloot geeft.
Daarom kijken wij niet verbaasd op als wij tegen het eind van
het boek te horen krijgen, dat wij Streuvels niet zullen tegenkomen in Ingoygem, maar in zijn romans en verhalen. Stijn
Streuvels zoals Speliers hem uit zijn werken geroken heeft.
Tot zover de subjektivisten. Nu de principiële, en een beetje
minder principiële, ergocentrici. Hun standpunt is, voorzover
het Noord Nederland betreft, in boekvorm het duidelijkst
geformuleerd door H. U. Jessurun d'Oliveira (Vondsten en bevindingen, 1967, zijn enige bundeling tot nu toe, want evenals
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de andere merlyners is hij spaarzaam met bundelen) .
Het hele boek is een adstruktie van enkele grondstellingen van
de Merlyngroep, in de vorm van zakelijke analyses, met van
tijd tot tijd een pleisterplaats voor theoretische vragen wanneer deze in de loop van het betoog opkomen. Hoe grondig
d'Oliveira dergelijke theoretische problemen ook uitdenkt (hij
komt bijvoorbeeld tot ook wetenschappelijk houdbare formuleringen omtrent de toetsing van interpretaties), zij staan toch
altijd uiteindelijk in dienst van de gedetailleerde analyse, die
zich richt op inzicht in het besproken gedicht, en niet op het
abstrakte probleem. In deze doelstelling ligt het verschil met
een literairtheoretische aanpak, al moet men anderzijds vaststellen dat de literatuurtheoreticus zijn onderzoek alleen
behoorlijk kan uitvoeren, wanneer hij beschikt over materiaal
dat uit dit type kontroleerbaar geformuleerde interpretaties
gepuurd kan worden.
De kontroleerbaarheid berust bij d'Oliveira in de eerste plaats
op het vastleggen van de empirische feiten enerzijds, de interpretatieve argumenten en evaluatieve normen anderzijds, die

over zijn voorstel omtrent de betekenissamenhang van een
bepaald gedicht beslissen. Iedere lezer, als hij tenminste niet
door het zo af en toe barokke taalgebruik voortijdig uit de boot
geschommeld wordt, kan op grond van d'Oliveira's formuleringen zijn eigen positie bepalen, dwz de analyse is voor
d'Oliveira geen slotbewering maar het begin van een geargumenteerde diskussie. Al maakt hij gebruik van formele en
technische gegevens, zijn doel blijft de betekenis van de tekst
(wat al aantoont hoe voorzichtig de term `formalistisch'
gehanteerd moet worden) . De voornaamste eis voor een interpretatie is, dat hij niet in strijd mag zijn met feitelijke gegevens
van de tekst, en een samenhang tot stand brengt waarbinnen
de lokale gegevens adekwaat (en in overeenstemming met de
taalmogelijkheden) geïnterpreteerd worden, dwz van betekenis voorzien.
Binnen de Merlyngroep munt d'Oliveira uit door de grote
inventiviteit, zonder fantasterij, waarmee hij moeilijk toegankelijke teksten openlegt, zoals in het boek blijkt uit de analyses
van gedichten van bijvoorbeeld Vestdijk, Hamelink, Ten
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Berge. Dit inlijven van weerbarstig materiaal bij het publiek
domein dunkt mij één van de belangrijkste prestaties die een
criticus kan verrichten.
Minder stringent volgens expliciet uiteengezette principes te
werk gaand, maar niet minder behept met de gewoonte zijn
observaties voortdurend door feiten (vooral citaten) kracht bij
te zetten, toont zich Kees Fens, in De gevestigde chaos (i g66) en
Loodlijnen (1 967) . Het eerste boek bévat, behalve een aantal
krantekritieken, de beste lange essays die Fens schreef. Men
mist daarin soms het opvullen van de redenering, dat dichtbreeuwen van alle naden dat d'Oliveira kenmerkt, maar daar
staat tegenover dat het lezersenthousiasme van de criticus bij
Fens zeer aanstekelijk werkt. Analyseren is voor hem vooral:
zijn lezersbevindingen preciseren en uitdiepen, en niet zozeer
alle potentiële versies onder de loep nemen en daaruit geargumenteerd kiezen. Vandaar dat zijn essays niet principieel
verschillen van zijn kritieken, behalve dan dat de laatste
vooral op geargumenteerd oordelen gericht zijn, de eerste op het
verslag van een afgeremde lektuur.
In Loodlijnen laat de criticus Fens zich van een heel sterke kant
zien: zeer belezen en geestdriftig, zijn voorkeuren en bezwaren
met redenen omkledend, en vooral ook schrijvend met meer
humor en ironie dan zijn tegenstanders hem schijnen te willen
toekennen. (Wie deze gunstige oordelen over twee medestanders wil relativeren, kan bij één van die tegenstanders terecht,
en wel Romijn Meijer, in het bovengenoemde boek. Hij zal
ruimschoots aan zijn trekken komen.)
In dezelfde tijd als de merlyners naar voren gekomen (in zijn
eigen blad Diagram, zo weer ter ziele, en daarna in Komma), en
verwant aan hen, is de vlaming Paul de Wispelaere. Die
verwantschap blijkt vooral uit zijn eerste bundel essays, Het
Perzische tapijt (1966), waarin zelfs uitdrukkelijker en met minver reserve bij Nijhoffs ideeën over het autonome gedicht
aangesloten wordt dan door Fens, d'Oliveira en Oversteegen.
Toch is van het begin af een grote interesse voor de `ethos' van
de besproken schrijver aanwezig. Alleen, die levensbeschouwelijke positie van de auteur wordt niet afgelezen uit direkte
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uitspraken, of geïnterpoleerd op grond van psychologische
redeneringen, maar de vaststelling ervan vindt plaats door een
beschrijving van het wereldbeeld dat binnen het werk opgeroepen wordt.
Een probleem dat aan de ergocentrische aanpak inherent is, is
dat van het oordeel. Zolang men niet aanneemt dat iedereen
bepaalde externe normen hanteert (en die normen dient te expliciteren : konsistentie, oorspronkelijkheid, komplexiteit plus
integratie etc.), zolang men meent dat `het werk zelf' de normen moet opleveren, is men genoodzaakt om óf een oordeel
achterwege te laten, óf altijd een positief oordeel uit te spreken.
Men stelt niet meer vast of een bepaald procédé wel nodig is,
maar alleen hoe het eruit ziet. De Wispelaere kiest bij de bespreking van kreatief werk doorgaans voor de stelling : de
schrijver heeft altijd gelijk. Het gevolg is dat zijn kritieken,
hoewel altijd superieur aan die van de ongeargumenteerd oordelenden, op den duur soms gaan vermoeien : al die meesterwerken, of tenminste geslaagde boeken,—de lezer kan het
niet met zijn ervaringen rijmen. De neiging van De Wispelaere om zich met de besproken auteur te vereenzelvigen
(dit in strijd met zijn uitdrukkelijk beleden lezersstandpunt),
versterkt deze waardering voor alles en iedereen. Als het gaat
om de principes van de kritiek is De Wispelaere overigens veel
polemischer.
In Met kritisch oog (1967), en vooral in Facettenoog (1968; de
nadruk op `kijken' is niet toevallig), wordt dit beeld bevestigd.
Ook trouwens 'dat analytische procédés bij De Wispelaere
rudimentair zijn, en dat hij vooral uit is op een samenvattende
weergave van de struktuur van het werk en de daaruit af te
lezen positie van de schrijver in de wereld, n'en déplaise
Weverbergh die in zijn inleiding op Facettenoog het tegenovergestelde zegt. Uitzonderlijk is De Wispelaere's kennis van de
(internationale) theoretische literatuur, en het efficiënte
gebruik van die kennis, zonder pedanterie, waarvan vooral
zijn latere bundels blijk geven.
Wetenschappelijke kennis en belangstelling blijken ook uit
Paul-tegenpaul (1970), maar daar worden deze eigenschappen
overspoeld door de dagboekachtige notities, die meer aan70

dacht voor de eigen persoon opeisen dan wij van hem gewend
zijn en, moet ik bekennen, meer dan ik verteren kan. De
inventaris van eigen interieur en omgeving wordt gauw bric à
brac. Paul-tegenpeul schakelt De Wispelaere onnodig in bij wat
via tijdschriftpolemieken en -aantekeningen een Vlaamse
mode geworden lijkt te zijn. Het moet een kwestie van geografische positie zijn, of van direkte besmetting, want ook de in
Brussel woonachtige noordnederlanderJeroen Brouwers toont
in zijn boek Groetjes uit Brussel (1969), hoe sympathiek en hier
en daar informatief ook, deze overmatige aandacht voor het
binnenwerk zonder dat de lezer begrijpt waarom hij dat allemaal te horen krijgt. Vooral het literatenaspekt, door de `ik'
van Brouwers gelukkig van tijd tot tijd als storende eigenschap
gevoeld, maakt dit soort boeken eentonig en op elkaar
gelijkend.
Een criticus die men overwegend tot de ergocentrici mag
rekenen, maar bepaald niet in de buurt van Merlyn kan zetten,
is Martien J. G. de Jong. In bundels als Twintig poëziekritieken
(1966) en Van Bilderdijk tot Lucebert (1967), maar vooral in het
scherpzinnige Leopolds `Cheops' (i 966), toont hij zijn eruditie en
zijn explikatief talent. Hij is een zorgvuldig lezer, zonder
daarvoor een bepaalde methode te ontwerpen; hier en daar
wat erg geneigd tot symbolische duiding, maar zelden willekeurig in zijn verklaringen. Eén bezwaar: het bezeerde air van
miskenning waarmee veel van deze artikelen ons voorgelegd
worden, en de vaak uit de lucht gegrepen beschuldigingen die
naar alle kanten gelanceerd worden. Vermoedelijk is het feit,
dat De Jong op eigen houtje al enige tijd een benadering
bedreef die later niet zonder modieuze begeleiding algemener
werd, daar debet aan. Dat is dan verklaarbaar maar toch
jammer.
Het boekje Flierefluiters apostel 1970) over de onderschat
geachte A. M. de Jong begint zo uitdrukkelijk op die verongelijkte toon dat doorlezen moeite kost; aan het einde van het
betoog is de lezer trouwens nog niet overtuigd, wat natuurlijk
even goed aan A. M. als aan Martien J. G. kan liggen, maar
voor een eerherstel maakt dat niet veel verschil.
Tenslotte kan men een hele rij boeken en boekjes noemen, die
(
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in de buurt van de ergocentrische kritiek liggen, zoals Lieve
Scheer, De poëtische wereld van Paul Snoek (1966), en Hugo Claus
van J. Weisgerber (1970), die zoveel kennis van zaken en
leesgeduld eisen dat zij eerder tot de wetenschap dan tot de
literaire essayistiek gerekend moeten worden; wat Lieve
Scheer niet belet om haar bewijskracht meer in de kwantiteit
van aangesleept materiaal dan in systematische behandeling
daarvan te zoeken, en Weisgerber niet om ook voor leken
interessant, zij het wat erg machtig, te zijn. Uit barmhartigheid reken ik de bundel `analyses' Creatief gedichten lezen (1968)
van H. G. van den Doel ook maar tot de wetenschap: dan
hoef ik er hier niets over te zeggen.
Natuurlijk zijn er ook literaire critici met een omschreven uitgangspunt wier opinies en werkwijze geen recht gedaan wordt
als het schema ergocentrici (subj ektivisten) personalisten
(objektivisten) te strikt aangehouden wordt, bijvoorbeeld diegenen die een eigen literair programma in hun kritiek verdedigen of aan de orde stellen.
Zo kan Hubert Lampo moeilijk in één van beide kampen, of
zelfs ertussenin, geplaatst worden, omdat zijn kritiek, vaak al
door de keuze van de besproken auteurs, in dienst staat van
literaire ideeën die wij al uit zijn scheppende werk kenden.
Zelf zegt hij in De ring van Möbius (1966) dat het steeds draait
om `twee aspecten van de literatuur: het realisme en het
"magisch-realisme", die `in elkaar voortlopen'. Het zou interessant zijn om deze hele magisch-realistische stroming in
België aan een samenvattend onderzoek te onderwerpen en
haar in internationaal verband te plaatsen; perslot zijn ook de
door Lampo herhaaldelijk genoemde Pauwels en Jean Ray
franstalige Belgen. Wie weet komt dan í een bepaalde relatie
met het symbolisme, ook een stroming met krachtige wortels in
België, bloot. Het beroep op sterk metaforische wetenschappelijke theorieën als die van Jung (niet ter rechtvaardiging van
bepaalde kritische uitgangspunten zoals bij Northrop Frye
maar als toelichting op de eigen kreatieve werkwijze) zou dan
belangwekkend materiaal kunnen leveren.
Programmatisch is ook J. Bernlef (Wie a zegt, 1970), vooral in
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dit opzicht dat hij uitgaat van bepaalde opvattingen over de
relatie werkelijkheid—kunst. Hij doet dit niet op basis van een
analyse maar stellenderwijs : de sterkste verschuiving in de
poëzie, zegt hij, is dat nieuw, zogenaamd `alledaags' materiaal
geïnkorporeerd wordt. Dit is, evenals bij Lampo, vooral een
kreatief programma (waarbij de praktijk van Bernlefs werk
inderdaad aansluit; zie het overzicht van Fens hiervoor) . In
Bernlefs kritieken speelt het alleen een rol bij het bepalen van
zijn voorkeuren (dus : voor het waardeoordeel) . Hij legt zijn
programma echter niet op aan andersgeaarde schrijvers; zijn
kritische methode is die van de persoonlijke interpretatie,
zonder veel argumenten, op basis van `tegelijk herkennen en
niet-herkennen' zoals hij het zelf zegt, zich daarmee half tot de
sympathetici bekennend. Bij de meeste door hem besproken
dichters interesseert hem iets dat de `toonsoort' van het werk
genoemd kan worden (met dit woord wil ik het impressionistische karakter van deze kritieken aanduiden) ; bij F. ten Harmsen van der Beek bijvoorbeeld konkludeert hij tot `geresigneerde wanhoop'. Dit vaak in verband met een hoofdthema,
dat weer alleen aangewezen wordt en hoogstens met enkele
citaten toegelicht: `afkeer van dichten' bij Lehmann, `angst
voor eenzaamheid' bij F. ten Harmsen van der Beek. Uit deze
twee voorbeelden blijkt al dat thema en psychologie nauwelijks te scheiden zijn.
Kortom: zorgvuldige kritieken, met gevoel voor poëzie (zij het
niet voor alle poëzie zoals blijkt uit de reaktie op Faverey) ;
kritieken die doen denken aan die van Morriën. Informatief
zijn zij vooral als het oordeel positief is, wat men bij veel critici
kan konstateren.
Niet alleen op grond van eigen kreatieve denkbeelden kan een
criticus een programma ontwikkelen dat noch het werk noch
de schrijverspersoonlijkheid of die van de criticus centraal
stelt. Eugène van Itterbeek bijvoorbeeld, die in 1967 Actuelen
en in 1 969 Tekens van leven publiceerde, deelt weliswaar met de
ergocentrici het standpunt dat een literair werk een autonoom
taalverschijnsel is, maar anderzijds ziet hij niet, zoals zij, een
principieel verschil in positie ten opzichte van dat werk bij
schrijver en lezer. De aktiviteit van de criticus is voor hem, als
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bij veel van de personalisten ditmaal, een proces van identifikatie, maar dan niet met de persoon van de schrijver maar met
de schrjjfdaad. `Elke kritische analyse is aldus een bezinning,
via de eigen ervaring van het woord, over het schrijven als
menselijke bestaansvorm' ( Tekens van leven p. g) . Dat Van
Itterbeek zich vooral via de bespreking van franse literatuur
uitlaat over de vraag wat literatuur is, zal na dit citaat niemand verwonderen. De rol van de kritiek ziet hij als volgt : `de
betekenis van (een nieuw boek) uit te drukken, niet alleen op
grond van zuiver literair-technische criteria, maar vooral binnen de context van een steeds evoluerende bestaanservaring'
(P• 54) . En daarmee stelt hij zich op een standpunt dat vermoedelijk zowel voor ergocentrici als voor personalisten wel
aanvaardbaar is, al zullen vooral de eersten zich afvragen wat
precies de verhouding tussen doelstelling en methode is in dit
programma.
Ook bij K. L. Poll (De eigen vorm, 1967) is het programma weer
louter kritisch. Des te merkwaardiger dat het nauwelijks in de
praktijk van zijn kritieken terug te vinden is. Ondanks het feit

dat met nadruk over begrippen als `vorm' gesproken wordt,
weet de lezer niet wat daaronder verstaan moet worden, en de
criticus blijkbaar ook niet precies: `de vorm maakt deel uit van
de inhoud, en wel als een van de dominerende componenten
die de betekenis van de rest van de inhoud mede bepaalt'
(p. 17), hetgeen aan de `formalisten' doet denken en zelfs
zonder kennis van hun uiteenzettingen misschien niet helemaal te begrijpen is. Moeilijk wordt het daarom wanneer bij
dat beslissende woord `vorm' in dit citaat een noot staat, die
ons verzekert dat in de titel van het boek iets anders bedoeld
wordt, en elders in het boek óók. Een gevolg van bundelen
zonder face lifting?
Hoe dan ook, al zijn de programmatische uitspraken van Poll
vagelijk ergocentrisch te noemen, de praktijk van zijn kritiek
brengt hem in het andere kamp, en dat is óók een manier om
`buiten de partijen' te staan. Waar hij op let is `toon', stemming, levensgevoel, en hij gebruikt normen als `eerlijkheid',
`helderheid', spreekt zelfs van een `teveel aan taalroes', wat
zonder Ter Braak abacadabra is, evenals een dergelijke slag
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met de botte bijl: `de charlatans van de schoonheid, met
Vondel te beginnen.' Wel is Poll minder rigoureus dan de
forummers in de konsekwenties van deze begrippen voor het
oordeel. Kortom, een liberale criticus.
Het meest feitelijk is hij als hij thema's aanwijst; maar ook dat
gebeurt doorgaans in een taal waarin beeldspraak overheerst.
Eenmaal, naar aanleiding van Vroman, legt hij ons zelfs een
cirkelschema voor, dat aan niets zozeer herinnert als aan de
`cartes du tendre' en diergelijke van onze verre voorouders;
het is niet gemakkelijk om uit te maken wat dit is: betoog?
toelichting?
Een sterke kant van Poll is de nuchtere wijze waarop hij soms
de pretenties van andermans (literaire) programma's wegredeneert; dat gaat in de stijl van de common language filosofie,
en maakt hem incidenteel verwant aan Karel van het Reve en
aan Kousbroek.
Tenslotte zijn er de critici die helemaal zonder programma te
werk gaan, wat niet wil zeggen dat men geen vaste procédés
bij hen aantreft, evenmin als de programmatici zich in de
praktijk altijd konformeren aan hun theoretische uitgangspunten.
Bij C. J. E. Dinaux heeft het onprogrammatische zelfs een
polemisch karakter, als men de goedaardige auteur van Gegist
bestek (ditmaal: deel iii, Auteurs van nu, 1969) van polemische
bedoelingen verdenken mag. Ik heb geen theorie, zegt hij zelf,
mijn methode ontstaat tijdens het schrijven. Aan de andere
kant echter zegt hij te zoeken wat het werk 'im Innersten
zusammenhâlt', en vast te stellen `in hoever het autonome
werk aan zichzelf beantwoordt'. Daar wordt toch op zijn
minst duidelijk dat Dinaux gevormd is door literatuurkundigen als Kayser en Spitzer. Maar inderdaad, een beschrijfbare methode verbindt hij aan zijn streven niet, in tegenstelling tot vooral de laatste van de zoëven genoemden. Wat hij
wel zegt is: dit achterhalen van de `totaliteit' van het werk (dat
hij zelfs zijn enige doel noemt), is niet via `close reading' te bereiken, want aan het analyseerbare moet het `onzegbare' toegevoegd worden. En daarvoor is intuïtie nodig; kritiek is geen
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wetenschap, geen didaktiek, geen pedagogie, geen impressionistisch lektuurverslag, geen literaire informatie, maar:
kreatie, een vijfde genre, naast drama, lyriek, epiek en, let wel,
essay. Het is de kreatieve funktie van de kritiek die het mogelijk maakt om het onzegbare toch uit te spreken.
De lezer, het is waar, komt in deze kritieken veel evocerende,
weinig explicerende, passages tegen. Gedokumenteerd inzicht
geeft Dinaux alleen voorzover hij historische relaties meedeelt,
vergelijkt, thema's vaststelt; gewetensvol en zelden verrassend. Alle literaire werken gaan een beetje op elkaar lijken,
omdat enkele algemene kategorieën alles beheersen.
Het omgekeerde kan men zeggen van C. Buddingh' (Een pakje
per dag, 1967), die ook geen `programma' heeft, maar daarin
konsekwenter is door evenmin volgens vaste kategorieën te
werk te gaan. Kenmerkend voor zijn aanpak is j uist het individualiseren door met het besproken werk mee te bewegen, ieder
het zijne te geven. Als er eer- ideale lezer bestaat, dan is dat
Buddingh'. Hij doet in zijn wendbaarheid en geestdrift denken
aan Greshoff, met een vergelijkbare leeslust en veelzijdige belangstelling : het voorbeeld van de lettré (waarvan de verdwijning al zo vaak is gesignaleerd dat men altijd weer verheugd is
als hij toch nog blijkt te bestaan) . Buddingh' schrijft vooral over
dichters, en heeft daarbij primair belangstelling voor hun
`dichterlijke methode', die hij in zijn individualiteit tekent,
tegen de achtergrond van goed gekozen verwanten of tegenhangers.
Nog een verdwenen mensensoort: de dilettant. Een verrassend
specimen daarvan toonde zich H. Drion (Het conservatieve hart,
1966), die urbaan en onschools over enkele literaire voorkeuren (Balzac) schrijft, en in zijn ironisch `ontmaskerende' (sit
venia verbo) essay over Ter Braak de Libertinagegroep krachtig tegen de haren streek. Wat vooral opvalt is, dat Drion zijn
slachtoffer meer eer bewijst dan dfe bewonderaars deden, door
hem serieus te nemen en zijn termen en ideeën aan een onderzoek te onderwerpen, in plaats van ze - als gekanoniseerde
waarheden voort te zeggen of er hoogstens een behoedzame
voetnoot bij te zetten.
Even onafhankelijk, en evenzeer schrijvend en denkend op het
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niveau van zijn onderwerpen, Ter Braak, Marsman, Slauerhoff, is Arthur Lehning, die in i 966 eindelijk zijn belangrijkste
essays over politiek en kultuur bijeenbracht (in De draad van
Ariadne) en daarmee een nieuw publiek veroverde dat geen
notie had van de aanwezigheid van deze felle, maar nooit aan
een partij vastgebakken, polemist en stimulator-op-de-achtergrond .
Nog een dilettant in de goede zin: J. Presser, die door zijn
Ondergang tot nationale figuur geworden is, maar desondanks
onvoldoende aandacht kreeg voor de bundel Uit het werk van dr.
,7. Presser (1969). Een aantal essays uit dit boek, zoals dat over
Anatole France, beweegt zich op het grensgebied van literatuur en geschiedschrijving, wat zowel voor deze vaak gescheiden gehouden intellektuele domeinen als voor de bewogen
schrijfwijze van de historicus Presser onthullend materiaal
oplevert.
En dan natuurlijk S. Vestdijk. Geen dilettant maar eerder een
specialist op vele terreinen. In de bespreekperiode valt de
bundel Gallischefacetten (1968), die in aanpak niet verschilt van
vroegere bundels : een auteur wordt besproken aan de hand
van een voor zijn (literaire !) persoonlijkheid kenmerkend
geachte eigenschap: Proust het algemene, Constant het
medelijden, etc. Begrip en werk worden in wisselwerking verhelderd ; het persoonlijke van deze opzet ligt vooral in de keuze
van de kategorieën, die voor inzicht in Vestdijks eigen werk
van essentieel belang zijn. Men zou deze aanpak fenomenologisch kunnen noemen, als de algemene begrippen niet zo
direkt verbonden werden aan de behandeling van een
bepaalde schrijver en zijn oeuvre, waardoor de fenomenologische analyse van de begrippen ondergeschikt gemaakt wordt
aan de beschrijving van een op andere gronden afgeperkt stuk
werkelijkheid. In dat opzicht is Het wezen van de angst (1968)
`zuiverder', duidelijker in één richting verlopend, al mag men
ook daar niet vergeten dat impliciet het een en ander gezegd
wordt over Vestdijks eigen werk, via een begrip dat daar
minstens even kenmerkend voor is als het medelijden voor
Constant, het groteske voor Giono. Deze gemankeerde dissertatie zou dus door een studie van iemand anders, bijvoorbeeld
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een dissertatie, aangevuld kunnen worden, en kan dan gaan
lijken op een uitgewerkt hoofdstuk uit Vestdijks eigen essayistische oeuvre.
Een tweede `kreatief komt er net zo goed af als Vestdijk, en
voor zijn lezers was dat zelfs verrassender, op dit gebied van, de
kritiek : Louis PaulBoon, met Geniaal... maar met te korte beentjes
(1969) . Op de achtergrond is Boons eigen schrijvershouding
voortdurend, als richtsnoer bijvoorbeeld voor zijn oordeel,
aanwezig. Maar zijn kommentaar op het werk van anderen is
daar niet minder geargumenteerd om ; nooit hoeven wij
genoegen te nemen met machtsspreuken, schoolmeesterachtigheden komen niet voor. Vanuit een groot schrijverschap
wordt het technische kommentaar geleverd, waarin de houding van het slachtoffer tegenover de literatuur, maar tegelijk
die tegenover de maatschappij, ontleed (en meestal aan de
kaak gesteld) wordt. Wat Boon vooral interesseert, is welke
`zonderlinge voorstelling van de wereld' een schrijver te bieden heeft (p. 29), en die weet hij steeds te verbinden aan
feitelijke eigenschappen van het werk.
Een boekje dat in programma `sociaal geëngageerd' genoemd
kan worden, maar in de betoogtrant een ergocentrische lijn
volgt, zoals dat juist bij `schrijverskritiek', met haar zakelijke
betrokkenheid (J. C. Bloem, W. F. Hermans!) voor kan
komen.
Een merkwaardig feit, dat ik niet onvermeld wil laten, is nog
dat zo veel critici, vooral onder de personalisten, meer de
moeite waard zijn (meer informatie verschaffen), wanneer zij
schrijven over verschijnselen en figuren die in tijd en ruimte
niet al te dicht bij hen staan. Dat is duidelijk bij Romijn
Meijer, maar ook bij een nog niet genoemde criticus, J. P.
Guépin, die over Nerval, Rimbaud, Janus Secundus vooral,
voortreffelijke artikelen leverde (In een moeilijke houding geschreven opstellen, 1969), maar bijvoorbeeld over Lucebert even
fantaisistisch uit de hoek komt als Cornets de Groot in zijn
minder geslaagde eskapades. Het kon wel weer eens te maken
hebben met het sektarisme van onze literatuur en kritiek,
waardoor de vriend-vijand relatie dwingend wordt bij eigenlandse en eigentijdse produkten, terwijl die partijkeuze achter78

wege kan blijven als het om minder nabijen gaat.
Een heel bijzonder peil heeft op het terrein van voorlichting
omtrent buitenlandse literatuur Charles B. Timmer bereikt.
Zijn essays tonen aan dat ook een criticus die zich uiteindelijk
op het werk en zijn eigenschappen richt, soms een lange
omweg moet bewandelen om dit doel te bereiken. Van de
`sowj etliteratuur' die Timmer in De kinderen van Jesenin (i 969)
en in het tweede gedeelte van Rusland zwart op wit (1966)
bespreekt, zijn de Nederlandse lezer alleen maar sensationele
flarden bekend. Dat wij over dit moeilijk toegankelijke onderwerp nu behoorlijk geïnformeerd zijn, is voor een belangrijk
deel aan Timmer te danken. Hij geeft ons alle nodige inlichtingen over maatschappelijke en politieke achtergronden,
zonder schoolmeesterij of bevooroordeeldheid. Ook bij de
i gde-eeuwse auteurs die in het eerste gedeelte van Rusland
zwart op wit ter sprake komen, levert Timmer de noodzakelijke
achtergrond-informatie, vanuit de stelling : `Iedere literatuur
moet gezien worden in verband met de tijd, waarin zij ontstaat
en het volk, waardoor zij wordt voortgebracht' (De kinderen van

Jesenin, p. 53)
Toch gaat het in deze essays tenslotte om de literatuur zelf en
haar eigenschappen. En voor de analyse daarvan beschikt de
uitzonderlijk begaafde vertaler die Timmer is over een heel
verfijnd instrumentarium. Zijn boeken vormen door deze
brede belangstelling en intieme kennis van zaken een type
informatie dat ook buiten ons taalgebied zeldzaam is.
Hoe interessant is het verslag over de literatuur dat onze critici
in deze periode geleverd hebben? Heeft er, zoals wel beweerd
wordt, een vernieuwing van de kritiek plaats gevonden, die de
relatie literatuur kritiek intensiever maakt dan tevoren?
Wanneer men een willekeurige bundeling van `nieuwe' critici,
bijvoorbeeld In gesprek met Hugo Raes (1969), waaraan Rein
Bloem, Cornets de Groot, René Gysen, Leus, Weverbergh, De
Wispelaere meewerkten, legt naast een boek als .Nieuw kommentaar op Achterberg (1966), waar hoofdzakelijk de ouderen aan
het woord zijn, dan valt het resultaat niet erg mee. In beide
boeken goede en 'slechte, boeiende en vervelende critici, ongeacht de methode of de uitgangspunten. Een goed criticus
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wordt men niet door het volgen van een voorschrift,—die
weinig verrassende konklusie mag men wel trekken. Het best
komen de `informatieve' critici eraf, wat de leesbaarheidachteraf betreft; informatief op allerlei wijzen, op die van
d'Oliveira met zijn kontroleerbare interpretaties die nooit tot
jacht op ingewikkeldheden ontaarden, op die van Buddingh'
met zijn brede belezenheid en aanstekelijke enthousiasme, op
die van Boon met zijn feilloze gevoel voor wat schrijven is en
waar vals of eerlijk gespeeld wordt, op die van Timmer tenslotte die zijn indringende kennis van een moeilijk toegankelijk
kultuurgebied zonder enige pedanterie weet over te dragen.
Dat het allemaal goed schrijvende critici zijn die er uit springen, is minder toevallig dan velen die goed schrijven ('ver
sieren') losmaken van nieuws leveren, zullen aannemen.
De meest intrigerende vraag voor het volgende lustrum is: zal,
nu de slinger weer terug lijkt te zwaaien van een overwicht
van de ergocentrici naar een meer extraliterair gevoede kritiek, die kritiek weer voortgang boeken ten opzichte van de
ergocentrici, zoals deze zelf een stap vooruit deden ten opzichte van de altijd wat impressionistische aanpak van de personalisten ?
-

Dat waren dan de literaire critici, dwz de essayisten die de
literatuur zelf als onderwerp kiezen. Over de anderen moet ik
nog korter zijn omdat het er nog meer zijn, en natuurlijk ook
omdat de relevantie van hun geschriften voor de literaire situatie minder buiten kijf is.
Ik beperk mij daarom hoofdzakelijk tot het signaleren, en kort
van voorbeelden voorzien, van de invloed van een stroming in
de europese filosofie die tot voor kort in ons land alleen bij
vakfilosofen bekend was, maar nu in het literaire domein een
plaats veroverde: het logisch positivisme in zijn verschillende vertakkingen. In Merlyn waren reeds bepaalde aspekten
daarvan in verwerkte vorm aan de orde gekomen, in de
bespreekperiode echter is een rij essayisten naar voren gekomen die in redeneertrant en denkbeelden veel onverhulder
aansluiten bij deze toste-eeuwse,, men mag wel zeggen:
beweging. Een heilzaam eerherstel voor de filosofie, na de
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kategorische afwijzing waartoe de vitalistische literatoren op
den duur kwamen. Niet de filosofie blijkt wazig en abstrakt,
maar ditmaal de antifilosofische schrijvers.
Van W. F. Hermans was allang duidelijk dat veel van zijn
opvattingen in die hoek thuishoorden; in de studies over Wittgenstein die hij de laatste jaren publiceerde (Wittgenstein in de
mode, 1967) en in de inleiding op Themersons Pölatuo, wordt
ons dat nu duidelijk uit de doeken gedaan. Dat het hier vooral gaat om herkenning van verwante denkvormen blijkt al uit
het feit dat Hermans' kommentaar op Wittgenstein tegelijk
een voetnoot bij zijn eigen (ook het scheppende) werk is.
In andere essays heeft Hermans zijn tragische werkelijkheidsbeeld (tragisch niet in een romantische, maar in `technische'
betekenis) verder uiteengezet. Zijn pessimistische romanwereld kende altijd al slechts protagonisten die ten onder
gaan; geloof in de goedheid van de mens, of van een god, is
een gevaar. Vandaar in zijn essays de felle kommentaren op de
studentenbeweging, en op de Weinrebverdedigers. Deze laatste artikelen, opgenomen in Het sadistische universum 2 (1970)
hebben heel wat misverstanden opgeroepen, en de apodiktische beweringen erin geven daar ook wel aanleiding toe. Maar
waar het bij Hermans om gaat is daardoor niet uit de verf
gekomen. Men heeft hem jaloezie verweten omdat Weinreb in

werkelijkheid beleefde en vervolgens beschreef, wat Hermans
zijn figuren in fiktie deed doormaken. Maar het is niet de
tragische kant van Weinreb die zijn irritatie opwekt (integendeel, die zal eerder zijn aanvankelijke belangstelling veroorzaakt hebben), maar juist diens heldenrol, zijn Messiasschap.
Hermans' hoofdfiguren zijn van tijd tot tijd zèlf Weinrebs?
Desnoods, maar zij kunnen het nooit winnen, zij zijn ook nooit
goed; zij doorzien hun omgeving niet minder dan Weinreb,
uit argwaan vooral, maar dat helpt hen niets, het werkt alleen
maar mee aan hun ondergang.
Een herdruk van Mandarijnen op zwavelzuur (1967) werd niet
warmer ontvangen dan de eerste druk. Onbegrijpelijk, al zijn
het natuurlijk geen hartelijke ontboezemingen. Fotobiografie
(I 969; moet men het een essay noemen?) is vooral een intrigerend fenomeen. Waarom wil Hermans zijn lezers inlichten
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over bepaalde, bij zijn scheppende werk aansluitende, feiten
uit zijn jeugd ? Om mythen kwijt te raken - of om nieuwe te
kreëren? Defiktionalisering of fiktionalisering?
Verrassend was vooral Hermans' verslag van een reis naar `de
West', De laatste resten tropisch Nederland (1969), waarin hij laat
zien dat hij als het moet ook op journalistiek gebied tot de
betere exemplaren behoort. Niets in het boek is gebaseerd op
aprioristische (bijvoorbeeld koloniale of antikoloniale) gezichtspunten—wat sommige besprekers Hermans prompt verweten hebben , alles is mededeling uit de eerste hand, dwz op
basis van eigen ervaring, of via inlichtingen van anderen
waarover wij dan toch weer zoveel te horen krijgen, dat de
informatie in perspektief geleverd wordt.
Dat Rudy Kousbroek het een en ander van de neopositivisten
geleerd heeft, steekt hij evenmin onder stoelen of banken. Op
het eerste oog is dat zelfs opvallender dan bij Hermans, door
het met nadruk hanteren van bepaalde logische trucs, van
omkeringsprocédés, ad absurdum drijverij etc. De ontmaskering van de neomagiërs, niet zonder monomanie (zie daarvoor
het hierachter afgedrukte artikel van Beekman en Veeze),
hoort daarbij. Ook bij Kousbroek, als bij Poll, Gomperts,
Weverbergh en zovele anderen, is de nadelige werking van het
bundelen onontkenbaar, de variatie is te gering, de herhalingen zijn te evident, ondanks de winkel van sinkel die bijvoorbeeld de diverse Anathema's vormen. Maar dit is dan ook niet
zo maar bundelen, dit is: niet ophouden met bundelen! Men
moet al een heel oorspronkelijke en versatiele geest zijn (of heel
handig in het verbergen) om dat zonder kleerscheuren door te
maken.
Wat niet wegneemt dat een boekje als De aaibaarheidsfactor
(1969), waarin wel bepaalde wetenschappelijke procédés gebruikt en op de hak genomen worden, al blijft het vermogen
tot observeren en beeldend weergeven domineren, uniek is in
onze essayliteratuur; en dat latere bundelingen, Anathema's i
en I I (1969,
1970), Het avondrood der magiërs, (i 97o) en de
boom wordt nog steeds dikker een aantal stukken bevatten
die van een vernielzuchtige speelsheid zijn, waar alleen kniesoren hun goede humeur bij verliezen. Zo wordt bijvoorbeeld
82

de werkwijze van Robbe Grillet, en daarmee een van zijn
romans, in het op een sluwe analogieredenering gebaseerde
stuk `Harp' teruggebracht tot een moedwillig ingewikkeld gemaakte banaliteit.
Minstens zo sterk beïnvloed door de (wiskundige) logica is
Chapkis-Grijs-Brandt Corstius, maar met minder schade voor
zijn autenticiteit omdat de invloed nergens aantoonbaar via
andere schrijvers loopt. Zijn thema's zijn soms verwant aan die
van Kousbroek (zij analyseren bijvoorbeeld beiden het verschijnsel `cartoon'), maar juist dan blijkt hoe weinig Brandt
Corstius afhankelijk is van materiaal en vondsten van anderen.
Zijn redeneerwijze is volkomen logisch, maar in kop en staart
van zijn betoog zit de draai die van bijna al zijn stukken een
spel van omkering maakt (Ik sta op mijn hoofd heet dan ook een
Chapkis-bundel, van 1 966) . De ene keer bereikt hij dat door
bij een absurde of absurd klinkende premisse te starten en dan
langs strikt deduktieve weg terecht te komen bij een van de
vertrouwde waarheden waarop wij in ons dagelijks leven bouwen; een ander maal is het ,juist aan het eind dat alles op de
kop gezet wordt. In Zes dagen onbedachtzaamheid kan maken dat
men eeuwig schreit (weer van 1966) staat een zin voor lekkerbekken die eenvoudiger geesten wel op een magische afstand van
dit soort denkspelletjes zal houden: `Hoe onwaarschijnlijk
mijn verklaring ook is, bewezen is ze niet (p. 73). Een heel
juiste opmerking.
Allerlei uit de logica bekende vragen, waarbij ook intuïtionistische onoplosbaarheden niet versmaad worden, stelt
Chapkis aan de orde op een terloopse, haast huiselijke,
wijze, dwz in de termen van onze dagelijkse ervaringswereld,
maar zonder de vertrouwde samenhangendheid daarvan.
Valse analogie-redeneringen halverwege (lang niet altijd
gemakkelijk te ontmaskeren) ; perpetuum mobile-effekten,
waarbij de staart van een betoog of verhaal keurig netjes in de
bek terechtkomt, en de lezer daardoor in een cirkel; debunking
door middel van konsekwente ad absurdum voering van het
beginargument, allemaal handgrepen die, hoe bekend ook
in andere kontekst, door hun onopzichtigheid overrompelen.
Al gaat een aantal artikelen van Karel van het Reve tussen
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krant (vooral: Hollands Maandblad) en boek het riet in, het
merendeel van de stukken uit Met twee potten pindakaas naar
Moskou (1970) en Marius wil niet in Joegoslavië wonen 1 97 0 ),
houdt het, omdat ten eerste de stof tegelijk onbekend èn door
dagelijkse journalistieke kout 'vertrouwd' is, ten tweede de
redeneerwijze zo nuchter (borreltafelnuchter zelfs wel eens),
dat het vreeswekkende van bijvoorbeeld `de Russen' in dit
anekdotische kommentaar volkomen verdwijnt. Voortreffelijke propaganda ! Hetzelfde geldt voor het reisverhaal Siberisch dagboek (1966) ; nu ik het er toch over heb : auteurs uit deze
logische hoek, common sense zoals Van het Reve of uncommon zoals Brandt Corstius, blijken voortreffelijk over weg te
kunnen met het genre reisverhaal.
Als Van het Reve het hoger of dieper zoekt, zoals in Het geloof
der kameraden (r 969), dat de pretentie heeft `het' marxisme te
strippen, is hij meestal amusant, maar soms alleen maar een
amuseur. Zijn scholastieke betoogtrant, premisse-argument-konklusie, is aangepast aan de lapidaire systemen van de
zwakke broeders onder zijn tegenstanders; van de religieus-statische kant daarvan laat hij dan ook weinig heel.
Maar op de minder simpele dialektisch-materialisten hebben
zijn metaforische omzettingen en redukties lang niet altijd vat.
Dan ziet de lezer te goed wat een andere tegenstander dan de
geciteerde zou kunnen terugzeggen, en op die momenten wil
hij Van het Reve best nog gelijk geven, maar toch konstateren
dat de redenering voor het schellinkje is.
Voor de goede orde wil ik hier nog aan toevoegen dat de
inspiratie bij Van het Reve door de neopositivistische filosofie
mij marginaal voorkomt. Zijn redeneertrant is zo te zien
vooral gevormd uit de noodzaak voor een slavist om zich de
kwasi-logica van het alledag-marxisme van het lijf te houden,
wat zowel de kracht ervan als de beperking bepaalt: scholastiek als verweer tegen scholastiek.
Natuurlijk is niet alles logica wat de essayistische klok slaat.
Andere filosofische uitgangspunten dan die van de neopositivisten bevatten nog groeistof genoeg om een enkele interessante essayist te inspireren, en andere vormen van wetenschap
dan de deduktief-logische kunnen nog aan de literaire essayis(
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tiek dynamische bijdragen leveren.
Hillenius bijvoorbeeld, toont zich in Het romantisch mechaniek
(1 969) opnieuw heel anders, maar niet minder goed,
geoutilleerd . Zijn verklaringsprocessen en hypothesevorming
zijn aan de empirische biologie ontleend, soms een beetje uitdrukkelijk en gemaakt grillig Vroman heeft dat ook wel
eens, het is dus misschien een biologenkwaal , maar minstens
even vaak hebben wij het idee, terecht of ten onrechte, dat wij
inderdaad meer over het besproken verschijnsel te weten zijn
gekomen. Literatuur, om maar bij ons eigen schaap te blijven,
beschrijft Hillenius als een proces van opvreten en omzetten-in-eigen-substantie. Of schrijven inderdaad een sublimering van agressief vreten is, doet er niet zoveel toe. Misschien
wijst de metaforische verklaring alleen maar op een abnormaal grote trek bij Hillenius (wij zouden het Kaleis moeten
vragen), maar zelfs dan komen wij er verder mee dan met een
simpele beeldspraak : er wordt immers een houding tegenover
het fenomeen literatuur in uitgesproken die door de biologische metafoor uitgewerkt wordt : de beste literatuur is die
waarin het omzettingsproces het meest geslaagd, waarin de
vreemde substantie volledig eigen gemaakt is.
Om logisch sluitende betogen is het Hillenius niet te doen; hij
zoekt wederzijdse verheldering van de twee domeinen waarop
hij zich beweegt, literatuur en biologie, en het illustratieve
karakter van de argumenten telt zwaarder dan de immanente
samenhang.
Ik heb zijdelings enkele malen een reisverslag vermeld. In dat
kader het heeft overigens niets meer met logica of wetenschap te maken mag ik Kossmanns afsluiting van een hele
reeks in dit genre geschreven verhalen niet weglaten: Clownsreis (1 967) . Leek Kossmann in vroegere boeken, en in zijn
kritieken, vaak een beetje goedkoop in zijn gedistantieerdheid, hier komt deze eigenschap naar voren als een helemaal
niet meer kokette konstante in zijn houding tegenover `leven
en literatuur'. Onzekerheid, leven zonder enigerlei gelijk, met
een niet-agressieve koppigheid aan deze `kwaal' vasthoudend,
heeft hij zich een duidelijker plaats naast de vele wetenden van
het moment veroverd dan hij zelf in zijn aarzelingen misschien
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denkt. `Ik weet geen antwoord op welke vraag ook, weet niet
eens welke vraag gesteld zou moeten worden', ook dit doet aan
Wittgenstein denken, maar dan zonder een vervolg waarin
toch weer vragen opkomen.
En tenslotte dan weer iemand uit de filosofische hoek, maar
dan een heel andere dan de mathematisch gefundeerde logica:
Cornelis Verhoeven, met bijvoorbeeld Rondom de leegte (z j .) en
Voor eigen gebruik (1969) .
Men kan Verhoeven een fenomenoloog noemen, met van tijd
tot tijd de storende vaagheid daarvan. Hij hamert echter niet
op de fenomenologische aanpak of levensopvattingen; hij
hamert zelf nergens op, behalve hier en daar op de nieuwe
vromen die de roomse kerk uitgelopen zijn om zo gauw mogelijk een nieuwe te stichten. Verhoeven is te sceptisch, te erasmiaans, om deze nieuwe Luthers bij te kunnen of te willen
houden. Voor de agnost, die net het gevoel had gekregen dat
zijn voorvaderen de rechtse knoopbottine tussen de deur uitgeduwd hadden, en die nu merkt dat de deur weer niet goed
dicht wil omdat er een andere voet tussen zit, een linker

ditmaal, maar het verschil is gering, is Verhoeven beter verteerbaar dan de nieuwe gelovigen met hun oude universele
pretenties.
Het wordt tijd dat dit overzicht afgebroken wordt, nu de
literatuur het veld gaat ruimen voor levensbeschouwelijke onaangenaamheden. Wij moeten maar met een lesje eindigen:
de Grote Omwenteling die wij beleven dringt de literatuur op
het tweede plan. Amen.

1.1. Oversteegen
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Konklusie

Het is zinloos, na de voorgaande panoramatische artikelen,
een nog weer korter overzicht te geven van de voornaamste
trekken van de literatuur in het tijdvak 1966-1971. Zinloos
en bovendien zakelijk niet goed uitvoerbaar, want de te hanteren kategorieën zouden zo abstrakt worden dat de relatie
met de veelheid der literaire verschijnselen geheel verloren
gaat. Wat echter wel mogelijk is, dat is een signalement geven
van de verschuiving binnen de literatuur die zich lijkt af te
tekenen. In alle drie de Panorama-stukken komt deze aan de
orde, op een zo opvallende manier dat wij op zijn minst bij
wijze van hypothese mogen stellen dat de ontwikkeling van
de literatuur in de besproken vijfjaar er in hoge mate door
bepaald wordt. Wat ik bedoel is : de defiktionalisering.
Wanneer wij opzoeken, hoe de omschrijving van het bijzondere karakter van de literatuur er van een literairtheoretisch
gezichtspunt uitziet, dan is het resultaat ik citeer uit het
representatieve handboek Literatuurwetenschap van Frank C.
Maatje (1970):
`Het axioma waarop dit boek is gebouwd en waarop, implicite, trouwens de gehele moderne literatuurwetenschap berust, is, dat er behalve taaluitingen die uit de zojuist beschreven referentiële, naar bepaalde denotata verwijzende
taaltekens zijn opgebouwd, ook taaluitingen bestaan, die hun
bijzondere karakter juist ontlenen aan het feit dat hun taaltekens geheel of in ieder geval overwegend NIET-REFERENTIEEL zijn. Tot dit soort taaluitingen behoren de literaire
werken.'
Ik citeer deze uitspraak niet om mij ertegen te verzetten. Er is,
in de periode waarvan Maatjes boek de neerslag vormt, door
vrijwel geen enkele literatuurtheoreticus van niveau getwijfeld
aan de geldigheid van dit `axioma', het fiktionaliteitscriterium;
hoogstens werd er gemorreld aan de alomvattendheid ervan
(en die stelt ook Maatje niet kategorisch) . Noch bij Wolfgang
Kayser, noch bij Wellek & Warren, noch bij de eigenzinnige
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maar in dit opzicht toch niet afwijkende Roman Ingarden,
treft men inzichten aan die Maatjes omschrijving weerspreken, al wijken uiteraard de formuleringen onderling af. Algemeen, kan men veilig zeggen, heeft de literatuurwetenschap
de stelling aanvaard dat de primaire eigenschap van de
('scheppende') literatuur de fiktionaliteit is, met als sekundaire eigenschap doorgaans `esthetische waarde'.
Fiktionaliteit houdt in : binnen een roman, verhaal, toneelstuk, gedicht wordt weliswaar gesproken over elementen van
ons aller ervaringswerkelijkheid, maar het totaal verwijst niet
naar een bestaand komplex verschijnselen of gebeurtenissen in
die buitenwereld. Wanneer een verhaal zich in grote trekken
aan een `historische' werkelijkheid houdt, is dat literair irrelevant, en meestal ontbreken ons bovendien de middelen om uit
te maken of het ja dan nee gebeurt. Kortom, wij lezen een
roman of ander literair werk—essays staan hier buiten de
literatuur in het besef dat wij te maken hebben met een
`autonome' feitenwereld, een romanwerkelijkheid die in die
samenhang alleen in de woorden van het verhaal bestaat, die
een 'evokatie' is en geen `beschrijving'.
De literatuurtheoreticus heeft de fiktionaliteit niet uit zijn
duim gezogen: zij behoorde tot de algemeen aanvaarde
afspraken omtrent de literatuur in de afgelopen periode. In de
praktijk zag die afspraak er zo uit: Wie een toneelstuk `op de
juiste wijze' konsumeert, stelt zich buiten de orde wanneer hij
een toneelspeler met rotte eieren gooit omdat deze een slecht
karakter uitbeeldt (in plaats van: omdat hij slecht speelt) ; een
romancier is niet verantwoordelijk voor wat zijn figuren beweren ; een `ik' in een gedicht is een `lyrisches ich', een 'persona
poetica' en niet de dichter zelf.
Maar het blijven afspraken. Als er geen uitdrukkelijke externe
aanwijzingen zijn (zoals: een bijzondere typografie, of het
woord `roman' op de titelpagina), kunnen wij hoogstens vermoeden dat wij een fiktionele tekst onder ogen hebben. In
principe is het daarom in een aantal gevallen altijd mogelijk
geweest de konventie te negeren, of in ieder geval er mee te
spelen.
Ook de literaire kritiek hield zich over het algemeen aan de
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afspraak van de fiktionaliteit. Voor de ergocentrici lag hier op
het eerste oog zelfs helemaal geen probleem : het werk biedt
zich aan als fiktioneel, dus lezen (analyseren) wij het als zodanig, dwz als niet-rechtstreeks betrokken op de buitenwereld.
Zolang de fiktionaliteitskonventie redelijk algemeen aanvaard
wordt, is daar niets tegen. Ook wanneer een schrijver direkt
lijkt te refereren aan de buitenwereld, is die verwijzing niet
principieel. De schrijver hoeft zich, om maar één punt te
noemen, niet tot in onderdelen aan de eigenschappen van de
ons bekende buitenwereld te houden, hij mag `de waarheid
liegen'.
Toch lag hier een probleem, juist voor de ergocentrische critici : wat gebeurt er wanneer schrijvers en lezers de konventie
van de fiktionaliteit niet langer aanvaarden, of zelfs als storend
ervaren? Dat is zeker geen denkbeeldig geval. Al Multatuli
botste bij de ontvangst van Max Havelaar tegen zijn publiek op,
omdat hij vond dat de lezers zijn boek ontkrachtten door er
een `verhaal' (een `mooi' verhaal dan ook nog) van te maken,
in plaats van een stuk werkelijkheid. Hij probeerde al binnen
het boek zelf door deze lezers-inertie—dat was het tenminste
voor hem heen te breken, en zijn `verhaal' in een `pamflet' te
doen eindigen, maar zijn eigen teleurstelling alleen al kan
bewijzen dat dit lang niet bij alle lezers gelukt is op de door
hem gewenste wijze.
En, laten wij eerlijk zijn, het kan niemand erg kwalijk genomen worden, noch Multatuli noch zijn lezers. De fiktionaliteit
als konventie isoleert de literatuur in zekere (omschrijfbare)
mate van de buitenwerkelijkheid, en daardoor wordt het
onmogelijk om nog direkte uitspraken over die buitenwerkelijkheid te doen binnen het literaire werk. Voor een lezer is die
konventie even dwingend als soms voor een schrijver een
dwang. Natuurlijk heeft literatuur desondanks altijd betrekking op onze ervaringswereld, maar onder het bewind van de
fiktionaliteitskonventie is die relatie onrechtstreeks, als men
wil: symbolisch.
Er is, niet zozeer theoretisch als wel in de praktijk, verband
tussen het fiktionaliteitscriterium en de ergocentrisch-analytische aanpak. Weliswaar gaat in principe de ergocentricus van
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eigenschappen van het werk uit, en zou dus de fiktionaliteit
alleen maar dan voor hem een feit moeten zijn, als er uiterlijke
indikaties voor zijn, maar de konventie werkte in het recente
verleden zo algemeen, dat vrijwel niemand dit voorbehoud
gemaakt heeft anders dan als losse theoretische notitie. Het is,
integendeel, juist zo dat de op het werk en zijn aantoonbare
(en analyseerbare) eigenschappen gerichte ergocentrische kritiek, het meest te stade komt bij het openleggen van `duistere',
hermetische, literatuur, en dat betekent vaak : literatuur
waarvan het referentiekader sterk immanent is (binnen het
werk of binnen de literatuur als geheel ligt) . Hoe meer de
bijzondere situatie van de `fiktionaliteit' uitgebuit werd, hoe
noodzakelijker een apparaat dat de taaluiting zelf in zijn
samenhang kan exploreren. En het ontwikkelen van dat apparaat, dat is nu j uist waar de ergocentrische critici naar streven.
Vandaar dat de nieuwkritische stromingen in de angelsaksische landen zo sterk verbonden zijn aan de poëzie van Pound
en Eliot; en dat uit het verleden de Metaphysical Poets herontdekt werden. En vandaar dat, tien jaar na Vijftig, de Merlyngroep, in zijn pogingen tot het kreëren van een adekwate
kritische reaktie op die vernieuwing in onze literatuur, een
ergocentrische oriëntatie koos (of andersom gezegd: dat de
ergocentrische merlyncritici een gemarkeerde voorkeur voor
de 50-ers en hun verwanten toonden) . De Vijftigers zagen hun
poëzie vooral als een doorbreking van het vertrouwde patroon
van werkelijkheidsinterpretatie, als het openen van de mogelijkheid tot een nieuwe optiek op de ons omringende wereld via
het oproepen van een nieuwe, autonome, werkelijkheid; de
nadruk op `zien' bij vele 50-ers spreekt boekdelen. En deze
kreatieve werkelijkheidsverandering liet zich alleen adekwaat
beschrijven door van het gedicht geen betoog te maken, maar
de nieuw gekreëerde wereld in zijn bijzondere samenhang te
analyseren. De poging van Hector Jan Loreis, in ,NR = NF
(1967), om aansluiting te vinden tussen de nederlandse situatie omstreeks 196o en de gelijktijdige in het buitenland (Tel
Quel vooral), is dan ook lofwaardig maar m.i. niet erg geslaagd; de verschijnselen lijken mij daarvoor te sterk nationaal
bepaald.

Intussen, de literatuur gaat zijn eigen weg. Wat zeggen de
schrijvers van de overzichtshoofdstukken hiervoor over de
aard van het literaire proza en de poëzie, in de bespreekperiode? De Wispelaere voert de kategorie `probleemroman'
(opnieuw) in, en zegt daarvan dat hij is : `meestal gemengd
verhalend, beschouwend en introspektief van aard', en dat is
de enige plaats niet waar hij fiktie en non-fiktie in elkaar over
ziet lopen : verzwakking, op zijn minst, van het fiktionaliteitscriterium. En als hij spreekt over `wantrouwen tegenover de
fictie' en het `ter discussie (brengen van) de literatuur als
zodanig', kan dit dunkt mij opnieuw vertaald worden in: de
fiktionaliteit als konventie wordt (vanuit de schrijvers althans)
niet langer aanvaard. De poëzie, zegt Fens op zijn beurt, is
zichzelf tot een probleem geworden, en dat zit vooral in haar
relatie tot de werkelijkheid. De Barbarber-groep, die deze verhouding literatuur—werkelijkheid centraal stelt, heeft dan
ook buiten verwachting grote invloed gekregen.
Ook als men de auteurs bekijkt die in de afdeling Profielen
behandeld worden, valt op, hoe de grens fiktioneel—niet fiktioneel haar hechtheid verloren heeft : Mulisch, Vogelaar,
Hella Haasse, Kousbroek, om slechts enkele gevallen te noemen, worden allen, op zeer uiteenlopende wijze, door dit
probleem gefascineerd. Het is daarbij niet zo dat de literatuur
terugdraait naar het dokument, naar `Forum', maar dat de
vaststelling van het verschil tussen dokument en fiktionele
uiting bemoeilijkt wordt vanuit de literatuur zelf, en soms
onmogelijk gemaakt. Om een paradigmatisch geval buiten
onze eigen literatuur te kiezen (dit verschijnsel is inderdaad
internationaal) : Norman Mailer spreekt in zijn ondertitel bij
The Armfes of the .Night van `geschiedenis als roman, de roman
als geschiedschrijving'. De genres worden opzettelijk door
elkaar gegooid, gebruiken elkaars middelen. Wie aan de j uistheid van deze observatie twijfelt, werpe één blik op de bibliografie achterin dit boek, en vrage zich af of hij een betere oplossing weet voor de vele tientallen gevallen dat het genre van
een boek niet met één letter weergegeven wordt maar met
minstens twee, en vaak genoeg drie. In Literair Lustrum i kwam
dit nog nauwelijks voor.
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Zijn er duidelijke uitspraken van schrijvers waaruit het uit de
voegen raken van de fiktionaliteitskonventie blijkt?
In zijn programmatische artikelenreeks Het einde van de roman
(inleiding op zijn 'projekten') schrijft Enno Develing: `Het
heeft geen zin meer zich als literaire romanschrijver met fictie
bezig te houden.' Het merkwaardige is niet dat de waarde van
de fiktie in twijfel wordt getrokken-plat is eerder gebeurd, kan
samenhangen met een geëngageerd programma bijvoorbeeld maar dat het blijkbaar mogelijk geacht wordt `literair
romanschrijver' te zijn, zonder fiktie te bedrijven ! De roman,
ontdaan van de fiktionaliteit. Ook een programmatische titel
als Mulisch' Het woord bij de daad (1966), die toch een beetje
aandoet als : het paard achter de wagen, zal wel inhouden dat
de literatuur de daad volgt en weerspiegelt. Het is opvallend,
dat auteurs die wij (en zijzelf) helemaal binnen de fiktionaliteitskonventie plachten te lokaliseren, Mulisch maar ook Hermans, in de afgelopen periode zich zo opvallend met essayistische geschriften presenteerden; met dokumenten over het
eigen leven zelfs, zoals Hermans in Fotobiografie.
In overeenstemming hiermee, lijkt het essay een nieuwe rol te
krijgen (of: een oude opnieuw te spelen) : 'aktuele vragen', als
de identiteit, de vervreemding, de invloed van de computer en
wat er nog meer voor onderwerpen zijn waarover dagopeners
tot voor kort zo graag mediteerden worden ons, binnen de
literatuur, niet meer als fiktie (science fiction bijvoorbeeld)
voorgezet, maar komen aan hun trekken in de schaakspelachtige essays van iemand als Chapkis, wiens stukken mij kenmerkender lijken voor wat bezig is dan de al wat ouderwets
aandoende `verhalende dokumentatie' à la Mulisch.
Binnen de literatuur zelf zijn er dus heel wat aanwijzingen
voor de beweerde defiktionalisering. En de literatuurbeschouwing blijft niet achter, of liever: blijft wèl achter, met een
analyse van de verschijnselen zelf tenminste. Zij sluit zich
vooral in zoverre bij de ontwikkeling aan, dat zij zich
gedesoriënteerd toont.
Zolang de fiktionaliteitsafspraak tussen schrijver en lezer vrijwel algemeen was, konden literaire kritiek en literatuurwetenschap een entente cordiale aangaan. De wetenschap beschikte
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over een algemeen uitgangspunt (een axioma, zoals Maatje
het noemt), dat uitgewerkt kon worden in een (al dan niet
streng) autonomistisch programma, en de kritiek kon haar
taak van middelaar tussen tekst en publiek volledig waar
maken door een nauwkeurige beschouwing van die tekst zelf,
en een beschrijving ervan in termen, waarvan de lezer het al
dan niet zinvolle karakter persoonlijk kon vaststellen.
Maar zodra de literatuur haar heersende konventies op losse
schroeven gaat zetten, krijgen wetenschap en kritiek het
moeilijk. De kritiek heeft geen hechte basis meer, en wij zien
dan ook dat in de afgelopen vijf jaar niet gesproken kan
worden van adekwate reakties op wat er in de literatuur zelf
beweegt; diskussies over kritische vragen waren gericht op
problemen die niet met de defiktionalisering samenhangen.
Dat betekent geenszins dat het onderwerp van die diskussies
nu voorgoed verouderd is, evenmin als de fiktionaliteitsafspraak nu per dekreet is afgeschaft. Juist in deze fase van
verschuiving zou bijvoorbeeld een vernieuwd ergocentrisch
programma de registratie van de veranderende houding
tegenover literatuur mogelijk moeten maken.
Maar, en daar gaat het om, niemand doet een serieuze poging
in die richting. Wat wij te horen krijgen zijn hoofdzakelijk
leuzen van het type: een nieuw marxisme zal ons de sociologische aanpak geven waar een niet aan de fiktionaliteit gebonden literatuur behoefte aan heeft. Misschien is het waar, maar
daarvoor zullen dan wel andere dan ideologische argumenten
op tafel moeten komen.
De literatuurwetenschap is nog meer klem gezet. Hoezeer zij
ook in turbulente ontwikkeling is (men denke bij ons aan de
artikelen van T. A. van Dijk, in het literaire tijdschrift
Raster rest van de oude alliantie), tot uitspraken die ons
inzicht geven in het nieuwe patroon van de literatuur zelf komt
zij niet. Het is zelfs eerder zo dat literatuurwetenschappers van
de jongste lichting zich terugtrekken op een positie van neutraliteit : wat literatuur is, kunnen noch willen zij vaststellen. De
volle nadruk valt op het taalkarakter van literaire werken, in
die zin dat de poging om het specifieke van de literaire taaluiting vast te stellen prematuur geacht, en zelfs door het
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linguïstische uitgangspunt geblokkeerd, wordt. Wij zijn daardoor terug bij de situatie van een scherpe scheiding tussen
`essayistiek' en `wetenschap' (essayistisch is weer zoiets als een
scheldwoord geworden, in wetenschappelijke artikelen) . De
kritiek op haar beurt kan daardoor niet steunen op wetenschappelijke uitgangspunten, en wordt teruggeworpen op een
positie van improviseren, van ad hoc reakties.
Deze situatie, de lezer zal het begrijpen, is ook voor het boek
dat hij in handen heeft van belang. Vermoedelijk is ook in de
hierna volgende artikelen de gesignaleerde onzekerheid in de
literatuurbeschouwing, wetenschap of kritiek, terug te vinden.
Er zijn medewerkers die zich terugtrekken op de exakte analyse van bepaalde wetenschappelijke termen (het artikel van
Verdaasdonk is daar een voorbeeld van), anderen houden vast
aan de beproefde middelen van de ergocentrische kritiek
(analyse); weer anderen zien hun eigen waarnemingen als
problematisch en proberen criteria te ontwikkelen die met de
verschuivingen binnen de literatuur meebewegen. Als de lezer
het zo wil zien, kan hij dus ook uit de wijze waarop ditmaal
Literair Lustrum in elkaar gezet is, de niet-gefixeerde situatie
van onze literatuur aflezen. Op weg (ach nee : niet naar het
einde, maar :) van het ene konventiestelsel naar het andere. De
afspraken van het verleden laten zich gemakkelijker vaststellen, en eventueel verwerpen, dan die van het heden, die nog
niet als konventies gevoeld worden. Maar natuurlijk zijn ze er
al wel, de nieuwe konventies. l)c fiktionaliteit was ook pas
goed te omschrijven toen zij haar exklusieve greep op de
literatuur al weer ging verliezen. Voordat het zo ver was, zag
een enkeling soms even de relativiteit van zo'n afspraak in, en
dat was dan vooral als een kreatieve schrijver de fiktionaliteit
niet als kracht maar als belemmering ging ervaren. Maar de
kijk op literatuur bleef niet minder door de afspraak bepaald,
of deze nu con amore dan wel rebellerend aanvaard werd.
Zo zal het met de nu nog alleen aan de periferie zichtbare
nieuwe konventies ongetwijfeld ook gaan. De afdeling Panorama van dit boek, die ik hiermee afsluit, is grotendeels
'regressief', dwz er wordt in aangewezen wat verleden is; en
daartoe behoort gedeeltelijk het fiktionaliteitscriterium. In de
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afdeling Profielen komen de 'aktuele' verschijnselen aan de
beurt, en daarin zijn de richtende konventies ongetwijfeld
minder geprofileerd aanwezig, meer met het geheel versmolten. Wij kunnen ze alleen `in verpakking' beschrijven,
totdat weer andere konventies de huidige verdringen, ze half
of heel naast de literatuur plaatsen, en j uist daardoor separaat
beschrijfbaar maken.

,7. 1. Oversteegen
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Essays over twintig auteurs

97

H. C. ten Berge:
De vorm van een `afwezige' inhoud
i Logopoeia
In de eerste aflevering van Literair Lustrum werd H. C. ten
Berge door Rein Bloem getekend als een dichter van reeksen.
Zo is hij ook de volgende periode ingegaan. Na Poolsneeuw
(1964) en Swartkrans (1966) volgde in 1967 de bundel Personages. Deze bevat de reeksen : Ondergang van Tenochtitlán,
Monoloog in het Vinsonmassief en Personages. In de verzamelbundel Gedichten (1969) konden in totaal 7 poëzieseries een plaats
krijgen; naast de genoemde drie : Poolsneeuw, Kockyn, een hermiskroniek, 88.3° en Swartkrans.
Het eerste nummer van Ten Berges driemaandelijks tijdschrift
Raster bevat de belijdenis van zijn geloof in de LOGOPOEIA, de
dichtkunst `waarvan het intellekt een blijvend element is en
een motories onderdeel vormt, en waarin het een duidelijke
taak krijgt zoals bijv. in Pounds Cantos het geval is.' De louter
emotionele ik-lyriek heeft hier afgedaan, maar 'logopoeia
heeft niets te maken met ` `ongevoeligheid", hoeft er althans
niets mee te maken te hebben."
Dit geloof brengt Ten Berge zonder ketterijen in praktijk. Aan
verdere kanselreden heeft hij geen behoefte, al is het essay een
geschikt middel om eigen standpunten te verhelderen (men
denke aan zijn stukken over poëzie en muziek en over Nathaniel Tam). In de wijze waarop hij zijn tijdschrift leidt komt de
theorie ook tot uiting. Maar het accent ligt toch voor alles op
de praktijk. Ik moet dit wel even zeggen, omdat in de afgelopen periode van vijf jaar meermalen is gebleken, dat Ten
Berge met flinke tegenwind te kampen heeft. Voor veel schrijvers en voor nogal wat critici valt de poëzie nog altijd samen
met de ik-lyriek óf met werk waarin men wel gegevens van
buitenaf gebruikt maar deze tot een onmiddellijk te begrijpen
arrangement tezamenbrengt. Pingpongen mag, bij art wordt
de barbarberisten te moeilijk. Kennis maakt in hun ogen geen
macht en wie haar aanwendt heet al gauw een steriele theoreticus.
-
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De logopoeia praktizeert Ten Berge in zijn reeksen en vertalingen. Dat hij juist van Pound een aantal Cantos vrij bewerkte, zal na het bovenstaande niet verbazen. Het annexeren
en integreren van vreemde cultuurelementen in de eigentijdse
situatie heeft Ten Berge bij Pound voorbeeldig uitgewerkt
gezien. In hetzelfde vlak liggen de vertalingen van vijf Nospelen, de sacrale hymnen uit Centraal-Mexico en de onlangs
verschenen teksten van indianen die aan de noordwestkust
van Noord-Amerika wonen. Ten Berge heeft zich hier, in
tegenstelling tot zijn werkwijze bij de vertaling van Pounds
Cantos, gehouden aan de letterlijke tekst. Gezien het informatief karakter dat deze vertalingen hebben terecht.
Welke zin het voor de dichter heeft kennis te nemen van deze
zgn. primitieve poëzie, die in feite een hoog, niveaurijk gehalte
heeft, wordt bijvoorbeeld in de dichtreeksen van Ten Berge
zelf duidelijk. Kockyn bevat gegevens die aan middeleeuwse
teksten en toestanden zijn ontleend, naast details uit het kermismilieu heden ten dage en fantastische elementen. In Ondergang van Tenochtitlán put de dichter bij voortduring uit geschriften van Azteken, terwijl men in ander werk veelvuldig
verwijzingen vindt naar de antarctische sfeer. Ten Berge
boort daarmee bronnen aan die niet alleen in onze literatuur,
maar ook in de moderne Europese literatuur ongebruikt zijn
gelaten, waarschijnlijk omdat men de dichter identificeerde
met een extatisch, excentrisch individu. Maker & Model, een
van de nieuwste gedichten' begint zó :
Het gedicht een zo leeg
mogelijk beeld van de maker
dat daarin samenvalt met zijn model
de pekel der namen vreet aan de witheid
van wat niet gekend
maar terloops
in een snelle bezwering benoemd is
ik neem al de namen terug
die het niets
als een naakt met zijn betere foto bedekken
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Hier wordt een ander artikel van Ten Berges credo gepreveld,
namelijk: waartoe de logopoeia dan moet leiden; vooral de
derde strofe van dit fragment liegt er niet om. Het schijnvertrouwen dat de namen van dingen uitstralen doet ons vergeten
wat de dingen werkelijk zijn. Wat dit betreft toont Ten Berge
zich sterk verwant aan Kouwenaar nl. in zijn wantrouwen
tegen de taal, zoals die zich van dag tot dag aan ons voordoet,
en die de mens zelf buiten schot houdt. Niet voor niets eindigt
een tweede gedicht van deze driedelige cyclus precies even
anders dan het eerste begint.:
het gedicht een zo leeg
mogelijk beeld van de maker
die daarin samenvalt met zijn model
Niet alleen het beeld van de maker moet samenvallen met zijn
model, maar ook de maker zelf. De dichter is zijn gedicht.
Door telkens nieuwe transformaties waarvoor de bouwstoffen
van overal worden aangevoerd, kan telkens opnieuw de leegte
worden onthuld. Het gaat om de vorm van een `afwezige'
inhoud. Misschien maakt een beschouwing van Ten Berges
proza dat enigszins duidelijk.

ii Verhaalthema's
In het verhaaldeel Hoeden en worst uit de bundel Canaletto en
andere verhalen waarmee Ten Berge in 1969 als prozaschrijver
debuteerde, staat de volgende passage:
Het leek of hij op reis was. Hij moest nog uren zwerven voor
het huis, de tuin, de mensen in kaart waren gebracht. Tot de
morgen aanbrak was het einde niet in zicht. En dan zou die
andere reis weer beginnen. Men was altijd onderweg. Elke
aankomst was een begin van vertrek. (p. I o I )
Wat verder lezen we:
(Hij onderscheidde zich) door de dubbelrol die hem werd
opgedrongen. Hij deed wel en niet mee. Hij was solidair zeer
zeker, maar hij beschikte tevens over het vermogen de dingen,
zichzelf en de anderen op enige afstand te bezien. (p. 102)
W

Met deze twee citaten is een belangrijk thema van Ten Berges
proza gegeven : nagenoeg alle figuren in de vijf verhalen en de
roman Een geval van verbeelding (1970) zijn rusteloos op zoek
naar stabilisering van de werkelijkheid, terwijl zij het evenwicht dat hun in een blijvende relatie geboden wordt, op het
beslissende moment ontlopen. Deze romantische paradox
werkt Ten Berge boeiend uit.
Temidden van veel verhalen die zich afspelen in het Hollandse
binnenhuisje met de calvinistische Hollandse zinneprent betekent dit proza een verademing. Wanneer Canaletto als een
origineel Poolse verhalenbundel gepresenteerd zou zijn, zou
men zich gemakkelijk hebben laten misleiden. Ten Berge
beschikt over intelligentie, kan als prozaschrijver uit de voeten
en zoekt de kern van het bestaan door zich een weg te kappen
naar het leven in andere, hetzij contemporaine (Polen,
Antarctica), hetzij oudere culturen (Mexico, middeleeuws
Europa, China, Japan) . In dit opzicht is hij verwant aan de
veel eenvoudiger construerende F. C. Terborgh, zoals gezegd
aan Ezra Pound, maar ook aan Jorge Louis Borges, wiens
werken in diverse verhaallagen hem zeker inspireert.
In Canaletto wordt een andere verwantschap genoemd. Daarvan is de i 8e-eeuwse schilder Canaletto het onderwerp. Deze
liet Venetië voor wat het was en trok erop uit om de wereld aan
zijn penseel te lappen. Tijdens zijn tocht schilderde hij een
`gezicht op Warschau gezien vanaf de Praga-zijde', zo artistiek, dat de vrouwelijke hoofdpersoon uit het titelverhaal,
wanneer zij per trein de Poolse hoofdstad nadert, kan vaststellen:
Meer dan gegeven van steen was het gezicht op de stad een
pikturaal feit. Men wist soms niet of de stad Canaletto dan wel
Canaletto de stad had beïnvloed. Men dacht aan beide tegelijk, en dit gaf het beeld een onwerkelijk aksent. (p. 71)
Zo is ook de schrijver in staat bij de lezer het beeld van een
door hem geziene en beschreven werkelijkheid te fixeren. Men
denkt hier onwillekeurig aan het latere Maker & Model. Polen,
waar Ten Berge geruime tijd geweest is, heeft op hem veel
indruk gemaakt. Hij heeft die indruk overgebracht op zijn
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figuren, die, bijna allen onderweg, de werkelijkheid beleven
vanuit een ambivalente, paradoxale houding. Enerzijds slaagt
de vagant erin zich zodanig in de Poolse mentaliteit te verplaatsen dat hij Pool zou kunnen worden met de Polen, anderzijds blijft het besef levendig dat hij eenmaal verder moet,
—want er is altijd wel een excuus om elders heen te gaan.
Is dit de tragiek van de wereldburger? Heeft hij dit lot zelf
gekozen of overvalt het hem, telkens opnieuw, onverhoeds?
Ten Berge kan zo het kernprobleem van de mens in een steeds
veranderende wereld, de vervreemding, op een originele manier
behandelen. Zijn figuren laten de vervreemding niet op zich
afkomen, maar zij zoeken haar als het ware door, misschien in
een poging haar te bezweren, op reis te gaan.
Men kan Ten Berges verhalen gemakkelijker begrijpen dan
zijn poëzie. Dat wil zeggen : er is altijd een oppervlakteverhaal
waarmee elke lezer wel raad weet. Wézenlijk begrip vraagt
evenveel aandacht als de gedichten nodig hebben. Dat geldt
met name voor het openingsverhaal, Het meisje met de korte
vlechten. Dit bestaat uit vijfgedeelten, waarvan het eerste en het
laatste tamelijk ingewikkeld zijn. De overige stukken laten zich
zonder moeite verstaan. In het eerste deel kenschetst de vertellende ik-figuur zich als een melancholicus met problemen ten
aanzien van de spijsvertering én ten aanzien van zijn verleden
dat hij voor de lezer zal oproepen. Ondanks zijn bezwaren
tegen reizen naar Warschau gedreven hij volgt zijn aandrift
zoals de zalm `die zo nodig stroomopwaarts moet zwemmen
zonder te weten waarom' bereikt hij spoedig Polen. Pas in
het tweede stuk blijkt dat deze melancholicus van Poolse
afkomst is. Op een terras ontmoet hij Mevrouw M., `het meisje
met de korte vlechten', weldra Marysia genoemd. Maar spoedig nadat de reiziger het gevoel heeft gekregen dat bij deze
vrouw een einde aan zijn reizen kan komen, wordt hij door het
zien van een film van Skolimowski met het verleden geconfronteerd en is vanaf dat moment gedesoriënteerd, zodat het
hem onmogelijk wordt zich langer op haar te concentreren.
Alweer door instinct gedreven gaat hij op zoek naar het enige
eigene in dit vreemde land: zijn auto, voorlopig zonder deze te
vinden, wat hem, dronken als hij is, in volslagen paniek brengt
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en in staat van opperste vervreemding. Is het zijn verbeelding
die hem op elke hoek van de straat mannen in uniform doet
zien of herhaalt het regime werkelijk om welke reden dan ook
de geschiedenis van jaren geleden? Na een verschrikkelijke
dooltocht vindt hij eindelijk de vrouw, die in haar flat op hem
gewacht heeft, terug, maar het verleden heeft hem intussen
van zijn ankers losgeslagen. Wel trekt het tweetal nog naar een
andere plaats, maar daar moet de man Marysia—in zijn
herinnering alweer vormelijk Mevrouw M. geheten—achterlaten. Wat hem van haar rest is de stem die hem via de bandrecorder Poolse dierfabels vertelt, waarnaar hij al tijdens de
rit naar huis begint te luisteren en die hem ook gedurende het
vertellen van het verhaal tot drie keer toe door het hoofd
hebben gespeeld.
Daarmee lijken mij de inlassingen van deze fabels en de verwijzing naar een fabel verklaard. De slotalinea laat ons de verteller zien, thuis, treurig en melancholiek in de tuin na de slapeloze nacht, misschien wel de nacht die hij heeft opgevuld met
het opdissen van zijn verhaal. Er is in hem een rest protest
maar vooral een groot verdriet.
Het korte verhaal Het ongewapend oog bevat een zevental flitsen
uit de vroege jeugd van een zekere Mark, die zonder nadere
aanduiding van samenhang bijeen zijn gebracht. Toch ís er
samenhang in de thematiek: de weerloosheid van een kind dat
om zich heen vormen van seksueel gedrag waarneemt zonder
deze helemaal te kunnen plaatsen. De vervreemding die daarvan het gevolg is, rechtvaardigt misschien de opname van Het
ongewapend oog in de bundel. Maar het verhaal valt verder
buiten de opzet van het boek en heeft ook het minst te betekenen, al is het slotgedeelte bijzonder mooi geschreven.
Volkomen in de pas zijn de drie overige stukken: De Autostrade,
een bijna surrealistisch verhaal over een man die, in een auto
onderweg, volkomen vastloopt in een hem vreemde, bizarre
wereld; Een koud einde, zogenaamde geestig geschrevendagboeknotities en een nagelaten gedicht uit het opschrijfboekje van Ten Berges `oude vriend' J. Stieltjes (Ik behoef
nauwelijks te zeggen dat Ten Berge met deze Stieltjes een
romantisch mystificatiemodel uit de mottenballen heeft ge104

haald) ; en Twee etudes en een polonaise, het sterkste verhaal uit
de bundel.
Deze laatste novelle maakt ongeveer de helft van het boek uit.
De titel heeft een informatief karakter : zowel Canaletto, het
eerste deel, als Een zwarte Neptunus, het tweede, zijn niet alleen
voorbereidingen—etudes--op het derde, Hoeden en worst, dat
duidelijk de climax brengt; zij laten ook beide een poging van
de vrouwelijke ik-figuur Ola zien om een man te bereiken, al
gebeurt dat met een soort spiegeleffekt. In Canaletto nadert Ola
Warschau, het onheilzwangere Warschau van Canalettovandaar de titel , terwijl zij haar verleden met een zekere
Wojtek overdenkt die haar uiteindelijk ontrouw blijkt te zijn.
Een zwarte Neptunus geeft Ola's poging te zien om zich op haar
vriend Stefan te richten en zich van Wojtek te bevrijden. In
het geweldige derde deel wordt het point of view verlegd van
Ola naar de eenzame Stefan. Ten Berge heeft hier van een feest
een wilde polonaise, een grandioze groteske gemaakt. Het zijn,
Stefan incluis, allemaal eenlingen die als feestgangers hun
eenzaamheid trachten te overwinnen in een orgie. Wil dat
kunnen, dan moet ieder zijn persoonlijkheid prijsgeven, zo
drukt de gastvrouw Stefan op het hart. Welnu, in dit deel lijkt
Stefan, die vergeefs op Ola gewacht heeft, de verbroedering
met een viertal anderen gevonden te hebben in een kolossale
badkuip, waaruit zij beurtelings druipend oprijzen om allerlei
vreemde teksten voor te dragen. In het slot volgt echter de
ontnuchtering, en niet in staat om volledig aan de polonaise
mee te doen, verdwijnt Stefan, als Klein Duimpje kruimels
strooiend, zichzelf wijsmakend dat hij een weg terug markeert,
terwijl die weg, zoals de lezer weet, er nooit zal zijn.
Opnieuw wordt hier de ambivalentie in het karakter van de
vagant gedemonstreerd.
beklemd tussen 2
steden zit hij met een bitter smoel
als houten klaas op zijn verleden
en is zichzelf een vreemd gezicht
dat hij van naam ontdaan verdicht en vorm wil geven
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laat Ten Berge J. Stieltjes schrijven in een gedicht als slot van

Een koud einde en daarmee van de bundel. Het is een tekst die
opnieuw refereert aan wat voorafging en volgt in Ten Berges
werk.
iii Romanstructuur
Krijgt men aan de hand van bovenstaande samenvattingen
van Ten Berges verhalen enig inzicht in de thematiek, zijn
belangrijkste proza tot nu toe, de roman Een geval van verbeelding, lijkt het meest geschikt om iets te vertellen over de werkwijze van deze auteur. En wel, omdat Ten Berge zich met zijn
roman een vernieuwer toont van ons proza, al is hij dan in
gezelschap van Ivo Michiels, Sybren Polet en Jacq Firmin
Vogelaar.
Geweld, wreedheid en liefde liggen in Ten Berges werk dicht
bijeen. In een van de gedichten heet het:
poëzie is de kille vrouwehand
die je wekt in de morgen
is liefde smeden
als zij wreed wordt
En dat zij dicht bijeen liggen is zo'n wonder niet. Ook dood en
leven grenzen zodanig aan elkaar dat men vaak de overgang
niet onderkent, het verschil niet waarneemt. Ten Berge gaat
bij voorkeur op de grenslijn staan vanwaaraf hij het geheel
poogt te overzien. Om liefde te kunnen beschrijven, geeft hij
deze met geweld, vernietiging en ontbinding. Zo is het ook in
Een geval van verbeelding waar werkelijk niéts in stand blijft, alles
en iedereen omkomt of verdwijnt. Toch is dit feit op zichzelf
minder belangrijk dan de manier waarop het gebeuren
beschreven wordt. Deze roman laat zich namelijk ondanks de
soms zelfs wat deftige taal kenmerken als een uiterst modern
literair werkstuk, gedurfd van compositie, vol paradoxen en
dubbele bodems, daarbij niet zonder humor.
Op blz. 87 van Een geval van verbeelding valt te lezen:
Hij keek als een levende kamera die waargenomen beelden
aan elkaar laste om ze betekenissen te geven die ze voordien
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niet bezaten. Zoals in de montage losstaande beeldreeksen
nieuwe en onverwachte samenhangen kunnen opleveren die
tot onvermoede diepte doorstoten.
Met deze notitie over een van zijn romanfiguren, de fotograaf
Marston, beschrijft Ten Berge niet alleen exact zijn werkwijze
als auteur, maar bovendien geeft hij ermee aan hoe de lezer
zijn roman Eengeval van verbeelding dient aan te pakken. Vooral
de tweede zin van het citaat kan men toepassen op vele van
zijn gedichten, waarin altijd verschillende werkelijkheidslagen (triviaal-verheven, verleden-heden, hier-daar, etc.)
over elkaar heenschuiven of in elkaar wringen en zo een
nieuwe werkelijkheid oproepen. Zij heeft ook alles te maken
met deze roman.
Even vooraf dit. Misschien zou de werking van dit procédé,
dat hier heel sterk is, nog indrukwekkender zijn geweest, wanneer de roman een grotere omvang had gehad, het geheel van
taalbouwsels completer en overstelpender was geweest. Nu
lijkt het boek, en het wil dat ook nadrukkelijk zijn, slechts een
fragment uit een groter geheel dat dankzij het toeval deze
vorm heeft aangenomen. Daar is op zich geen bezwaar tegen,
maar juist op de lange duur gaan dergelijke procédés hun
labyrintisch effekt krijgen, de geest losweken uit het vaste
stramien, terwijl bij deze lengte van 144 pagina's eigenlijk
geen enkele lezer zo kan zijn afgemat dat het hem begint te
schemeren. 4
Maar Ten Berge heeft dit niet gewild. Zijn boek begint—na
het voorwerk: een hexagram met uitleg voor wie er een betekenis aan wil geven met een dubbele punt, die een voorafgaand, verzwegen verhaaldeel suggereert. Ten Berge in een
interview : 5
Je neemt, als schrijver plotseling een draad op; j e start je werk
met een dubbele punt, of een komma, of een kleine letter, maar
nooit met een hoofdletter; het boek Een geval van verbeelding
begint met een dubbele punt en eindigt niet op een punt; het
zijn tekens van het doorgaan; van het continue proces; is een
teken van het levenslang aan het werk zijn; etc.
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Toch eindigt de roman met een verklaring door een der figuren die aan de roman de fragmentarische opzet ontneemt:
zowel de prozastukken als de gedichten waaruit het boek is
opgebouwd, blijken de restanten van een deels verdwenen
literair oeuvre. Als geschiedenis opgebouwd uit deze restanten
is het werk zo compleet als het maar zijn kan.
Het bestaat uit twee. grote delen, getiteld De Venusworp en
Matglas, waarin een medicus, Stefan K., als verteller optreedt,
en een kleiner deel, Hutkaap, waarvoor Marston tekent. Deze
laatste beweert dat hij de verhalen uit de andere hoofdstukken
gevonden heeft in het achtergebleven koffertje van de verdwenen Stefan K. en publiceert als toegift ook nog een negental
gedichten van de medicus.
Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Ook De Venusworp en
Matglas bergen verhalen in het verhaal. Basisverhaal in De
Venusworp is de geschiedenis van Stefan en Lisetta, beiden
vluchtelingen uit Oost-Europa in Kopenhagen en Parijs, wier
relatie van weerskanten geblokkeerd wordt. Daardoorheen
vertelt Stefan een huiveringwekkende kafkaïaanse parabel
over een man die met zijn auto (alweer die auto ! zie Het meisje
met de korte vlechten, zie De Autostrade) vastloopt in een land vol
ontbinding en die aan blinde wetten lijkt te gehoorzamen.
Niet alleen de man, ook de wolfshonden die hem aanvallen,
worden gemanipuleerd door een nameloze macht. Natuurlijk
werken deze twee verhalen op elkaar in. De vereenzaming van
de man in de parabel geeft een dimensie aan het slot van het
andere verhaal.
Matglas is compositorisch nog boeiender. Hier beschrijft het
basisverhaal Stefans verblijf in een psychiatrische inrichting,
waar hij werkt aan een fantasie over een autotocht (!) door een
winters landschap. Of het derde verhaal in dit deel fictie of
historie is kan de lezer moeilijk uitmaken. Stefan plaatst zich in
een poolgebied, waar hij voornamelijk te doen heeft met een
jongejournaliste en met de fotograaf Marston, die het poolgebied op zijn manier gaat inventariseren. Er ontstaat, ofschoon
de drie uitstekend met elkaar overweg kunnen, toch een sfeer
vol geladenheid. Deze is er indirekt de oorzaak van dat de
vrouw, van de hulp der beide mannen verstoken, tijdens een
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blizzard om het leven komt.
Dat is niet toevallig. De vrouw moet dood, zoals alle vrouwen
in deze roman. Stefan K. verkiest in de ongeweten driehoeksverhouding met de journaliste en Marston de laatste boven de
eerste, en beiden laden zo een schuld op zich door de vrouw
aan haar lot over te laten. Ook in de andere verhalen gaat de
ik-figuur niet vrijuit, en in het basisverhaal van Matglas verkracht en vermoordt hij zelfs de verpleegster die hem tijdens
een wandeling begeleidt.
Men kan dit probleem dat bij Ten Berge telkens weer opduikt—in De Autostrade lezen we bijv.: `De vrouw die er was en
niet was, die breekbaar en hard, zachtaardig en wreed was, die
bang werd en hem angst aanjoeg, die hij vernietigde en door
wie hij in omhelzingen vernietigd werd' (Canaletto, p.
50) niet afdoen met een simpele verwijzing naar homoerotiek. Veeleer lijkt het erop alsof Ten Berge de ambivalentie in de menselijke betrekkingen het best kan uitdrukken in
de man-vrouw-relatie. Ambivalent levensgevoel verhindert de
figuren ook om resoluut een keuze te doen. Dat is een ander
opvallend motief in de verhaaldelen. De schrijver bijvoorbeeld
blijkt gebiologeerd door wegsplitsingen. Stefan K. blijft zelfs in
zijn vereenzamingsverhaal steken omdat hij niet goed weet
welke kant hij zijn figuur op zal sturen. Het geaarzel wordt de
oorzaak van veel ellende: Stefan komt te laat om Lisetta voor
het leven te behouden; het pooldrietal treuzelt te lang om de
weg terug naar de blokhut te nemen, zodat de journaliste sterft
en Marston net niet (!) ; dezelfde fout blijkt fataal in het
autoverhaal (in Matglas), al komt daar evenals in het basisverhaal de bewuste vermenging van dood en seksualiteit bij.

Een geval van verbeelding is een roman vol raffinement. Erg fraai
is bladzijde 93 waarop de auteur twee verhaalniveaus over
elkaar heen laat vallen: dat van de poolreis en dat van een
autorit door een winters landschap. Beide teksten grijpen gerafeld, verminkt, in elkaar. Zo weefde je als jongen de eindjes
van twee koorden in elkaar: eerst de uiteinden uit elkaar halen
tot losse vezels. Ten Berge zegt zelf: `Dit fragment representeert het moment waarin de dood in de taal aan het werk is; de
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taal associeert letterlijk met de dood.' 6
Het is of Ten Berge tijdens het schrijven van de roman bezield
is geweest door de gedachte van Jean Pierre Faye', nl. dat
romantechniek moet lijken op een `kaartspel: het oude gaat er
telkens samen met het nieuwe. Alle mogelijke verhalen schuddend.'
Soms gebeurt dat zo geraffineerd dat je goed moet kijken om
niet een van die verhalen mis te lopen. Een heel sterk voorbeeld daarvan kan men vinden op p. 27, waar kansspel en
seksualiteit zowel in de dialoog tussen Stefan en Lisetta als in
het resultaat van hun gokken op één lijn worden gezet, of
eigenlijk meer op het lijnenspel van de arabeske. Lisetta heeft
net zitten gniffelen over het seksueel gesukkel van de Nederlandse fotograaf J. Star Busman en vervolgt dan haar betoog
tegen Stefan K.:
Ik ga morgen terug; er is geen tijd om nu verhalen te vertellen.
Vanavond naar De gokkers. Van Gogol. Je kunt mee alsje zin
hebt. De verhalen komen later.
Haar ogen lichtten op.
—Een oude prof met wie ik eens. . . enfin, die heeft me over dat
stuk verteld. Hij was er zelf aan verslingerd. Z'n vrouw deed
aan weldadigheid en was frigide, zodat hij een ekskuus had om
zich elders op te winden. Hij beschikte over een morele vrijgeleide, anders had hij het niet gedurfd. Zullen we de vingers
vast even losmaken?
Ik schudde het hoofd.
—Ook geen vluggertje? Op onze manier dan?
Ik glimlachte. Het kon met alles.
De hoofdsuggestie is wel dat zij hierna met suikerkorrels een
gokspelletje spelen, maar de figuratie van de suikerkorrels, in
het boek aangegeven met asterisken, wijst m.i. naar een andere
suggestie van Lisetta, nl. de 69-sex. Het een dus niet zonder het
ander. Ook de lezer moet hier kiezen tussen twee wegen of hij
kan dit nalaten en beide wegen accepteren. Terugkeren en
opnieuw beginnen. Dat eist een andere leesattitude.
We zijn hier dichtbij de betekenis van de titel van dit romangedeelte, De Venusworp. Mogelijk dat Ten Berge de sleutel ervan
zonder latijns woordenboek heeft geschreven, de meeste lezers
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zullen hier behoefte krijgen aan een vocabularium. Stefan K.
citeert in aansluiting op bovenbesproken verhaalfragment
Plautus:
`Zij roept Planesius aan
Zij werpt vier voltorii.
Ik pak de tali,
Ik roep mijn vriendelijke min Heres aan
Een gooi basilicus'
(Die als als de liefdebeet of Venus-worp bekend staat) .
Montijn geeft voor tali dobbelstenen, voor voltorius ongelukkige worp en voor basilicus de gelukkigste worp in het dobbelspel, ofwel venusworp. Liefdebeet voor venusworp is een toevoeging van Ten Berge als richtingwijzer. Men moet dan nog
achter Planesius en Heres aan om tot een sluitende verklaring
van deze tekst te komen. Maar men kan met de beschikbare
gegevens ook raden naar wat in deze tekst bedoeld wordt. De
man wint het van de vrouw in een seksueel gevecht op leven en
dood. Levensangst, doodsangst? Met beide begrippen speelt
Ten Berge telkens opnieuw.
Niet alleen de verhalen en onderdelen van dit boek werken op
elkaar in, ook de romanpersonages blijken bij nader inzien aan
het wisselspel deel te nemen. Zelfs van bijfiguren als de
`pseudochirurg' Eddy Wisent en de fotograaf J. Star Busman
lopen verbindingen naar de auteur zelf, maar het meest interessant is de gedeeltelijke identificatie van auteur, uitleider en
romanfiguur : Ten Berge = Marston = Stefan K.
Ik zal mij hier beperken tot een enkele verwijzing. In Raster
11/4 (januari 1969) verschenen de door Marston aan Stefan
K. toegeschreven gedichten gewoon onder de naam van de
auteur H. C. ten Berge. Ze staan nu als aanhangsel in de
roman en maken er, hoe dan ook, deel van uit. Identificatie
van de auteur met zijn romanpersonage ligt daardoor voor de
hand, al kun je nog theoretiseren over het tegendeel, terwijl
vereenzelviging van de auteur met de gefingeerde tekstbezorger een Paaltjens-HaverSchmidt-verhouding tot de
tweede macht evenzeer tot de mogelijkheden behoort.
S.

Immers, wie draagt de verantwoordelijkheid voor het taalgeheel van prozateksten, hexagrammen, vogelvignetten en
gedichten? Volgens de uitleiding L. Marston, maar de titelpagina stelt Ten Berge verantwoordelijk. Je zou Marston de
realistische secondant van Ten Berge kunnen noemen in het
duel met de lezer en Stefan K. de idealistische. Marston registreert als fotograaf en filmer de werkelijkheid sec. De vignetjes
die zijn optreden begeleiden bewijzen zijn kracht: een havik
(ofvalk?) ter opening van de roman (p. 5) en ter afsluiting van
de uitleiding (p. 128, nota bene tussen Praag en Pnom Penh!).
De schrifturen van Stefan K. worden echter begeleid door drie
lieve weerloze eendjes (p. 117, 144), want de schrijver is aanzienlijk kwetsbaarder dan de fotograaf, de illusionist moet het
met weinig kans op sukses opnemen tegen de realist.
Voor Ten Berges verhaal- en romanpersonages geldt hetzelfde
als voor verscheidene figuren uit zijn gedichten: ze zijn rusteloos onderweg, altijd op zoek. Soms houdt iets, houdt iemand
hun aandacht gevangen, maar het duurt niet lang of de ban
wordt gebroken, want elders zijn nieuwe observaties te doen,
moet nieuw land in kaart gebracht, lijkt de afbraak minder ver
gevorderd. De schrijver zelf vertoont daarbij gelijkenis met de
zwerver in zijn verhaal Twee etudes en een polonaise:
Hij propte een brok in zijn mond en liep verder, een spoor van
kruimels achter zich strooiend alsof hij de weg met vluchtige
sinjalen wilde markeren. (Canaletto, p. 132)
De taak die Ten Berge daarmee de lezer toebedeelt, is geen
gemakkelijke: aan de hand van deze kruimels verbeelding de
weg terug te gaan naar een coherente wereld die ons als door
matglas wordt getoond.
Moet men, kan men van deze roman een sluitend beeld
krijgen? Ik geloof het eerste noch het tweede. Als er gezegd
wordt dat het verschil tussen proza en poëzie fictief is, dan
geldt de juistheid van deze gedachte het interpretatiekarakter
van het werk. De mogelijkheid om een literair werk op meerdere wijzen zinnig te duiden is bij de poëzie altijd—of bijna
altijd, Joyce en de nouveau roman niet te na gesproken groter geweest dan bij het proza. Dat verschil heeft Ten
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Berge, zij het ook niet als eerste, opgeheven en dat is ook een
vernieuwend element in zijn proza.
Hij is er bovendien in geslaagd werkelijkheidsvormen zodanig
te abstraheren uit hun vroegere samenhang dat de nieuwe
werkelijkheid er een is van de taal zelf. Het boek heeft de vorm
gekregen van een soms `afwezige' inhoud, zoals `afwezig'
kijken naar een voorwerp dat voorwerp van ons vervreemdt.
iv Samenvattend
Samenvattend kan men over dit zich regelmatig ontwikkelend
oeuvre voorzichtig vaststellen dat Ten Berge zich de exponent
toont van een nieuwe romantiek. De onvrede met
de huidige werkelijkheid die talloze verontrusten dwingt
desperado's te worden, uit zich bij hem in een variant op het
`terug naar de natuur' van Rousseau, een poging tot revalidatie van ons cultuurpatroon. Hij tracht deze te bereiken door
het leven te herleiden tot zijn kern : geboorte, liefde, dood
(Eliot !) . Daarvoor vindt hij bronnen in de culturen van andere, van vroegere volkeren.
In deze culturen wordt Ten Berge geboeid door de concreetheid van de taal. Deze krijgt er in zijn werk een dimensie bij,
omdat begrippen uit verschillende cultuurlagen tegen elkaar
worden gelegd. Behalve in zijn poëzie concretiseert hij deze
logopoeia het treffendst in zijn verhalen Twee etudes en een
polonaise en Een geval van verbeelding.
Tot zijn voornaamste stijlmiddelen behoren: een flexibel point
of view, transformatie en wisselwerking van verhaaldelen, het
over elkaar heenschuiven van romanpersonages, de tegenstelling van motieven, stijlfiguren als de paradox en de antithese,
een voorkeur voor stemloze medeklinkers die zijn taal koel en
scherp maakt niet hart maar hoofd veroverend. Ook ideogram en typografie spelen een, zij het ondergeschikte, rol in de
vormgeving.
De thema's waar Ten Berge zijn lezer mee confronteert zijn:
het zwerverschap van de in wezen eenzame mens dat hem in
conflict brengt met zijn verlangen naar rust en stabiliteit; de
ambivalentie die daarvan het gevolg is en zich onder meer uit
in een dubbelslachtige houding tegenover de vrouw; de voortI13

durend waarneembare vervreemding; de poging om deze vervreemding te ontlopen door de natuur te zoeken men kan
haar letterlijk alleen nog in antarctica, op buitenwegen, in een
woestijn of een ander verlaten landschap vinden, en figuurlijk
slechts in de ontbolsterde kern van het bestaan.
Motieven als de auto, het kansspel, de barre tocht keren
veelvuldig terug. Ze accentueren de stelling waar Ten Berge
kennelijk vanuit gaat: het leven is als een springprocessie,
overlopend in een dodendans: zoekend en tastend, kiezend uit
mogelijkheden komt men aan het eind.

Wam de Moor

Aantekeningen
i.Raster I/ i, april 1967, p. 9.
2.Overigens: het wekt de bevreemding dat Bernlef niets van Ten Berges werk

moet hebben. Ook hij werkt met verrassende beelden en verhaallagen.
3.Raster V/ i, p. 77-82.
4.De felheid waarmee enkele critici het werk te lijf zijn gegaan, lijkt daarmee
in tegenspraak. Zij is te danken aan het onbehagen dat elk werkelijk vernieuwend werk opwekt; rancune en naijver komen dan gemakkelijk vrij.
5.Gesprek met dichter, romanschrijver, vertaler H. C. ten Berge, door Ben
Bos, De .Nieuwe Linie, 24 oktober 1970.
6.Idem.
7.Door Charles Grivel weergegeven in het winternummer 196917o van Raster,
III/4, P- 497•
Enkele studies over H. C. ten Berge:
J. Bernlef, `Gevecht op een verlaten barricade', in: De Gids, jrg. 130, nr. 5,

1967, p. 348-350.
Rein Bloem, "Poëzie in reeksen', in : Literair Lustrum 1961-1966, Amsterdam
1968 2 , p. 85 -102.
Jacques Kruithof, `Een zinloos vat vol vreugden', in: Kentering, jrg. i i, nr. 5,
september-oktober 1970, p. 7 -12.
H. U. Jessurun d'Oliveira, `Van miniatuur tot kleinbeeld', in: Vondsten en
bevindingen, Amsterdam 1967 3 , p. 238-271.
Fons Sarneel, `H. C. ten Berge en de universele poëzie', in: Ons Erfdeel, jrg. 13,
nr. 1. september 1969, p. 5 I -55-

I I4

Hugo Claus:
Toneel als anti-literatuur
Ook al zijn de activiteiten van Hugo Claus zeldzaam veelzijdig en wendbaar, het kan ditmaal toch zin hebben zijn toneeloeuvre apart te behandelen. Juist op het gebied van het toneel
immers heeft Claus de door Weisgerber in '66 gesignaleerde
ontwikkeling voortgezet en verdiept : In het vorige Literair
Lustrum' kon men in het aan Claus gewijde profiel lezen dat
deze bezig was de vrijheidsroes van het experimentalisme in te
ruilen voor het streven naar tucht door aansluiting bij de
traditie.
In 1964 had Claus al tegenover H. U. Jessurun d'Oliveira
verklaard dat hij het verlangen koesterde uit `de privéstolp' te
geraken door een aansluiting bij `steunpunten van vrij makkelijk te achterhalen algemene verworvenheden'.' Weisgerber
tekent daar al bij aan : `Daarom schrijft Claus ook toneelstukken.'
En inderdaad, een belangrijk deel der activiteiten van de
Vlaamse Reus heeft in de verslagperiode gelegen op het gebied
van het toneel, enerzijds als dramaschrijver, hetgeen hierna
uiteraard de hoofdaandacht zal krijgen, maar anderzijds als
toneelleider (in spe), opsteller van manifesten 3 en regisseur. Al
deze activiteiten hebben zeker te maken met een poging om in
direct contact te treden met zijn publiek. 4
Gepubliceerd zijn door Claus in de nieuwe lustrumperiode-behalve het iets eerder geschreven Thyestes, een
bewerking van Seneca's gelijknamige tragedie aan dramatische teksten: Het Goudland, spel naar de roman van Hendrik
Conscience (1966), Masscheroen, een nieuwe versie van het
wagenspel uit Mariken van Nieumeghen (1968), Morituri, libretto
voor een opera op muziek van Bruno Maderna (1968), Vrijdag
(1969), Tand om tand (1970), De Spaanse Hoer, toneelstuk naar
La Gelestina van Fernando de Rojas (1970), en Het leven en de
werken van Leopold II (I 970) . Bovendien werd nog binnen
de te behandelen periode geschreven maar pas in I 971 geI15

publiceerd Oedipus, eveneens naar Seneca.
Aan deze opsomming zou strikt genomen nog het scenario van
zijn film De Vijanden, in 1967 als 'cineroman' verschenen,
kunnen worden toegevoegd, ware het niet dat we hier wel heel
ver van een primair-dramatische tekst afraken, aangezien het
vertelde niet alleen de inhoud van de film, maar ook de
gebeurtenissen tijdens de opname bestrijkt : een uniek en
uiterst leesbaar procédé, maar geen `toneel'.
Numeriek mag deze oogst sommigen misschien nog niet zo
heel rijk lijken, het komt toch neer op een gemiddelde van
anderhalf stuk per jaar; een frequentie die sinds Heijermans
door geen nederlandstalig toneelschrijver benaderd is, als we
de confectiedramaturg Frenkel Frank even buiten beschouwing laten. En inhoudelijk leveren genoemde stukken in ieder
geval een heel scherp beeld op van een drietal richtingen
waarin Claus bezig is zijn dramaturgisch talent te ontwikkelen.
Tand om tand en Leopold ii zijn afrekeningen met de eigen
Belgische omgeving, politiek toneel van grimmig-satirische
strekking. Oedipus en Thyestes zijn pogingen om de pathetische
tragedievormen uit een herfsttij der klassieke wereld voor
modern toneel te adapteren 5 , en Vrijdag is de ongemeen succesvolle poging een persoonlijke mythe algemener geldigheid te
verlenen door middel van allegorische verwijding, samengaande met een terugkeer tot het alledaagse.
Om met het eerstgenoemde, mijns inziens minst belovende
genre te beginnen: In Tand om tand en Leopold ii blijkt Claus er
minder op uit toneel van importantie te maken dan wel imponerend theater. Met alle moderne mogelijkheden van belichting, geluid, enscènering, aankleding en decoratie geeft hij een
bont, kermisachtig beeld van de `geschiedkundige' perioden
die hij in het zonnetje wil zetten. In Het leven en de werken van
Leopold ii geldt het de gruwelijke kolonisatie van Belgisch
Congo, gezien als een megalomane prive-ambitie van de Leopold in kwestie (1835 -1 gog) 6 en in Tand om tand betreft het een
brok nabije (?) toekomst: Vlaanderen heeft zich losgescheurd
van de 'bastaardstaat' België en er is een fascistisch bewind
gevestigd dat onder de vlag van `Kristelijk Socialisme' een
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aan het huidige Griekenland herinnerend terreurregime
uitoefent.
Dit laatste stuk, in Nederland merkwaardig genoeg niet opgevoerd, hoewel het heel wat `actueler' is dan het wèl met
weinig succes gespeelde Leopold Ir, is een treffend specimen
van de boeiende èn irritante eigenschappen die dit soort historisch-episch theater aankleven.
In 1967 had Claus, samen met de Vlaamse tonelisten Carlos
Tindemans en Alex van Royen, een nieuw toneelplan voor
Brussel opgesteld, dat in een brochure van april 1968 : T68 of
de toekomst van het theater in Zuid-Nederland wereldkundig werd
gemaakt. In deze tekst spreekt Claus zich expliciet uit voor de
`expressie van het theater als autonome kunstuiting', waarin
de aandacht minder zal uitgaan naar `het literaire of historisch-dramatische gehalte, dan naar intrinsiek-theatrale
waarden' . 7
In zijn in 1970 gepubliceerde stukken nu worden, door de
vormgeving van een kaleidoscopisch afwisselende reeks tableaus, deze voor T68 geconcipieerde kriteria goeddeels gerealiseerd. De geciteerde opvatting van een toneelgebeuren
dat vooral niet literair, maar veeleer `theatraal', d.w.z. sterk
visueel en lijfelijk moet zijn, komt overigens niet uit de lucht
vallen. Het Franse begrip uit de dertiger jaren `théa^ tre de la
cruauté' (Artaud) en de eigentijdse invloed van het Poolse
`theater van de armoede' (Grotowski) zijn er niet vreemd aan.
Het gaat steeds om pogingen te profiteren van de typisch eigen
mogelijkheden van het theater en zich te weer te stellen tegen
invloeden van verwante kunstvormen: de glad-realistische
visuele perfectie van de film en de verbale rijkdom van de
literatuur.
Vooral die anti-literaire instelling is bij een woordgevoelige als
Claus opmerkelijk en deels te verklaren uit ergernis over de
karakterloze copieerlust van het literaire buitenland die het
Belgisch toneelleven zo mogelijk nog meer aankleeft dan het
Noordnederlandse.
Het antikolonialistische Leopold-stuk en de satire op een
fascistisch toekomstbeeld lijken dan ook bedoeld om het toneel
weer zinvol te laten functioneren binnen de Belgische context.
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De theatrale exuberantie die Claus daartoe kennelijk nodig
oordeelt, is overigens minder uit de losse hand neergeschreven
dan op het eerste gezicht kan lijken. Een ietwat nauwkeuriger
lezing van Tand om tand kan dat duidelijk maken.
Weliswaar bestaat het stuk uit zo'n 25 scènes en komen er,
naast tal van figuranten, 22 sprekende rollen in voor toch is
er een goed sluitende compositie ontstaan, doordat de geschiedenis van de opstandige Jan van der Molen zich afspeelt
binnen een strakke kaderhandeling: zijn berechting en
executie. Binnen die rechtspraak worden delen van het verhoor die op de voorgeschiedenis slaan als flash-back zichtbaar
gemaakt, zodat we de ontwikkeling van de hoofdfiguur op een
zeer functionele manier volgen ; de ludieke protestzanger
engageert zich steeds dieper in een eenzame vrijheidsstrijd, die
zijn eind- en hoogtepunt vindt in de moord op de nationale
`leider' : de Voogd van Vlaanderen, en het hele stuk laat dan
de berechting van die verzetsdaad zien.
Maar interessanter nog dan deze bij nader inzien heel hechte
structuur is de veelheid van motieven en verwijzingen wat
Weisgerber in zijn analyse van De Verwondering 8 de `superpositie' van betekenislagen noemt. Zo zijn er ook in Tand om
tand tal van dubbele bodems en parallellen ingebouwd, die de
stof tegelijk ontoegankelijker èn rijker maken.
Ten eerste bevat het (nu nog) toekomstige gebeuren een aantal historische verwijzingen : Jan van der Molen noemt zich in
zijn verzetsrol Tijl, en ook in andere namen (Soetkin, Nele)
wordt gerefereerd aan de Uilenspiegelbewerking van Charles
de Coster. 9 Naast deze 16e-eeuwse geuzen-parallel staan elementen die naar het Griekse kolonelsregime verwijzen (: de
verzetsheld/musicus à la Theodorakis) en tal van reminiscenties aan het Vlaamse (en Nederlandse) fascisme van voor en in
de tweede wereldoorlog (: termen als 'kameraadskes', een
soort ss en de aanbidding van `bloed en bodem' en alles wat
maar 'volkstümlich' is).
Het proces zelf herinnert ten tweede in bepaalde onderdelen aan de berechting van Van der Lubbe, zodat wat als
spiegel van de toekomst wordt aangeboden tegelijk in tal van
facetten het verleden reflecteert. Ten derde zit de intrige zo
-
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boordevol toespelingen op een rechterlijke macht en een Kerk
(het 'Kristelijk Socialisme') die heulen met de dictatoriale
overheid, dat de feitelijke strekking van het stuk wel zo ongeveer in een afrekening met die machten gezocht moet worden.
Het spreekt trouwens vanzelf dat de werking van een satire als
Tand om tand en dat heeft dit stuk gemeen met vrijwel alle
science fiction evenredig is met de actuele toepasbaarheid
van de geschetste situatie: in hoeverre maakt de inhoud de
toeschouwer bewust van fascistoïde trekjes in zijn onmiddellijke omgeving. Op enkele wat gratuïte verwijzingen na, is
Tand om tand juist op dit punt (bij de Vlaamse opvoeringen) als
tekortschietend beoordeeld. Dat is overigens mede te wijten
aan het feit dat het stuk zorgvuldig voor-elck-wat-wils en
`vooral geen literatuur 0 wil zijn, blijkens de voortdurende
stijlbreuken, met al te schrijnende overgangen tussen lyrische
passages en de meest platte grollen. Langs deze weg kan dan
ook m.i. alleen een soort verbruiks-toneel ontstaan, dat bovendien nogal sterk aan nationale grenzen is gebonden: het fiasco
bij de Nederlandse opvoering van Leopold i i heeft dat laatste
overduidelijk aangetoond.
"

Het (opnieuw) voor het toneel bewerken van bestaande teksten is een tweede facet van Claus' dramaturgische activiteiten

in deze periode. We gaan even voorbij aan de volstrekt schertsmatige bewerking van Conscience's roman Het Goudland, die
geresulteerd heeft in een vernietigende persiflage op de
Vlaamse demiurg Conscience en diens ongenietbaar geworden
landverhuizers-romantiek, én in een revue-achtig spektakel,
dat het Zuidelijk publiek avonden van carnavalesk plezier
heeft bezorgd. Ook kan als minder typerend voor Claus voorbijgegaan worden aan de ietwat actualiserende maar vooral
sterk uitdunnende bewerking van de Rojas' Celestina (De
Spaanse Hoer) en aan Het spel van Masscheroen, een adaptatie van
het wagenspel dat een intermezzo vormt in Mariken van JV'ieumeghen, waardoor Claus in botsing kwam met de lichtgeraakte
Vlaamse zedenpolitie, omdat hij als regisseur de Heilige Triniteit in de vorm van een drietal naakte mannen het toneel op
had gestuurd.

Thyestes is het meest gelukkige voorbeeld geworden van Claus'
opzet om met bestaande thema's nieuw theater te maken.
Alleen een nauwgezette vergelijking met Seneca's tekst kan
daarbij Claus' eigen aandeel aan het licht brengen. Seneca's
Thyestes, geschreven in de eerste helft van de eerste eeuw, is een
van de negen sterk retorische tragedies die van hem bewaard
zijn gebleven. Zij waren waarschijnlijk (in principe) niet voor
opvoering bestemd. Met haar bekende eigenschappen van
geestverschijningen, eindeloos uitgewerkte jammerklachten
en pathetische gruweldaden is de Seneca-tragedie onmiskenbaar een door uitwassen overwoekerde, decadente vorm van
de grieksklassieke tragedie. Wat brengt Claus er dan toe juist
naar dat `verworden' theater te grijpen?
Dat kan blijken als we zien wat hij ermee doet: hij volgt de
gehele tekst op de voet; de bouw van de bedrijven en van de
tragedie als geheel is gehandhaafd. Ook de personages zijn
dezelfde gebleven. De overeenkomsten zijn dan ook zo groot
dat het bijna overdreven lijkt van een zelfstandig werk (van
Claus) te spreken.

Maar in details bestaan er toch grote verschillen: de gedragen,
woordrijke zinsbouw is veelal ingekort en rechtgetrokken.
Heel wat franje en mythologische scherpslijperij is gekapt.
Waar de monologen en j ammerklachten dan toch nog te lang
bleven is wel eens een deel als vraag of tegenwerping in de
mond van een gesprekspartner gelegd.
Is de spreektrant dus enerzijds `kaler', moderner geworden,
aan de andere kant is er voor gezorgd dat ieder psychologisch
realisme gemeden werd; door poëtische, gestileerde uitweidingen zijn de personages zorgvuldig uitgebouwd tot prototypen
van hartstochten. Een korte passage kan die werkwijze
illustreren. In het tweede bedrijf (vers 266 e.v.) vraagt een
hoveling naar Atreus' plannen; Seneca schrijft dan' l :
Wat bereidt ge dan voor te doen?
: Iets onbekends, dat groter is en wijder strekt dan
gebruikelijk is en dat de grenzen van menselijke
normen te buiten gaat zwelt in mijn ziel en zet mijn
luie handen aan.

HOVELING:
ATREUS
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In Claus' bewerking wordt dat tot:
Wat zult ge doen?
ATREUS : Iets dat groter is dan de menselijke natuur.
Wat is het, dat mijn handen die daarnet nog als
kwallen
begraven lagen en mijn zetel vastklemden
om te weten of ik nog een koning was,
nu tintelen en trillen, alsof er wezels in mijn polsen
zaten.
HOVELING:

Ook is er een vloed van uiterst nauwkeurige toneelaanwijzingen aan de tekst toegevoegd en ook zij moeten er kennelijk
voor zorgen dat het toneelgebeuren mythische proporties
krijgt en vooral niet in realistische weergave blijft hangen.
Alles wordt verhelderd en op scherp gesteld. Nergens mag de
toeschouwer/lezer in het onzekere verkeren over wat er
voorvalt. Daartoe heeft Claus nogal eens een gelukkige hand
als het erom gaat duistere Seneca-passages te verklaren.
Zo zegt in het derde bedrijf de zoon van Thyestes tegen zijn
vader (vers 442) : Vader, ge kunt regeren.
Thyestes antwoordt: Omdat ik sterven kan.
Claus schrijft: Vader, gij zult weer koning zijn.

Thyestes: Ik ben een koning,
want ik kan sterven, wanneer ik wil.
Ook hier dus heeft Claus optimaal orde geschapen. 12 En wat
hem als voorstander van een rauw, theatraal toneel in Seneca
moet hebben aangetrokken, is het machtige oergegeven: een
tot het uiterste gespannen haat tussen broeders, met een zeer
elementaire handeling die alle ruimte laat voor het gruwzaam
oproepen van emoties. Hier kan de toeschouwer niet omheen;
er is geen mogelijkheid weg te zwijmelen in een esthetische of
literaire vervoering. 13
Zo krijgt men, ook langs deze weg, toneel dat partij trekt van
wat wezenlijk des theaters is: mensen die bewogen worden
door primaire hartstochten en die daar maar al te duidelijk
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voor uitkomen: Seneca als `obj et trouvé' voor het `théá tre de la
cruauté'.
Dat het Claus inderdaad mede om de blijvende waarheid van
menselijke broedertwist begonnen is, moge blijken uit het feit
dat hij de `boodschap' van het stuk nog eens concies laat
uitspreken door het koor in een slotwoord van eigen hand:
KOOR:

Zo was het. En het zal niet anders zijn.
(...)

Voortdurend wordt de natuur geschonden,
het bloed mengt zich in kwaad en in wellust, sneller in
wellust,
en de vragen blijven dezelfde
voor de wormen als voor de mensen.
(...)

Het dramaturgisch streven van Claus blijkt tot zover gericht
op een sterke, tot elke prijs theatrale vorm en een thema dat,
indien enigszins mogelijk, het eigen publiek treffen kan.
Het bijzondere van Vrijdag— tenslotte—is dat hij kans heeft
gezien de emotionele kracht en de samengebalde vorm van de
klassieke Seneca-tragedie te verbinden met een eigentijds
gegeven, dat desondanks aan het efemere van de politieke
actualiteit ontkomt doordat het, als Thyestes en Oedipus, berust
op een fundamentele juist voor deze schrijver fundamentele mythe.
Het oppervlakte-gegeven van Vrijdag is de poging van de
Vlaamse arbeider George om met zichzelf in het reine te
komen, nadat hij een gevangenisstraf heeft uitgezeten voor de
incest die hij met zijn dochter Christiane zou hebben gepleegd.
Zijn vrouw Jeanne heeft tijdens zijn afwezigheid samengeleefd
met een buurman, Erik, van wie zij inmiddels een kind heeft
gekregen.
Klassiek en strak is al dadelijk de beperking tot deze vier
personages, voorts de indeling in vijf bedrijven, hier `scènes'
geheten, terwijl de handeling zich in één kamer, op één dag, de
vrijdag van het ontslag uit de gevangenis, voltrekt. Maar,
zoals in Tand om tand, heeft Claus zich nog strengere bouwprincipes opgelegd; het stuk voltrekt zich parallel aan het
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`scenario' van een Katholieke mis. Dit patroon zou wellicht
door niemand herkend zijn als Claus het zelf niet in een
vraaggesprek had aangewezen 14 en is toch, gezien het thema
`schulddelging' als hoofdmotief uitermate functioneel.
Zo wordt bovendien bereikt dat de handeling opgebouwd is
als rite, als ceremonieel gebeuren, en dat is een van de eisen die
door de Poolse theatervernieuwer Grotowski—en ook voor
hem al door Artaud—aan het toneelgebeuren zijn gesteld met
de bedoeling het theater iets van zijn oorspronkelijke sacrale
functie te hergeven.
We treffen hier opnieuw een geval van superpositie van verschillende betekenislagen, die in de veelduidigheid van de titel
wel heel treffend tot uiting komt. Behalve dat het geheel zich
letterlijk op vrijdag afspeelt, beleeft de hoofdpersoon er ook in
andere opzichten een bevrijdende dag: zijn ontslag uit de
gevangenis, een overwinning van zijn zelfbedrog en een bevrij
ding van schuld.
In eigen commentaar geeft Claus bovendien aan dat vrijdag in
heidense tijden de dag was waarop taboes konden worden
overtreden, zodat er ook sprake is van een dag om te vrijen
buiten de geijkte norm. De titel verwijst tenslotte, in het offer
van George aan het slot (en tevens in het onderliggend stramien van de mis), naar de offerdood van Christus op Goede
Vrijdag.
Bij nadere beschouwing blijkt pas de zeldzame precisie waarmee de handeling is `gemonteerd'. In de eerste vier scènes
wordt telkens een der personages geïntroduceerd, terwijl de
komst van de volgende wordt ingeleid: in de eerste episode
zien we George ontredderd thuiskomen. In de tweede episode,
zijn gesprek met Jeanne, blijkt dat hij zichzelf onrechtvaardig
gestraft acht. De derde scène brengt Georges gekweldheid, in
conflicten met Jeanne en Erik, tot een hoogtepunt. In de
vierde scène herbeleeft George in gedachten zijn misstap met
Christiane (de 'consecratie'), en komt zo tot de erkenning van
eigen schuld; in de laatste scène bekent hij ook tegenover de
anderen, vergeeft hun en brengt het offer, dat hem met het
verder leven moet verzoenen: hij stuurt Jeanne en Erik samen
naar boven naar de slaapkamer om daar in een overspel mèt
-
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zijn medeweten en goedvinden zijn schuld tegenover Christiane te delgen (de `communie') .15
Er is met dit al (bijna) geen onderscheid tussen de tijd die de
voorstelling vergt en het tijdsverloop dat in de handeling
wordt gesuggereerd, beide spelen zich af tussen ongeveer 8 en
i i uur 's avonds. 16 Het is ondoenlijk in kort bestek te demonstreren hoezeer alle ogenschijnlijk bijkomstige details in dit
stuk op elkaar en op het hoofdgebeuren zijn afgestemd. Zelfs
'het televisiefeuilleton, waarover men elkaar doorzaagt, bevat
toespelingen op het centrale thema.
In een uiterst consistente constructie biedt Claus hier dus het
oergegeven van een schuld, waarvan men zich alleen via
biecht en penitentie kan bevrijden, zodat Georges tragedie
naar het simpele patroon van Elckerlyc gesneden blijkt.
Bijzonder knap is Claus hier bovendien tussen de klippen van
alledaags realisme en vervreemdende mythe doorgezeild. Het
publiek staat dicht genoeg bij de personages om betrokken te
raken bij hun noden, maar tegelijkertijd is er voldoende stilering om de handeling boven huiskamerpsychologie uit te

tillen.
Daartoe heeft de schrijver onder meer een soort cultuurvlaams geïntroduceerd: een duidelijk boerendialect, maar als
zodanig gestroomlijnd en gezuiverd, zodat er minimale communicatie-problemen optraden, terwijl de handeling toch
onmiskenbaar als toneel werd aangeboden (de bekende acteurs
spraken immers in een aangeleerd taaleigen).
De persoonlijke, in het vroeger werk obsederend terugkerende
mythe van de liefde-die-niet-mag is hier dus gebonden aan het
algemeen herkenbare probleem van schuld en boete. Claus
heeft primaire, eigentijdse gestalten gevonden om oeroude
angst en verlossing uit te beelden. Zo is hij tot een moderne
vorm van mythologisch drama gekomen, waarin zijn subjectieve voorkeur voor theatraliteit en de objectieve toneeleis van
beperking en orde elkaar subliem in evenwicht houden. Literatuur en toneel lijken op dit punt in zijn oeuvre voor een
ogenblik met elkaar verzoend.
H. van den Bergh
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Aantekeningen:
i .Literair Lustrum 1961-1966, Amsterdam i g68 2 , p. I 34•
2.H. U. Jessurun d'Oliveira, Scheppen riep hij gaat van Au, Amsterdam 1967 3 ,

p. 124.
3. T68 of de toekomst van het theater in zuid-Nederland, Antwerpen i 968 en, samen
met Harry Mulisch, Fons Rademakers e.v.a. Het Auteurstheater, Amsterdam
1970.

4.Claus bevestigt dit zelf in een gepubliceerd radio-interview met Jan Starink:
4o + , literaire radioportretten, uitgave CPNB, 1 969, p. 54. Claus : `De wens direkt
kontakt te hebben met het publiek bracht me ertoe voor toneel te gaan
schrijven.'
5.Ik laat Het Goudland, Masscheroen en De Spaanse Hoer als minder kenmerkende
bewerkingen van latere teksten verder goeddeels onbesproken.
6.Pikant is dat Claus enkele jaren tevoren benoemd was tot Ridder in de orde
van Leopold ii, een verheffing die hem waarschijnlijk tot nadere bezinning
heeft genoopt.
7.T68, I, 3.

8.Literair Lustrum 1961-1966, Amsterdam 1968 2 , p. 120 e.v.
9.Ook van deze Uilenspiegelbewerking heeft Claus een toneelversie gemaakt:
De legende (...) van Uilenspiegel etc., Amsterdam 1965.
io.In 1 964 verklaart Claus al tegenover H. U. Jessurun d'Oliveira: `Een

toneelstuk meer dan iets anders is een kwestie van vraag en aanbod bijna.
Daar mag je niet literair scrupuleus in zijn geloof ik.' (op. cit., p. 134).
,,.Ik vertaal hier naar de uitgave in Loeb's Classical Library, Seneca ix,
London-Cambridge 1968.
12.Claus: `Schrijven heeft ook iets met orde scheppen te maken.' (Jessurun
d'Oliveira, op. cit., p. I 15).
I3.Bij de opvoering (in Claus' eigen regie) werd dit aspect nog eens zo
krachtig mogelijk aangezet tot het grandguignolesk braken van Thyestes toe,
na het verzwelgen van zijn kinderen.
14.In een gesprek met Theun Lammertse, zoals dat staat afgedrukt in het
programmaboekje bij de voorstellingen van de Nederlandse Comedie
(november 1969 t/m I97I).
, 5.Dit leidt tot een gewaagde versmelting van erotiek en religieus ceremonieel; bijna een `zwarte mis', waar interpretaties van Omtrent Deedee en De
Verwondering ook al naar uitwijzen.
16.Met de-tijd- binnen-het-werk is Claus altijd zeer behoedzaam omgesprongen. Zeer stipt en subtiel verwijst hij veelal naar de klokketijd binnen
de handeling en kweekt daarmee nogal eens een samenbindende eenheid, die
de in scènes onderverdeelde handeling anders zou ontberen. Zeer opmerkelijk is dat in zijn toneelbewerking van het eigen verhaal Suiker.
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Jan Cremer:
Kruimeltjes avonturen. Vervolg

Toen twee van de drie leden van de jury (waaronder
ondergetekende) voor de prozaprijs 1967 van de gemeente
Amsterdam Jan Cremer voordroegen voor zijn Ik Jan Cremer,
Tweede Boek, vroeg Alfred Kossmann zich schalks af of niet in
Literair Lustrum i al een `Profiel' over hem had behoren
te staan (Het Vrije Volk, I4 november 1967). Wel was hij,
evenals Kossmann, in Fens' Panorama gesignaleerd, maar de
ironische kritikus wist best, dat in Literair Lustrum, anders dan
in de opsporingsregisters, een profiel meer zegt dan een eenvoudig signalement. Dankbaar voor deze waardevolle suggestie haast ik mij dit verzuim nu goed te maken, voor wat Jan
Cremer betreft.
Zoals men weet, heeft het voorstel om Jan Cremer te bekronen
veel opschudding verwekt. In zijn minderheidsrapport sprak
het derde lid van de jury, H. Kaleis, van `een ongelooflijke
verdwazing', van `honderden pagina's bootwerkerstaal' (een
kwalifikatie die later door L. R. J. Ridder van Rappard grif
werd overgenomen) en van 'waardevervalsing'. B. en W. van
Amsterdam zaten er maar mee. Op 19 oktober 1967 deelden
zij mee te besluiten `de prozaprijs 1967 niet toe te kennen'
omdat zij geen keus konden maken tussen twee standpunten in
`een principieel-esthetische diskussie over letterkundige
normen'. Zij kondigden voorts aan de Amsterdamse Kunstraad te vragen een nieuwe jury te leveren, kennelijk om toch
nog de prozaprijs 1967 te kunnen uitreiken. De Kunstraad
antwoordde unaniem daartoe niet over te kunnen gaan. De
Commissie voor Toneel en Letterkunde uit dit lichaam ging
nog een stap verder en gaf te kennen dat het meerderheidsrapport van de jury diende te worden gevolgd, nu deze `met
overleg en uitzonderlijke toewijding te werk is gegaan'. Mede
op grond van het overeenkomstige oordeel van de Commissie
van Bijstand uit de gemeenteraad van kunstzaken, besloten B.
en W. op 27 december 1967 de prijs alsnog toe te kennen, die
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tenslotte op 24 januari 1969 is uitgereikt. De Stichting Johannes Althusius die per telegram de koningin had verzocht het
besluit van B. en W. wegens strijd met het algemeen belang te
vernietigen, ook al omdat de jury geen enkel gezag toegekend
kon worden en omdat `het weldenkende publiek uit eigen
middelen wordt gehoond en gekwetst' moet nul op het rekest
hebben gekregen. Rest nog te vermelden dat de schuldeisers
van de auteur, waaronder de fiskus, de bekroning krachtig
hebben toegejuicht; aan te nemen valt dat de prijs waarop
perakuut beslag was gelegd weer in de overheidskas is teruggevloeid, zodat het weldenkende publiek op dit punt gerustgesteld kan zijn.
Door de affaire werden een aantal belangrijke geschilpunten
opnieuw aan de orde gesteld, die betrekking hebben op de
verhouding tussen literatuur en samenleving. In hoeverre
heeft een overheid, die zich door deskundigen laat adviseren
omtrent de toekenning van prijzen, de vrijheid van zulke
adviezen af te wijken? Kan de overheid meewerken aan maatschappelijk eerbetoon aan een schrijver van wiens werk verondersteld wordt dat het in de samenleving vrij algemeen gehuldigde morele waarden verwerpt? Mag men een schurk
bekronen, ook al is op zijn werk niet veel aan te merken?
Voor dit soort vragen is men door de bekroning van Jan
Cremer gevoelig gemaakt, zoals o.m. blijkt uit de weigering
van een soortgelijke prijs aan Weinreb, de combinatie van lof
voor de vertaler en verguizing van de vertaalde L. F. Céline bij
de toekenning van de Nijhoffprijs, en de herstrukturering van
het prijzenbeleid van de gemeente Amsterdam. Op deze issues
zal nu niet kunnen worden ingegaan, maar zij wettigen ten
overvloede een bespreking van Ik Jan Cremer, Tweede Boek
(1966), dat in 1969 gevolgd werd door Made in U$A.
Het verhaal neemt de draad op in het najaar van 1961 en
eindigt eind februari 1963. Anderhalf jaar beschreven in een
kleine tweehonderd genummerde sekties die samen bijna 450
bladzijden beslaan. De nummering begint met het getal 146,
wat aangeeft dat het boek een doorlopend geheel vormt met Ik
Jan Cremer uit 1964. Zoals de titel al doet vermoeden ontrolt
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het verhaal zich in de ikstijl. Verteller en centrale figuur vallen
samen nominaal trouwens ook met de schrijver—; andere
gezichtspunten dan die van de hoofdpersoon worden niet toegelaten dan met diens verlof, met één uitzondering. Het boek
begint met een ongenummerde paragraaf waarin verteller en
held van elkaar onderscheiden zijn:
...het jaar is 1961. Najaar en de bladeren vallen van de
bomen. Op een koele ochtend loopt Onze Held langs een van
Parijs' zonovergoten boulevards. In de veerkrachtig voortherkennen wij Ons Fenomeen Jan
stappende gestalte
Cremer...
(...)

Meteen daarop zoomt sektie 146 in met: `Ik liep al enkele
dagen rond te hangen in Parijs.' Door deze objektieve introduktie, waarin al meteen een literaire stamboom wordt
geschetst die Jan Cremer tot een afstammeling van Tom Jones
maakt, wordt de lezer onder ogen gebracht dat het de schrijver
ernst is met zijn waarschuwing dat `Situaties en Personen, in
mijn boek beschreven uitsluitend (voortkomen) uit mijn ver-

dorven brein'. Tegen de in het vervolg opgebouwde autobiografische schijn wordt de lezer al bij voorbaat ingeënt met het
serum van de intentionele fiktionaliteit. Het welwillende `wij'
(verteller en lezer) maakt na de intro plaats voor het ongegeneerde `ik' van de pseudo-autobiografische schelmenroman.
Jan Cremer is niet alleen een verre nazaat van Lazarillo de
Tormes, Tyl Uilenspiegel, Tom Jones en Felix Krull, maar
ook van Benvenuto Cellini en Frank Harris.
De menging van pikareske en autobiografie maakt het mogelijk materiaal van zeer uiteenlopende herkomst in het boek
onder te brengen; anekdotes, moppen met en zonder baard,
roddelverhalen, wensdromen en fantasieën. De held Jan Cremer vormt een kruising tussen de held uit de dromen van de
verteller en zijn flauwe schaduw daarvan in de werkelijkheid.
De sekties zijn losjes aaneengeregen tot elf hoofdstukken, die in
het algemeen een normale chronologische lijn aanhouden.
Alleen het tweede en derde hoofdstuk maken hierop een
inbreuk doordat teruggesprongen wordt in de tijd van voor het
eerste hoofdstuk: midzomer 1961, Noord-Afrika. Het valt op
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dat juist in deze beide hoofdstukken het fantastische element
zich sterker doet gelden dan in de rest van het boek. Hier
worden de held met zijn kornuit in een Tunesies dorpje Ingehaald als regengoden, en wentelen zij zich in de spreekwoordelijke geneugten van een Noord-Afrikaans bordeel; hier ontmoet de held de genadeloze vrouw uit zijn dromen, de Magic
Nana.
Ook wordt de tijdslijn binnen de hoofdstukken onderbroken
door terugtochten naar het verleden die langs associatieve weg
door gebeurtenissen in het heden worden uitgelokt, en door
andere flarden jeugdherinnering waarvan de sprong typografisch door kursivering benadrukt wordt. Anders is het gesteld
met een intermezzo in het hoofdstuk ` I 000 gulden beloning',
waar de auteur plotseling in het schrijfheden (1968) zijn neus
om de hoek steekt om duizend gulden uit te loven voor degeen
die licht brengt in een zaak van duistere vernielzucht. Dit
hoofdstuk, dat gelukkig maar één sektie duurt, is niet het
sterkste.
Al met al blijven de chronologische lijn en de optiek vanuit de
hoofdpersoon eenheidscheppende faktoren in het boek. De
fragmentarische indeling in sekties sluit hierbij aan, evenals
het betrekkelijk toevallige slot: zolang de hoofdpersoon niet
dood is zijn er nog avonturen mogelijk, is de autobiografie
onvoltooid, en is alleen een min of meer lineaire opbouw de
aangewezen vorm. Thematisch wordt het boek hoofdzakelijk
bepaald door de relatie van onze picaro met het kwetsbare
meisje Claudia, met wie hij in een soort ruwe saamhorigheid
en tederheid zijn leven probeert in te richten, voor wie hij
probeert een `Volwaardig Lid van de Maatschappij te
worden'. Met wisselend sukses overigens. De balans lijkt hier
weer doorgeslagen naar het autobiografische, waarbij de
grootspraak van de meer apokriefe avonturen krachtig wordt
gekompenseerd. Juist dit afwisselend getij van werkelijkheid
en verbeelding waaraan de hoofdfiguur is blootgesteld maakt
een van de aantrekkelijkheden van het boek uit. Tegenover de
offerande aan de regengod van een beeldschone maîtresse die
zich ontpopt als een vetgemest kippetje staat de misselijkheid
die Jan Cremer overhoudt van een bezoek aan een kippenI29

slachterij ; tegenover de efficiënte knokpartijen waaraan de
held deelneemt in de meer avontuurlijke episoden staat zijn
verslagenheid om de dood van de hond Wodka. `Der echte
Picaro', aldus Kayser, 'wird trotz allen Heldentaten nie zum
Helden und trotz allen Verbrechen nie zum Verbrecher'.
Deze tegenstellingen, waarvan de literaire verwezenlijking
een kunststuk van de eerste orde vormt, geven een sleutel tot de
ten toon gespreide overdrijving en polarisering. De grondslag
van dit ongedurig balanceren tussen dagdromen en werkelijkheidszin wordt gevormd door een grote gevoeligheid, sentimentaliteit zelfs, en een onstuitbare, katachtige vitaliteit.
Ergens schrijft de kronikeur: `Claudia was een gevoelig meiske, erg gesloten en alleen van binnen.' Hij voegt daaraan langs
zijn neus weg toe : `Ik ook, maar bij mij kwam het naar buiten.'
Zo is het.
Nu zou dit alles nog weinig beduiden indien het beeld van deze
Jan Cremer niet met een macht van literaire middelen gestalte
had gekregen. Zeker, de auteur slaat er wel eens naast, met een
al te baardige mop, een melige riposte, een overbodig aan-

doend hoofdstuk als Moord der existentialisten. Maar daar staat
een snel en doeltreffend vertellerschap tegenover. In korte,
rake zinnetjes wordt situatie na situatie opgebouwd en vaak
met een pointe afgerond (als zich dit zeggen laat), en er zijn
vele passages die de lezer woordelijk blijven heugen. Hier
worden geen schrale gegevens tot de laatste druppel uitgemolken, maar wordt een stortvloed aan materiaal zo goed mogelijk gekanaliseerd. Dat er dan wel eens iets over de rand loopt is
de keerzijde van deze exuberantie.
Het belangrijkste provokatieve element schuilt m.i. in het over
de hele linie volgehouden gebruik van volksige spreektaal in
afwijking van een krachtige literaire konventie. Daarnaast
speelt natuurlijk ook de erotiese grootspraak een rol, maar het
mogelijk daarin gelegen schokelement wordt m.i. stevig
gekompenseerd door de humor waarmee de op stoutigheid
beluste lezerskring wordt uitgesliept. Men hoopt op onversneden pornografie, maar voelt de hete adem van een voyerend
schrijver in de nek, die zich verkneukelt als hij het bed onder
de lezer vandaan trekt. Het grinniken van de auteur is niet
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bepaald bevorderlijk voor het ongestoord pornografisch klaarkomen; de exploitanten van de vieze blaadjeswinkels hebben
dan ook snel hun vernietigend oordeel uitgesproken, en het
boek in cellofaan verzegeld om nog een deel van hun clientèle
te vangen. Wat moet men ook met een flipstand die eigenlijk
onbeschreven blijft; wat moet men met een scène waar niet
met maar voor geslachtsdelen punten worden gezet. Lezers die
deze afknappers niet hebben kunnen verteren, vinden wellicht
in het gebruik van volkstaal een voorwendsel om zich met
dédain van het boek af te wenden. Zij zien niet in dat dit potige
patois het voertuig bij uitstek is voor het levensgevoel van een
rauwe, goocheme, kwetsbare en geinige volksjongen, dat op
geen andere wijze zo adekwaat kon worden overgebracht, en
zij vergeten dat ook bij het gebruiken van iets anders dan
Algemeen beschaafd eisen van stijl de doorslag geven bij het
bepalen van de geslaagdheid van een boek. Daar komt bij dat
er in dit werk weinig eerbied heerst voor het Hogere, met name
niet voor akademisch gevormden. `Bewondering voor alles
wat groot en edel is vormt een tegenwicht tegen wat mensonwaardig is. Die boekwerken zijn de grootste, die eerbied in de
lezer wakker roepen, waar men afscheid van neemt met het
gevoel zijn weg in het leven klaarder te zien', schreef een dame
in het Algemeen Handelsblad naar aanleiding van Jan Cremers
bekroning (30 j anuari 1 968) . Ik ben bang dat de route van Jan
Cremer te weinig gemeen heeft met de levensweg van deze
dame om haar in dit opzicht van nut te kunnen zijn. Toch zou
zij kunnen proberen het boek te lezen als een soort Bildungsroman, waarvoor aanknopingspunten genoeg aanwezig zijn in
de vasthoudendheid waarmee de hoofdpersoon in heel andere
omstandigheden dan vermelde dame probeert zijn lot te verbinden aan dat van zijn vriendinnetje Claudia. Als men al een
morele beoordeling zou willen uitspreken van de Hochstapler
Jan Cremer, dan vindt men in dit centrale thema aanknopingspunten genoeg. Het voornaamste is toch, dat de
schrijver met een mengeling van gewiekstheid en ongekunsteldheid een karakter tot leven brengt waar men omheen kan
lopen (en bij wie men soms uit de buurt blijft), geen platte
boekenschim die weggeblazen wordt door het minste zuchtje
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werkelijkheid. Men leeft mee met deze kwartgod die geregeld
het eindje van zijn touw om de nek voelt en die uit de meest
benarde situaties terug moet zien te komen met niet meer dan
wat lef, wat distinktiedrift, een greintje kieskeurigheid, een
partikeltje zelfinzicht en vooral een grote dosis inkasseringsvermogen. Dat de schrijver de voorwaarden heeft geschapen
voor deze sympathie met de lefgoser met het kleine hartje die
door zijn boek ragt is een niet geringe verdienste.

H. U. Jessurun d'Oliveira
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Hans Faverey:
De verdrijving van woorden in zinnen

vrijwel) niets—. Weinig heeft de bundel Gedichten (1968)
gemeen met gangbare poëzie. Geen inhoudsopgave, geen motto, geen titels en eerste regels die in hun isolement ook niet als
zodanig kunnen dienen, geen bekende vormen, maar met veel
wit doorschoten periodes, uiterst langzaam verlopende verbale processen die op het eerste gezicht niets herkenbaars
communiceren. Een rangschikking van 70 univormen in 6
genummerde afdelingen, misschien op chronologische basis
maar met niet of nauwelijks waarneembare thematische
verschillen. Een verzameling die als geheel te beschrijven is. In
dat geheel één uitzondering het laatste gedicht van de eerste
afdeling met titel, al wijzen de haakjes op weg wezen:
(Een lichaam aan zee)
Het lichaam:
een kleine moordkuil;
de zee:
een grote kadaverbak.
Vaste koersen:
een mes voor een vogel;
een vis voor een spijker.
Weinig doorhalingen.
Weinig toevoegingen.
Een lichaam aan zee
houdt zijn ijzers heet,
zijn weefsels vochtig,
zijn kernen koel.
Een regelrechte, ononderbroken constructie volgens de typische coupling-techniek (equivalenties op overeenkomende
plaatsen in de tekst; zie S. Levin, Linguistic structures in poetry,
1964 2 ) die Faverey in zijn andere (latere?) gedichten veel
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geraffineerder en gevarieerder distribueert. Een status quo
met opening naar de toekomst, een rudiment van een overbekende menselijke anecdote: handel en wandel van kinderen op
het strand. Eenrichtingsverkeer in de communicatie, geen
spoor van ambiguïteit, de woorden vast op hun plaats. In alle
opzichten volgen de andere gedichten een nieuwe koers, door
het voorbeeld kan men zich laten afzetten.
Systematisch worden alle openingen afgesloten:
— anecdotes worden als fragwürdige beulen, badgasten weggewerkt;
— laatste woorden bieden geen perspectief, maar grendelen af:
geblinddoekt, verbrandend, tot zinken brengt, waterdichte
algebra's;
— geen woord staat vast: Een varen/ is het een varen; de witte
nachtelijke merries/ doen alsof zij hier thuis zijn; een naald
blijkt een speld;
— continuüms afgebroken: De i e druif: pets !/ de 2e druif:
pets!/ de de-;
— er vallen gaten in de zin: lidwoorden, werkwoorden, subjecten verdwijnen;
— in de opbouw kan de afbraak onmiddellijk toeslaan:
Eindpunt v. d. gletsjer; schuimend komt dat mes tot stilstand;
— de destructie kan zelfs al vóór het eerste woord uitgaan:
Onttooid; Leegte over de wateren;
— taal deelt niet mee, maar heft verstaanbaarheden op, zichzelf incluis: waarin taal zich/ achtervolgt, inhaalt; zich
opeet.
Faverey gaat te werk als een timmerman die traptreden verdrijft, d.i. geleidelijk van richting doet veranderen. In een
bepaald proces dat start met het eerste woord of al eerder
begonnen is gaat hij een willekeurige zelfstandigheid te lijf, een
substantief dat plompverloren in de tekst valt, voor één ogenblik zijn gang kan gaan en er dan weer in de vorm van het
proces uitgewerkt wordt:
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Rietmens: is
al verstijfd; de kubus:
afgeglansd. De terugweg
naar het gordiaanse dorp wordt
net afgegrendeld—. Arpeggio's
van korte duur, echo's,
rillingen, rook:
uit; over.
Hier verdwijnen betrekkelijk veel van die zelfstandigheden,
vaak wordt er contact gemaakt tussen twee eenheden, die
tegelijk wel en niet overeenstemmen (witte raaf/witte walvis),
dat dan onmiddellijk weer verbroken wordt. Niets houdt zich
staande, alles is rijp voor de sloop. Die vernietiging wordt in de
tekst zelf vaak bescheiden geformuleerd, maar wel zo constant
dat de willekeurige zelfstandigheden in die nooit aflatende
stroom door de bundel kopje onder gaan, een voor één.
Bernlef stelt in een van weinig inzicht blijk gevend artikel
('Wie a zegt', p. 7o e.v.) : `Deze manier van dichten (met het
idee dat een gedicht uit zo en zoveel woorden bestaat en dat
die woorden los op de pagina staan zonder een verbinding met
elkaar aan te gaan) betekent het opheffen van de poëzie omdat
zij zichzelf noch de lezer enige speelruimte toestaat.'
De woorden doen niets anders dan ongebruikelijke verbindingen met elkaar aan te gaan en speelruimte is er bij uitstek: een
theater waar men weet wat er komt, maar de diverse nummers
zijn spannend en vol verrassing, een doorlopende strip-tease
met gloednieuwe modellen die uitgekleed worden tot op het
bot.
Boren; knagen.
Eerst boren. Boort
een leesplank aan; een nog
vrij verse. (Smaakt de appel?
is het water helder genoeg?).
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Dan knagen. Knaagt een cluster
centra aan; een zeer wijd
vertakt. (De onsterfelijke
appel? roept om wormen;
het aluminium eitje?—dat
piept) . Golfslag; verschuivingen;
circus met licht- en taaleffekten.
(Stapvoets door de appels;
breukwaarts door het ei) .
In dit laatste gedicht van de bundel gaan een appel en een ei
naar de knoppen. Dat was voorspelbaar, maar de wijze
waarop zit vol wendingen die in het stadium van Een lichaam
aan zee niet voorkwamen. Om te beginnen is de verhouding
tussen de beide proceswerkwoorden niet meteen duidelijk,
convergeren of divergeren zij ? Het laatste blijkt als boren een
nieuwe richting inslaat. Dan lijkt de appel nog de enige geconstrueerde zelfstandigheid te zijn, pas later ziet men aan verse en
water
het aluminium eitje af, dat bovendien dubbelzinnig
piept. De taaleffekten hebben inmiddels de appel vermenigvuldigd, het vernietigingsproces treft de beide objecten, al is
het ook mogelijk dat uit het ei iets sterfelijks breekt. Voor een
appel en een ei maakt men het een en ander mee.
Het stapvoets gaan in de ongecompliceerde, rustige zinnen,
`één vertragingsmodel' dat deze poëzie bepaalt, realiseert
Faverey in de eerste plaats door zijn werkwoorden, die hij qua
betekenis selecteert om hun stollingskwaliteiten: stukvriezen,
dempen, afkoelen, verstijven, blinderen, fossileren, krimpen,
tot stilstand komen, vastspijkeren, vaststampen en die hij
opvallend frequent gebruikt in de vorm van een tegenwoordig
of verleden deelwoord: verbrandend, hoestend, luchtend,
bagatelliserend, naderend, knoeiend, bijsturend, schuimend,
oprukkend/ uitgerukt, geblinddoekt, leeggepompt, displaced,
afgekoeld, afgeglansd, afgegrendeld, afgesneden, gestold, leeggepikt, geroeid, gevallen, verdwaald, gelichtdrukt.
Vooral als die twee vormen vlak achter elkaar optreden, vallen
de opbouw en de afbraak praktisch samen en wordt de geac...
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centueerde actie die in een bijvoeglijk gebruikt tegenwoordig
deelwoord werkzaam kan zijn meteen weer tot staan gebracht :
Een flitsende zomerchrysant—een zeer langzame orgie,
tot de tekst is uitgeademd.
Op allerlei wijzen varieert Faverey deze coupures, er is geen
tekst waarin ze op precies dezelfde plaats of in dezelfde verhouding zitten of waarin het proces identiek verloopt. De dood
aan het werk is een veel gebruikt Cocteau-citaat, waarin het
eeuwige thema van de dood bijna automatisch het accent
krijgt en daarmee verwordt tot een cliché. Bij Faverey wordt
de dood stelselmatig verzwegen en zijn accent verplaatst naar
het werkterrein, dat van de taal. Het paradoxale effect van
zo'n methode is dat het de tot verdwijning gedoemde substantieven zijn, die buiten de tekst waarin ze te gronde gaan blijven
doorwerken. Een tekst van Faverey herkent men aan de slijta
geslag, maar men herinnert hem in de opduikende substantieven. Daar werken de ongewone informaties natuurlijk
aan mee: haaieleer, eiermasker, in unicornem, schersbronnen,
rietmens, x-zwam, blue stellar objects, onvlinder, ijsappel, de

-

verijzerde geliebte (la princesse lointaine), scheermuizen-

spraak, pijndrempel, tandwolf, nietvleugel, kolibrinest.
Mallarmé is aan enkele niet vreemd, een paar doen geconstrueerd aan, maar ze werken als eigenhandige grepen in taal.
Na Gedichten heeft Faverey, doorgaande op de vierluiken die
de bundel afsloten, een aantal cycli geschreven die gepubliceerd werden in Raster (11/2; totdat halt; iii/i: leuk licht; iv/i:
Reeks voor het dunne meisje i; iv/2 : Kaap Lava; iv/4: Man
& dolphin/mens & dolfijn) en Soma (17: de weg via) en terecht zijn gekomen in een nieuwe bundel Gedichten 2 (1 972) .
De eerste drie reeksen, in elkaar gewerkter dan de vierluiken,
verschillen in vorm en principes niet veel van het voorafgaande. De methode wordt hoogstens wat explicieter gedemonstreerd, het dichterlijke procédé geactualiseerd: zo begint het; daar dan; nu, thans; dit keer; een ander gedicht
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binnenschrijdend (totdat/halt) ; stel; nu het dit is; ik door een
zin schuif, en zo'n zin door mij (leuk licht wordt het); het heet
hier al anders; afstand, wat doet afstand, hoe werkt afstand;
wat denk je nu te doen; afscheid van een reeks vormen/wat er
precies in j e dichtslibt, weet j e niet (Reeks voor het dunne meisje
i) . Opbouw en afbraak zijn nog hechter aan elkaar verbonden, sluiten voortdurend kort:
een zacht knetteren, wanneer
het vertrekpunt opengaat;
het verdwijnpunt openstaat.
Het reeksprincipe zorgt voor een doorgeefluik van verschillende verseenheden en is daardoor gemakkelijker te volgen,
waartoe ook bijdraagt de ontspannen, pseudo-didactische
toon van de kok die wel eens even zal laten zien wat hij brouwt.
De taaleffekten hebben hier niet zelden een hilarische
bijklank. Ik beleef tenminste veel plezier aan dit einde:
(Ronde schedel, hoekige tenen) .
Je zón schijnt niet lang genoeg meer.
dat in het volgende gedicht zo wordt opgenomen:
Oude regen/nieuwe regen.
Een betrekkelijk grote vernieuwing brengt het vierluik Kaap
Lava. De gedichten zijn tweemaal zo lang, door stopwoorden
('alsof') in elkaar gedreven en herkenbaarder door soms niet
eens zo ver weggewerkte anecdotes: terugkeer van de vampier ; folder; een purser met zijn meisje; Quichot en Panza;
Cora, 8-jarige straatduena; heb je het geld bij je; kom lief
drink je glas leeg. Het tweede tafereel is zelf het meest toegankelijke gedicht dat Faverey ooit schreef: een portret van
een vrouw voor een spiegel die haar haar kamt, een scène in
een decor van sneeuw en riet, waarin maar één wig gedreven
wordt: zich de eenbes verzwartte.
Vier duidelijke, lang aangehouden close-ups, lantaarnplaatjes
in serie geschakeld die niets met elkaar te maken hebben dan
een woord of woordgroep die werken als fremdkörper, als de
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Indianen die in Hellzapoppin in een verkeerde film terecht
komen.
En de man die tenslotte op de oever staat, `een knorrige
veerman' die wacht op zijn geld, maakt van Kaap Lava net
zo'n eufemisme als Kaap de Goed Hoop, en `het is tijd' niet
voor het theater maar voor de dood.
Man & dolphin/mens & dolfijn keert terug naar de korte vorm,
maar past het doorgeefprincipe toe tot in het absurde: eenzelfde, onverbeterlijke dolfijn wordt vijf maal met kleine variaties
en stupide nadruk aangespoord tweetalig bal te zeggen; een
procesverbaal van een dolfinarium, een pierenbad van taal.
Ook in de laatste reeks, de weg via, domineert het variatiebeginsel, maar nu weer meer op de lange baan met fraaie zinswendingen in een handvol tongvallen. Het laatste woord gaat hier
voor de aanhef uit:
De valreep. Op de valreep
zou het zich begeven; en
begaf ik mij ook.
waarbij het begeven tegelijkertijd een vertrek- en verdwijnpunt
impliceert. Onderweg komt men de Styx weer eens tegen,
moeten we `een come-back maken om oude koeien uit de sloot
te halen' en blijkt `De boot is aan: wegwezen'.
Het is Faverey's meest j olige, virtuoze en satirische tekst tegen
taalbederf, tegelijk een directe en een tussenweg als men de
verschillen met Gedichten en Kaap Lava ziet.
Faverey heeft met zijn poëzie iets in de Nederlandse literatuur
te weeg gebracht dat er voordien in geen velden of wegen was.
Dat lukt maar een enkele dichter: Gorter met zijn Verzen van
189o, Van Ostaijen met Bezette stad en Het eerste boek van Schmoll.
Maar dat waren niet hun eerste werken en er ging genoeg aan
invloeden vooraf. Het unieke van Faverey's werk is dat het
letterlijk en in alle opzichten nergens op lijkt, conform is aan
geen enkele eis van de tijd. Revolutionaire poëzie, de redundantie is nul, de informatie oneindig.

Rein Bloem
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Gust Gils:
De nachtmerries van een meester-dromer
Waar begint de realiteit?
Voor Gils geldt, zodra hij zijn schrijfgeriefbij de hand heeft, de
wet van het absurde: niets is zo helder of het kan bar-duister,
niets zo onzeker of het kan een laatste zekerheid worden,
hoewel elke laatste zekerheid ook altijd nog de eerste vergissing
kan blijken. Gils zet zich a.h.w. af tegen elke waan van onze
leefwereld:
Iedereen heeft schubben
in een of andere richting
behalve wiens hoofd
een maalstroom werd
wie zijn schubben verloor
en wie tot eeuwig wakkerzij n
ontwaakte. (Ms, 8) 1
Wat is het gevolg van dit `wakkerzijn' ?
en geen ding
in deze stad leek me te zijn wat het werkelijk
was maar door helse toverspreuken
een andere glans gegeven. (Ms, 8)
Voor de man `zonder schubben' bestaat er geen begrijpelijke
realiteit meer, en wordt `omne animal demens' (M, 23) • 2 Hij is
de antipode van hem `voor wie niets bestaat dat aan duidelijkheid te wensen overlaat al is het de duidelijkheid van volslagen onbegrijpelijkheid' (B, 29) . 3
Dit gebrek aan zelfbedrog heeft soms een, grimmig vastgesteld, voordeel:
een sprinkhaan
zag eens
in het vraagteken
van een grashalm
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heel zijn eigen leven
in dun silhoeët
tegen de einder staan
daar had hij nooit meer
van terug
haastig
en bedroefd
sprong hij heen
en gelukkig maar, net op tijd
voor de rode polisiemannen van mieren
met hun jeukbommen. (Ms, 58)
Hier wordt niet de stijl, maar de visie, het kijken `zonder
schubben', beschouwd als een verweer tegen de `rode polisiemannen van mieren', de vaststaande zekerheden.
Naast de bril waardoorheen de wereld er zo raar uitziet, ligt
evenwel de pen. De taal is een communicatieprobleem, eerder
dan een communicatiemiddel:
Bedenkend
dat de werkelijkheid vaak omgekeerd evenredig is
aan beweringen als deze, zouden mijn enige vrienden
die zeventien witte woorden zijn
op wit papier. (Ms, 30)
Zelfs een gedicht dat uit niets anders dan zeventienmaal het
woord `vriend' zou bestaan, is een `bewering die omgekeerd
evenredig is aan de werkelijkheid'. Wie door de bril van Gils
kijkt, herkent de wereld niet meer. Hoe moet het dan gesteld
zijn met ons die, niet met zijn bril, maar met zijn pen te maken
hebben?

De dunne hef bomen van de lettertekens
De omgang met mensen gebeurt zo van ver
zo met lange dunne hefbomen
taal zonder teken (Ms, 32),
klaagt de dichter. Maar doet hij het zelf beter? Is hij iets

anders dan een grappige woordspeler? Zeker, hij zal wel eens
tot Remko Kampurt zeggen: `Het leven is vurschrukkelluk,
Remco' (Ms, 48), maar dit is dan meer dan een woordspelletje. Het 'vurrukkellukkige' van deze vondst zit hem in
de indirecte uitdrukking van zijn grimmige sympathie voor
de taal als spel. Gils schiet raak. Niet alleen recht in het
hart van Kampurt, maar ook recht in de roos van het melodramatische zelfbeklag over `dat verschrikkelijke leven'. Die
afschrikkelijke, veel gebruikte zin wordt er zowaar weer
geloofwaardig door, de expressie van een levensgevoel, wat hij
in eeuwen niet meer was geweest.
Ook spreuken worden op die manier van hun kleverige vingerafdrukken ontdaan, zoals in het gedicht over de kapper: `In
de winter raken de koude kleren de man' (Ms, 52). Dergelijke
woordspelletjes en variaties op cliché's zijn een eerste soort
hefboompjes waarmee Gils zowel aan de taal als aan de realiteit tilt. Iets verder gaat Gils wanneer hij al even zwaar bepotelde metaforen in zijn frisse handen neemt:
Vreemd nooit hoor je zeggen
dat de bloedsomloop de hersenen gaat besproeien
als rijke landouwen of zo
waardoor misschien
onze schijndood als droogte
en misgewas wordt verklaard. (Ms, 85)
Dit op het randje van het gezochte af gevonden voorbeeld
toont nogmaals een van de meest wezenlijke taken van elke
literatuur: opfrissen van de taal. Hoe gebeurt dit hier?
Gewoon doordat een landelijk beeld in een medisch-technologische context wordt geplaatst; zonder deze technologie der
artsen was het beeld dat de bloedsomloop de hersenen besproeit, niet mogelijk, maar dan zijn `landouwen' wel de minst
geschikte plaats waarin zich dit besproeien kan afspelen;
`of zo' knipoogt Gils er maar bij. De absurditeit is dus niet
zomaar een vondst, maar het gevolg van een confrontatie
tussen oude metafoor en nieuwe techniek.
Wie zegt `metafoor', praat reeds over de verbeelding, over het
imaginaire, het rijk van droom en mythe. Voor we ons echter
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een weg zullen banen in de ruïnes, kelders en gangen van Gils'
verbeelding, moeten we nog een ommetje maken over dat wat
de verbeelding mogelijk maakt: het affect, het gevoel.
Nog minder dan aan woordspelletjes of opgepoetste metaforen
zal Gils zich vertillen aan het gevoel. Te goed weet hij dat j uist
door de poging om met die hefboom een zin op te tillen reeds
meer dan één hijgende boezem platgeslagen is tegen de vlakte
van de overdrijving. Over de begrafenis van Gaston Burssens
dicht hij dan ook oneerbiedig:
Gerrit en Annie waren van ver maar te laat gekomen
Gaston zat in de ton. (Ms, 6o)
Hij gaat nog verder en onthult zijn concrete bekendheid met
de overledene door vragen die men uit sentimentaliteit en
hoge-borst-zetterij meestal niet uitspreekt : `werd je gehoorapparaat nu mee verbrand of overleeft het je ergens bij de
rommel in een lade, een muzeum' (Ms, 61) . Dit detail is veel
menselijker dan de `ontegensprekelijke toespraken' en de
`zwartomfloerste openluchtluidsprekerinstallatie' (Ms, 6o) .
Het mist juist wat die dingen zo vals maakt: het gesimuleerd
gevoel, de pathos. Deze eerlijkheid in het gevoelsleven, die
zelfs een profanerende neiging tot `fluiten op het kerkhof' niet
wil ontkennen of verzwijgen, is een veel belangrijker middel
tot vervreemding dan woordspel of metafoor.
Beeldspraak, net als de hele verbeelding, berust op het leggen
van een verband tussen twee dingen die eigenlijk zonder het
gevoel geen verband hebben met elkaar. Dit niet-beredeneerde, niet-logische, affectieve verband is bij Gils bijzonder
spits, bijzonder eerlijk. Wat betekent `eerlijk' hier? Dat hij
zowel eerbied heeft voor de vergeleken realiteiten (landouwen hersenen) als voor het gevoel dat die twee samenvoegt, als voor de taal waarin die samenvoeging wordt
uitgedrukt. Zo zegt hij over het overbevolkte Amsterdam met
zijn oude, eeuwenhoge huizen:
er liggen steeds tevele
trappen tussen zeggen en doen. (Ms, 42)
Het versleten `bezwaren' is `trappen' geworden en `denken'
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`zeggen' omwille van de praatjesmakers uit deze stad: beide
wijzigingen volgen logisch uit een scherpe blik `zonder schubben' op een meestal romantisch verdoezelde realiteit: hoge
trappen en praatvaars.
Deze eerbiedige verbeelding berust niet op sentiment, maar op
een graat-eerlijk affect; doordat dit affect van zijn valsheden is
ontdaan, lijkt het vaak meer op logica en redenering dan op
gevoel. Zo ontstaat een speciale gave voor absurdistische overdrijvingen van het doodgewone, zoals in deze overweging over
de Amsterdamse grachten:
in de grachten behoort
verdrinken nu tot het onmogelijke
hoe zou je zelf wezen: dit met vreemde voorwerpen
verzadigde oude water voelt zich niet meer au
sérieux genomen. (Ms, 44)
Deze verbeelding is minder lyrisch dan de vele verzen van Gils
laten vermoeden. Het boven geciteerde versje over de sprinkhaan is in wezen een anekdote, een verhaaltje. Er zit een

element beredenering in deze verbeeldingswereld dat niet ver
teruggaat in het verleden, dat dus niet `episch' genoemd kan
worden, maar dat toch te veel distantie schept tussen dichterlezer en object voor de naam 'lyriek'...

De lange hef bomen van de verbeelding
Dit epische karakter van Gils' teksten is het vehikel van zijn
feitelijke verbeeldingswereld. Ook de titels van de dichtbundels liegen er niet om: Manuskript gevonden tijdens achtervolging en
Een plaats onder de maan. Uit de titeltjes van de gedichten zelf
blijkt een fantastisch vermogen tot identificatie, tot projectie
in een vreemd mens. Een cartograaf, een entomoloog, een
diplomaat, een vrouw van besproken zeden, een sprinkhaan,
een slang, een prinses, een verlopen oudheidkundige; kortom,
wat voor mens of dier ook kan de drager worden van wat in dit
subject leeft.
Deze kameleontische soepelheid is eveneens een gevolg van
Gils' graateerlijk, gecontroleerd gevoelsleven; ze is overdadiger dan bij een klassieke romancier, omdat ze telkens doorstoot
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naar essenties en zich niet inlaat met moeizame constructies
rond de figuur waarin de auteur zich projecteert; deze zin voor
het essentiële is het lyrische aspect dat ook de para-prozateksten zo geladen maakt. Dank zij deze uitzonderlijke begaafdheid, het produkt van een consequente 'schubbenloze'
ascese, kan Gils' verbeelding zich uitleven in een vervorming
van de herkenbare realiteit.
Dit flitsend doorschouwen van de consequenties van een werk
(bijvoorbeeld van een biograaf) en de daarmee samenhangende leefwijze is slechts mogelijk dank zij beide optische glazen in
Gils' bril: de affectieve betrokkenheid bij de figuur waarin hij
zich projecteert, en de argwaan tegenover zijn affect. Een
type-voorbeeld is de satire op de snelle modewisseling in de
plastische kunst: de auteur kondigt de 'secret art' aan, die erin
bestaat "s nachts gaan kijken naar dingen / normaal in beweging' (Ms, 86) en die haar uiterste consequentie vindt in
`thuisblijven met ogen toe' (Ms, 87) .
De satire is echter zelden of nooit zuiver satirisch, omdat
meestal de gekozen figuur een projectie is van de auteur zelf, of
van een aspect van zijn persoonlijkheid, zoals dat in onze
dromen eveneens gebeurt.

De lange haren van de nachtmerrie
Bestaat er al niet een wereld waarin stokoude cliché's weer
gaan glanzen, waarin door de affectieve eenheid de meest
uiteenlopende voorstellingen op een dwingende, maar verbijsterende manier gaan samenlopen en waarin juist die`verbijstering' geldt als een vorm van kritiek, een pre-denken over
de waargenomen beelden en realiteiten? Tuurlijk: de droomwereld.
Een stap verder dan de lange hefbomen van de verbeelding en
we staan versteld over de lange haren van de nachtmerrie. De
metafoor bracht ons tot de epische projectie en deze is nauw
verwant met de projectie van het dromende subject in allerlei
vreemden (zoals die rode 'polisiemannen' van mieren!) die
meer lijken te weten dan het dromende subject zelf. Een van de
meest constante thema's bij Gils is dan ook de nooit aflatende
bedreiging van zijn `helden' door geheimzinnige machten die
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ook de sluwste maatregelen voorzien hebben. De meeste verhalen uit Verbanningen 4 bevatten deze vorm van `vervreemding' tussen het subject en de projecties van het subject.
Dit klopt eerst en vooral reeds met het `leven zonder schubben'
en ook met talrijke uitlatingen van de auteur zelf, zoals waar
hij zegt : `Zelfs zijn gewoonste daden zijn in strijd met de
werkelijkheid. Hij droomt alles in de war' (B, i ie). Elders
wordt dit : `Dromen bestaan echt. Met open ogen wandelt men
tot aan een rand. Daar wordt een mes opzijgetrokken—dit
snijdt de latere herinneringen aan de epizode bij voorbaat
door. Een plankenvloer, men stapt de droom binnen als een
gewone kamer' (B, 34) . Hierin vinden we bovendien reeds een
aanduiding van de rol die het tijdsbesef speelt in de droom-vervreemding, zoals we nog verder zullen zien.
Dat het meer dan eens om echte nachtmerries gaat, blijkt
bijvoorbeeld uit In een stasion : ` In een stasion moet hij altijd
trappen beklimmen, gigantiese verlaten trappen' (io6) ; dit
stukje eindigt met de ironische kwaadheid van de trappenbeklimmer : `Een andere keer hebben ze bijvoorbeeld de hele
trap achter hem weggebroken. Hij krijgt er schoon zijn
bekomst van stilaan' (107) . Dit onmachtsgevoel omdat men
het theater niet kan bereiken, of het meisje niet kan vinden, of
altijd maar trappen opmoet die nergens heen leiden, kortom
omdat men boze machten op zijn weg vindt, is typisch voor de
nachtmerrie.
Ook de poëzie wordt door die kwaadaardigheid der tegenstanders gekenmerkt: `Je bent iemand met een kode, niet zomaar
een speler die kost wat kost wil winnen. Maar er zijn geen
spelregels. En het terrein is oneindig groot. De tegenpartij
speelt vals' (B, 71).
De oorzaak van de machteloosheid der figuren houdt, zoals
reeds aangekondigd, nauw verband met het tijdsbesef, met het
onvermogen om buiten de concrete situatie te treden, met de
opgeslotenheid in het nu. In Berichten om bestwil wordt dit
bijvoorbeeld uitgebreid tot het hele leven: `Eigenlijk ben je de
hele tijd dood op één moment na, het nu' (B, 35) . De achtervolgde, universeel geboycotte 'Russiese tekenaar' heeft er ook
last van: `De moeilijkheid blijft het denken in het donker'
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(V, ioo). Heel vaak komt er een korte periode van bewustzijnsverlies voor, die de hoofdpersoon gedesoriënteerd achterlaat : `Toch moest hij in slaap geraakt zijn, al was hij zich
het moment van weer wakker worden niet bewust' (V, 84) . Zo
vergaat het de man in De Wenteltrap, zodat hij zijn volkomen
onverwachts gevonden geliefde weer kan gaan zoeken, want
tijdens zijn `slaapje' was ze natuurlijk verdwenen. Waarom
zou hij anders `geslapen' hebben, tenzij om de `maarervaring', de kritische verbijstering over de absurde loop der
gebeurtenissen, tot het bewustzijn te doen doordringen?
Overigens, wie is de geliefde van de wenteltrappende kerel?
`Het verband gezocht met andere voorvallen op andere plaatsen en tijdstippen. Een verband dat er logies gezien niet was.
Maar hoe dan verklaard dat hij haar zo duidelijk herkende?
Niet dat hij haar ooit vroeger had gezien' (V, 85) . Niet alleen
het verloren tijdsbesef, maar ook het gebrek aan een
vertrouwde samenhang, die immers zeer nauw samenlopen,
werkt de vervreemding in de hand ('Ai', zou Gils die `hand'
laten roepen) . Zo zijn we op ons uitgangspunt terug: door te
leven `zonder schubben' ziet het individu de `gewone' verbanden niet meer en grijpt hij naar de niet logische, de op de
affecten berustende banden, zoals die in het droomleven alles
domineren.
Ook het Gilse landschap is meer geschikt voor nachtmerries
dan voor dagpaarden: wenteltrappen die nergens heen leiden,
stations vol onoverzichtelijke wegen en trappen, huizen met
eindeloze, grillige gangen en geheimzinnige deuren, ruïnes,
grotten en verwilderde tuinen en altijd ook de stad. De stad
heeft de auteur zodanig behekst, dat hij een Vertroosting voor
grotestadswees schrijft voor C. Buddingh'; daarin belijdt hij
zijn gevoel van gevangenschap in zo'n stad: `de keren dat ik
per dennegroene auto, eerlijk in een tombola gewonnen, uit
het aan middeleeuws verleden rijke stadje Dordrecht probeerde te ontsnappen' (V, 46) .

Lasso's voor een nachtmerrie
Het zou reeds een hele verdienste zijn, indien Gils er alleen
maar toe in staat was, zijn nachtmerrie in de lasso van het
147

woord te verstrikken. Dat is niet makkelijk, vooral niet omdat
een nachtmerrie zo onvatbaar is, zo weinig schubben heeft
waarmee men ze kan vastmaken : `Een raam uitvinden, o
science fiction, van woorden of van hout of prikkeldraad doet
er niet toe, daardoorheen dan de wereld bekeken en zijn niet
ter zake doende details bedekt zodat hij zich eindelijk zou
tonen zoals hij werkelijk is : zonder kamoeflage van onbegrijpelijkheid' (B, 37)
Vanuit dit perspectief gezien wordt het hele werk van Gils
rijker dan velen schijnen te denken. De hele wereld, met zijn
geneeskunde, zijn ruimtevaart, zijn alledaagse of ongewone
beroepen, zijn steden, zijn overbevolking, zijn vijandschap,
kortom met alles wat eraan zit, wordt één fascinerende
nachtmerrie. `Met een vrouw slapen is wonderlijk niet alleen
omwille van de erotiek, denk eens aan: twee zenuwstelsels die
zomaar een hele nacht lang elkaars onmiddellijke nabijheid
dulden' (B, 44) . Dit is meer dan een boutade: het geeft de
onleefbaarheid van het opeengehoopte samenwonen, van de
overbevolking, weer in de nuchtere termen van de medische
technologie. Het is dan ook logisch dat dit thema in de laatste
bundel nog eens extra-kort wordt samengevat: `Overbevolking : massale gezinsverbijstering' (B, 112) .
Dergelijke boutades drijven de stijl van deze auteur naar zijn
scherpste punt: meer verfijnd woordspel, meer ontkrachting
van een oud cliché, meer a-sentimentele, graateerlijke affectieve bewogenheid in de verwoording lijkt niet mogelijk. Deze
bewuste hantering van de taal leidt bijna per definitie naar een
steeds ijlere kunst, een kunst van besparing.

Om bestwil maar besluiten
Berichten om bestwil, het laatst verschenen werk, zou de doorsnee-lezer makkelijk kunnen beschouwen als een verzameling
grappen en grollen, aforismen en gekke invallen van een speelse en grillige geest. Daardoor dreigt het boek populair te worden, iets wat Gils meer dan gegund zij, want populariteit zou
goed besteed zijn aan deze eenzame literaire reus. Maar ze
mag geen misverstand doen ontstaan: een boutade als `Ik laat
me geen Johnson noemen, zei de moordenaar' (B, 125) ver148

dient meer dan een makkelijk lachsucces. Ze is geen toevallige
vondst, maar het eindprodukt van een visie die opgevoerd
werd tot een 'röntgenblik'.
De samenhang van Gils' werk moge ten overvloede blijken uit
een benaderend overzicht van de thema's in de bundel Berichten om bestwil:
Schijnbaar gewone reacties worden absurd door de situatie of
de toespitsing ervan in de formulering. Wat roept de overreden voetganger de fietsende vluchtmisdrijver na? `U hebt
natuurlijk het fietsende voordeel dat ik er van hier niet bij kan
om u eens flink mijn mening te laten voelen' (B, 23).
—Hoe absurd de reacties van een massa en van de haar vertegenwoordigende macht zijn, weet iedereen. Gils haalt het welbekende argument boven, dat het altijd dezelfde oproerkraaiers zijn die relletjes veroorzaken, want op hun hoofd hebben ze
een `eeltplek', ja, `van de vele gummiknuppelklappen' (B, i9).
—De ergernis over het monster stad wordt één keer tot een
geniale boutade verdicht: `Zonder een grein schaamte staan
gebouwen tot steden bij elkaar' (B, 120) .
—Een motief dat meer en meer aan belang wint in het oeuvre,
is de wetenschap: de gekke capriolen die de evolutie ofwel had
kunnen maken ofwel gemaakt heeft.
—Over het raadsel taal, of het taalraadsel, wordt een apart
hoofdstuk van korte teksten geschreven.
—Hoe absurd kerk en geloofk unnen zijn, blijkt pas als ze de weg
van een algemeen bekende en aanvaarde principiële verkondiging opgejaagd worden.
—De erotiek culmineerde reeds tot de verdraagzaamheid van
zenuwstelsels. Gesocialiseerde erotiek? `Huwelijk, erotiese bestaanszekerheid' (B, 114) .
Hoe uiteenlopend deze thema's en vertelmotieven ook zijnen hoever ze wel uiteenlopen is niet op één meter nauwkeurig
na te schatten, daar coiffeurs en entomologen soms stratenver
van elkaar af wonen , uit dit overzicht blijkt de nauwe band
tussen een prinses en een ruimtevaarder: ze horen samen in
de wijdopen paardenogen van Gils' nachtmerrie.
Leo Geerts
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Behandelde titels :
i .Manuskript tijdens achtervolging gevonden (aangeduid als Ms) De Bezige Bij,
Amsterdam 1967. De verzen van 1962 tot 1966.
2.Een plaats onder de maan (aangeduid als M), De Bezige Bij, Amsterdam 1965.
Gedichten.
3.Berichten om bestwil (aangeduid als B), Meulenhoff, Amsterdam 1968. Verhalen, aforismen.
4. Verbanningen (aangeduid als V), De Bezige Bij, Amsterdam 1964. Verhalen.
5.De Röntgenziekte (aangeduid als R), De Bezige Bij, Amsterdam 1966. Verhalen.
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Hella S. Haasse:
Wat heb ik met x te maken?

`Ik weet niet waar het heden ophoudt en het verleden begint. Niets is
ooit geheel voorbij. De geschiedenis kan op duizend manieren geschreven en herschreven worden. Verborgen onder de oppervlakte van het
geijkte beeld der historie, in de diepte, de massa van dat ontzaglijke
materiaal, liggen, nog nooit "gezien", de verbindingspunten van
andere beelden met een ander perspectief en volstrekt andere vormen
en afmetingen.'
Hella S. Haasse, De tuinen van Bomarzo, p 140

De vraag naar de grens tussen 'fiktionele' en 'niet-fiktionele'
teksten' ziet er bij De tuinen van Bomarzo als volgt uit : is dit een
verhaal? een essay? een geschiedwerk? een bespiegelend reisverhaal ? een psychologische auto-analyse?
Mijn antwoord luidt: dat alles op zijn tijd. Zoiets klinkt faciel,
en niet al te aardig tegenover Hella Haasse, maar ik bedoel er
niet mee dat Bomarzo een soort boerenomelet is waarin alles
verwerkt werd wat de literaire tuin van het moment te bieden
heeft. Modieus is het boek allerminst. Het is een privé- uiting,
die allerlei kanten van de al bekende schrijverspersoonlijkheid

van de auteur bijeenbrengt in een organisch verband. Wat
deze tekst uitzonderlijk maakt, is niet dat het een grensgeval is,
maar dat de interpretatie ervan open blijft omdat het van de
lezer afhangt, hoe hij zich wil instellen. Het is geen vrijblijvend
taalspel van de kant van de auteur, maar een koherente tekst,
die echter aan de lezer meer vrijheid laat, of als men wil
verplichtingen oplegt, dan gewoonlijk.
Er is bijvoorbeeld niets tegen om dit boek in de eerste plaats te
zien als een roman, waarin externe feiten (de bestaande tuinen; de historische personen die misschien betrokken waren
bij de aanleg ervan) als materiaal gebruikt worden om een
raadselachtige, slechts gedeeltelijk toegankelijke wereld op te
roepen. In bepaalde gedeelten van het boek wordt de persoonlijke betrokkenheid van de verteller bij zijn (haar) objekt met
nadruk naar voren gehaald, in de eerste pagina's zelfs al. Men
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kan daarom dus zeggen dat Bomarzo inzet op de wijze van een
`bekentenisroman', wanneer men het tenminste een verhaal
noemt. Dat deze hier en daar een essayistisch karakter aanneemt, ligt in het genre `bekentenisroman' besloten.
Omdat wij echter niet kunnen uitmaken in hoeverre de `ik'
met Hella Haasse gelijkgesteld mag worden, weten wij ook
niet wiens `bekentenis' dit zou moeten zijn, en zelfs niet wiens
`essay'. Er zijn aanwijzingen voor beide mogelijkheden, de `ik'
als Hella Haasse en de `ik' als vertellersfiguur 2 ; alleen personen uit de naaste omgeving van de auteur zullen vermoedelijk
een feitelijk antwoord kunnen geven op de vraag : autobiografie of fiktie? Aanwijzingen die voor de buitenstaander beslissend zijn, worden ons niet verschaft; er staat bijvoorbeeld niet
`roman' of `verhaal' op de titelpagina.
Maar de lezer kan ook een heel andere kant uit. Hij kan het
boek in de eerste plaats lezen als niet-fiktie, als geschiedschrijving met als voornaamste doel de handhaving van het open
karakter van het verleden, de 'poly-interpretabiliteit' ervan
om met Romein te spreken. Daarbij worden dan wel met enige

nadruk de persoonlijke redenen opgegeven, die Hella Haasse
(want in dit geval moet zij zelf de `ik' zijn) voor de keuze van
haar onderwerp had, maar zij zou de eerste historicus niet zijn
die dat doet. Gibbon bijvoorbeeld deelde ons al mee dat de
bouwtrant van een kerk aan de rand van het Forum hem
inspireerde tot een van de eerste geschiedwerken in moderne
zin.
En nog anders kan het. Wij kunnen, juist vanwege de bespiegelende inzet van het boek, de tekst even goed lezen als een
autobiografisch essay, van een auteur die een antwoord wil
vinden op vragen als: wie ben ik? hoe verhoud ik mij tot de
wereld? en die dat doet aan de hand van de kryptische wijze
waarop anderen, in een min of meer vertrouwd verleden, hun
reaktie op hun levenssituatie aan de hand van beelden (letterlijk en figuurlijk) vorm hebben gegeven. Een projektie die voor
een literator niet uit de lucht gegrepen is. Als wij het boek zo
lezen, is Bomarzo een auto-analyse, waarbij zelfinzicht aan de
hand van verwante fenomenen in de Umwelt nagestreefd
wordt.
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En met een kleine verlegging van het accent krijgen wij wéer
iets anders: een parabel van het schrijverschap, het kreëren.
Dat is dus wat ik bedoel met : De tuinen van Bomarzo is alles,
roman, psychologische auto-analyse en historische studie, op
zijn tijd, of liever: op de tijd van de lezer. Van hem hangt het
namelijk af, hoe hij zijn instelling, zijn focus, kiest, en wisselend daarmee verandert zijn kijk op de feiten die voor hem op
tafel liggen. Het boek is dus niet beurtelings roman, geschiedverhaal etc. (dat zou er al gauw een hybridisch produkt van
maken), maar het is op ieder moment het een of het ander, al naar
de kijkrichting van de lezer. Na enige tijd zijn wij zo gewend
aan dit akkommodatie-spel dat het slot, zoals ik nog uitgebreid
hoop aan te tonen, de verschillende mogelijkheden van lezersinstelling geheel ongescheiden laat, net zoals bij die bekende
psychotesten, waarbij men eerst in een plaatje twee hoofden
6f een vaas ziet, en na een tijdje beide tegelijk.
De rol van de lezer is daarom in De tuinen van Bomarzo maximaal. Natuurlijk is de lezer bij ieder proces van schriftelijke
kommunikatie een noodzakelijke instantie, en bij `literatuur'
(in de zin van fiktie) is zijn aandeel meestal weer groter dan
bij andere taaluitingen. Maar in dit geval heeft hij zelfs de
beslissing in handen over het type kommunikatie waarmee hij
te maken heeft.
Maar, kan men zeggen, waarom gaan wij er niet gewoon van
uit dat Bomarzo een boek is, zonder ons het hoofd te breken
over al die theoretische onderscheidingen? Er zijn toch wel
meer schrijvers geweest die de grens tussen literatuur en
niet-literatuur verschoven of opgeheven hebben? Zeker, maar
niemand deed dat precies op déze manier; en dat is wat ik wil
laten zien. Tweede bezwaar: als die genreonderscheidingen
hier niet van toepassing zijn, waarom worden ze er dan toch
bijgehaald? Dat is een moeilijker te ontzenuwen argument.
Antwoord: omdat binnen onze kultuur de lezer op grond van
bepaalde verschijnselen in een tekst bepaalde verwachtingen
koestert; bij De tuinen van Bomarzo is het niet zo dat die lezersverwachtingen geen rol spelen, maar dat verschillende verwachtingspatronen tegelijk opgeroepen worden. Het is geen
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`genreloos' boek, maar een boek dat de eigenschappen, mogelijkheden zowel als begrenzingen, van meer dan éen genre
tegelijk aan de orde stelt.
De inhoud in vogelvlucht : De tuinen van Bomarzo begint als een
verhaal, maar gaat al gauw over in een autobiografisch essay
(of is dit nog vertelling? het is niet uit te maken) . De tuinen
komen ter sprake, en daarmee de vragen die deze oproepen,
heel algemene vragen van de europese kultuur in haar
onderlagen. Verrassende, en kultuurhistorisch juiste, verbanden worden tot stand gebracht, bv tussen christelijke en
etruskische kultuselementen, ongescheiden, in éen perspektief
gevangen. Via de algemene tijdgebonden trekken van de tuinen, maar niet minder via de persoonlijke kanten ervan, komt
het leven van de betrokkenen in het verband van hun tijd aan
de orde. In dit middengedeelte wisselen puur historische overzichten af met essayistische bespiegelingen, en deze fungeren
weer als konklusie uit het voorgaande en aankondiging van het
volgende tegelijkertijd. Het is de moeite waard, een gedeelte

van het boek, en waarom niet de eerste pagina's, wat precieser
te bekijken om het gevolgde procédé te leren kennen.
De eerste zinnen (p. 7) : `Het is begonnen met dromen. Ik
doolde door grotten, onderaardse gangen, labyrinten van
dalende en stijgende kokers.' Hier staat al heel wat: het is
begonnen met dromen, wat voor iedereen toch wel meteen iets
zal betekenen als: de bron van alles wat volgt ligt in het
onderbewuste van de verteller, en een aanduiding van de
prenatale wereld lijkt mij in de woordkeuze al opgesloten.
Wanneer even later een labirint-tuin het objekt van het
verhaal/betoog blijkt te zijn, is de persoonlijke betekenis daarvan voor de verteller reeds gegeven. Ook de voordracht valt
op; het in medias res springen door te spreken van `het is begonnen' komt als een signaal voor 'fiktie' over. De buitenpersoonlijke betekenis van de droom wordt echter vrijwel op hetzelfde moment duidelijk, als in regel 6 en volgende, de associatie met pre-christelijke lagen van de europese kultuur
komt: `De toegang (tot de droomgrotten etc.) was een tunnel
in een wegberm of een poort in een straat vol schijnbaar
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gewone gebouwen.' Tenhaeff zou er ongetwijfeld een voorspelling van een latere kennismaking met Etruskenland
uithalen.
Weer even verderop : `Voor ik een dergelijk huis betrad of de
mond van een grot binnenging, beving mij, in mijn droom, een
voorgevoel of was het een herinnering.' Hier, nog binnen de
eerste halve pagina, ontmoeten Freud (huis, mond van grot)
en Plato (grot, herinnering) elkaar. Men ziet, ik heb niet teveel
gezegd, als ik beweer dat via deze `archetypen' de onderlaag
van de europese kultuur in een synkretisme van oeroud en
toste-eeuws aanwezig gesteld wordt. Wij zijn dan al de motto's
van het boek gepasseerd, waarin vooral twee dingen gezegd
worden : Bomarzo is een raadsel, en : de wereld is een raadsel
dat wij zonder ophouden proberen op te lossen. Bomarzo is de
wereld, zoals die zich aan de ik presenteert. En wie begrijpen
wil, moet zich aan het `rebus-denken' aanpassen, zoals in De
tuinen van Bomarzo gebeurt, lokaal niet minder dan in de labirinteske totaal-opzet.
Nog steeds op de eerste pagina vindt een duidelijke verschuiving plaats, van overwegend verhalende naar overwegend
essayerende voordracht, er wordt een stap achteruit gedaan,
het vertelde wordt in een algemener verband geplaatst. In
overeenstemming daarmee wordt de formulering eerder intellektueel dan suggestief: `Nog altijd is dat zo. Verschijnselen
en vormen, menselijke karakters en verhoudingen krijgen
voor mij betekenis naar mate van hun ingewikkeldheid, verborgenheid.' Lezers van ander werk van Hella Haasse zien
hier verbindingslijnen lopen naar haar romans, en niet minder
naar haar essays. Daardoor gaat de `ik' sterker op de schrijfster
lijken, al is definitieve identifikatie niet mogelijk. Voordat
Bomarzo nog anders genoemd wordt dan in de titel en het
eerste motto, is de lezer al ingewijd in bijna alle niveaus
waarop het boek zal gaan spelen. Een geladen inzet!
Op de overgang van eerste naar tweede pagina wordt de
droom weer opgenomen, het repetente landschap ervan wordt
beschreven, en de entree van het boek wordt afgerond met de
zin: `er heerst een volstrekte, voorwereldlijke stilte.' In `voorwereldlijk' ontmoeten de Etrusken en het prenatale univer155

sum elkaar, al is dat misschien alleen ten volle waar voor
lezers die in de beschrijving Midden-Italië herkennen, en
bovendien weten dat Bomarzo ligt in het meest Etruskische
landschap dat men zich denken kan.
Wij zijn nu rijp voor de volgende stap : `Bomarzo is in de loop
der jaren op mij toegekomen', en wel via plaatjes uit tijdschriften, toevallig aangetroffen in de wachtkamer van een tandarts,
of in een leesportefeuille; wij zijn uit het nachtelijke droomervaren in het meest alledaagse beland. Maar dat duurt niet zo
lang. In een geschiedwerk, als men welwillend wil zijn, van
Hocke, in een essay van Mandiargues, in schilderijen van
Willink, blijft Bomarzo terugkeren, en de `ik' is er meer
dan normaal door gefascineerd. Waarom? `Ik wilde naar
Bomarzo. Wat ik daar hoopte te vinden, had ik niet kunnen
zeggen, maar ik had die tuinen nodig, al wist ik niet hoe en
waarom.' (p. 9) Het antwoord op die vraag wordt ook later niet
gegeven, het hele boek is materiaal voor een antwoord, maar
aan de lezer wordt de formulering daarvan overgelaten, ook
aan het eind van het boek waar weer alleen vragen staan:
`Wie, waar, wanneer?' (p. 141)
Na drie pagina's een nieuwe wending, onvoorspelbaar. De
betekenis van al deze ontmoetingen wordt in de termen van
kreatief zoeken opnieuw vastgelegd. De `ik' wil een roman
schrijven, handelend over een auteur die `verlangt naar volstrekte creatieve vrijheid om een roman te schrijven, De tuinen
van Bomarzo, waarin het (eens op afbeeldingen waargenomen)
park moet dienen als achtergrond voor de onderlinge verhoudingen en conflicten van de hoofdpersonen, die echter nog niet
aan de verbeelding van X zijn ontsproten. Telkens als X op het
punt staat naar Bomarzo te vertrekken (de couleur locale is
voorwaarde voor het op gang komen van het verhaal), zijn er
onvoorziene omstandigheden, verplichtingen, kwesties van
solidariteit of verantwoordelijkheid, die het reizen onmogelijk
maken.'
Wat gebeurt hier nu weer? Als de `ik' een verhaalfiguur is, dan
is X haar schepping, en diens verhaal een roman in de derde
macht; maar de titel van die roman is identiek met die van het
boek dat wij in de hand hebben; werd de roman dan toch
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geschreven? Wanneer daarentegen de `ik' Hella Haasse is, dan
heeft zij het over een ongeschreven roman van haarzelf, maar
die draagt dan de titel van haar eigen boek; staat dit in de
plaats van de ongeschreven roman? of is het die `ongeschreven' roman? Er is in het boek zoals wij het kennen echter geen
sprake van figuren in konflikt met elkaar ! Nee, maar die
figuren zijn in de ongeschreven roman dan ook vruchteloos `in
cerca d'autore' : `X weigert de relatie met die nog levenloze
romanfiguren, die wachten op het scenario en op hun rollen
daarin.' (p. i i) Alle genoemde mogelijkheden blijven dus
openstaan, het boek van Hella Haasse kan het boek van X zijn,
een roman waarvan de eigenlijke figuren `niet tot leven
komen', een half uit het materiaal bevrijde roman.
Maar wij zijn er nog niet. De enige uit de ongeschreven roman
die voor de `ik' tenslotte overblijft, is X zelf. X is `als de spin,
die webben weeft om te kunnen voortbestaan[...]. De spin
onttrekt aan zichzelf die draad waarmee zij weeft; zij spint, zij
is de spoel, de spil van haar kleine, ijle wereld.' Termen die als
een toop voor kreativiteit mogen gelden, en zo wordt nog
steeds opengehouden wat de relatie is tussen X met zijn ongeschreven boek en Hella Haasse met haar geschreven boek.
Tenslotte: `Ik verafschuw spinnen. Wat heb ik met X te
maken?'
Zo is het: wat heeft de `ik', en wat heeft Hella Haasse, met X te
maken? Er komt ook ditmaal geen antwoord op de vraag. Het
enige wat wij met zekerheid kunnen zeggen, is dat Hella
Haasse ons mooi ingesponnen heeft, als wij de eerste drie
pagina's achter de rug hebben. Wij zijn volledig gedesoriënteerd, de enige mogelijkheid die ons gelaten wordt om het
middelpunt van het labirint ooit te bereiken, is: de kronkellij nen volgen, de weg kwijtraken, vastlopen, teruggaan, de
weg weervinden, verliezen etc.
Na deze close-up van de eerste paar bladzijden, gaan wij het
meer in de breedte zoeken. De spin aan het eind van het
geciteerde fragment geeft daartoe de gelegenheid. Bijna ieder
brokstuk van het boek zou trouwens voldoende materiaal
verschaffen om het procédé van het geheel, de versmelting van
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`fiktie', `essay', `geschiedverhaal', `auto-analyse' te demonstreren. De spin dus.
Na de boven geciteerde vraagzin, en een regel wit, lezen wij:
`De Griekse mythologie verhaalt van Arachne, meesteres in
het weven.' Arachne betekent 'spin'. Langs deze associatieve
weg (een fiktioneel procédé toch?) komen wij bij een griekse
mythe die het archetype is van het weven als symbool voor het
scheppen van kunstwerken, hetgeen dit aspekt in het voorgaande extra reliëf geeft. Vervolgens komen wij via een griekse
woordassociatie bij Ariadne, dus bij het kretensische labirint,
en bij Daedalus, —weer een oersymbool, maar ditmaal niet
van het scheppen doch van de scheppende kunstenaar. De
sprongen zijn nu niet meer gebaseeerd op privé-associaties,
maar liggen kultuurhistorisch vast: het fiktionele procédé
maakt plaats voor het historisch-essayistische.
En zo gaat het verder, het hele boek door. Ik zal daarvan een
aantal instanties laten zien, maar dan analytisch, `sorterend',
want anders dan de schrijfster kan ik de kategorieën niet
ongescheiden voor de lezer neerzetten. Dat hoeft trouwens
niet, is al door Hella Haasse gedaan.
Aan de hand van de eerste paar bladzijden hebben wij al
gezien, hoe het relaas in de ogen van de lezer voortdurend
overstag gaat van de ene overdrachtsvorm naar de andere.
Daar ging het vooral om het kantelen van fiktie naar autobiografische essayistiek, en weer terug. Het kan ook om heel
andere `genres' gaan. Op p. 17 bijvoorbeeld, als wij net het
gevoel krijgen dat een godsdienstvergelijkende verhandeling
ons wel heel ver van huis brengt, slaat de schrijfster abrupt
een andere toon aan: `Het park van Bomarzo heeft sinds
zijn "ontdekking", na de Tweede Wereldoorlog, een toenemend aantal bezoekers (waaronder vele kunstenaars en
kunsthistorici) in hoge mate geïntrigeerd.' Dit is de sfeer van
een verslag van `onze korrespondent in Rome', die eens een
dagje de hitte en het lawaai van de eeuwige stad ontvlucht is,
maar zijn uitstapje uit beroepsgewoonte toch te gelde maakt.
Een verbluffende stijlbreuk, maar ook een geraffineerde, want
de opkomende onrust bij de lezer wordt er radikaal de kop mee
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ingedrukt. Via deze `krantenpassage' komen wij weer bij het
uitgangspunt terecht, de `ik', maar ook dat weer in de sfeer
van het dagje uit. `Ellen nam een foto van Marina-in-demondholte.' (p. 21) Zolang de lezer niet weet of deze meisjes
van hun achternaam Van Lelyveld heten, kan hij weer niet
uitmaken of hij met fiktie te doen heeft of met een bladzij uit
het familie-album.
Dat wij steeds de vrijheid hebben om het boek 'fiktioneel' te
lezen, heb ik nu wel genoeg laten zien. Maar `geschiedschrijving', is dat niet een te sterk woord? Ik heb het aantal bladzijden niet geteld, maar het zou mij niet verbazen
als het merendeel van deze pagina's gewijd was aan het
recht-op-en-nere verslag van historische gebeurtenissen,
levensfeiten van i Ede-eeuwse personen etc. En dat niet op de
manier van een historische roman, maar zó dat de lezer in het
begin voortdurend de waarheidsnorm kan hanteren. Hij doet
dat dan ook, door bij de expositie van historische feiten en
verbanden te reageren met bijval of wenkbrauwfronsen.
Geleidelijk echter wordt het netwerk zo gekompliceerd, en zo
afhankelijk van persoonlijke interpretatie, dat wij, met de
*schrijfster, zeggen: de historische waarheid is changeant. Hetgeen twee dingen tegelijk inhoudt: wij spelen het ganzenbordspel van de `ik' mee en voelen ons mèt haar in de put of zes
hokjes vooruitgezet, en: wij zijn rijp voor de meer novellistische of essayistische passages die strijk en zet op de streng
historische volgen (en daardoor weer gevolgd worden) . Wie
denkt dat Hella Haasse (of de `ik') er wel erg veel bijhaalt,
moet zich maar eens afvragen hoeveel die lieden rond 1500 zelf
op tafel brachten als zij zich artistiek uitdrukten. Men denke
alleen maar aan Francesco Colonna en zijn Poliphili Hypnerotomachia 3 En dat is dan weer een aanwijzing voor de trefzekerheid waarmee Hella Haasse de stof gekozen heeft die
aan haar persoonlijke levenshouding gestalte kan geven.
!

Z6 sterk is het historisch-deskriptieve element in het boek, dat
wij omstreeks het midden soms het kontakt met de hoofdthematiek dreigen te verliezen: het doolhof kan ook tè ontoegankelijk worden. Maar de schrijfster is ons ook dan weer te slim af
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(p. 92 en 93) : `Wat dit alles nu met de tuinen van Bomarzo te
maken heeft? Ik kan er geen afdoende antwoord op geven,
slechts wijzen op merkwaardige overeenkomsten waar het
betreft de instelling ten opzichte van de vrouw en de werkelijkheid, de stuwende denkbeelden, of moet ik zeggen de obsessies,
van degenen bij wie in • onze eigen tijd de aanblik van de
"monsters" van Bomarzo allerlei verborgen snaren aan het
trillen heeft gebracht' (als daar zijn : Hocke, Mandiargues,
Praz, Dali, Willink). Na deze tirade komen weer de aantoonbare feitelijke relaties tussen mensen en Bomarzo aan bod, het
is de aankondiging zelfs van de toneel-entree van Orsino Orsini, die in dit boek de centrale plaats inneemt onder hen die aan
het tot stand komen van de tuin hebben meegewerkt.
Het stuk geschiedverhaal dat De tuinen van Bomarzo onder meer
is, bereikt steeds weer grenzen, en daaroverheen wordt met
aangepaste technieken verder verteld en geredeneerd. Wanneer de historische waarheid niet nauwkeurig meer te achterhalen is, vervolgt het relaas als `roman', of als `psychologische
hypothese', of zelfs regelrecht als essayistische overpeinzing
over de kenmogelijkheden van het verleden. `Is de afstand in
de tijd, die mijn leven gescheiden houdt van het hunne, nooit
te overbruggen? [...]. Wij zijn gewend geraakt aan bepaalde
historische verschijningen en verschijnselen omdat zij ons herhaaldelijk in een eigentijdse interpretatie zijn voorgesteld.
Maar zodra er over iemand of iets niets anders te vinden is dan
losse gegevens, hoe talrijk overigens ook, die nog niet in één
verband ondergebracht, nog niet gezien zijn in een voor een
twintigste-eeuws bewustzijn begrijpelijke context, valt iedere
zekerheid weg en ondergaat men de grondeloze vreemdheid
van het menselijke bestaan van vier, vijf eeuwen geleden.' (p.
27) Er zal geen historicus zijn, die deze sensatie niet herkent.
En voor Hella Haasse kan de notitie fungeren als legalisering
van een uitbreiding van de historische beschrijvingsmiddelen.
Steeds weer hetzelfde verschijnsel dus: de lezer wordt betrokken in alle aspekten van het ken- en vormgevingsproces dat De

tuinen van Bomarzo is.
Het voortdurend overgaan van `geschiedverhaal' in `novelle'
of `essay' loopt parallel met wat het middelpunt van het boek
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vormt: de `duiding' van de beelden in het park van Bomarzo.
Om te laten zien, hoe weinig feiteljks er vast te stellen valt over
die tuin en zijn `betekenis', is de methode die Hella Haasse
gekozen heeft volmaakt : steeds nieuwe verklaringen op tafel
leggen, historisch en psychologisch, persoonlijk en kollektief,
in alle vormen van proza-overdracht die men zich denken kan.
Met als resultaat altijd weer een onverklaarde rest, die een
nieuwe verklaringswijze oproept, die dan weer op zijn beurt
uitgewerkt wordt totdat de grens van de mogelijkheden ervan
bereikt wordt. Men heeft in de tuinen het Orlando-thema
teruggevonden, en dat kan. Dan is het Vicino Orsini die de
`nationale' strijd uitbeeldt, zoals de oppermachtige jezuïeten
dat wilden zien. Maar niet alles van deze hybridische beelden
laat zich zo verklaren. Is het een monument voor de trouwe
echtgenote van Vicino? Ook dit verklaart niet alles, vooral
niet het sadistische element. Vader Giancorrado heeft misschien al het een en ander gedaan? Hij was `wreed', `hield
orgieën'. Maar misschien kreeg hij die slechte naam juist
vanwege de tuinen? Dan kan grootvader Orsino Orsini voor
de eerste versie verantwoordelijk zijn, misschien in aansluiting
op de bizarre rotsformaties die er al stonden. Zijn leven, en
overigens alleen hypothetisch te kennen psychologie, die van
de cocu met een paus als rivaal, levert materiaal waarmee te
werken valt. Of is het toch vooral het werk van Giancorrado,
die een parodie kreëerde op de beroemde tuinen van Julius ii,
de oorlogspaus waar Erasmus tegen , schreef? Of heeft Julius
juist eerst Bomarzo gezien, en vervolgens zijn eigen tuinen
laten aanleggen? Dan is het misschien een `exernplum'
(Orsino als schepper) voor de ontrouwe vrouw?
Wij weten het niet, moeten Hella Haasse volgen in de raadsels
die zij opgeeft maar niet volledig kan oplossen. Zodra de
historicus zijn temporele verbanden niet meer voorgeschoteld
krijgt tegelijk met de beschikbare feiten, weet hij niet meer wat
kop of staart is; en: zodra de psycholoog geen externe bewijzen
heeft, kan hij de `beelden' die voor zijn neus staan niet meer
eenduidig verklaren. Samenvattend: de wetenschap kan
alleen beslissen hoe de vork in de steel zit, als de relatie tussen
de feiten al grotendeels bekend is. Voor de rest moet zij raden,
0
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hypothesen opstellen. De tuinen zijn niet restloos te `kennen',
dat wil zeggen zij zijn zelf het `teken', de `boodschap' die niet
volledig in andere termen te vertalen is. En op dat punt
worden zij weer (voor de lezer, want Hella Haasse is daar
terughoudend in) een paradigma van het kunstwerk, waarvan
de `ware betekenis' nooit zonder, al dan niet duidelijk op tafel
gelegde, hypothesen te kennen is. Het is niet alleen, maar
funlctioneert vooral.
Omgekeerd : de `duidingen' die Hella Haasse van de beelden
van Bomarzo geeft, afzonderlijk en in hun samenhang, zijn een
manier van beschrijven, de enige manier van beschrijven zelfs
die de lezer feitelijke inlichtingen kan verschaffen over iets
waar hij niet met zijn neus boven op staat. Ook tussen `interpreteren' en `beschrijven' is een tweerichtingsverkeer, zoals
tussen 'fiktie' en `geschiedschrijving'.
En het uiteindelijk effekt van deze sprongprocessie, van dit
onderste boven halen, letterlijk, van het hele archetypische
arsenaal, in zijn fixering binnen een geladen 'dokument', is dat
de lezer steeds beter gaat zien wat het is dat de `ik', en Hella
Haasse, fascineert in deze bizarre tuinen. 4
Dat blijft, voor mij althans, de hoofdzaak: de zelfanalyse die
niet geheel volbracht wordt, want dat zou het raadsel verstoren; het materiaal voor een zelfanalyse dan maar, die de lezer
mee voltrekken kan. Als hij maar niet denkt dat hij wel de
laatste antwoorden kan geven.
Wanneer men het boek leest als zelfanalyse van de schrijfster
(over de band, dus via een vertellende 'ik'; of rechtstreeks, dus
ik = Hella Haasse), moet men de tuinen zien als een projektie
in de buitenwereld van de wijze waarop Hella Haasse het
bestaan ervaart: als een reeks raadsels waarop geen definitief
`antwoord' mogelijk is, waarover alleen in beelden gesproken
kan worden. Beschrijving en symbolisering vallen samen,
zoals al die andere kategorieën, die wij plegen te scheiden, in
Bomarzo samenvallen. De archetypen die in de tuinen gestalte
krijgen, zijn vormen waarin het eigen bewustzijn van de
schrijfster zich kan uitspreken, en waaraan de lezer deel heeft,
als hij niet tot een heel ander mensensoort behoort. Het meespelen van de lezer vindt dus plaats op allerlei niveaus: op dat
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van de diskussie met de schrijfster/verteller (over historische
feiten, over de interpretatie van de tuinen) ; op dat van de
analytische beschouwing over de psychologie en de levensbeschouwing van de schrijfster/verteller; op dat van het persoonlijk deelhebben aan de projektie van onderbewuste verbanden.
Wat daarbij voor die lezer het hoofdmoment is, blijft persoonlijk bepaald.
Zelf ben ik het meest geïntrigeerd door het komplex interpretatie van de tuinen (`hermeneutiek') zelfproj ektie van de
schrijfster. Daardoor krijgen notities als deze een bijzonder
reliëf: `Men weet niet wie Bomarzo "bedacht" en gemaakt
hebben, evenmin wanneer het park ontstaan is en met welk
doel
. Allen zijn het er over eens, dat de eigenaardige
bekoring van Bomarzo schuilt in het feit dat het voor zoveel
verschillende uitleg vatbaar is.' (p. 19) Dit sluit op essentiële
punten aan bij algemene vragen van de literaire interpretatie,
en bovendien kan het grotendeels van toepassing geacht worden op De tuinen van Bomarzo. En de persoonlijke relatie die de
problematiek van de schrijfster daardoor krijgt met het gekozen objekt, maakt dat ook de lezer gekonfronteerd wordt met
de onmogelijkheid van een 'restloze' interpretatie, van boek en
wereld, als hij er tenminste geen dogmatisch gesloten wereldbeeld op na houdt. Het treffendst komt dat tot uiting in het slot
van het verhaal/betoog. Wanneer wij het hele heen en weer
spel van dit labirinteske boek meegemaakt hebben, arriveren
wij met de schrijfster bij het middelpunt, het doel van deze
gekompliceerde beweging: de bron, en bij het opschrift: Nacht
[...]

en / Dag / zijn wij waakzaam, / gereed / tegen iedere aanslag / te hoeden
/ deze Bron.
Ik lees dat, onder meer, zo: wat er ook in dit boek allemaal
getoond, beschreven, verteld wordt, de `bron' van het persoonlijke leven wordt er niet alleen in blootgelegd, maar tevens
`beschermd', dus verhuld. Natuurlijk kunnen wij slimmer willen zijn dan de schrijfster, en op grond van allerlei lokale
aanwijzingen tot een uiteindelijke duiding proberen te komen
als: de `bron', de aandrift, van Hella Haasse's schrijverschap
ligt in een domein waarover alleen in beelden gesproken kan
worden, een domein dat zich niet laat kennen op de wijze van
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de wetenschap maar alleen met de middelen van de kunst; en
dat domein zouden wij dan in verband kunnen brengen met
het prenatale universum. Maar dat zou een vereenzijdiging
zijn, die meer verlies dan winst oplevert.
Beter doen wij, de aanwijzing van de schrijfster te volgen, die
zij, verhuld natuurlijk, geeft in de regels voor dat slotcitaat.
Daarin beschrijft zij het portret van een jonge man, die de
hand op de eigen borst legt 5 in een gebaar van: dat ben ik.
Maar op die borst staat een labirint geborduurd.
,

1. 7. Oversteegen

Aantekeningen:
i .Zie p. 87 vlgg. van dit boek.
2.Ook als de `ik' niet Hella Haasse maar een afzonderlijke vertellersfiguur is,
moet het overigens een vrouw zijn : `mijn man' op pagina g.
3.Waarom iemand die Hella-s heet deze volgens een vertrouwd patroon
gevormde griekse titel vertaald heeft als De droom van strijd en liefde van Polifilo
(p. 12g) in plaats van De strjd tussen (de) slaap en (de) liefde, ontgaat mij. Enfin,
één vlo geeft nog geen plaag.
4.Dat De tuinen van Bomarzo óók nog van alles en nog wat bevat, waar de
schrijfster alleen maar naar wijst, zonder er nadrukkelijk over te spreken
(associaties met een hele rij sprookjes-motieven, om slechts één ding te
noemen) laat ik nu maar weg, al is het weer een goede illustratie van de
vele middelen waarmee de lezer als noodzakelijke instantie in het boek betrokken wordt.
5.Hella Haasse spreekt van `nadrukkelijk aanwijzen', maar dat lijkt mij iets te
sterk gesteld. Een afbeelding van het schilderij is te vinden in Il libro dei
labirinti, van Paolo Santarcangeli (Florence 1967). Hella Haasse had dit boek
blijkbaar niet in handen gehad, toen zij De tuinen van Bomarzo schreef, want zij
noemt het niet. Des te groter het kompliment dat men haar maken kan: het
boek van Santarcangeli is op de plaatsen waar het De tuinen van Bomarzo
nadert, nergens daarmee in tegenspraak. Hetgeen betekent dat de wetenscha,ppelijke onderheiing van Hella Haasse's boek degelijk genoeg is.
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Willem Frederik Hermans:
Verleden, heden en toekomst
`Misschien zijn ons leven en onze toekomst
eigenlijk al verleden, verleden voor een ander
wezen.'

Uit: Lotti Fuehrscheim

In De elektriseermachine van Wimshurst hanteert Hermans een
vertelprocédé dat vrij gebruikelijk is in sterk autobiografische
verhalen. Het verhaal krijgt ondermeer zijn betekenis door de
spanning tussen het herinnerende, verhalende ik en het herinnerde, belevende ik. Het praesens in het verhaal heeft een
dubbele funktie. Er is het `echte' praesens, het referentiepunt,
vanwaaruit de ik vertelt en er is het praesens historicum, waarin dejeugdervaringen worden geaktualiseerd. Daarnaast zijn
er intermezzo's in het praeteritum, waarin de verteller meer
distantiërend spreekt over zij n j eugd. Het effekt van de twee
soorten praesens is, dat de afstand in tijd tussen de volwassen
verteller en de eenzame schooljongen lijkt te verdwijnen;
heden. en verleden schuiven in elkaar. Het isolement, de
levensangst, de haatgevoelens tegenover de omgeving beheersen zowel de jongen als de volwassene, veertig jaar later. Wat
verschilt is de visie op de toekomst. Voor de jeugdige ik is de
toekomst nog open, almachtsfantasieën kunnen nog gerealiseerd worden, de revanche op de anderen kan nog plaats
vinden. De volwassen verteller maakt zich geen illusies over
de toekomst, de mislukking is een feit.
Op het einde van het verhaal, na het drama met de machine
dat echter ook een overwinning op de schoolmeester betekent,
ligt de jongen in bed. `Ik kan niet slapen en denk aan wat
er die dag is gebeurd met een gevoel of ik een glas limonade
gedronken heb, waarin iemand een grote schep zout gedaan
heeft. Ik ben verdrietig, maar de moed heb ik nog niet verloren.' Hij fantaseert dan over de toekomst, over de mogelijkheid ooit nog uitvinder te worden. Dan volgt de zin: `Ik weet
nog niet dat ik nooit in de gelegenheid zal komen mij op één
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lijn te stellen met Edison of Ford.'
Duidelijk treedt in de laatste zin de identifikatie op van de
volwassen verteller met het kind in bed.
In vele romans van Hermans is de verteller uit het zicht verdwenen en heeft hij zich vereenzelvigd met de hoofdpersoon;
de werkelijkheid van de roman wordt geheel vanuit de laatste
gezien. Generaliserend kan men zeggen, dat deze hoofdpersoon met het krampachtige toekomstgeloof start, dat typerend
is voor de jeugdige ik in De elektriseermachine, en in de loop van
de roman tenslotte belandt op het punt van de volwassen ik,
waar de toekomst geen perspektief meer biedt.
Dit type roman, waarin van een polarisatie tussen een vertellende en belevende instantie geen sprake is, maar waarin
de verteller verdwijnt achter de hoofdpersoon, wordt meestal
aangeduid met personale roman, geschreven in de derde persoon. Een voorbeeld hiervan in Hermans oeuvre is De donkere
kamer van Damocles. De lezer ziet de wereld vanuit de hoofdpersoon Osewoudt, tenminste tot kort voor het einde. Elke
observatie in de roman is even subjektief als die in een ikroman. De lezer krijgt, naarmate de roman vordert, meer en
meer de neiging het woordje `hij' te vervangen door 'ik'.
Hermans zelf heeft deze vertelvorm de `verhulde ik-vorm' genoemd. Achter de romanwerkelijkheid is de alwetende auteur
die, bekend met de afloop, de elementen van de romanwerkelijkheid selekteert en struktureert en onbarmhartig de hinderlagen legt, waarin Osewoudt zal belanden. Hij tracht echter
de schijn te wekken, alsof het geordende zonder bedoeling en
toevallig is.
Spekulerend op grond van Hermans' biografie, filosofie en
werk veronderstel ik, dat deze wijze van schrijven hem in
tweeërlei opzicht boeit. De auteur is aan de ene kant de
meedogenloze vader, die zijn hoofdpersoon, dromend van een
grote toekomst, alle illusie ontneemt. (Dit beeld is uit te
breiden tot de schrijver als god, een sadistisch spelletje spelend
met de mens.) Aan de andere kant verschaft het de schrijver
de mogelijkheid zich te identificeren met de hoofdfiguur, als
een van levensangst verkrampte zoon, wanhopig zoekend zich
waar te maken in de toekomst, gebukt onder het regime van
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de vader.
De rol van de alwetende auteur en de positie van de personages kan mooi geïllustreerd worden met de `ingenieuze'
verklaring, die Bernard in Lotti Fuehrscheim tracht te geven
van het raadsel dat hem zo bezig houdt en dat hij ooit in de
toekomst hoopt op te lossen. Hij zegt tegen Gerard : `Misschien
zijn ons leven en onze toekomst eigenlijk al verleden, verleden
voor een ander wezen.
Alleen, dat andere wezen herinnert zich zijn verleden (ons heden dus) niet nauwkeurig meer
en bij het schrijven van zijn geschiedenis, maakt hij dikwijls
fouten ; soms maakt hij zich schuldig aan anachronismen, hij
brengt iets van zijn heden in zijn verleden, iets van deze toekomst in ons heden. Maar hij vlakt het uit, voor wij de kans
krijgen precies te lezen wat er heeft gestaan.'
De schrijver (dat andere wezen), wiens leven de sleutel is van
het raadsel, beschikt naar willekeur over het heden en de toekomst van zijn personages.
In Nooit meer slapen benadrukt, naar ik hoop aan te tonen,
onder meer de bijzondere vertelwijze het onzekere lot van de
hoofdfiguur Alfred. Deze roman laat zien, dat de wijze van
vertellen (speciaal de keuze van het point of view en het tijdsgebruik) voor de schrijver van belang is bij de presentatie
(...)

van zijn stof. Het is een feit, dat schrijvers van formaat zich

bezinnen op hun vormgevingsprincipes, de wijze waarop ze
de lezer kunnen manipuleren. Denk hierbij o.a. aan Nabokov,
Henry James, Vestdijk of Hermans.
Een van de meest geciteerde beweringen uit Hermans' beknopte romantheorie is zijn definitie van wat hij een `klassieke'
roman noemt: `Een roman, waarin alles wat gebeurt en alles
wat beschreven wordt, doelgericht is.' De strenge orde van de
romanwerkelijkheid staat in tegenstelling tot de wanorde van
de werkelijkheid in het gewone leven. Het doel waar Hermans
zich in de roman op richt, is in een nauw samenhangende
wereld de hoofdpersoon in de totale chaos te laten belanden.
De zojuist geciteerde definitie lijkt op het eerste gezicht in
tegenspraak te zijn met de vertelwijze in Nooit meer slapen. De
expeditie van Alfred wordt strikt chronologisch verteld in de
ik-vorm in het praesens. Meermalen is deze ongebruikelijke
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vertelwijze in de vele interpretaties van de roman gesignaleerd. Het bijzondere van het praesens in de roman wordt
duidelijker, wanneer men het stelt tegenover het `normale'
praeteritum, waarin de meeste romans geschreven worden.
Veelvuldig is er op gewezen, dat het praeteritum in het verhaal niet meer de taak heeft een `echte' tijd uit te drukken.
Roland Barthes meent, dat zijn funktie is de werkelijkheid
terug te brengen tot een punt ; het beoogt een hiërarchie in
het rijk der feiten te handhaven; `het veronderstelt een geconstrueerde, uitgewerkte, in zichzelf besloten en tot een betekenisgeleiding. teruggebrachte wereld en niet één die er zomaar is, open en bloot, vrijblijvend. Achter het praeteritum
schuilt altijd een of andere demiurg, een god of een verteller.' Ook de derde persoon is een indikatie, dat we met een
fiktieve wereld te maken hebben en met een verteller. De
vertelvorm in het praeteritum en de derde persoon van vele
romans en - verhalen is in overeenstemming met het doelgerichte en geordende, dat de auteur nastreeft. Nooit meer slapen
lijkt hier een uitzondering op.
Mendilow _heeft in zijn studie Time and the novel geen goed
woord over voor een ik-roman in het praesens. `A narrative
in the first person and written throughout in the present tense
would, if it were possible at all, appear so artificial as to make
any identification impossible. It would obviously be limited
to sensations and thoughts and exclude all action. It would
also obtrude the act of writing itself, and by specifying itself
too closely "in time would appear even more remote to the
reader, fór it would impress on him constantly the fact and the
act of communication.'
Nooit meer slapen maakt helemaal geen artificiële indruk en het
kost weinig moeite zich met Alfred te identificeren. De roman
is een bewijs dat een al te strikte toepassing van de vertelwetten
uit den boze is.
Opvallend in Nooit meer slapen is, dat de roman, evenals
Hermans' personaal vertelde romans, slechts voor een deel bestaat uit de weergave van Alfreds gedachten en gevoelens,
maar voor het grootste deel uit de weergave van de handelingen en gesprekken van hem en andere personages, voor
i68

zover ze door hem geobserveerd en soms gefantaseerd worden.
Hermans breekt radikaal met de verwachtingen die de lezer
bij een dergelijke vertelwijze heeft. Er is geen minutieuze beschrijving van wat zich in het innerlijk van Alfred afspeelt,
maar er is overdaad aan handeling in een tocht van ongeveer
drie weken. De schrijver doet geen enkele poging om via de
stream of consciousness à la Joyce een komplete persoonlijkheid op te roepen, die beantwoordt aan wat we psychologisch verantwoord noemen.. Alfred wordt niet zozeer getypeerd in wat hij denkt, maar in wat hij doet.. De mensen
weten eigenlijk niet, zegt Hermans in zijn Wittgensteinopstel,
wat zij zouden moeten mededelen, zelfs als zij betere kommunikatiemiddelen zouden bezitten, dan de aanwezige. `Het
onuitsprekelijke is niet zozeer onuitsprekelijk, maar het is,
zolang er geen woorden voor zijn, zelfs niet denkbaar.' Wittgenstein heeft duidelijk te kennen willen geven dat, om iemands
bedoeling te achterhalen, het geen enkele zin heeft zich af te
vragen, wat voor psychische akt van bedoelen deze aan zijn
woorden heeft gekoppeld.
`Gott, wenn er in unsre Seelen geblickt hitte, hitte dort
nicht sehen können, von wem wir sprachen.' Het heeft weinig
nut (ook niet voor een engelbewaarder) een ., uitzichtsloze
speurtocht te ondernemen naar de hersenschim van één enkel
voorval in het verborgen binnenste. Beter is het, volgens
Wittgenstein, te letten op de observeerbare, uitwendige gedragingen, de publiek toegankelijke gebeurtenissen, iemands
context en omgeving in de ruimste zin. Hermans heeft van
Alfreds zieleleven slechts schetsmatig aangegeven, hoe de
selekterende, regulerende funktie van het ego voortdurend bedreigd wordt door een scherp ontwikkeld superego. Wil de
lezer Alfreds onbewuste bedoelingen achterhalen, dan zal hij
zich moeten richten op de momenten, waarop Alfred handelt,
zich vergist in de weg, zijn kompas verliest, vat tracht te
krijgen op zijn omgeving of zijn angst en verlangens projekteert op de anderen, wier gevoelens en gedachten hem verborgen blijven. De eerder geciteerde kritische opmerkingen
van Mendilow tonen aan, dat de vertelsituatie in Nooit meer
slapen niet zeer gebruikelijk is. Alfred, de ik in de roman, kan
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onmogelijk de verteller zijn. In het verhaal Hundertwasser,
honderd vijf en meer is er een soortgelijke vertelsituatie. Er is
daar sprake van een ik-figuur, een vereenzaamde oude man,
die zijn gedachten de vrije loop laat. De schrijver heeft getracht de verteltijd en de vertelde tijd overeen te laten komen.
De weinige handelingen in het verhaal (bijvoorbeeld : `Ik sta
op en leg de kijker in de bureaula') kunnen beschouwd worden
als de onvermijdelijke voortzetting van de gekozen vertelwijze. Een andere mogelijkheid is ook ze te beschouwen als
mededelingen aan zichzelf, geforceerde pogingen het kontakt
met de wereld buiten hem niet te verliezen.
De vertelwijze van ,Nooit meer slapen op deze laatste manier
verklaren doet enigszins geforceerd aan, hoewel de eenzame,
verkrampte Alfred de indruk wekt als een slaapwandelaar, ten
prooi aan een nachtmerrie, in het leven te staan. Denk hierbij
aan de woorden van Wilma : `Ik denk dikwijls dat er eigenlijk niet veel verschil is tussen leven en dromen. Het verschil is
maar schijnbaar, doordat we, als we wakker zijn, alles veel te
bevooroordeeld bekijken om te zien dat het leven ook een
droom is.'
Wie per se de vertelwijze van deze roman vanuit de bestaande vertelprocédes in ik-romans wil verklaren, kan zeggen, dat de schijnwerper geheel gericht is op het belevende ik,
dat zijn lotgevallen na afloop van de expeditie vertelt in het
praesens historicum, zonder echter als verteller duidelijk in de
roman aanwezig te zijn.
Meer voor de hand liggend is het te zeggen, dat de alwetende
auteur het point of view gefixeerd heeft in het bewustzijn van
Alfred, achter wie hij talloze malen opduikt. Een keer doet
hij dit op zeer expliciete wijze, als hij de leek aanraadt zelf
maar op te zoeken wat schisteusgesteente is. Verder is hij
natuurlijk aanwezig in o.a. de onontbeerlijke regieaanwijzingen en de tijdstrukturering van de roman. De roman die de
indruk geeft de tocht van Alfred op de voet te volgen, blijkt in
werkelijkheid hiaten in tijd te hebben. In de tekst beginnen
passages met `ondertussen' of met `een uur later'. Soms gaat
de roman over in de voltooid tegenwoordige tijd; er wordt
dan teruggeblikt op wat heeft plaats gevonden. De stukken
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wit in de tekst en de overgangen van de hoofdstukken geven
soms verloop van tijd aan. Met het weglaten en bekorten en
daartegenover het uitspinnen van tekstgedeelten wordt de
chronologische opeenvolging van gebeurtenissen gestruktureerd. De roman suggereert in eerste instantie een chaotische
hoeveelheid impressies van Alfred. Zo geeft de nauwkeurige
beschrijving van Alfreds ontmoeting met Nummedal in het
begin van het boek de lezer even de indruk van een volledige
registratie. Een belangrijk element in de leeservaring van
Nooit meer slapen is de spanning tussen deze chaotische quasivolledigheid en de strakke doelgerichte orde van de roman.
,Nooit meer slapen, op het eerste gezicht een spannend reisverhaal, blijkt ten slotte een hecht gecomponeerde `klassieke'
roman. De ik-figuur in de roman is het cement tussen de
stenen, die de verhaaleenheid bouwen. Door de keuze van de
ik-vorm kan Hermans de beschreven werkelijkheid als bewustzij nsinhoud, prof ektie of vermoeden van de ik-figuur laten
uitkomen. In zijn essay Experimentele romans heeft de schrijver
gezegd, dat niet de werkelijkheid die beschreven wordt van
het grootste belang is, maar de beschrijver. `Het is namelijk
een eigenaardigheid van de mens dat hij de chaotische werkelijkheid die hem omringt, toch beschrijven moet. Hij beschrijft
hem alsof hij geordend was. Hij wil er een orde in leggen.
Misschien weet hij dit, weet hij dat het zijn hoogst persoonlijke orde is die hij erin legt, maar hij kan het niet laten.'
Hoewel Hermans zich hier allereerst natuurlijk op het standpunt van de schrijver plaatst, kan men toch zeggen, dat deze
beweringen tevens gelden voor de ik-figuur Alfred, met wie
de schrijver zich identificeert. Alfred, gedetermineerd door
zijn verleden, legt een hoogst persoonlijke orde in de observatie van de werkelijkheid. Hij is gevangen in het web, dat
hij in zijn paranoïde angst over de werkelijkheid heeft gespannen. Evenals het wezen van de wereld niet is te benaderen, zonder buiten het heelal te treden, evenzeer is het
onmogelijk voor Alfred (en daarmee voor de lezer), opgesloten als hij is in zijn benarde wereld, een punt te vinden,
waarin beslist kan worden tussen waar en onwaar, tussen
objektiviteit en subjektiviteit. De positie van Alfred is exem17I

plarisch voor de positie van de mens in de kosmos.
Voor het vaststellen van zijn plaats in de wereld, van zijn ware
identiteit, is het voor Alfred van levensbelang te achterhalen,
wat de anderen in zijn omgeving van hem zeggen en denken.
`De angst dat andere mensen hem zien zoals hij is op die foto's
die hij niet kan endosseren, dat ze hem misschien nooit zien
zoals het spiegelbeeld waarvan hij houdt, heeft de menselijke
individu versplinterd tot een groep die uit een generaal plus
een bende muitende soldaten bestaat.'
Op een ondubbelzinnige wijze wordt in het verhaal Het grote
medelijden enige bladzijden lang gemediteerd over de ontmoeting. Hier wordt zeer direkt onder . woorden gebracht,
wat in meer verhulde vorm het typische gedragspatroon van
de hoofdfiguren is in Hermans' romans, wanneer zij in kontakt
komen met de anderen. Kort samengevat komt het er op neer,
dat de hoofdfiguur zich vervreemd voelt, . hij is toeschouwer
tijdens de ontmoeting. `Al mijn ontmoetingen eindigen met de
vage handdruk der fantomen. Zij .spelen zich voor mij af, ik
doe er niet aan mee.' In Nooit meer slapen zijn- talloze passages
aan te wijzen, waarin Alfred zijn belichaamd zelf gadeslaat,
wanneer dit kontakt onderhoudt met een ander. `Ik neem
waar dat ik de brief openvouw, zoals ik voor de portier gedaan
heb.' De ik ervaart zijn ware zelf als leeg; het heeft geen
boodschap, het staat met lege handen. In Het grote medelijden
staat: `Ze begrijpen niet dat de lege handen waarmee ik bij- ze
binnenkom, hen kunnen verlossen van de verschrikkelijke
volte waarin zij de wereld willen laten stikken.' De enige
mogelijkheid om zijn onzekere, lege identiteit te handhaven
tegenover de verzwelgende realiteit van de anderen is de
depersonalisatie .van die anderen. Zij worden gereduceerd tot
personifikaties met enige. elementaire trekken, zonder al teveel
nuancering. Slechts met deze kunstgreep kan Alfred een greep
krijgen op de personen in heden en verleden en daarmee zijn
wankele autonomie voorlopig veilig stellen. De anderen zijn
echter nodig als de voortdurende bevestiging van zijn bestaan.
Eenmaal, tegen het einde van de roman, krijgt Alfred de
informatie, dat iemand hem heeft gezien zoals het spiegelbeeld
waarvan hij houdt. Het noorse meisje Inger Marie, in wie
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Alfred, zoals uit de leeftijdsbepaling blijkt, zijn zuster projekteert, leest hem voor uit het aantekenboekje van de verongelukte Arne, Alfreds alter ego. Arne heeft zijn notities gemaakt,
zonder dat hij wist, dat Alfred deze onder de ogen zouden
komen. Arne was van plan, zoals uit het boekje blijkt, desnoods een week op de verdwaalde Alfred te wachten. Hij vervolgt zijn relaas met de opmerking: `Bewonder zijn doorzettingsvermogen. Klaagt nooit, hoewel een paar keer lelijk
gevallen. En dan houd ik hem 's nachts nog uit zijn slaap
door dat afschuwelijke snurken van mij. Een ander zou al
lang gezegd hebben ik heb er genoeg van.' Het vergeefs verlangen van Alfred naar een soort bevestiging van zijn persoon door de vader wordt door de notities van de gestorven
Arne geaktualiseerd en misschien enigszins ingevuld. Het
boekje van Arne stelt de lezer, opgesloten in Alfreds wereld, in
staat de hoofdpersoon te zien door de ogen van een ander.
Het aantekenboekje heeft niet alleen betekenis binnen dt- vertelwijze in de ik-vorm, maar ook binnen die in het praesens.
In zijn inaugurele rede Tijdopnamen, handelend over de tijd in
ik-romans, meent W. Blok, dat de praesens-vorm van ,Nooit
meer slapen te verklaren is uit wat zijns inziens het grondmotief
van de roman is: `De vraag naar de zin van het bestaan, de
principiële onbegrijpelijkheid van wat ons overkomt, waarbij
de enige wellicht te noemen waarde is: het moedig volhouden.' De vaste overtuiging dat het leven niet begrepen kan
worden, impliceert volgens Blok, dat ook het verleden niet
begrepen kan worden; het kan dan ook niet zelfstandig
gestalte krijgen. `Zo is er alleen het nu, het praesens, dat
moedig wordt volgehouden.'
Ik vraag me af of dit effekt ook niet door de vertelwijze in het
praeteritum bereikt zou zijn, waarin de meeste van Hermans'
romans zijn geschreven. Bloks filosofische hypothese houdt
geen rekening met het belangrijke feit, dat het praesens voor
de lezer en voor Alfred een toekomst veronderstelt. Op deze
toekomst tracht Alfred hardnekkig een magische greep te
krijgen. Zijn toekomstillusies zijn niet los te maken van zijn
verleden. Alfred, wiens zoeken naar meteoorstenen parallel
loopt met zijn zoeken naar zijn ware identiteit, zijn plaats in de
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wereld, reflekteert en spreekt talloze malen over zijn verleden.
Tijdens momenten van bewustwording staat zowel het gedetermineerd zijn door het verleden centraal als de onbegrijpelijkheid daarvan. Zeer scherp wordt dit door Arne onder
woorden gebracht, als hij de mogelijkheid van rationeel
begrijpen tegenover de onmogelijkheid van emotioneel begrijpen zet. `Het komt komt doordat in iedereen, hoe wijs ook, een
krankzinnige zit verstopt. Een wilde krankzinnige en die
krankzinnige groeit uit hetzelfde waaruit alle krankzinnigen
groeien : uit het kind dat wij geweest zijn toen wij een, twee,
drie jaar oud waren.' Stukje bij beetje moet Alfred erkennen,
dat het verleden onherroepelijk is en niet gewijzigd kan worden. Als het fiasco van zijn onderneming een feit is en hij
met lege handen bij moeder thuis zit, overdenkt hij : `Niemand
kan tweemaal op hetzelfde punt beginnen. Elk experiment dat
niet herhaald kan worden, is helemaal geen experiment. Niemand kan met zijn leven experimenteren. Niemand hoeft zich
te verwijten dat hij in den blinde leeft.' Het onherroepelijke
voortschrijden van de tijd, de inperking van de toekomst
wordt in de tegenwoordige tijd van de roman onbarmhartig
vastgelegd met elke stap die wordt gedaan en met elke minuut
die verstrijkt. Deze wedloop tegen de tijd speelt zich af tegen
het decor van de niet ondergaande zon.
Het moedig volhouden tijdens de tocht is tevens een vertwijfeld pogen het verleden op een afstand te houden, te verdringen, en op die manier de toekomst open te houden. Alfreds
verleden is het totaal van belevingen, verband houdende met
de wereld van vader, moeder en zuster. Die wereld van de
anderen impliceert dood, ouderdom, invaliditeit, anonimiteit,
mislukte wetenschapscarrière, morele pressie, gehoorzaamheid, gebrek aan originaliteit, gelovig zijn enz. enz. Het resultaat van dit verleden is een versplinterd ik, een chaos van ambivalente gevoelens, `een generaal plus een bende muitende
soldaten'. Door rigoureus voor één ideaal te kiezen, namelijk
de wetenschappelijke carrière, hiermee tegemoetkomend aan
de morele pressie van moeder en zuster, meent Alfred zich te
kunnen handhaven, verder te kunnen leven. Zijn ideaal wordt
echter onmiddellijk door hem verabsoluteerd, daar de weten174

schappelijke carrière tevens een volledige afrekening moet zijn
met de vader, wiens mislukte carrière, anonimiteit, Alfred een
doorn in het oog is. Aan de andere kant is de carrière een
wanhopige poging kontakt te krijgen met de gestorven vader.
Zo zoekt hij fanatiek naar de luchtfoto's, die, als zijn zusje
gelijk heeft, de mogelijkheid geven de wereld te zien als zijn
vader. Gevoelens van schuld, agressiviteit, angst en verlangen
naar geborgenheid beheersen het gedrag van Alfred. Deze
ambivalente gevoelens komen tot uiting in enerzijds de
knullige opzet van de expeditie en anderzijds in de hardnekkige pogingen de tocht alsnog te doen slagen.
Hermans stelt door de vertelwijze in het praesens de lezer in
staat op zeer direkte wijze getuige te zijn, hoe Alfred in het
heden, bepaald door zijn verleden, een greep tracht te krijgen
op zijn toekomst, die in schijn nog open is.
Het aantekenboekje van Arne illustreert wat de mogelijkheid
van de vertelwijze in Nooit meer slapen is. Het boekje van Arne
eindigt met 'Helling...'. De lezer weet, dat Arne hierna de
dood vindt. In de roman, waarin de ik-figuur niet de verteller
is, is er de reële mogelijkheid, dat deze verongelukt. Dit in
tegenstelling tot een ik-roman in het praeteritum, waarin de ik
terugblikkend zijn tocht zou beschrijven.
Het lot van Arne zou ook Alfreds lot kunnen zijn. De roman
zou even abrupt kunnen eindigen als Arne's aantekenboekje...

J. Fontijn

september 1971
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Anton Koolhaas:
Prijs het slijk

Sinds 1956 verbeeldt Anton Koolhaas in zijn zo langzamerhand omvangrijke oeuvre de problematiek van aardebewoners—dieren èn mensen, maar vooral dieren , die het vermogen tot `natuurlijk' reageren verloren hebben, en daardoor
in een voor hen kritieke staat-van-zijn komen te verkeren, welke
zij niet kunnen doorgronden, laat staan beheersen: een en
ander meestal met droeve afloop. De verhalen waarin mensen
en dieren samen optreden, geven veelal een kwadraat van
deze problematiek.
Koolhaas' werk proevend en herproevend, is de lezer geneigd
de informatie die het bevat als volgt samen te vatten : alle
zogenaamde metafysica is zelfbedrog, illusie, wensdroom;
eigenlijk bezitten de schepselen maar één mogelijkheid van
werkelijk zijn, en wel in een lichaam, dat door zijn specifieke
vorm en eigenschappen de diersoort in kwestie (ook de mens)
conditioneert. Die beperktheid kan bij sommige enkelingen
doorbroken worden als gevolg van een in wezen wonderbaarlijk vermogen tot aandacht voor, overgave aan, iets of iemand

anders.
Dieren verkeren in Koolhaas' verhalen vaak in een grenssituatie, n.l. dat zij niet meer helemaal passen in hun `eigenaardige' fysieke gesteldheid en levensomstandigheden. Zij zijn
niet meer vanzelfsprekend één met de natuur. Zij hebben bepaalde gewaarwordingen, waardoor zij vervreemden van wat
zij oorspronkelijk waren. Dat maakt hen kwetsbaar. De dood,
die het nog onbewuste schepsel gewoon over zich laat komen,
wordt voor deze uitzonderingen een voelbaar naderend en
alles beïnvloedend gebeuren. Haast ieder zogenaamd dierenverhaal van Koolhaas bergt een verwijzing naar het ogenblik
van verzet of berusting in het aangezicht van de dood, het
niet-meer-zijn. Het hangt er nu alleen maar van af, in hoeverre die dood door de betrokkene (n) wordt ervaren als een
onkenbare, maar in hoge mate prikkelende mogelijkheid tot
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veranderen : als een vervulling, die op paradoxale wijze afhankelijk blijkt van het feit, dat men zich ontledigt van wat
tot nu toe leven was.
Wat de mensen betreft, die kunnen ondanks hoger ontwikkeld
bewustzijn, `rede', al evenmin de dood weerstaan; wel beschikken zij over meer middelen om dood en verval zo lang
mogelijk uit hun bewustzijn te verdringen. Poging tot instinct
lukt de mens niet, en ook slaagt hij er nooit in, een werkelijkheid van méér dan aardse dimensies te begrijpen.
De dieren en mensen van Koolhaas vertegenwoordigen dus
allerlei gradaties van waarnemings- en begripsvermogen.
Geen wonder, dat de schrijver tenslotte in de ban is geraakt
van de Ark (Jfoach) . In de oud-testamentische voorstelling is
Noach, de eerste aartsvader, de hoeder en leider van de creaturen : een bewustzijn in de vorm van blind geloof in een Schepper, en als zodanig gesteld boven de instincten en driften.
Noach luistert naar zijn God (in almachtige wijsheid de tegenhanger van de Natuur), zoals het onbewuste dier instinctief
aan de natuur-in-zich gehoorzaamt. Maar het Noach-zijn, dat
wil zeggen : vroom alle dieren in zich dragen en beheersen, is
voor gewone stervelingen niet weggelegd. In de verbittering
om die onmacht wortelt de voorstelling van het bij uitstek
menselijke Kwaad.
In de meeste van zijn vroege verhalen heeft Koolhaas zich bij
voorkeur beziggehouden met de zowel potsierlijke als zielige
beperktheid van min of meer bewuste schepsels, die echter aan
de complexe kwellingen van het Kwade nog niet toe zijn. Het
is een mikrokosmos op zolders, achter het behang, in een vijver
of op het erf, in holletjes, of onder het kroos van een sloot,
louter gescharrel en gewroet van de onaanzienlijkste, meest
voorkomende kleine diersoorten: niet alleen een op aandachtige waarneming berustende weergave van de typische gedragspatronen van de dieren, maar tevens in vele opzichten
een lachspiegel voor de mens, die zich immers óók zo gewichtig
waant in zijn hoekje van het heelal. In dit verband is er geen
schriller beeld denkbaar van tot ritueel verstard geloof in eigen
uitverkoren-zijn, dan het over kalkoenen handelende verhaal
`De trechter' in Er zit geen spek in de val. Menselijk kwaad krijgt
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gestalte in een monsterlijk fantasie-dier, de gormol, een wezen
van roet en kalk en duisternis, in het titelverhaal uit Een gat in

het plafond.
Geleidelijk schijnt Koolhaas de nadruk verlegd te hebben van
het overwegend collectieve gedoe van zijn muizen en mussen
e.d. naar het meer individuele waarnemen en ontdekken van
dieren, die zich nu juist daardoor van hun kudde of zwerm
onderscheiden. Drama ontstaat, waar dier en mens met elkaar
in aanraking komen, en het voor dieren ondefinieerbare en
onnaspeurlijke Kwaad een rol gaat spelen. Vooral belangwekkend zijn de varianten van dit type verhalen, waarin Koolhaas
dieren laat functioneren als het zichtbaar, tastbaar geworden
menselijke onderbewuste (zoals bijvoorbeeld in Mijn vader
inspecteerde iedere avond de Nijl, waar vlucht-uit-de-werkelijkheid
van een mens, en het zweven, statig gaan en staan, en tenslotte
jammerlijk omkomen in de winterkou van een reiger, inéénvloeien) .
In Koolhaas' twee toneelstukken, het al genoemde Noach en
Niet doen sneeuwwitje staat het falen van de mensen, het kwaad
dat wij elkaar en de schepping kunnen aandoen, centraal. De
dierenwereld wordt in beide spelen vertegenwoordigd door
een wild zwijn, het bij voorkeur in het slijk wroetende schepsel,
dat in een archaïsch verleden gold als het uitverkoren dier van
de Aardmoeder.
Steeds complexer is intussen de manier geworden, waarop
Koolhaas in zijn verbeeldingen mens en dier en dood binnen
één kader verenigt. In veel van zijn vroegere werk leek de
naderende dood, of het proces van sterven, de schok te zijn die
de grenzen tussen instinct en bewustzijn deed vervagen. Men
krijgt de indruk, dat hij in toenemende mate geobsedeerd
wordt door het gegeven van een mens, die in een dier of dieren
zijn eigen dood herkent.
De dieren, die Koolhaas beschrijft, zijn overwegend `lijf'. Hij
kiest haast altijd die soorten, die iets molligs en bolligs hebben,
knaagdieren vooral en vogels, hoenderen; of iets gedrongens
van geconcentreerde kracht, zoals beren en wilde varkens.
Vaak ook komt in zijn verhalen de hond voor, die nu eenmaal
over het algemeen voor de mens hèt dier, hèt `dierlijke' verte179

genwoordigt, zowel in positieve betekenis (trouw, gehoorzaamheid, volmaakte speurzin) als in negatieve (onderworpen, onrein, promiscue) . Koolhaas' dieren ondergaan zichzelf
in de eerste plaats als `vat' voor de geheimzinnige energie,
die leven heet. Hun welzijn is het gevoel tegen die stroom
van kracht opgewassen te zijn, zich er mee te kunnen vereenzelvigen. Falen van het lichaam betekent de dood. Koolhaas spreekt bijvoorbeeld van de `compacte gestaltetjes' van
kippen, van hun `van warmte gonzende lijven'. De on-affe,
want veer-loze lijfelijkheid van het kuiken Ferdinandus
(Vleugels zonder veren' in Vleugels voor een rat), is maar `een
naakte kleine huls op twee poten'. Het leven voelt hij als `een
ingepakte storm'. De muis Irza in `Een bloem voor morgen', in
dezelfde bundel verhalen, is één en al lijf, zelfs haar denken is
`lijf' : `Ze denkt van het uiteinde van haar staart tot de randen
van haar oren. Alles daartussen denkt. Dat voelt ze, met haar
kop denkt ze alleen, dat ze daar niet mee tussenbeide moet
komen.' Irza's lijfelijkheid is adequaat voor volledig muiszijn: In haar lijf gaat alles zeer ongemerkt, maar overdadig toe.' Het zich zo heerlijk in haar vel voelen, zou exces
kunnen worden, `een spel
waarbij ze op het laatst heel dik
en zwanger zou zitten hijgen'. Deze muis is voor de oude heer
Kretscher ('met afgedaan bestaan'), in wiens huis zij zich
ophoudt, een onverdraaglijk teken van leven. Hij en zijn zieke
vrouw worden voortdurend gekweld door hun uitgebluste
lichamelijkheid. Kretscher mag `ingenieur' voor zijn naam
schrijven; die titel onderstreept op wrange wijze zijn onmacht
het leven vast te houden, de muis te vangen.
Hij ziet in Irza een vreemde bloem `met wulpse kleuren', als
`het woekeren van leven', `opwellend en tevoorschijngroeiend
leven', en ervaart haar draaien op de val waar zij zich niet in
laat lokken, als `iets sexueels'. `De rug van de muis was zo lenig
en mals en het rood van het bloed en het blauw van de aderen
en het bruin van het glanzend vel werden paars en lila',
kortom zij is als een bloem voor morgen, de toekomst waaraan
Kretscher geen deel heeft. De twee oude mensen kunnen
eigenlijk niet meer `menselijk' denken, nu hun lichamen niet
meer in staat zijn de animale energie te herbergen. In Irza
(...)
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daarentegen wordt de overmaat van leven, :de volheid, haast
een begin van iets anders dan alleen-maar-lijf-zijn.
De haas Reinier (`De strik' in Weg met de vlinders) voelt zich `een
afgeronde haas' wanneer hij doet `wat een haas meestentijds zo
sterk bevalt' en wel `springen door het licht van de herfst en
voelen dat hij van binnen leeft, maar van buiten met zijn kleur
is opgenomen in die van de grond, de bladeren, de bosjes en
het veld'. Hij weet dan `dat alles in en aan hem, hem toebehoorde, van hem uitging en door hem gedreven werd'. De
jager, die hem in een strik vindt, neemt waar hoe `het leven
van de haas in dat dier (zat), als in een doos'. (curs. van mij
H.H.) Reinier wordt niet gedood, omdat hij zich roerloos
houdt, dat wil zeggen, zich niet als een haas gedraagt, niet instinctief op de vlucht slaat. Door dit avontuur verliest hij zijn
dierlijke onschuld, voortaan is er voor hem geen welbehagen
meer in zijn lijfelijkheid-zonder-méér, het spelen met zijn oren
en het zwenken door de kleuren van het landschap. Ook bij de
beer Burlot ('Kou' in Een gat in het plafond), vloeit zijn zelfbewustzijn voort uit een als `lekker' ervaren lijfelijkheid. De gewaarwording van naderend niet-zijn wordt door Burlot het
eerst gevoeld als een verandering in dat speciale aangename
`omtrent de lendenen', de voor beren kenmerkende smalle
heupen. Burlot wordt door die `kou onder de staart' onzeker,
minder beer. De man, wiens vrouw door Burlot gedood is,
reageert op de koude van zijn verlies met een doelbewust
doden, van heel andere orde dan de onlust van het door
onbegrijpelijke kilte in verwarring gebrachte dier. De man
`was in één nacht zo vereenzaamd, dat hij het leven wilde
bestrijden'. Voor hem is de beer de belichaming van de wrede
natuur. `Er is geen vrede tussen de aarde en wie er op leeft. Dat
is het weeklagen.' (Een enigszins vergelijkbare situatie heeft
Koolhaas beschreven in De hond in het lege huis. Daar geeft hij de
zee de functie van het onpersoonlijke dodende element, en
concretiseert hij de machteloze eenzaamheid van de man,
wiens vrouw verdronken is, in het beeld van een opgesloten
hond.)
Het wilde zwijn Drambak Trost, `het wild beboste zwijn vol
lusten' ('Een open plek in het bos' in Een geur van heiligheid),
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voelt als iets `dieps en zaligs' het wroeten in de `donkere aarde,
die van waterdamp weet'. Zijn afgerond-zijn heeft te maken
met `overbodigheid van ogen en de weldaad niet te behoren bij
water boven gebeurt
De aarde lijft in' . Het lichaamsspek
is soms een last. `Maar alsje er langzaam mee in de modder
zakt, wordt het plechtig glazig. Kathedralig misschien wel.
Koel en blauw wit, met vensters op de duisternis. Op de
sterrenlucht van heel, heel lang geleden.' Het schaap Ursula
in het titelverhaal van Een geur van heiligheid voelt zich in
haar wolligheid tijdens het herkauwen `van binnen net als
van buiten', en ondergaat dan het leven als `zo'n lekkere
zachte boel'. Dit schaap wordt echter aangeraakt door onrust,
en door verlangen naar wat er in èn buiten de wei `gaande' is.
Boven op een rotsblok, vaak met een even neergestreken vogel
op haar kop of haar lijf (fraai symbool voor bevlogenheid !), is
Ursula zich voor het eerst bewust van ruimte. Daarna gaat zij
op verkenning uit. Het bestaan van vinken en libellen en
kleuren en vreemde geluiden dringt tot haar door, en ook, hoe
in de nacht, wanneer zij alleen buiten is, zij als het ware alle
levende wezens in zich verenigt. `Ze voelde dat het geen
verschil maakte, of ze een schaap was, of enig ander levend
wezen. En het doet er niets toe, of we ons daarbij aan de
viervoeters houden, of overgaan op vogels, of libellen, op
vissen zelfs en krakerige kreeften of geruchtloze zeesterren.'
In het titelverhaal van Vleugels voor een rat denkt de rat W.
Raudt over zichzelf: `Hij was een bron', en hij voelt `al vretend
hoe hij zou toenemen'. Hier lijkt de overdadige agressieve
energie als een dóórstoten-naar-een-andere-staat-van-zijn
verder uitgewerkt te worden in het beeld van de vleugels, die
Raudt aan zijn spiegelbeeld in het water en aan zijn schaduw
op de grond ziet toegevoegd wanneer de ratten-verslindende
uil boven hem zweeft. De in een huivering van ontzag en
begeerte waargenomen `hogere' bestaansvorm van het vliegende schepsel betekent voor W. Raudt de dood. `Toenemen
in wat? In omvang? In macht? Wat wist hij niet. Hij dacht
aan de vleugels van de uil, die een ogenblik zijn vleugels
waren geweest.' Raudts lijfelijkheid is, in zijn beperkte
domein, macht om te bijten en te copuleren. Hij en zijn horde
(...)
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zijn de stank, duisternis en geilheid, waarvan de door Koolhaas in een speels visioen bijwijze van koor opgeroepen aestheten, `de dames en heren van het azuur', die zich vermeien in
de lieflijke oppervlakte van het landleven, nooit iets zullen
weten.
Een andere rat uit Koolhaas' bestiarium, Aortus ('Gifvan de
overkant' in Poging tot instinct) voelt `dat hij iets in zich had, dat
te groot was voor het leven dat hij leidde en dat hij om zich
heen zag leiden' . Dus gaat hij uit op verkenning over de lange
ijzeren brug, waarin de ruimte `trilt en gonst'. `Het was een
ingehouden trillen, bovenaards van kracht; het was tegelijkertijd materie en geest ; maar het maakte dat hij zijn hart voelde
bonzen en dat dit net zoiets moest zijn. Het was geluk. Het was
het sein dat men leefde. Het was alsof het leven gepresenteerd
werd aan de ruimte. Aan de oneindigheid, aan het heelal.'
Aortus wil het bestaande niet afzweren, zoals de andere ratten
in zijn omgeving doen, integendeel, hij wil het juist aanvaarden, en daarom voelt hij zich in zijn `spanning der oneindigheid' heerlijk gestemd. In on-ratachtige euphorie eet hij zich
dood aan vergiftigde afval van de overkant.
De rillingen van de haas Leendert ('De liefde is een doublet
van hazen' in Er zit geen spek in de val) zijn verwant aan wat
Aortus op de brug ondergaat. Leendert denkt: `Ik zou wel
willen, dat het iets anders, iets meer wordt dan rillen', dat wil
zeggen, dat dit grensgevoel zal overgaan in een zalig anderszijn. De natuurlijke drang naar contact met de wijfjeshaas
Mathilde treedt buiten de perken van alleen-maar-instinct.
Dat verlangen is voor Leendert verbonden met zijn gewaarwordingen aan de oever van de vaart, waarin waterbelletjes
opstijgen, die blijken te rinkelen `als men er zich in verdiepte'.
Leendert nu verdiept zich werkelijk in wat er in hem gebeurt.
Hij begeeft zich als het ware in een overgangsgebied. Zijn uitverkorene, de `voedster' Mathilde, kent iets dergelijks, alleen
is het voor haar, het vrouwelijke schepsel, niet een beweging,
zoals voor Leendert, maar een staat-van-zijn, vooral te beleven in een bepaald bietenveld, waar het spel van licht en
schaduw tussen de bladeren haar de gewaarwording schenkt
`of je in een heel andere wereld bent beland en in een heel
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ander leven dan je eigen leven'. Op bijzonder subtiele manier
wordt het verschil tussen de twee hazen aangeduid, de meer
wereldwijze aanpassing aan het tijdelijke van Mathilde, en het
streven naar een andere, `verdere' fase van het bestaan bij de
pas volwassen Leendert.
In het liefdesspel naderen zij elkaar met een tederheid en
bewustheid, die de blinde natuurdrang te boven gaat (vandaar telkens de nadruk op het naar elkaar kijken van deze
dieren) . Voor Mathilde is het beminnen al snel een gelukschenkende staat-van-zijn, zoals het verblijf in het betoverende bietenveld, bij Leendert blijft de verwondering om de
raadselachtige verwantschap tussen wat hij voelt en het rinkelen, klinken, van waterbellen. De dichterlijke visie, het
`hogere' denken, of hoe men dat dan ook zou willen noemen, is
kenmerkend voor, ja, onafscheidelijk van Leenderts eenheid
met Mathilde. In dit verhaal treedt aan het slot een mens op,
de Jagersman', die in de twee hazen slechts wild, buit, ziet en
ze neerlegt, zonder evenwel ooit hun lijkjes te vinden. Tussen
de regels door suggereert Koolhaas een verband tussen menselijk bewustzijn en onderbewustzijn, en het instinct en méér
dan instinct van zijn dieren; en vooral, tussen het falen van die
heer C. G. H. Hageraarts Czn als jager, en het falen van
Leendert en Mathilde als hazen. De fatale ontmoeting ligt
precies in het punt, waar de reflexbeweging van de man, die
doodt bijwijze van sport, en die van de onschuldige
natuur-wezens, die zelfs vluchtend samen willen blijven,
elkaar kruisen. De paar zinnen, waarin beschreven wordt, hoe
de heer Hageraarts droomt, dat hij zichzelf in beide voeten
schiet `zodat hij nooit meer op de vlucht kon gaan, of naar
iemand toe', bevatten in geconcentreerde vorm het schuldbesef van het 'rechtopgaande dier'.
In toenemende mate heeft Koolhaas zich, zo lijkt het, beziggehouden met deze problematiek: de verhouding tussen het
zuivere, echte dier, overrompeld door vormen van bewustzijn,
en de onzuivere mens in zijn regressie naar zogenaamd
`dierlijk' gedrag. Er is nauwelijks een weerzinwekkender
beeld denkbaar van corrupte lijfelijkheid en fysieke onmacht,
dan de vijf Pekinezen (vijf decadente zintuigen?) van het
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dame-hoertje in `Waar j ankt Hassan?' (Vleugels voor een rat) .
Hun bazin, herhaaldelijk aangeduid als `het schepseltje',
schijnbaar zacht en teer, maar in werkelijkheid een in baleinen
gepantserde sinistere weekheid, weigert haar naaktheid, haar
lijf, te tonen. De altijd met elkaar verstrengelde monsterlijke
hondjes kleven aan haar als een `bruine kluwen'. De officier-op-leeftijd, die nog wel eens een erotisch verzetje wil, ziet
in haar de belichaming van zijn eigen verdrongen liederlijke
neigingen, de `schaduw' van zijn voorname levensstijl : `die slet.
in die rotjurk, die ogen, dat karkas, dat verdomde karkas en
dat witte gezicht, dat wijf waar hij geen hoogte van kan
krijgen, die teef...' Het vrouwtje lijkt een perverse verschijningsvorm van de dood, en hij, een beroerte nabij, volgt haar
zoals een hond een loopse teef moet volgen.
Dit thema : de samenhang en wisselwerking tuisen verval van
menselijkheid in de een of andere vorm, en de aan die
mens(en) in kwestie toebehorende of overgeleverde schepsels
(onmondige, machteloze medemensen of dieren) komt in
Koolhaas' verhalen dikwijls voor. De dood of de doodsdreiging vormt er een wezenlijk element van. De dieren, die zowel
ten opzichte van het leven dat hen bewoont, als ten opzichte
van de mensen, door wie zij gebruikt en/of vernietigd worden,
uiteindelijk weerloos zijn, kunnen op hun beurt in het bewustzijn van die mens fungeren als onheilspellende tekens van de
dood.
er zijn geluiden. Een eeuwigheid lang, van alles
dat veroordeeld is om te leven en dus kermt van de dood',
aldus omschrijft Koolhaas de reactie van een studeerkamergeleerde ten aanzien van de natuur ergens in het zuiden van
Frankrijk. Professor Maltsen (in Ten koste van een hagedis)
wordt al kijkend en luisterend, in de tuin van zijn vakantiehuis gefascineerd door een exemplaar van die sinds miljoenen jaren in dezelfde vorm bestaande diersoort, een hagedis.
Dat kleine reptiel, met zijn (aan de muis Irza herinnerende!)
betoverende kleuren, vertegenwoordigt een eeuwigheid van
leven, onvergelijkelijk veel ouder, en wie weet taaier, dan dat
van mensen. Een `zee van ogen die te laat keken' zijn in de loop
der tijden door de sauriërs vermalen en verzwolgen. Maltsen
zou willen verstenen, om iets deelachtig te worden van dat
`(...)
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trage maar ongelooflijk hardnekkige bestaan. `Verstenen.
Daar zit iets in. Zonder aftakeling van bedervend bloed door
versleten beddingen en verkankerde stagnaties. Langzaam
van steen worden. Het denken dempen tot een bestand.
Onverloren maar onvindbaar. Van steen zijn, aan de voet van
boomstammen met wingerd en later er in vergroeid. Nu hij
daar zat, was hij al afgewend van zijn kennis, afgewend van
het hanteren, verloren voor het genot daarvan, de creatie.'
Maar de hagedis is één met het bestaande, en professor Maltsen niet. Zijn onbeweeglijkheid is niet het begin van weldadig
verstenen, zalig fossiel-worden, waar (naar hij meent) `zijn
weten, zijn vlekkeloosheid, zijn onthechting' recht op hebben,
maar het doodstil zitten van een oude man, 'onbewegelijk
door ongetroostheid, door de onmogelijkheid van troost zelfs
bij die wens zonder vervulling en met integendeel de zekerheid
van het zich begevend leven, het jammerlijk bederf, het sterven in bed'. Dat is de `morsige dood', die stilstand betekent,
`ons hulsel vol onbewogenheid maakt', zoals de in een tropisch
oerwoud verdwaalde heer Teet (in Corsetten voor een libel)
denkt, wanneer hij zich bedreigd voelt door `ontbinding tussen
de planten, het langzaam verdwijnen door insecten en
kruipers'. Daarentegen zijn Maltsens logée Letitia en haar
liefde voor haar jonggestorven vroeger door de professor
benadeelde echtgenoot Frans, hoewel in alle opzichten sterfelijk, toch door de dood nog lang niet klein te krijgen, zoals
ook de hagedis nog verder kan leven, zelfs nadat men zijn
staart afgebroken, hem geschonden, heeft. Maar prof. Maltsen
beleeft deze aantasting van de gaafheid van zijn hagedis
als een vorm van castratie, een beslissende ingreep in zijn
levenskracht. Letitia (niet voor niets heet zij `vreugde'), die
tegen alle verdrukking in voor zichzelf en haar zoontjes, en
misschien nog het meest terwille van haar gestorven man, het
`vat' is waarin de natuurlijke energie zich oppermachtig manifesteert (men leze de beschrijving van haar reacties in de nacht
na Frans' begrafenis) kiest, net als bijvoorbeeld Moeder Noach
en jiska in ,Noach, op volstrekt eigen, `menselijke' wijze partij
voor het leven en de levenden. Haar antipode is ongetwijfeld
de vileine nymfomane Koningin in Niet doen sneeuwwitje, in wie
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liefdeloze, tot moord en doodslag leidende menselijke lijfelijkheid, `materialisme', ad absurdum gestalte heeft aangenomen.
De schepselen op aarde, hetzij mensen of dieren, verheffen zich
boven hun staat van wijfje (broedster, voedster) of van mannetje (vechter, verwekker) door liefde, dat wil zeggen, door
aandachtige genegenheid die niet uitsluitend eigen lijf en goed
geldt. De `directeur' Hein Slotter (Eenpak slaag) voelt zich pas
`behaaglijk in zijn lijf', nadat hij die zijn leven lang door
zichzelf en anderen als een nul, een `geslagen hond' is beschouwdde moed heeft kunnen opbrengen zichzelf te aanvaarden als niet méér, maar ook niet minder, dan een bescheiden `lid van het bestaande', een mens die tenminste een
leven heeft, en sterk ontroerd kan worden door de pissebedden
op het brandhout in de schuur. Eigenlijk maakt ook Hein
Slotter, die als jongen in zijn logge dikte en neiging tot suffen
iets weg had van een zwaar dier, een soort van beer in winterslaap, een metamorfose door maar dan in die zin, dat hij
zich vreugdevol bewust wordt van zijn `dierlijke' vermogen
de grenzen die zijn lichaam hem stelt te doorbreken, en één te
zijn met `het duister, de stilte, de sappen in het hout en het
leven daarin'. Het korte bestaan van de libel Laudasoumpf
(Corsetten voor een libel) krijgt pas zin sinds zij een naam bedacht
heeft voor de jonge forel, met wie zij in het glinsterende
druppelgordijn van een waterval toevallig in aanraking is
gekomen, en wiens instinctieve omhoogspringen tegen de
straal in , `vele malen zijn lengte', haar diep heeft bewogen.
Zo ontstaat er èen relatie tussen twee volstrekt ongelijksoortige
dieren, die ieder in een eigen, maar ook een klein beetje in
elkaars element thuishoren, en die in hun ouderdom en verval,
als zij (het vadsige lijf met moeite bijéénhouden door `uitpuilende corsetten'), niet meer vliegen, en hij (bedekt met kankerplekken en beschadigingen) niet meer zwemmen en springen
kan, elkaar gezelschap houden tot aan hun bittere einde in een
door industriële afval vervuilde en vergiftigde poel.
Waarschijnlijk is er voor stervelingen zowel voor `gewone'
als voor `denkende' dieren geen groter geluk weggelegd dan
gewaarwordingen als die van de libel Laudasoumpf tijdens
haar paringsvlucht: `Geur, geur, zoveel geur dat die wereld
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beneden op het punt staat er van te barsten om kleur geworden
geur omhoog te wolken en te wobbelen tot heel hoog, tot het
allemaal verpluist in nog meer glanzen, verpluist tot zulke
vreselijk kleine partikels glans, van het weten dat al die glanzen leven worden, dat gaat vliegen en bij elkaar gaat horen
om op zijn beurt een libel open te laten springen van zwellen
van ongedacht persend leven.'
Maar tegelijkertijd lijkt de meestentijds stilzwijgende, wat
gemelijke, door nogal platte galgehumor gekruide solidariteit van de eigenlijk al in staat van ontbinding verkerende libel
en forel tussen de chemische viezigheid achter de dam, de
meest realistische en volwassen vorm van samenzijn die er voor
schepsels mogelijk is in `het bederf dat wij van het leven
maken'.
Ik weet niet, of Koolhaas de zelf zozeer van naam-geven
bezeten libel met opzet Laudasoumpf heeft genoemd: een
half Latijnse, half Germaanse imperatief, Lauda Sumpf, Prijs
het Slijk. En slijk is nu eenmaal die uit gelijke delen aarde en
water bestaande substantie, het moeras, waarin, naar men
aanneemt, het dierlijke leven is ontstaan, en waartoe onze
`huls' terugkeert, nadat de bezielende energie is geweken.
Laudasoumpf vertegenwoordigt de kortstondige glorieuze
gewichtloosheid van dat slijk, in de vorm van een allersmalst
flitsend wezentje, met doorschijnende vleugels, 'kathedralig'
van tint. Haar tegenvoeter, het `wild beboste zwijn', vindt
ondergronds, juist door wellustig wroeten in het slijk, `donkere
aarde die van waterdamp weet', een vergeten uitzicht op de
sterrenhemel terug.

Hella S. Haasse
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Rutger Kopland:
Melancholie van licht bevroren boerenkool

Drie bundels gedichten : Onder het vee

(1 966), Alles op de fiets
(1970), Het orgel je van resterday (1970). De `poeha der pohesie'

(Lucebert) is in deze titels afwezig; zij vormen etiketten met
een zakelijke aanduiding, telkens ontleend aan passages uit
gedichten. Van een met enige ophef aangediend programma is
in deze titels geen sprake. Hoogstens ontrolt de dichter ietwat
opzettelijk een agrarisch achterdoek, lijkt hij zich af te zetten
tegen de metropolitaine opvatting dat poëzie tot de familie
van de asfaltbloemigen zou behoren. Dus toch een Rousseauachtige strijdkreet? Dat valt nog te bezien. Het populaire
Beatle-nummer resterday—het stamt uit 1965, en is o.m. als
single en op de LP Help uitgebracht zou deze verborgen leus
al weerspreken, als tenminste de derde titel inderdaad daarnaar verwijst, wat ik aanneem. Wel is in dit Beatle-nummer
toevallig geen orgeltje te beluisteren, en kunnen duizend uitingen resterday heten ik heb dat niet nagegaan maar in Alles op
de fiets komt ook al een enkele pijl naar de Beatles voor, en
bovendien spreekt het gedicht waaraan de titel van de laatste
bundel is ontleend aanvankelijk van `een draaiorgeltje met
jesterdee', waarmee niet alleen de referte aan een muziekstuk
vaststaat, maar ook de overeenstemmende uitspraak (rijmend
op away). Voor de steilen in de leer voeg ik eraan toe dat de
auteur zich bij herhaling publiekelijk als Beatle-fan heeft
bekendgemaakt. Geen orgel dus in resterday, maar resterday in
een orgel.
Toch zou men teveel gewicht hechten aan popklimatologische
omstandigheden als men de bundeltitel uitsluitend zou opvatten als adhesiebetuiging aan de Beatles. Dat gaat misschien op
voor de passage in het meer goedmoedige dan sterke gedicht
waaraan het is ontleend 1 , maar de isolering in de titel brengt
een aanzienlijke verwijding in betekenis met zich mee. Krachtens dit dichterlijke machtverheffen maakt de titel zich niet
alleen los van de kontekst van het gedicht met zijn recht189

streekse verwijzing naar de Beatles, maar zelfs ook van
het draaiorgeltje als afspeelmechanisme. De hele bundel is nu
immers kontekst geworden.
In dit bestek is er geen denken aan het bewijs te leveren voor de
betekenisveranderingen die de titel onder invloed van de kontekstuele schaalvergroting ondergaat. Ik volsta daarom met de
hypothese, dat 'Yesterday' zich uitbreidt tot `verleden',
`vroeger' in het engelse woord blijven de Beatles hun partijtje meemusiceren—en dat `het orgeltje' opgevat kan worden
als `de stem van de dichter'. Het diminutief duidt ironies de
bescheiden hoedanigheid ervan aan, zoiets als het beperkte
register of het zwakke volume. In deze bundel kent de dichter
maar één wijsje, maar één tijd : de verleden tijd, en daar zingt
hij gedurig van. Dit herhalingsmoment is te destilleren uit het
mechanische afdraaien datje met een orgelboek kunt doen.
Hiermee wil niet gezegd zijn dat in alle gedichten van deze
bundel de preokkupatie met wat voorbij is even sterk zou zijn,
maar wel, dat een relevant aantal deze thematiek in zich
bergt. Anderzijds kan men ook in de beide eerdere bundels tal
van gedichten aanwijzen waarin het voorbijgaan, het niet
kunnen vergeten, de dood vooral, een (circulaire) tijdsbeleving, terugkeer, herhaling en herbeleving, de eindigheid van
het leven centraal staan, genoeg om het vastleggen van het
voorbijgaan van de tijd als de belangrijkste konstante in deze
gedichten te beschouwen.
Dit is natuurlijk een veel te abstrakte en rechtstreekse omschrijving van waarom het gaat. Men ziet het vlees, niet de
benen. De overwegend landelijke tonelen, waarop de grotestadsmens reageert met de stereotype verwachting dat hem
arkadische idylles voorgepenseeld worden, vormen eerder het
uit eigen ervaring vertrouwde materiaal waarin de dichter dit
persoonlijke thema uitdrukt. Niet het verblijf in het paradijs,
maar de dagelijkse uitdrijving waartegen verzet niet baat is
aan de orde in deze doodspoëzie. Wel bestaat er een gevoelsmatige eenheid tussen de natuur en haar beschouwer, die zelf
als een magneet de vergankelijkheid aantrekt. De eigen stemming deelt zich aan de natuur mee, de verschijningsvormen
van de omgeving beïnvloeden omgekeerd het gevoel van de
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waarnemer. De onontkoombare dood in Arkadië.
Nog eenmaal door de hof
van Eden gewandeld

(....)

Je kon wel zien dat het zo
niet langer ging

(High noop)
Het is alsof de ik die in vrijwel alle gedichten aanwezig is
—er zijn weinig in die zin objektieve gedichten bij dat de ik
daarin is gereduceerd tot de niet met zoveel woorden aanwezig
gestelde verhalende persoon 2 zich neerlegt bij de onvermijdelijkheid van de onvolmaakte standen van zaken in het leven.
Deze aanvaarding wordt bevochten op emotionele weerstanden die zich overal blijven roeren tegen dit langs intellektuele
weg verworven inzicht. Ook het enigszins weemoedig gekleurde kosmische levensgevoel neemt veel verzet tegen het
lot weg voor iemand die in deze poëzie niet 'als een bij uitstek
aktief persoon naar voren komt. Ik maak deze restriktie uitdrukkelijk, om Rutger Kopland te onderscheiden van de psychiater Van den Hoofdakker die zeer habiel en strijdlustig in
verzet is tegen de in medische kringen overgeleverde en obsoleet geworden moraal: een mooi exempel van de valkuil
waarin men kan tuimelen als men de dichterfiguur al te grif
identificeert met de persoon van de auteur.'
Een typische representant van Koplands gedichten en wat
mij betreft bovendien een van de hoogtepunten is Een lange
wandeling, dat het vierde en laatste gedicht van de cyclus Bij de
dood van mijn vader vormt:
Wandelend met B en R mijn kinderen
wordt het weer winter, word ik langzaam
weer ingesponnen in altijd dezelfde
nevelige bosranden, modderige wegen,
het kille schreeuwen van fazanten,
de grond dreunt onder een drietal
fjorden-paarden, melancholie van

licht bevroren boerenkool alom.
Alles verandert maar keert onveranderd
terug. Neem de heiligen van deze maanden.
Een kind weet dat Sint Maarten met een
halve mantel vertrekt, hij komt met een
nieuwe terug. Sint Nicolaas is altijd
onder ons, al zien wij dat meestal niet.
Maria loopt met een nieuwe Jezus toch
weer in haar laatste dagen. Onze wereld
blijkt gesloten.
Zo komen wij dan ook bij altijd dezelfde
bomen, waarin mijn dochters altijd dezelfde
takken beklimmen en zwaaiend in de toppen
zingen: zie ginds komt de stoomboot, kijk
eens hoe hoog wij zijn. En inderdaad zij
zijn buiten bereik, als zij vielen,
ik zou hen moeten laten vallen.
Wandelend door de schemer terug naar huis
bespreken wij de maan en opa's dood.
Ze hebben een heel klein beetje te doen
met mij, omdat opa mijn vader was. (Hij
was het die destijds in gordijnen gehuld,
een baard van geplozen touw tot op de
knieën, een wiegelende mijter op het hoofd
voor mij door het maanlicht sloop) .
Wandelend in het duister voel ik
hun koude handen, moet ik
hun dorre bloemen dragen,
hun neuzen snuiten,
hun knopen sluiten,
hun vader zijn.
Een enigszins naar volledigheid zwemende analyse kan hier
niet beproefd worden. Ik beperk me tot het aangeven van wat
lijnen binnen het gedicht, en tot het signaleren van vertakkingen in andere gedichten.
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Vijf strofen zijn voor Kopland inderdaad een lange wandeling, onder de veronderstelling dat het door Kamerbeek 4 aangeduide verband tussen `weg' en `vers' evenzeer aanwezig is
wanneer voor `weg' het begaan ervan wordt in de plaats
gesteld. Gang en route van het gedicht zijn immers twee
aanduidingen voor één en hetzelfde. Zwaar wil ik op deze
bijwerking van de titel niet insisteren; het zij genoeg dat het
gedicht in het oeuvre tot de langste behoort, en dat het niet zeer
gebonden of doelgericht aandoet: strofen waarvan de lengte
varieert tussen zes en negen, vrijwel ontbreken van eindrijm,
zinsbouw die losgemaakt is van de dichtregels, en par acquit
de conscience—een taalfout die er wezen mag in de tweede
regel.
Een sterkere bijwerking van het woord `wandeling' wordt
veroorzaakt door de vaste parallel met levensloop. Deze loop
wordt o.m. geaktiveerd door het begin van de laatste strofe
wandelend in het duister
welke zinsnee onder invloed van andere christelijke associaties
in het gedicht wel verwant gevonden mag worden met het
`wandelen in duisternis' uit de bijbel (bv. Joh. 8:12). Het licht
des levens schijnt niet voor de spreker. Leven is een moeizame
langdurige, zij het eindige aangelegenheid.

Natuurlijk slaat de titel in de eerste plaats op de wandeling die
de `ik' op waarschijnlijk een decembermiddag met zijn dochters maakt. Ook toen B nog kleiner was en nog niet in bomen
kon klimmen maakte hij wandelingen met haar, maar dan
kortere: Wandeling met B (Onder het vee p. 7) . Om te zien wat
er op déze wandeling gebeurt bekijken we de vijf strofen wat
nader met speciale aandacht voor de opvallende, onverwachte
wendingen.
Dat de winter in de eerste strofe onder de wandeling zou inzetten
is niet erg waarschijnlijk. Winter is a state of mind, die bezit
neemt van de wandelaar. Alle nadruk valt op de terugkeer van
het seizoen: het wordt weer winter. Waarschijnlijk is het feit
dat het hier gaat om een innerlijke winter vgl. the winter of
my discontent—er verantwoordelijk voor dat het onderwerp
van de bijzin en dat van de hoofdzin gelijkgesteld zijn. Voor de
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schrijver was er mogelijk te weinig verschil tussen de `ik' en
diens winterstemming om syntaktisch een onderscheid te
maken. Hoe nauw stemming en jaargetijde samenhangen
blijkt uit een fragment als:
Het was nog dat soort winter
in Hampstead Heath dat aan ieder
verdriet wel mee wil werken

(Hampstead Heath)
Nu echter ook de externe winter zo sterk aanwezig is, blijft de
konstruktie m.i. wringen; het voorlopig onderwerp van het
winter worden is niet dezelfde als de wandelaar in wie het weer
winter wordt.
Buitenwinter en binnenwinter zijn gelijkelijk onderworpen
aan herhaling : weer winter, weer ingesponnen, altijd dezelfde. Hier
komt al meteen een 'kringloopmotief naar voren, gegeven de
vaste opeenvolging der seizoenen. In kombinatie met de titel
van de cyclus wordt met het invallen van de winter tegelijk de
dood geïntroduceerd. Beide motieven komen samen in het

woord `ingesponnen' met zijn brede associatieveld. Te denken
is aan het inspinnen van vlinders voor de verpopping (kringloop), maar ook aan de schikgodinnen, drie in getal, die
de draad des levens spinnen en afknippen als de tijd gekomen is
(dood) . Het kringloopmotief geeft uitzicht op wedergeboorte,
nieuw leven: een half verweesde zoon wandelt met zijn
dochters.
Ik vestig tenslotte de aandacht op het preciserende telwoord
bij de fjordenpaarden: een drietal, in tegenstelling tot het onbepaalde aantal fazanten. Het fjordenpaard is een uit Noorwegen afkomstig werkpaard, waarvan er in Nederland in 1970
zo'n 3500 in het stamboek ingeschreven stonden. Het zijn
isabelkleurige paarden met een zwarte aalstreep—naar kenners zeggen kenmerk van een oud ras , die vooral in het
noorden van ons land gebruikt worden, ook als rijpaard. Voor
de hippo leek schijnen zij hier als verwijzing naar noorse sagen
en legenden te fungeren, wat aanleiding geeft tot de aardige
vraag van hoeveel markten de lezer geacht wordt thuis te zijn.
Negeert men de geografische soort aanduiding van deze paar194

den behalve voor zover daarin een aanwijzing voor hun uiterlijk besloten ligt, en met name voor hun bleekgele kleur, dan is
hierin misschien eerder een verband te leggen met het vale
paard uit de Apokalyps: `En ik zag, en zie, een vaal paard, en
die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk
volgde achter hem' (Openbaring 5: 8) . Trouwens, ook Hades
wordt traditioneel begeleid door paarden, ik houd het erop,
dat zij inderdaad refereren aan de dood (ook al omdat de
tekening van de winter in de eerste strofe over de hele lijn een
sombere toets draagt), maar dat hun zinnebeeldige funktie
gedeeltelijk geblokkeerd is geraakt door de te sterk geografische naamgeving.
Het enige andere drietal in de eerste strofe wordt gevormd
door de vader met zijn twee dochters. Deze parallellie levert in
het licht van de hiervoor aangeduide kringloop- en doodsmotieven een ongedwongen verklaring op: de ik wordt zo sterk
opgenomen in de natuur dat hij zich zelfs met zijn kinderen als
paarden voorbij ziet draven. Een metamorfose die daardoor
losjes verbonden is met het woord `ingesponnen'.
De tweede strofe begint met een paradoxale levensbeschouwelijke stelling die aan een drietal voorbeelden verduidelijkt
wordt. Het in de eerste strofe opgebouwde landschap wordt
losgelaten, er ontwikkelt zich een nieuwe gedachte. Niettemin
wordt een verband met het voorgaande gehandhaafd doordat
de demonstraties betrokken zijn uit hetzelfde seizoen. Uiteraard wordt tevens het al eerder aangewezen kringloopmotief
nu met zoveel woorden in het centrum van de aandacht
gebracht. Het is trouwens een vast motief in de poëzie van
Rutger Kopland:
Het wordt weer stil als toen ik niemand
was. Alles keert terug naar het begin

(In ieder leven valt wat regen)
We zijn weer bevroren vannach t,
(... )

(A Memory of whiteness)
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(...) Zo is het altijd:
anders. En ze heeft het
geweten, steeds beter, steeds
vaker, tot alles hetzelfde
zal blijven, later.

(Bloemetjes later)
Het is zo ingewikkeld en zo vaak veranderd
dat het eenvoudiger is te stellen dat alles
bij het oude bleef.

(Zomertje)
Je kunt gaan waarheen je wilt
maar er zit al weer zoveel terugkeer
in iedere stap (.. )

(Reis)
Dit voorsokratisch aandoende beeld van een recidiverende
wereld (Heraklitus, Empedokles) wordt toegelicht aan het
optreden van drie christelijke heiligen. Hun 'ewige
Wiederkehr' spreke voor zichzelf. Ook formeel wordt de herhaling geaksentueerd door o.m. drievoudige repetitie van `met
een' en het tweevoudig voorkomen van `een nieuwe'. Tijdsaanduidingen als `altijd' en `weer' voltooien het beeld van het
circulaire vernieuwingsproces dat in de slotregel van deze
strofe tot een noodzakelijke implikatie voert:
onze wereld
blijkt gesloten.
De gebeurtenissen draaien langs ons voorbij, verdwijnen uit
het zicht, maar voltrekken zich opnieuw wetmatig als de tijd
daar is: de gedeelde mantel van Sint Maarten wordt weer
geheeld, Sint Nicolaas vertrekt en manifesteert zich weer,
Maria baart jaarlijks een Jezus. Elk vertrek is het begin van
ommekomst, elke geboorte schept ruimte voor een volgende,
wegschenken doet het resterende weer aangroeien: regeneratie en renaissance.
Het valt op dat er niet gezegd wordt dat Maria op alle dagen
loopt, zoals de uitdrukking luidt, maar `in haar laatste dagen'.
Misschien is deze afwijking terug te voeren op regionaal
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spraakgebruik, maar deze oorzaak neemt het effekt niet helemaal weg van de zinspeling dat de heiligen van deze (laatste)
maanden tevens de heiligen van de laatste dagen zijn. Een
nieuw begin staat voor de deur, maar ook, en wel eerst, het
eind van de wereld. Naast de (pregnante) geboorte speelt
verstoken ook de dood in deze strofe mee. Niet alleen in de
`laatste dagen', maar ook in het door Sint Maarten opgeroepen eufemisme `de pijp aan Maarten geven', terwijl tenslotte
strofe en wereld de geslotenheid van het graf bezitten.
Bezat de tweede strofe een hoog niveau van abstraktie in het
vastleggen en toelichten van een wereldbeeld van het da capo,
waarbij het overigens opvalt dat de voorbeelden niet ontleend
zijn aan de natuurwetenschappen maar aan jaarlijks terugkerende hoogtijdagen in het kinderleven ('een kind weet'), in de
derde strofe vindt deze gedachte zijn toepassing op de uitgangssituatie var' de wandeling. We zijn op het vaste keerpunt
van de wandeling, in het midden van het gedicht. In het
midden van de gesloten wereld, de hof, staat de boom des
levens met de vader aan de voet, het nageslacht in de takken.
Een genealogisch embleem waar op natuurlijke wijze het
ouderlijke gevoel van kwetsbaarheid uit ontstaat. Kinderen
groeien buiten het bereik van de bescherming die een vader
kan bieden. De gedachte dat zijn kinderen zouden kunnen
vallen met alle op de dood toegespitste betekenissen die dit
werkwoord heeft , doet de vader de adem inhouden blijkens
de afwijkende woordschikking van de laatste twee regels:
als zij vielen,.
ik zou hen moeten laten vallen.
Door deze inversie wordt de konstatering affekt-geladen; het is
de bewustwording van eigen pijn als de kinderen iets overkomt, verbonden met het inzicht van de onvermijdelijkheid
van ongeluk. Vaders zijn niet almachtig, kinderen sterfelijk,
daar kan de beschermheilige der kinderen niets aan veranderen, ook al is hij `altijd onder ons' zoals we ook in deze strofe
zien. `Zie ginds komt de stoomboot', en in voorlopig mindere
mate `altijd dezelfde bomen' leggen van zijn aanwezigheid
getuigenis af.
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Met het—repeterende--eerste woord van de voorlaatste strofe
wordt de draad van het begin weer opgenomen. De wandeling
en de dag lopen op hun eind. Nu pas komt het hoofdthema van
de gedichtencyclus aan de oppervlakte. Zo op het oog vormen
de maan en opa's dood
twee totaal verschillende werelden. Toch is deze kombinatie
terdege voorbereid door de alomtegenwoordigheid van Sint
Nikolaas en de (klim)bomen, terwijl de maan met haar schijngestalten nog steeds ondanks de ruimtevaart het symbool blijft
voor onveranderlijke veranderingsprocessen zoals geboorteleven—doodgaan. Het subjektieve verband is echter nog aanzienlijk hechter, zoals in het vervolg van deze strofe blijkt.
Toen vader nog klein was speelde opa sinterklaas voor hem
waarbij hij `door het maanlicht sloop'.
Vroeger toen mijn vader nog groot was,
in de uitpuilende zakken van zijn jas
gevaarlijk gereedschap, in zijn pakken
de geuren van geplozen touw en lood,

(Johnson Brothers Ltd.)
Zo heet het verrassenderwijs in een ander in memoriam uit

Alles op de fiets. Niet alleen hebben we hier opnieuw het geplozen touw, maar ook blijkt dat de gedachte aan de dood van de
vader diens zoon telkens doet terugdenken aan zijn kindertijd.
Aanwijzingen voor deze verplaatsing zijn ook aanwezig in de
overige delen van de cyclus.
Om terug te keren tot `de maan en opa's dood'. Dat helden en
goden na hun dood opgenomen worden onder de hemellichamen is al een oud gegeven uit de griekse mythologie dat hier
geen uitwerking behoeft. Zo'n gedaantewisseling treft men
ook op een andere plaats bij Kopland aan:
Opa zweeft in de lucht tussen de sterretjes.

(Zomer jet
Ik laat in het midden of het hier dezelfde opa betreft, maar dat
de op het oog zo disparate kombinatie op allerlei wijzen
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geheime samenhangen vertoont is wel aannemelijk.
Het verband tussen de maan en opa's dood wordt niet geopenbaard aan de dochters. Het blijft een onuitgesproken
reflektie van de vader, zoals de haakjes aangeven', misschien
omdat anders het geheim van de identiteit van Sinterklaas
voortijdig zou zijn onthuld. Deze terughoudendheid stelt de
eenzaamheid en de diskretie van de rouwende in het licht.
Heel matter of fact wordt het geconstateerd : de dood van opa
wordt besproken, de dochters hebben een heel klein beetje met
vader te doen. Zij kijken maar één generatie ver. Alleen door
hun betrekking tot hun eigen vader te transponeren kunnen zij
een heel klein beetje meeleven met hun vader de zoon, maar
hieraan is toch `een heel klein beetje' troost te ontlenen bij het
door de vrijwel ononderbroken herhaling was was onherroepelijk geworden verlies.
Een aanduiding van wat de dode voor de zoon heeft betekend
staat tussen haakjes. Het aangeven van de betekenis van het
geleden verlies (iacturae demonstratio) vormt een van de
elementen die kunnen optreden in de struktuur van het funeraire gedicht, zoals S. F. Witstein voor nederlandse renaissancedichters heeft aangetoond.' In het besluit van haar dissertatie merkt zij op:
`Wat wij in de gedichten van de door ons behandelde poëten
als gemeenschappelijk kunnen aanmerken, betreft de basisstruktuur van het genre, een struktuur die een grote souplesse
bezit. De werkzaamheid van de dichter, bestaat er immers niet
uit, de driedeling laus, luctus en consolatio, waarbij zich eventueel nog apart een iacturae demonstratio laat onderscheiden, steeds
integraal te hanteren, maar aan te passen bij de functie die hij
zijn gedicht wil verlenen. De dichters variëren, zoals uit onze
analyse duidelijk naar voren is gekomen, al naar gelang de
gestalte die zij aan de stof wensen te geven: nu eens nemen zij
de laus, dan weer de luctus of de consolatio als het hoofdmoment
van hun gedicht.''
.

..

Natuurlijk zijn we met Kopland ver verwijderd van de renaissancistische poëzie. Het idealizeren van de werkelijkheid staat
niet in zijn vaandel geschreven, en evenmin put hij uit het
-

vaste arsenaal van de traditionele, veralgemenende argumenta
waarmee de retoriek de lof, de rouw en de troost uitwerkt. Het
is zelfs frappant, dat het struktuurelement van de uiteenzetting omtrent de betekenis van het geleden verlies dat de sterkst
individualiserende, subjektieve inslag toelaat, bij hem het
meest op de voorgrond treedt. Zet men zich ertoe de vergelijking wat verder uit te werken, dan dringt zich de konstatering
op, dat de drie hoofdbestanddelen van het rouwgedicht zich
aan de lezer meedelen niet langs de weg van welgeformuleerde
reeksen uitspraken, maar door de manier waarop over zo iets
gewoons en onschuldigs als een lange wandeling wordt
gesproken. Het sterfgeval staat niet in het middelpunt, maar
aan de periferie, en van daaruit wordt een floers getrokken
over het oppervlakteonderwerp: de melancholie van de wandelaar hecht zich aan licht bevroren boerenkool. De twee
lagen van het gedicht schuiven pas in de voorlaatste strofe in
elkaar. Niet de voortreffelijke eigenschappen van de gestorvene evenwel worden idealiserend in het licht gesteld, maar er
wordt een gebeurtenis beschreven die misschien bij herhaling
is voorgevallen, en waarin de potsierlijke, doorzichtige verkleedpartij van de vader in zijn Sinterklaasrol vooral dankbare deernis losmaakt: een vader maakt zich bespottelijk om
zijn kind te amuseren. Het medelijden van de kinderen weerspiegelt diskreet de eigen droevigheid. Alles wat in de
renaissancepoëzie rechtstreeks wordt aangevoerd, speelt zich
hier indirekt en over de band af, wordt binnenste buiten
gekeerd.
Na het oplichten van de herinnering valt in de slotstrofe de
duisternis weer in. Opa is definitief dood, de wandeling gaat
verder. De fakkel in de estafetteloop van de generaties is
overgedragen. De wereld verkleint zich tot een vader met zijn
beide dochters, lopend in een zwart vacuüm, waarin zij geen
hand voor ogen zien en alleen de tastzin nog kan funktioneren. Wat dit zintuig registreert wekt een gevoel van
verlatenheid, en het heeft er zelfs al de schijn van dat ook de
kinderen onderworpen zijn aan het proces van doodgaan: zij
hebben koude handen, dorre bloemen.
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Er bestaat een sterke parallellie tussen de beide laatste strofen.
Zoals opa bij uitstek vader was door zich als Sint Nicolaas te
vermommen, zo is zijn zoon vader door de opgesomde alledaagse handelingen die zo lees ik het `moeten' tenminste
ook zijn kinderen van hem vergen. De som van al deze
verzorgende aktiviteiten levert het vader zijn op, zonder verheven valse lucht of hooggestemde borstklopperij. Heel nuchter wordt vastgesteld dat het vaderschap neerkomt op het
snuiten van neuzen, het dichtknopen van jasjes en op het
spelen van Sinterklaas.$
Toch zit er in dit moeten nog iets meer. Het is de natuurlijke
orde der dingen die deze taken meebrengt. Zoals mijn vader
voor mij, zo ik voor mijn kinderen. In deze overeenstemming
zitten rouw en troost beide, een mengeling van gevoelens die
ook wel melancholie kan heten.
De slotstrofe lijkt door de elliptische zinsbouw meer gebonden
aan de uitgangssituatie van de wandeling dan hij in werkelijkheid is. Dit blijkt als wij op onze beurt iets weglaten:
Wandelend in het duister
moet ik
hun vader zijn.
(...)

(...)

(... )

Hier wordt een zinnebeeldige waarde verkregen door de
samenballing van de opgesomde karweitjes in het vader zijn.
Het duister is geen toevallige omstandigheid, maar een fundamentele eigenschap van de wereld waarin geleefd wordt. Deze
uitspraak omtrent het bestaan is niet zwaar aangezet, want
daarvoor is het wandelen een te welgemoede bezigheid, maar
niemand kan de gelaten aanvaarding van deze levensopdracht
ontgaan.
Het is ook in deze strofe dat het sterkst gebruik gemaakt wordt
van enige poëtische technieken: in de beide eerste regels vol
eindrijm, in alle volgende regels vol beginrijm en bovendien in
de beide voorlaatste regels nog weer eindrijm, een en ander
onderling verbonden door de stijlfiguur van de herhaling. De
vader is dood, leve de vader.

H. U. Jessurun d'Oliveira

Aantekeningen:
i .De fonetische spelling daarin wordt verklaard doordat het kennelijk jonge
kinderen als toehoorders heeft geprojekteerd, die wel engels horen maar niet
lezen.
2.Zoals Juffrouw A en Meneer K, die samen een navrant tweeluik vormen,
bijeengehouden door de moederbinding van twee zielepieten. Het wat optiek
betreft hierbij aansluitende De dokter van Jantje is daarom waarschijnlijk elders
in de bundel geplaatst onder het motto four is company,five is none.
3.Gedichten schrijven is ook een aktiviteit. Beide uitingsvormen hebben gemeen de onbevangen kijk, het loskomen van kulturele verkorstingsprocessen.
4 J. Kamerbeek Jr, `Steeds gaat het vers een eigen weg', oratie 1967 p. 21 e.v.
5.Het ontbreken van een punt aan hei slot van de strofe is m.i. een drukfout, en
heeft overigens geen betekenis.
6. S. F. Witstein, Funeraire poëzie in de nederlandse renaissance (1969) .
7.o.c. p. 346.
8.Staat de zon aan de hemel dan krijgt het vaderschap een veel zorgelozer
accent:
:

Het grasveld is nat van limonade
en kindertranen en ik de vader
zie toe hoe alles gaat
zoals het gaat onder de zon (...)

(Harmonie)
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Rudy Kousbroek:
Tussen fiction en non-fiction

`Vorige week met Leopold de Buch rondkijkend in de boekwinkel Le Minotaure, viel mijn oog op het boekje Agence Generale du Suicide, van de
surrealist Jacques Rigaut.
"Ken je dit?" vroeg ik Leopold.
Leopold kende het nog niet.
Een paar tellen later stond hij ermee in zijn hand. Soms kan ik het niet laten
proselieten te maken voor een of ander boek, al is dit eigenlijk alleen de moeite
waard, wanneer het iemand als Leopold betreft, die bijna alles al kent.'
W.F. Hermans, Haagse Post, 15 juli 1967

Zelden zullen van een auteur in zulk een kort tijdsbestek zoveel essaybundels zijn gepubliceerd als van Kousbroek. Dat
kon makkelijk omdat deze jarenlang onder eigen naam aan
het Algemeen Handelsblad en onder het pseudoniem Leopold de
Buch aan Hollands Maandblad en Vrij Nederland heeft meegewerkt, wat een flinke stroom artikelen opleverde. Zoals gezegd, werden die in een razend tempo gebundeld, zo snel, dat
zelfs de meest voor de hand liggende korrekties achterwege
bleven. Uitspraken als: `Volgens de Engelse bladen van een
paar dagen geleden (... )' (Het avondrood der magiërs, p. 68),
die in een krant met een datum erboven zinvol zijn, verliezen
natuurlijk alle zin, zodra ze in een bundel terecht komen,
waar een bronvermelding ontbreekt. Maar goed, dat is een
kleinigheid, hoe vervelend ook voor de lezer.
Het is op zichzelf een verheugend feit te noemen, dat iemand
die daarvoor uitsluitend of in hoofdzaak in intellektuele
kringen bekendheid genoot, bij een groter publiek
geïntroduceerd werd. En toen het eenmaal zover was, ging
Kousbroek bepaald niet onopgemerkt aan lezend Nederland
voorbij. De essayprijs van de stad Amsterdam voor Revolutie in
een industriestaat, gunstige dag- en weekbladkritieken en verschillende herdrukken bevestigen dat ten volle. Dit succes was
enigszins te voorzien omdat zijn bekwaamheid vooral bestaat
in het populariseren van ingewikkelde zaken, veelal aanslui203

tend bij de aktualiteit, en in het neerschrijven van ideeën, die
de meeste lezers ook wel eens hadden, maar die onuitgesproken waren gebleven. Ook zal zijn succes wel mede veroorzaakt
zijn door de wijze waarop hij zijn gedachten presenteert,
namelijk in een stijl, die kan worden gekarakteriseerd met de
term `parlando'. Dit voor de vuist weg praten waarschijnlijk
meer het kenmerk van een kranteartikel dan van Kousbroeks
persoonlijke stijl biedt het voordeel, dat gewrongen konstrukties als gevolg van overmatige stilering achterwege
blijven. Het brengt als nadelen met zich mee, dat er naast
ongekontroleerde uitspraken, storende elementen als stopwoorden in een betoog sluipen. Bij Kousbroek zijn dat vooral
de superlatieven verbluffend, verbijsterend, verbazingwekkend en de
terwijl ook
zinsnede : `waar het nu eigenlijk om gaat, is dit
enz., etc. en bijvoorbeeld veelvuldig door hem worden gebruikt.
De hoge frequentie van het woord bijvoorbeeld vraagt trouwens
nog om een eigen verklaring, die we verderop zullen proberen
te geven.
Een persoonlijker kenmerk misschien dan de praattoon is de
niet geringe dosis humor, waarmee Kousbroek zijn artikelen
pleegt te kruiden. De ene keer is een heel artikel ervan doortrokken, de andere keer beperkt het zich tot een beeld als:
'Science-fiction! Iets voor een lezer van Planète om bij van zijn
stoel te vallen, ware het niet dat lezers van Planète alleen naar
boven vallen (naar het Hogere)' (Anathema's 1, p. 39) . Inhoudelijk mag dit weinig verschillen van wat Kousbroek zestien
jaar eerder ook in de poëziebundel Begrafenis van een keerkring
( 1 953) probeerde uit te drukken, maar zoutloze dichtregels als
`behalve een engel/valt alles dat men omhoogwerpt/weer op
de grond', redden het daar toch niet bij. Geen "wonder dat
iemand als Lucebert hem op dat gebied overvleugelde.
Niettemin heeft Kousbroek een belangrijk aandeel in de beweging van '50 gehad. In mei 195o namelijk richtte hij samen
met Remco Campert, evenals hijzelf op dat moment 21 jaar,
het experimentele tijdschrift Braak op, waarvan de redaktie
met ingang van het derde nummer nog werd uitgebreid met
Lucebert en Bert Schierbeek. Naast gedichten verschenen er
in dit blad enkele programmatische stukken en boekbespre...',
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kingen van Kousbroeks hand, waaronder een lovende op het
lang niet door iedereen hoog aangeslagen Werther Nieland van
G. K. van het Reve. Dat de Zestiger Kousbroek sterk verschilt
van de Vijftiger, mag onder meer hieruit blijken, dat hij het
latere werk van Van het Reve op één hoop zal gooien met dat
van magiërs als Vinkenoog, zonder overigens de teksten ooit
diepgaand onderling te hebben vergeleken. Men kan dan ook
zijn plezier niet op, als men de in Schrijvers prentenboek dl. io
afgedrukte foto's bekijkt, waarop Kousbroek zich als 'Snoekie
Pantalon' met beide heren heeft laten vereeuwigen in de tijd
toen het in Parijs nog Alle dagen feest was.
Na de Braak- periode sijpelde nog wel wat proza en poëzie door
in tijdschriften als Podium, Maatstaf, Vandaag en Gard Sivik,
maar Kousbroek moet toen reeds hebben ingezien dat er in de
kreatieve sektor voor hem weinig eer te behalen viel. Van het
aangekondigde The enemy verscheen slechts een fragment in
Gard Sivik 4 (1959), nr. 13, maar de roman als geheel hield hij
in portefeuille. Zijn kracht bleek in die tijd al meer te liggen in
het essayistische, getuige o.a. `Mandarijnen op troebele
limonade' (Podium 1955), `Het binnenste van de mandarijn'
(Maatstaf 1955/56), beide gericht tegen bepaalde politieke
opvattingen van W. F. Hermans in Mandarijnen op zwavelzuur,
en de politieke studie 'Mit brennender Sorge' (Podium 1 954),
over de dreigende herbewapening van West-Duitsland, dat
een waardige voorloper mag heten van zijn latere 'Wissenschaftler aller Lânder, vereinigt Euch', opgenomen in Revolutie

in een industriestaat.
Het zal duidelijk zijn dat Kousbroeks schrijverschap niet
zomaar uit de lucht is komen vallen. De promotor van het
rationalisme van tegenwoordig heeft slechts zijn dichtader
afgebonden en zodoende zijn bestaan veraangenaamd, als we
mogen afgaan op een door hemzelf vervaardigde en tegelijkertijd omgedraaide hypothese: `De stelling dat zonder poëzie het
leven ondraaglijk is mag wat mij betreft omgekeerd worden'
(Het avondrood der magiërs, p. 142) . Voor de rest is hij dezelfde
gebleven. Nog altijd schrijft hij over literatuur, politiek en de
invloed van het Nederlands in Japan.' Er kwam alleen in de
afgelopen jaren iets bij, dat hij zich vermoedelijk in zijn Parijse
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tijd, toen hij niets of weinig publiceerde, heeft eigen gemaakt,
te weten een grote belezenheid. Dit resulteerde in een enorme
diversiteit van onderwerpen, terwijl voor elk door hem behandeld onderwerp een overstelpende hoeveelheid literatuur lijkt
te zijn geraadpleegd. Wat uiteraard niet wegneemt, dat zijn
werk een aantal vaste themata bleef behouden. Zo lijkt hij
nooit genoeg te kunnen krijgen van het intrappen van heilige
huisjes, een bezigheid die, hoe prijzenswaardig die in onze
ogen ook is, op den duur toch gruwelijk begint te vervelen. Na
het lezen van een aantal artikelen over onze van religie zwanger gaande maatschappij, gelooft men het wel. Kousbroek
echter gaat onverdroten door, wat hem het aanzien geeft van
de man uit één van zijn vele plastische vergelijkingen : `Er
woonde in mijn straat, tot magere Hein hem kwam halen, een
stokdove meneer, die als hij zijn auto startte niet kon horen of
de motor aansloeg. Ook wanneer dat allang het geval was
drukte hij nog meedogenloos telkens opnieuw op de starter.
Op analoge wijze gebruikt McLuhan
)' (Het avondrood der
magiërs, p. 86) .
Men kan zich afvragen of een element als originaliteit door iets
als eruditie niet juist in het gedrang komt. Deze vraag dringt
zich des te sterker aan ons op, als we weten dat Kousbroek veel
waarde blijkt te hechten aan oorspronkelijkheid. Zelf laat hij
zich namelijk graag voorstaan op een visie, die in zijn ogen
verschilt van de `gangbare' (Anathema's i, p. 36), op de behandeling van een aspekt, `waaraan voorzover ik weet niemand
ooit aandacht heeft besteed' (De aaibaarheidsfactor) of op een
eigen `ontdekking' (Anathema's i, p. 46) . In hoeverre voldoet
Kousbroek eigenlijk aan de door hemzelf gestelde eis van het
hebben van `oorspronkelijke, nieuwe denkbeelden, die niet al
eens door een ander zijn geformuleerd' (Het avondrood der
magiërs, p. 86) ?
De afkeer van metafysisch gezwets, zoals dat in Het avondrood
der magiërs door Kousbroek wordt beleden, zal menigeen
onmiddellijk hebben doen denken aan Jean-Francois Revel,
die al voor Kousbroek soortgelijke kruistochten ondernam
tegen wat deze het `moderne bijgeloof' noemt, d.w.z. een
poging om het bovennatuurlijke te verzoenen met de resulta(...
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ten van wetenschap en techniek. Net als bij Kousbroek, bij
Revel een afrekening met zieleherders, fenomenologen, e.t.q.,
een opwaardering van Freud, e.d.m. Net als bij Kousbroek
gebeurt dat bij Revel op sneerende wijze. Alleen probeert
Revel iets te bewijzen, terwijl Kousbroek in hoofdzaak illustraties bij een stelling geeft. Generaliserende uitspraken in de
trant van : `Er zijn niet veel Franse schrijvers die echt aan het
lachen maken' (Anathema's i, p. 53) of: `Het is bekend, of het
zou dat moeten zijn, dat de Nederlandse taal jarenlang
—ongeveer een eeuw lang—de sleutel is geweest tot de
westerse wetenschap in Japan' (Algemeen Handelsblad
17-3–' 70), worden met één of meer voorbeelden geadstrueerd,
waarvoor hij dan vaak zijn toevlucht zoekt tot woorden als
bivoorbeelden zoals. Nu zijn het j uist deze illustraties, die ervoor
zorgen dat zijn artikelen van begin tot eind blijven boeien en
die tevens zijn oorspronkelijkheid uitmaken, in elk geval meer
dan zijn ideeën.
Hermans' woorden indachtig dat critici altijd met buitenlanders plegen aan te komen als het om vergelijken gaat, zullen
we ons in het vervolg tot Nederlanders bepalen, i.c. het
befaamde tandem Pater Anastase Prudhomme S.J. – Willem
Frederik Hermans, maar niet nadat we erop gewezen hebben,
dat Hermans er dezelfde denkbeelden omtrent religie en filosofie op nahoudt als Revel. Men hoeft daarvoor slechts het aan
La Cabale des dévots ontleende motto in Wittgenstein in de mode na
te lezen, of Themersons Kardinaal Pölatuo, waarover Kousbroek in een aantekening bij een interview dat hij Revel in
1968 afnam, schreef: `In de zomer van 1966 stuurde ik Revel
een exemplaar van dit boek, dat ik op mijn beurt weer had
leren kennen door W. F. Hermans' (Algemeen Handelsblad
16– I I –'68).
Voor de Nederlandse vertaling van Themersons boek schreef
Hermans een inleiding waarin hij logisch redenerend afrekent
met de christelijke godsdienst. De ideeën die Hermans hierin
te berde brengt, ziet men even later ook uit Kousbroeks koker
komen als hij het heeft over bovennatuurlijke zaken. Dit wordt
duidelijk als we naast Hermans' inleiding bij Kardinaal Póldtuo
(1967) een artikel van Kousbroek leggen, getiteld `Het
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liefdesconcilie' (Anathema's 2) . Niet alleen de denkbeelden,
maar ook de formuleringen stemmen daarin overeen. Waar
Hermans opmerkt : `Toch blijft, voor wie zich niet met vage
verklaringen als de macht der traditie tevreden wil stellen, het
prestige van de godsdienst verbazingwekkend en de eerbied
die haar onder de naam "eerbied voor andermans overtuiging" ook door ongodsdienstigen betoond wordt, is niet
zelden benauwend' (p. 12), meent Kousbroek: `Hij (d.i. de
niet-gelovige) leeft in de voortdurende zorg om van een grondig "respect voor de overtuiging van anderen" te getuigen,
zonder zich af te vragen of er wel sprake is van het reciproke
verschijnsel tegenover hemzelf' (p. 37) .
Natuurlijk kan de overeenkomst tussen deze citaten verklaard
worden uit beider preokkupatie met de vertroebelende werking die de religie op de maatschappij heeft. Wat kan men
anders verwachten van twee schrijvers die het logisch empirisme een warm hart toedragen, en die beiden behept zijn met
een voortreffelijk waarnemingsvermogen? Antwoord : dat de
wijze waarop de standpunten geuit worden iets minder overeenkomst vertoont. De nagenoeg identieke wijze van presentatie valt hier te meer op, waar juist op dat punt het verschil
tussen Hermans en Kousbroek meestal evident is. Kousbroek:
`Die orde is niet alleen sacraal, de orde is het sacrale, en dit feit
wordt in onze samenleving op allerlei niveaus tot uitdrukking
gebracht. Legislatie, rechtspraak, geïnstitutionaliseerde relaties, de verhouding tussen individu en gemeenschap, tussen
ouders en kinderen, de familie, relaties van gezag en autoriteit,
en last but not least de seksuele mores zijn ervan doortrokken'
(p. 38) ; Hermans: `Maar kerkgebouwen, theologische seminaria, priesters, dominees, aalmoezeniers, veldpredikers, dagsluiters, christelijke vakverenigingen en christelijke politieke
partijen zijn minder gemakkelijk uit te roeien dan goden' (p.
29).

Heeft de gemeenschappelijke afkeer van godsdienst en voorkeur voor het logisch empirisme van Hermans en Kousbroek
dus een tweekoppig monster gemaakt? Zijn ze het over alles en
iedereen eens? Overbodige vragen. Er bestaan meer dan
genoeg punten waarop zij verschillen. Onmiddellijk in het oog
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springt bijvoorbeeld hoe sterk hun opvattingen uiteenlopen als
het gaat over politieke vraagstukken. De verklaring van Hermans tegenover Joop van Tijn : `Ik heb nooit in de goedheid
van de mensen geloofd' (Vrij ,Nederland 2-4—'66) stuit dan ook
bij de meer optimistische Kousbroek op sterk verzet. In Revolutie in een industriestaat tenminste zegt hij : `Dit is wel de gelegenheid om en passant op te merken dat rechts overeenkomstig
haar karakter om zichzelf voor te stellen als de norm, dit
pessimisme altijd aandient als "nuchter realisme". Beweringen van het genre : "Ik geloof niet in de goedheid van de
mensen", "de massa is dom", etc. kunnen daardoor in
bepaalde kring altijd op applaus rekenen, en hebben in het
algemeen de pretentie van objectieve constateringen (...) .
Met de vraag of de mens goed of slecht is houden wat snij
betreft alleen imbecielen zich bezig' (p. 2 35)
Hermans is inderdaad negatiever, pessimistischer en daarbij
grimmiger en apodiktischer dan Kousbroek zij het niet
bepaald een imbeciel en stelt in tegenstelling tot de laatste
weinig prijs op tegenspraak, behalve misschien van Kousbroek
zelf, één van de weinige essayisten die zich met hem laten
meten en met wie het tot voor kort nog de moeite loonde te
gaan tafelen: `Op Orly geluncht met Leopold von Buch, Frau
Buch en de jongste Büchlein. Van gedachten gewisseld over
diverse Bücher (...)' (Raster 111/3, p. 296).
Voorzichtig konkluderend: er is gelijkenis en verschil tussen
Hermans en Kousbroek; maar als de nadruk valt op het
identieke, komt Kousbroek achteraan, letterlijk. Of men nu
wil spreken van direkte invloed of van verwante geesten, het
effekt voor de lezer is hetzelfde: bij Hermans vergeleken moet
Kousbroek afhaken, als het gaat om oorspronkelijke ideeën.
Dat tekort wordt echter goedgemaakt door de talloze ingenieuze beelden en vergelijkingen. Want- het zijn juist deze
fictionele elementen die Kousbroeks originaliteit uitmaken.
En gelukkig hebben nagenoeg al zijn stukken behalve een
betogende, ook een verhalende kant, waarbij de laatste eigenschap de eerste lijkt te moeten versterken, zoals dat bij beeldspraak het geval is; zij kunnen ook een onverbrekelijke eenheid vormen, waarbij het ene beeld niet straffeloos door een
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ander vervangen kan worden. Op grond hiervan kan men zijn
werk ruwweg verdelen in stukken met meer of met minder
fictie: De aaibaarheidsfactor tegenover Revolutie in een industriestaat, de Anathema's en Het avondrood der magiërs. Toch blijven ook
de stukjes uit De aaibaarheidsfactor nog altijd meer essay dan
verhaal, wat opvalt als men ze vergelijkt met bijvoorbeeld de
verhalen van Carmiggelt. Lijkt bij de laatste de kat `een beetje
op Corry Vonk' (Poespas, p. 19), bij Kousbroek is de kat `een
geminiaturiseerde tijger', terwijl men bij hem bovendien
tevergeefs een zin zal zoeken als de volgende: `Buiten wacht
een zwerfkater, zo'n beetje de spiritusdrinker van de buurt, en
hij lalt: "Ik begrijp niet dat jullie het nemen. Bijt toch van je
af..." (Poespas, p. 59), dit tegen de katten van de schrijver, die
tegen hun zin op vlooien worden onderzocht.
Om tegemoet te komen aan Kousbroeks eis, dat opiniërende
kritiek gebruik moet maken van `onthullende citaten om de
atmosfeer van een boek of de preoccupaties van de schrijver
aan het licht te brengen' .(Algemeen Handelsblad 2-1 o—' 70),
zullen we een groot stuk uit zijn voortreffelijke (nog) ongebundelde Revenants (Handelsblad 2-1—' 7 I) aanhalen, waarin we
Kousbroek op speelse wijze serieus zien zijn met wat hem ook
blijkens andere artikelen voortdurend obsedeert en dat vrijwel
alle kenmerken bezit, die wij hiervoor hebben vastgesteld:
`Met de komst van sneeuw en ijs is de tijd van het achteruitlopen weer aangebroken.
Hoe het komt laat ik in het midden, maar er zijn weinig
spelletjes die mij zoveel voldoening geven als bv. "Hemelvaart". Voor "Hemelvaart" is nodig een ruime, ongerepte
sneeuwvlakte, zoals een brede straat, een tuin of een pleintje.
De beste resultaten worden bereikt met vaste, niet te dikke
sneeuw, waarin de vormen van voetstappen gedetailleerd
zichtbaar blijven. De kunst bestaat nu uit het naar het midden
van de sneeuwvlakte lopen, daar halt houden en dan achterwaarts terug te gaan, de voeten zorgvuldig in de eigen voetstappen plaatsend, letterlijk op zijn schreden terug te keren.'
Er zijn verschillende variaties van dit spelletje mogelijk. Kousbroek geeft daar enkele voorbeelden van, passende namen als

`Gespleten Persoonlijkheid' daaraan hechtend. Ondanks alle
verschillen die ertussen bestaan, worden ze gekenmerkt door
een onloochenbare familieverwantschap : ze bieden stuk voor
stuk de mogelijkheid om tekens verkeerd te duiden, en wel
door er een metafysische verklaring voor te geven. Het fraaist
is ongetwijfeld het naar we mogen aannemen authentieke
verhaal van Leopold en Alexandra 2
`Het grootste genoegen kan ook besloten zijn in de voorstelling
die men zich van iemands reactie maakt, zonder die reactie
ooit te kennen. Dat is bij voorbeeld de situatie in het verhaal
van de verbaasde eigenaar van de fietswielen, dat ik nu zal vertellen.
Twee mensen, laten wij hen Leopold en Alexandra noemen,
woonden in een zolderflat in een voorstad van Parijs. Leopold
en Alexandra hadden de eigenaardigheid er waren zelfs wel
mensen die aan hun verstand twijfelden —om oude voorwerpen te verzamelen en nooit iets weg te gooien. In hun huis was
het nog voller dan in de graftombe van Toetankamon, hele
automotoren en achterbruggen werden door Leopold de trap
op gesleept.
Op een avond, het liep net als nu tegen het eind van het jaar,
alleen twaalf jaar eerder, kwamen Alexandra en Leopold
thuis van inkopen doen, en ontdekten een paar huizen van hun
eigen immeuble tegen een laag muurtje, een tiental fietswielen.
Leopold bekeek ze en raakte in grote opwinding. Hij stelde
vast dat zij zeker zeventig jaar oud moesten zijn. Sommige
hebben zelfs nog houten velgen! riep hij uit. De boodschappen
werden neergezet en Leopold begon de fietswielen naar huis
en naar boven te dragen. Na veel moeite werd een opslagplaats
voor de wielen gevonden en daar werden zij opgeborgen.
Het kan niet anders of de eigenaar van die fietswielen zal
opgelucht zijn geweest, toen hij de volgende dag weer langs het
muurtje kwam, om te zien dat zijn wielen al verdwenen waren.
Het is namelijk in Frankrijk ontzettend moeilijk om van voorwerpen af te komen die te groot zijn voor de vuilnisbak, en het
langs de weg zetten van zulke voorwerpen is strafbaar. Het
moet hem dus verbaasd hebben, maar het is niet deze verbazing waar het om begonnen is.
Tien jaar gingen voorbij. Het huis van Leopold en Alexandra
:

werd zo vol, dat zij besloten om eens te inventariseren en het
hoognodigste weg te gooien. Zo kwamen die fietswielen weer
aan het daglicht. Weg ermee, zei Alexandra. Maar ze zijn
bijna een eeuw oud, wierp Leopold tegen, een oude-fietsenverzamelaar die er om verlegen zit zou er ikweetnietwat voor
geven. Maar die ene verzamelaar vinden we toch nooit, zei
Alexandra. Zij had gelijk en er werd besloten om de wielen
weg te gooien. Maar hoe?
We zetten ze weer neer waar we ze gevonden hebben, besliste
Leopold, en zo gebeurde. Op een ochtend stonden ze er weer,
precies zoals ze er tien jaar geleden hadden gestaan. Ik weet
niet of de ochtendwandeling van de oorspronkelijke eigenaar
hem weer langs het muurtje heeft gevoerd, maar dat is nu wat
ik bedoelde: de gedachte daaraan is al voldoende.'

K. D. Beekman/D. Veeze

Aantekeningen:
i . Vergelijk bijvoorbeeld Eene wandeling naar den oever van Rivier Tamakawa
(Algemeen Handelsblad 17-3—'70) met Hebben Hollanders hielen? (Vandaag 3,
1 955, P• 230-245), naar aanleiding waarvan Jan Hanlo Een paar vreemde teksten
publiceerde in Podium i o (r 955), nr. 6, p. 384: `Nu de heer Kousbroek, door
zijn mededelingen over een Oosters boek, niet geschroomd heeft wetenschappelijk te zijn in een literaire periodiek, zou ik ook iets willen bijdragen in het
wetenschappelijke zakje door het publiceren van enige oude (Japanse?) teksten, die mij voornamelijk intrigeren door hun onverstaanbaarheid.'
2. De stukken van Kousbroek bevatten vaak, al dan niet verhuld, autobiografische informatie. In zijn verhaal De beste jaren van ons leven heet het: `Don, dit is
Philip, de Nederlander die ik in Parijs heb leren kennen. Hij heeft een
Amerikaanse vrouw' (Vandaag, 1955,
P- 2 14) en in het essay Revenants: `Twee
mensen, laten wij hen Leopold en Alexandra noemen, woonden in een zolderflat in een voorstad van Parijs.' Dat hier met Leopold, Leopold de Buch en dus
Rudy Kousbroek bedoeld is, hoeft geen betoog, evenmin als dat achter
Alexandra zijn uit Philadelphia afkomstige echtgenote Ethel Portnoy schuil
gaat, die het gedicht road in Braak, 1950, nr. 5, p. 136, met Alexandra Portnoy
ondertekende. Later publiceerde zij onder eigen naam een paar opmerkelijke
studies in Randstad, te weten De carrière van Wilhelm Reich (nr. i, 1961, p. 29-67)
en De terugkeer van de vampier (nr. 4, 1 9 6 3, P. 18 - 34) . Thans schrijft zij voor het
Algemeen Handelsblad en verzorgt zijde E.P.-tjes achter op de bundels van haar
man.

2I2

Ivo Michiels:
Orchis Militaris

i . Linguistiek en literatuurstudie
Men kan omtrent een tekst drie vragen stellen:
i . wat betekent hij ?
2. welk is het verband tussen deze, en alle andere teksten?
3. hoe werkt hij in op de lezer?
De linguïstiek, dit is de activiteit die zich tot doel stelt de
ondubbelzinnige beschrijving van de taal, kan bijdragen tot
een antwoord op deze vragen, maar evident meer wat de eerste
dan wat de volgende twee betreft. Nu zijn het wellicht meer de
antwoorden op de laatste twee vragen die het mogelijk maken
een aanvaardbaar onderscheid op te stellen tussen literaire en
niet-literaire teksten; op de tweede vraag zou men kunnen
antwoorden dat een tekst literair is als hij zich als zodanig, als
behorend tot het corpus `literatuur', aandient, en op de derde
vraag dat een lezer een tekst als literair opneemt wanneer hij
hem niet als een bericht zonder meer ervaart. Dit laatste
antwoord heeft wellicht implicaties op linguïstisch vlak, en
men kan inderdaad trachten een literaire tekst te beschrijven
als een afwijkende taaluiting, waarin restricties uit het banaal
taalgebruik opgeheven worden, of er integendeel aan toegevoegd. Maar het is natuurlijk onvoldoende het literaire, het
stilistische zo men wil, zo maar met het afwijkende gelijk te
schakelen. Men mag inderdaad ook aannemen dat de betekenis van een literaire tekst zich niet laat beschrijven zoals die
van een niet-literaire taaluiting; zeer vereenvoudigd zou men
kunnen zeggen dat men een literaire tekst steeds figuurlijk
interpreteert, en, verder nog, dat men eender welke `figuurlijke' betekenis altijd in vraag kan stellen, zodat de literaire
tekst te herleiden is, in de beschrijving, tot een teken zonder
meer, waarvan de betekenis door de lectuur, de akt van het
lezen, geproduceerd wordt.
Het is mijn bedoeling in dit artikel het boek Orchis Militaris
(OM) van Ivo Michiels (IM) als een teken te beschrijven. Het
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is duidelijk dat ik daar slechts gedeeltelijk in zal kunnen slagen, dat er dus in die beschrijving zelf een deel interpretatie te
ontdekken is. Het is niet mijn bedoeling wat dan ook te zeggen
over de `waarde' van dit boek, zowel wat de `literatuur', als
wat de toevallige smaak van een toevallig publiek betreft. Dit
is een problematiek die m.i. met radikaal andere middelen
moet behandeld worden.
2.

Beschrjving

Twee fundamentele kenmerken van OM vallen onmiddellijk
op:
i . Er is een verhaler (het Franse woord récitant is hier beter
geschikt : celui qui récite : celui qui cite de nouveau) aan het
woord: de (grammaticale) verleden tijd en de (grammaticale)
derde persoon enkelvoud, basiselementen van een `verhaal' te
noemen tekst, worden in OM constant aangewend.
Wanneer het verhaal mono- of dialogen opneemt, dan gebeurt
dit meestal met de traditionele indices, zoals `zei hij', maar ook
zonder. OM bevat ook monoloog-dialogen, die telkens een
`stel je voor datje in mijn plaats was geweest' patroon expliciteren, zonder dat de aangesprokene hierop antwoordt.
2. Behalve voor enkele anekdoten, praktisch altijd tussen
haakjes aangehaald, als een zijdelingse, banale commentaar
van de verhalende stem, vallen in OM vooral op de herhalingen in de zinspatronen. Intuïtief ervaart de lezer deze zegging
als significant, maar men kan op dit stadium alleen maar
beweren dat ze afwijkt van de stijl van de banale mededeling.
Ook het vocabularium wijkt, vooral in zijn beperktheid, af van
het banale taalgebruik.
Intuïtief ervaart men OM zo als een `schriftuurlijke' tekst: een
tekst waarvan de zegging ritueel aandoet, en dus, in een zekere
zin, obsessioneel.

3. Voornaamwoord
Het was niet zinloos te spreken van het 'hoofdpersonage' van

Het boek alfa (BA) (1963) van IM. BA bundelt een reeks
situaties en relaties tot de nodige en voldoende voorwaarden
voor een ervaring; deze voorwaarden (de antecedenten, van
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formele aard : niet gebeurtenissen, of anekdoten, maar
verhoudingen) maken het subject in het verhaal, of exacter
uitgedrukt: het subject is niets anders dan de pronominalisering van een bundel formele kenmerken. Het heeft dan ook
niet de minste zin te spreken van de `soldaat' uit BA. Nochtans
is het wel zo dat (hij) uit BA invariant lijkt: (hij) stelt steeds
dezelfde bundel voor, het resultaat van steeds dezelfde
geschiedenis. Zoals men zich zal herinneren verwoordt BA de
dieptegeleding van een twijfel. De twijfel in zijn meerzinnigheid : men is onzeker omtrent hetgeen men zal doen, of men is
onzeker omtrent wat men wel en wat men niet zal doen; maar
de twijfel is ook de `vertwijfeling', en zelfs de wanhoop: men
beseft dat men het niet weet, en dat men daarom onmachtig is.
(Hij) van BA lijkt me alleen maar een syntactische index voor
het feit dat een situatie zoals de twijfel het feit is van een
subject. Niet van om 't even wie, nochtans (niet van Elcerlic
dus) maar wel van `iemand die twijfelt', zodat (hij) eigenlijk
overtollig is: het wordt door het verhalen opgedrongen.
In OM is het niet duidelijk of (hij) steeds naar hetzelfde
verwijst. De lezer ervaart alleen, hoe het in OM verhaalde
voorgesteld wordt als een gebeurtenis-voor-iemand. In BA kan
de lezer (hij) als een uniek referentiepunt ervaren; in OM gaat
dit blijkbaar niet op: er worden aan (hij) zeer verschillend
gesitueerde gebeurtenissen toegeschreven. Er zijn m.a.w. verschillende referentiepunten in OM aanwezig. Sommige hiervan worden zelfs gekwalificeerd: `de generaal.' Deze kwalificaties treden alleen op wanneer (hij) uit een bepaald fragment
object wordt in het volgende: `de' soldaat, `de' verpleger, `het'
meisje, `de' generaal, enz...

4. Geen verhaal
De aanwezigheid van een tijdsindicator is een interne aangelegenheid van het predikaat, evenals de aanwezigheid van het
verbum. De relatie subject-predikaat is, met andere woorden,
onafhankelijk van de waarde van de tijdsindicator. De elementen `tijdsindicator' en `verbum' zijn beide essentieel voor
het begrip `predikaat' en het zijn bovendien de enige twee
essentiële elementen: het predikaat bevat altijd minimaal een
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tijdsindicator en een verbum, en dit feit is geheel onafhankelijk
van de verdere aard van het predikaat. (Kraak & Klooster,

Syntaxis, p. 122-123)
De tijdsindicator is in OM doorgaans het preteritum. De
mededeling specifieert dus dat het medegedeelde niet waar is
op het ogenblik van de mededeling, maar waar is geweest.
Nochtans is de taalhouding van OM niet die van het banale
verhaal. Het basispatroon van OM is niet: `er is eerst dit
gebeurd, daarna dat en tenslotte (ook) (nog) dat.' De taalhouding van OM benadert eerder formeel het antwoord op de
vraag: `hoe is het ook weer?' `Weer' is hier belangrijk (het is
toevallig ook het eerste woord van de tekst) : OM functioneert
als een anamnese, van het begrip dat een subject zich al
schrijvend van een bepaalde situatie eigen kan maken. De taal
herhaalt wat er gebeurd is, maar de taalarbeid verklaart ook
het gebeuren, door de dieptegeleding ervan te expliciteren.
Maar de schrijfarbeid bedoelt uiteindelijk alleen zichzelf, en
niet de ankedote, de biografie of de psychologie. OM deelt iets
mee omdat het niets wil mededelen, omdat het obsessioneel
zichzelf wil expliciteren, zonder op te houden een sluitend en
gesloten geheel, een tekst, te blijven. Deze gesloten, niet verwijzende, schrijfwijze heeft een afwijking t.o.v. het gewone
taalgebruik voor gevolg.

5. Verloop
Faze i: (hij), een `vijand in het land van de vijand', zit in een
trein, `in een eendere verstrengeling' met lotgenoten, in de
nacht, tijdens een bomaanval; (ik) zit ook in een trein, die
naar het front rijdt, en kijk de vorige trein in, die in de
tegenovergestelde richting rijdt. Aan dit (ik) wordt een
bepaalde denkreeks toegeschreven: `de grens bereiken, het
land, de stad, de straat, het huis, de deur, de gang, de trap, de
overloop, aan het eind van de overloop de deur, de kamer, het
bed, het kind.' In de (hij)-fragmenten van faze i worden ook
korte sequenties ingelast die duidelijk naar andere subjecten
refereren: in het vliegtuig, bij de luchtafweer, bij de burgerlijke bescherming: dit is de explicitering van de situatie
`oorlog'.
2 I6

Faze 2 refereert eerst naar een (hij) die vreemdeling en verpleger is `in het land van de vijand'. Het verhaal betreft de
verpleging van een generaal; deze generaal wordt op zijn
beurt referentiepunt. De tekst vergelijkt de dienst die de
vreemdeling de generaal bewijst met een offerritus, waarbij
een j eugdherinnering van (hij) wordt verwoord.
Er zijn twee dialogen in deze faze. Er worden de vreemdeling
door een aantal figuren vragen gesteld die (hij) telkens met `ja'
beantwoordt, die alle tot doel hebben (hij) te herleiden tot een
slaaf die zijn slaaf-zijn aanvaardt. Anekdotisch wordt dit ook
geïllustreerd door het gebaar van de generaal die met een stok
(hij) op de grond neerdrukt. In een tweede dialoog onderwerpt de stem van de generaal (via de telefoon : alleen de stem
dus, vanop afstand, alleen het woord) een vrouw die ook
`slaafs' ja zegt op elk bevel, en zich zo aan de man onderwerpt.
Faze 3 verwijst naar een (hij) die soldaat is, in een station,
wachtend op een trein. In een dialoog met `de soldaat naast
hem' worden de `stad uit het westen' en de `stad uit het oosten'
(hun afkomst) vergeleken. Daarna verwijst de tekst naar een
(hij) (een gevangene, een gedeporteerde, die bewaakt wordt)
in een dialoog met `de soldaat aan de overkant', over,
opnieuw, de stad van elke spreker. Er is m.i. geen reden om
niet aan te nemen dat `de soldaat aan de overkant' (de
bewaker) en de eerste (hij) in deze faze niet samenvallen.
Faze 4 expliciteert de zin komt zien hier worden klappen uitgedeeld,
die anekdotisch wordt geïntroduceerd, en een aantal keren
opnieuw verschijnt. (Hij) brengt een meisje dat desertie heeft
willen plegen door zelfverminking aan haar ogen, naar haar
straf: een beul slaat haar terwijl (hij) toeziet (letterlijk staat er
eigenlijk niets te lezen over `straf' en 'beul': dit is een interpretatie). Dan vertelt (hij) het meisje hoe (hij) een vrouw
heeft willen kopen en hoe deze vrouw (hij) vernederd heeft.
Deze vernedering wordt in een lange dialoog gerealiseerd: de
vrouw verplicht (hij) haar na te zeggen, zodat (hij) de hele
leuzenreeks van de heerserswaanzin opdreunt. Dan volgt een
dialoog met het (blinde) meisje. Zij vraagt: `wat zie je?' en
(hij) beschrijft haar een stadje in oorlogstijd. De hele situatie
wordt omgekeerd herhaald: (hij) wordt geslagen en daarna
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beantwoordt zij de vragen die (hij) stelt (het lijkt me niet
onlogisch, maar misschien overbodig te infereren dat (hij)
klappen krijgt omdat (hij) een heersersvrouw heeft willen
verleiden) . Tussen deze twee dialogen wordt er verhaald hoe
(hij) en het meisje paren; de tekst reveleert deze gebeurtenis
als een gewelddaad.
De laatste faze verhaalt twee deserties, of beter : een tweevoudige desertie : het gaat hier namelijk om eenzelfde beweging.
Een soldaat deserteert en kruipt weg, tijdens een bomaanval.
De tekst reciteert dan een reeks eden en geloofsbelijdenissen,
het hele sloganarsenaal van de terroristische dictatuur. Een
verpleger verlaat zijn post en kruipt in een modderbad, tijdens
een bomaanval. De tekst citeert ook fragmenten uit gesprekken van mensen in een bomaanval. De tekst eindigt op de
complete fusie van de laatste twee referentiepunten er grijpt
ondermeer een dialoog plaats tussen de soldaat op de grond en
de verpleger in de modder. En deze fusie mondt uit op een
noodkreet, zonder meer.
Het lijkt dus wel alsof OM voornamelijk twee referentiepun-

ten erkent: de `verpleger' en de `soldaat'. Deze benamingen
moeten opgevat worden als symbolen voor reeksen karakteristieken. Voor `verpleger' is dat: vreemdeling, in dienst van
de vijand, enz.; voor `soldaat' is dat: aan desertie denkend (de
`het kind denken' reeks wordt normaal aan de soldaat
toegeschreven) . Faze i (de trein) stelt beide voor, faze 2 (de
verpleging) verwijst naar de `verpleger', faze 3 (het station)
naar de `soldaat', faze 4 (de `klappen') naar de `verpleger',
maar vooral in zijn hoedanigheid van vreemdeling, en faze 5
(de bomaanval, de desertie) realiseert de desertie-idee die aan
beide referentiepunten werd toegeschreven.

6. Beweging
De verschuiving van referentiepunten gebeurt uitsluitend in
de wijziging van de situatie, niet in de wijziging van het
grammaticaal subject. De overgangen zijn vrij subtiel (zij
hebben vaak een lichaamsdeel tot spil), wat een grotere coherentie van de tekst als tekst realiseert, wat ook het thema van
faze i duidelijk expliciteert: `de huiveringwekkende solidari2iR

teit tussen de vijand en de vijand'.
De indeling in fazen die ik voorstel deelt de tekst in volgens het
gebruik van adverbiale bepalingen. Grosso modo wordt faze i
gesitueerd in een trein, faze 2 in een hospitaal, faze 3 in een
station, faze 4 hoofdzakelijk in kamers, en tijdens verplaatsingen, faze 5 in de vluchtbeweging. Het oorlogsgeweld verschijnt telkens in het beeld van de bomaanval, voornamelijk in
faze i en 5, waar het als een situatie in de situatie verschijnt.
Deze indeling in fazen is niet van essentieel belang voor de
semantische interpretatie; zij biedt alleen maar een kader voor
de beschrijving. Maar de adverbiale bepalingen kunnen wel
semantisch ontleed worden. Faze i stelt twee gesloten ruimten
in tegenovergestelde beweging tegen elkaar op. Het oponthoud van de twee treinen tijdens de bomaanvàl stelt deze
twee ruimten in stilstand tegenover elkaar, terwijl het ene
subject van uit zijn trein in de trein van het andere subject
kijkt. Faze 2 wordt gesitueerd in een ruimte die als doorgang
fungeert, naar het leven, of naar de dood, faze 3 eveneens in
een doorgangsruimte, in een tijdelijk oponthoud. De kamers
uit faze 4 herhalen de ruimte van de eerste trein uit faze i,
waarin ook een erotisch motief werd ontwikkeld. In faze 5
tenslotte is de plaatsbepaling ondergeschikt aan de vluchtsituatie, de desertiebeweging, die nergens op uitmondt. De beweging die in de tekst wordt gerealiseerd zou dus als volgt kunnen
geresumeerd worden: een gedwongen verplaatsing naar een
gesloten ruimte toe die dus eigenlijk een `gedwongen' ruimte
is, een niet aanvaarde beperking van waaruit een vluchtbeweging ontstaat.

7.1 Betekenis: z
O M reveleert de transformatie van de matrix (het net, de
rooster, het veld) van de menselijke verhoudingen door het
geweld, of exacter : de matrix van de menselijke verhoudingen
wanneer `geweld' het veld bepaalt (zoals het magnetisme het
magnetisch veld maakt) . Het woord geweld moet hier in de
ruimste zin genomen worden, in de zin namelijk die Franse
filosofen zoals Eric Weil en Emmanuel Levinas aan het woord
`violence' hebben gegeven. Het Nederlandse woord conno-
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teert `brutaliteit, explosie, waanzin, tegennatuur' ; 'violence'
connoteert `verkrachting' : zo is het ook toepasselijk op het zg.
`structureel' geweld. Het geweld maakt slaven, die men uit
hun land verbant om hen in het vreemde land van de vreemde
heersers een weerzinwekkende arbeid te laten verrichten. Het
geweld verplicht het geweld te verwezenlijken. Het geweld : de
stem van het bevel, de lichamelijke onderdrukking, de oorlog
als katastrofe. Het geweld dat aangedaan wordt om de macht
van de geweldenaar waar te maken. Het geweld dat ondergaan wordt omdat het als geweld, dit is als een onberekenbare,
genadeloze macht wordt aanvaard. Het geweld dat elke verhouding onmogelijk maakt, en zeker elk spreken. Het gesprek
is dan niets anders dan de slaafse herhaling van de woorden
van de spreker. Maar de herhaling of het ja van de slaaf is de
meest intense negatie die men zich kan voorstellen : `ik zeg het
zo omdat je me dwingt het zo te zeggen.' Watje zegt bevindt
zich voorbij het ja of het nee, het bestaat zelfs niet, het zijn
klanken die je me dwingt na te zeggen of te beamen, het is
gewoon de klank `ja' die je van mij verwacht. De lange monodialogen uit OM reveleren m.a.w. de essentie van het bevel; er
wordt een woord gesproken om een (gewelddadige) macht te
kunnen uitoefenen. Een bevel is een gewelddaad.
Hetzelfde geldt voor de leuzen, de slogans (Keltisch woord
voor `strijdkreet') van de heersers. Een slogan kan altijd herleid worden tot een zelf-affirmatie, dit is, weerom, een
gewelddaad. De eed en de geloofsbelijdenis betekenen feitelijk
de erkenning van een macht, dus een geweld.
In de desertie, wanneer de bindende macht niet meer erkend
wordt, kunnen dan de slogans, de eden en de geloofsbelijdenissen herhaald worden, alsof ze voor de eerste keer gehoord
werden—omdat pas dan hun ware betekenis onthuld wordt:
wanneer de macht niet meer erkend wordt, het geweld niet
meer aanvaard, wordt de stem van de macht en van het geweld erkend als zodanig, niet meer als het bindend woord.
Maar de oorsprong van het geweld is niet in een bepaalde
verhouding van macht tot onmacht te vinden. Gewelddadig is
ieder onderscheid. Het Westen en het Oosten. Mijn stad en
jouw stad. Gewelddadig is ook iedere begeerte. De essentie van
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het geweld is welbepaald het onderscheid tussen subject en
object (die alleen door het geweld denkbaar zijn, trouwens),
tussen het ik en het ding.
Het woord herleidt de andere—dat ik-zijn dat ik onmogelijk
kan aanvaarden, want wanneer ik ik ben, hoe kan een andere
dan ik zijn? (dit is ongerijmd, maar dit is de ongerijmde
démarche van de menselijke geest) tot een hanteerbaar ding.
Zo ook de begeerte, trouwens. Het Westen en het Oosten, de
man en de vrouw, deze discriminaties zijn in wezen
zelfaffirmaties. Zodanig dat het mensdom niet kan verdeeld
worden in verdrukkers en verdrukten: het mens-zijn van een
bepaald wezen kan ofwel als verdrukker ofwel als verdrukte
gerealiseerd worden. De verdrukker stelt m.a.w. de wet op die
vroeg of laat van hem een verdrukte zal maken. De man
begeert de vrouw als ding, de vrouw herleidt de man tot een
ding dat begeert; het Westen verwijt het Oosten dat het
oosters is, het Oosten affirmeert zijn oosters-zijn of verwijt het
Westen zijn westers-zijn. De oudere wordt verdrukt, verworpen (de uitwerpselen zijn het eerste uitgestoten, uitgesproken
bewijs van mijn ik-zijn) opdat ik mezelf zou kunnen zijn.
7.2 Betekenis: 2
Wil men dit per faze geïllustreerd, dan kan het ongeveer als

volgt: in faze i ondergaat het subject `vreemdeling' het
vraag-en-antwoord spel van de lijfelijke verstrengeling met
een vrouw, en het subject `soldaat' de gehoorzaamheid: allebei zijn ze gebonden. In faze 2 onderwerpt de `verpleger' (de
onmachtige, verdrukte bewaker van de onmacht van de
machtigen) zich aan de heersers, tot en met in het spreken van
hun taal. In faze 3 neemt de soldaat de noodlottige scheiding
tussen vijand en vijand ('Oost' en `West') aan en daarna het
geweld dat eruit voortvloeit (tussen `bewaker' en 'gevangene'). In faze 4 wordt de verpleger onderworpen door de
vrouw die hij wilde kopen, en zo onderwerpen (ook in de meest
letterlijke betekenis) ; hij laat zich ook onderwerpen aan het
geweld van de beul en daarna aan de woorden van het meisje
dat hem zegt wat zij ziet en hij niet, zoals hij het meisje zich ziet
onderwerpen aan de beul en aan zijn woorden, en ten slotte
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ook aan zijn geweld. In faze 5 vluchten de soldaat en de
verpleger naar het niets toe : de oermodder, uit hun plicht, dit
is met de hun met geweld opgelegde opdracht het geweld te
zijn en het geweld niet te zijn, want dit is wel de meest
fundamentele tegenstelling in OM : dat de tekst functie is
zowel van een soldaat als van een verpleger, beide op contradictorische wijze aan het geweld gebonden.
Een treffend symbool hiervan vindt men in de meest frekwente
kleuren in OM : wit, zwart of rood (de allusie op het nazi-embleem is accidenteel) : twee tegengestelde termen, die nochtans elk 'nietkleur' zeggen, en de kleur bij uitstek. Of, volgens
de traditionele allegorie, zoals, ondermeer, in Voyelles van
Rimbaud: de kille zuiverheid, het duistere kwaad en het
bloedige geweld. Een visueel symbool voor OM zou dus kunnen zijn witte en zwarte symbolen op een bloedrood veld.
Het predikaat in OM is dus die verhouding tussen twee subjecten die het ene herleidt tot een object van het andere, waardoor evident iedere communicatie uitgesloten wordt (het is
dus een naamloze, subsubjectieve stem die de tekst OM
reciteert) . Maar deze verhouding is essentieel labiel, of dialektisch; zij moet omgekeerd worden, omdat de macht die uitgeoefend wordt een tegenmacht onderstelt. Vandaar een gesloten reeks tegenstellingen in OM. Maar het eigenlijke subject
van OM fungeert als een absurd antipredikaat.
Het eigenlijke subject van O M betekent immers, bedoelt de
opheffing van het geweld als verhouding. Maar het veld is nu
eenmaal bepaald: de wereld is wat hij is, de geweldloze is een
(kinderlijke) dromer. Om het in dialektische termen te zeggen : de synthese heft het conflict niet op, zij consolideert het.
Dit ervaart de naïeve, dit is niet-reflexieve lezer van OM als
een definitief pessimisme.

7.3 Betekenis : 3
Daar OM de structuur van het geweld reveleert, verraadt de
tekst ook hoe het geweld verloochend, opgeschort, vernietigd
kan worden zonder geweld: want dit is essentieel: dat het
geweld geweldloos zou opgeheven worden. De taal van de
onderdrukte wordt door de onderdrukking verplicht zich te
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verdubbelen: er is wat men zegt en dat is weinig of nietszeggend of gedwee herhalend en wat men niet zegt : dit is alles
wat men ' zegt maar uit voorzichtigheid niet uitspreekt. De
machthebber verstaat wat hij wil en hoe. E fatso sequitur
quodlibet. Wat men ook moge zeggen, de kwade wil van het
geweld kan altijd alles verkeerd begrijpen. Vandaar dat een
slaaf uiteindelijk de taal van de heer zal spreken. `De hemel
wist hoeveel er achter een woord kon schuilgaan dat niet was
uitgesproken, hoeveel onveiligs er achter een woord kan
schuilgaan, hoeveel dreiging, hoeveel list en leugen er achter
kon schuilgaan, tenzij het vooral vertwijfeling verborg en vrees
of gewoon voorzichtigheid zoals ook zijn woorden een en al
voorzichtigheid waren, en omdat vaak nauwelijks was uit te
maken of een woord het ene verborg ofwel het andere' (p. 23) .
Maar de taal van de slaaf is nog een verdediging en dus een
tegenaanval. Er bestaat maar één uitweg uit de wereld van het
geweld : het denken. De absolute vrijheid van de verbeelding,
of van de eigen taal, wat hetzelfde is. Eerst kan men bedenken
dat het niet gebeurd is, dat het geweld niet is ontstaan, kan
men `heftig als nooit tevoren verlangen naar dat ene bijna niet
in te denken ogenblik waarop het onherroepelijke gebeurde en
nog niets was gebeurd' (blz. 51) . Men kan ook ophouden met
denken: `het was goed te bedenken dat er nog zoveel te doen
overbleef ook nadat je eens en voorgoed met denken had
opgehouden' (p. i8). Of niet ophouden te denken aan het heil,
de verlossing, de uittocht uit de slavernij naar het eigen huis
toe, naar de oorsprong, het onschuldige, het leven: `met een
ogenblik ophouden daaraan te denken zodat daarbuiten nagenoeg alle denken heeft opgehouden en dus ook alle pijn nagenoeg en alle hangzijn en alle vragen en alle weten nagenoeg
tenzij dit ene nog:
het kind' (p. 22); `wanneer hij tot de
aarde terugkeerde om er straks onkennelijk en besmeurd weer
uit op te staan en daarbij aldoor dacht: het kind, dacht, de
stad, de straat, het huis, de deur bereiken, de gang, de trap, de
overloop, en aan het eind van de overloop de deur, de kamer,
het bed, het kind bereiken en daar voortdurend en heel sterk
aan dacht, was dan alles uitgewist?' (p. 103). Is dan alles
uitgewist? Is de terugkeer tot de aarde, of tot het kind, tot de
(...)
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geborgenheid van het niet-weten en het niet-denken dus, het
heil? `Was dan alles uitgewist' wordt er gevraagd maar (hij)
zal straks `onkennelijk en besmeurd' opstaan. Wat is het heil:
de dood of een nieuwe geboorte? Het verlangen naar het
`kind', naar de terugkeer lijkt mij inderdaad dubbelzinnig.
Het kan betekenen dat de onderdrukte (de soldaat, bijvoorbeeld, als het slaafse instrument van het geweld) verlangt naar
het vergeten waarin hij niet kan slagen daar hij zich steeds
als de door het gezag verworpene, de niet slaafse gehoorzame
zal ervaren, als vuil, besmeurd, bezoedeld: dan reinigt hem
alleen de genade van de heer. Ofwel dat de verdrukte zich een
nieuw leven inbeeldt, waarin het onderscheid, het geweld nog
niet bestaat. Mijn indruk is dat het zwarte boek dat OM is de
eerste optie realiseert, en meteen het fundamentele schuldmotief uit BA verder doortrekt. Schuld in deze zin dat het geweld
het feit is van alle leden in de verhouding en niet van enkelen:
dat er zoals men weet geen meesters zonder slaven zijn, en
omgekeerd. De erfschuld is in het aanvaarden van dit onderscheid gelegen; de verdrukte is zich ervan bewust de wet (de
aristocratische idealen), die door de verdrukkers en de verdrukten alleen wordt gemaakt, te aanvaarden, als de wet.

8. Orchis Militaris
De titel van het boek werd I M geïnspireerd door een citaat van
Marinetti, dat hij, zo ik me niet vergis, bij Benjamin ontdekte.
Marinetti vergelijkt daarin de oorlog met een vlammende
orchidee. Het is ook Benjamin, meen ik mij te herinneren, die
beweert dat de fascisten, à la Marinetti, van de politiek een
`kunst' maken (expressionistisch straattoneel, à la Mussolini,
of à la Hitler), terwijl de communisten de kunst politiseren.
Het boek OM heft deze tegenstelling enigszins op: de politiek,
dit is de machtsstrijd, wordt erin tot een `literaire' tekst herschreven, maar alles behalve fascistisch verheerlijkend. Wat ik
wil zeggen is dit: het woord `kunst' is niet meer toepasselijk op
een boek zoals OM. OM is een tekst, complexer, intenser,
gestructureerd dan een gewone tekst, maar een andere benaming is er niet nodig. De titel dan die I M zelf uitkoos symboliseert de hele tekst. Het fatum wil dat er een orchidee `orchis
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militaris' bestaat, `het soldatenkruidje' (met helmvormige
bloem), het fatum wil ook dat `orchis' teelbal betekent, waardoor dit woord orgie en orgasme connoteert, zodat `orchis
militaris' eigenlijk verwijst naar de oorlog als een feest, de
verkrachting als een (obscene) bloem, het geweld als een
geordend, gesloten geheel.
Georges Adé

september i971
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Harry Mulisch:
Verticale verbanden

Voor Hugo Verdaasdonk aan wie ik zoveel te danken heb.

Wie de Anekdoten rondom de dood voor het eerst leest, en dat kan
in De Gids, in Wenken voor de jongste dag en in Paralipomena
Orphica, je kunt ze haast niet mislopen', heeft er moeite mee.
Tenzij hij of zij behoort tot dat soort lekkerbekken die zeggen
`echt Mulisch, net zo interessant als Pauwels en Bergier'.
Toch is deze verzameling texten, negentien in totaal, inderdaad echt Mulisch, maar om andere redenen dan op het,
tenminste op mijn, eerste oog lijkt, want dat neemt vooral
ontuchtige diepzinnigheid waar, afgewisseld met imposante
evocaties die meteen weer te niet gedaan worden door een
volgende duik naar 's werelds grond. Het begint al in
nummer i , met een geëngageerde passage over de padvinderswelpjes die met wolvekoppen op hun petjes lopen. Via een
tussenzinnetje wordt dat gedoe in verband gebracht met Hitlers villa, een overdrijving die de werkelijkheid eerder uit de
weg gaat dan zichtbaar maakt, zoals wij dat in Mulisch'
politieke uitingen zó vaak tegenkomen datje aan zijn geëngageerdheid danig begint te twijfelen. Het gaat vooral om geobsedeerdheid door eigen presentie temidden van al die merkwaardige verschijnselen, dat is duidelijk, en daarom kan het
niet bepaald politiek denken genoemd worden.
De gde en i i de anecdote, over respectievelijk tijd, gelijktijdigheid, toeval en de droom, staan bol van de grote namen en
gewichtige opmerkingen, en dat kennen wij dan weer uit
bijvoorbeeld de Wenken voor de jongste dag. Het aardigste wat
men ervan zeggen kan, in die fase van de lectuur, is dat de
problematiek waar de hele text, of collectie texten, om draait
er rechtstreeks aan de orde gesteld wordt. In i i komt de dood
overigens pas aan het eind, als een duveltje uit een doosje, te
voorschijn, doordat het spreken over de droom een indirecte
manier van spreken-over-het-onbespreekbare, de dood, blijkt
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te zijn. Er zijn zelfs. stukken waarin de dood helemaal afwezig
is, of zonder veel relatie met de rest van het verhaal in één zin
genoemd wordt, zoals 7.
Je leest die nadrukkelijke stukken 9 en i i als verklaring voor
het geheel, als een uiteenzetting over de `eigenlijke bedoelingen', en dus ergert de parelduikerij. Een neiging tot
tegenspreken gaat overheersen, zodat bijvoorbeeld i 3 niet
meer door de beugel kan omdat een paar moderne denkers
platgedrukt worden onder twee scholastici. Het zijn leuke
scholastici, dat wel, maar zij worden met de verkeerde modernen vergeleken, of liever de vermelding van de juiste twintigste-eeuwers, en zelfs negentiende-eeuwers, mis je smartelijk.
Gevolg is dat de vergelijking, in plaats van inzicht te demonstreren, de gaten in Mulisch zijn kennis laat zien.
Maar zelfs bij zo'n eerste lezing kan men, of laat ik maar
zeggen kon ik, de Anekdoten rondom de dood niet zo maar als
aanstellerij kwijt. Later herhaalde lectuur heeft mij geloof ik
de reden van mijn blijvende geïntrigeerdheid duidelijk
gemaakt, en die zal ik in deze bespreking proberen te laten
zien. Op dit moment vind ik de Anekdoten het beste boekje van
Mulisch, en onthullend voor enkele tot nu toe nogal ondoorzichtige eigenschappen van zijn andere werk.
Kort gezegd gaat het er om dat die gedeelten van de text die
aanvankelijk de samenhang in deze fragmenten tot stand
lijken te brengen, of in ieder geval zichtbaar te maken, zulks
alleen op een heel oppervlakkige manier doen. De logische lijn
in het geheel is wel aanwezig maar hij is volkomen
ondergeschikt. Het is zelfs zo dat er op dit punt onregelmatigheden voorkomen, zoals het feit dat de ik duidelijk Mulisch
zelf is, terwijl er passages over de creativiteit in staan die
daarmee in botsing komen, ongetwijfeld een moedwillige
ontregeling. De verbanden waardoor de text tot een eenheid
wordt, liggen niet op dit niveau van logische redenering, maar
op een laag die voor de lezer niet onmiddellijk bewust aanwezig is.
Dat causale opeenvolging niet het beslissende structuurbeginsel van de Anekdoten is, vermoedt elke lezer wel, neem ik aan,
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doordat er zoveel procédés voorkomen die herinneren aan een
literatuursoort waarvan wij allemaal de a-causale conventies
kennen. Zelfs een heel boosaardige lezer wordt nieuwsgierig
gemaakt door het werkelijk systematisch voorkomen van
barokke stijlverschijnselen. Mulisch toont zich hier bijna een
twintigste-eeuwse 'metaphysical poet' 2 , en dat houdt de aandacht wakker.
Zo gebruikt hij mythologische figuren, hetgeen een sterk
staaltje is in onze barre tijden waarin het gymnasium zoveel
terrein verliest; en dat niet alleen met naam en toenaam maar
zelfs in een soort emblematische vorm, wat nog sterker is.
Charon kijkt om de hoek in een raar verhaal over Gilgamesj:
('de veerman des doods is in de stad') 3 Een heel mooie verwijzing naar de mythologie is die van de stierenvechter die `in het
labyrinth van zijn dromen' (bladz. 59) de stier als een objekt
van verliefdheid voor zich ziet verschijnen. Labyrinth in een
verhaal over een stieregevecht!
Ook oermotieven die niet in de aggregaatstoestand van een
mythe aan alle lezers bekend zijn, spelen een grote rol; bij de
begrafenis van een klasgenootje valt diens broertje in het open
graf, en de vader springt er ook nog achteraan. De `sprong in
het graf' die ook Hamlet maakt; de hele scène lijkt wel op die
van Shakespeare.
Van het gebruik van hyperbolen heb ik al een voorbeeld
gegeven, dat van Hitler en de padvindertjes. Nog kenmerkender is het volgende. Als tijdens de bovenvermelde begrafenis 4
kist plus broertje plus vader in het graf verdwenen zijn, lezen
wij: `Ik schat, dat gedurende omstreeks twee jaar niemand
bewoog of iets zei' (bladz. 13) . Dat is niet zo maar een hyperbool maar mag een Mulisch-'concetto' genoemd worden. Bij
barok-auteurs zouden wij geneigd zijn, zo'n concetto als versiering te lezen, vanuit ons hedendaagse bewustzijn (ten
onrechte gelijk de wetenschap ons leert), en ook dat is bij
Mulisch niet anders, ik bedoel onze neiging èn de onjuistheid
daarvan. Want waarover gaat dit 'concetto'? Over de beleving van de tijd. In de Anekdoten rondom de dood betekent dat,
vide de rest van de text: over iets dat onmiddellijk aan de
doodsproblematiek verwant is. Wat oppervlakkige krul lijkt,
.
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wijst naar de verbanden waarover het in deze text werkelijk
gaat. De stijlwending is essentiëler dan een hele verhandeling
als die van nummer 9, al heb je die laatste misschien eerst
nodig om op dat idee te komen.
Nog wat `metafysische' trekjes als aanvullend bewijsmateriaal,
want waar het om gaat heb ik zoëven hoop ik wel gezegd.
Omkeringsprocédés, expliciet in `Dieren zijn ook mensen'
(bladz. 19), maar aardiger en zeventiende-eeuwser impliciet,
als tijdens een stieregevecht de arena loeit (bladz. 6 i) . Onmisbaar voor het genre is natuurlijk de dubbelzinnigheid,
`ambiguity', van dit type, weer in die ene passage over de
sprong in het graf: `Ik besefte, dat iets noodlottigs was
begonnen. Straks zou het mijn beurt zijn. Over een tijdje
waren wij allemaal in het graf verdwenen en niemand van ons
zou hier meer staan.' Dat kan letterlijk gelezen worden, als de
wijze waarop een catastrofaal moment door de verteller verwerkt wordt, maar even duidelijk zie ik hier staan dat `ik' zich
op dat moment volledig bewust wordt van de eigen onontkoombare dood, en van die van ieder mens.
Tenslotte iets dat op `wit' (engelse uitspraak) lijkt, die zeventiende-eeuwse `harteloosheid' waarmee op een hooggespannen moment een verbaal grapje gemaakt wordt.
Voordat hij aan zijn begrafenis toe is, wordt het nu al herhaaldelijk als illustratie genoemde klasgenootje aan een uitstekende pin van een vrachtwagen geprikt, doordat hij er
tegenaan fietst: `Voorgoed, vrees ik', zegt montere Harry. Een
beter voorbeeld nog (want het genoemde kan toch beter een
moderne gruesome genoemd worden) zit in de text die keurig
dubbelzinnig `Blik op de dichter dood' heet, de laatste uit de
Paralipomena. Daar wordt van Hoorniks, die altijd voor iedereen de tijd had, na zijn dood gezegd: `Nu hij geen tijd meer
heeft' (bladz. 124), een woordgrapje op een ogenblik dat wij
postromantici daar even geschrokken van opkijken. Helemaal
een grapje? Het gaat weer over de tijd .. .
Ik heb mijn kaarten al op tafel gelegd, en zal dus geen pokerface meer zetten. Het bijzondere van de Anekdoten is de wijze
waarop het verband in het geheel aangebracht wordt, en dat is
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dus niet een lineair, logisch, causaal, horizontaal verband, of
hoe wil je het noemen. Zo'n draad is er wel, maar hij breekt
steeds, en de brokstukken lopen dan uit op non-sequiturs. Er is
maar één ontmoetingspunt van al die losse eindjes, de één na
laatste anecdote, die daardoor iets concluderends krijgt, en
dus iets inconsequents, want conclusies laat deze text nu juist
niet toe. Vandaar dat in het allerlaatste stuk alles weer in de
knoop gebracht wordt, zodat alleen een onoplosbare rebus van
paradoxen overblijft.
Andere relaties zijn dus beslissender dan deze horizontale. Het
zijn verbanden tussen textfragmenten die op geen enkele
andere wijze verbonden worden dan door een of ander aspect
uxtapositie, in plaats van opeenvolging. Dat
van herhaling of juxtapositie,
gebeurt met middelen die uiteenlopen van vrij algemeen tot
hoogst particulier.
Heel gewoon, als formeel verschijnsel tenminste want de inhoud
is meestal persoonlijk, is het voorkomen van motief-klusters.
Op onderling niet verbonden plaatsen duikt een bepaald
motief op, en door de herhaling gaan de betreffende passages
elkaar versterken, zonder in een verklarend verband ten
opzichte van elkaar te komen.
Enkele voorbeelden. Weinig verrassend, maar wel tegen de
achtergrond van andere texten van Mulisch van belang, is het
vadermotief. Het broertje, op de begrafenis waar mijn lezer
inmiddels habitué is, heeft een overhemd waarvan de kraag
uitstaat en daardoor aan een `vadermoordenaar' doet denken
(even later verdwijnt er trouwens een vader het graf in, al is
dat maar voor een korte wijle) . Op die mededeling volgt
meteen een opmerking over Mulisch' eigen vader. Een
vadermoord-in-woorden. De hele tweede anecdote draait
erom dat de titel van de novelle Tussen hamer en aambeeld `door
mijn vader is bedacht en die hierbij geannuleerd en doodverklaard is', een ambiguïteit (weer) die een regel later opgeheven wordt doordat duidelijk blijkt dat het alleen op de novelle
slaat, maar ondertussen heeft de vader zijn doodsklap al gekregen.
En nog een vader-geval: een Franse leraar verliest door een
toevallig in de buurt terecht gekomen bom zijn kunstgebit en
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komt `mummelend van j e Papa fume une pipe' op school. Een
papa die weliswaar ingepakt is in een vertrouwd Frans
papiertje, maar hij zit toch wel in de buurt waar de bommen
vallen (haal Het stenen bruidsbed er maar eens bij), en in de
volgende zin verschijnt natuurlijk ook Mulisch zijn vader, die
`begreep, dat een tijd van stedenvernietigingen was aangebroken' (laat Het stenen bruidsbed nog maar even open) . Het
motief-kluster wordt onder meer getraceerd door een indirectheidsprocédé als de associatie, zoals twee van de drie voorbeelden hierboven laten zien.
Een tweede motief is het licht. De kleine Harry kijkt al rijdend
in zijn fietslamp (zonder te vallen) en krijgt het begin van een
erectie. Het zal wel penisnijd zijn dat ik daar wat ongelovig
tegenaan kijk, maar daar gaat het nu niet om,> Het lijkt mij
duidelijk dat het licht hier een lang niet slappe rol speelt, en als
je dat één keer hebt gezien (en al een beetje wist, door Het
zwarte licht bijvoorbeeld) blijken crisis-momenten steeds met
licht in verband gebracht te worden. Mulisch gaat bij het
stieregevecht van nummer 14 `natuurlijk' sol zitten; bij de beschrijving van een hoogst belangrijke, hoewel slechts enkele
seconden durende, ontmoeting met een zigeunerin in Roemenië, wordt de lichtgesteldheid vermeld; de bespreking van het
creatieve principe wordt afgesloten, als complete verklaring,

met het voorbeeld `Daar zij licht'; een gruwelijk, en weer
belangrijk, moment van de dood van een rat vindt in bijzonder
licht plaats enzovoorts. Wie verklaringen wil gebruiken als
`prenatale situaties' of `geboortetrauma' komt vrees ik
nergens. Alleen door de feitelijkheid van de herhaling werken
deze motiefgroepen, niet doordat zij te reduceren zijn tot een
of ander dieperliggend principe. Motiefgroepen zijn conventioneel in de moderne literatuur, deze `oppervlakkigheid',
verbaliteit, ervan lijkt mij echter nogal persoonlijk. Dat wil
zeggen dat ik het vadermoord-motief minder interessant, want
minder privé, vind dan dat van het licht. Ik kan nog meer
motieven noemen, zoals sadisme ten opzichte van dieren,
maar de lezer heeft mijn bedoelingen vermoedelijk wel
begrepen.
Of nee, toch maar even over die dieren, want daarmee kan ik
231

nog iets anders laten zien. Voorbeelden van dierenmishandeling zijn : een hond die geschopt wordt door de bezitter van een
hondekar; het stieregevecht (waarbij je op je stoel zit te trillen,
net als Mulisch in zijn zon), dat ook in `Blik op de dichter
dood' als hoogst belangrijke confrontatie met de dood
optreedt; het doodslaan van een rat (een verhaal dat zo
geëmotioneerd is dat het halverwege een zin afbreekt) . In 4
horen wij dat Mulisch alle bladzijden waarop dieren mishandeld worden uit boeken placht te scheuren, net nadat wij dat
rattenverhaal gelezen hebben. Het is blijkbaar wel te beschri*
ven 6 , niet te lezen. Plaats dit naast de opmerking `Aan die
dood op papier kon immers nooit een einde komen' (bladz.
19), dan komt er al een element van gevaar in dit verslag van
de teruggekeerde Orpheus, en dat gevaar leren wij volledig
kennen, door de letterlijke herhaling van woorden en door
niets anders, let wel,, als wij op bladz. 73 lezen : `er komt nooit
een einde aan mijn einde : mijn vernietiging is eeuwig.' Niet die
expliciete uitspraak op zich zelf is onthullend, maar de relatie
die de woordrepetitie tot stand brengt, tussen dood en schrij-

ven in dit geval (de dood wordt schrijvend tot iets bestaands
gemaakt en is dan volstrekt), maar daarover is geen expliciet
woord te vinden in de text.
Ik hoop maar dat dit duidelijk is, en niet de schouderophalende reactie van `wie Mulisch tot zich neemt, " wordt een
beetje Mulisch' teweeg brengt. In elk geval is het volgens mij
niet te ontkennen dat a) dit soort op letterlijke herhaling
gebaseerde verbanden aanwezig zijn, b) de daardoor
geïsoleerde motieven e.d. naar de essentiële elementen van de
text wijzen. Of kunnen wijzen, want het hoeft niet altijd zo te
zijn, cf. de discussie tussen filosofen die `de hoge sprongen van
een rat in nood' genoemd worden, wat onomstotelijk een lijn
trekt naar nummer 3. Ik zie niet goed dat filosofenpraat voor
Mulisch veel betekent, maar natuurlijk kan men hiermee zijn
eigen diepzinnighéden die kort op de geciteerde wending volgen in verband brengen, en dan is weer de verbindingslijn
creativiteit—dood (stop, niet verder verklaren) aangebracht.
Niet verder verklaren, zeg ik, en dat vraagt Mulisch ons ook.
In de sleutel-anecdote over de ontmoeting met de zigeunerin,
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een ontmoeting die door de schrijver contemporain gemaakt
wordt, tot gelijktijdigheid geschreven, met de dood van zijn
`halve' moeder Frieda (er zij verband en er was verband),
wordt ons uitdrukkelijk verboden om achter, onder, boven het
vertelde en zijn vorm meer te zoeken, een diepzinniger
inhoud, vooraf-bestaande relaties in de werkelijkheid. Vooral
wordt ons verzocht, geen occulte verklaringen aan te slepen,
wat vroeger bij Mulisch dacht ik wel eens anders was. Het
enige verband is dat het verteld wordt, en dat het zó verteld
wordt. Dus, de juxtaposities mogen niet omgezet worden in
causale relaties.
Wie dat wel doet, loopt het risico dat het horizontale verband,
wat vaak wil zeggen de poespaskant van de text, centraal komt
te staan. De coherentie van Mulisch zijn wereld, die uit de hier
besproken bijzondere mededelingstrant ontstaat, zou bovendien in gevaar komen. Wat op het eerste oog de relaties tot
stand lijkt te brengen, is bijkomstig, wat daarentegen oppervlakte, versiering, toevoeging lijkt, wijst juist naar het centrum, zolang men niet probeert te `vertalen' in de termen van
een logische redenering.
Nu komt natuurlijk de belangrijkste vraag. Wat moeten
Mulisch en wij nu beginnen met de hier gedemonstreerde
`verticaliteit' in de relatie tussen text-elementen. Waarom
moeilijk als het ook makkelijk kan? Of kan het niet makkelijk?
Met verticaal, ik zeg het nog eens apart op dit plechtige
moment, bedoel ik dat de text-elementen alleen door formele
gelijkenis of tegenstelling' met elkaar in verband staan. Verder
verwijzen zij niet naar elkaar, vullen elkaar niet aan, maar
hoogstens versterken zij elkaar door gelijkenis, en dat houdt in
dat de noties die zij vastleggen door dit procédé meer accent
krijgen. Noties die niet meer redenerend, betogend, kunnen
zijn (daarvoor is een ander type relaties, bijvoorbeeld causale,
onmisbaar) maar stellend, bewerend. Wat bereikt men met
een dergelijke vorm van overdracht?
Wie logische redeneringen opbouwt, heeft het over continue
problemen. Het kernprobleem van deze reeks texten is de
dood, en die wordt aan de orde gesteld via de beleving van de
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eigen identiteit. En van dat perspectief uit, zijn leven en dood
discontinu. Time must have a stop, voor iedereen, maar wat
dat zou moeten inhouden is onvoorstelbaar. Het bewustzijn
kan zich het niet-bewustzijn niet voorstellen, evenmin als de
niet-tijd. Als wij nagaan hoe vaak in deze brokken text de tijd
`stilstaat' (twee jaar lang bijvoorbeeld), of iets anders gebeurt
met de tijdsbeleving (dus met de relatie tot de buitenwereld),
dan zou daar een volledige analyse, die ik hier niet leveren
kan, het beste kunnen inzetten.
Wie, om het in termen van taalgebruik te zeggen, over de dood
praat, maakt er al een aspect van leven van, en vervalst hem
daarmee.
Men kan dat alles betogend meedelen, en Mulisch probeert
dat ook wel, maar het onzegbare blijft onzegbaar. Dat lijkt mij
de functie van de `brokkelige' opzet, van de verticaliteit in de
constituerende relaties van de text : het onzegbare aan de orde
stellen, aanwezig maken. Meer is niet mogelijk, en of het lukt
kan eigenlijk alleen elke lezer voor zich vaststellen.
Men kan zeggen dat dit een goedkope truc van mij is, dit
aanbrengen van een hechte relatie tussen het mee te delene en
de wijze van meedelen. Dat kan immers altijd ! Jawel, dat zal
wel altijd kunnen, maar je moet het doen ook! De wijze van
zeggen is een deel van wat gezegd wordt. Zolang een procédé
wel aangewezen kan worden maar niet in betekenis omgezet,
is het oninteressant, louter versiering. En ditmaal geloof ik niet
dat Mulisch zijn verhaal en zijn lezers aan het versieren is. De
titel zou dan ook onmogelijk veranderd kunnen worden in De
versierde dood, terwijl ik niets tegen een bespreking van andere
boeken van Mulisch zou hebben onder koppen als Het versierde
Cuba, De versierde mens etc.
Een moeilijkheid is dat ik over deze dingen wèl moet spreken in
termen van logische samenhang, maar ik heb het dan ook over
een boek, en niet over een probleem. Daarom hoef ik niet na te
gaan of het `waar' is wat er bij Mulisch op deze niet-logische
wijze te lezen staat (de norm van waarheid of onwaarheid is
niet toe te passen, dus de discussie zou snel afgelopen zijn),
maar of het er staat.
Daarom geef ik nu Mulisch zelf weer het woord. Bestaat er
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een waarheid over de dood, volgens hem? In nummer i8 lijkt
het erop dat hij denkt van wel, en juist dat wordt in nummer ig
de grond ingeboord. Daar gaat het over `spreken, dat niet
meer waar of onwaar is' (bladz. 75) . Centraal punt: `Met de
dood vindt het onmogelijke plaats.'$ In deze anecdoten, en in
het Hoornikstuk, laat Mulisch vele malen, en steeds klemmender, uitkomen dat voor het ik de dood niet denkbaar is, en dat is
die onmogelijkheid van de dood waar al deze texten op uitlopen.
Ook over het type uitspraken waartoe deze `gestelde' maar
niet `betoogde' beweringen behoren, heeft Mulisch zich uitdrukkelijk uitgelaten. Hij noemt ze `prokreatlef', dat wil zeggen dat er relaties tussen verschijnselen en gebeurtenissen
ontstaan doordat zij beide opgeschreven worden, en om geen
enkele andere reden; het is bovendien de enige relatie die
ontstaat. Dood en leven zijn vanuit de werkelijkheidsbeleving
van een ik niet met elkaar in verband te brengen, anders dan
door ze naast elkaar in woorden neer te zetten. Een logische
uitspraak over de eigen dood is onmogelijk, men kan zelfs niet
zeggen `ik ben dood'. En kijk nu weer eens naar de titel:
`Anekdoten (wat daarmee dan ook bedoeld moge worden)
rondom de dood'. Er wordt om de dood heen gelopen, gepraat.
Meer is niet mogelijk, wil men er iets over zeggen.
De diverse a-logische procédés die je kunt aanwijzen, zijn dus
niet alleen locale kunstgrepen, maar zij wijzen (ik heb het een
paar keer laten zien) naar de kernvraag, en daarover is alleen
in juxtaposities te spreken. Mulisch zelf noemt het met Jung
`synchroniciteit', omdat hij zijn demonstraties vooral levert
via de tijd en de tijdsbeleving.
Ik beweer niet dat ik nu de sleutel tot een hermetische text op
tafel heb gelegd. Ik heb alleen de bijzondere aard van de
coherentie ervan, en de samenhang van de procédés met het
onderwerp, willen laten zien. Daarnaast blijft er genoeg waar
ik geen touw aan vast kan knopen. De zesde anecdote bijvoorbeeld is voor mij in zijn geheel een handstandje. En als
Mulisch praat over het minieme verschil tussen mens en dier
heeft hij het heelal als achtergrond nodig. Kosmisch denken,
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noemde mijn theosofische oma dat, en dat in elk geval doet
geen dier Harry en oma na. Het gaat bij Mulisch trouwens nog
verder. De verkeerde opvatting over dat verschil komt voort,
beweert hij, uit een overschatting van de taal (kijk, net wat Ter
Braak zei, geloof ik) . `Maar het zijn volgt natuurlijk uit het
hebben van ogen' (bladzijde 20, dieren zonder ogen mogen
niet meedoen, en blinde ook niet, ik protesteer uit naam van
het zwarte licht der mollen) .
Maar het is weer oppassen. Ook zo'n `waarheid' is misschien
niet louter coloratuurzang à la Yma Sumac (waar Mulisch in
zijn jonge jaren vast veel van gehouden heeft), want de rol van
zien en ogen, hier en elders in zijn werk (`Blik op de dichter
dood') is onmiskenbaar. Dus mijn ergernis over deze dieperigheid verdwijnt misschien als ik ook dit in een wat hechtere
verticale relatie zou weten te brengen met de doodsproblematiek dan alleen het feit dat het verschil tussen leven en dood
onder meer omschreven zou kunnen worden als zien tegenover
niet-zien.
Zo gaat het wel meer in deze texten. Eerst lees je iets en denkt:
Mulisch-kul, kwasi-diepzinnigheid, maar dan blijkt het later
toch in verband te staan met het kernonderwerp. Er blijven
onverteerbare brokstukken, dat wel, zoals in 15, waar de lezer
een mededeling moet ondergaan over `een kettingreaktie door
de kritische massa der filosofie, die door het geheel van de
kalender slaat'. Een paar regels verderop lees je dan: `Het is
zeker dat ik leef, maar het is niet zeker, dat ik geleefd zal
hebben', hetgeen als onzin overkomt, vanwege de besmetting
door die kettingreactie in de hutspot. Wat elders over de tijd en
de dood gezegd wordt, redresseert dit echter, en maakt de
wending betekenisvol.
Het kan dus zijn dat ik mij bij een aantal passages nog steeds
een bult schrik omdat ik het relatie-net nog onvoldoende
bestudeerd heb. Laten wij het op dit moment daarop houden,
en aannemen dat de metamorfose van onzin in zin ook bij
andere passages plaats zou vinden na volledige analyse van de
hele text.
Dan kan meteen blijken, waarom deze reeks 'anecdoten' als
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motto meegekregen heeft `De liefde is de oorzaak van de dood'.
Want dat begrijp ik evenmin als die laatste opmerkingen over
de geboorte (zie noot 8 onder aan deze bladzijde), tenzij
Mulisch nu juist op dit punt van liefde en geboorte wel een
causale relatie aanneemt. Je weet het natuurlijk nooit.
Rita Rand-Bood
Aantekeningen :
i .Ik gebruik in deze bespreking de laatste versie, waar dus ook de bladzijden
naar verwijzen. Als ik een bepaalde `anekdote' (gek woord voor deze notities,
herinneringen, betoogjes) wil noemen, doe ik dat alleen door het vermelden
van een nummer.
2.Zelfs `poet' is niet gek want geen van Mulisch' andere texten toont zoveel
structuur-eigenschappen die aan poëzie doen denken.
3.In het titelverhaal 'Paralipomena Orphica' (wat wel zal betekenen `nagelaten fragmenten van iemand die in de wereld der doden is geweest'), wordt de
verteller in een roeibootje over een river gezet door een oude man, een nog
duidelijker geval dan in de Anekdoten.
4.Ik beroep mij met opzet op steeds dezelfde passages om impliciet de
geconcentreerdheid van de verschijnselen te laten zien.
5.Bij overlezen van dit In memoriam merkte ik met een schok dat de naam van
de herdachte helemaal niet genoemd wordt. In De Gids was het uit de context
duidelijk over wie het ging, hier krijgt het korte stuk door deze anonymiteit
een algemener teneur.
6.Soms blijkbaar ternauwernood, gezien de onvoltooidheid van 3, soms volledig, zoals nummer 14 over het stieregevecht bewijst.
7.Van de tegenstellingen heb ik eigenlijk maar één type genoemd, namelijk de
inconsequentie over de creativiteit. Er zijn er meer, en zij hebben de dubbele
functie van a) verstoring van de logische lijn en b) repetitie (met een minteken) .
8.Ik voeg hieraan toe dat op dit citaat iets volgt dat ik niet meer weet te
verklaren, in het geheel van deze text, namelijk: `pas in mijn onmogelijkheid
ben ik de geborene'. Het lijkt mij iets dat verder gaat dan al het gezegde, en
een nieuwe vraag over zijn en niet-zijn aan de orde stelt.
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Sybren Polet:
De hoofdpersoon heet niemand

Een ondertitel kan worden opgevat als gebruiksaanwijzing : de
titel dekt de lading, de ondertitel geeft aan hoe die moet
worden uitgepakt. De romans Mannekino en De Sirkelbewoners
van Polet hebben resp. als ondertitel meegekregen : `een realistische fabel' en `een model'. De paradoks in de eerste ondertitel
wordt begrijpelijker door een nadere bepaling van het begrip
`model'.
Realistische fabel is nog vooral een waarschuwing : de roman
heeft weliswaar het voorkomen van een verzonnen verhaal,
maar vergeet niet de werkelijkheid die het bevat ! ; de schijn wil
hier juist niet bedriegen. `Model' is een soortgelijke leesaanwijzing, maar benoemt tevens de werkwijze. Intentie, techniek,
betekenis en leeswijze liggen op een en dezelfde lijn, en vormen
één kompleks geheel. Een model is realisties voorzover het

-zij het op kleinere schaal gevormd is naar een reëel voorbeeld of zelf als voorbeeld dienst kan doen. De modelbouw die
Polet praktiseert is een afbeelding en tegelijk een onderzoek. Het
model dat uit dit eksperiment resulteert is op zichzelf onwerkelijk maar als fabel die betrekking heeft op de werkelijkheid,
meer nog: er uit is opgebouwd, is het realisties bij uitnemendheid (zoals ook Robinson Crusoë, Die Mafinahme, Ulysses, Der
Mann ohne Eigenschaften, Das Schlofi realisties te noemen zijn!)
Op zijn minst geven beide werktitels eksplisiet aan dat de
betreffende boeken niet op zichzelf staande werelden zijn,
geen gesloten literair universum waarvan de betekenissen uitsluitend afhankelijk zijn van het kader dat door het boek gesteld wordt.
De lezer hoeft zich natuurlijk niet te houden aan de regels van
de auteur, zomin als hij zich hoeft te houden aan de spelregels
van het medium literatuur. Romans zijn geen recepten: de
jongeman die na lezing van Camus' L'Etranger de straat
opgaat en domweg enkele passanten neerknalt begaat ook een
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literaire fout. Toch ligt deze daad implisiet steeds in alle
literatuur opgesloten, al zal geen auteur die voor zijn rekening
durven nemen. Zelden zullen literaire geschriften daden ontketenen, maar voorzover ze zowel in de stofkeuze (het
materiaal) als in de schrijfwijze (techniek) de neerslag zijn van
een (meer dan individuele) zienswijze zullen ze een bepaald
maatschappelijk bewustzijn vertalen en versterken. Geen
enkel soort literatuur is neutraal. Langs welke omwegen en
hoe effektief ze werkt is een tweede, zeker niet de gemakkelijkste kwestie. Om een zeer grof voorbeeld te geven : het grootste
gedeelte van de naoorlogse literatuur in nederland speelt zich
uitsluitend af in de hoofden en binnenkamers van individuen
die zich in de onbepaalde periferie van het maatschappelijk
leven bevinden, ze komt er ook nooit uit; en inhoudelijk blijft
ze binnen dit interieur beperkt tot `tijdeloze' innerlijke problemen, meestal gekonsentreerd rond liefdesperikelen, moeilijke menselijke kontakten en andere existentiële topen,
of waar men het maatschappelijk vacuüm verlaat de
krachtmeting tussen hét individu (dé mens) en de vijandige
maatschappij tegenover hem. Ook waar de literatuur zelf
geproblematiseerd wordt komt ze tematies niet uit deze cirkel.
Literatuur is niet het tegendeel van de realiteit, maar een beeld
van de realiteit, een specifieke vorm ervan. Volgens welke
regels deze vorm gekonkretiseerd wordt in literaire genres en
technieken, m.a.w. op welke wijze werkelijkheidsbelevingen
schriftuurlijk worden uitgedrukt evenals de wijze waarop deze
gerecipieerd worden is een histories iets, afhankelijk namelijk
van de sociale betekenis en funktie die lezen en schrijven op
een bepaald moment hebben. Die betekenis is, behalve dabr
sociaal-politieke ontwikkelingen zelf, veranderd door de ontwikkeling van andere media zoals film, radio, t.v., en als
techniese middelen zijn deze media zoals ook alle andere
techniese produktiemiddelen afhankelijk van hun gebruik en
het maatschappelijk belang waardoor dit gebruik gedikteerd
wordt. De romanvorm is geen toevallige fase in de literatuurgeschiedenis maar beantwoordt aan een bepaalde werkelijkheidsopvatting.
Dat de literatuur zich gewoonlijk weert tegen direkte vergelij239

king of gelijkstelling met de werkelijkheid is een dubbelzinnige
vorm van zelfbehoud. Behalve een min of meer helder bewustzijn van haar eigen (relatief zelfstandige) karakter is het o.m.
ook een verweer tegen verantwoordelijkheid voor de betekenissen, verdediging van haar sakrosankte positie : binnen de
literatuur is alles mogelijk, de vraag naar het waarheidsgehalte (men zou ook kunnen zeggen de kontroleerbaarheid)
mag slechts immanent gesteld worden. Letterlijke en eenduidige interpretatie van de literaire tekst wordt getaboeëerd ten
gunste van poly-interpreteerbaarheid, die soms zelfs tot literair kwaliteitskenmerk zonder meer wordt verheven! Niet
voor niets leveren veel immanente tekstanalyses slechts
tautologieën op, daar tekens op zichzelf niets kunnen
betekenen.
De schrijver gaat vrijuit hij heeft zichzelf uitgesproken en
daarmee basta , het is niet zijn zaak dat zijn werk verkeerd
geïnterpreteerd wordt, het is ook niet zijn zaak dat de betekenis van literatuur in het algemeen verandert en dat daardoor
zijn geschriften noodzakelijk anders gelezen worden. Gevolg

hiervan is bijvoorbeeld dat een grote groep lezers zich vandaag
de dag ofwel niet meer aan de regels van literatuur als tijdeloze, klasseloze fiktie wil houden en geschriften anders leest dan
bedoeld is, ofwel een bepaalde literatuur afwijst die bestaat bij
gratie van konventionele leesregels en betekenisvol is zolang
men zichzelf wil vergeten terwille van de gesloten wereld van
het boek, maar zinloos is met betrekking tot vraagstukken die
de wereld van vandaag beheersen. Aan de genoemde ondertitels van de twee romans ziet men dat Polet zich rekenschap
geeft van deze gewijzigde situatie.
In de lektuur vindt een verschuiving plaats van belangstelling
voor romanliteratuur (of in het algemeen fiction) naar die
voor non-fiction, al betekent dat realiter niet meer dan een
grotere vraag naar populair-wetenschappelijke, okkulte en
andere lektuur die aktuele problemen vereenvoudigt of mystif ceert, in elk geval kwasi-overzichtelijk maakt. Deels is dit
uitdrukking van de behoefte om de gekompliceerder wordende werkelijkheid te begrijpen, tevens ook van de onmacht
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om begrijpen om te zetten in ingrijpen, en onmacht vat te
krijgen op eigen situatie, voorstellingen, gevoelens en wensen.
Informatie over feiten gaat de feiten zelf vervangen, zoals
invoeling in het psychologiese huishouden van anderen (De
Kleine Waarheid, Peyton Place, populaire psychologiese geschriften, autobiografieën, interviews etc.) eigen gevoelens pijnloos
verdringt. Toch kan men de toenemende desinteresse in fictionliteratuur moeilijk alleen op konto schrijven van de gemakzucht van de (niet) lezers; ook de verbeelding is gevangen in
de werkelijkheid. Zinvoller zou zijn veranderingen in leespatronen in samenhang te zien met de verandering in bewustzijn, behoeften, opvattingen als gevolg van de steeds grotere
maatschappelijke onmondigheid van de individuen. Het zich
afwenden van fiktie betekent dan onder meer teleurstelling in
literatuur men kan er geen gebruik van maken, dus wil men
er niets mee te maken hebben, zoals ook politieke onverschilligheid eerder uitdrukking is van gerechtvaardigd wantrouwen dan van onbegrip.
Natuurlijk geldt het bovenstaande voorlopig nog slechts voor
bepaalde gedeelten van het lezerspubliek. Zo is voor degenen
die aktief kritiek op de kapitalistiese maatschappij uitoefenen
nauwelijks literatuur te vinden, die hulpmiddel kan zijn om
inzicht in de maatschappelijke verhoudingen te krijgen,

—inzicht dat een noodzakelijke voorwaarde is voor politiek
handelen. Hoewel men bij dit alles niet moet vergeten dat al te
hoog gespannen verwachtingen ten aanzien van literatuur als
politiek hulpmiddel teren op haar vroegere status. Realistieser
is, te konstateren dat lezen en schrijven van literatuur vaak als
surrogaat voor handelen heeft moeten dienen; er zijn andere,
meer effektieve uitdrukkingsvormen ontwikkeld—de oppositiebeweging van de zestiger jaren geeft daar vele voorbeelden
van. Teoretiese en agitatoriese geschriften zijn in de meeste
gevallen een meer adekwaat hulpmiddel voor een kollektieve
linkse beweging dan literatuur die zegt de mens tot onderwerp
te hebben maar door deze uit zijn historiese maatschappelijke
kontekst te isoleren nietszeggend blijft. Dat is de bloeiende
literatuur van een afgeschreven maatschappij.
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Het voorgaande kan de indruk wekken slechts een omslachtige
aanloop te zijn. Zonder deze perspektiefbepaling is het echter
volgens mij onmogelijk iets te zeggen over het proza dat Polet
de laatste jaren geschreven heeft. Men kan natuurlijk mooi een
aantal lijnen uitspinnen die door zijn gehele werk lopen, men
kan interne verwijzingen, parallellen etc. opsnorren, men kan
zijn romans in begripsmatige termen overdoen, maar wat zegt
dat uiteindelijk. Literatuur interesseert me alleen als bewuste
aktiviteit die niet omwille van zichzelf alleen bestaat. De
slechtste literatuur zal waarschijnlijk ook de meest autonome
zijn, van verpleegsterromans tot pulp voor intellektuelen. Het

estetiese gehalte is geen kwaliteit op zich maar louter de wijze waarop
`buiten-estetiese' betekenissen in taal georganiseerd zijn, d.w.z. uit hun
reële kontekstgehaald, volgens principes van vervreemding en vertekening
omgevormd, en tot een nieuw, wederom buiten-esteties betekenisgeheel
gekonstrueerd. Die literaire betekenissen zijn samengesteld uit inhoude1ijke én formele elementen.
Vragen naar het realiteitsgehalte van deze twee romans wil
niet zeggen dat alleen gezocht wordt naar verspreide uitspraken en meningen of rechtstreekse verwijzingen naar aktuele
gebeurtenissen (wat gemeenlijk als de `visie' van de auteur
geboekt staat), maar naar de betekenis die de romans in hun
geheel geven aan bepaalde aspekten van de realiteit. Dit is een
vorm van dokumentaire literatuur die niet een positivistiese
verzameling van feiten is.
De twee romans overspannen grotendeels de periode 19651970. Een eerste vraag die zich opdringt zou dan zijn of er een
noodzakelijk verband bestaat tussen deze literatuur en de
periode waarin ze geschreven is wat vindt men erin terug
van veranderingen en bewegingen in deze tijd, wat wordt er
weggelaten. Vervolgens, kan deze literatuur nog op dezelfde
wijze gelezen worden als vroegere?
Het meest opvallende is dat de personages die in deze boeken
optreden geen psychologiese gestalten zijn. Men treft er geen
`levende mensen' aan waarnaar men blijkens de kritiek nog
altijd snakt en wat het kriterium voor realisme bij uitstek
schijnt te zijn. Dit is de eerste gebruiksaanwijzing die uit de
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ondertitel `een model' is af te leiden : de personages zijn
voorbeelden. Zelfs al hebben ze herkenbare trekken, het zijn
geen individuen. Dat vergt een andere manier van lezen. Er
zijn geen personen die een bepaalde identiteit verwerven, die
zich als `persoonlijkheden' aftekenen tegen een dekor van
milieu, medemensen en gebeurtenissen. Daarmee ruimt Polet
van meet af aan op met het burgerlijk-liberale en in de literatuur nog steeds de boventoon voerende sprookje, dat het individu tegenwoordig tegen alle verdrukking in zijn persoonlijkheid nog kan ontwikkelen. De onmogelijkheid ervan vormt
zelfs een kerntema, zonder dat dit ontaardt in gesnotter of
fatalisme.
Het zijn op het eerste gezicht minimale nuances, maar het
uiteindelijke verschil is maksimaal. Leest men Mannekino en De
Sirkelbewoners als zoektochten naar een verloren identiteit, dan
is het resultaat het tegendeel van wat de twee romans betekenen : er wordt namelijk uitgebeeld wat deze maatschappij van
individuen maakt : verwisselbare funkties, in overdrachtelijke
zin : marionetten, robotten. De objektieve realiteit staat cen=
traal, haar uitwerkingen worden gedemonstreerd aan de hand
van voorbeelden, modellen. Als er toch sprake is van een zoeken
naar identiteit, dan is het er een die veroverd moet worden.
Het is eveneens een doodlopende weg, wanneer men de verdubbeling van personages, zoals Lokien en Guido in Mannekino, en Lokien, Perdok, Kilo, Ridder van Blomdaele in De
Sirkelbewoners opvat als simpele variant van het klassieke dubbelgangersmotief dat al sinds mensenheugenis woekert in de
literatuur. De angstaanjagende werkelijkheid is in dit geval
geen schim, geen waandenkbeeld dat het produkt zou zijn van
een verscheurd bewustzijn, maar is een objektieve feitelijkheid : konstateerbaar, begrijpbaar en daardoor in principe
veranderbaar.
Aan deze niet-persoonlijke werkelijkheidsbenadering, waarmee bedoeld is dat niet de uitdrukking van een `persoonlijke
visie' doel van het schrijven is maar kennis van de maatschappelijke kompleksiteit, rekenschap van ervaringen, beantwoordt literatuur-technies een schrijfwijze die niet spekuleert
op verrassende diktie en spitsvondigheid in formuleringen,
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maar met een uiterste vereenvoudiging van middelen haar
materiaal recht doet : het onpersoonlijke van de gehanteerde
taal waarin de verzakelijking neerslaat wordt onontkoombaar
konkreet.
Er wordt niets verfraaid. Het eksperimenteren van Polet is ook
niet spektakulair, zijn kracht ligt in de konstruktie van grotere,
komplekse strukturen : hoe doordachter, hoe eenvoudiger.
Waar bijvoorbeeld sprake is van achtervolging door een dubbelfiguur (in Mannekino wordt Lokien letterlijk geobsedeerd
door de jongen Guido, wiens achternaam Jagt luidt) blijft de
beschrijving nuchter, kontroleerbaar en vervliegt niet in mystificerende aanduidingen.
Op enkele essentiële plaatsen ontkomt ook Polet echter niet
aan bezweringen. De proefsituatie van Mannekino is geënsceneerd rond een wonderkind (Guido) . Zijn genialiteit is niet
iets van hemzelf, hij is als het ware het instrument van iets in
hem dat sterker is dan hij. Zijn superintelligentie is geen eigenschap, maar iets onafhankelijks : Guido geeft bijvoorbeeld
goede antwoorden zonder de vragen gehoord te hebben. De
werking van deze sterkere macht lijkt op sommige momenten
een duizelingwekkend gistingsproces in zijn hoofd. Mannekino
kan natuurlijk ook gelezen worden—en misschien ligt dat wel
het meest voor de hand als de ontwikkeling van een jong
genie. Zo gelezen is een aantal raadselachtigheden de nog niet
ontdekte eigenschappen die vastzitten aan het fenomeen jong
genie'. Ziet men deze genialiteit echter, zoals ik geneigd ben te
doen, als een hulpkonstruktie, dan is de psychológiese waarschijnlijkheid minder belangrijk dan de ekstensieve betekenis
van het `type'. Het punt waar de gehele proefsituatie begint
waarin dat type optreedt, wordt in nevelen gehuld.
Zo ook ontstaat de metamorfose van de public-relations-agent
Lokien in de geschiedenisleraar Pardok onder invloed van een
onpersoonlijk voornaamwoord `het', een oogloze blik die een
kettingreaktie teweegbrengt `van schrik, verwondering, ongeloof, geloof, mutaties, transformaties'. `Het' is de abstraktie die
bij wijze van spreken als werkhypothese moet dienen om het
eksperiment in het laboratorium van start te kunnen doen
gaan. Maar abstrakties blijven gevaarlijk: een al te zeer
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getrainde lezer vult in dat de proefpersoon een mentale persoonsverwisseling ondergaat of zelfs aan geheugenverlies lijdt.
Is evenwel de verandering van maatschappelijke aard dan
maakt het wel enig verschil of het de katastrofe in een hoogburgerlijk milieu is, waar katastrofes uit auto-ongelukken,
gebroken verhoudingen of faillissementen plegen te bestaan, of
in een arbeidersmilieu waar het eerder ontslag, invaliditeit of
bedrijfssluiting zal zijn. Lokien stapt van de ene anti-septiese
levenskring, n.l. die van de PR -man, over in een andere niet
minder welgeordende sfeer. Al zijn er fundamentele verschillen : zoals Lokien een nieuw verleden verwerft, een onpersoonlijke voorgeschiedenis persoonlijk maakt, zo vindt er bij hem
als geschiedenisleraar ook een historiese bewustwording
plaats : de geschiedenis interpreteert hij als iets dat zich nu
aktualiseert, gekoppeld ook aan zijn opvattingen als politiek
revolutionair. Maar wat is nu de breuk, waarna alles anders
wordt : een mentale ineenstorting of een politieke gebeurtenis?
Het blijft moeilijk een nadere aanduiding van dit `het' te
vinden. `Het' dwingt hem ook zich te verzoenen met zijn
nieuwe ik. Op dat punt vindt zijn feitelijke hergeboorte plaats:
`dan laat hij het over zich komen het.' Vanaf dat moment
gaat zijn verhaal van de hij-vorm over in de eerste persoon, die
op zijn beurt de gangen van Kilo nagaat. Zoals hij zijn eigen
(nieuwe) verleden rekonstrueert, zich dit eigen maakt, ziet hij
Kilo als het ware in een achteruitkijkspiegel, Lokien is een
mogelijk vervolg van Kilo. Lokien blijft zich gedragen als een
slaapwandelaar die mechanies (als onder hypnose) doet wat
zijn rol hem voorschrijft. Een keer (pg. 127) wordt hij al is
het misschien fiktief—gekonfronteerd met Mr. Super-X: dit
big-brother fragment is te veel een literair klisjee en verliteraliseert daardoor ook de niet-literaire inhoud.
Hoe dan ook is het belangrijkste dat er een kunstmatige situatie
gekreëerd wordt die als model dienst kan doen. Model kan
men dan opvatten als een nabootsing, op verkleinde schaal.
Dat is de ene betekenis die het kader aangeeft, de afgesloten
sirkel waarin zich de robinsonaden afspelen. De robinsons
zijn zoals gezegd typen die binnen die sirkel een mimicry
van het normale, maatschappelijke leven vormen. Als type
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zijn ze een vereenvoudiging, een samenvatting, een veralgemening.
Guido is onder meer ook een soort homunculus, ontstaan uit
de reklamewereld van Lokien : hij is gevangen in een web van
betekenissen die deze maatschappij als (voor haar noodzakelijke) schijn gesponnen heeft. Guido brengt de suksesformule in praktijk. Maar omgekeerd wordt Lokien een marionet
in zijn handen. Ook de Lokien in De Sirlcelbewoners is een
kreatie : `Zijn mond begon te spreken als een mechanisme dat
niet door hem in werking was gezet.' Het nieuwe leven dat
Lokien/Perdok zich toeëigent verloopt volgens voorschriften,
niets is van hemzelf. Hij herkent het, tegelijk is het volledig
nieuw : zijn baan, zijn gezin, zijn vrouw, zijn politieke
aktiviteiten. Hij vult zijn rol in, en dat is niets anders dan dat
hij zelf wordt ingevuld : `De onwerkelijkheid is werkelijkheid
geworden, wat werkelijkheid was is het niet meer ( . . . ) Anderen mogen mij verder invullen : allen die mij zien, horen, met
mij in aanraking komen, die ik aanraak : thuis, op school, in de
winkel waar ik boodschappen doe voor mijn vrouw, op straat,
in de aktiegroep, eventueel in de gevangenis ...'
Ook Kilo bouwt in zijn sirkel/zijn hol een wereldje op naar
voorgeschreven vorm: vanuit het niets, met wat hij op straat
aantreft rekonstrueert hij een huis, een gezin, een sociale status
etc. Zelfs in de taal krijgt de voorgevormde werkelijkheid
langzaam maar zeker weer zijn normale proporties: hij leert
aan den lijve wat bezit is, hoe zich in leven te houden ook al
moet het op gewelddadige wijze, wat hij vooral leert is dat
woorden en dingen, woorden en bedoelingen niet samenvallen. In primitieve, beter zou zijn te zeggen in elementaire
grondvorm is hij een spiegelbeeld van de meer komplekse en
geraffineerde anarchie waarop een kapitalistiese maatschappij
gebouwd is.
De geniale Guido in Mannekino demonstreert eveneens een
dergelijk elementair model: doordat hij een kind is gaat de
sluwheid, het bedrog dat nodig is om rijk te worden, nog niet
schuil achter een façade van normaliteit; juist door deze naieve vorm worden gebruikelijke motiveringen en legitimaties
inzichtelijk. Deze staan model voor zijn bliksemkarrière. Alles
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wat Guido doet haalt hij uit boeken hij neemt ze letterlijk en
hij slaagt. Alle relaties die hij heeft zijn in feite bondgenootschappen om het zakelijke doel te bereiken. Maar dit geleende
systeem vertoont lekkages wanneer persoonlijke gevoelens in
het geding komen, op zulke momenten is hij werkelijk infantiel : als de seksualiteit ter sprake komt; en wanneer Lokien van
hem begint te vervreemden. Ook op een andere manier nog
wrikken tegenstrijdigheden : hij volgt weliswaar de regels van
het monopoly-spel, maar zijn motief om het te doen is daaraan
tegengesteld, het geld is niet voor hemzelf maar voor zijn vader
bedoeld.
Om nog een voorbeeld te geven van het verschil tussen psychologiese personages en modelfiguren: zou men de drie cirkelbewoners als afsplitsingen van één individu zien dan levert dit
een verkeerd beeld op. De revolutionaire organisatie waarvan
Lokien lid is ontvoert de rechts-liberale politieke karnavalsfiguur Ridder van Blomdaele, een modelfiguur van alles wat
konservatief is. Hij wordt ondergebracht in een onderaardse
ruimte die ingericht is als een stad in het klein. Van Blomdaele
wordt tot proefkonijn gemaakt : hij ziet zich gedwongen het
armetierige bestaan te leiden van een AOW- trekker. Ook hij
moet zoals Lokien en Kilo zichzelf in een veranderde omgeving herzien. Zijn ontluistering wordt kompleet doordat hij
ook nog gekonfronteerd wordt met gefilmde verslagen van zijn
dagelijkse doen tot de meest intieme en beschamende details.
Wat er overblijft als het zelfvoldane pantser dat zijn maatschappelijke positie moest beschermen, verschrompelt is een
zielig hoopje mens. Het is in dit stadium dat Lokien, die een
van de gemaskerden is die Ridder van Blomdaele in het laboratorium behandelen, medelijden met hem krijgt, sterker nog:
ze vallen gedeeltelijk met elkaar samen voorzover ze beiden
voorwerp van een dekonditioneringsproces zijn. Degene die
uit de onderwereld vrij komt is niet meer Van Blomdaele maar
Lokien en deze op zijn beurt begint wanneer hij terugfietst
afgedankte dingen te verzamelen zoals Kilo. De sirkel van
Kilo begint waar Lokien ophoudt. Leest men dit nu als een
geval van ambivalentie, dan zou de politiek revolutionaire
Perdok slechts een ander ik van de reaktionaire Van
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Blomdaele zijn, voor degenen die slechts kunnen denken in
termen van dé mens (altijd dezelfde, altijd op..de wip tussen
twee uitersten, waar en onder welke omstandigheden dan ook)
een aantrekkelijke gedachte. Ziet men daarentegen de personages als karakter-maskers, mensen die hun maatschappelijke
funktie zijn (waarvan het persoonlijke slechts een verwisselbare inhoud is) en handelen zoals hun positie van hen vereist
—van de miniatuurkapitalist Guido tot de geschiedenisleraar,
de notaris, de reaktionaire politikus , dan levert dit een heel
wat realistieser model op van de hedendaagse werkelijkheid.
Bijna letterlijk vindt men dit karaktermasker uitgebeeld in het
geval van de notaris die door Guido gechanteerd wordt:
`Twee gezichten. Beide leken min of meer onafhankelijk van
Toch maakte het geheel
elkaar te bewegen en te reageren
geen oneerlijke of onbetrouwbare indruk, daarvoor vertrokken de gelaatswisselingen zich te openlijk. Eerder was het een
volstrekt natuurlijke mimicry, spelenderwijs aangeleerd in een
langj arige ervaring.' Guido's dubbelzinnigheid is hiervan een
variant : om niet het slachtoffer te worden van zijn genialiteit
moet hij stelselmatig fouten maken, bewust het normale nabootsen, om ongestoord zijn andere dubbelspel te kunnen
spelen: hij moet het leven van een gewoon kind leiden om
achter die façade zijn volwassen handel te kunnen bedrijven.
Ook de reklame die in Mannekino gehekeld wordt zou men een
tweede gezicht van de werkelijkheid kunnen noemen, een
schijnwereld waarvan de kodes moeten dienen om individuele
behoeften zo passend mogelijk af te stemmen op de behoeften
van het kapitaal. Realisties zijn de modellen van Polet vooral
in die zin, dat ze een inzichtelijk beeld verschaffen.
Inzichtelijkheid is het resultaat van de gehanteerde vorm: de
satire is een realisties procédé dat verhindert dat men louter
met afbeeldingen te doen heeft: in de vertekening zit de
betekenisgeving. De karikatuur vergroot de wezenlijke
elementen. De naïeve blik van Guido in Mannekino en Kilo in
De Sirkelbewoners is onthullend. De knuppelpartij van politie
tegen provoos wordt voor de holenmens Kilo een schrikwekkende slachtpartij, is dus geen speelse verwijzing meer naar
een moment in de jongste amsterdamse geschiedenis.
(...)
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Konkrete gebeurtenissen worden op die manier tegelijk
beschreven én geïnterpreteerd. De vanzelfsprekende buitenkant valt weg. Het verschil tussen Mannekino en De Sirkelbewoners hangt waarschijnlijk samen met de snelle ontwikkeling die
linkse intellektuelen de laatste j aren hebben doorgemaakt : De
Sirkelbewoners is veel scherper. Mannekino is wel ironies, maar
door de gesloten uitwerking van één idee: het kind als karikaturaal monstrum van de `volwassen wereld' (hiervan zijn in
het vroegere werk van Polet trouwens nog veel meer voorbeelden aan te wijzen, denk maar aan het toneelstuk De koning komt
voorbij) is het risiko van symbolisme niet ver: er zou slechts een
dekoderingssleutel voor nodig zijn om te weten wat voor wat
staat. De gesloten vorm geeft de auteur te veel gelegenheid
zich in de fabel in te graven: het plezier van het uitschrijven
wint het ten koste van de gespannen verhouding tussen fabel
en realiteit, tegelijk de gespannen verhouding tussen het
model en de noodzaak om een jong genie waar te maken: een
kompleks van tegenstrijdigheden, nuances etc.-De Sirkelbewoners daarentegen is opener, komplekser en speelt zich in
meerdere proefsituaties tegelijk af zodat ook een kompleter
beeld ontstaat. Er is vergelijking mogelijk tussen de parallelsituaties van Lokien, Kilo en Ridder van Blomdaele; er is vergelijking mogelijk met de ingelaste historiese modèllen: de
i ge-eeuwse kommune, de omgekeerde wereld van de Nosnibors e.d.
Men heeft Polet wel eens verweten dat zijn teksten te gekonstrueerd zijn. Dit kan alleen een verwijt zijn vanuit een opvatting van schrijven als onbewuste vitalistiese aktiviteit. Polet
moet wel konstruerend te werk gaan daar hij een beeld
opbouwt en niet louter een afbeelding geeft. Wat men van zijn
schrijfwijze gezegd heeft, dat ze intellektualisties is, zou men
beter kunnen aanduiden als `proefondervindelijk proza',
d.w.z. niet per definitie tegengesteld aan rationeel denken.
Zijn hoofdpersoon is niemand, te vergelijken met de `experimentele mens' van Musils Der Mann ohne Eigenschaften. Deze
niemand, deze onpersoon (er zijn trouwens ook vele tematiese
overeenkomsten met de recente poëziebundel Persoon Onper249

soon) bevindt zich in een proefsituatie. Het eksperiment betreft
individuen die een sociaal gedrag instuderen. Beide boeken
vormen een onderzoek van gegeven voorstellingen (men zou
ze ook kollektieve ideologiese gemeenplaatsen kunnen noemen) ten aanzien van het gedrag van bepaalde elementen uit
de werkelijkheid onder speciale kondities. Deze kondities
vormen de eksperimentele situatie die herhaalbaar en kontroleerbaar is.
Zo bezien is ook de schrijfwijze zelf van Polet een model, een
model namelijk van een bepaalde manier van werkelijkheidsbenadering : onderzoekend, interpreterend, ontmytologiserend. Progressief is het werk doordat afgerekend wordt met
de mystificerende literatuur die de werkelijke bewegingen van
de maatschappelijke realiteit omtovert tot schaduwen in het
interieur (de sirkel/het hol) van de innerlijkheid.

Jacq Firmin Vogelaar
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Willy Roggeman:
Fenomenologie van de drek
Willy Roggeman is nog steeds een weinig bekende. Zelfs nu
nog presteert men het om in een overzicht van de moderne
Nederlandse letterkunde voor het M.O. Willy Roggeman te
verwarren met Willem M. Roggeman en ze te contamineren
tot Willy M. Roggeman.' In Literair Lustrum 1961-1966 kwam
de naam Willy Roggeman niet voor.
Toch had hij toen al heel wat op zijn naam staan, n. b. voor elk
wat wils : diverse gedichtenbundels, twee romans, allerlei vormen van essayistisch proza (o.a. over litteratuur en jazz), en
werkte hij regelmatig mee aan bekende tijdschriften als Gard
Sivik en Komma. 2 Ik noem hier de genres om de veelzijdigheid
aan te geven, maar in feite is deze genre-indeling allang
onbruikbaar, wat voor Willy Roggeman zelfs in extreme mate
geldt.
Naar de oorzaken van deze onbekendheid kan men slechts
raden; ik vermoed dat Roggemans werk voor de meeste lezers
en critici, doordat het gebieden bestrijkt die `slecht in de markt
liggen' (jazz, minder courante buitenlandse auteurs, en niet in
de laatste plaats Willy Roggeman zelf!), en doordat het
`moeilijk' is, een te gesloten wereld vormt. 3 Dit klinkt aanmatigend, maar feit is wel dat Roggeman in de eerste tien jaren van
zijn schrijverschap al heel wat verder was dan de meeste
bekendere auteurs; zijn romans uit 1962 en 1964 bijv. hebben
structuurtypes die men jaren later bij anderen begint aan te
treffen en die dan interessante vernieuwingen genoemd
worden. Een meer in het algemeen belemmerende factor is
dan nog dat hij inderdaad `moeilijk' schrijft, d.w.z. uiterst
compact.
Roggemans onbekendheid is een eerste probleem voor wie
over zijn werk van 1966-1971 wil schrijven; men zou ook het
vorige werk en passant moeten behandelen. Dit zou ook om
een andere reden noodzakelijk zijn: Roggemans werk vertoont zowel horizontaal als verticaal een sterke samenhang.
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De onderwerpen (jazz, litteratuur, Willy Roggeman, Gor
Nameg enz.) en dus ook de methodes (poëzie, proza, essay)
zijn niet per boek gescheiden (inderdaad bestaan bij Roggeman de genres niet), het werk is zonder uitzondering
fragmentair en daardoor heeft ook ieder boek met het vorige
en volgende te maken; ze zijn fragmentair, maar ook zëlf weer
fragmenten van watje kortom de sterk samenhangende wereld
in woorden van Willy Roggeman kunt noemen.
Wie zich dan toch wil beperken tot werk uit 1966—I97I krijgt
te maken met een derde moeilijkheid, die gezien het fragmentaire van het werk overigens te verwachten viel: de verschijningsjaartallen van de uitgaven corresponderen niet met de
datering van de teksten zelf: 1966: Het zomers nihil (datering
1965), 1967 : Over de methode (datering nazomer 1966), 1967:
De axolotl (datering i 96o-1965), 1968 : Catch as catch can (datering 1959-1963), 1969 : Free en andere jazz-essays (datering
1968) en 1970: De ringen van de kinkhoorn (datering I953
i g66) 4 Men zou dus kris kras door het werk moeten gaan,
maar daarbij dan meteen weer genoodzaakt zijn werk verschenen van I953-1966 er uitvoerig in te betrekken.
Het enige dat er op zit is dus de jaartallen te laten voor wat ze
zijn, een eventueel te signaleren ontwikkeling te baseren op de
datering, en te trachten de belangrijkste kenmerken van het
hele oeuvre te achterhalen, daarbij het werk van 1966-1971
zoveel mogelijk als referentiekader aan te houden. Ik zal me
daarbij concentreren op De axolotl, Catch as catch can en Het
zomers nihil, lijnen trekkend naar ander werk als dat nodig is;
Xardis verscheen op de grens van de lustra (1966), maar is als
verzamelbundel en poëtisch hoogtepunt toch wel de afsluiting
van een genre; Free en andere jazz-essays en De ringen van de
kinkhoorn (litteraire essays) zijn qua onderwerp gespecialiseerder, a.h.w. minder `zuiver litteraire' teksten al doe ik daarmee Roggeman natuurlijk onrecht, want voor hem is schrijven
over jazz of over litteratuur even belangrijk, `zuiver litterair',
als schrijven over om het even wat is al zijn schrijven creatief
gelijkwaardig.
-

.

.

Het voordeel van zo'n noodzakelijk inleidinkje als hierboven
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is, logischerwijs, dat allerlei kenmerken al even zijn aangestipt.
Het is zaak dat nu systematischer te doen; al moet het hier bij
aanstippen blijven.
Centraal in al het werk van Roggeman staat het principe van
het vormgeven aan de drek van het bestaan, het zich
uitdrukken. Hoe, en door wie !, dit vormgeven gebeurt in Catch
as catch can, De axolotl en Het zomers nihil komt nog ter sprake.
Honderden voorbeelden kunnen aangehaald worden. Het
pregnantst wellicht : `Kunst is het bevechten van de nihilistische drek van het bestaan in een moment van vormtranscendentie' (Over de methode, pg. 56), maar in feite is
het hele oeuvre van Roggeman de belichaming van dit principe, en voor een deel ook de formulering ervan. Dit vormgeven
aan de existentie is daarbij niet zomaar een bezigheid, gekozen
uit een reeks alternatieven, het is een bestaansvoorwaarde:
`Het schrijverschap is mijn methode van zelfbehoud' (gecit. d.
Paul de Wispelaere, M.kr.o., pg. i 56) . Wat dit laatste betreft is
Roggeman in Vlaanderen niet de enige; we zien het duidelijk
bij Ivo Michiels (vgl. mijn Fenomenologie van de stank, in Raam
57), bij Paul de Wispelaere 5 , die `zijn bestaan schrijft', en
vooral bij Marcel van Maele, wiens Scherpschuttersfeest bijv.
eveneens één worsteling is om de bestaansdrek in taal substantie te geven. Het opvallende is echter dat bij Willy Roggeman
het vormgevingsprincipe, en dus het proza, een veel absoluter
vorm heeft aangenomen; ligt het bij de genoemde auteurs
vooral verankerd in hun relaties met anderen, Willy Roggeman is dit stadium al voorbij (Het zomers nihil), hij heeft al
gekozen voor het bestaan van de axolotl, de salamander,
seksueel rijp maar voor het overige in larve-toestand in het
water (symbool van de vormeloze realiteit) levend. Ook in dit
opzicht is Roggeman dus verder dan de meesten. Ik noem hier
het water als symbool er zijn talloze wijzen waarop Roggeman in zijn werk de vormeloze existentie aanduidt: het yin
(met als mannelijke, harde, vormende tegenkracht het yang:
rin yang. Roggeman: `De yin-yangschommeling die mijn
bestaan beheerst' Het zomers nihil, pg. 21) , het vrouwelijke,
de zomer (periode bij uitstek van zwoele, lauwe, gezapige
vormloosheid), het nihil, de chaos, en vooral, in tientallen
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modi : de drek. Vormloos in horizontaal en verticaal opzicht,
in ruimte en tijd, maar vooral pijnlijk in tijd : Het zomers nihil
eindigt met `Waar staan de maatstrepen van de tijd? Waar?'
Op één belangrijk expressief middel, naast dat van het woord,
waar Roggeman door geobsedeerd wordt, moet hier gewezen
worden: dejazz. Roggeman is zelf musicus, en hoe belangrijk
dejazz voor hem is blijkt al uit het feit dat hij er diverse boeken
aan wijdde (met als hoogtepunt Free naar mijn smaak) en dat
in zijn `zuiver litteraire werk' de jazz een functionele plaats
inneemt: in Het goudvisje al wordt het bestaan van het meisje
Mirliton pas substantieel tijdens het beluisteren van jazzmuziek, de roman Blues voor glazen blazers heeft als personage de
jazzmusicus Peter Witherspoon (in zijn, hoe kan het anders,
strijd om de existentiële drek te bestrijden d.m.v. zijn
uitdrukkingskracht), en ook in het latere werk blijft de jazz
(Coltrane, Monk) als creatieve kracht fungeren, als contrapunt in de yin-yangschommeling. Begrijpelijk ook, wanneer
men bedenkt dat geen muziek zo, fragmentair is, zo versplinterd in harde creatieve sequenties, als de jazz. Dat ook de
boeken die geheel aan jazz gewijd zijn geen 'randbezigheid'
vormen, gaf ik al aan; hoezeer de creativiteit van de j azzmusicus en die van de schrijver samenhangen wordt in Free nog eens
markant geïllustreerd, doordat Roggeman daar als belangrijk
jazzmusicus de Fransman Cheautemps opneemt, die geen
plaat gemaakt heeft, maar die uiterst belangrijk is omdat hij de
hoedanigheden van de jazzmuziek en -musicus zo grandioos
wist te formuleren!
Wie zo geobsedeerd wordt door de creativiteit als bestaansvoorwaarde, moet wel zeer geïsoleerd zijn. En in wezen
super-romantisch: Want des te heviger het besef van de drek,
het zachte vormeloze van het bestaan, de weemoed ook van de
tijd, des te heviger de aantrekkingskracht en dus de dreiging
van die brij des te fanatieker de strijd om hier niet aan toe te
geven, door constant bezig te zijn harde expressieve vormen
uit die brij te slaan. Bij Roggeman is dit bijna letterlijk een
strijd op leven en dood, met als zeer belangrijke creatieve
krachtbron de slaap (Het zomers nihil, pg. go en Over de methode,
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pg. 58) ; zo'n strijd kan slechts alleen gestreden worden. Maar
voor het zover is, voordat volledig en noodgedwongen gekozen
is voor het isolement (in Het zomers nihil), is daar een proces aan
voorafgegaan dat zijn neerslag kreeg in vooral De axolotl en
Catch as catch can. Er is dus toch een ontwikkeling te bespeuren
in het werk, want het (eerder verschenen) Het zomers nihil is als
laatste gedateerd, en fungeert ook duidelijk als sluitstuk. Over
de methode bevestigt een en ander nog eens, legt het proces
a.h.w. definitief vast.
Om na te kunnen gaan hoe dit in elkaar zit moet hier in het
kort iets meer gezegd worden over die drie boeken, waarbij
dan tevens (van groot belang bij Roggeman!) diverse vormaspecten de aandacht moeten krijgen. Vormaspecten die
meestal gelden voor al het werk, maar waarbij er één is (dat
van het point of view) dat zich wijzigt, en daarmee meteen de
kern van het ontwikkelingsproces aangeeft.
In de eerste plaats moet vastgesteld worden dat de vorm in het
werk van Roggeman van essentiële betekenis is. Hoe het met
de vorm-inhoudkwestie theoretisch gesteld is daargelaten, feit
is zondermeer dat bij Roggeman vorm en inhoud elkaar dekken, in die zin, dat de inhoud `stolt tot vorm'. De vorm is dus
bij hem niet uitsluitend een techniek om zich uit te drukken,
maar is uitdrukking op zichzelf; de vorm is een mededeling.
Waarmee we direct bij een eerste kenmerkend Roggemans-vormaspect beland zijn: de volkomen unieke stijl. Het
beste zou men die kunnen omschrijven als, ja, waanzinnig
geconcentreerd. Iedere zin van Roggeman is inderdaad een
tot pure vorm verstold stukje inhoud. Uit het eerder genoemde
principe van Roggeman dat men zich tegen de drek van het
bestaan moet teweerstellen door zich uit te drukken, zichzelf
en/in die drek, vloeit het belang van de stijl als uitdrukkingsmiddel al voort (Roggeman in Over de methode, pg. 62: `moment
van vrije gebondenheid, van gebonden vrijheid. Moment van
expressie. Stijl.' Ook de gedachte aan de jazz dringt zich hierbij weer op) maar een dergelijke densiteit van formulering
maakt men toch zelden mee. Wie zich in het werk van Roggeman verdiept constateert verbijsterd dat hij nog dagen nadien
in Roggemanse zinnen denkt en spreekt. Op één manier kan
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men dit fabelachtige taalvermogen enigszins verklaren, nl.
door te wijzen op de ambivalentie van Roggeman zelf. Want
enerzijds is hij geweldig bij de drek, bij zichzelf (ook drek)
betrokken, emotioneel ook, anderzijds schept hij geforceerd
afstand om te kunnen formuleren en zo niet ten onder te gaan.
Dit brengt een bijzonder objectiverend, wetenschappelijk
taalgebruik met zich mee, maar tevens, door zijn betrokkenheid, een emotionaliteit die zijn uitweg vindt in beelden. Zo
ontstaat een stijl die men ambivalent als `beeldende logica' zou
kunnen omschrijven. De `moeilijkheidsgraad', de geslotenheid
van Roggemans werk, is daarmee tevens verklaard.
Een tweede opvallend vormkenmerk is het fragmentarische
van al het werk. Altijd, ook in die boeken die men nog `romans'
in de conventionele betekenis zou kunnen noemen, is er een
afwisseling van, en een wisselwerking tussen, notities, beelden,
essays (ook over litteratuur en jazz) enz., die gezamenlijk de
uitdrukking zijn van het personage, de schrijvende ik. Dit fragmentarische is noodzakelijk : indien de realiteit van het
bestaan zich aandient als een uniforme, overweldigende drek,

is die slechts door een soort guerilla-creativiteit, in een voortdurend proces van aanvallen (brokken vorm losslaan) en
terugtrekken te bestrijden. Het fenotype drukt de existentie,
en zichzelf dus ook, uit in fragmenten, in glinsterende
splinters. Illustratief is in dit verband het voorwoord van

.Yin yang.
Deze guerillatactiek van de schrijvende ik duidt een derde
belangrijk facet van Roggemans werk aan: het point of view.
Inherent aan die guerillatactiek immers is, naast het fragmentarisch aanvallen, het vanuit telkens verschillende stellingen
aanvallen: het point of view verspringt, binnen de teksten,
maar ook, en dat is voor de ontwikkeling van het werk van het
grootste belang, pèr tekst. Want zoals ik al aanstipte, ondanks
het fragmentarische, ondanks het gelijktijdig en d66r elkaar
ontstaan van de uitgaven, is er een ontwikkeling aan te wijzen,
namelijk die steeds duidelijker terugtrekking in het isolement,
het isolement van de schrijvende ik, en dat is, uiteindelijk,
Willy Roggeman zelf. Hier moet ik een noodzakelijke kanttekening maken, om geen misverstand te wekken: als ik

256

Willy Roggeman zeg (en dat geldt ook voor al het
voorgaande) bedoel ik het personage Willy Roggeman, `Willy
Roggeman' dus eigenlijk, hoezeer die ook mag samenvallen
met de heer W. Roggeman te N. (B) . Voor de doorsnee-lezer is
immers nooit controleerbaar hoeveel fictie zelfs in de als dagboek aangeboden teksten (zoals Het zomers nihil) nog zit. (Men
zou trouwens bij het lezen van veel uitspraken van de heer W.
Roggeman voortdurend de neiging hebben naar België te
reizen om met hem in debat te gaan. Met een personage treedt
men niet in debat, en Roggeman zou het ook niet op prijs
stellen, naar ik aanneem.)
De opvallendste inhoudelijke verschuiving in het werk van
Roggeman, een verschuiving die in het verschuivende point of
view geformaliseerd wordt, is dat de creativiteit zich steeds
meer richt op de uitdrukking van het ik t.o.v. het nihil, en steeds
minder op de uitdrukking van de relatie van het ik met anderen. Men zou het zo kunnen formuleren dat De axolotl de zelfverkenning van het ik is, van het axolotlbestaan, vooral in z'n
lichamelijke aspecten, wat uitmondt in de bewustwording van
de zich uitdrukkende axolotl; Catch as catch can als uitdrukking
van het proces waarin de relaties met de medemensen (een
mythe) worden afgebroken, waarin ook met het verleden, vol
van die relaties, wordt afgerekend en het personage zich door
het huwelijk met Anaïs (Mirliton uit Het goudvisje, ook optredend als Ananas ofAnnie) de mogelijkheid schept geheel zichzelf, d.i. in zichzelf, te zijn; en vanuit deze, nu inderdaad
axolotl-stelling is dan Het zomers nihil geschreven: relaties met
anderen komen daarin niet meer voor, alleen nog relaties van
de ik met de omgeving, de litteratuur, en zichzelf.
Corresponderend met deze laat ik het maar `problematiek'
noemen, fungeert het point of view, de optiek. Na Het goudvisje,
waarin Mirliton het personage was, is al het werk, tot Het
zomers nihil, geschreven door een schrijvende ik die de naam
Gor Nameg draagt. 06k wanneer, zoals regelmatig gebeurt,
de tekst in de 3e persoon enkelvoud staat. Juist op die plaatsen
bereikt de tekst zijn ontroerende hoogtepunten, omdat dan
Gor Nameg zichzelf `objectief' beschrijft, en zijn eenzaamheid, gepaard aan allerlei trieste hebbelijkheden, dan zijn
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hardste uitdrukkingsvorm krijgt; ontroerend ook, omdat op
die plaatsen, als het ware geschreven door anderen (in Catch as
catch can bijv. door Anaïs, of haar inmiddels mythische tegenpool uit het verleden : Yaël), het toch Gor Nameg is die
schrijft. Ik kan hier nu helaas niet dieper op ingaan (de structuur van Catch as catch can alleen al zou een apart artikel vergen), maar vast staat dat de structuur, en in Catch as catch can
is dat een gesloten cirkel (het verhaal bijt zichzelf in de staart),
aantoont dat de hele tekst door Gor Nameg geschreven is.
Dus : Gor Nameg schrijft, o.a. als Yaël, over Gor Nameg, en
vindt daarin de methode om zichzelf in zijn relaties tot op het
bot te ontkleden.
Deze wisselende optiek nu, in De axolotl de optiek van Gor
Nameg in afwisselend ik/hij-vorm, in Catch as catch can de
optiek van Gor Nameg afwisselend in ik/hij/andere ik/zijvorm, hoort noodzakelijk bij het, nog steeds, `roman'-karakter
van deze teksten, omdat ze nog in het teken staan van de
mens, en de relaties tot anderen, en dus om een objectiverende
romanstructuur vragen.

In Het zomers nihil is dit niet meer nodig, daar is de ik-schrijver,
die nu ook niet meer Gor Nameg maar Willy Roggeman heet,
het stadium van de relaties met anderen voorbij, volledig in
zichzelf gekeerd, alleen nog oog en oor voor het omringende.
Personages worden uit de tekst geweerd, tenzij ze iets tot de
expressiviteit kunnen bijdragen (zoals wanneer Willy Roggeman zich door Gor Nameg brieven laat schrijven; wat belangrijk is, want daarmee neemt hij zèlfs afstand tot zichzelf, is hij
zelfs eenzaam in zichzelf) : `Nu ik opnieuw in de spiraalbeweging van de woorden gevangen zit, er mijzelf in gevangen heb
om vrij te zijn, word ik bedreigd door personages, beschuithelden die met psychologisch speeksel worden geweekt en
gekneed, die in een boek onverhoeds binnenvallen en er
nadien niet uit te jagen zijn
)' (Het zomers nihil, pg. 12) en:
`Ik wil hen niet uitsluiten. Men koestert tenslotte ook zijn
zwakheden, zij krijgen hun kans in deze bladzijden in zoverre
zij de vrijheid en het gevaar van het woord niet hinderen. Ik
betrek hen in de dans maar weiger hun causaliteit, hun psychische stolling, hun onder het juk gebogen staan' (id., pg. 14).
(...
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Over deze monomanie, deze noodgedwongen gekozen volstrekte eenzaamheid, zou nog veel te zeggen zijn; ik volsta met
enkele voorbeelden die de kenmerkendste facetten ervan
adstrueren : `De idee van de geniale slaap ruimt nog andere
romantische illusies op, zo bijvoorbeeld deze van de bohème
en de reislust. Ik pleit voor een haast volledig statisme van het
fenotype. ( . . . ) Alles is ongeveer verkend zodra het kind de
grenzen van zijn eigen lichaam verkend heeft' (Over de methode,
pg. 59) ; `Voor mij is het zo dat woorden reeds zoveel spanning
bieden dat ik analoge situaties in het alledaagse leven niet
meer nodig heb' (Het zomers nihil, pg. 41) ; `(...) mijn afkeer
voor onvoorziene ontmoetingen, zelfs met personen van wie ik
een geplande ontmoeting zou op prijs stellen. Het gevolg is dat
ik op straat liever iemand over het hoofd zie dan hem te
groeten, omdat een gesprek, een oponthoud, mij stoort, mij
afleidt' (id., pg. 23) ; `De sociale omgang van de mensdieren is
een vorm van halfzachtheid.
Tussen schrijver en blad
papier kan geen ogenblik de schaduw van de maatschappij
geduld worden' (Over de methode, pg. 5'); `Het hinderlijke van
de monoloog is wel dat men na een zekere tijd gevaar loopt
ieder ander gesprek onbevredigend te vinden. En in deze
reactie schuilt minder hoogmoed dan gedacht zal worden. Zij
dringt zich op omdat de monoloog de enige manier is van
communicatie waarin het misverstand niet dreigt' (id., pg.
57) ; `Aan Paul. Het wapen van de eenzame is de monoloog.
Zijn methode de luciditeit. Hun keerzijde het troebele, de
levende schaduw' (Het zomers nihil, pg. 127).
Dat is de grootste tragiek in het werk van Willy Roggeman:
dat deze strijd tegen het troebele, de drek, altijd duurt tot de
dood erop volgt. Een overwinning zou de ontkenning van het
bestaan zijn. Dus: de dood als eindoverwinning.
(...)

J.

Wesselo
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Aantekeningen:
i . J. Bernlef, Ga jij de klas maar uit!, Groningen 1970. Bernlef de klas uit.
2.Gedichten publiceerde Roggeman vanaf 1954 (hij debuteerde toen in Tijd
en mens met Nuages) . Verder verschenen : De adem van de jazz, Brussel i 96 i ; Het
goudvisje, Brussel 1962 ; Yin yang, Den Haag 1964 (Nieuwe Nyghboeken 6) ;
Blues voor glazen blazers, id. 1964 (NNb. 7) ; Literair labo, id. 1965 (NNb. 8) ;
Jazzologie, Antwerpen 1966 (2 dln.) ; .Nardis, Den Haag 1966 (NNb. 12) ;
voorts talrijke, deels niet gebundelde stukken in tijdschriften als Diagram,
Komma en Gard Sivik, en één in de bundel De onbekende twintigste eeuw, Den Haag
5965 (NNb. g).
3.Er is over Roggeman dan ook ontstellend weinig geschreven. Het belangrijkste : L. Gillet in Tijdschrift voor levende talen/Revue des langues vivantes, jrg. 32
(1966), nr. 5, pg. 505 e.v. ;Joost de Geest in Mep, jrg. I nr. 16, pg. e.v. ; Martin
Ros in Kentering, jrg. VIII nr. 3, pg. 36 e.v.; en dan vooral de twee onontbeerlijke stukken van Paul de Wispelaere, resp. in Het Perzische tapijt, Amsterdam
1966, pg. 83 e.v. en Met kritisch oog, Den Haag 1967 (NNb. 13), pg. 149 e.v.
Over het werk dat hier centraal staat: P. de Vree in De Periscoop, resp. jrg. i8
(februari 1968), jrg. ig (mei 1969, nr. 7) en jrg. 20 (maart 197o, nr. 5); J. J.
Wesselo in Raam, resp. nr. 72, pg. 51 e.v. en nr. 74, pg. 53 e.v.
4.Het zomers nihil, Den Haag i g66 (NNb. i 7) ; Over de methode, in : 5 Gelooft brieven, id. 1967 (NNb. i 8), pg. 49 e.v.; De axolotl, id. 1967 (NNb. is); Catch as
catch can, id. 1968 (NNb. 22) ; Free en andere jazz-essays, id. 1969 (NNb. 26) ; De
ringen van de kinkhoorn, id. 1970 (NNb. 30) ; voorts talrijke, deels gebundelde,

stukken in Komma en het NVT., alsmede een bijdrage in Over René Gysen, Den
Haag 1970 (NNb. 29), pg. i i e.v.; op dit moment (sept. 1971) is Roggemans
nieuwste boek, Homoiostase, aangekondigd. Zie hierover inmiddels J. J.
Wesselo in Raam 8 i, pg. 54 e.v.
5. Over Roggeman en De Wispelaere zou een boek te schrijven zijn; men
denke alleen al aan Roggeman-Gor Nameg/Paul-Tegenpaul/Paul-Levende
schaduw; men denke aan beider schrijven uit lijfsbehoud; men denke ook aan
de grote plaats die in beider werk de lectuur inneemt. Niet voor niets schreef
juist De Wispelaere, als enige, over Roggeman goede essays. Tenslotte, en ook
dat is niet toevallig, zijn beiden slachtoffer geworden van bijzonder domme
plagiaat-aanvallen. De Wispelaere door Van Aken (in het NVT), Roggeman
door De Geest (zie noot 3) . Wie gaat eens een stuk schrijven over hun
onderling ideeën-plagiaat? Het zou niet alleen leuk zijn, maar ook verhelderend !
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Paul Snoek:
Onbeschrijfelijk ademhalen
In 1969 verschenen de Gedichten 1954-1968 van Paul Snoek;
geen voltallige verzameling, maar een `uitgebreide keuze' uit
zijn achttal bundels, waarvan Zwarte muze (uit 1967) de hekkesluiter is. Snoek liet het niet bij schifting: hij nam ongepubliceerd werk op en verliet de oorspronkelijke rangschikking. In
hetzelfde jaar kreeg hij de driejaarlijkse staatsprijs voor
poëzie; in 1966 was al uitgekomen De poëtische wereld van Paul
Snoek, een `proeve van close-reading' door Lieve Scheer.
Zo is Snoek in de voorbije lustrumperiode driemaal gecanoniseerd; niet te veel voor een dichter die in de literatuurgeschiedenis vermoedelijk vlak achter Hugo Claus zal finishen als
koploper der vlaamse experimentelen.
Ik klamp in cultuurstad Amsterdam een boekhandelaar aan
die de moderne literatuur kent als zijn girorekening, en informeer naar deze koploper. `Is dat die van die almanak?' Er zal
dus benoorden de Moerdijk wel weer een introductie nodig
zijn, en ik weet geen betere dan met een gedicht waarin Snoek
(ik zie nu dat in het vorige Lustrum zijn naam alleen in de
bibliografie voorkomt) zelf zijn poëtische wereld verkent.
Dit zeg ik
Men zegt dat ik fluwelen hoezen span
over de oude hoeken van de taal.
Men zegt dat ik gezegd heb
en men vraagt waarom.

Waarom ik zo onzichtbaar schrijf
met dauw op het netvlies?
Waarom ik mijn gedichten luchtig leg
in de vroegte van de glimlach?
Omdat ik de woorden betover
in de verleiding van hun echo.
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Totdat hun inhoud zich ontbindt
in mijn weerkaatsbaar zintuig.

Waarom ik mij ontdubbel en verzamel
in de vertaling van het alledaagse?
Waarom ik mij versnipper in grondstof
en waaruit ik mijn meervoud verkrijg?
Omdat ik zie wat nog onzichtbaar is
en dat ik meer en meer in mij verenig.
Omdat ik zichtbaar denk
dat ik luidop wil leven.
En dragen in de snijding van de eenheid
alle delen der ondeelbaarheid.
De onbeschrijfelijke adem des dichters
is de beste belegging.

Dat zeg ik.
Of dit gedicht een repliek is op door anderen in werkelijkheid
geopperde bezwaren, weet ik niet, maar binnen dit vraagen-antwoordspel slaat de ik-figuur (al of niet Snoek in persoon, in allen gevalle een dichter) aan het bekvechten met
lieden die lucht geven aan de xenofobische soort van kritiek
waar ook de noordnederlandse atonalen indertijd door in
opspraak kwamen.
De dichter, meent de anoniem gelaten `men', stoffeert de oude
hoeken van de taal, het vertrouwde communicatiemiddel, met
fluwelen hoezen, die er wel fraai uitzien, maar het overgeërfde
meubel onherkenbaar maken. Zijn onwennige lezer merkt
(strofe 2) weliswaar op dat hij gezegd heeft, maar kan nauwelijks bevroeden wat. `Men' wenst te weten wat daarachter
steekt, wat de dichter met zijn onzichtbaar schrijven voorheeft.
Tot dusverre heeft `men' zich over dit gedicht niet te beklagen.
Pas bij het eerste koppel cursieve strofen kun je niet meer
volstaan met een gemakkelijke parafrase.
In het derde distichon wordt het schrijven van de ik op twee
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manieren nader bepaald : het is onzichtbaar wacht even, moet
ik niet zeggen : hij doet het onzichtbaar, net als : hij doet het met
dauw op het netvlies? Volgens de regels van de grammatica
natuurlijk wel, maar de vraag gaat eerst iets betekenen als je
onzichtbaar opvat als `cryptisch' : de zesde regel geeft een eigenschap van het schrijfsel, het produkt; de zevende vertelt iets
over het schrijven, het proces. Het ene zal een gevolg van het
andere zijn : doordat de dichter met bedauwde ogen achter
zijn bureau zit, wordt het geschrevene `onleesbaar'.
Dat bureau is eigenlijk een al te prozaïsch bij wijze van
spreken. Het past niet bij de connotaties' van dauw, luchtig,
vroegte en glimlach, woorden die thuishoren in een sfeer van
ochtend, prilheid, aanvankelijkheid. Dauw staat tot regen als
dauw op het netvlies tot een huilbui en als een glimlach tot een
volmondige lach. Het gaat om het begin van een ontroering,
niet om uitgekristalliseerde emoties. Onder deze omstandigheden legt de dichter zijn gedichten en voor ik mij aan de
alchemie vergrijp, zet ik de gedachte aan het ei van me af.
Vervolgens geeft de dichter antwoord, meteen terugkerend
naar de betrekkelijke eenvoud van de eerste regels. Waarom
die geheimzinnigheid? Omdat ik de woorden betover/in de verleiding
van hun echo: omdat de dichter de associatieve reeksen vastlegt,
waarin de woorden elkaar oproepen totdat hun inhoud zich ontbindt, tot ze zijn losgezongen van hun betekenissen. Niets
nieuws onder de zon. `Men' had dat allemaal zelf kunnen
bedenken. Die ontbinding vindt plaats in mijn weerkaatsbaar
zintuig: zijn oog, dunkt me, dat door de dauw geen scherpe
beelden meer ontvangt. Met dat `weerkaatsbaar' weet ik niet
goed raad, tenzij het wil zeggen dat de woorden de toestand
van het zintuig reflecteren.
Opnieuw in cursieve strofen legt de dichter zich andermans
vragen voor, onder eigen hoezen. Door de indirecte rede laat hij
zijn critici zich bezondigen aan wat zij hem aanwrijven: hij
blijft voortdurend aan het woord en laat stem en tegenstem
samenvallen in een vraag die tegelijkertijd antwoord is, of op
z'n minst retorisch. Dat procédé van inkapseling werkt al in de
beide beginregels: de kritiek op zijn onbegrijpelijkheid wordt
à la minute een tegenaanval op de slijtage waaraan de taal
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heeft blootgestaan. Taalbederf wordt legitieme vernieuwing.
Zo zijn de waarom-vragen eerder omschrijvingen van wat de
dichter doet, dan werkelijke vragen; zo is het `antwoord' erop
een aanvulling op de al verschafte informatie, en géén
motivering.
Goed, ik was halverwege het gedicht, op het punt waar de
moeilijkheden beginnen: de vragen zijn lastiger te onthoezen
dan de rest, en er moet interpretatie aan te pas komen, uitleg.
Het verwijt (ik houd even de rolverdeling aan) klinkt dat de
dichter zich ontdubbelt en verzamelt en pal daarop heet het dat
hij zich juist versnippert en dat hij een meervoud verkrijgt. Hier
zitten drie problemen aan vast: om te beginnen maakt Snoeks
ontwijkend taalgebruik het je moeilijk, dan spreekt de zevende
strofe over éénwording en de achtste over uiteenvallen, en
bovendien: vallen versnipperen en meervoud nog te rijmen,
ontdubbelen wijst op een tweetal, maar verzamelen op minstens drie. Opheldering is allicht te vinden in het `antwoord'
op de vragen:
Omdat ik zie wat nog onzichtbaar is
en dat ik meer en meer in mij verenig.
Alsje de syntaxis' even tot je hebt laten doordringen, staat er:
Omdat ik zie dat ik meer en meer in mij verenig. Er is een ik dat
toeziet, en een ik dat handelt geen derde, de wederkerendheid in acht genomen. Er is, verderop, een ik dat zichtbaar
denkt dat een ik, het object van de denker, luidop wil leven. Een
tweetal dat, laat ik zeggen : elkaar treft, dat ontdubbelt, in de

vertaling van het alledaagse.
Deze veronderstelling lost maar de helft van het vraagstuk op:
ook van veelvoud was sprake. Ook dat kun je uit strofe 9
verklaren. Poëzie schrijven is: meer en meer verenigen, werkend
in twee tegengestelde richtingen: naar meer en naar één. Het ik
dicht 'divergent': zoekt mogelijkheden of vindt er, ziet wat nog
onzichtbaar is, de volgende woorden en de volgende zinnen, die
zich aandienen. Het kan alle kanten uit indien het zich maar
laat verleiden door de echo van de woorden. Het is terzelfdertijd 'convergent': het probeert samen te brengen, te verenigen,
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vert de woorden. In het schrijven vormen deze bewegingen,
van en naar een vast punt, zoeken en kiezen, een gesloten circuit. 3 Maar er staat: ik versnipper, verkrijg meervoud, dat
slaat niet op woorden.- Dat klopt ja, want dichten is zichtbaar
denken. Zichtbaar, alweer, omdat het een produkt oplevert, en
denken omdat het een proces is. Enerzijds een proces dat zich
in, met, tussen de woorden afspeelt, een taalgebeuren, met een
vertaling als resultaat, anderzijds een proces in en met de ik, die
in het resultaat te vinden is. Het dichtend ik ziet wat nog onzichtbaar is, het gedichte ik verenigt. In de tiende strofe is de verhouding subject-object omgedraaid: in het gedichte ik is zichtbaar wat in het dichtende omgaat. Ontdubbelen en meervoud
horen bij het ene gezichtspunt, dat van de dichter; verzamelen
en versnipper'n bij het andere, dat van de taal.
Onder de/ze interpretatie is Dit zeg ik de poëtica van iemand
die zijn publiek voor raadsels stelt die enkel door dit raadsel te
duiden zijn. Ik heb, om die poëtica er onvermengd uit te
krijgen, een paar dingen onder het fluweel laten rusten, die
zich in het elfde distichon beginnen te roeren:
En dragen in de snijding van de eenheid
alle delen der ondeelbaarheid.
Je kunt deze paradoxale zinsnede in eerste instantie betrekken
op het gedicht (dat door het ik `gedragen' wordt) : dat is
inderdaad een eenheid. Dat zeg ik, de laatste regel, knoopt aan
bij de titel; dat wijst terug, dit wijst vooruit, en samen knopen
ze begin en einde aan elkaar, ronden af, maken het gedicht
nadrukkelijk tot een eenheid toch een ei , in al zijn veertien
delen ondeelbaar.
Het gedicht is het antwoord op de vragen die het stelt, en het
weerwoord op de beweringen die het aanhaalt; het opent en
sluit met een `ik heb gezegd' als reactie op en bevestiging van
wat `men' zegt. Onzichtbaar schrijven, zegt de lezer. Zichtbaar denken, zegt de dichter. Daar valt niets meer tegen in te
brengen.
Maar er is nog iets anders: men vraagt waarom. Wil het gedicht
op dit vijfmaal gebruikte woord het antwoord niet schuldig
blijven, dan moet het zijn rondheid, zijn autonomie, om zo te
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zeggen transcenderen, dan moet het ik gebruik een groter
woord dan ik feitelijk wil een ultieme verantwoording zijn:
waarom dichten en waarom zo?
Een groot woord, want de dichter bezigt zelf grote woorden,
universalia, in die elfde strofe, en het ligt voor de hand te
denken dat hij daardoor in de twaalfde een formule kan hanteren die het op de kansel goed zou doen als `de onbeschrijfelijke
adem des Heren' of iets dergelijks. Bij de abstractie van
`eenheid' en `ondeelbaarheid' houdt het gedicht op, iets over
literatuur te verkondigen, en begint het aan het leven.
Dat het daarom te doen is, kon j e al opmaken uit half en half
`vitalistische' passages als de vertaling van het alledaagse (graan en
jenever) en dat ik luidop wil leven (grootsch en meeslepend), of
uit de eerste waarom-vragen. Bovendien is het hele gedicht
uiterst inexact gesteld : grondstof kun je opvatten als
`woorden', wat nog onzichtbaar is idem, maar het staat er niet,
het kan evengoed gelden als : de grondstof waaruit ik schep, de
schepselen die ik al zie, in de vroegte van de eerste dag. Ik heb
hierboven naar beide kanten de deur opengezet; het lijkt de
enige mogelijkheid om alle gegevens in een interpretatie onder
te brengen. Die komt dan hier op neer:
Dichten is hantering van taalmateriaal, maar tevens de creatie
van een wereld die opengaat. Het alledaagse wordt taal, het
particuliere universeel, het leven literatuur.
Dat is misschien niet precies wat Marsman bedoelde met `op
een hogere spanning brengen', en dus niet waarlijk vitalistisch,
maar het is wel de essentie, de ultieme reden waarom de
geestverwant 4 bezig is: omdat in het geschrevene het onbetekenende voorval tot gebeurtenis betekend wordt, uit de vormeloze dagelijksheid getild. Dat staat er niet met zoveel woorden; van de lezer wordt blijkbaar verwacht dat hij de volle
reikwijdte van de vertaling van'het alledaagse beseft, waarschijnlijk omdat in het denken over literatuur een traditie bestaat
waarin deze term zijn plaats vindt.
`Pour que l'événement le plus banal devienne une aventure, il
Quand on vit, il
faut et il suffit qu'on se mette à le raconter
n'arrive rien', staat er in La nausée. Wie iets onder woorden
brengt, iets benoemt, licht het uit de wanordelijke stroom van
(...)
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het beleven, brengt het op een hoger plan van bewustzijn, van
denken. Wie het opschrijft, vervreemdt het van zichzelf, maakt
het los uit zijn bewustzijn en laat het als zichtbaar denken op
eigen benen staan. Het gedicht evenals, maar anders dan het
verhaal is een organische eenheid, een hechte structuur : leven
geordend volgens de regels van het taalspel. Deze gedachte ligt
ten grondslag aan de filosofische vaagheid van de elfde strofe.
De dichter wil luidop leven —dat is niet louter een vitalistische
kreet, het gaat ook om een verlangen naar ruchtbaarheid,
door middel van formulering, vormgeving. Dan staat er dat hij
wil dragen 5 wat kan betekenen: alle delen der ondeelbaarheid torsen, zoals Atlas het de wereld doet', of naar de snijding van de
eenheid toe dragen; in of hinein. Het betekent wellicht allebei:
wat het dichtend ik aandraagt, rust op de schouders van het
gedichte ik. Alle delen uit de versnippering van het alledaagse
leven worden opgenomen in de eenheid van de poëzie, die pas
de ondeelbaarheid aan het licht brengt, bewust doet worden.
Kennelijk meent de dichter dat ook zijn publiek deel heeft aan
deze ervaring. Per slot van rekening is zijn denken voor iedereen zichtbaar, al is zijn taal niet alledaags. De onbeschrijfelijke
adem van de schrijvende dichter is de beste belegging, ook nu
poëzie niet op de beurs genoteerd staat. -Het produkt legitimeert het proces; de rondheid wettigt zichzelf.
Conclusies? Voor zover je je op één gedicht mag verlaten:
allereerst dat Snoek, blijkens de polemische poëtica van dit
gedicht, een vijftiger van het zuiverste water gebleven is,
iemand die tegen het einde van de jaren '6o voor braakse en
blurbse standpunten met Dominicussen in het krijt treedt.
Dat haal je uit veel van zijn poëzie; neem de regels in een
drieluik dat veelzeggend Exegi monumentum heet:
Ikzelf ontmantel de taal van de oudheid
en tot de allerlaatste letter, ik zwoeg
aan de afbraak van het logisch alfabet.
Ten tweede: mijn interpretatie is gedeeltelijk aan het gedicht
opgedrongen, d.w.z.: ik heb op een gegeven moment besloten
dit en dat zus en zo op te vatten, omdat Snoek, schrijvend voor
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goede verstaanders, het bij halve woorden laat. De hele tweede
helft van Dit zeg ik kun je tenzij, misschien, je informatie uit
ander werk binnensmokkelt uitsluitend inzichtelijk maken
door aanwijzingen voor zekerheden te laten doorgaan, door de
vaagheid en abstractie van de tekst.
Dat maakt de adem des dichters vanzelf onbeschrijfelijk, maar
achter dat `beste belegging' zet ik wel een vraagteken. Het
hangt ervan af, wie die literatuurgeschiedenis schrijft: voor
Snoek hoop ik dat het niet een van de gesprekspartners uit
Literatuur in discussie (Raster iv /2) zal zijn. Daar zegt Rein
Bloem van abstracta: `die zijn niet meer taal, die zijn boodschap.' Het enige wat Snoek nu kan doen, is een gedicht schrijven onder de titel Dit zeg ik.

Jacques Kruithof

Aantekeningen:
i .Vgl. G. Achterberg, `een ongeopend land met dauw' (Ode) en Pernath, `Het
begin verklaart sinds dauw de dag'. In Zwarte muze ook het gedicht `Het staat
geschreven/met inkt op het netvlies'.
2.Deze tekst werd gepubliceerd in het .Nieuw Vlaams Tijdschrift, september-oktober 1 9 6 7, pp. 77 1-72. De variant in Zwarte muze luidt: `en dat weer meer en
meer in mij verenig.' Daarvoor gaat mijn interpretatie niet op: het is een
ander gedicht.
3.De termen divergent en convergent stammen van de amerikaanse psycholoog Guilford, maar met de hand op mijn hart betuig ik dat ze me pas te
binnen schoten nadat (en denkelijk doordat) ik deze poëtica interpreteerde.
Ze worden nog duidelijker toepasbaar door de variant in noot i—voor dat
andere gedicht.
4.Vgl. uit Snoeks ouder werk: `Ik wilde een keizer worden/in dit leven van
dwergen' ( Totem) ; ` en ik die de aarde had willen vinden/als een zeester,/vond
een versnipperde parel' (Een skalp) .
5. In Zwarte muze is hier de regelmaat van hoofdletters aan het begin van een
distichon onderbroken, zodat de twee strofen tot één zin zijn samengevoegd.
6.In Zwarte muze een gedicht Atlantisch.

Enkele studies over het werk van Paul Snoek:
P.A. van Gennip, `Met dauw op het netvlies'. In: Raam 67 ( 1 97 0 ), PP• 5 1 - 53•
Lieve Scheer, `Muzeloze muze'. In: Dietsche Warande en Belfort 115 (1970), pp.
231-32.
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Lieve Scheer, De poëtische wereld van Paul Snoek. Proeve van close reading, Brussel
1 966 (Marnixpocket i) .
Piet Thomas, `De Vlaamse lyriek in het teken van de vernieuwing'. In: Literair
akkoord 8, Utrecht 1964, pp. 79-89.
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Stijn Streuvels :
Blomme en zijn dubbelganger

De indrukwekkende herwaardering die Streuvels' oeuvre
gedurende schrijvers laatste levensjaren heeft beleefd, heeft
regelrecht te maken met een verschuiving in de appreciatie
van zijn werken. Om het schematisch uit te drukken, de
schrijver van De Vlaschaard, impressionist en naturalist van Van
nu en straks, werd geleidelijk tot de `Meester van Het leven en de
dood in den ast', de eigenlijke modernist in de periode van het
doorbrekend expressionisme. Een schrijver betaalt soms een
zware tol aan vroegtijdige roem, omdat hij al te geredelijk met
zijn eerste meesterwerk wordt geïdentificeerd, en pas veel later
de kans krijgt om te ontsnappen uit de identiteit waarin hij
opgesloten werd. De waardering voor het tweede hoogtepunt
in Streuvels' ontwikkeling is evenwel niet zo nieuw. De auteur
zelf om te beginnen heeft onmiddellijk wel geweten wat het
waard was. Hij schrijft aan zijn Duitse vertaler Dr. Spemann
op 2 7 mei i 926 : `Entre nous soit dit, que ce Leben und Tod est
ce quej'ai fait de mieux et auquel je tiens Ie plus de tout ce que
j'ai écrit' (cit. Schepens, p. 85). Zijn persoonlijke gehechtheid
is hier duidelijk gebaseerd op een artistiek oordeel. Niet lang
daarna (1932, vervolgens 1943) ziet Filip de Pillecijn in die
novelle hét hoogtepunt en de synthese van het hele oeuvre. In
1961 wijdt A. Westerlinck een boeiende thematische studie
aan het werk, en enkele jaren later (vooral 1968), neemt H.
Speliers het op tegen diens interpretatie, al ziet hij in de
novelle `misschien wel het gaafste en diepste werk van
Streuvels ... een der wanhopigste boeken uit de wereldliteratuur' .
De moderniteit in taal en opbouw van de novelle maakt deze
daarom niet los van vroeger werk. Er is een opvallende verwantschap bijvoorbeeld met Jantje Verdure (1903!). Elders ben
ik daarop dieper ingegaan (DWB oktober I97 I) zonder evenwel aan te stippen dat de verwantschap in beide richtingen
gaat, daar de auteur in 1943 de novelle uit 1903 grondig heeft
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herwerkt en daarin een aantal procédés uit de latere heeft
aangewend. Overigens betekende de novelle van 1926 een
terugkeer naar de thema's uit zijn eerste grote periode, in feite
een terugkeer van de auteur naar zichzelf. Er zijn andere
parallellen : de centrale gebeurtenis, de terugkeer van de landloper Knorre om in de cichoreioven te komen sterven, reproduceert nogal duidelijk de eindsituatie uit Streuvels' eerste
grote proletarische novelle Langs de Wegen. De gespannen
betrekkingen tussen de boer en de zoon in de marge van de
aanvang van het verhaal herinnert aan De Vlaschaard en aan
Minnehandel. Uit dit laatste kennen we ook het uitgelaten
zondagsspel van een talrijke turbulente jeugd in het voorspel
van de novelle. Tenslotte herkennen we in de beheksende
verschijning van een jonge vrouw waarover Blommes jeugdverhaal gaat, de figuur van Mira waarmee de schrijver op
hetzelfde ogenblik bezig is in De Teleurgang van de Waterhoek
(1927). Het is al duidelijk dat precies de betrekkelijke complexiteit van de novelle uit i 926 dit eigenzinnig amalgaam van
Streuvels' belangrijkste motieven mogelijk maakt, en deze
bovendien wellicht ook nog, binnen de symbolische totaliteit
van `het' leven en `de' dood in den ast, in een definitieve orde
van belangrijkheid onderbrengt.
Deze symbolische totaliteit heeft rechtstreeks met de structuur
van de novelle te maken. Die structuur is van buitenaf bekeken
duidelijk concentrisch. Zowel bij begin als bij einde van de
novelle hebben we te maken met een groep mensen die als
`toeschouwers' worden behandeld: dat zijn in de eerste plaats
de mensen van de hof (de boerderij), en voorts bij de aanvang
de niet met name genoemde betrekkelijk talrijk aanwezige
jeugd. Dichter bij de drie centrale figuren staan de twee
jongere medearbeiders De Maf en Lotte, van wie vertrek en
terugkeer voor de materiële afronding van het eigenlijk gebeuren zorgen. De eigenlijke `spelers', aldus genoemd in
tegenstelling met de `toeschouwers' zijn Blomme, Hutsebolle
en Fliepo. Hun nachtelijk beleven, voorzover niet onderbroken door werkbeurten, wordt in twee hoofdmomenten
ingedeeld, het eerste in vertellen en mijmeren over het leven,
het tweede in dromen en piekeren over de dood. Deze
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beide hoofdmomenten worden gescheiden door het middenstuk, nl. het binnenvallen van de stervende zwerver Knorre,
die de dromen in het tweede deel zal veroorzaken en
beheersen. Als tweede middenstuk, onmiddellijk na dit binnenvallen, geldt het door Streuvels zelf als 'tussenspel' en
`intermezzo' aangeduide stuk van een drietal bladzijden, dat
overigens als een zelfstandig `toneelspel' in de leegte wordt
opgevoerd. Een soort van `play in the play' dat de betekenis en
zin van het stuk op strak vereenvoudigde en allegorische wijze
uitbeeldt: het menselijk lotgeval wordt door de muizen
gespeeld in de schaduw van de wrekende moordende
deus-ex-machina en afgod (beide woorden in de tekst), nl. de
uil. Tot zover wijk ik niet af van de nu al wel mondgemene
voorstelling van de externe structuur van de novelle. (A.
Demedts ziet in het `intermezzo' van de muizen een droom
van Hutsebolle. De aanloop daarvan kan dit wel enigszins
suggereren, in feite maakt het einde daarvan duidelijk dat dit
`intermezzo' niet van een personage is het gaat buiten de
drie om maar een structurerende ingreep van de auteur.)
In deze hele voorstelling wordt als spontaan verdisconteerd,
dat de drie hoofdfiguren altijd in één adem worden vermeld,
en dat nauwelijks aandacht werd besteed aan hun betrekkelijke orde van belangrijkheid. Ze worden wel onderscheiden,
maar worden voorts als een collectivum behandeld. Het ligt
voor de hand dat de drie solidair zijn in het hele spel, dat ze alle
drie hun rol spelen in beide panelen van leven en dood, dat ze
uiteindelijk alle drie laboreren aan hetzelfde schuldgevoel: in
hun droom hebben ze allen te maken gehad met de dood van
Knorre, ze hebben hem meebeleefd zoniet zelf veroorzaakt.
Hun dromen lopen parallel, overlappen elkaar, doordringen
elkaar, vormen één geheel. Streuvels zelf heeft voedsel gegeven
aan de groepering van de drie tot één geheel: zij worden op de
vierde bladzijde van de novelle samen voorgesteld, en ze passeren ook samen de revue op de laatste bladzijde. In het allegorische `play in the play' doodt de uil bovendien zonder onderscheid drie naamloze muizen. Ik heb de indruk dat deze
globalisering van het driemanschap, een van de aangrijpendste elementen van de novelle, ook een zekere vaagheid in de
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hand heeft gewerkt, en geen voldoende uitsluitsel biedt over de
uiteindelijke zin van het verhaal en van het intermezzo daarin,
noch over de structuur van het eerste en het tweede deel, die
ook mede over de betekenis van het geheel beslist. Een nader
onderzoek zou moeten uitwijzen of de drie-eenheid van de personages wel een gelijke waarde aan de drie afzonderlijk toekent, en het blijkt alras dat van de drie Blomme onbetwistbaar
het hoofdpersonage is, dat beide anderen, Hutsebolle en
Fliepo, rondom hens staan als elkaar uitsluitende antipoden,
waartussenin hij de verdeelde is, de met innerlijke tegenstrijdigheden worstelende mens.
De tritsvormige voorstelling van de drie figuren bij begin en
einde geeft al enkele aanduidingen. In beide gevallen komt
Fliepo het uitvoerigst aan de beurt : in de aanhef reeds de
summiere beschrijving van zijn persoon, hij is `het schamel
stuk mens', in het slot het bewustzijn dat `met Knorre een stuk
van zichzelf is verloren gegaan'. Dit is belangrijk, van de drie
staat hij het dichtst bij de zwerver, hij is in zijn eenvoud een
evenbeeld van Knorre, dat zal onder meer in zijn droom
blijken. Wat de beide anderen betreft : de aanhef geeft voorrang aan Blomme, hoewel Hutsebolle de `opperdroger' is, het
slot schenkt hun gelijke aandacht. Maar maakt ook een
belangrijk onderscheid: Hutsebolle `blijft met zichzelf in
tweestrijd', maar die betreft het werkelijkheidsgehalte van zijn
droom: de nuchtere man die hij is wil in het reine komen met
de spanning tussen realiteit en nachtmerrie. Blomme daarentegen `voelt zich als de duts aan de zelfkant van het leven, in de
ban, gepraamd tussen de harde werkelijkheid van het bestaan,
dat voor hem alle betekenis verloren heeft, en de eis van de
geest die naar hoger wil, boven de werkelijkheid uit'. Indien
iemand innerlijk grondig omgewoeld uit deze nacht te voorschijn komt, dan is het Blomme: hij staat tussen de norse
berustende nuchtere zwijger en de dromerige reine dwaas. Hij
is het centrum. Een onderzoek van de structuur van de novelle
zal hem bovendien als het voornaamste personage aanwijzen.
(Daarbij zullen we ons beperken tot het centrale gegeven, daar
de buitenste kring van voorstuk (p. 111-122) en sluitstuk (p.
176-183) hiervoor minder ter zake zijn.)'
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Hoe steekt het eerste deel, over `het leven' in elkaar?
Het hele boek speelt zich af in een sfeer van uiterste zwijgzaamheid. Begin en einde van het werk beklemtonen dit op
opvallende wijze, maar ook de hele beschrijving van het bedrijf. Het `toneelspel' waarvan sprake is, is in feite één grote
pantomime, verwant overigens aan de daarbij aansluitende
allegorische pantomime van uil en muizen in het `intermezzo'. Uit dit zwijgen nu ontstaat toch, wanneer de drie
alleen zullen zijn, het spreken. Of liever de alleenspraak van
Blomme die tot verhaal groeit. Let wel: de eerste alinea die
hij voor zich uit spreekt handelt reeds over de dood van een
man te paard. De boerenzoon die te paard op veroveringstocht vertrekt is voor Fliepo een `Wodan', voor Blomme de
aanleiding die zijn herinneringsmechanisme door associatie
op gang brengt. Meesterlijk heeft de auteur de overgang van
collectief zwijgen naar dit spreken uitgewerkt (p. i 25) : hoe
helder Blomme ineens zijn herinnering ziet `zodat hij het
uitspreken moet'. De anderen luisteren maar half en volgen
hun eigen gedachten. Blommes spreken is nog maar `een kattemaartj e zonder bijval'. Maar voor Blomme is het anders : `Het
overdenken berijdt hem met een behaaglijk gevoel, en hij
weerstaat niet langer om dit genoegen in 't vertellen uit te
werken. Alsof 't voor zichzelf alleen ware, begint hij met de
bemerking: (...)'Hij wordt door die lust am fabulieren aangesproken, en zijn verhaal duurt 8 bladzijden, sluit op zichzelf
terug tot een eenheid dank zij het herhalen bij het einde van
het aanvangswoord 'amestraties' (betekent ongeveer verwikkelingen) . Het is een uitgebreide vrijagegeschiedenis, waaruit
moet blijken welk succes hij had in zijn jeugd, en daarbij
duikt precies de Mira-figuur op, de beheksende jonge vrouw.
Het verhaal wordt aandachtig-verstrooid gevolgd door Hutsebolle (kritisch) en Fliepo (snoeperig) .
Op dit verhaal volgt een stilte waarin `de geest van 't verhaal
blijft hangen als een lichtende schijn'. Ze herleven hun van
zomerlucht en zonneschijn doorlichte jeugd. Doch de `geest
van het verhaal' blijft determinerend: Fliepo (dromer) wilde
dat de geschiedenis doorliep tot in het oneindige, Blomme
mijmert over de tegenstellingen tussen toen en nu (in 't ver274

lengde van zijn eigen verhaal), Hutsebolle (kritisch wil zijn
eigen analoog geval `ontcijferen', 'muizeneert', vraagt toelichting aan Blomme, doch deze ontwijkt de vragen, sluit zich in
zichzelf op.
Uit deze `geest van het verhaal' ontspint zich een gesprek:
Hutsebolle vraagt de naïeve Fliepo voor de klucht uit, terwijl
Blomme, die wel eens een woord meespreekt, `ondertussen met
zichzelfaan't soezen blijft'. We krijgen dan ook de gedachtengang van Blomme, die de nonsens van zijn leven doorziet:
`omdat men voor de ondervinding staat dat alles op niets
uitloopt en ten ondomme geschiedt.' Maar hij vangt gespreksflarden van de twee anderen op, die elk een anecdote vertellen
over een ridicule wensdroom in hun leven : Fliepo's moeder
kocht een overbodige paraplu, Hutsebolles vader een onmogelijke fauteuil. Blomme denkt daarop voort: `bestaat dat bij de
anderen ook?' Hij plaatst tegenover die twee groteske wensdromen zijn eigen droom, zijn `opperste geluk', dat eveneens
op een ontgoocheling is uitgelopen. Hij onderkent daarin `toch
de voldoening meter naar verlangd te hebben' (p. 142). Wanneer op de achtergrond `Hutsebolle en Fliepo zijn stilgevallen', verschuift ook Blommes houding: `Blomme ook is beu
van 't denken,— hij zou willen alles vergeten, en rusten.'
Maar dat kan hij niet: hij piekert verder, komt terecht aan de
antipode van zijn brooddronken jeugdverhaal, nl. de realiteit
van zijn bestaan (p. 1 43-1 45) . Hij heeft een `luchtspiegeling'
achternagezeten (zijn koeiplek, zijn kleine boerderij) . Hij ziet
heel zijn bestaan als een landschap dat zich ontrolt, nu is hij
oud, de `appelboom is uitgebloeid.' Tenslotte vlucht hij in de
slaap en de droom waarin zijn geluk werkelijkheid zou moeten
worden. Op dat moment valt Knorre binnen, en Blomme is
de eerste die zich daarvan confuus rekenschap geeft.
Samenvattend kunnen we constateren dat de figuur van
Blomme het hele eerste deel beheerst, dat hij de centrale figuur
is, de focus van de vier momenten, verhaal, geest van het
verhaal, mijmeringen op de achtergrond van een gesprek,
piekeren , en dat beide anderen, Hutsebolle, de kritische, en
Fliepo, de dromer, zijn (povere) paranymfen zijn. Tussen de
twee betrekkelijk eenduidigen is hij de gespletene. Reeds bij
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het einde van dit eerste deel treedt hij in gesprek met zijn
`dubbelganger' : `Alhoewel hij tegen allen twijfel in, zich van
de zekerheid tracht te overtuigen dat 't geluk voor hem is
weggelegd, en hij 't eens te pakken krijgt, trekt zijn dubbelganger niettemin een bedenkelijk gezicht en staart zijn makker met een greintje medelijden aan. (Deze heeft een nuchtere
kijk op de dingen, neemt de zaken gelijk ze zijn, en windt er
geen doekjes om als hij aan 't redeneren gaat) ... 's Mensen
leven is een doortocht; waarom al dat wroeten en trachten
naar iets wat men na korte tijd moet laten liggen? Blomme
weet het: tegen die kerel kan hij het niet bokken—( . . . ) Maar
Blomme blijft toch van een andere mening' (p. i 43) . In die
dubbelganger treedt Blomme in gesprek met zichzelf, hij zit
met de tweeledigheid van zijn wezen, en van dit dubbele
innerlijk zijn zijn twee gezellen de uitwendige gestalte. In hem
vechten droom en nuchterheid hun geschil uit. Door de zakelijkheid van het vierde moment te confronteren met de idealisering van het eigen bestaan in het eerste moment, wordt heel
dit eerste paneel afgerond, de ring (van het leven) is gesloten.
Knorres intrede is het breukvlak en de scharnier van het tweeluik (p. 145), hij onderbreekt Blommes zonnige droom, komt
op het moment van Blommes innerlijke confrontatie. Materieel is hij een `deus ex machina', maar hij werpt onmiddellijk
zijn groot (bijna dood) gewicht in de schaal, de drenkeling is
een te zware last voor de boot (de ast) die zal vergaan. Eerst
wordt Knorre gezien door Blomme, dan krijgen we hem alleen
in beeld, tenslotte zien we hem ook door de ogen van
Hutsebolle. Deze laatste wekt de anderen overigens om
(slaapdronken) een werkbeurt te vervullen, waarna ze enkele
woorden over Knorre wisselen om vervolgens weer te vluchten
in de slaap (p. 149).
Op dat ogenblik last Streuvels het `intermezzo', het `tussenspel' in van muizen en uil. (De wind heeft enkele regels daarvoor `woe-woe geblazen als een uil'.) Dit is het lege moment,
pauze en rustpunt voor het tweede luik, dat van de droom. De
eigenlijke spelers zijn vertrokken (de helden liggen
gesneuveld) en het tussenspel kan aanvangen. Deze toneelmatige aanduiding maakt de referentie naar het grotere toneel,
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dat van de drie arbeiders bijna vanzelfsprekend (vgl. in

Hamlet) . Die betrekking wordt ook expliciet aangegeven : `Bij
de muizen gelijk bij de mensen, handelt het stuk over de
"struggle for life" (zinnelijke driften, wellustige hartstochten
en liefdebetrekkingen spelen vooralsnog een ondergeschikte
rol)—.' Op het eerste gezicht maakt de beperking tussen
haakjes deel uit van de poging om het spel te abstraheren
tot de symbolische struggle for life, en de muizen worden
in drie soorten ingedeeld : de nederigen, de voornamen, de
waaghalzen. Maar de beperking reikt verder: ook het
wérkelijke spel, dat van de drie, gaat uiteindelijk—de jeugdige
exploten niet te na gesproken—over de exclusieve materiële
bekommernissen van de mens (van Blomme) . Deze zijn het
zwaartepunt van het boek. (Dat zal verder ook in de dromen
blijken.) De uil is het Fatum, de deus ex machina, de afgod, die
zich neerstort op drie door het noodlot aangeduide
slachtoffers. Meestal ziet men in deze symbolische handeling
de volledige uitdrukking van Streuvels' eigen visie in dit werk.
De parallellie, en het toepasselijk aantal drie, lijken in die zin
te pleiten. De antieke heidense visie van het `treurspel' (p. 151)
zou die van Streuvels zijn. Maar op dezelfde bladzijde noemt
Streuvels dit intermezzo ook een `kluchtspel' (p. 151) . Streuvels verhoudt zich opvallend ambivalent tot dit spel, en de
naïeve gelijkstelling van zijn visie met de antieke lijkt mij te
haastig te zijn doorgevoerd. Dan vergeet men immers die
andere deus ex machina Knorre, die de dood brengt in de
droomwereld van de drie arbeiders, en dit niet in een intermezzo, maar op het breukvlak zelf van het tweeluik. Knorre
nu zal verder de antithese blijken te zijn van het antieke fatalisme, en Streuvels heeft in het samenbrengen van de beide deussen ex machina een superieure contrapuntiek beoefend. De
laatste zin uit het intermezzo sluit dit ook duidelijk af: `Het
toneel blijft ledig, wacht op het volgend bedrijf van het
drama' en daardoor wordt het auctoriële ingrijpen nog eens
duidelijk onderstreept.
Het tweede deel (dromen over de dood) kan nu een aanvang
nemen. Het beslaat eveneens 23 pagina's. In feite was het reeds
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ingezet net v66r Knorres intrede (en het intermezzo), met
Blommes bij zijn aanvang reeds onderbroken droom. Deze
wordt nu ook even ex abrupto weder opgenomen, maar met de
grondige wijziging die door de aanwezigheid van de zwerver
wordt teweeggebracht. Eens te meer begint het dus met Blomme, zij het niet voor lang. Blomme droomt dat hij een
fortuintje heeft gevonden, gaat zijn koeiplekje betalen, maar
bij de notaris wil zijn rekening maar niet rond komen. De
notaris is Knorre. Blomme ontwaakt uit zijn nachtmerrie,
wekt Fliepo die aan het waakdromen is, en nu krijgen wij van
Fliepo een uitvoerige droom, de langste van alle, 6 bladzijden.
Hij is immers ook de dromer, de vluchter in de droom, in
tegenstelling met Hutsebolle, de kritische ondervrager in het
eerste deel. In zijn droom vergezelt Fliepo Knorre naar een
Luilekkerland met Alice in Wonderland-allures. Hij is de
dromer, de bestaande dingen kun je toch niet veranderen:
`Het leven is een reis : we zetten uit en komen terug op 't zelfde
punt vanwaar we vertrokken zijn.' In deze beschouwing (?)
trekt hij de lijn door die Blomme reeds had getrokken, of liever
diens dubbelganger: `Het leven is een doortocht.'. De lijn
wordt bij hem alleen een vicieuze cirkel. Dit is anti-Blomme
eigenlijk. Nu treedt in Fliepo's droom Blomme uitgebreid op.
Fliepo trekt gelukzalig door het luilekkerland in gezelschap
van Knorre, en ze ontmoeten Blomme als wroeter op zijn
koeiplekje. Fliepo geeft hem een voor Streuvels zeer kenmerkende raad: `Ge moet aan u zelf genoeg hebben, dan vindt ge
al het nodige en overschot' (p. 158) . De bijbelse resonantie zal
niemand ontgaan: zoek eerst, en al het andere wordt u
toegeworpen. De zin van de droom lijkt te zijn: Fliepo, de
duts, is verwant met Knorre, gaat met hem de onbezorgde
tocht door het leven, en is daarin de antipode van Blomme. In
de droom van Fliepo zijn diens identificatie met Knorre (die in
de slotalinea van de novelle nog eens nadrukkelijk wordt
onderstreept) en de tegenstelling met Blomme de twee facetten
van het kerngegeven. Knorre staat hier regelrecht tegenover
Blomme.
Fliepo, de éigenlijke dromer van de drie, komt ertoe, half
wakker zijnde, zijn ervaring van de droom te formuleren op
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apodictische wijze : `Het is altijd de eeuwige, voorgehouden
waarheid, die niemand ontgaan kan : dat men in 't zelfde vel
dat men niet buiten de
blijft steken waarin men geboren is
dingen kan die u omgeven, tenzij in de droom. Maar dat is dan
ook enkel dromen' (p. i 6o) . De droomescapist weet dat de
werkelijkheid de droom niet kan honoreren. Ook dit staat
tegenover Blommes ervaring die in zijn droom nog een realiseerbaar doelwit meent te zien, hoewel hij door twijfel daaromtrent (zie aanloop van zijn droom einde eerste deel) wordt
aangevreten. Deze beschouwing van Fliepo heeft plaats gedurende een werkbeurt, en in diezelfde pauze merkt Blomme op
dat Knorres geknor `geen snorken is', maar een doodsreutel.
Het lijkt toevallig, maar het kondigt reeds aan wat Blomme
weldra zelfzal beleven. Eerst echter nog de (zeer korte) droom
van Hutsebolle : hij wacht op zijn kampioensduif maar deze
wil maar niet neerstrijken omdat de mosselman met zijn ratel
te veel lawaai maakt. Ook deze man is Knorre. Hutsebolle
slaat hem dood. Einde van zijn droom. Maar intussen is
Blomme wakker blijven zitten te mijmeren, met de angst dat
Knorre stervende is.
Evenals in het begin van het eerste paneel krijgt Blomme ruim
zijn deel bij het einde van het tweede paneel, 12 bladzijden.
Dit stuk sluit bovendien aan bij zijn mijmering einde van het
eerste deel, waarin het eerste optreden van zijn dubbelganger
plaatshad. Deze is nu onmiddellijk weer daar, bijna samen
met Knorre. Eerst wil Blomme in het reine komen met Knorre : hij vreest diens wraak om zijn onverschilligheid, in feite
confronteert hij zijn eigen levenshouding met die van Knorre.
Deze mijmeringen zijn makkelijk als commentaar te lezen bij
de droom van Fliepo waarin beiden ook tegenover elkaar
stonden uitgebeeld. Blomme en Knorre `waren altijd dwars in
een zak', vooral verschilden ze, in zijn optiek als `de een
vasthouder, de ander wegsmijter' maar `Knorre heeft Blomme
dikwijls uitgelachen met zijn schraapzucht' (p. 164) enz. In
deze discussie met Knorre treedt nu de dubbelganger op,
terwijl Blomme zichzelf overigens ziet zitten in de hoop
lompen van Knorre `gedoken om te sterven'. Dit is Blommes
gesprek met de dood, waarbij Knorre de toetssteen wordt.
...

279

Het is een discussie op leven en dood, en de dood als criterium
verandert alles, werpt zijn wereld omver : `Daarmede komt
hem als bij openbaring de zin van het leven duidelijk voor
onder het werken is er altijd die droom geweest, dat
verlangen om ergens te komen, en nu blijkt het dat die droom
zelf en niet de verwezenlijking er van het geluk van zijn
bestaan heeft uitgemaakt, het nagejaagde bezitten is niet
het geluk, maar wel het bedromen, daarin heeft hij zijn voldoening gevonden, het is zijn sterkte geweest om vol te
(p. 168) . Dit is een eerste belangrijke Umwertung:
houden
zijn inzicht in de droom wordt prijsgegeven, het benadert dat
van Fliepo, met dit verschil dat het voor hem, Blomme, een
ontluistering betekent.
Op deze confrontatie en meditatie in een hallucinante sfeer
van ontdubbeling en identificatie volgt dan een droomsequens, die daarvan de illustratie zal zijn. Het is een nachtmerrie, waarin hij de dood vindt, in een volmaakt lege eeuwigheid
verblijft totdat hij bij de `poort des Hemels' aankomt. Sinte
Pieter is 'aangetoorteld' op dezelfde wijze als Knorre, heeft
wat later dezelfde stem als Knorre, de man voor hem in het
rijtje lijkt op Knorre. En deze Knorre mag van Sinte Pieter
(zijn evenbeeld) binnen, met als wettiging: `Gij hebt de deugd
gezocht in het dagelijks werk uwer handen, en nooit getracht
naar bezit' (p. 171). Dat is precies datgene wat Blomme wél
heeft gedaan, de antithese is onontkoombaar (een derde maal)
en Benignus Blomme moet zijn `vonnis' aanhoren, samen met
een les in bijbelse toonaard: `En wilt niet hopen in de goederen
door uw handen bijeengegaard of in hondsheid des harten
verworven door begeerlijkheid naar bezit' (enz.). Blomme
staat met ledige handen, zijn vonnis is iets als een groot licht,
de bewustwording van zijn dwaasheid: `Al dat wroeten is ten
ondomme geweest.' Hij heeft `te veel op (zich) zelven geschaft,
niet geleefd gelijk Ons-Heren vogeltjes in't veld' (p. 172). Van
schrik en schaamte schiet Blomme wakker.
De bladzijde die daarop volgt bevestigt de ommekeer die hij
heeft doorgemaakt. Hij ontleedt de nachtmerrie, tracht droom
en werkelijkheid te scheiden wat Hutsebolle op het einde ook
zal doen maar ziet in zijn `visioen' een `ve?Wittiging', een
(...)

...'
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`waarschuwing van God'. Hij is `als iemand die geblinddoekt
uit ene hagedochte van de onderwereld terugkeert, de werkelijkheid van het eeuwige ondergaan heeft, maar niet vertellen
kan, 't geen hem zijn levensdagen zal bijblijven' (p. 175) . Dit is
een verrijzenis na een Dantesk vagevuur, dit is een ware
bekering die de bekeerde met verstomming slaat. Nu haast het
verhaal zich naar zijn einde : op anderhalve bladzijde zien we
eveneens Hutsebolle wakkerschieten, die denkt dat hij Knorre
heeft vermoord, en Fliepo die het lijk van Knorre op zee heeft
zien dobberen. Samen beleven ze in concreto de uitkomst van
hun droom : Knorre is dood, elk in de afzondering voelt zich
schuldig. Er wordt niet gesproken, maar dan komt er een
beschouwing van de schrijver die op de drie zou slaan maar
materieel slechts op Blomme toepasselijk kan gemaakt worden : `Toch komt het hen voor alsof ze die nacht in een andere
wereld hebben geleefd, en daardoor een nieuw inzicht over de
werkelijkheid van het hiernamaals hebben gekregen' (p. i77).
(Onmiddellijk daarna komen De Maf en Lot, die nog grappig
willen zijn, vervolgens de toeschouwers, en het lijk wordt
weggedragen. Dit behoort tot de buitenkant van het
tweeluik.) Evenals in het eerste paneel gaat het in de vier delen
van het tweede paneel eigenlijk continu om Blomme: in de
droom van Fliepo, in de hallucinante confrontatie, in de oordeelsdroom, in de bewuste ervaring van een ommekeer. Als
geheel is het tweede paneel de correctie op het eerste, Knorre
is zijn rechter, zijn toetssteen geworden. De onzin van zijn
eigenzinnig wroeten is aan hem duidelijk geworden, de twee
anderen zijn zijn tegenspelers, de ene in de kritische ernst
overwegend in deel i, de andere als dromer in deel ii. Zij zijn
veel minder grondig omgewoeld dan Blomme, Blomme is de
getekende, die het bestaan zoals hij het leidde alle betekenis
heeft zien verliezen, en die gevoelig is geworden voor `de eis
van de geest die naar hoger wil'.
In het licht van Blommes nadrukkelijk primaat op zijn beide
gezellen, wordt de confrontatie Blomme-Knorre tot het beslissende, cruciale moment van het hele werk. Er wordt Blomme
een zin van het bestaan geopenbaard, al is dit natuurlijk ten
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koste van heel zijn vroegere materialistische levensvisie. Knorre, de onthechte, is de toetssteen. Dat Knorre in feite een
happy go lucky zwerver was verandert niets aan het feit dat
hij tenslotte als onthechte betrouwvolle ... vogel des velds, een
bijbelse raad en visie incarneert. Bijbelse teksten komen er in
het werk in groter aantal voor dan ik heb aangestipt. Het
stoort wellicht dat `materialisme' wordt gedemonstreerd in de
bescheiden wens van Blomme (een koeiplekje). Maar het ziet
er naar uit dat het niveau van het stoffelijk streven in het licht
van de evangelische raad van de armoede des geestes irrelevant is. Als de zaak zuiver maatschappelijk bekeken wordt, is
het nauwelijks aanvaardbaar dat het de kleine wroeter
Blomme zwaar zal worden aangerekend dat hij een schamel
bezit zocht te verwerven. Gepredikt aan arme mensen is die
armoede een verdacht alibi voor sociale onrechtvaardigheid
die in berusting haar bestendiging zou vinden. Blomme berust
echter niet, hij heeft alleen het ijle van zijn bezitsdroom doorzien, en ook de vlucht in de droom zal hem nooit meer
voldoen. Toch blijft het een uitdaging van Streuvels, de evangelische raad van armoede precies op dit niveau te hebben
gesitueerd. Of is het een ironische superlatief en een a fortiori
stelling: als een arme tobber reeds die vermaningen aan de
hemelpoort incasseert, wat dan met de rijke? Overigens zou
zulke uitdaging al niet groter zijn dan die andere, nl. de
situatie waarin een zwerver zijn doodsstrijd beleeft in aanwezigheid van drie slapende gezellen, die een regelrechte analogie vertoont met de doodsstrijd van Christus in de buurt van
zijn drie slapende apostelen in de Olijfhof. Zou Streuvels zelf
die analogie niet hebben doorzien, toen hij deze novelle het
motto meegaf, dat slaat op deze sukkelaars, maar ook zo vaak
op de lijdende Christus werd toegepast: `Ego autem sum
vermis et non homo, opprobrium hominum, et abjectio
plebis' ?
In dit perspectief wordt het duidelijk dat het intermezzo van
muizen en uil, treurspel én kluchtspel, niet zo maar de symbolische synthese is van het boek. Veeleer is het een ingebouwde
antithese. De deus ex machina Knorre staat tegenover de
andere deus ex machina, de uil, in het hart van het werk.
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Antiek fatalisme wordt geplaatst tegenover evangelische
onthechting. Voor uitkomstloos fatalisme is de evangelische
raad een alternatief. Door zijn auctoriële ingreep plaatst de
auteur zijn eigen alternatief in het centrum, treedt hij in
gesprek met zichzelf. Al is het duidelijk in welke zin de novelle
opteert, de schrijver onderstreept het niet. Dat merkt men het
best aan de beschrijving van Blommes situatie op het einde van
het boek: hij is de `gepraamde' enz., hij staat nergens, hij is op
weg van het een naar het andere, het bestaan heeft zijn materialistische betekenis verloren, het appél van de geest is nog
maar een eis. Inzicht en roep zijn duidelijk, instemming
wordt, ook op het einde, in het midden gelaten. Dat is een
vorm van discretie, wellicht van achterdocht. De `dubbelzinnigheid van het hart' ligt tot in de allerlaatste zin van het boek
op de loer. Het is de dubbelzinnigheid van elke mededeling die
iemand over zichzelf zou kunnen doen en die in feite zelfmisleiding zou kunnen zijn. In de verteller, dromer, denker en
zwijger Blomme én zijn dubbelganger heeft Streuvels, de vierenvijftigjarige, heel veel van zichzelf gelegd.
Bernard Kemp

Aantekeningen :
i Geciteerd wordt naar: Stijn Streuvels Het leven en de dood in den ast, opgenomen in Werkmensen, Brugge-Utrecht 1959 6 , p. 111-183.
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Hans Verhagen
:Differentiëren en integreren
Over ontwikkeling gesproken : sinds i 964 zet Hans Verhagen
geen dubbele punten meer vooraan een versregel. Eén keer, in
1967, tikte hij nog een komma op die voorpost, dat is alles.
Bijgevolg moeten zijn lezers het nu stellen zonder een der
meest in het oog lopende signalen dat er een `zestiger' aan het
woord is. Zover ik weet, is het, in Nederland, door Sleutelaar
als eerste met enig systeem aangewend, waarna het door bemiddeling van o.a. Verhagen en Armando (die zich overigens
toelegde op de vooropgezette komma, zijn gehele bijdrage tot
de `nieuwe poëzie') een sjibbolet werd, thans verbreid van
Ten Berge tot Van den Berg.
Nu mag deze extrapunctie van geen belang schijnen, mode,
truc of tic, ze heeft toch wel zoveel om het lijf datje, als ze dat
niet is, het teken niet straffeloos van, zeg, vers 4 naar vers 3
terug kunt schuiven. Wie, regel voor regel voortlezend, in de
staart van drie de dubbele punt ziet staan, begint als gewaarschuwd man aan vier; wanneer het venijn daar in de kop
schuilt, overvalt het teken hem doordat hij er, in het verwachtingspatroon dat uit zijn ervaring met traditionele(re) poëzie,
ofwillekeurig ander drukwerk resulteert, allerminst op rekent.
De dubbele punt wordt een herleesteken, knoopt de regels nog
eens extra aan elkaar: vers 3, aanvankelijk om zo te zeggen op
zichzelf gelezen, raakt in tweede instantie op vers 4 betrokken,
en komt in een ander licht te staan.
Hier is het leven zeer geconcentreerd
ijskast. Televisie.
Hoe kleiner zijn circuit hoe beter
: daarbinnen is alles.
Afgezien van zijn desoriënterende werking doet dit teken aan
het hoofdeinde de lezer nog iets aan. Hij is gewend dat in een
(lyrisch) gedicht de onderdelen harmonisch tot een eenheid
zijn samengevoegd, maar hier ziet hij de lasnaden zitten, en
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wordt gewaar iets onder handen te hebben dat in elkaar gezet
is, geen `afgerond kristal' maar een constructie.
Sporen van het ambacht laat Verhagen ook achter door een
zin te beginnen met een haakje en te sluiten met een streepje,
door een asterisk boven zijn gedichten te plaatsen en in de
voetnoot de titel, door een regel wit tussen haakjes te zetten
allemaal typografisch priegelwerk dat vervreemdt : het functioneert niet op eigen kracht, maar in oppositie met wat gangbaar is of was, en dus enkel voor wie de conventies kent, en
vestigt zo de aandacht op de montage.
De poëzie die zich van deze ordeverstoringen bedient, is de
antipode van de lyriek (waarzonder ze niet kan bestaan). In de
karikatuur die de school, de grootste vijand van de literatuur,
hanteert, ziet wat ik gemakshalve lyriek noem, er zo uit : `de
uiting van de subjectieve gedachten en gevoelens van de schrijver, in één woord : gemoedsuitstorting.' Met de nodige slagen
om de arm en doodvoorzichtig kun je zeggen dat het de lyriek
om het affectieve gaat, in tekst en leeservaring. Daarom verdraagt ze geen (al te) zichtbare voegen : affecten gaan niet
samen met bedachtzame constructie, of liever : alleen dan
wanneer de Bauwille van de dichter een naadloos produkt
aflevert. En de demonstratieve montage met leestekens maakt
het de lezer onmogelijk zich naar de wijze der lyriek op sleeptouw te laten nemen.
Door dit polaire functioneren wordt Verhagen `a poets poet'
en zijn poëzie poëziekritiek, zoals de Mona Lisa met een snor
(van Duchamp, als ik het me goed herinner) een schilderij is
bij wijze van kunstkritiek. In de nieuwe poëzie van '6o, objectief genoemd, totaal, concreet of: het nieuwe realisme, komt
het affectieve niet aan zijn trekken doordat ze overduidelijk
poëzie is, maakwerk. De lyriek is afgekoeld tot Gooi blues en
Koude gedichten (ja stil maar, 't is `daling van temperatuur').
Dat geldt, wat Verhagen betreft, voor zijn eerste bundel (uit
1963) Rozen & motoren, voor een deel van de met veel glamour
en snob-appeal omgeven collectie Sterren cirkels bellen van 1 968,
maar het klopt niet (meer) voor een ander deel, noch voor zijn
meest recente werk, in 1970 in Raster en Soma opgenomen. De
temperatuur lijkt weer aardig opgelopen te zijn.
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De bundel Sterren cirkels bellen bevat gedichten uit de jaren
1964-67, waarvan een gedeelte voortborduurt op het debuut
(dat ik uiteraard verder terzijde laat) . In Literair lustrum i
schreef Fens : `Leest men de cyclussen in chronologische
volgorde, dan ziet men een duidelijke ontwikkeling naar meer
zakelijkheid, soberheid en feitelijkheid.' Lees je daarachteraan
de oudste produkten uit de tweede verzameling, Televisie,
Human being, Building en Beautiful dreamer van 1964, dan blijkt
die lijn doorgetrokken te worden.
Buiten de interpunctie werken voornamelijk drie eigenschappen van wat ik, uit het aanbod Verhagens term kiezend, maar
diens totale poëzie noem, daaraan mee : woordkeus, zinsbouw
en meerdeligheid.
In het vijfdelige Televisie is sprake van : matglas, telexen,
impuls, televisiebeeld,-bezitters en -programma, onderzeeër,
rails, viadukt, proces, pipet, mikrofoon, van principes, noteren, functioneren, objectieve berichtgeving, interessante informatie stuk voor stuk afkomstig uit taalkringen (techniek,
communicatiemedia, commercie) die weinig van doen hebben
met poëzie als waartegen Verhagen de zijne afzet. Zijn attribuut is de schrijfmachine, niet langer de pen.
Rodenko schreef in de Nieuwe griffels over `een democratisering van de poëzie': `In de hedendaagse poëzie kan in principe
ieder willekeurig begrip metaforisch voor ieder ander begrip
staan; waar een vrouw vroeger als regel met bloemen of sterren vergeleken werd, noemt Gerrit Achterberg haar bv. "zoete
cellulose", Hans Andreus "het eiland sicilië" en Lucebert
"mijn kneedbaar smeltpunt".' In Verhagens werk lijkt die
democratisering te zijn voltooid: als hij termen uit de handelscorrespondentie haalt, zijn het geen metaforen in een lyrische
context, of gelegitimeerde door een bloemrijke duiding met
erotische of andere emoties, maar staan ze voor zichzelf.
Het vocabulaire van de hoog-geïndustrialiseerde samenleving
laat geen 'gemoedsuitstorting' toe. Ergens staat de uitroep
Emotie!, maar dat is niets geëmotioneerders dan een piek op de
rol van een galvanometer. Bovendien wordt in Verhagens
korte gedichten, met hun korte zinnen, geen tegenwicht
geboden.
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De elliptische zinsbouw is een andere manier van Entlyrisierung: de totale dichter doorspekt zijn volzinnen met halve en
gevierendeelde, die zijn tekst een nonchalant profiel verlenen
en een onbewogen indruk maken. Dat past bij de opvallende
kaalheid van het gedicht: schaarse adjectieven, nergens grote
woorden dan in ironische frasen, bijna blanco pagina's. Dit is
minimal art, jawel: `bijna zwijgen'.
In nagenoeg elke tekst vind je, naast natuurlijk `complete'
zinnen, met onderwerp en persoonsvorm en alles erop en
eraan, de sporen van demontage. Zo in Beautiful dreamer:
Concentreert.
Parafeert,
toucheert.
De avond valt maar moet rendabel wezen:
recreëert.
Het onderwerp van dit magere gedicht (zin i = strofe I =
werkwoordsvorm; zin 2 = strofe 2 = twee werkwoordsvormen minder kan haast niet) laat zich invullen uit het
voorafgaande (en is `de moderne mens'), maar in Cocon, in:
Pakt dan dit, dan dat, stopkontakten, telefoondraden,
snoeren, brandende kachels,
zonder tot concentreren te komen.
Leert zich concentreren.
is, bij gelijk procédé, zo'n interpolatie onmogelijk. De lezer
moet op eigen houtje aanvullen: het kind dat aan zijn wereld
wurmt, of iets van dienaard.
Voor hetzelfde geld laat Verhagen de persoonsvorm achter
wege (zie Human being), of schrijft hij ouderwetse deelwoord-en
infinitiefzinnen, of laat hij elke werkwoordsvorm èn het onderwerp in het ongewisse:
-

Van de ene lichtplek
via een donkere ruimte
naar een andere lichtvlek.
(Terzijde: dit gedicht lijkt het negatief van de opvatting dat
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het leven `een droom tussen twee nachten' is. De beweging, die
in het werkwoord opgesloten moe(s)t zitten, is ondergebracht
in de voorzetsels. Maar, wie weet, is het te `lyrisch' gedacht om
hier Kloos' 'ontzetbre droom' achter te zoeken en gaat het
over dag en nacht, een kat in een vreemd pakhuis of een logé
die de badkamer zoekt.)
Verhagen schijnt er zo zijn eigen regels op na te houden om
oppervlaktestructuren voort te brengen, naast of in plaats van
de gebruikelijke transformaties en wat dies meer zij. Ze doen
me denken aan de differentiaalrekening, waarin je om redenen
die mij altijd ontgaan zijn, uit bijvoorbeeld de functie f (x) _
x 3 + x 2 + x + i de `eerste afgeleide' bepaalt door telkens de
macht als coëfficiënt voor de x te plaatsen en als nieuwe macht
de oude min één te nemen: f' (x) = 3x 2 + 2x + i, en zo vervolgens de tweede: f" (x) = 6x + i etc. Verhagens verknipte
zinnen lijken op zo'n manier van `hele' afgeleid.
Ik had dit louter als analogie bedacht, oorspronkelijk bij Rozen
motoren, en ik schijn ongeveer evenveel van algebra onthouden te hebben als, blijkens De omvormer, Verhagen:
De 6-puntige ster
wordt een 5-puntige ster,
de kubus een 3-hoek,
de 3-hoek een punt in de cirkel.
Dat is differentiëren: van zes naar vijf als van de ene macht
naar de andere, van drie naar twee dimensies, en van twee
naar één. Staat dat in De omvormer, terwijl je aan transformaties
denkt en aan totale poëzie, dan lokt de interpretatie dat deze
gedichten, die met de traditie vloeken en er dus binnen staan,
iets over zichzelf en hunsgelijken kwijt willen.
Het eerste gedichtje van de reeks (niets citeert zo vlot als dit
slag van poëzie) luidt:
De omvormer schakelt,
bij uitrijden in,
bij binnenrijden uit.
Op het eerste gezicht lijkt dit verdacht veel op het bordje voorin
288

de amsterdamse tram; alleen staat daar dat de bestuurder bij
in-en uitrijden van de remise over zijn transformator te waken
heeft en is het apparaat hier geautomatiseerd. Stel: uit-en
binnenrijden staan voor begin en einde van het schrijven, het
transformeren van goed Nederlands naar totaal Nederlands,
en misschien ook voor aanvang en slot van het lezen, dat voor
een belangrijk deel transformeren in tegengestelde richting is.
Immers, het derde gedicht zegt (en vergiffenis voor mijn ondiplomatische uitroeptekens) :
Wij verdwijnen,
zonder de vorm (!) te forceren,
in een steeds dichter wordende gemotoriseerde (!)
met wiskundige (!!) precisie uitgevoerde
cel van de tijd,
die nu (!) alles is,
en dan niets meer,
omdat het heden als een zeepbel in het nieuwe heden is
UITEENGESPAT

Uiteengespat op het moment dat het gedicht, cel van de tijd,
uiteenspat—dit spatten is spatten. Het gedicht volgt zichzelf
op de voet tot het ten einde loopt.

Sterren cirkels bellen maar liever de term cyclisch, omdat ook `enkelvoudige'
gedichten over pagina's uitgesmeerd zijn (zo Cirkels: 8 regels

De meerdeligheid tenslotte ik vermijd voor

op 5 bladzijden, plus een titelpagina met een driehoek vol
cirkels en driehoeken
Het schrijven van een cyclus vereist
architectuur, het presenteren van een handvol woorden op
zo'n 240 cm 2 wit lef en het bewustzijn dat je je publiek ermee in
de luren legt. Dat brandmerkt de dichter als constructivist
wat dat aangaat is Verhagen een van de aartsvaders van de
poëzie die na i 96o de toon is gaan aangeven, die er een eer
in stelt maakwerk en maatwerk te zijn. (In het jargon moest
ik trendsetter zeggen, maar zo malicieus voel ik me op het
ogenblik niet.)
Naast dit constructivisme (vooral in het werk uit 1 964 en 1 966)
laat Sterren cirkels bellen Verhagens barbarberistische kant zien.
In 1965 schreef hij de reeks gedichten over kanker in drie
...)
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talen, wat nog niet hetzelfde is als `internationaal', het epitheton waarmee de flap hen versiert, en ,Nieuw West, dat nog het
meest lijkt op een langs typografische weg tot poëzie geknede
bijdrage aan een advertentieweekblad of de Haagse Post.
In de teksten uit 1967 begint de romantiek de kop op te steken.
Die lijkt niet slechts verantwoordelijk voor de negentiende-eeuwse letters en vignetten die de reuzenpocket verluchten,
maar ook voor het gedrocht De droom van een dichter, waarin de
lezer kennis maakt met `Herman,/het paard', een volle neef
van Henry the horse, en hem het gevoel bekruipt dat hij in een
schoolkrant zit te bladeren:
Laat mij je meenemen
waarheen de dromen leiden
die het langste in de herinnering blijven.
Wolken van koper...
Een dagdroom in oker.
Verhagen schijnt heelhuids door zijn droom heen gekomen te
zijn; althans, op het moment waarop ik hem weer ben gaan
volgen, in 197o, kon hij weer schrijven. Laat ik als hypothese
kiezen: sinds Rozen & motoren en het werk uit 1964 is het
`poëtisch klimaat' van Verhagens werk geleidelijk zonniger
geworden; d.w.z.: is hij stapvoets teruggekeerd naar de lyriek,
keurig in de maat met de schreden van de tijdgeest.
In `68 en `69 heb ik niets van hem gelezen (daar ligt een mooie
kans op toetsing) ; in 197o schreef of publiceerde hij, zover ik
weet, het gedicht Aan de Sloterplas (Soma 6) en de cycli Sterren
boven Bombay (Raster IV /3) en Brandend kruis (Soma 13) .
Beide reeksen maken een gecompliceerde indruk; de laatste
door paradoxen, associaties met de ferne Geliebte, Nijhoff,
Dylan en, in parodie, Roland Holst, bijvoorbeeld, de eerste
door komische, religieuze en mythische verwijzingen, opnieuw veel pop, en een dosis romantic agony. Je zou er een
boek over kunnen schrijven, dus houd ik me bij het gedicht.

r••

AAN DE SLOTERPLA S

Ooit was je als een boom,
schoot wortel in de zonneschijn
en in de schaduw van de Heer,
je spiegelbeeld deinde
zachtjes op de golfslag van het meerals een eend eens was je,
kon niet anders praten dan gesnater,
maar de Heer was altijd aanwezig
in de geest van water.
Nu ben je als een mens,
valt in legio vormen neer
van de moedervorm,
myriaden wolkjes stof geslagen
van een uniform,
en kent de Heer niet meer.
Je zult wel zitten wachten
op haar terugkeer.
In kort bestek een interpretatie, zonder veel bewijs, en meer
verwaarlozend dan me lief is. De ik-figuur `achter' het gedicht
vertelt de je erin zichzelf, dunkt me zijn levensloop. Die
vertoont drie stadia: als een boom, een eend, een mens; enerzijds
wat je aan de Sloterplas pleegt te zien, anderzijds de fasen
van de evolutie, het toenemende bewustzijn van plantaardig,
dierlijk en menselijk leven. Daarmee houdt het verflauwen
van de religiositeit gelijke tred: voor de boom is Hij het
andere einde van licht en duister, voor de eend al een maar,
ondanks het praten en dank zij de onvolkomenheid ervan een
aanwezigheid als het water; voor homo sapiens, die te veel
weet, een onbekende. Het gedicht `glijdt' van de boom via het
spiegelbeeld naar de eend op het water, en het `springt' met een
nieuwe zin en dito strofe over op de mens: het laatste stadium
verschilt radicaal van de vorige.
Aan de Sloterplas gaat over eenjeugd waarin de wording van het
individu verloopt als die van de soort, en eindigt op een punt
waar de Heer niet langer regeert. De enkeling, die de moeder29I

vorm verloren heeft, is een van de talloze wolkjes stof: minuscuul
als Luceberts broodkruimels, maar ook nog eens opgebouwd
uit ontelbare stofjes als de bijbelse Legio, die zo heette, zei
hij, `want wij zijn velen'. Het besef van dit verweesd zijn hoort
bij het benoemen van meer en water met een prozaïsch woord
als Sloterplas.
De slotsom: Verhagens recente gedichten staan niet meer in
oppositie met andere, oudere; zijn zelfs weer lyriek. Een terugkeer naar de móedervorm : hij begint nu pas te schrijven.

Jacques Kruithof

Enkele studies over Hans Verhagen:

J. Bernlef, `De totale poëzie in 1967'. In: Wie a zegt, Amsterdam 1970, pp.
45 47
J. Bernlef, `De bomen en het bos'. In: Wie a zegt, Amsterdam 1 97 0 , pp. 7 0- 74•
Betty van Garrel, `De verzoening van Hans Verhagen'. In: Algemeen
Handelsblad/NRC d.d. 21 augustus 1971.
-
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Simon Vestdijk
De jacht op het verleden

Behalve misschien Couperus zijn weinig Nederlandse schrijvers zo bezeten van het verleden als Vestdijk. En dan nog is het
bij Couperus eerder het verstrijken van de tijd dat hem
interesseert. Bij Vestdijk is het het konflikt tussen `vroeger' en
`nu'. Alleen al uit Vestdijks romans blijkt op verschillende
manieren hoe belangrijk dit gegeven is. Uit de 8-delige Anton
Wachter cyclus bijvoorbeeld, die werd ingeluid door een boek
met de veelzeggende titel Terug tot Ina Damman. Uit het feit dat
Vestdijk niet minder dan vijftien historische romans heeft
geschreven, over die historische romans straks meer. Maar
vooral uit het feit dat zowel in een aantal van die historische
romans als in andere romans de spanning tussen heden en
verleden een dominant motief is.
Daarnaast mag dan gewezen worden op zijn grote essay Het
eeuwige telaat, waarin Vestdijk zijn visie op het probleem van
de tijd uiteengezet heeft, en het telaat beschreven heeft als een
verschijningsvorm van het menselijk tekort. Korte essays die
in dit verband van belang.zijn kan men onder meer vinden in
Essays in duodecimo : De betovering van het verleden en Waarom is

men trouw?
Enkele aspekten van de rol van het verleden in het werk van
Vestdijk wil ik proberen hier nader toe te lichten. Daarbij zal
ik onsystematisch maar niet willekeurig citeren uit verschillende van zijn essays, vanuit de opvatting dat die essays met
inachtneming van de nodige reserves gelezen kunnen worden als kommentaar op zijn eigen werk.
`De historische roman is de zondeval van de schrijversziel die door het verleden bezeten is, en dus als genre
onvermijdelijk.'

De betovering van het verleden
Veel romanfiguren van Vestdijk komen op ons af in twee
gedaantes: in hun jeugd, en `later'. Een aantal daarvan be293

staan alleen bij de gratie van hun eigen behoefte aan een
terugblik, die door een plotselinge gebeurtenis wordt gekatalyseerd ; dat is het geval bij Roel Starmans in Zo de ouden zongen.
Sommige romans scharnieren ook formeel gezien op deze
wisseling in perspektief. Met grote regelmaat is dat het geval in
de Slingeland-trilogie. Het tweede deel van Het glinsterend
pantser bevat een beschrijving van de dirigent Slingeland en de
schrijver S. als schooljongens. Parallel daarmee loopt het
tweede deel van Open boek, het dagboek van Stan Vastenou. Er
zijn andere romans waar deze wisseling van perspektief minder schematisch verloopt, maar toch een duidelijke kompositorische funktie heeft. Op allerlei punten grijpt het konflikt
tussen heden en verleden in.
De vraag waarom dat in het werk van Vestdijk zo is, laat zich
moeilijk beantwoorden. We zullen moeten aannemen dat er
schrijvers zijn voor wie heden en verleden, en het verstrijken
van de tijd, niet alleen gegevens zijn die materiaal voor een
roman kunnen verschaffen, maar ook en in de eerste plaats een
spanningsveld waarin de romanfiguren voor een belangrijk
deel tot leven komen voor de lezer, en tot bewustwording
voor henzelf. Wie Vestdijks essay Waarom is men trouw? hierop
naleest krijgt geen ander antwoord dan dat we hier te maken
hebben met een gegeven dat voor hem niet verder reduceerbaar is. De trouw in haar allerzuiverste gedaante, schrijft hij
aan het slot van dat opstel, bestaat in de hieros gamos tussen
heden en verleden `datgene wat men geworden is en datgene
wat men vroeger was en niet meer kan prijsgeven'.
Er zijn aan deze formulering twee interessante aspekten. Ten
eerste wordt het bestaan van een `toen' naast een `nu' voorgesteld als een konflikt waar men maar mee te leven heeft. Het is
heel goed voorstelbaar dat voor anderen deze relatie eerder
weemoedig is dan konfliktueus, en dat het verleden funktioneert als iets dat er ook nog eens geweest is, meer dan iets `dat
men niet meer kan prijsgeven'. Het is verder opvallend dat de
trouw aan het verleden hier en op andere plaatsen in het opstel
wordt geanalyseerd " in termen van een andere vorm van
trouw: de trouw aan de geliefde. Wie alleen de titel van het
opstel ziet zal aan die trouw waarschijnlijk ook het eerste
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denken. En ook over die trouw verkondigt Vestdijk een
mening die zeker niet alledaags is. Boven de trouw aan de
geliefde staat, in zijn waardering van de verschillende vormen
van trouw, de trouw aan de geliefde als ze er niet meer is. Die
trouw zet zich om in trouw aan de liefde zelf, en dat, tenslotte,
leidt tot de trouw in haar allerzuiverste gedaante : de trouw
aan het begin. Het verlangen naar iets wat door de tijd onmogelijk is gemaakt : de eerste momenten, die voorgoed voorbij
zijn.
Over deze op z'n minst persoonlijke opvatting over de trouw
en de liefde zou heel wat te zeggen zijn, vooral omdat beide zo
duidelijk in het verlengde van het verleden worden gesitueerd.
Maar laten we van de vraag waarom Vestdijk zo gefascineerd
is door het verleden afstappen en teruggaan naar een bescheidener vraag: hoe schrijft Vestdijk over het verleden? Hoe
schrijft men in het algemeen over het verleden, trouwens?
Het citaat hierboven geeft al aan dat er voor Vestdijk een
direkt verband is tussen de preokkupatie met het verlèden in
het algemeen, en het schrijven van historische romans in het
bijzonder. Het woord `zondeval' duidt tegelijkertijd aan, dat
Vestdijk zich bewust is van de hachelijke kanten van dit genre,
waarover al zo vaak onvriendelijke dingen gezegd zijn.
Afkomstig van een schrijver die een aanzienlijk deel van zijn
energie en talent toch aan dat genre heeft besteed en onder
zijn historische romans bevinden zich enige van zijn
allerbeste kan dat geen gratuite opmerking zijn. Zowel het
opstel De betovering van het verleden als het veel latere Over de
historische roman in Gallische facetten gaan over niets anders
dan de specifieke moeilijkheden van dit genre. In het tweede
opstel schijnt Vestdijks skepsis te zijn toegenomen: de moeilijkheden van het genre zouden kunnen worden opgelost als
men in staat was een historische roman te schrijven alsof het
een kontemporaine roman was. Maar dat is een illusie `die ons
duidelijk maakt in welke opzichten de historische roman altijd
tekort zal moeten schieten'.
Wat zijn die moeilijkheden dan? Volgens Vestdijk lijdt de
historische roman per definitie aan een tekort en een teveel.
Een teveel aan beschrijving, door de noodzaak een bepaald
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tijdperk op te roepen, of althans een wereld in een bepaald
tijdperk. Men kan immers niet, zoals in een kontemporaine
roman, de achtergronden waartegen de roman zich afspeelt
verzwijgen, bekend veronderstellen. En dat kan makkelijk
leiden tot encyclopedische uitweidingen die irriteren door een
teveel aan precisie (het omgekeerde lijkt overigens ook heel
goed mogelijk : irritatie die wordt opgewekt door een teveel
aan originaliteit : het kijk-mij-eens-een-interessante-visie-opde- i 7e-eeuw-hebben effekt) . Daarnaast heeft de historische
roman een tekort: een tekort aan inlevingsvermogen in de
psychologie van de personen, die personen zijn uit een ander
tijdperk, toen men niet alleen andere kleren droeg en andere
dingen at, maar ook anders leefde en anders dacht. Maakt
men zich daar eenvoudig van af door de romanfiguren te
behandelen alsofzij in dit opzicht kontemporain zijn, dan valt
dat op, en des temeer natuurlijk naarmate men meer z'n best
gedaan heeft het dekor autentiek te maken.
Of dit probleem nu inderdaad zo onoplosbaar is, laat ik in het
midden. Het is het in ieder geval, als men de grens tussen
historische en kontemporaine fiktie zo trekt, en het probleem
zo stelt. Dat Vestdijk het zo stelt heeft er vermoedelijk mee te
maken dat voor hem de revokatie van het verleden inderdaad
betekent een terug naar hoe het geweest is, niet een terug naar
hoe ik nu denk dat het misschien had kunnen zijn. Iedereen die
wel eens geprobeerd heeft iets uit het verleden zo te vertellen
als het werkelijk was, weet dat dat moeilijk is. En het is ook iets
waarvoor men, geloof ik, niet zelden terugdeinst, omdat met
een poging tot revokatie van het verleden direkt het besef
verbonden is dat dingen die zeer reëel geweest zijn, voorbij
kunnen zijn. Van dat besef kan men makkelijk duizelig worden, en het is best mogelijk dat deze vorm van zich herinneren,
een vorm van teruggaan in de tijd, waarna men onherroepelijk
naar beneden valt omdat de tijd waarnaar men terugging
ophoudt, onmogelijk is, of althans ongewenst.
In het veel eerder gepubliceerde essay De betovering van het
verleden wordt het probleem van het schrijven over het verleden
nog niet voorgesteld als onoplosbaar. Maar ook in dat essay
wordt de schrijver van historische romans met enige zelfiro296

nie, mag men aannemen getekend als een bleke vosser in de
bronnen, wanhopig op zoek naar de `lichte toets' die kan
voorkomen dat hij en de lezer erin blijft, doodgedrukt door
het verlangen het verleden te doen herleven. De schrijver is
jaloers op de dichter aan de ene kant en de filosoof van de tijd
aan de andere kant, die voor dit probleem veel beter uitgerust
zijn.
Maar goed. Als men dan toch historische romans schrijft,
omdat men het niet laten kan, hoe doet men dat dan? In iedere
historische roman is sprake van een vooroverbuigen, een
opzettelijk en gekonstrueerd `terug' naar een bepaald en
bewust gekozen verleden. Maar in iedere historische roman
wordt ook, zoals in iedere andere roman, een `wereld' aktueel
gekreëerd, of dat nu een segment uit het verleden is of niet.
Er zijn dan, kort gezegd, twee suggesties mogelijk. Een
`synchronische' ik zet de term tussen aanhalingstekens
omdat het een oneigenlijk gebruik is van een vakterm , een
roman die eenvoudig in een als zodanig herkenbaar verleden
speelt, en die men zonder verdere introduktie als zodanig
krijgt voorgelegd. En een `diachronische', een roman die er als
roman geen twijfel over laat bestaan dat wat er gebeurt,
gebeurd is, eens, vroeger. Deze laatste suggestie, de suggestie
van een stem uit het verleden, is zeer opvallend aanwezig in
Vestdijks Rumeiland: `Uit de papieren van Richard Beckford,
behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica
1737-1738.' Een zo goed als `synchronisch' beeld van het
verleden daarentegen geven Vestdijks beide Ierse romans De
vijf roeiers en Ierse nachten. Met dit aanzienlijke verschil, dat Ierse
nachten een ik-roman is. Dat suggereert, hoe dan ook, dat er
`iemand' is die datgene wat er gebeurt in het boek ook werkelijk heeft beleefd.
Dit verschil tussen niet-ik romans en ik-romans is belangrijker
dan het verschil tussen romans die gepresenteerd worden als
autentieke dokumenten en andere. De suggestie dat het boek
dat de lezer leest inderdaad zij het dan in bewerkte vorm
—uit het verleden op hem toekomt, zoals in Rumeiland, is
efemeer, omdat de meeste romanlezers nu eenmaal niet naïef
zijn. Het ís natuurlijk een manier om het probleem van het
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schrijven over het verleden te lijf te gaan, een van de mogelijkheden die het genre biedt voor spelletjes met de tijd, maar
meer ook niet. Dat Vestdijk er toch behoefte aan heeft gehad
mag blijken uit het niet geringe aantal romans waarin de
suggestie van het door iemand genoteerd zijn van de gebeurtenissen, op hetzelfde moment, oflater, zeer expliciet is. De leeuw
en zijn huid, bijvoorbeeld, is een verslag dat met een sneer aan
het adres van Stendhal—is opgeschreven door iemand die de
gebeurtenissen voor het grootste deel weliswaar niet zelf
beleefd heeft, maar er toch veel dichter bij stond dan wij. Het
grootste deel van het boek bestaat bovendien weer uit een
Venetiaanse kroniek, die wel het relaas van een ooggetuige is.
Een ander voorbeeld : De held van Temesa bestaat al wordt er
niet veel nadruk op gelegd uit de memoires van de priester
Plexippos, een van de vele romanfiguren van Vestdijk die op
een gegeven moment de behoefte gevoelen de dingen uit het
verleden voor zichzelf te ordenen en te vertellen. Soms is het
erg verborgen : in De nadagen van Pilatus heeft Pilatus zijn
memoires onderbroken ongeveer op het moment waarop het
verhaal begint, `memoires die later verloren zouden gaan',
voegt de onzichtbare verteller er aan toe. De dokumentaire
suggestie is hier dus eigenlijk afwezig, maar wel ziet men hier
al een vroeg voorbeeld van wat later een bekend gegeven zou
worden bij Vestdijk, en dat men in z'n meest onverhulde vorm
kent uit Het glinsterend pantser : de verteller die tegelijk schrijver
is, en de schrijver die zich min of meer voyeur voelt. Voltaire in
De.losoof en de sluipmoordenaar is bezig met een roman over
Karel xii van Zweden in de klassieke historische trant, maar
het boek interesseert hem niet en daarom schiet het niet op.
Zijn menselijke belangstelling voor kolonel Siquier—die hem
overigens in allerlei hachelijke situaties brengt nadat Siquier
hem eerst uit een hachelijke situatie heeft gered verleent aan
het boek dat hij tenslotte toch voltooit en waarin Siquier een
rol speelt, de dimensie die er eerst voor hem aan ontbrak. Lost
Siquier niet voor Voltaire het probleem op dat Vestdijk in de
historische roman heeft gezien: het gebrek aan inlevingsvermogen door het gebrek aan kennis van de mensen om wie het
ging?
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Het schuiven van memoires, kronieken, dagboeken tussen het
verleden en de lezer is één manier waarop de afstand tussen
heden en verleden overbrugd kan worden. Een andere manier
en, zoals gezegd, belangrijker, is de keuze van de ik-vorm.
Immers, hoe schrijft men over iets dat in het verleden is
gebeurd, letterlijk hoe-? In de grammatische verleden tijd,
over 't algemeen. Maar hoe schrijft men een kontemporaine
roman? Ook in de verleden tijd, meestal. Met andere woorden : de grammatische verleden tijd heeft in de meeste romans
niet meer de suggestie dat er iets verteld wordt dat zich heeft
afgespeeld in een tijd voorafgaande aan het ogenblik waarop
het boek gelezen wordt. De suggestie is alleen nog maar dat er
iets verteld wordt dat niet tot de werkelijkheid van `nu'
behoort. De verleden tijd funktioneert als een soort
`fiktionalis' 1 Linguïstisch kan die theorie nog versterkt worden door er op te wijzen dat in talen als het Nederlands de
verleden tijd ook altijd gebruikt wordt voor het weergeven van
niet-feitelijke gebeurtenissen en situaties : `als ik jou was, dan'
verlangens ofwensen : `ik wou dat hij hier kwam' tegenover `ik
wil dat hij hier komt', twijfel : `ik dacht dat hij hier was' tegenover `ik denk dat hij hier is', enz. De `verleden tijd' kan men
dan ook juister omschrijven als wat het `niet-heden' aanduidt.'
Maar er is één uitzondering. Zodra een boek in de ik-vorm
wordt geschreven, suggereert dat onvermijdelijk dat deze ik
het heeft over gebeurtenissen die op enig moment in het verleden wel reëel geweest zijn. `Over prins Maurits sprak mijn
vader zelden', luidt de eerste zin van De Vuuraanbidders, en
daarmee wordt een autentiek verleden van een bepaald individu geïntroduceerd. Als die zin zou luiden: `Over prins Maurits sprak zijn vader zelden' een type 'erlebte Rede' zinnen
dat men bij Vestdijk (6k vaak tegenkomt—dan wordt daarmee de vertrouwde figuur van de alwetende verteller geïntroduceerd, en de suggestie van een autentiek persoonlijk verleden opgeheven.
Dit is de these van Kate Hamburger in haar boek Die Logik der
Dichtung. Het valt aan te tonen, dat deze overigens best interessante stelling niet erg goed houdbaar is, en Blok en anderen
hebben dat dan ook gedaan.' Het zou een erg naïeve lezer
.

299

veronderstellen als het gebruik van een ik-vorm het 'fiktionele'
effekt van de verleden tijd plotseling teniet zou doen. Maar er
blijft wel een belangrijk verschil met romans in de verleden tijd
waar geen ik-vorm gebruikt wordt. De ik-vorm maakt het
mogelijk naast de ik-figuur waarover verteld wordt een ik-figuur te introduceren die de verteller is. Om te beginnen werkt
dit procédé afstandvergrotend ; er wordt, ook als er geen
sprake is van memoires of kronieken, iemand geschoven tussen
de lezer en het verhaal uit het verleden, zodat er opnieuw een
spanning ontstaat tussen een heden—dat van de ik als verteller—en een verleden, zijn verleden, waarover hij vertelt. Er
is dus toch wel iets waar van wat Kate Hamburger beweert : de
mogelijkheid om een autentiek verleden te suggereren is in een
ik-roman groter, zeker wanneer dat verleden samenvalt met
een verleden dat wij kennen uit de geschiedenisboeken. Daarnaast heeft 'de manier waarop de ik-verteller zijn eigen verleden weergeeft, de manier waarop hij zich tegenover zijn eigen
verleden gedraagt, ook allerlei konsekwenties. Blok heeft voor

Rumeiland bijvoorbeeld aannemelijk gemaakt dat de manier
waarop Richard Beckford bij het schrijven van zijn memoires
kommentaar op de gebeurtenissen van vroeger inlast de funktie heeft een zekere twijfel teweeg te brengen over wat er nu
werkelijk aan de hand was, en dat dat geheel past in het beeld
van de oudere Beckford als skepticus.
In Rumeiland wordt de suggestie van afstand tussen het verleden dan nog versterkt doordat er, op de achtergrond, ook nog
sprake is van een derde figuur, een uitgever of bewerker van
Beckfords memoires. Deze methode van drievoudige afstandvergroting heeft Vestdijk niet vaak toegepast, maar het
procédé van de ik-hoofdfiguur en de ik-verteller des te meer.
Naarmate de rol van de verteller groter wordt kan men er
natuurlijk over gaan twisten wie de hoofdpersoon nu eigenlijk
is. In De Vuuraanbidders is dat geen probleem, omdat de ik-verteller, die per definitie geacht moet worden aanwezig te zijn,
zich van kommentaar onthoudt. In Ierse nachten komt de verteller alleen aan het slot van één hoofdstuk even weemoedig om
de hoek kijken. Maar in De held van Temesa en Rumeiland krijgt
de lezer een duidelijk dubbel perspektief op een en dezelfde
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figuur op twee verschillende tijdstippen in zijn leven.
Vestdijk heeft de mogelijkheden van dit schema trouwens niet
alleen in historische romans uitgebuit. Er is in dit opzicht een
duidelijke overeenkomst tussen bijvoorbeeld Rumeiland en de
Men vergelijke
kontemporaine roman , o de ouden zongen
het volgende citaat uit een opstel van d'Oliveira over deze
laatste roman 4 : ` De eerste met wie de lezer in aanraking komt
is de oudere Roel, -en daarbij moet onmiddellijk bedacht worden dat deze door zijn verleden is gevormd, en dat hij niet
zonder vooroordelen zich over dit verleden zal uitlaten
Die paar bladzijden [in het begin van de roman JGK] maken
dat de lezer steeds bij het lezen van de geschiedenis van de
jongere Roel blijft weten dat hij alleen door bemiddeling van
de oudere kennis kan nemen van het verhaal, en dat "ze elkaar
niet krijgen" wat een vernis van weemoedigheid over het héle
verhaal legt.' Dit is in hoge mate parallel met de struktuur van
Rumeiland. Ook daar presenteert de oudere Richard Beckford
zich aan de lezer op de eerste pagina's en begint dan aan het
eigenlijke verhaal over de terugkeer naar Jamaica. Ook daar
weet de lezer terwijl hij dat verhaal leest dat die reis niet het
resultaat heeft gehad waar de jonge Beckford van droomde.
Een andere overeenkomst, die ook weer samenhangt met het
heden-verleden motief, is dat zowel Starmans als Beckford
achteraf veel meer door de gebeurtenissen `toen' gemanoeuvreerd blijken te zijn dan ze toen konden beseffen. Dat geldt in
hoge mate voor Beckford, die niet alleen slachtoffer is geweest
van zijn romantische verlangen naar de pirate Anne Bonney,
maar ook en vooral van een intrige, op touw gezet door haar
tijdelijke plaatsvervangster Lady Jane Hovenden Walker.
Maar . ook Starmans gaat zich, door het vertellen van het
verhaal over zijn jeugd, realiseren dat de volwassenen van
toen, en vooral zijn preokkupaties met de konflikten van die
volwassenen, de vete tussen huize Starmans en de aannemer
Heslinga, zijn relatie met Jantine Schuringa misschien wel tot
stand hebben gebracht, maar zeker hebben doen mislukken.
Een verschil tussen beide romans is, dat de mogelijkheid om
het verleden, het vertellen van hoe het was, katalyserend te
laten werken voor inzichten en gevoelens nu, de dubbele
...

(... )
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dynamiek waar d'Oliveira het in verband met

Zo de ouden

zongen ... over heeft, in Rumeiland veel minder is uitgewerkt.
De ik-roman, en dan heb ik het nu weer over de historische
roman, heeft nog andere mogelijkheden dan de hierboven
aangeduide. Vestdijk heeft dat zelf in De betovering van het
verleden als volgt omschreven : een ik-figuur wordt geacht een
tijdgenoot te zijn van de gebeurtenissen waarover hij het heeft,
dat wil zeggen, meer van de tijd waarover het verhaal gaat te
weten dan niet-tijdgenoten, maar er minder door gepreokkupeerd te zijn. Het kwantum `beschrijving' dat voor iedere
historische roman nodig is om een aanvaardbare, zij het dan
fiktionele werkelijkheid te kreëren, kan daardoor makkelijker
geïnkorporeerd worden. Bijvoorbeeld kan men het een ik-figuur in een historische roman toestaan bepaalde dingen weg te
laten die ons nu interesseren, maar die hem onmogelijk opgevallen kunnen zijn, of langs de neus weg aan te duiden, of zelfs
verkeerd weer te geven, omdat hij niet kon weten wat wij nu
weten. `Een historische ik interesseert zich niet voor beschrijvingen', voegt Vestdijk, met enige opluchting is men

geneigd te zeggen, hier aan toe in Over de historische roman. In
beide opstellen worden de bekende romans van Robert Graves, zoals I, Claudius, hier als voorbeeld genoemd. Ook over dit
procédé kan men uitglijden, natuurlijk, maar het valt niet te
ontkennen dat het grote mogelijkheden biedt.
Maar er zijn nog andere manieren om dicht bij het verleden te
komen, of het verleden dicht bij te brengen. Er is met name een
verschil in optiek dat dwars door het verschil ik-roman/niet
ik-roman heen loopt, en dat bij Vestdijk duidelijk aanwijsbaar
is. In sommige van zijn historische romans is het gezicht op het
verleden episch-panoramisch—door een introduktie met
dateringen, bijvoorbeeld, zoals in Het vijfde zegel, of door een
plechtstatig negentiende-eeuwse aanhef, zoals in Puriteinen' en
Piraten, die tevens funktioneert als onderdeel van de ironie in
dit boek. Daartegenover ' staan boeken waar de camera
dichtbij staat, of, als men het vanuit de hoofdfiguren bekijkt,
waar een weinig wijde lensopening gebruikt wordt. De lezer
ziet de gebeurtenissen vanuit de hoogst individuele optiek van
één man, ik of niet-ik. Een goed voorbeeld van dat laatste is De
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nadagen van Pilatus. Een boek dat men bedriegelijk snel uitleest,
maar dat als `kunstgreep' nauwelijks te overschatten is. Hier
heeft Vestdijk het ideaal van de `lichte toets' waarover hij
schrijft in De betovering van het verleden, het `bezitten zonder te
bezitten' alweer een erotische term !—dicht benaderd. Het is
verbluffend hoe een overbekend historisch gegeven, dat dus
voor de meeste lezers beladen is met uiteenlopende emoties,
uitgebeeld wordt als de erotische obsessies van Maria van
Magdala en de religieuze razernij van Caligula, beide op hun
beurt afgedempt tot de persoonlijke muizenissen van Lucius
Pontius Pilatus. Een onvergetelijke anti-held, deze voormalige
stadhouder van Palestina, die op kritieke ogenblikken in z'n leven overvallen wordt door besluiteloosheid en onweerstaanbare slaperigheid, en die zijn tol betaalt aan het verleden. Met
zijn memoires blijft hij steken in de weergave van het proces
tegen een Nazareër die hij toen volstrekt ongevaarlijk achtte,
maar die, nu Pilatus terug is in Rome, zijn liefdesleven met de
vrouw Maria onmogelijk maakt, en die bovendien een rumoerige sekte heeft nagelaten aan wie hij, Pontius Pilatus, op hoog
bevel moet gaan uitleggen dat hun gestorven leider een warhoofd was. En tenslotte verliest hij Maria nog twee keer : eerst
aan Caligula, en dan aan de dood.
Het mag waar zijn dat volgens Vestdijk zelfs Jezus van Naza-

reth de werkelijke hoofdfiguur is uit dit boek. Zeer toepasselijk
overigens: een hoofdrol voor een schim uit het verleden. Maar
Pilatus blijft toch de voornaamste persoon, door wiens
vermoeide ogen wij de gebeurtenissen zien. Dat geeft een
prettige afstand tot de overbekende en daarom zo hachelijke
historische feiten, en brengt ons tegelijkertijd dichter bij deze
man zelf. Ook is het j uist voor De nadagen van Pilatus waar wat
Vestdijk van iedere historische roman eist: een selektief gebruik van een ongetwijfeld grondige historische dokumentatie. Vooral daarom is er geen groter kontrast denkbaar dan
tussen de roman over El Greco, die in zijn uitvoerig geschilderde historische kontext gevangen blijft, en de roman over
Pilatus. Pilatus is onmiddellijk aanwezig, vanaf de eerste
zin: `Welke ziekten zijn hier inheems?' waarin hij zich als
autist verraadt, vervolgens probeert zijn benen comfortabel en
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zelfverzekerd over elkaar te slaan en dan danig schrikt van zijn
eigen blote knie. Daarmee voegt Pilatus zich in een rij van
bekende historische personen die in Vestdijks historische
romans treffend worden uitgebeeld, zonder dat men het gevoel
krijgt dat er al te spektakulaire ingrepen worden verricht in
het historische beeld dat min of meer gemeengoed is. Andere
die hier te noemen zijn : Voltaire en Karel xii van Zweden (in
één boek) en Napoleon in twee pagina's van De leeuw en zijn
huid, dat alleen al daarom de moeite waard is. Het moet
immers erg verleidelijk zijn als men een historische roman
schrijft, over de biografie van een bekende historische figuur
allerlei verrassende tegenberichten te verzenden, en dat kan
aantrekkelijk zijn, maar ook doodvermoeiend worden. Ook
deze klip heeft Vestdijk in De nadagen van Pilatus op overtuigende wijze omzeild. De wederwaardigheden van de proconsul na zijn terugkeer in Rome zijn voor een belangrijk deel
verzonnen, maar ze zijn moeiteloos ingevoegd in de incidenten
uit zijn ambtelijk verleden, waarvan alleen Maria van Magdala en Caligula vaag schijnen te vermoeden dat ze van
verstrekkende betekenis zijn geweest.
Hierboven is al een belangrijk punt aangeduid waarin Vestdijks historische romans niet essentieel verschillen van zijn
kontemporaine: de spanning tussen een `toen' en een `nu' in de.
vorm van een ik-figuur die hoofdpersoon én verteller is. Er zijn
nog meer overeenkomsten, zoals we nog zullen zien. De vraag
die dan gesteld kan worden is: zijn Vestdijks historische
romans eigenlijk wel historische romans? Hella Haasse
heeft en voorzover ik weet als enige—die vraag gesteld en
ontkennend beantwoord, in een essay over De held van Temesa. 6
Vestdijks historische romans zijn volgens haar geen historische
romans in de gewone zin van het woord. Maar waarom niet?
Geadstrueerd wordt deze mening verder niet, en hij kan,
dunkt mij, alleen maar gebaseerd zijn op de negatieve reputatie van het genre als vermomde geschiedschrijving of gekostumeerde romanschrijving : geen vlees en geen vis. Men kan zich
inderdaad voorstellen dat een historische roman zijn belang,
of althans de interesse die hij opwekt bij de lezers, aan iets
anders te danken heeft dan aan zijn belang als roman, bijvoor304

beeld het onderwerp, of het tijdperk. Men kan zich ook voorstellen dat voor sommige schrijvers een historische roman
alleen maar een alibi is, dat zij hun eigen fiktionaliteit, het
vermogen om een andere wereld te kreëren, zo weinig vertrouwen dat ze alvast maar beginnen met hun toevlucht te nemen
tot een `andere wereld' waar zij zowel als de lezers al vertrouwd mee zijn, en om die reden hun romans voorzien van
een stoffering uit het geschiedenisboekje. Vestdijk hoort niet
bij die schrijvers, en dan is de verleiding groot om te zeggen dat
zijn historische romans ook eigenlijk geen historische romans
zijn, maar psychologische romans, met dezelfde thematiek als
zijn andere. Hanteert men echter het eenvoudigste kriterium:
een roman die zich grotendeels afspeelt in een als zodanig
herkenbaar verleden, dan zijn Vestdijks historische romans
wel degelijk historische romans. Natuurlijk kan men andere
kriteria in het geding brengen : een `echte' historische roman
speelt niet alleen in een verleden, maar opent ook nieuwe
perspektieven op dat verleden, draagt iets bij tot een beter
inzicht in de psychologie van mensen uit een bepaald tijdperk,
ofwat dan ook. Nog daargelaten dat dat bij een goede romanschrijver gewoonlijk toch wel het geval zal zijn, ook als hij er
niet zo expliciet op uit is, wordt het dan een kwestie van
definities. En de diskussie wordt dan even problematisch als de
diskussie over pornografie: volgens sommigen is pornografie
een boek met een dominant of extreem erotische inhoud, punt;
anderen gebruiken de term als negatieve kwalifikatie voor een
boek waarin de erotiek dominant is, maar slecht beschreven,
onfunktioneel of oppervlakkig, en kunnen dan van erotische
boeken waar ze erg op gesteld zijn zeggen dat het geen pornografie is. Hier komen we niet uit, geloof ik, en het lijkt me in
het geval van de historische roman het beste de definitie zo
eenvoudig en neutraal mogelijk te houden.
Vestdijk zou Vestdijk niet zijn als hij niet zelf het probleem aan
de orde had gesteld, waar het verleden ophoudt verleden te
zijn, of wanneer het heden niet meer heden is. In zijn eigen
werk zijn de beide romans over de Tweede Wereldoorlog
grensgevallen, omdat ze gebonden zijn aan een specifiek, maar
ook zeer recent verleden: Pastorale '43 en Bevrjdingsfeest. Mét
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de Tweede Wereldoorlog worden ook die romans steeds meer
verleden, en dan rijst hetzelfde probleem als Vestdijk aan de
orde heeft gesteld naar aanleiding van Flauberts `kontemporaine' roman Madame Bovary en zijn `historische' roman
Salammbó : wanneer verdwijnt voor de lezers het verschil tussen
een roman die als historische roman is gekoncipieerd, en een
roman die ooit een kontemporaine roman was, maar die zich
afspeelt in een `heden' dat steeds meer verleden wordt. Of blijft
dat verschil altijd zichtbaar? Volgens Vestdijk wel, omdat de
dokumentatie die voor het schrijven van de historische roman
noodzakelijk was, altijd zichtbaar zal blijven. Voor de beide
genoemde grensgevallen uit zijn eigen oeuvre geeft dit overigens geen uitsluitsel. Als zijn definitie van een kontemporaine
roman als roman waarin veel verzwegen kan worden dat tot de
gemeenschappelijke kennis van schrijver én lezer behoort,
opgaat, zouden het kontemporaine romans genoemd kunnen
worden, omdat van een uitvoerige bronnenstudie niet veel
zichtbaar is. Maar Vestdijk weet dat vaak erg goed te verbergen, en het tijdstip is toch wel erg historisch bepaald.
De Tweede Wereldoorlog is overigens een motief gebleven ook
in Vestdijks latere werk, in romans die niet over dat tijdperk
handelen, maar waarin deze oorlog de funktie heeft van het
`verleden' van een of meer hoofdfiguren: Het genadeschot, en Het
spook en de schaduw. Het eerstgenoemde boek bevat enige
typisch Vestdijkiaanse thema's: het verleden dat in beweging
komt door een op zichzelf niet veelbetekenend voorval uit het
heden, een onopgeloste relatie tot een vrouw die met dat
verleden verbonden is, een substituut vader-zoon relatie, en
een motief van gewelddadigheid die de allure heeft van een
cyclus: het schot dat Vorbrot op Stefanie Faschauner gelost
heeft, toen, en dat haar verlamde, het schot dat hij nu lost en
dat haar doodt, en tenslotte, het schot op zijn opdrachtgever
Balavater. In de tweede roman, die aanzienlijk minder interessant is, wordt het motief van het niet-aflatende verleden
opgetild in een parapsychologische realiteit: Peter Höllriegl
wordt zeer letterlijk door zijn verleden de dood ingejaagd.?
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`Deze op mij afglijdende verschrikkingen waren de tijd
zelf, losgeslagen, losgelaten door de grote machtige
hand der liefde, waarop ik blindelings vertrouwd had,
en die nu wraak nam op haar eigen, bandeloze wijze.'

De koperen tuin
De grote rol die de spanning tussen heden en verleden in de
romans van Vestdijk speelt blijkt op allerlei punten. Een van
die punten is de manier waarop heden en verleden op kritieke
ogenblikken in elkaar grijpen. In de vormgeving zijn hier in
verschillende romans overeenkomsten te ontdekken : bijvoorbeeld gewelddadigheid, en herhaling. Daarnaast, en daaronder, is een dieper liggend motief dat in meer dan een boek
aanwijsbaar is : de samenhang tussen het onbereikbare verleden en de onbereikbare vrouw.
In verschillende romans historische zowel als kontemporaine—leidt de ontmoeting van heden en verleden tot een
uitbarsting met een gewelddadig karakter. Een voorbeeld
daarvan is de zelfmoord van Trix Cuperus in De koperen tuin.
Zoals hierboven al even aangeduid hebben die uitbarstingen
in een aantal gevallen het karakter van een herhaling, een
voortzetting of afsluiting van een overeenkomstige gebeurtenis
in het verleden. Hier werkt het heden-verleden motief, evenals dat het geval is met het schema ik-hoofdfiguur en ikverteller, op twee manieren: strukturerend in het `verhaal',
maar ook vormgevend in de psychologie van de hoofdpersonen. Het verleden is niet alleen niet voorbij, het heeft ook
het karakter van een fataliteit.
In De nadagen van Pilatus herhaalt Caligula de kruisiging van
Golgotha. Deze half-gruwelijke, half-groteske apotheose is op
één essentieel punt verschillend van de tableaus vivants die
daarvóór in het keizerlijk paleis zijn opgevoerd: er vloeit echt
bloed, en er wordt echt pijn geleden. Een gril van een mentaal
gestoorde, maar uiterst geslepen keizer, maar ook meer dan
dat. Voor Maria van Magdala is het een herhaling van een
gebeurtenis uit het verleden met een belangrijk verschil: Caligula heeft de plaats ingenomen van Jezus van Nazareth. Niet
letterlijk, aan het kruis, maar bij haar. Hij heeft haar ver307

raden—een kruisigingsscène, een bespotting, in plaats van de
beloofde erkenning van de sekte van de Christenen , maar
vooral heeft hij haar nu definitief beroofd van haar verre
geliefde. Op zijn eigen wrede en listige manier is hij geslaagd
waar Pilatus faalde : de erotische ban waar Maria van
Magdala in gevangen is sinds ze de profeet uit Nazareth heeft
ontmoet, is gebroken. Letterlijk, kapot gemaakt. Alleen, deze
`overwinning' van Caligula is tevens het einde, want Maria zal
deze krenking niet overleven. Ze spuugt Caligula in z'n
gezicht, en wordt door zijn lijfwacht doodgeslagen.$
Een opvallend kontrast met deze scène is de herhaling die
Pontius Pilatus beleeft aan het einde van het boek. Hij is naar
Gallië gevlucht als een gebroken man, en is al bijna bezweken
aan de malaria als hij voor de eerste keer in z'n leven een echte
kruisiging bijwoont. Hij is daar opzettelijk heengegaan, een
laatste en vergeefse poging om te begrijpen wat er destijds in
Palestina is gebeurd. Misschien ook een laatste poging om te
begrijpen wat de relatie kan zijn tussen dat incident waar hij
destijds niet bijzonder van onder de indruk is geweest, en de
verbijsterende scène in het keizerlijk paleis. De man die hier
aan het kruis hangt is een weggelopen slaaf, en verder is er in
het wijde en verregende landschap niemand te bekennen. `Hij
was diep ontnuchterd. De man hing daar, en wilde nog niet
dood; verder gebeurde er niets. Dit was het ook wat hem er
vroeger altijd van had weerhouden een kruisiging bij te
wonen. Men verveelde zich bij een kruisiging.' Deze anticlimax past niet alleen voortreffelijk in het boek, dat tenslotte
niet een boek is over het vroege Christendom, maar over
Pilatus, maar past ook helemaal bij Pilatus zoals men hem
inmiddels heeft leren kennen: de man aan wie de portée van de
gebeurtenissen voorbijgaat, en die nooit zal begrijpen wat
Maria van Magdala en Caligula nu eigenlijk bezielde.
Behalve het al genoemde Het genadeschot is er nog minstens één
andere roman waar de heden-verleden cyclus een gewelddadig karakter heeft: De held van Temesa. De priester Plexippos
herhaalt in zijn privé-leven de geweldpleging van de mythische held Polites, of beter gezegd, de geweldpleging herhaalt
zichzelf, want als men de scène waarin Plexippos' jonge vrouw
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sterft ten gevolge van een al te wilde omhelzing goed leest,
wordt in het midden gelaten in hoeverre er van opzet sprake
was, in hoeverre Plexippos gehandeld heeft onder de ban van
de held wiens dienst hij onderhoudt. Het fatale verleden heeft
in dit boek wel zeer konkreet vorm gekregen : Polites, die zich
eens aan een meisje heeft vergrepen, moet verzoend worden
door een jaarlijks offer waarvoor een jong meisje bij loting
wordt aangewezen. Maar in dit boek wint het verleden niet:
Plexippos zelf slaagt er tenslotte in de ban die de stad, en hem
persoonlijk, in-zijn greep houdt, te breken.
Er bestaat weinig twijfel aan, en het blijkt ook uit de voorbeelden die ik tot nu toe heb gegeven, dat het heden-verleden
thema bij Vestdijk een sterk erotische inhoud heeft. Op zichzelf genomen is de spanning tussen het vroeger en het nu een
nogal abstract gegeven, dat zich, om Vestdijks eigen woorden
uit De betovering van het verleden nog eens te parafraseren, misschien beter leent voor een filosofische verhandeling of, andere
uiterste, voor een gedicht. Het is een van de opvallende kenmerken van de romans van Vestdijk dat hij er niettemin in
slaagt dit gegeven te konkretiseren tot lichamelijke angst en
lichamelijk verlangen. In dit verband mag er op worden gewezen dat de merkwaardige erotische relatie die Maria van
Magdala onderhoudt met de schim van Jezus van Nazareth,
één voorbeeld is van het overbekende Vestdijkiaanse thema
van de verre geliefde. Het verlangen naar die geliefde is hier en
in andere romans primair een binding aan het verleden, en
daarmee aan de onbereikbaarheid. Ik geloof dan ook dat men
dit kerngegeven uit zoveel boeken van Vestdijk, te beginnen
met Terug tot Ina Damman, pas in zijn goede perspektief ziet als
men de binding aan het verleden erin betrekt.
In zijn lange essay over Proust en het algemene (in Gallische
facetten) heeft Vestdijk hierover enige illustratieve opmerkingen gemaakt. Om te beginnen heeft hij hetover de toevallige
gebeurtenis, het incident, dat plotseling,. onwillekeurig en
onontkoombaar, het verleden terugroept: Dat is het moment
waarop men het verleden, dat men zich vergeefs heeft geprobeerd te herinneren, werkelijk beleeft, en ook het moment dat
tegelijk eeuwigheid is, omdat men in die aktuele beleving van
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het verleden de tijd, en daarmee de angst voor de dood,
overwint (p. 56) . Men kent dit soort voorvallen uit een aantal
van Vestdijks eigen romans : een afbeelding, een toevallige
ontmoeting, een gesprek dat plotseling alles in beweging zet.
En men kan aan deze formulering wel zien, dat het belang van
deze kortsluitingen voor de mensen die het overkomt niet
onderschat moet worden.
Maar het verleden heeft ook nog een andere funktie. De
geliefde is niet alleen dikwijls een geliefde van `vroeger' die er
daarom per definitie nog steeds 'is'. Een van de belangrijkste
motieven om haar te willen bezitten is het idee dat zij zelf een
verleden heeft. Men wil weten wat er zich in dat verleden heeft
afgespeeld, of men heeft daar vage vermoedens over. Jaloezie,
in eenvoudige woorden. Maar dan een jaloezie van ongewone
afmetingen en een bijna abstrakte inhoud : het idee dat er ook
altijd `anderen' zijn, en dat er altijd een `vroeger' is geweest,
als een van de belangrijkste drijfveren van een relatie, desnoods op een onoverbrugbare afstand.
Er zijn verschillende vrouwenfiguren die passen in deze schets
die Vestdijk geeft van de romanpsychologie van Proust.
Jantine Schuringa uit Zo de ouden zongen, Trix Cuperus uit De
koperen tuin en Anne Bonney uit Rumeiland. In al die drie boeken
is er sprake van een fascinatie die de vrouw op de manlijke
hoofdfiguur uitoefent door het vermoeden van andere relaties.
In' het geval van Trix Cuperus is het veel meer dan een
vermoeden, en is de uitkomst van de relatie een drama, omdat
de vrouw met dat verleden niet kan leven. De minnaar wel,
men zou bijna zeggen: hij bestaat als minnaar bij de gratie van
dat verleden. Voor hem is de relatie buiten de tijd begonnen,
in het stadspark, de koperen tuin waar de tijd stilstaat. Maar
buiten dat paradijs gaat de tijd verder, en betaalt hij zijn prijs
aan het verleden van zijn geliefde. Bij Jantine Schuringa is het
een vermoeden van een erotische relatie met haar broer, een
roddel van schooljongens onder elkaar, die de belangstelling
van Roel Starmans in hoge mate gaande maakt. Bij de pirate
Anne Bonney is haar roerige en ongebruikelijke levenswandel,
waar bovendien een boek over bestaat, genoeg motief in het
algemeen. Er zijn natuurlijk ook verschillen tussen deze
aio

boeken. Maar in alle drie ook wordt het konflikt tussen het
heden—de liefdesrelatie die op een bepaald ogenblik bestaat
—en het verleden van de geliefde uitgebeeld als wat Vestdijk in het essay over Proust beschrijft als een konflikt tussen
het `algemene' en het `bijzondere' : de begeerte van alle anderen, tegenover het exclusieve bezit, de subjectieve liefde, die
niet zelden leidt tot idealisering men denke aan De dokter en
het lichte meisje en in zijn zuiverste vorm niet te realiseren valt
in de tijd, maar alleen daarbuiten.
Er is een passage in Rumeiland waarin de jacht op het verleden
en het verlangen naar de geliefde vrouw bijna achteloos, maar
met grote doeltreffendheid met elkaar in verband worden
gebracht. Richard Beckford schrijft zijn memoires en komt, in
het begin van het boek, op het punt waarop zijn broer hem
verzocht naar Jamaica te gaan omdat de familiezaken dreigen
mis te lopen. Terwijl Beckford schrijft ligt op zijn schrijftafel
een boek van een kapitein Charles Johnson over West-Indische zeerovers. En Beckford vertelt dat dit boek destijds de
werkelijke oorzaak is geweest van zijn verlangen naar Jamaica
terug te keren; het verzoek van zijn broer was niet meer dan
een aanleiding. Hij had dat boek destijds als student in Oxford
gekocht, en er een afbeelding in gevonden, plus een heel
verhaal over haar wederwaardigheden, van de zeeroveres
Anne Bonney. Die ontdekking was in feite een weerzien,
omdat hij zich plotseling gerealiseerd had dat hij die vrouw
ooit, lang geleden, zelf had ontmoet. Als achtj arig j ongetj e had
hij Jamaica verlaten, en tijdens die reis was hun schip door
zeerovers overvallen en geplunderd. `Wat ik mij nu herinner',
schrijft Beckford, voor hij aan het eigenlijke verhaal over zijn
terugkeer naar Jamaica begint, `was een warme hand in mijn
nek, een warme, stevige, ruwe, maar niet al te ruwe hand, die
aan een jonge man met lang blond haar toebehoorde
Daar ik open kleren droeg, rustte de hand bijna tot tussen mijn
schouderbladen. Deze aanraking voel ik nog, maar dat kan
natuurlijk verbeelding zijn.' 9 Het verhaal in het boek van
Johnson overtuigde de student Beckford ervan dat deze `jonge
man' Anne Bonney was geweest, van wie pas in de gevangenis
was ontdekt dat ze een vrouw was. `Deze herkenning bracht
(...)
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een zonderlinge gemoedstoestand bij mij teweeg', schrijft de
oudere Beckford, later, alsof hij voor zichzelf probeert te verklaren waarom hij zo onmiddellijk aan het verzoek van zijn
broer wat familietroebelen te gaan opruimen voldeed. Het
verlangen naar deze vrouw, gaat hij verder—die toen, theoretisch, na i 7 jaar nog in leven zou kunnen zijn, omdat ze wel
was veroordeeld maar nooit terechtgesteld was niet zozeer
een verliefdheid. `Maar ik zou Willen nagaan, in hoeverre de
tijd op deze pirate die in een boek was vereeuwigd, vat had
gehad, ik zou die hand weer willen voelen.' En dus gaat
Richard Beckford op weg, hoewel hij, niet alleen achteraf,
maar ook toen, heel goed wist dat de kans Anne Bonney te
vinden niet bijzonder groot was.
In niet meer dan een paar bladzijden schuiven hier de verschillende perspektieven van waaruit het boek is geschreven
over elkaar heen : het begin van de terugreis naar Jamaica, en
dus het eigenlijke begin van de memoires, het werkelijke
motief voor die terugkeer, de herontdekking van Anne Bonney, en de allereerste 'ontmoeting. En het vaste punt binnen al
deze cirkels : de afbeelding van de pirate Anne Bonney in het
boek van Charles Johnson, het portret van de zo goed als
onbereikbare vrouw. In ieder geval, al is ze dan ook theore
tisch niet onbereikbaar, Anne Bonney is toch wel zo onbereikbaar dat ze een substituut krijgt. Maar Lady Jane Hovenden
Walker, de vrijgevochten amazone, vrouw van de gouverneur
en minnares van de familievijand Ballard Beckford, is óók
betrekkelijk onbereikbaar. Iets minder, maar toch wel zo dat
Richard zich een geheel vrijblijvende flirt met z'n nichtje kan
veroorloven. Dié is wel bereikbaar, maar voor haar heeft hij
dan ook geen echte belangstelling. Wat Beckford niet weet, is
dat Lady Jane inmiddels het initiatief heeft genomen om de
afstand te overbruggen. Zij wil Beckford weg hebben, omdat
er teveel dingen zijn -die hij zou kunnen ontdekken op zijn
inspektiereis, maar ook omdat ze wel degelijk verliefd op hem
is geworden. Met hulp van anderen brengt ze hem in de waan
dat zij Anne Bonney is, maar ze speelt het spel niet tot het
uiterste. Bij hun ontmoeting, tenslotte, in een afgelegen landhuis, verbreekt ze de betovering en bezweert Beckford
,

-

312

Jamaica te verlaten. Wat hij doet, niet omdat de droom over
Anne Bonney uit is, maar terwille van LadyJane zelf. In plaats
van één, heeft Beckford twee dromen gehad op het eiland van
zijn jeugd, en beide zijn voorgoed voorbij : noch de ene, noch
de andere vrouw zal hij ooit terugzien.
Deze intrige waar Beckford slachtoffer of althans lijdend voorwerp van is, heeft een parallel in De nadagen van Pilatus : ook
daar wordt Maria van Magdala, door Caligula, en met hulp
van anderen, in de waan gebracht en gelaten dat Jezus van
Nazareth nog leeft. Maar ook in Rumeiland is Vestdijk er
voortreffelijk in geslaagd het schema, het `algemene' te konkretiseren tot het individuele. Lady Jane heeft als romanfiguur
de niet eenvoudige taak te fungeren als substituut voor een
bijna abstrakt verlangen naar een vrouw uit een onwezenlijk
verre jeugd. Maar het kost weinig moeite haar tegelijk of, i*h de
eerste plaats, te zien in haar eigen, gekompliceerde relatie tot
Beckford, die haar om begrijpelijke redenen aantrekt, maar
die zij ook om begrijpelijke, zij het wat `lagere' motieven, weg
wil hebben. Evenmin kost het moeite Richard Beckford, een
wereldwijze en oud geworden Anton Wachter, als men wil,
met een verre geliefde in duplo en een portret dat hij altijd
heeft bewaard, ook te zien als boodschapper van een broer,
opruimer van familievetes, slachtoffer niet alleen van een heel
specifieke intrige maar meer in het algemeen van een samenleving die hij na zoveel jaren ontgroeid blijkt te zijn. `De mens
kan zich niet van zijn jeugd ontdoen', zegt Vestdijk ergens in
Het eeuwige telaat. Maar, kan men er aan toevoegen, men kan er
ook niet ongestraft naar terugkeren. Alleen weet Richard
Beckford nu, als oudere man levend in Engeland, dat hij zich
daar altijd verheven zal voelen boven al die mensen die zelfs
niet geprobeerd hebben het heden en het verleden weer te
verzoenen. `Zij zijn niet op het rumeiland geweest', luidt de
cynisch-berustende slotzin van zijn verhaal.
Het is niet alleen het motief van de onverzoenlijke tegenstelling heden-verleden dat in deze en andere romans van Vestdijk zo belangwekkend is. Het fascinerende is vooral dat Vestdijk in zijn beste romans dit schematische of, zoals over zijn
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werk nog wel eens gezegd is, dit `cerebrale' weet te verzoenen
met uiterst konkrete en menselijke gebeurtenissen. Dit samengaan van intellektuele passie en lyrische bewogenheid, die ook
zo typerend is voor zijn barokke schrijftrant, behoort tot de
meest kenmerkende eigenschappen van zijn werk. En zoals
van alle literatuur van dit niveau, kan men, nu, na Vestdijks
dood, niet zeggen dat dat werk voltooid is, maar alleen dat het
is afgesloten.

J. G. Kooij

Aantekeningen:
i .Zie daarover W. Blok, Tijdopnamen, Groningen I 971.
2.Daarom verbaast mij in Bloks uiteenzetting over de funktie van de `verleden
tijd' in romans enigszins de formulering (p. 13) dat de lezer het praeteritum
`als een presens beleeft'. Men beleeft de gebeurtenissen als `niet aktueel nu' zou
ik zeggen, en dat is zeker makkelijker dan wanneer een roman in het praesens
is geschreven dat als 'fiktionalis' moet fungeren.
3.Zie o.m. W. J. M. Bronzwaer, Tense in the novel, Groningen 1970.

4.Merlijn IV/3 (1966), p. 188-89.
5.In zijn essay Hoofdfiguren die het niet zijn.
6.In Hella S. Haasse, Leestekens, Amsterdam 1965.
7.Deze direkte manoeuvres met heden en verleden zijn niet Vestdijks sterkste
kant. Het paranormale Bericht uit het hiernamaals komt niet of nauwelijks boven
het niveau uit van een spelletje met de tijd.
8.Voor de lezer van nu heeft deze herhaling van de kruisiging tevens het
karakter van een anticipatie: namelijk op de vervolgingen van de Christenen
door de Romeinse keizers, die hier privé worden ingeluid.
g.Kleinere repetente motieven zijn er ook: de eerste kennismaking tussen Roel
Starmans en jantine Schuringa is een stoeipartij waarbij Roel en zijn vriend
Win Paardt krachtig in de rug worden gestompt door jantine en een vriendin.
Zie ook d'Oliveira in Merlyn IV/4 (1966), p. 311, voor nog een voorbeeld.
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Jacq Firmin Vogelaar:
Jonas is er niet

In vijf jaar heeft Jacq Firmin Vogelaar een oeuvre bij elkaar
geschreven, dat het best als work in progress te beschrijven
lijkt, zozeer hangen de verschillende boeken samen, zijn zij
de uitbouw van elkaar.
i.

Parterre, en van glas (1965)

Een gedichtenbundel in drie delen, een: serre, twee: braak, drie:
jonas achter zonneglas. Een dialektisch opgebouwde bundel,
waar I,2,3 inderdaad eerder stappen zijn dan willekeurige
afdelingen. De these wordt ingeluid door een motto uit Nadja
van Breton: een bewoner van een glazen huis, die snachts op
een glazen bed ligt te wachten tot `qui je suis m'apparaitra t^ot
ou tard gravé au diamant'. De uitgangspositie is een isolement
dat met hand en tand verdedigd wordt in allerlei situaties:
't prieel waarin ik stik
de kabine van een Ford '44
m'n glashard onderdak
m'n harlekeinpak
' n ij skokar
'n koelwagen
dat zijn de onderkomens waarin een waarnemend personage
zich verweert en tegelijkertijd te kijk staat.
De antithese is een sloopwerkzaamheid in allerlei opzichten:
in, uit en afbraak met als resultaat een ontgrenzing, een tijdelijk opheffen van het isolement, een werkterrein dat braak komt
te liggen. In dit stadium treden talrijke metamorfoses en transformaties op, Einblendungen in de trant van Rimbaud waarvan j'ai prié pour le pauvre gaspard... een voorbeeld is: in de
eerste regel wordt een land-opgegeven, een paard gaat te water
en via zalm, het blauwe kind met verloren ogen, overladen
met zwerfstenen, met ijlingse vinnen, in een stroom meegevoerd tot aan het slot de laatste ontgrenzing plaats vindt:
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Met hun netten wuiven de vissers,
laten ze op deze zondag
alle perkamenten vogels uitvliegen.
Welk dilemma er tussen inkeer en uittrede gaande is blijkt het
duidelijkst uit jonas, het ambivalente personage dat bijna in
alle werken van Vogelaar de sleutelpositie inneemt:
daarnaast mol ik ook nog haar stikdonkere baarmoeder'
moedertje, ik moet me toch ergens verbergen
achterhaal me niet met 'n kateterzal ik me slapend houden,
jonas wil wel zingen zachte hits desnoods en en
en even zachte kasjmierharen krijgen 'n opgerold
schootkatj e
fijn dat je kasplantje likt en laat groeien,
nee nee
nee, en er keihard in rondcrossen,
wat overvliegt bekogelen zodat het uiteenspat
in pikzwarte veren die ik opplak, en zo ik me vertoon.
De beslissende stap is de derde; gekozen wordt voor een bewegelijk isolement, een uitkijkpost die elk ogenblik voor een
nieuwe ontruimd kan worden. Nu is het een motto van Beckett

dat deze stap introduceert: 'regardant par mon hublot
(patrijspoort) dans un espace pantin (onstandvastig) sans voix
parmi les voix enfermées avec moi.' De lokaties zijn bewegelijker, een fraai voorbeeld is jan huygen in de ton; varianten: het
huis dat van de grond komt/het panoptikum/de weg van de
gemeentewoning van Richard Morgue naar het bouwpakket
Morgana.
Parterre, en van glas is een vrijwel onopgemerkte bundel, maar is
een schitterende introduktie tot wat komen gaat.
2.

De komende en gaande man (1965)

Zeven prozastukken die stuk voor stuk gaan over personages
die hun grenzen overschrijden om bedreigingen in de vorm
van andere personages het hoofd te bieden. De uitgangsposities zijn achtereenvolgens: een kamer, trappenhuis en binnen317

plaats alle in danig verval (De komende en gaande man), een
bunker (Dode zee), een bed (Stille getuigen), een doodkist
(Seth), nieuwbouw en afbraak (De dag breekt aan), een toneelen gymnastiekzaal (De derde man), een dierentuin (Diergaarde) .
Een van de fascinerendste teksten is Seth, geïnspireerd op het
verhaal van de Egyptenaar die zijn broer Osiris verleidt om in
een sarkofaag te gaan liggen, die hij dan afsluit en in de Nijl
werpt. In de versie van Vogelaar zijn de twee broers anonieme
figuren geworden, aangeduid met A en B, maar ook met hij en
ik inwisselend perspektief: nu eens is A ik, dan hij, evenals B. A
ligt snachts in een glazen kist, die door B sochtends geopend
wordt en savonds gesloten, waarna hij de straat op gaat. Op
een morgen is A niet zoals altijd wakker, maar ligt met de ogen
dicht. Deze kleine verschuiving heeft grote gevolgen. In het
derde deel komt een nieuwe persoon C, een ik, in het beeld, die
in deel iv bij B op bezoek gaat, die door hem (= hij) bewogen
wordt met hem mee te gaan. De gevolgen zijn duidelijk: A
moet het de volgende dag zonder B doen en zijn glazen isolement eigenhandig verbreken:
laat hij terugkomen, snel— m'n
kist
wordt te klein— ik breek
hem stuk,
aan stukken...
Het destruktieve en bevrijdende element wordt hier visueel
gemaakt en deze techniek wordt door de hele bundel (en in de
volgende werken) toegepast. Voortdurend wisselen de perspektieven, vallen er gaten in normale patronen, zijn er simultane stemvoeringen. Het verst doorgevoerd is dat principe in
De dag breekt aan dat naast het afsterven van een heteroseksuele en het opkomen van een homoseksuele relatie, allerlei in
elkaar grijpende dialogen van twee personages te zien geeft,
culminerend in een woordenboek dat men ook zijn eigen
retrograde zou kunnen noemen: achter de lemma's die met A
beginnen staan de betekenissen van die bij Z behoren:
aaipoes
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zwijnerij, grove morsigheid vuile taal...

Het hoofdmotief lijkt sterk op dat van ontwikkelingsromans:
vernietigen van banden, bevrijding, nieuwe banden enz.,
maar er is toch veel meer sprake van een heen en weer, van een
oriëntatie naar buiten en een inkeer naar binnen. Ook de
techniek sluit daarbij aan: expansie van taal en verdichting.

3. Anatomie van een glasachtig lichaam (1966)
Een situatieroman, d.w.z. een statisch aan één plaats gebonden verhaal waarin het gebeuren voortdurend transcendeert,
vormen aanneemt die de inhoud symboliseren. De hoofdvorm
is een lus, d.w.z. het begin ligt een fraktie van het eind:
begin/
en is alles open?—ze hoort haar niet vragen wat
ze zegt. Ze doet het raam niet open. Staat met haar
gezicht vlak voor de ruit, en kijkt naar buiten.
...

eind/ en is alles open
is alles open
Ze hoort haar niet vragen wat ze zegt. Ze doet het
raam nog niet
open. Staat doodstil als 'n beeld voor het raam, dat
niet eens
beslaat, ook al is ze met haar gezicht vlak bij de ruit'
Ze kijkt naar buiten, maar ziet niets:
Maar toch is die uiterst kleine afstand beslissend, de dubbele
punt wijst op mogelijk nieuw uitzicht en bovendien is de slotpassage een verbeelding, de hoofdpersoon bevindt zich niet
meer in het huis met de verlamde grootmoeder, maar op een
station, op het punt van vertrek.
Wat intussen gebeurd is speelt zich voornamelijk af in een
glasachtig lichaam, een oog. Of zoals in het laatste van de
tegendraads genummerde hoofdstukken (van 9 tot i) staat:
Kas: Het glazen huis. Er is het raam tussen buiten en binnen,
zien als annexatie en expansie. Hilde, het éénogige meisje om
wie het boek draait, is de transformatie van Jonas: aanvankelijk uit op een binnenwaarts breekt hij tenslotte uit. De hoofdstukken geven successievelijk aan hoe de beweging verloopt:
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9 Dichte openingen
8 Danse Macabre van de Zwarte weduwe
7 De schaduw van een half mens
6 Roofdieren in het terrarium
5 Stilleven in mij
4 Toneel zonder bedrijven: Adam zelf
3 Tegen het licht
2 Ontwikkeld in een donkere kamer
i Kas: Het glazen huis
Die beweging van buiten naar binnen, wereld naar mens, is in
dit verloop eenzijdig, maar het slot betekent werkelijk een
hoofdstuk één en opent een nieuw perspektief.
Wat zich intussen inwendig afspeelt wordt nog gekompliceerd,
verdubbeld door de gefixeerde rol van de grootmoeder, het
objekt van alle haat waarop de buitenwereld zich als het ware
koncentreert, terwijl Hilde zich er gaandeweg mee begint te
identificeren. Zie de slotzinnen van 3:
het is te oud
't huis, grootmoeder
ze is te oud
maar ik voel me haast even oud
hoe
ongeloofwaardig 't ook klinkt, ik voel 't
als ik grootmoeder was...
Het grootste gevaar dat Hilde bedreigt is dat samenvallen van
binnen en buiten en het is pas op het allerlaatste ogenblik dat
zij daaraan met geweld ontsnapt.
Tot zover het kijkproces van konvergerende en divergerende
blikrichtingen, die in een ander proces, dat van de taal, een
optimale schakering mogelijk maken. Naarmate Hilde zich
isoleert, `stolt', haalt zij steeds meer taalmateriaal in huis. In
een interieur dat veel meer betekent dan de gebruikelijke
monologue intérieur, bestaan in allerlei vormen (ook typografisch) verschillende soorten tekst naast elkaar: fantasieën, dialogen, reclameleuzen, opschriften enz. Zij bewegen tussen de
polen subjektief en objektief, in een spanningsveld dat des te
sterker werkt door de voortdurende afwisseling tussen zij en
ik-vertelperspektieven.
Ook op mikro-niveau treden steeds weer verdubbelingen op,
-
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woordspelingen, ambiguïteiten, die niets vrijblijvends hebben
maar alle voortkomen uit de vele konnotaties van glasachtig
lichaam = oog; Janus als cykloop met vele funkties.
De werkwijze van het verdubbelen van vele lijnen doet op het
eerste gezicht denken aan die van de nouveau roman, maar is
in wezen veel historischer, gaat meer relaties aan met de
bestaande werkelijkheid, al is het dan steeds op indirekte
wijze, namelijk via een fiktief romanpersonage. Een wereld
van woorden opgebouwd uit gegeven materiaal (de teksten
van de buitenwereld) en nieuwe kreaties (de `interpretaties' in
Hildes interieur) .
Een dergelijke opzet kan alleen maar slagen als de subjektieve
pool bewoond wordt door een personage van vlees en bloed,
een anoniem type als in vele nouveau romans zou in deze
roman te weinig tegenspel bieden. Het meest bewonderenswaardige is dat het Vogelaar inderdaad gelukt is in Hilde alle
registers open te trekken en haar tegelijkertijd een vox humana
te geven.
4. Vijand gevraagd (1967)
Het opvallendste verschil met de vorige roman zit in de herkenbaarheid van de hoofdpersoon. Johan Phaff kon in een
aardig stukje in Vrij Nederland nog schrijven dat hij in de drie
weken dat hij met Hilde lezenderwijs was omgegaan haar met
huid en haar had leren kennen met de ik/hij-figuur in de
nieuwe roman zou dat onmogelijk zijn, omdat vrijwel alles gedaan wordt om hem zijn identiteit te ontnemen. Op blz. 9 wordt
verondersteld dat hij Veit zou kunnen heten, Veit Victor. of
Victor Veit of Voster Valk, een Vice Versa-personage, op blz.
14 zorgt Victor Charlie voor een breuk in de systematiek, op
blz. 35 wordt op de hoofdpersoon een telegram gevonden met
de aanhefviC NEU, op blz. 40 wordt dat telegram uitgelezen tot
en met de ondertekenaar: Max Harden en:
—wie is dat nou weer-dat ben ik, misschien/
Pas dan krijgt de hoofdpersoon dus zijn eigen naam, maar die
is al eerder gevallen bij de naam van een hond. Een uiterst
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willekeurige identiteit, die meer een type aangeeft (de ondertitel van de roman is: 'n boerenroman) dan een eigen personage.
Evenzeer hypothetisch is de achtergrond van het personage: is
zijn fietstocht door het winterlandschap een uitstapje of heeft
hij een doel of hij is op de vlucht of heeft hij iets op zijn
geweten? In ieder geval verschilt hij niet principieel van de
primitieve, gewelddadige boeren die hem in een afgelegen
boerderij (met serre en kelder, die het isolement herhalen als
Chinese dozen) op basis van niets verhoren en verdenken van
alles. En die boeren staan dan weer model voor het type
Natoboer, dat zich in gewapende zenuwen van alles op de hals
haalt. Die laatste fusie komt tot stand door in het boerengebeuren allerlei dokumentaire inlassen te monteren, waarvan sommige (omroepstem op de radio) uit de situatie verklaard kunnen worden, andere vanuit de herinnering of fantasie van de
hoofdpersoon ontstaan, maar ook een aantal met geen enkel
vertelperspektief te verklaren zijn en door de schrijver ingeschoven worden om verbanden op grotere schaal aan te leggen. Het eerste voorbeeld is op blz. 35:
deze heeeer gaat er dus 'n polisiezaak van maken is 't niet,
waarvan?

(John
Vickers, 22 jaar oud, vermoordde 'n vrouw van 72
bij 'n inbraak. Terechtgesteld op 23 juli 1957)
waarvan
denk jij 'n polisiezaak te maken...
Een simultaaneffekt dat in de roman herhaaldelijk voortkomt
en ritmisch koupures aanbrengt in een vertelstroom, waardoor
telkens het gewenningsmechanisme ontregeld wordt. Dit principe werkt heel anders dan in Anatomie van een glasachtig lichaam,
waar Hilde het centrale zenuwstelsel is en blijft waardoor alle
teksten geregeld worden. Een gesloten systeem dus, terwijl in
Vijand gevraagd de tekst voortdurend wordt opengegooid.
Hilde zelf funktioneert in de nieuwe roman (blz. go) als één
van de vele vervreemdingsfaktoren:
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tik tik
—heeft iemand nog iets van Hilde gehoord waar ze is
gebleven
(Hilde waar heb ik die naam eerder gehoord Hilde die niet
wilde)
Het boek is dus naar vorm en inhoud openlijk agressief, van
motto: 'Und das Chaos sei willkommen, denn die Ordnung
hat versagt!' tot de stellingen tegen heersende machten in
werkelijkheid en tekstpraktijk die achterin zijn opgenomen.
Als aanduidingen van waar hij in deze Topen mee bezig is geeft
Vogelaar een aantal begripsomschrijvingen, waarvan die van
topologie tevens karakteristiek is voor zijn roman: leer v.d.
eigenschappen v. meetk. figuren bij vervormingen waarbij de
samenhang niet verbroken wordt Die samenhang wordt dus
in Vijand gevraagd bij stukjes en beetjes opgebouwd, maar
halverwege is er dan ook een verhaalcentrum, een kernplot dat
houvast geeft, de voorgrond d.i. het dekor steeds zichtbaarder
en herkenbaarder maakt, ook al blijven de achtergronden en
beweegredenen in het vage. De aanvankelijke desoriëntatie
van lezer en (letterlijk) van hoofdpersoon wordt dus geleidelijk
opgeheven en het is juist die opheffing van suspense die de
agressieve, politieke strekking ten goede komt (blz. 114,) :
-och waarom de illuzie bewaren of nog versterken dat ik 't
ben
dat 't verhaal over mij zou gaan dat gelooft toch geen mens
In dit boek vindt plaats wat in de buitenlandse, met name
Franse literatuur de grootste wending van de laatste jaren is
geweest: de synthese van fenomenologie/strukturalisme en
engagement, of anders gezegd: de doorbraak van dynamische
faktoren in statische strukturen. Het is zo'n open werk dat in
zijn verschillende stemvoeringen de struktuur afwezig maakt
(Umberto Eco, La struttura assente, 1 968) .
De tekst wordt er in al zijn openheid niet toegankelijker door,
de paradox waarvoor een schrijver als Vogelaar steeds dwingender komt te staan, die het lezersbestand steeds kleiner ziet
worden terwijl de aanval op maatschappelijke konventies
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steeds geladener wordt. Een paradox die uit kan lopen in de
wanhopige spekulatie dat van de lezerselite toch voldoende
doorwerkt in grotere verbanden. Het misschien verbroken
evenwicht tussen destruktie en konstruktie.
Vijand gevraagd kan in het werk van Vogelaar gezien worden als
de spil waarom het draait, zowel de schrijf- als werkelijkheidsproblematiek lijken hier opnieuw gesteld te worden, een herkenbare Jonas of Hilde -zal men hierna niet meer aantreffen.

5. Gedaanteverwisseling of 'n metaforiese muizeval (i 968)
De hoofpersonen zijn na enkele bladzijden bekend, hun onderlinge homoseksuele relatie en hun achtergronden komen vast
te staan, hun kriminele aktiviteiten verlopen volgens het
boekje: een aanslag wordt voorbereid.
Toch gaat de tekst nog heel wat verder in zijn transformaties
dan de voorgaande roman. Het overzicht voorin van de hoofdstukken laat al zien dat er in vijf verschillende typografieën
gewerkt wordt en bij opzoeken blijken de aangegeven titels
niet bovenaan de betreffende bladzijden te staan, maar ergens
ondergedoken in de lopende tekst en bovendien kloppen die
bladzijden niet steeds. Verwarrender is nog dat het onmogelijk
is de verschillende tekstlagen definitief te karakteriseren. Het
eigenlijk verhaal, zelf soms onverwacht doorsneden met flashbacks of flashforwards, wordt telkens afgewisseld met kursieve
fragmenten, waarvan de meeste, maar niet alle, een vraag- en
antwoordspel opvoeren met de zachtmoedige Clemens als
quiz-slachtoffer. Die verhoren met veel parodistische accenten
worden geprojekteerd in zijn nabij verleden of toekomst, dat is
de tijd als de misdaad gepleegd zal zijn. Fragmenten in
klein-kapitaal tonen aanvankelijk objektieve, niet met de plot
verbonden kriminele voorvallen, soms absurd, soms satirisch
(politieke moord op president Jongson) . Een aantal van die
fragmenten hangen samen omdat zij een typisch Vogelaars
verhaalschema verraden: twee anonieme mannen, geobj ektiveerd door een derde buiten schot, wisselen van (dode) rol. De
zelfstandigheid van de kapitaal-fragmenten wordt verder
ondermijnd doordat zij eerst met enkele details in de plaats
van het eigenlijke verhaal treden, soms zelfs op aloude vertel324

wijze: waarin Clemens, enz. De doolhofstruktuur wordt nog
gekompliceerd door twee kolderfragmenten in vette leters:
inspekteur Grobes die met een assistent een misdadiger De Rat
ontmaskert of juist door hem ontmaskerd wordt en tenslotte
door een citaat in vet-kapitaal DE RATTEN, uit een boekje dat
Clemens op een gegeven, ander, ogenblik in het verhaal zit te
lezen.
Het fascinerende van dit alles is de geleidelijke ontbinding van
een aantal lijnen die eerst keurig gescheiden lopen en dan
onontwarbaar in elkaar overlopen. Een fusie van patronen die
veel destruktiever werkt dan de ambiguïteit van de personen,
van wie men uiteindelijk niet weet wie wie vermoord heeft. De
handelende Janus Bifrons is het verhaal zelf geworden, het is
geen misdaadroman met dubbele bodems, de tekst wordt
eigenhandig vermoord.
De voorbereiding van die moord begint op blz. 42, waar voor
het eerst sprake is van 'N LIJK MET TWEE KOPPEN, de gedaanteverwisseling die als katalysator voor de ontbinding van het
verhaal werkt. In de volgende bladzijden van dit hoofdstuk
(halfslaap) komt men gaandeweg tegen:
als hij eraandacht dat er niets zou veranderen en hij niets
zou kunnen doen om er uit te breken

de eerste passage in de tekst waarin een verleden tijd gelijkgeschakeld wordt aan de tegenwoordige tijd waarin de handeling speelt, bovendien een echo van het Jonasmotief uit alle
voorgaande teksten.
—na een lange onrustige slaap vol stemmen zich verplaatsende
gebouwen en elkaar nazittende gedaantes...
en die droom wordt in de kapitaal tekst van het volgende
hoofdstuk SLAAPWANDELAAR OP OORLOGSPAD toegeschreven
aan een nachtelijke misdadiger die een gebroken been met
Clemens gemeen heeft. Veel later (blz. 75) wordt die dubb.elrol expliciet in een kursieve tekst (alle lagen zijn dan van
elkaar doordrongen) als de ouders van Clemens na diens
verblijf in het ziekenhuis vragen:
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—waarom ik dat gedaan had, `dat' zeiden ze, `wat' vroeg ik
dan,
waarop ze me verontwaardigd en verbaasd aankeken,
waarom niet
vroeg ik dan nog eens
...

Intussen (blz. 52) gaat Clemens inderdaad naar een ander,
omineus adres Kwadeinstraat 62Iv, zet het eerste Grobes-fragment in, is pagina 55 gewijd aan Rekonstruktie en Rekapitulasie,
wordt in het volgende hoofdstuk TEGENZET PAT een totaal
nieuw personage, een man voor vrouwen, van wie met de
volgende woorden afscheid genomen wordt:
-NA REPATRIERING 'N EREORDE GEKREGEN EN IN STILTE 'N
ANDER LEVEN BEGONNEN

bereikt Clemens na een doolhofrondrit het nieuwe onderkomen, op blz. 59 een kooi genoemd, volgens de inhoudsopgave op blz. 61 onder de titel stilstand, die echter op die
bladzijde niet voorkomt, een status quo die op blz. 62 in de
vertrouwde beeldspraak gesteld wordt:
—en hij niet hoeft op te passen dat er plotseling iemand binnen
zal komen in de zwevende luchtbel die geluiddicht is en hem
als 'n zwakdoorschijnend vlies omgeeft als 'n beschermende
huid onbreekbaar zolang niemand er aan komt en hij de
stilte en de minuten lang genoeg zal kunnen rekken
waarna in een kursiefje het gewone vraag- en antwoordspel
weer begint, dat echter na een aantal witregels gevolgd wordt
door een nog niet eerder voorgekomen type kursief:
'n vogeltje aan 'n eindje vliegertouw zing olla vogula hand
De volgende kapitaaltekst (STERFGEVAL) introduceert het personage dat volgens het hoofdverhaal uit de weg geruimd zal
moeten worden:
-NOEM ME MAAR OMENTES. IK BEN GESTORVEN...

in de bladzijden hierna worden gewone tekst en kursief in
elkaar gedraaid als een kontinue, maar zich in verschillende
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tijden afspelende, beurtzang, op bladzijde 74 wordt de tekst
plotseling ontbonden in vier zelfstandige koupletten die met
de handeling niets te maken hebben, op bladzijde 76 valt het
huisnummer van Omentes 630, terwijl in de inhoudsopgave
36o staat en dan zijn we bij de kernpassage van het boek : eerst
dan na een paar
een inleidende paragraaf WAARIN CLEMENS
witregels in kapitalen : METAFORIESE MUIZEVAL, waarin de man
in het zwart van blz. 42 een door hem ondertekend papier met
zijn handafdrukken in een muizeval laat dichtklappen,.
waarna hij zich ophangt, dit alles onder toezien van zijn
dubbelganger, het lijk op de tafel, Janus:
...,

-HET IS NIET ZEKER OF DE MAN OP TAFEL Z'N OGEN SLUIT OF
NIET, OF ANDERS DE TWEEDE KOP DIE UIT Z'N SCHOUDERS
KOMT, DE LACHENDE

Na een Openluchtspel (blz. 81) zijn het de akteurs en toeschouwers (personages en lezers) die samen Voor of achteruit in
de val lopen (blz. 86), waarna (blz. 89) onder de titel uitbraak
Jonas een baarmoeder molt.
En in de derde kapitaaltekst van blz. g i heet het dan:
b.

HET BEGIN DER VERWARRING (COMENIUS)

In vijftig bladzijden, die men gerust een model voor de
moderne literatuur kan noemen, voltrekt zich stap voor stap
een transformatie, die elke konventie doorbreekt en de spanning van het verhaal overbrengt op een veel omvangrijker
gebied, dat van de tekst. Tout devient suspens, zou men met
Mallarmé kunnen zeggen.
Daarom is het ook praktisch onmogelijk de tweede helft van
het boek op dezelfde wijze te analyseren: na Comenius is het
doolhof een gesloten systeem waarin men alle verdubbelings-,
omkeer- en spiegeleffekten, kwaaie eindjes enz. tegenkomt
zonder uitwegen te zien. Grobes vertelt terug (blz. I I I) zoveel hij
wil, maar hij komt er niet uit. Het verlossende woord van
Jonas die (blz. 89-91) uitbreekt, wordt (blz. 178-180) in de
kiem gesmoord als hetzelfde proces (nu in kursief) in omgekeerde richting verloopt:
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—ik moet erin al spatte er bloed uit toen ik de wand stukbeet bevind ik
mij in 'n levend wezen moet het zijn dat ademt de wanden gaan regelmatig op en neer krimp in elkaar als de wand die rechtovereind stond
onder komt op de bodem nu plukken wat en haar tussen m'n tanden
zijn er nog wanden ik heb het koud rol me op
een passage die onmiddellijk gevolgd wordt door

VERDER IN

HET DONKER:
-DE KAMER IS LEEG

en 't weefsel sterft af, een titel van blz. 181 waar men geen
trefwoord van vindt. Tien bladzijden nawerking, waarin misschien iemand (maar wie?) vermoord wordt en dan:

—en nu moet ik zien hoe ik er zo pijnloos en pijnstillend mogelik 'n eind
aan kan maken
Het is de tekst die het laatste woord en de laatste moord heeft.

6. Het heeft geen naam (1968)
Het motto dat aan de drie stukken voorafgaat zet de gedachte
dat men teksten in de eerste plaats met woorden (en niet met
ideeën, handelingen, personen, psychologieën) maakt voort:
—Le mot n'est pas 1'expression d'une 'chose, mais l'absence de
cette chose ... Le mot fait disparaitre les choses et nous impose
le sentiment d'un manque universel et même de son propre
manque. (Mallarmé)
Hoe Jonas wordt weggewerkt laat het eerste stuk zien Het
interieur, waarvan de titel meteen al in twee richtingen wijst:
inwendig en meubilair. De tekst met een opschrift op zijn
mallermeest: Er is niets, bestaat uit een reeks fragmenten van
a tot z (alleen de p ontbreekt) waarna opnieuw geopend wordt
met A. De plaats van handeling is een kamer waar een personage zich verschanst heeft en van waaruit hij zich een andere
kamer met belendende vertrekken en bedreigende personages
herinnert. Hoe verbeeld het samenspel van die twee ruimtes is
blijkt uit formuleringen als papierdunne scheidsmuur, 'n vliesdunne

blaas die bij het eerstvolgende woord uiteenspat, echogeluiden, woordspiegelingen, enz. Beurtelings wordt het personage in zijn isole328

ment waargenomen (hij) en is hij aan het woord (ik), precies
zoals dat in Gedaanteverwisseling met Clemens het geval was. Uit
de bedreigingen maakt zich langzamerhand een tweede personage los, die in paragraaf i (gescheiden van de voorgaande
door een groot stuk wit) als ik aan het woord komt, de gespannen relatie met de ander beschrijft in de ruimte waar die uit
verdwenen is. Er valt een naam : dag Ben, een naam die later als
eerste persoon enkelvoud van het werkwoord zijn funktioneert : het woord komt in de plaats van de naam. De tweespraak komt tot een hoogtepunt in paragraaf o, dat trouwens
ook op het woord o eindigt : in M'n witte wachtkamer, 0—. De
fusie van de twee personages, hun samen zijn, wordt ontbonden
in de volgende paragrafen: in q voeren beiden als ik het woord,
daarna trekt het eerste personage zich in de oorspronkelijke
verhaalruimte terug, dringt er steeds meer leegte door in zijn
kamer en in zijn taal, is het een schaduw die binnenvalt en
volgt de laatste opname van de man in bed:

(en ik alleen zou overblijven alleen in een witgeblakerde ruimtehelwit)
In A wordt dan in kapitalen opnieuw het vertrek van a als
uitgangspunt genomen, maar nu zonder een spoor van leven,
ben is niet meer. Geen spoor van inwendig leven, alleen een
aanzwellend geluid dat de kamer binnendringt.
In het tweede stuk, Gesloten sirkwie, is de taal nog veel meer aan
het werk dan het personage. De ene bewerking volgt na de
andere:
—bij voor beeld dacht ik na na afloop kwam ik op het idee
—mug wordt mus
—put wordt punt
en op basis van die transformaties ontstaan ideetjes, plotjes,
het vertrouwde schema van een verhaal:
—bijvoorbeeld 't ideetje om als je met z'n tweeën in de kamer
zit
was 't ooit anders
Die schijn van een verhaal is weer een kijksituatie: een man
heeft zich op zolder geïnstalleerd:
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—in de rondebuik waar ik 'n slaapplaats had gemaakt van
lappen en droog gras dat zo lekker kriebelde kom in m'n ton
vroeg zij in de not zei ik daarom nog eens niet uit not antwoordde ze nee erin hoor
Van daaruit bespiedt hij vrouw en vriend, die Sam genoemd
wordt of Samuel wat leidt tot samsara, "n dubbel ondier', een
samenspel van drie rupsen, onpersonen ci, C2, c3, een ingewikkeld samsam:
—ik kan me in de rol van alle drie inleven maar nog altijd
weet ik niet wie van de drie ik ben laatstaan of dit de omgekeerde wereld is of niet
Het derde stuk, Capita mortua is in dubbel opzicht tweeledig:
eerst op de linker bladzijden de Fuga van Mor & Tor met rechts
een Tegenspraak, een dialoog van een a en een b, dan
Mortuarium/Echolalie een beurtzang in twee typografieën.
De fuga is geheel geformaliseerd: 270 genummerde elementen
met herhalingen en al: 228 = 73 enz. Twee rudimentaire
gestalten met namen als van Beckett en praktisch identiek
voeren de een na (of) de ander een primitieve pantomime op,
terwijl twee geletterden een dialoog op haren en snaren voeren,
praktisch zonder verwijzing naar de parallelgeschakelde aktie.
Eenmaal is sprake van een zekere Tork (vgl. Mor en Tor) die
dood in zijn stoel gevonden is, maar als om het tweetal tot de
orde te roepen duikt prompt een eenmalige c op die zegt:
—over wie hebben jullie 't en waarom doen jullie zo triest?
In die eindeloze, non-kommunicatieve tweespraak, duiken
voortdurend vertrouwde Vogelaar-woorden (kijkdoos, sponsdoos) en flarden thematiek op, maar ook die blijven rudimentair, de tekst blijft in de keel steken, zoals het motto (Uit de
laatste brief van een onbekende soldaat in Stalingrad) aangeeft :
Ohne Arme und Beine und ohne Augen, mit zerrissenen
Baüchen liegen sie überall. Man sollte davon einen Film
drehen, um den 'schönsten Tod der Welt' unmöglich zu
machen.
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Op een dergelijk slagveld zet de eerste stem van de volgende
tekst in : zonder interpunktie wordt een puinhoop beschreven
met o.a. een schoen, een kapot etensbord, een hoed waar misschien nog iets draagbaars van te maken is willekeurige
grepen uit een overvloed van verval. De stem van de koele
waarnemer maakt abrupt plaats voor (kursief en eveneens
zonder interpunktie) de subjektieve stem van een personage
dat elke oriëntatie kwijt is, niet meer weet wie, waar, wat,
maar zich vaag een misschien dierbaar óbjekt herinnert. De
twee stemmen wisselen elkaar aan de lopende band af en heel
geleidelijk maken zich uit de beide onderontwikkelde gebieden herkenbare fenomenen los: de met objektieve kamera
gefilmde lokatie is een toneel, het toneel van Mor en Tor die
anoniem nu hun repeterende breuken opvoeren. De spreekstem van het personage dat puin probeert te ruimen om zicht
te krijgen op het verleden is één van de twee, het voorwerp,
een cilinderachtige vorm, transformeert zich in zijn herinnering tot een vrouwenborst, van dezelfde MOLLI aan wie a. aan
het eind van Tegenspraak gesommeerd wordt te denken. Maar
eerder dan om dit langzaam groeiende besef van kijker en
akteur, gaat het in de tekst om het aftasten van allerlei mogelijke en onmogelijke voorwerpen en taaldingen, opsommingen, associaties, stamelingen, echo's van wat eens misschien
verstaanbaar was.
WIE VAN DE ANDEREN STOP STOOR STIL BLOEMEN BEWEGENDEBUIK DOCHT DOCHTER EN ARS AARSMAN DOK KLOK OEVENTU
UT...

7. Kaleidiafragmenten (1970)
Het heeft geen naam begint met een aan de lezer: Steel dit
boek Een dergelijke zin zou onmogelijk kunnen slaan op de
laatste mutatie van wat zich steeds meer heeft afgetekend als
zevensprong. Deze nieuwe tekst is nl. geen boek: er is geen
verhaal, geen pseudoplot, geen aktie, er zijn zelfs geen bladzijden, de tekst maakt zich aan één stuk door zoek. Een Register
achterin geeft ettelijke trefwoorden, de meeste zijn ergens in de
tekstdoolhof te vinden, andere niet. Op bladzijde x wordt nog
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een ontwerp van een labyrint gegeven: een construktie en destruktie middels een cykloop, `1 -oog in het rijk der mogelikheden', een herboren Hilde, Mon geheten:
—de eksperimentator, de figuur zonder bindingen, zonder behoefte aan een ja of nee, ik zou nu zeggen: de demonteur.
De flaptekst met een Dit gebeurt er geeft een verhaal dat er niet
is, de cykloop wordt onmiddellijk buiten werking gesteld, er is
geen boek maar een bouwval. Een verzameling teksten,
berichten uit onze samenleving waar niets van te maken valt,
ondraagbare brokstukken. Af en toe ziet men de specie waarmee een werk te metselen zou zijn : de diafragmenten die al in
Gedaanteverwisseling voorkomen, de associaties op het woord dia
(dialoog, dialogogrief, diagenese, enz.), de vertrouwde kriminele gevallen, het voyeurisme, de klaustrofobie, de gedokumenteerde buitengebeurens. Maar het eerste woord van het
register is Afbraak, het laatste zwijgen. Het slagveld, de puinhoop van Het heeft geen naam valt hier samen met de tekst, het
eindpunt lijkt bereikt. Lezen van een dergelijke verzameling is
een kwestie van grammatika, vervoegen, het langslopen van
de voegen tussen de onderdelen, het oog op lassen en breuken.
Een verdergaande analyse zou ongetwijfeld veel rooilijnen
zichtbaar kunnen maken, maar het gevaar is dat één tikje
tegen het instrument het beeld doet verspringen, zoals het
hoort bij een kaleidoskoop. Iedere lezer zal zijn aangename
(en merendeels onaangename, onze werkelijkheid insnijdende) verrassingen zelf moeten zoeken. Niets staat vast, één ding
uitgezonderd: naar Jonas die in het register als bouwsteen
figureert kan men lang zoeken, de tekst door van voren naar
achteren en omgekeerd. Jonas is er namelijk niet.

Rein Bloem
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Paul de Vree:
Van lees- naar kijk- en hoorwoord

De schrijver Paul de Vree publiceerde na 1965 vijf bundels
gedichten, een roman, twee studies; werkte mee aan meer dan
twintig tentoonstellingen en registreerde zijn poëzie op vier
grammofoonplaten. Daarbij zijn niet meegerekend de inleidingen in boeken en katalogi en de letterkundige bijdragen
aan tijdschriften, zoals De Tafelronde, het tijdschrift waarvan
De Vree sinds 1956 redaktiesecretaris is.
Zijn oeuvre omvat tot nu toe tweeëntwintig bundels poëzie,
twee romans en veertien studies over literatuur; zijn historische werk niet inbegrepen.
Verdeelt men dit omvangrijke werk in twee perioden, v6 5r en
na i januari 1966, dan valt het direkt op dat de frekwentie van
de poëzie-uitgaven ongeveer gelijk is gebleven, maar dat er
daarnaast een sterk accent is komen te liggen op de tentoonstellingen : v66r 1966 twee exposities tegenover twintig daarna. De vier grammofoonplaten zijn na 1965 verschenen, al
waren enkele daarop uitgebrachte geluidsgedichten al voor
die datum geschreven.'
Men vraagt zich af of Paul de Vree zich heeft ontwikkeld van
een schrijver naar een beeldend kunstenaar zonder de poëzie
geheel af te zweren? Zoals bijvoorbeeld Lucebert? Maar daarmee eindigt iedere overeenkomst, want Paul de Vree is steeds
in de meest letterlijke zin aan-het-woord gebleven. Het woord
dat men hoort, leest en ziet. Hij is de weg gegaan van het
woord dat men leest naar het kijk- en hoorwoord.
Een andere oorzaak voor zijn toenemende aktiviteit is van
biografische aard. In 1969 werd Paul de Vree, zestigjaar oud,
gepensioneerd als leraar in de geschiedenis en daarna kon hij
zich meer aan de dichtkunst wijden. Hij voerde een drukke
correspondentie met de dadaïst Raoul Hausmann en met de
franse dichter Henri Chopin. Hij legde zich meer toe op de
filmgroep waarvan hij de leiding heeft: 'Fugitive Cinema' en
op de moderne vlaamse kunst. Hij was sinds de oprichting in
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1958 voorzitter van het Modernistisch Centrum, het latere
Nationaal centrum voor moderne kunst, en daardoor nauw
betrokken bij de evolutie van de abstrakte, konstruktieve en
nieuw-realistische bewegingen. In een interview met zichzelf
zegt hij daarover : `Geleidelijk is ook het tijdschrift De Tafelronde het programma- en werkschrift voor die beweging geworden. De integratietendens van de Op art (Vasarely), de
Zerobeweging (Uecker, Mack, Piene), het essentialisme (J.
Verheyen) en het nieuw realisme (Arman, Klein, Villeglé,
Spoerri), om niet te spreken van het konstruktivisme zijn niet
vreemd aan het ontstaan van de evolutieve poëzie.' 2
Wat is dan wel evolutieve poëzie? De naam is afkomstig van de
parijzenaar Henri Chopin, hoofdredakteur van Ou-Cinquième
Saison, revue de poésie évolutive. De nederlandse dichter Frans
Vanderlinde noemde zijn tijdschrift Vers Univers (zes nummers
van mei 1966 tot september 1967) tijdschrift voor evolutieve
poëzie. De term duidt op een poëzie die steeds in ontwikkeling
is en dient als koepelbegrip voor konkrete, spatiale, auditieve,
visuele en audiovisuele poëzie.
Voor de ontwikkeling van De Vree's gedichten van lees- naar
kijk- en hoorpoëzie is zijn ontmoeting met Henri Chopin van
beslissende betekenis geweest. In 1962—'63 richtte hij met
Chopin in Antwerpen de tentoonstelling 'Objektieve poëzie'
in. Frans Vanderlinde rapporteerde van zijn bezoek aan de
expositie, op 23 februari 1963, dat hem daar voor 't eerst de
uitweg duidelijk werd `uit de grauwe, vaak vermoeide, vermoeiende en zelden spitse poëzie die we in Nederland tot dan
toe schreven.' 3 Hij nodigde De Vree uit mee te werken aan het
tijdschrift Kentering, waarvan Vanderlinde redakteur was en
dat in 1963 een duidelijke zwaai naar de konkrete poëzie
maakte met bijdragen van Henri Chopin, Pierre Garnier
('Manifeste pour une poésie nouvelle') en van Vanderlinde
zelf met proeven van geluidspoëzie. In december 1963, na de
vijfde jaargang, breekt de redaktie met Vanderlinde en zijn
tendens naar een `nieuwe poëzie' en deze richt in mei 1966 zijn
eigen blad Vers Univers op met een internationale redaktieraad
gevormd door Paul de Vree, Pierre Garnier en de schotse
dichter Ian Hamilton Finlay.
334

Ook De Tafelronde waarvan De Vree na i 956 in feite de eenhoofdige leiding heeft (naast een redaktie met onder meer
Henri Chopin en Henri-Floris Jespers), legde na 1963 het
accent op de poëzie in fusie, `waarmee de poëzie bedoeld
wordt die aan de hand van elektronische middelen klank- en
stemgeluiden bewerkt en/of de grafische waarde van de
gedrukte, getekende of handschriftelijke tekst (die tot een
enkele letter kan gereduceerd worden) integreert. De poëzieof verbografie komt ten volle in De Tafelronde tot haar recht.
Thematisch en technisch heeft de konkrete poëzie sedert het
door de Dadaïsten gelanceerde "Lautgedicht" weer een werkelijke vernieuwing in de poëzie gerealiseerd, nl. het visuele
gedicht', aldus De Vree. 4
Alvorens nader in te gaan op de konkrete gedichten van Paul
de Vree zelf, acht ik het noodzakelijk te wijzen op de grote
uitstralende invloed van De Tafelronde op andere nederlandse
en vlaamse beoefenaren van konkrete poëzie. Paul de Vree
heeft zich nooit beperkt tot creatief schrijven, hij is ook steeds
een stimulator van nieuwe stromingen geweest. Met zijn essays
en persoonlijke kontakten heeft hij vooral in de laatste vijf à
zeven jaar een krachtige opwaartse druk uitgeoefend op de
vernieuwing van de literatuur. In De Tafelronde laat hij niet
alleen erkende schrijvers aan het woord, hij maakt ook ruimte
voor jonge dichters die de taal als een zelfstandig verschijnsel
willen laten zien of horen. Frans Vanderlinde werd na de
breuk met Kentering een van de vaste medewerkers van het
tijdschrift van De Vree. Sinds 1967 publiceren dichters als
Hans Clavin, Herman Damen, Leon van Essche, Mark Insingel, Robert Joseph, Gerrit Jan de Rook, Herman de Vries en
Ivo Vroom in De Tafelronde. Anderzijds schreef De Vree in Vers
Univers, AH, tijdschrift voor verbaal plasticisme van Herman
Damen, Integration van Herman de Vries, Bloknoot van Robert
Joseph en Gerrit Jan de Rook en in Subvers van Hans Clavin.
In zijn artikelen getuigt Paul de Vree zowel van een grondig
inzicht in de historische achtergronden van de konkrete poëzie
als in de verschijningsvormen van de nieuwe, evolutieve
dichtkunst.
Zo wijst hij in een `Vergelijking met de voorgangers' 5 op de
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ritmische poëzie van Paul van Ostaijen in `Bezette Stad' en op
het visueel lyrisme van Guillaume Apollinaire in `Calligrammes'. Van Ostaijen stond `de vertaling door het gedrukte
woord van het muzikale in het grafische voor' en zijn ritmische
typografie kreeg daardoor de betekenis van een fonetische
partituur. `In feite realiseerde Van Ostaijen in zijn
dadaïstische periode audio-visuele poëzie.' In januari 1966
wijdde De Vree een speciaal nummer van De Tafelronde aan
Paul van Ostaijen en Dada en in hetzelfde jaar schreef hij een
essay over de berlijnse periode van Van Ostaijen dat in 1967
samen met een artikel van Henri-Floris Jespers werd
uitgegeven. Tot een van zijn voorgangers rekent De Vree ook
Michel Seuphor, die tussen 1925 en 193o een `verbale muziek
in zinloos verband' nastreefde en `de poëzie reduceerde tot
alleen haar klankwaarde'. In zijn verzameling kritische
opstellen tussen 1963 en 1967, gebundeld in Onder experimenteel
vuur, gaat De Vree dieper op het werk van Seuphor in.
Belangrijk in verband met dit artikel is waar De Vree zijn
eigen werk onderscheidt van dat van zijn voorgangers. `Dat
onderscheid', zegt hij, ligt in `het afleggen van de vrees voor de
totale breuk met de vorm en het bewuste onderzoek naar de
visuele en auditieve mogelijkheden der perceptie. In mijn
"Zimprovisaties" streef ik niet naar zinledige of zinloze poëzie,
waardoor mijn gedichten duidelijk verschillen van sommige
dadaïstische poëzie. Aan de ene kant wijst de improvisatie erop
dat mijn poëzie niet met voorbedachten rade ontstaat, aan de
andere kant grijpt zowel structureel als proportioneel de zingeving in die als verbaal en/of grafisch taalfabrikaat èn autonoom èn werkelijk is an sich.' 5
De Vree benadert daarmee de theorie van Max Bense, grondlegger van de leer der semiotiek, voor wie het gedicht een
tekstvlakte is waarop de woorden in het teken staan en met
elkaar in relatie treden. Van Bense gebruikt hij het motto:
`want schrijven, het is een taal fabriceren, ze niet toepassen'
boven een artikel over konkrete poëzie in De Tafelronde van j uli
1966. In zijn studie Poëzie in fusie, die wordt gevolgd door een
bloemlezing, werkt hij de voorgeschiedenis en de diverse groepen in de konkrete poëzie, zoals de braziliaanse Noigandres336

groep van Gomringer en verschillende europese stromingen,
nader uit. Daarin ook geeft hij de eer aan Theo van Doesburg,
voor wie poëzie al in de twintiger jaren `geen filosofie en zeker
geen geschiedenis is, niet de verstaanbaarheid dient, maar zijn
in zichzelf is, uitgedrukt door klankbetrekkingen en klankcontrasten'. Als kenmerken van konkrete poëzie noemt De
Vree het denkspel-element, het gedicht dat alleen zijn eigen
structuur meedeelt, een zelfstandig voorwerp is en niet de
interpretant van een ander objekt of van min of meer subj ectieve gevoelens. Hij legt ook verband met de kinetische kunst
in de handreiking tot participatie met de lezer. `De konkrete
poëzie', concludeert De Vree, `vermijdt de thematiek en metafysiek en schenkt des te meer aandacht aan de structuur en het
ritme die muzikaal en/of visueel zijn. Mijn eigen bijdrage',
vult hij aan, `schommelt tussen fonetische structuren en grafische woord- en letterbeelden.' 6
Ook elders (zie noot 7 en 8) neemt Paul de Vree afstand van
dichters die konkrete poëzie dood verklaren omdat zij er onvoldoende mogelijkheden in vinden voor hun sociaal-kritisch
engagement, dat is ingegeven door gebeurtenissen als de
parijse Mei-revolutie, de oorlogen in Vietnam en Biafra en de
inval in Tsjechoslowakije. De Vree sluit zich liever aan bij de
dichters die menen dat konkrete poëzie `een frisse wind joeg in
de taal en dat dit fenomeen nog niet dood is, dat ze tot
fascinerende creaties leidde en nog veel verder kan.'' Hij
verwijst ook de meer plastisch ingestelde konkrete dichters die
het teken zo centraal stellen dat zij het fotografische beeld, de
act, een situatie als middelen tot poëzie inlassen, naar grensgebieden. `Ik zelf hou mij aan het woord of zijn fragmentatie
met alle grafische mogelijkheden.'$ Hij wijst technische hulpmiddelen, als de bandrgcorder, de radio of elektro-akoestische
manipulaties evenals de grafische mogelijkheden van de
schrijfmachine niet af, mits ze geïntegreerd blijven in de taal.
De menselijke stem, letters, woorden of gebaren dienen centraal te blijven staan. Paul de Vree blijft een woordkunstenaar, die onafhankelijk van zijn subjectieve gevoelens of
ideeën de taal als een zelfstandig `fabrikaat' wil laten horen of
zien in tekens die onderling relaties leggen en de lezer-kijker337

luisteraar betrekken in het creatieve proces.
In I965 publiceert Paul de Vree een keuze uit zijn dertigjarige
poëzieproduktie onder de titel H.eros.hima. Het bundeltje is
verdeeld in drie perioden, waarvan de derde in 1953 begint
met de oprichting van De Tafelronde samen met onder meer
Ivo Michiels en Adriaan de Roover. Na zijn impressionistische
en zijn expressionistische verzen geldt voor dit derde, experimenteel-evolutieve tijdvak, van dada naar konkreet, dat de
taal vrijer wordt gehanteerd als materiaal waarmee de dichter
associatief en improviserend werkt naar een ritme dat in de
laatste gedichten ook grafisch is uitgedrukt.
In 1966 verschijnt als privé-uitgave Explositieven met elf mechanische gedichten ontleend aan de mogelijkheden van de
schrijfmachine. Enkele zijn herdrukt in het fraai uitgegeven
Zimprovisaties dat in H.eros.hima al aangekondigd, eerst in september 1968 verschijnt. De bundel omvat zes hoofdstukken:
audio-visuele gedichten, konkrete gedichten, tipogrammen,
visuele gedichten, explositieven en teksten, gevolgd door een

korte gebruiksaanwijzing. Het eerste gedicht 'Toute prédication' luidt als volgt:
TOUTE PREDICATION EST UN ATTENTAT A LA LIBERTE DE
L 3 HOMME. LA POESIE, COMME JE LA CONCOIS, NEST PLUS LA
FEMME DE CHAMBRE DES PRINCES, PRELATS, POLITICIENS, PARTIS,
OU ENCORE DU PEUPLE. ELLE EST ENFIN ELLE-MEME: UN PHENOMENE PHONETIQUE VOCAL EN SOI DE SOURCE PSYCHO.

PHYSIQUE ET OBJECTIVEMENT STRUCTURE A L'AIDE DE MOTS, DE
SONS ET DE MOYENS MECANIQUES ET GRAPHIQUES (ENREGISTREMENTS ET ECRITURES) . LE VISUEL VERBAL PUR N'EXISTE PAS.
IL SUSCITE TOUJOURS LE SON OU LE BRUIT D'OU IL PROVIENT ET DONT IL EST LE SIGNE. LE POEME EST UNE EMISSION
DE RESPIRATION AUDIBLE (AUDITION) OU SILENCIEUSE (LECTURE),
CREATIVEMENT MODULEE, PROVOQUEE PAR LA NECESSITE DE
DIRE, NE SE REFERANT A RIEN D'AUTRE QU'A LA SENSIBILITE
D'ETRE (PRESENT ET PLANETAIRE) . C'EST CE QUE JE COMPRENDS PAR L'INTENTION OBJECTIVE DES SONORITES VOCALES :
UNE COMMUNICATION CONCERTEE DE VIBRATIONS CREATRICES
SPONTANEES. LA POESIE PHONETIQUE NE PEUT EXISTER SANS
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UNE REINVENTION DE LA RECITATION, C'EST-A-DIRE LA SONORISATION OU LA REGIE DU SON. TOUT DEPEND EN EFFET DES
NOUVELLES POSSIBILITES D'EXPRESSION MECANIQUE POUR REALISER LA TRANSMISSION DE LA SENSIBILITE TOTALE DU POEME N
LUI-MEME AU FOND UNE PARTIE DU SPECTACLE CINETIQUE
TOTAL QU'HENRI CHOPIN PREVOIT PAR L'UTILISATION INEVITABLE DE LA MACHINE MUE PAR LES ONDES. L' EUVRE SONORE
EST LE RESULTAT D'UN TRAVAIL D'EQUIPE SOUS LA REGIE
DU POETE ET LA REPRODUCTION IDEALE EST CELLE REALISEE
SUR DISQUE H. F. LA ENCORE LA MACHINE EST INDISPENSABLE.
CELA VA DE SOI QUE LE RECITANT (SI CE N'EST PAS LE
POETE) ET L'INGENIEUR DE SONS (EN CE QUI CONCERNE MES
ENREGISTREMENTS) CONTRIBUENT PERSONNELLEMENT A L' ORIGINALITE DE LA REALISATION. A L'AUBE DE L'ERE ELECTRONIQUE
LA POESIE NE PEUT PLUS ETRE UN FABLIAU.

Deze beginselverklaring is horizontaal-lineair gedrukt rond
zeven cirkels, zodat het geheel op een grammofoonplaat lijkt.
Het volgende gedicht 'Veronika' is het enige dat eerder werd
gebundeld en wel in Egelrond, een kleine publikatie uit 1957,
waarin de ontwikkeling van De Vree's dichterschap `van toon
en toverend teken' naar de klankpoëzie duidelijker vormen
aanneemt. Hij imiteert met eigen woordvondsten het geluid
van een druppende kraan. Grafisch wordt de stijgende en
vallende beweging van een vliegtuig uitgebeeld op het ruimtelijke papiervlak. De herhaling, het gebruik van abstrakte
klankwoorden, het inlassen van vreemde woorden en het
associatief gebruik van klank en klankrijm leiden met de ruimtelijke opstelling van gespatieerde of vet gedrukte letters tot
een visuele ritmiek. Een beweeglijkheid die uitloopt in het
geheel handschriftelijke 'Sunset am Meer'. De meest uitgebreide afdeling konkrete poëzie onderscheidt zich door een
bewuste keus voor de vorm die als een tekstvlakte, vierkant,
rechthoekig, diagonaal, verticaal, ruitvormig of driehoekig, de
bladzijde verdeelt in een bedrukte en een onbedrukte ruimte.
De Vree improviseert ook met ritmische typografie om een
woord: in de naam `Istamboul' vormen woordbrokken de
bouwstenen voor een typografisch beeld van de stad. Zo tekent
hij in 'The clock of modernity' met de letters het object na. De
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`Tipogrammen' duiden op oorspronkelijk met de schrijfmachine gerealiseerde beeldgedichten. Uit de herhaald getypte
letters rijst een monument voor `Vietnam' op. Door afwisseling van zwart en wit, het over elkaar dan wel gespatieerd
tikken van de letters, krijgt Mrs. Martin Luther King een
gezicht. Zijn visuele gedichten blijven taalstructuren, maar
het beeldmateriaal is hier verder geaccentueerd. De naam
`Telonius Monk' is gezet uit open letters die hier en daar zwart
ingevuld een pianotoetsenbord laten zien. Het gedicht
`Revolutie' is in rood cirkelvormig gedrukt, waarbij het doorsnijden en verschuiven van de letters de omwenteling aanschouwelijk maken. In latere versies gebruikt De Vree alleen
zwart en wit omdat de visuele werking zo nog wordt versterkt.
`Explositieven' noemt De Vree een serie spatiaal uitgezette
lettertekens die een bepaalde stemming, van chaos tot uitbundigheid, suggereren. Letters en leestekens dwarrelen in losse
structuur tot een vrolijk `April in Paris'. De laatste afdeling
`Teksten' omvat soundpoetry waarin klank- en stemsterkte
voor de realisatie in een visuele partituur is geprogrammeerd.
Dat is het geval in 'Organon' en `Exodus' die door Cor Doesburg voor radio-uitzending werden gesonoriseerd met gebruikmaking van variaties in de spreeksnelheid, het doubleren
van geluiden en verschillende stemsoorten op afwisselende
toonhoogte. In het laatste gedicht zijn bovendien abstrakte
stemgeluiden als de tongklak en het sissen ingevoegd en verspringt de taal van nederlands naar frans en engels. Beide
geluidsgedichten verschenen op een grammofoonplaat als speciaal nummer van het tijdschrift AH.'
De konkrete dichter legt de nadruk op de architectuur van de
taal en maakt het woord tot een zelfstandige activiteit direkt
gericht tot de kijker of luisteraar. (Daardoor leent de konkrete
poëzie zich niet voor een tekstkritische analyse met `close
reading', wel voor een vormtechnische of klankschematische
bestudering.) De Vree tracht te ontkomen aan de bezwaren
van een pure esthetiek. Hij beseft behalve een uitvinder van
taal ook de getuige van zijn tijd te moeten zijn door de keuze
van het object. Titels als 'Gunpoem', `Vietnam', 'Debout les
mors', 'Biafragma' en `Revolutie' evenals de latere gedichten
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afb. Jan Palach

`My word is my sword' en `Tsjechoslowakije' dat ook `Jan
Palach' wordt genoemd, verraden de geëngageerdheid van De
Vree. Zijn oorlogsherinnéringen en sociale betrokkenheid
bepalen de onderwerpen van zijn taal- en tekenmateriaal.
Maar Paul de Vree acht de poëzie al te lang de woordvoerder
voor persoonlijke ideeën en gevoelens en geeft daarom de taal
zelf het recht te manifesteren in vorm en/of klank, visueel dan
wel sonisch. Daarentegen vormt zijn proza, de romans Een
kringloop (na de eerst druk in i 938 geheel herschreven in 1964)
en Buiten de oevers van 1969 evenals zijn ongebundelde verhalen, de neerslag van zijn autobiografische ervaringen.
Het fonetisch element, al aanwijsbaar in bundels als Appassionato en Egelrond uit begin vijftig is in de laatste jaren nog sterker
tot uiting gebracht. De teksten worden 'verbosonische partituren waarbij de visuele notering ondergeschikt blijft aan de
auditieve uitvoering'. Daarbij laat de taaltekenaar De Vree
een `interpretatieve vrijheid bij de realisering in een al dan niet
verstaanbaar weergeven van tekst of schema' . De Vree bepleit
in de audiopoëzie een 'free-sound-poetry' met gebruikmaking
van zowel adem- en spraakgeluiden als elektro-akoestische
manipulaties. 9
Tegelijkertijd richt hij zijn aandacht op de visuele eigenschappen van de taal. In 1970 gaf hij een vijftal poëziegrafieën uit:
Het verbale gelaat van de woorden waarin fotografische elementen
meespelen in het uitbeelden van stadsnamen als Amsterdam
en Londen. In dat jaar ontstond eveneens de bundel Contestical
Mill die uitgaat van de eros-binding. Dat thema staat opnieuw
centraal in zijn laatste bundel Poëzien, waarin ook het actuele
politiek-sociale onbehagen kritisch wordt gevisualiseerd. De
nadruk in deze gedichten ligt op het visuele aspekt, op het
tekenen van de woorden waardoor, aldus De Vree in een
voorwoord, `het grafisch karakter van het materiaal wordt
geaccentueerd zodat van "poëziegrafie" (fusionele poëzie)
kan worden gesproken.' In een aantal beeldteksten gaat De
Vree verder dan in zijn Zimprovisaties wanneer hij de taal nog
meer reduceert en de kollage van beeld- en woordmateriaal
toepast. Een tendens die door Sarenco met `fusionele expressie'
wordt omschreven.
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Paul de Vree blijft ervan overtuigd dat de nieuwe poëzie die
hij voorstaat positief en sociaal gericht is. Hij wil daarom dat
radio en televisie gaan bijdragen tot de distributie van visuele,
radiofonische en elektro-akoestische poëzie. In het internationale tijdschrift Lotta Poetica dat hij in 197 i stichtte samen met
de jonge italiaanse dichter en uitgever Sarenco, pleit hij voor
het gebruik van een eigen studio. 1 ° Hij voert een poëtisch
gevecht om de dichtkunst als een eigen structuur en als een
mentaliteit van het volk te doen herleven. Voor die herleving
van de taal als zelfstandig element van vorm en klank in relatie
tot de kijker en luisteraar die via het teken meespeelt in het
scheppingsproces zet Paul de Vree zich hardnekkig in.

Erik Slagter

Aantekeningen:
1 D volgende gedichten van Paul de Vree verschenen op de grammofoonplaat. Achter de titel is tussen haakjes het jaartal van ontstaan vermeld:
Ogenblik (1948), Kleine Caroli (1963), Vertigo gli (1963), A rose is a rose
(1964)
en Veronika (1953). Op een uitgave van Ou-Cinquième Saison, nr.
28/29, Parijs 1966.
Vertigo gli en Kleine Caroli. Op: Konkrete poésie, Artikulationen. Bern
1966. Organon (1968) en Exodus (1968) . Op een uitgave van AH, nr. 8,
Utrecht november 1968—november 1969.
Rivièra (1967)
en Het leven is een baccarat (1963). Op een plaat uitgegeven
door het Stedelijk Museum van Amsterdam in 1 970.
Op compact cassette verschenen Poemi audio-visuali di Paul de Vree. Amodulo, Brescia 1971.
Tot de belangrijkste exposities in Nederland waaraan Paul de Vree deelnam
behoren de tentoonstellingen:
`? Konkrete poëzie, klankteksten, visuele teksten' in het Stedelijk Museum
van Amsterdam, 6 november 1 970-3 januari 1971.
Konkrete poëzie. In De Krabbedans te Eindhoven, I -23 mei 1971. En een
overzichtstentoonstelling geheel gewijd aan het literaire werk van Paul de
Vree.
`Poëzien 1933-1971' in De Vaart te Hilversum, I I september—' i oktober
1971.
2.Paul de Vree in interview met zichzelf. Gazet van Antwerpen, 13 november
1967.
3.Frans Vanderlinde, Evolutieve poëzie in Nederland. Vers Univers, nr. 6,
september 1967.
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Paul de Vree, De Tafelronde. In: Literair akkoord. Bruna 1969.
5.Paul de Vree, Vergelijking met de voorgangers. Vers Univers, nr. 6, september 1967.
6.Paul de Vree, Konkrete poëzie. De Tafelronde,jrg. ii, nr. 213, juli 1966. Het
nummer is getiteld: Konkreet, popkreet, fonetiek en kinetiek.
7.Paul de Vree, Zijn de dagen van de konkrete poëzie geteld? De Tafelronde,
extra editie oktober 1970.
8. Erik Slagter, Interview met Paul de Vree. Museumjournaal, serie 15, nr. 5,
november 1970.
g.Paul de Vree, Sound-poetry. De Tafelronde,jrg. 15, nr. 3/4, december 1970.
io.Paul de Vree, Editorial 2. Lotta Poetica, nr. i, giugno 1971.
Enkele studies over het werk van Paul de Vree:

Jef Geeraerts, Paul de Vree, fan van foto- en fonopoëzie, in: Elseviers literair
supplement, nr. 5, i i april 1970.
Ton Luiting, Paul de Vree. Utrecht, Orion/Desclee de Brouwer, 1971,(Ontmoetingen; nr. 93).
Erik Slagter, Concrete poëzie in Nederland en België, in: Streven, jrg. 24, nr. 5,
februari 1971. Vervolgd in nr. 6.
Erik Slagter, Concrete poëzie. Zutphen, Thieme, 1972 (Moderne literatuur
nederlands; nr. 5).
Mary Ellen Solt, Concrete poetry: a world view. Londen, Indiana University
Press, Bloomington 197o.
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Het konsept `intertekstualiteit'

i . Typeringen van afzonderlijke uitspraken en de relaties tussen teksten
(intertextualiteit)
Er bestaat een grote verzameling teksten die men (intuïtief)
als literatuur-theoretisch opvat. Voor een deel van deze teksten
lijkt deze denominatie alleen op grond van hun `onderwerp'
en niet van hun wetenschappelijkheid mogelijk. Men eergelijke
de zgn. 'Prisma-diskussie', door Oversteegen (1 969: 2) gepresenteerd als een theoretisch debat, waarvan de wetenschappelijkheid echter gering was (4, 490) . Wil men voor deze
Prisma-teksten de benaming `theoretisch' gebruiken, dan kan
dat niet in de zin die Popper (1966: 31-59) daaraan hecht.
Op grond van methodologische kriteria dient in de bovengenoemde verzameling teksten allereerst een onderscheid gemaakt te worden. tussen wetenschappelijk valide en wetenschappelijk niet-valide diskoursen. Wat deze laatste groep
aangaat, zo blijkt uit de praktijk, kunnen afzonderlijke uitspraken uit wetenschappelijk niet-valide teksten:
(i) Als wetenschappelijk relevant worden beschouwd:
Zo neemt Todorov (1971: 84) een opmerking van Borges
( 1 957: 8 5) over de struktuur van de verhalen uit 1001
Nacht voor zijn rekening, en vindt Genette (1966: 253-sq)
de huidige literatuurwetenschappelijke opvattingen terug
bij Valéry. Todorov en Genette nemen geïsoleerde uitspraken van respektievelijk Borges en Valéry over, dwz.
zij stellen de eis dat deze kompatibel zijn met de meta-taal
waarvan zij zich bedienen. Todorov gaat niet in op de
vraag of Borges' uitspraak uit een konsistent korpus stamt,
bij Genette vinden wij daarentegen de impliciete hypothese dat als de afzonderlijke uitspraken van Valéry met
kernpunten van een bepaald epistemisch kader, c.q. het
Voor waardevolle opmerkingen ben ik dank verschuldigd aan K. D. Beekman die een eerste
versie van dit artikel las.
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strukturalistische, gelieerd kunnen worden, het hele korpus in deze zin konsistent is. Een behandeling van feiten
die deze hypothese weerspreken, zoals Valéry's onhoudbare betekenisbegrip (Verdaasdonk 1971), uitspraken
als : 'Une littérature dont on apercoit le système est perdue'
(Valéry 196o : 8o I ), blijft bij Genette achterwege. Hij
konkludeert tot de konsistentie, en daarmee tot een theoretische status van Valéry's essayistische werk, zonder de
wijze waarop deze teksten koherent zijn in aanmerking
te nemen.
(2) Als globale indikaties van kompositionele elementen (bv.
stijlprocédés) in een objekt-tekst worden beschouwd:
De wijze bv. waarop Thomas Mann de betekenis van
de ironie omschrijft: `Es ist eine in seiner Gelassenheit
fast ungeheurer Sinn, der Sinn der Kunst selbst; eine
Allbejahung, die eben als solche auch Allverneinung ist' (1968:
354) is, in het door ons gekursiveerde gedeelte, kontradiktoir. Hoewel theoretisch niet houdbaar, kan deze uitspraak, juist omdat er geïnsisteerd wordt op het belang
van de ironie voor de kunst, als heuristisch signaal, dat
uiteraard theoretisch geëxpliciteerd dient te worden, bij
de lektuur van Manns werk worden aangewend. Het is
natuurlijk mogelijk dat een auteur dergelijke globale aanduidingen voor teksten van andere auteurs geeft (Schmidt
1971a, 1971b).
Uit (i) kan men afleiden dat de vraag naar de wijze waarop
een tekst (een klasse van teksten) koherent is, voor die naar
de eventuele konsistentie van een tekst gesteld moet worden.
Epistemische overwegingen, zij het niet in de mate waarin
Genette ze hanteert, kunnen ook bij de beantwoording van
de eerste vraag niet achterwege blijven. Het probleem is dat
een tekst uitspraken kan bevatten die niet met elkaar kompatibel zijn omdat zij op onverenigbare epistemische kondities
berusten en/of omdat voor sommige uitspraken wel, voor andere geen logische vorm (Carnap : I966) gevonden kan worden
en/of omdat twee uitspraken in een tekst met elkaar kontradiktoir kunnen zijn. Deze moeilijkheid kan gevolgen heb345

ben voor de wijze waarop men, op basis van een strukturele
deskriptie van uitspraken, de typische wijze waarop een tekst
koherent is dient te formuleren.
Men vergelijke een uitspraak als:
(3) Vorm en inhoud betekenen dus uiterlijk en kern; vorm
en stofactualiteit enpotentialiteit ( Vestdijk i 958: 368), waar
de konsepten zelfs karakteristiek zijn voor de aristotelische
epistèmè, die als hoofdthema de presentie heeft (Derrida i 967a:
23) . Dwz. voor het teken- en voor het tekstbegrip dat op deze
epistèmè is gebaseerd geldt:
(4) Alles wat men met vorm aanduidt, staat in een, ontologisch op te vatten, wordingsrelatie tot de vóor haar gegeven stof (materie) . De denominaties 'aktualiteit' en
`potentialiteit' voor respektievelijk vorm en stof, impliceren de opvatting dat de stof het noodzakelijke substraat, het medium voor de vorm is (Aristoteles Met :184,
Anscombe 1961 : 49-sq) . Vestdijk (268) stelt dat stof en
vorm twee stadia zijn, tw. n en n + i, van één substantie.
(5) De formulering van de eigenschappen van het teken/de

tekst op basis van spatiale kategorieën tgv. het primaat
van de presentie (Derrida 1967a : 46-sq) .
(6) De oppositie sensible/intelligible is konstitutief voor het
teken/de tekst, dwz. voor de komponenten (vorm en inhoud) van het teken/de tekst en voor het teken/de tekst
als zodanig, waarbij:
(i) de vorm naar de inhoud verwijst,
(ii) het teken/de tekst (= vorm + inhoud) naar iets bestaands, als sensible, verwijst (Derrida 1967b:412).
Men stuit in Vestdijk (1 958) op de boven aangeduide moeilijkheid, nl. dat uitspraken uit het diskours niet kompatibel
zijn met het voorgestelde epistemische kader. (4) en (5) gelden, maar (6), waar het fundament ligt voor een expressieesthetika, wordt expliciet afgewezen: niet een thema (de inhoud) maar de mate waarin het taalkunstwerk de transformatie van een bepaalde stof (ie. de taalmaterie, 269) is, levert,
zegt Vestdijk, de kriteria voor een esthetische typologie, dwz.
voor de bepaling van een specifieke koherentie. Een opvatting
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waarin het kunstwerk een verzameling regels (procédés) is,
valt echter niet uit Vestdijk te extrapoleren, daarvoor zijn
de voorgestelde kategorieën te heterogeen. Als voorbeeld kan
Vestdijks omschrijving van de `inhoud' van een taalkunstwerk
dienen: enerzijds acht hij de `inhoud' een konseptuele kategorie (`een beschouwingswijze', 275), niet bestaande los van
het konkrete kunstwerk (269), anderzijds spreekt hij over de
`inhoud' als over het zakelijke gehalte, de bizondere wereld
achter het kunstwerk (267) en analyseert haar in komponenten die slechts `zijdelings in betrekking staan tot het konkrete gedicht' (272 U) .
Een problematische theoretische status voor Vestdijk (1958),
of algemener : voor het genre `literair essay', kan mogelijk
verantwoord worden door de gereleveerd bizondere relatie tot
een epistèmè genre-typerend te achten. Noch Valéry, noch
Vestdijk zijn adekwaat in een, respektievelijk, strukturalistisch
en aristotelisch kader te behandelen. In eerste instantie wil dit
zeggen dat de theoretische explicitering van deze objektteksten vooronderstelt:
(7) Een teksttypologie, die naast de koherentie ook genre-kenmerken voor een bepaalde tekst specificeert. Dwz. zij bevat een eindig aantal tekstgrammatische regels die een
oneindig aantal koherente teksten van de klasse K genereert.
Voor onze voorbeelden (Valéry, Vestdijk) zullen deze tekstgrammatische regels o.m. een epistemisch kader dienen op te
leveren, waarbij afwijkingen van dit kader te formuleren zijn
als (negatief) doorbreking van epistemische regels en (positief) mogelijk als konstitutie van een ander, eveneens welbepaald epistemisch kader. Dit kan toegelicht worden aan
de hand van een uitspraak uit Mulisch (1961: io8) :
(8) Het oeuvre is het nieuwe lichaam van de schrijver, een
lichaam dat hij zichzelf geschapen heeft, hechter, duurzamer dan hetwelk hij van zijn moeder heeft meegekregen.
Men kan deze uitspraak, in eerste instantie, definitioneel
noemen: (8), met de struktuur NC 1 is .NC2 is dan een introducerende definitie, van het type X = df T (Bierwisch/Kiefer
;

,
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1969 : 57-sq) . Het lijkt niet mogelijk (8) een analytische definitie te noemen, ie. een uitspraak die de ekwivalentie van
twee tot de objekttaal behorende termen aangeeft. Al behoort
NC I tot het lexikon van een taal L, dan krijgt NC 1 in (8)
toch een nieuwe betekenis er vindt een extensie plaats van
de grammatika G (voor L) naar G' (voor L') waar `oeuvre'
de reading van NC 2 krijgt. Op grond van deze extensie is (8)
een meta-linguïstische operatie. De lezer verwerft de nieuwe
lexikale eenheid `oeuvre' op expliciete wijze.
Indien men nu, met Bierwisch/Kiefer (69-sq), veronderstelt
dat de semantische struktuur van `oeuvre' is opgebouwd uit
een kern (met linguïstische informatie in komponenten als
(+ KONKREET), ( LEVEND), (+ ARTEFAKT), etc. en een periferie (met encyklopedische informatie), wordt (8) verder
karakteriseerbaar als een redundante definitie tov. G', dwz.
er wordt voldaan aan de voorwaarde dat NC 2 semantische
specifikaties bevat die niet in de kern van NC 1 in L voorkomen
(Bierwisch/Kiefer : 73) .
De vraag naar de zinnigheid van (8) is hierdoor niet beantwoord. Een ekwatieve kombinatie van `oeuvre' en `lichaam'
zal in principe kontradiktoir zijn: de amalgamering van
semantische karakteristieken van `oeuvre' en `lichaam', om een
reading voor .NC 1 is NC2 te krijgen, levert een semantisch niet
welgevormde uitspraak op door de antonymie (-LEVEND
+ ARTEFAKT) VS. (+ LEVEND ARTEFAKT). Op grond van
wat Dubois (I 970: 139) over kategoriefouten bij metafoorvorming zegt, kan (8) dan als retorische figuur worden opgevat. Een adekwate beschrijving van (8) dient echter tevens
te verantwoorden dat:
(9) `Oeuvre' en `nieuw lichaam' hier opgevat moeten/kunnen worden als behorend tot een bepaald lexikon, tw.
dat van de alchimie,
(Io) De kombinatie (-LEVEND + ARTEFAKT) met
(+ LEVEND ARTEFAKT) typerend is voor alchimistische teksten men vergelijke de spekulaties over de
bereiding van een homunkulus, dwz. de bereiding
van leven uit materie via ingewikkelde proeven
(Caron/Hutin 1959:37).
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De denominatie `metafoor' voor (8) is te globaal. Men dient
konventies/regels in te voeren om Mulisch (i 961) of algemener : alchimistische, mystieke ed. teksten, te kunnen typeren,
waardoor voor relaties tussen, mogelijk specifieke, semantische
elementen een epistemische funktie wordt vastgelegd.' Genereert men (8) zonder meer mbh. van een metaforisatietransformatie (cf. Abraham/Braunmüller 1971), dan is het
onduidelijk hoe Mulisch' keuze van bepaalde epistemologische themata, als de relatie tekst/werkelijkheid (i o i ), de
representatie (I I I ), het masker (230) etc., en hun behandeling, als volgend uit bepaalde premissen verantwoord kunnen
worden (voor een diskussie over deze themata als epistemologische kwesties zie Deleuze 1969) .
Uit deze bespreking van teksttypologische problemen aan de
hand van afzonderlijke uitspraken als (3) en (8), is de volgende konklusie te trekken: Aangenomen dat uitspraken in een
tekst teksttypologische kenmerken dragen, dan kunnen relaties
tussen afzonderlijke uitspraken uit verschillende teksten maar
voor een deel door typologische regels, waar allereerst de
relatie tussen een genre en een of meer afzonderlijke teksten
gespecificeerd wordt, worden beschreven. Verbanden tussen
uitspraken uit teksten die tot verschillende genres behoren
zullen in dit kader een ingewikkelde behandeling vergen,
terwijl verbanden tussen afzonderlijke uitspraken uit verschillende teksten, waarbij het niet belangrijk is tot welk genre
zij behoren, en waarbij een afzonderlijke uitspraak zich direkt
betrekt op een andere afzonderlijke uitspraak, in dit kader niet
geëxpliciteerd kunnen worden. Relaties tussen uitspraken uit
verschillende teksten noemen wij intertextualiteit.
2 Twee typen intertextualiteit:
indexikale en typologische intertextualiteit
Er zijn in principe twee typen intertextualiteit te onderscheiden:
(i i) (i) Een uitspraak U i of een aantal direkt met elkaar
tot een sekwentie verbonden uitspraken U ;l U in
uit een tekst T i of uit de teksten T i *..T m wordt in
...
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de receptie opgevat als verwijzend naar een uitspraak U p of een aantal direkt met elkaar tot een
sekwentie verbonden uitspraken U P1 U pn uit een
tekst T;
(ii) Het verband tussen U 1 /U il ...U in en U p /U P
U Pn wordt aangegeven door indexikaliseringsregels die
(a) herkenbaarheidskondities specificeren,
(b) de logiko-semantische eigenschappen van U i l
U il
U pn korreleren,
U in met die van U P /U P
(c) (indien (b) niet geldt:) de grafematische/fonetische eigenschappen van U i /U i , ... U in met die
van U p /U p , ... U pn korreleren.
Dit type intertextualiteit, dat wij indexikaal noemen, wordt
het beste opgevat als een relatie tussen logiko-semantische
eigenschappen van uitspraken. Hoe een relatie, als in (i i ii)
onder (c) aangeduid, vermoedelijk tot stand komt, wordt in
(14) gezegd. De motivering van indexikale intertextualiteit
als een relatie tussen logiko-semantische eigenschappen is zo...

, ...

...

, ...

wel met empirische als met theorie-interne argumenten te

geven.
Neemt men aan, dat indexikale intertextualiteit plaatsvindt
tussen zinnen, respektievelijk Z i (uit T i ) en Z n (uit T n dan
moet gelden, voor de relatie `letterlijk citaat' waarbij Zi =
Z n , dat Z i en Z n door dezelfde transformatie-regels op dezelfde elementaire zin worden gegenereerd. Wij gaan uit van
Harris (1965) waar een model wordt voorgesteld om overeenkomsten en verschillen tussen zinnen in een natuurlijke taal
te beschrijven. Wanneer Z ; een versie van Z n is, dwz. alleen
een grote mate van identiteit met Z n vertoont, zal men
Z i en Z n moeten beschrijven als tot stand gekomen door kwa
aantal, ordening en/of type verschillende transformaties op
dezelfde elementaire zin. Het aantrekkelijke hiervan is, dat
het verschil in aantal, ordening en/of type tussen deze
transformaties zou kunnen dienen om de mate van identiteit
tussen Z i en Z n nauwkeurig te bepalen.
Harris' voorstel lijkt echter niet goed bruikbaar voor onze
doeleinden, daar de indeling van Z i tov. Z n volgens een
akseptabiliteitsordening (367-71) plaatsvindt. De relatie tussen Z ;
),
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en Z n is er, in dit model, een van kleinere/grotere akseptabiliteit. Het is dan niet goed mogelijk het feit te verantwoorden
dat Z i opgevat moet worden als een citaat/versie van precies Z n immers Z i kan volgens Harris' model veel nauwer
gerelateerd zijn met Z' i , Z" i , etc. dan met Z.
Dat er sprake is van een ordening volgens akseptabiliteit, op
grond van de syntaktische transformaties ter verkrijging van
Z i en van Z n impliceert dat een dergelijk model taal
immannent is. Deze syntakticiteit en de gebondenheid aan één
natuurlijke taal.L maken het onmogelijk een indexikale intertextuele relatie tussen Z i (in Li ) en Z. in (L e betrekkelijk
eenvoudig te beschrijven, vooral als men denkt aan een
indexikaal intertextuele relatie tussen twee sekwenties (SQ) 2
SQ, (in L i ) en SQ, (in L„), waarbij SQ. de parafrase/het
resumé van SQ is, zoals bv.:
(I 2) (Angst voor de dood is zinloos:) Om de eenvoudige
reden dat wij reeds een eeuwigheid doorlopen hebben,
dat wij al eenmaal non-existeerden en ontdekt hebben
dat dit néant volstrekt geen verschrikkingen insluit
(Nabokov 1961 : 2 I 2 ), en:
(13) Wenn das, was uns den Tod so schrecklich erscheinen
lâsst, der Gedanke des Nichtseins ware, so müssten wir
mit gleichem Schauer der Zeit gedenken, da wir noch
nicht waren, denn es ist unumstösslich gewiss, dass das
Nichtsein nach dem Tod nicht verschieden sein kann
von dem vor der Geburt, folglich auch nicht beklagenswerter. Eineganze Unendlichkeit ist abgelaufen, als wir
noch nicht waren, aber das betrübt uns keineswegs
(Schopenhauer: I 04 I -2) .
Ook het probleem van de denominaties van indexikaal intertextuele relaties kan niet in een syntaktisch model worden opgelost (cf. 3) .
Voor indexikale intertextualiteit kenmerkend is het feit dat
U i een citaat is, dwz. waargenomen wordt als repetitie/versie
van U n . De primaire eigenschap van U i is het in T i als zodaniggepresenteerdworden ( Searle 1969: 76-sq) . Deze bizondere
status moet aangegeven worden door:
(i 4) Indexikaliseringsregels, die verantwoorden op welke
:

,

)
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wijze U i als citaat/versie van U n wordt geïdentificeerd.
Hierbij is te denken aan:
(i) oppervlakteprocédés, als aanhalingstekens ea. grafische konventies, vermelding van auteursnaam, etc.,
en aan:
(ii) herkenbaarheidskondities. Zij zijn het meest problematische gedeelte van een theorie over indexikale
intertextualiteit. De specifikatie van kondities waaronder een uitspraak U i (in T i ) opgevat wordt als
repetitie/versie van U n (in T n veronderstelt een
diepgaande kennis van receptie-historische faktoren—die verantwoord zou moeten worden in
een Wirkungs- en Textverarbeitungstheorie, Jauss
1 969, 1970; Wienold 1 g7i en het tekst- en andere
materiaal dat in zo'n Verarbeitungsmodel moet
worden ingevoerd.
Voorts zal in deze herkenbaarheidskondities neergelegd moeten worden, welke elementen van welk
textueel niveau termen kunnen zijn in een indexikaal intertextuele relatie. Het is denkbaar dat bij
een zeer expliciete en strikte indexikalisering alleen
een relatie tussen de grafematische/fonetische elementen van twee woordketens uit verschillende
teksten in verschillende talen kan bestaan. Nabokovs (1 961:317) `I have not much at the bank right
now but I propose to borrow—you know as the
Bard said with that cold in his head, to borrow and
to borrow and to borrow', geeft al een voorbeeld
van een geval van indexikale intertextualiteit waar,
op basis van een strikte indexikalisering, de relatie
met Macbeth (V, 5, vs. 19) niet mbh. van logikosemantische eigenschappen is te formuleren. Wellicht zijn verbanden, als tussen het Nabokov-citaat
en Macbeth funkties van een bepaalde mate van
indexikalisering.
Van het tweede type intertextualiteit is sprake indien:
(15) Voor een willekeurig aantal niet noodzakelijk met elkaar tot een sekwentie verbonden zinnen uit een on),

352

eindige verzameling teksten geldt, dat zij eindketens
zijn van tekstgrammatika's (TGs) die leden zijn van
dezelfde familie, TG, ... TG, TG' 1 . . . TG' m etc., dwz.
van een verzameling gerelateerde opeenvolgingen van
TGs. (Voor de notie familie van grammatika's zie
Bierwisch/Kiefer : 62.)
Dit type intertextualiteit noemen wij typologisch. TGs bevatten
een vokabulaire, formatie- en transformatie-regels waarmee
een tekst-basis, T-markers, en uiteindelijk eindketens worden
gegenereerd. Verschillen in teksttypen zijn in principe met
behulp van deze elementen te verantwoorden.
Een enigszins uitgewerkt kader voor zulke typologieën ontbreekt vooralsnog. Men kan Propp (1970) en Todorov
(1971 : 155-sq) als eerste aanzetten beschouwen. Het lijkt
daarbij zinnig teksttypologische kenmerken zoveel mogelijk
in de basis onder te brengen (in de 'tekstkern', cf. Van
Dijk/Ihwe/Petöfi/Rieser 1971:29), dit om een vermoedelijk
direkt typologische intertextualiteit als tussen:
too big! (The Strange„Cult),
(16) Oh Freddie
It's much
en
(17) 'So big', she murmured, urging me on as, not wanting
to force her, I paused to allow her tensed muscles to
relax, 'so very, very big!' (The Oxford Professor) ,
((i 6) en (i 7) geciteerd uit Kronhausen 1959 2 2 2 -3 ), te kunnen onderscheiden van het intertextueel voorkomen van
zinnen als:
(18) Het regende, etc.
,

...

...

3. Drie denominaties voor intertextuele relaties: plagiaat, parodie en
partialiteit
Met behulp van het bovenstaande kunnen wij een suggestie
geven voor de wijze waarop denominaties aan indexikaal/typologisch intertextuele relaties moeten worden toegekend.
In het algemeen wordt, in de literatuur over ons onderwerp,
intertextualiteit opgevat als de identiteit of de gelijkenis tussen
een uitspraak U i in een tekst T i en een uitspraak U„ in een
tekst T n , waarbij men zich afvraagt:
(ig) Welke tekst-elementen, van welk niveau, term kunnen
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zijn in een intertextuele relatie,
(20) Welke denominaties men aan intertextuele relaties moet
geven.
Het onderscheid in twee typen intertextualiteit wordt niet gemaakt. Bakhtine (1 970: 225) neemt aan dat intertextualiteit
plaats kan vinden tussen elementen van zo verschillende niveaus als 'stijl' en `verbale vormen' . Hij geeft drie denominaties voor intertextuele verbanden, tw.:
(21) Konventionalisering,
(22) Parodie,
(23) Polemiek,
die Todorov (1 968: i 12) tot twee reduceert:
(24) Een waarbij een tekst T i geen kritische nuance tov. een
tekst T n vertoont : plagiaat,
(25) Een waarbij T i wél een kritische nuance tov. T n vertoont : parodie.
Op de vraag welke tekst-elementen van welk niveau term
kunnen zijn in een intertextuele relatie gaat Todorov niet in.
Intertextualiteit beschouwt hij als een vorm van konnotatief
taalgebruik; het is in zijn omschrijving niet duidelijk of T i dan
wel U i , U n en/of T n konnoteert. Staiger (197I : I I4 -sq) meent
dat bij (indexikale) intertextualiteit vooral de relatie tussen
de stijlen van T i en van T n relevant zijn: tekstkonstituerende
elementen als stijl en ritme determineren T i dermate, dat de
inbedding van U n (uit T n ) als `letterlijk citaat' niet goed
mogelijk is.
Indien men intertextualiteit opvat als een konnotatief probleem, laat zich de vraag stellen of dit verschijnsel in het
kader van een (stilistische) competence beschrijfbaar is. Bierwisch
(1969:62) ontkent elke mogelijkheid over indexikaal intertextuele verschijnselen te theoretiseren: kan stijl zi. behandeld
worden in een competence-model, ondanks alle deviaties die
een poëtische grammatika, als gevolg van de in `literaire'
teksten dominerende dwang tot kode-doorbreking, moet kunnen verantwoorden; bij intertextualiteit, waar sprake is van
een afwijking tussen afzonderlijke teksten, kan een deviatie tussen
U i uit T i en U. uit T n noch door een voorgegeven
poëtisch (deel-)systeem, noch door afwijkingsregels verant354

woord worden.
Rekening houdend met Ihwe's (1971 : 296) omschrijvingen en
met (1 i) en (14) kan intertextualiteit grotendeels als een
performance-kwestie, dwz. te bestuderen in een literatuurpsychologie en -sociologie, opgevat worden. Bierwisch' ontkenning van de mogelijkheid een systematisering van indexi-

kaal intertextuele verschijnselen te ondernemen wordt al enigszins gerelativeerd doordat hij de relatie tussen een tekst van
Brecht en een van Goethe (zie 5) parodistisch noemt. (i i)
en (i) wijzen overigens in de richting van het stilistische
competence-model van Abraham/Braunmüller (1971), met
stilistische verwachtingsnormen en performance-strategieën.
De twee denominaties, `plagiaat' en `parodie', die Todorov
voorziet (cf. (24) en (25)) gelden, in zijn formulering, nl. voor
relaties tussen twee afzonderlijke teksten, ten hoogste voor gevallen van indexikale intertextualiteit. Men moet dan ook vragen of (24) en (25) ook voor gevallen van typologische intertextualiteit gebruikt kunnen worden en of (24) en (25) exhaustief zijn als denominaties van intertextuele verbanden. De
noties `plagiaat' en `parodie' vooronderstelden de af-, respektievelijk de aanwezigheid van een `kritische nuance'. Deze kritische nuance kan zich niet anders dan op de geldigheid van een
zin/uitspraak uit een andere tekst betrekken. Voor de twee
typen intertextualiteit die onderscheiden werden, laat zich
zo'n geldigheidsprincipe als volgt formuleren:
(26) Voor de uitspraak U i die term kan zijn in een *indexikaal intertextuele relatie geldt: U i heeft de vorm:
V (... x, y ...) of: E (... x, y ...) . Voor iota-operax, y ... Ix, y ...^ )
toren zie Reichenbach (1966 : 264-sq) . Bij indexikale
intertextualiteit tussen U n en U m zijn deze vormen met
elkaar gekorreleerd (zie 5),
(27) Voor de zin Z i die term kan zijn in een typologisch
intertextuele relatie geldt: Z i is een welgevormde eindketen van TG i , dwz. Z ; is door TG i typeerbaar als
tekstuele oppervlaktestruktuur van een tekst T i , behorend tot de tekstklasse K.
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De denominaties (24) en (25) zijn nu zowel aan indexikaal als
aan typologisch intertextuele verbanden toe te kennen. Er
wordt verondersteld, dat intertextuele relaties, als zij typologisch zijn, verantwoord kunnen worden binnen één genregrammatika,cq. familie van grammatika's, en, als zij indexikaal zijn, dmv. de logiko-semantische eigenschappen van twee
uitspraken denomineerbaar zijn.
Voor gevallen die komplikaties van (ii) en (is) zijn, dient
een derde denominatie gepostuleerd te worden, die van
(28) partialiteit,
(i) bij indexikale intertextualiteit: wanneer de relatie
tussen U i (in T i ) en U n (uit T n ), bij strikte indexikalisering, alleen tussen hun grafematische/fonetische elementen bestaat. Als het in (i 4ii) aangehaalde Nabokov-citaat een humoristische werking
heeft is dat omdat er, tegen de verwachting in, juist
geen verband tussen de logiko-semantische eigenschappen van Nabokov (1961:317) en het fragment
uit Macbeth bestaat,
(ii) Bij typologische intertextualiteit: wanneer een tekst
T i lid is van K i en T i een tekst T n (T n < T i ) bevat,
waarvan de grammatika TG n geen lid is van de familie TGs waartoe T i behoort. Door T n kan T i
relateerbaar zijn met de familie TGs waartoe T n
behoort.

4. Kriteria voor de denominatie van typologisch intertextuele relaties
Op welke gronden verkrijgt men denominaties voor typologisch intertextuele verbanden?
Een eerste inventarisatie van faktoren die kunnen dienen om
teksten te typeren, en van elkaar te onderscheiden, geeft
Hausenblas (1966) . Centrale elementen zijn volgens hem:
(29) (i) Verschillende benaderingen van de realiteit, waaruit een onderscheid in genres voortvloeit,
(ii) Binnen deze genres is een verdere differentiatie mogelijk naar tekstomvang, bv.: verhaal (kort) vs.
short story (gemiddeld) vs. roman (lang) (72) .

356

Voorts zijn verschillen tussen teksten te verantwoorden door
(72-3):
(30) De gesproken vs. de geschreven manifestatie,
(3 ij Het voorkomen van dialogen vs. het voorkomen van
monologen; hier kan het drama tov. andere genres worden afgebakend,
(32) Funkties van teksten.
Meer houvast dan deze al te globale teksteigenschappen ((29ii),
(3 I)) bieden (74 - sq) :
(33) De eenvoud vs. de komplexiteit van de tekstuele struktuur van een diskours,
De
onafhankelijkheid vs. de afhankelijkheid van een dis(34)
kours van de situatie,
(35) De kontinuïteit vs. de diskontinuïteit van een diskours.
Systematisering van (29) —(35) vooronderstelt een behoorlijk
ontwikkeld theoretisch kader. Een eerste stap zet. Van Dijk
(i 97 i ), die een tekst typeerbaar acht door:
(36) Specifieke kombinaties van makro-semantische (=
diepte-strukturele) kategorieën, beschrijfbaar in een
competence-model,
(37) Specifieke tekst-funkties, beschrijfbaar in een performance-model (2o -sq) .
Van Dijk (31 -sq) werkt dit vooral uit voor `literaire' teksten.
Hun klassifikatie in (sub-)genres is te ondernemen mbh. van
de volgende konventies/regels:
(38) Definities '(vooral voor metrische strukturen),
(39) Oppervlakte-operaties,
(40) Semantische representaties in de tekstuele diepte-struktuur,
(41) Thematische restrikties voor (40) .
(40) en (41) worden geïllustreerd, voor een narratief genre
als epische poëzie, o.m. door specifikatie van de attributen
van de agentes. Aan deze laatsten worden, in het vermelde
genre, attributen als (+ DAPPER) , (+ TROUW) toegekend,
die hun akties bepalen (Van Dijk: 34) . Voor romans bv. is het
type aktie /agentes, en de dominantie-graad van predikaten die
aktie- of toestandsbeschrijvingen geven, typerend (Van
Dijk: 35) . Voor de hand liggende vragen, nav. deze twee voor357

beelden zijn: Of men de zgn. `handelingen' van agentes uit
hun attributen kan infereren (cf. Verdaasdonk 1972b) ; Hoe
men normatieve attributen als (+ DAPPER), (+ TROUW)
kan verantwoorden in een logika van norm en aktie, dwz.
zonder exklusief beroep op de normatieve esthetische kodex
waaruit deze attributen stammen, zoals deze werd ontwikkeld
in het Frankrijk van de i 7de eeuw, op aristotelische premissen
(De Poetica 1448a) . Hoe, indien een verzameling akties
genre-typerend is, men deze in het kader van een teksttheorie
moet formuleren. Ieder mimetisme, en Van Dijks (35) opmerking dat romans typeerbaar kunnen zijn naar het type
aktie (MOORD voor detektive-romans), geeft weinig garanties hiertegen, leidt tot onaanvaardbare konsekwenties. Men
vergelijke bv. het genre van de doktersroman, dat zich direkt
voor een mimetische typologisering lijkt te lenen (cf. agentes,
akties, locus, etc.), maar waarvan de elementen wellicht komplikaties zijn van een mbh. van globalere elementen te typeren
genre, cq. dat van de romantische Trivialroman.
Hoewel men ziet in welke mate de voorstellen voor teksttypologieën nog intuïtief en summier zijn, kan men de wijze waarop
men tot denominaties voor typologisch intertextuele verbanden komt, op grond van het bovenstaande, iets preciseren:
(42) De denominaties `plagiaat' en `parodie' betreffen de
relaties van (zinnen uit) afzonderlijke teksten enerzijds
met een genre anderzijds,
De
denominatie `plagiaat' is voor typologisch intertex(43)
tuele relaties altijd triviaal,
(44) Zinnen in een tekst of teksten die parodistisch zijn vooronderstellen om beschreven te kunnen worden:
(i) TG-regels, die genre-kenmerken voor deze zinnen/
teksten specificeren,
(ii) Meta-poëtische operaties, te formuleren als doorbreking/weglating van genre-regels,
(iii) De bepaling van een status als verwachtingsnorm
voor (44i) .
De 'pragmatisering', in (44iii), is in het door Abraham/
Braunmüller (1971)voorgestelde kader te situeren; dwz. stijl358

kenmerken kunnen zo verantwoord worden, tevens is het mogelijk op preciese wijze rekenschap af te leggen van het
(intuïtieve) idee, dat de denominatie `parodie' aan teksten
toegekend wordt wanneer vooral het gebruikelijke genreeffekt, bv. (-WAARSCHIJNLIJK) ipV. (+ WAARSCHIJNLIJK)
voor detektive-romans, cf. Todorov 1971: 98-9), ontbreekt.
5. Kriteria voor de denominatie van indexikaal intertextuele relaties
De indexikale intertextualiteit onderscheidt zich van het in 4
besproken type door het feit. dat afzonderlijke uitspraken uit
verschillende teksten met elkaar gerelateerd worden. Niet hun
status als eindketen van een TG is hier primair van belang,
maar de vorm van U i tov. U n
Ook hier moet men vragen naar de gronden waarop men
indexikaal intertextuele relaties denomineert. Afgaande op de
voorbeelden die Kristeva (1969: 256-7) geeft, zou men tot de
denominatie `parodie' voor een indexikaal intertextueel verband komen, indien U i de negatie is van U n , vergelijk:
(45) U n : Nous perdons la vie avec joie, pourvu qu'on en
parle (Pascal) ,
(46) U i : Nous perdons la vie avec joie pourvu qu'on n'en
parle pas (Lautréamont) .
Het belang van deze antonymie wordt nog onderstreept, doordat Kristeva drie typen negatie onderscheidt, tw.:
(47) Totale negatie, met inversie van de betekenis van U n
(48) Symmetrische negatie, met behoud van de `algemene', `logische' betekenis van U„, maar met toekenning van
een nieuwe anti-humanistische, antisentimentele, antiromantische' betekenis aan U n
(4g) Partiële negatie.
Voor (47) en (48) wordt een bepaald betekenis-effekt gepostuleerd, voor (4g) merkwaardigerwijs niet. Wij gaan voorbij aan
het feit dat (48) theoretisch niet valide is geformuleerd en
vragen ons af wat U i parodieert: in (48) geldt de parodie
kennelijk een ideologie/konnotatie van een uitspraak. In dit
verband kan men ook Valéry (I 96o : 696) aanhalen, waar de
parodie zich op de `waarheid' van een arbitraire generalisatie
betrekt:
.

,

,
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(50) Le vacarme intermittent des petits coins ou nous vivons
nous rassure.
Deze voorbeelden bevestigen de in 3 geuite hypothese dat de
parodie zich op de geldigheid van een uitspraak betrekt.
Kenmerkend voor de voorbeelden die Kristeva geeft, en voor
(50), is dat U i en U n universele kwantoren bevatten. (45) en
(46) zijn weer te geven als:
My)
(45') (Vx) (Vy) (Px
(—'Px
(Vx)
My)
(Vy)
(46')
Px = x spreekt over sterven
My = y streft met vreugde
Voor dit type uitspraken geldt:
(5 i) Indien er indexikale intertextualiteit tussen twee universele uitspraken U i (in T i ) en U n (uit T n ) bestaat
en U i en U n bevatten dezelfde predikaten of zodanige
predikaten dat, U; en U n parafrases van elkaar zijn,
dan
(i) komt men tot de denominatie `plagiaat' voor het verband
0

—b

tussen U i en U n indien:

(a) noch U i noch U n het konnektief — bevatten, of:
(b) dezelfde elementen van U i en U, het konnektief -hebben; en:
(ii) komt men tot de denominatie `parodie' voor het verband
tussen U i en U„ indien:
(a) U i minstens één konnektief --- bevat, en U n het
konnektief - niet bevat, of:
(b) U i het konnektief —, niet bevat, en U n minstens één
konnektief --, bevat, of:
niet voor dezelfde ele(c) U i en U n het konnektief
menten hebben.
(5 i i, b) geldt voor:
(52) U : Wer nie sein Brot in Tranen a13 ..., (Brentano), en:
(53) U: Wer nie sein Brot mit Tranen aB..., etc.
(Goethe) .
((52) en (53) ontleend aan Staiger 1971:146-7.)
Parodistisch, volgens (51 ii, b) is het verband tussen:
(54) U : Wer sein Brot mit Tranen aB ..., etc. en:
1

1
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(55) U n : Wer nie sein Brot mit Tranen aB..., etc. (Goethe) .
Het al of niet voorkomen van het konnektief--fungeert als
belangrijkste kriterium voor de denominaties die aan indexikaal intertextuele relatie toegekend moeten worden, wanneer
U i en U n beide de universele of de existentiële kwantor hebben.
Als U i en U„ de vorm (i x) f(x) hebben, geldt dit kriterium
niet. Nabokovs (1962 : 293) beroemde Mérimée-citaat is parodistisch :
(56) Carmen, voulez-vous venir avec moi? (tot Lolita)
(56') (W(ix)C(x)) V (W) ix)C(x)) (cf. Rohrer 1971 : 118).
Wij wilden tenslotte dit voorstel enigszins uitwerken aan de
hand van Bierwisch' (I g6g : 62) voorbeeld van een indexikaal
intertextuele relatie, tw. die tussen Brechts (1967 :18I-6)
`Liturgie vom Hauch' en Goethes Wanderers .Nachtlied.
Allereerst enige algemene opmerkingen : Iedere TG heeft, zoals
gezegd, een vokabulaire, formatie- en transformatieregels die
(minimaal) de koherentie van een tekst verantwoorden. Wij
nemen aan dat koherentie vooral door semantische en pragmatische regels tot stand komt (Van Dijk 197 I : 16) . Een groot
probleem ligt in de relatie van deze regels met het lexikon,
dat, in een `literaire' TG, elementen kan dienen te bevatten die
in een natuurlijke taal L niet voorkomen (Rieser 1971 : I 15).
Uitgaande van een lexikon waarin bepaalde semantische relaties (bv. hypo- en hyperotaktische, cf. Greimas 1966 : i g) zijn
gespecificeerd, kan men de inventaris van Cummings/Herum/
Lybbert (I g7 I) benutten om tekstvormende operaties uit te
werken. Uit deze inventaris zijn ekwivalentie-, inklusie- en
kontiguïteitsrelaties voor lexemen te extrapoleren, die weer de
basis kunnen vormen voor retorische tekst-konstituerende operaties als:
(57) Indien tussen een lexeem in een zin Z i en een lexeem
in een zin Z i+ , (in T i ) een metasememische 3 relatie bestaat, en zekere pronominale restrikties gelden
(Kummer 1971), zijn Z i+ , en Z, met elkaar koherent.
Men vergelijke :
(58) (i) Mijn tante eet ijs.
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(ii) De heks kijkt uit het raam.
R = metafoor
(59) (i) Wat zal ik zeggen over het katholicisme?
(ii) Causa locuta, Roma finita.
R = metonymie.
In Brechts `Liturgie vom Hauch' is een van de procédés waardoor koherentie tot stand komt de metaforisatie van de teksttopic. `Hauch' is teksttopikaal, dwz. beantwoordt aan Riesers
(1971:99) 2e, 3e en 7e kriterium en fungeert als metafoor
voor de agentes, leden van de klasse MENS, `ei altes Weib',
`ei einziger Mann', 'drei bârtige Minner' en 'viele Minner',
waaraan, op grond van kontextualisering, een betekeniselement (—INTENS) kan worden toegekend (cf. Greimas: 42-sq
over kontextuele en nukleaire semen) . Dwz.:
(6o) (-INTENS) fungeert als intermediaire term tussen
`Hauch' en MENS,
(6i) Het betekenis-element (—ANIMATE) in `Hauch' moet
gedeleteerd worden.

(60) vooronderstelt kontextualiseringsregels, die verantwoorden
dat (-INTENS) aan de agentes moet worden toegekend, en
(6 I) vooronderstelt transformatieregels, voor het 'omlabellen'
van (-ANIMATE) tot (+ ANIMATE) (cf. Abraham/Braunmuller : 26-sq) .
Tevens is er in de `Liturgie vom Hauch' indexikale intertextualiteit tussen bv.
(62) Darauf schwiegen die Vöglein im Walde
Ueber allen Wipfeln ist Ruh
In allen Gipfeln spürst du
Kaum einen Hauch (Brecht: I 81)
en Goethes Wanderers ,Nachtlied.
Tot de denominatie `parodie' komt men alleen als men de
metafoor `Hauch' afzet tegen het 'grammatikale' gebruik van
dit lexeem door Goethe. Men krijgt de oppositie:
(63) (Vx) (Hx --) -' Ix) (Brecht)
(64) (Vx) (Hx --o Ix) (Goethe)
Hx = x is een Hauch
Ix = x is Inanimate.
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De permutatie van 'Gipfeln' en 'Wipfeln' is op dezelfde wijze
te behandelen.

H. Verdaasdonk

Aantekeningen :
i .Een bespreking van de wijze waarop een vergelijking als een definitie wordt
gepresenteerd geeft Verdaasdonk (1972a.)
2.De notie 'sekwentie' refereert aan het tekst-niveau dat hiërarchisch op dat
van de zin volgt. Vergelijk de (syntaktische) overeenkomende kategorie SAF
van Rieser in Van Dijk/Ihwe/Petöfi/Rieser (197 I :6—sq.)
3.Voor de notie metasemeem cf. Dubois (1970 :9 i—sq.)
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Bibliografie van de belangrijkste literaire werken, verschenen in de periode i januari
1966-31 december 1970

Vanzelfsprekend is deze bibliografie selektief. Vooral op het terrein van de
werken over literatuur moesten beperkende criteria gehanteerd worden.
Opgenomen zijn slechts die titels waarvan aangenomen kan worden dat zij
interessant zijn voor de niet-specialistische lezer.
De titelbeschrijving is kort gehouden: auteursnaam, titel, plaats en jaar van
uitgave, genre.
De genres zijn aangegeven met de volgende letters (enigszins uitgebreid ten
opzichte van Literair lustrum i) :
Af (aforismen), B (brieven), D (toneel), Do (dokumenten, memoires, bibliografieën etc.), E (essays, waarbij ook kritieken), G (poëzie), I (interviews),
N (verhalen), P (romans en ander lang prozawerk dat tot de 'fiktie' gerekend
kan worden), R (reisverhaal).
Als een publikatie werk uit meer dan één kategorie bevat, of als de kategorie
niet precies vast te stellen is, wordt het genre door meer dan één letter
aangegeven; voorbeeld: P/E.
Als een werk zowel in Nederland als in België verschenen is, wordt dat
aangegeven, wanneer het op de titelpagina vermeld wordt, of als het in de
beschrijving voorkomt die voor de samenstelling van deze rubriek gebruikt
werd (bv. in het Nieuwsblad voor de boekhandel).
Aafjes, Bertus, Die te Amsterdam vaak zei: Jeruzalem. Amsterdam 1 968. R
De rechter onder de magnolia. Amsterdam 1969. N
Abel, Jurgen (ps. van Jan Gerhard Toonder), De tijger in de staart. Amsterdam
1969.P
Achterberg, Gerrit, Blauwzuur. Den Haag 1969. G
Aken, Piet van, Agenda van een heidens lezer. Antwerpen 1967. E
Grut; De mooie zomer van 4o. Brugge i 966. N
Andreus, Hans, .Natuurgedichten en andere. Haarlem 1970. G
De ruimtevaarder en andere gedichten. Haarlem 1968. G
Andries, Marc, De maagdenhorde. Amsterdam 1 g68. P
Auwera, Fernand, Geen daden maar woorden. Antwerpen/Utrecht 1970. I
De koning van de bijen. Amsterdam ig66. P
Mathias 't Kofschip. Amsterdam 1967. P
Schrijven of schieten. Antwerpen 1969. I
Vogels met rode beulskoppen. Antwerpen 1968. N
Babylon, Frans, Een liefhebbend geheugen korrigeert. Eindhoven 1968. G
Bakker, Bert en Wim Gijsen, Lessen in lezen; 2 delen. Den Haag 1967. E
Bakker, Marcel de, Kwartet in 4 dimensies. Gent 1967. G
Bastet, F.L., Een mislukte pansfluit. Amsterdam 1967. G
Beek, Geert van, Blazen tot honderd. Amsterdam 1967. E
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Het mexicaansepaardje. Brugge/Utrecht 1966. N
De steek van een schorpioen. Amsterdam 1968. P
Belcampo, De ideale dahlia. Amsterdam 1968. N
Berg, Arie van den, Mijn broertje kende nog geen kroos. Amsterdam 1970. G
Berge, H. C. ten, Canaletto en andere verhalen. Amsterdam 1969. N
Gedichten (verz.) . Amsterdam 1969. G
Een geval van verbeelding. Amsterdam 1970. P
Personages. Amsterdam 1967. G
Berge, Claude van den, Het gelaat. Antwerpen/Utrecht 1970. P
De ontmoetingen. Antwerpen/Utrecht 1968. P
Berger, Peter, Op tegenspraak. Haarlem 1968, G

Bernhardsson, Carl Olof, zie : Bernlef, J.
Bernlef, J., Bermtoerisme. Amsterdam 1968. G
De dood van een regisseur. Amsterdam 1968. P
Hoe wit kijkt een eskimo. Amsterdam i 97o. G
Paspoort in duplo. Amsterdam 1966. P
De schaduw van een vlek. Amsterdam 1967. N
De schoenen van de dirigent. Amsterdam 1966. G
Het testament van De Vliegende Hollander. Amsterdam 1969. G
De verdwijning van Kim Miller. Amsterdam 1969. N
Wie a zegt. Amsterdam 1970. E
Carl Olof Bernhardsson en Bob Langestraat, De pyromaan. Amsterdam
1967. P/Do
en K. Schippers, Een cheque voor de tandarts. Amsterdam 1967. P/Do
Besten, Ad den, Ik uw dichter. Haarlem 1968. E
Bloem, J. C., Poëtica. Amsterdam 1969. E
Bloem, Rein, De bomen en het bos. Amsterdam 1968. G
Scenarios. Amsterdam 1970. G
Blijstra, R., Een Faust; dialoog. Amsterdam 1967. E
Trio. Amsterdam 1969. N
Boekraad, Leo, Een handvol spijt. Amsterdam 1969. G
Boer, Lodewijk de, De kaalkop luistert; De verhuizing; Borak valt; Darts. Amsterdam.1969. D
Bonten, J. H., A. Koolhaas. Amsterdam 1970. E
Boon, Louis-Paul, De bende van de Stronk, of Paul van Ostaijen als romanschrjver.
Zandvoort 197o. E
De bom. Amsterdam 1968. P
Dorp in Vlaanderen. Amsterdam 1966. N/E
3 mensen tussen muren. Amsterdam 1969. N
Geniaal ... maar met te korte beentjes. Amsterdam 1969. E
go mensen. Amsterdam 1970. E/N
Wat een leven! Amsterdam 1967. N
Bos, Jacobus P., Ik ga voor niemand uit de weg. Amsterdam 1969. N
Bosschaert, Henri, Richard Minne. Utrecht 1968. E
Bousset, Hugo, Herman Teirlinck. Utrecht 1968. E
Boutens, P. C., Verzamelaze lyriek; 2 delen. Amsterdam 1968. G
Braak, Menno ter, en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940; iv (verzorgd
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door H. van Galen Last). Amsterdam 1968. B
Brandt, Willem, Oerwouden en savannen. Amsterdam 1969. G
Pruik en Provo. Amsterdam 1967. E
Brakman, Willem, Debielen en demonen. Amsterdam 1969. P
Het godgeklaagde feést. Amsterdam 1967. P
Brondeel, Paul, De handen. Brussel/Den Haag 1968. P
Ik blanke kaffer. Antwerpen/Utrecht 1970.P
Brouwers, Jaak, e.a., Facetten van Jan Walravens. Brussel 1966. E/Do
Brouwers, Jeroen, Groetjes uit Brussel; ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood.
Brussel/Den Haag 1969. E/Do/R
1oris Ockeloen en het wachten. Brussel/Den Haag 1967. P
De toteltuin. Brussel/Den Haag 1968. N
Brulin, Tone, Gevecht tussen twee mannen van rubber. Den Haag 1968. N
De neger op de sofa. Den Haag/ Rotterdam 1967. N
Buckinx, Pieter G., Blijdschap is een boom. Deurle-Leie 1967. G
Buddingh', C., De avonturen van Bazip Zeehok. Amsterdam 1969. P
Leve het bruine monster en andere schrifturen. Amsterdam 1969. E
Misbruik wordt gestraft. Amsterdam 1967. P
Een pakje per dag. Utrecht 1967. E
Watje zegt ben je zelf; dagboeknotities. Amsterdam i 970. E/Do
Wil het bezoek afscheid nemen? een bestiarium. Amsterdam 1968. G
en Bert Schierbeek, W W of Voor moeders is het altijd het ergste. Amsterdam
1970.D
en K. Schippers, 128 vel schrijfpapier. Amsterdam 1967. G
Buning, J. W. F. Werumeus, Verzamelde gedichten. Amsterdam 1970. G
Burnier, Andreas, De huilende libertijn. Amsterdam 1970. P
Het jongensuur. Amsterdam 1969. P
De verschrikkingen van het noorden. Amsterdam 1967. N
Campert, Remco, Betere tijden. Amsterdam 1970. G
Fabeltjes vertellen. Amsterdam i g68. N
Hoe ik mijn verjaardag vierde. Amsterdam 1969. N
Mijn leven's liederen. Amsterdam 1968. G
Zie ook Kampurt, Remko.
Carmiggelt, S., Fluiten in het donker. Amsterdam 1966. N
Ie blijft lachen. Amsterdam 1968. N
Morgen zien we wel weer. Amsterdam 1967. N
Mijn moeder had gelijk. Amsterdam 1969. N
Twijfelen is toegestaan. Amsterdam 1970. N
Chapkis, Raoul (ps. van H. Brandt Corstius), Ik sta op mijn hoofd. Amsterdam
g66. E
De reizen van pater Key. Amsterdam 1966. P
Zes dagen onbedachtzaamheid kan maken dat men eeuwig schreit. Amsterdam
g66. E
Zie ook Grijs, Piet.
Charles, J. B. De dieren. Zandvoort 1969. G
Claes, Ernest, Omnibus iii. Antwerpen 1968. P/N
Claeys, Herman J., Het geluid; suite in vier bewegingen. Brussel/Den Haag
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1968. P

Steen. Brussel/Den Haag 1969. P
Claus, Hugo, Heer Everzwijn. Amsterdam 1 970. G
Het Goudland. Amsterdam 1966. D
Het leven en de werken van Leopold ii. Amsterdam 1 970. D
Masscheroen. Amsterdam 1968. D
Morituri; libretto. Amsterdam 1968. D
Natuurgetrouwer. Amsterdam 1969. N
De Spaanse hoer (naar La Celestina) . Amsterdam 1 970. D
Thyestes (naar Seneca) . Amsterdam 1 966. D
Van horen zeggen. Amsterdam 1 970. G
Vrijdag. Amsterdam 1969. D
De vijanden. Amsterdam/Antwerpen 1967. P
Coole, Marcel, Het ander uur. Hasselt 1 970. G
Centrifugaal. Hasselt 1969. G
Cornets de Groot, R. A., De chaos en de volheid. Den Haag 1966. E
Labirinteek. Den Haag 1968. E
De open ruimte. Den Haag 1967. E
Een wijze van lev/zen; een verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith, en
Gagarin. Oxford 1969. E/N
De zevensprong. Amsterdam 1967. E
Coster, Dirk, Verzamelde werken; deel v, vi, vii (1967), VIII (1966), Ix, x, xi, xii
(1 970) . Leiden 1967-1970. E/B
Cremer, Jan, Ik jan Cremer; tweede boek. Amsterdam 1966. P
Made in U.$.A. Utrecht 1969. P
Toneel. Utrecht 1969. D
Daele, Jan Emiel, Een placenta; oriëntatie. Brussel/Den Haag 1969. P
Daisne, Johan, De Engelse groetenis (keuze door R. Herreman). Brussel/Den
Haag 1967. G
D/E
Het geluk (luisterspel) ; Wat is magisch realisme? Brussel/Den Haag 1966.
Ontmoeting in de zonnekeer. Brussel/Den Haag 1968. P
Reveillon-Reveillon. Brussel 1966. P
Twee schelpen en wat gruis. Brussel/Den Haag 1967. N
Deel, T. van, Strafwerk. Amsterdam 1969. G
Deelder, Jules, Dag en nacht geopend, Amsterdam 1 970. G
Gloria satoria. Amsterdam 1969. G
Deleu, Jozef, Nachtwerk. Antwerpen 1 970. G
Demedts, André, Daarna. Utrecht 1968. G
Dendermonde, Max, Inzake de liefde; vier ontdekkingen. Amsterdam 1967. N
Kom eens om een keizer. Amsterdam 1968. P
Trap op, trap af. Amsterdam 1967. N
Snipperdagen. Amsterdam 1966. N
Depeuter, Frans, De hand aan jezelf. Antwerpen 1969. P
Om niet te verstenen. Antwerpen 1968. P
Zeven slagen op de gong. Antwerpen/Utrecht 1 970. N
Dermout, Maria, Verzameld werk. Amsterdam 1 970. P/N
Develing, Enno, Het einde van de roman. Z. p. 1967. E
^
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De maagden; projekt 2. Brussel/Den Haag 1968. P/Do
Voor de soldaten. Brussel/Den Haag 1966. P/Do
Dhondt, Astère Michel, Gezangen en gebeden; een selectie 1965-1968. Amsterdam
1969. GEN
De zeilde jacht. Amsterdam 1968. P
Zeven geestige knaapjes. Antwerpen 1967. P
Dinaux, C. J. E., Gegist bestek iii; auteurs van nu. Amsterdam 1969. E
Doel, H. G. van den, Creatief gedichten lezen. Meppel 1968. E
Doolaard, A. den, De goden gaan naar huis. Amsterdam 1966. P
Ontsporingen. Amsterdam 1967. N
Drion, H., Het conservatieve hart. Amsterdam 1966. E
Dubois, Pierre H., Maurice Gilliams. Antwerpen 1967. E
,zomeravond in een kleine stad; capriccio. Den Haag/Rotterdam. P
Duinkerken, Antonvan, Gorter, Marsman, TerBraak. Utrecht 1967 (herdruk). E
Dullemen, Inez van, Luizenjournaal. Amsterdam 1969. R
Elburg, Jan G., Elf gedichten. Zandvoort 1968. G
Emants, Marcellus, Pro domo (samenst. en inl. Pierre H. Dubois) . Amsterdam
968. E
Emmens, J. A., Een hond van Pavlov. Amsterdam 1969. G
Engelman, Jan. Het Bittermeer. Amsterdam 1969. G
Eybers, Elisabeth, Onderdak. Amsterdam 5968. G
Eyckmans, Jozef, Zonder dansmeester. Den Haag/Rotterdam 1967. G
Faro, Isaac, Damesverhalen. Amsterdam 1966. N
Inspio-Lisa. Amsterdam 1968. P
Faverey, Hans, Gedichten. Amsterdam 1968. G
Fekkes,Jan, De God van je tante ofwel het Ezel proces van Gerard Kornelis van het Reve.
Amsterdam 1968. E/Do
Fens, Kees, De gevestigde chaos. Amsterdam 1966. E
Loodljnen. Amsterdam 1967. E
Ferdinandusse, Rinus, En het hoofd werd op de tafel gezet. Amsterdam 1970. P
Op de barkeeper beschouwd. Amsterdam 1967. N
Tappelings. Amsterdam 1970. N
Zij droeg die nacht een paars corset. Amsterdam 1967. P
Ferrier, L.H., Atman. Amsterdam 1968. P
El sisilobi. Amsterdam 1969. P
Foei; nieuwe pornografische verhalen van ,Nederlandse auteurs. Amsterdam
197o. N
Frenkel Frank, Dimitri, Hoe ik van mijn vrouw leerde houden en andere curiosa.
Amsterdam 1968. P
Geel, Chr. J. van, Uit de hoge boom geschreven. Amsterdam 1967. G
Geel, Rudolf, Een afgezant uit niemandsland. Amsterdam 1968. P
Geeraerts, Jef, Gangreen r (Black Venus) . Brussel/Den Haag 1967. P
Indian summer. Brussel/Den Haag 1969. N
De troglodieten. Brussel/Den Haag 1966. N
Het verhaal van Matsombo. Brussel/Den Haag 1966. P
De zeven doeken der schepping. Brussel/Den Haag 1966. D/E/P
Gerhardt, Ida G. M., De ravenveer. Amsterdam, 1970.
G
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De slechtvalk. Den Haag 1966. G
Gerits, A., Wij water. Rijswijk 1967. G
Gestel, Peter van, Een kanjer van een kater. Bussum 1969. N
Gillet, Louis, jan Greshoff. Utrecht i 970. E
Gilliams, Maurice, Zwanen en zoutsteen; Oefentocht in het luchtledige; Libera nos,
domfine. Leiden 1969. (herdr.) N
Gils,'Gust, Berichten om bestwil gevolgd door Finimeuble. Amsterdam 1968. E/N
Levend voorwerp. Amsterdam 1969. G
Munuskript gevonden tijdens achtervolging; gedichten 1962-1966. Amsterdam/
Antwerpen 1967. G
De röntgenziekte. Amsterdam 1967. N
Gomperts, H. A., De eend op zolder. Amsterdam 1970. E
De twee wegen van de kritiek. Amsterdam 1966. E
Wachten op niets. Amsterdam 1970. E
Govaart, Th., Lezen en leven; vingerwijzingen en handreikingen. Utrecht 1967. E
Graftdijk, T. Lachend op de achterste rij. Amsterdam i 970. G
Gregoor, Nol, In gesprek met S. Vestdijk. Amsterdam 5967. I
Greshoff, J., Afscheid van Europa. (autobiogr.) Rotterdam/Den Haag 1969. Do
Cum grano salis. Den Haag 1966. Af
De liefde heeft het laatste woord. Zandvoort 1968. G
Verzamelde gedichten 1907-1967. Den Haag/Rotterdam 1967. G
444 aforismen. Den Haag/Rotterdam 1969. Af
Groot, Jan H. de, Signalen tegen de hemel. Den Haag 1968. G
Groot, Maria de, Het Florentijns circus. Leiden 1967. G
Rabboeni. Haarlem 1967. G
Grijs, Piet (ps. van H. Brandt Corstius), Grasboek of de nagelaten bekentenissen van
Raoul Chapkis. Amsterdam 1970. E/N
Zie ook Chapkis, Raoul.
Guépin, J. P., In een moeilijke houding geschreven opstellen. Amsterdam 1969. E
De mens is een dier maar hij zou het kunnen weten. Den Haag 1967. G
Om zo de volledige mens te tonen. Den Haag 1970. G
Gijsen, Marnix, August van Cauwelaert. Utrecht 1968. E
Helena op Ithaka. Den Haag/Rotterdam 1968. D
Jacqueline en ik. Amsterdam 1970. P
Het paard Ugo; kroniek uit een `beloken' tijd, io mei 1940-dec. 1941. Amsterdam
1968. Do
De val van zijne excellentie minister Plas. Den Haag/Rotterdam 1969. P
Gysen, René, Grillige Kathleen. Amsterdam 1966. N/E/Do
Op weg naar de literaire receptie. Den Haag/Rotterdam 1970. P/E/Do
Haan, Jacques den, Monnikje Lederzak en andere driestheden; nog wat shop talk.
Amsterdam 1968. E
Haasse, Hella S., Krassen op een rots. Amsterdam 1970. R
Een nieuwer testament. Amsterdam 1966. P
Persoonsbewijs. Utrecht 1967. Do
De tuinen van Bomarzo. Amsterdam 1968. P/E
Habakuk u de Balker, Boerengedichten, ofwel met de boerenbijl, bijeengelezen door zijn
lintworm. Amsterdam 1969. G

372

Uier van 't oosten; nieuwe melk-en-bloedspugingen. Amsterdam 1970. G
Haesaert, Clare, e.a., Zeven over Karel Jonckheere. Brussel 1967. E/Do
Hamelink, Jacques, De betoverde bruidsnacht. Amsterdam 1970. D
Horror vacui. Amsterdam 1967. N
Een koude onrust. Amsterdam 1967. G
Oudere gronden. Amsterdam 1969. G
Ranonkel of de geschiedenis van een verzelving; een soort epos. Amsterdam 1969. P
De rudimentaire mens. Amsterdam 1968. N
Hanlo, Jan, In een gewoon rijtuig. Amsterdam 1966. N
Moelmer. Amsterdam 1967. P
Verzamelde gedichten. Amsterdam 1970. G
Hardy, Paul, Hubert Lampo. Antwerpen 1967. E
Harm, J. van, Harry Mulisch. Utrecht 1970. E
Harmsen van der Beek, F. ten, Gewone Piet & andere Piet. Amsterdam 1970. N
,Neerbraak. Amsterdam 1969. N
Wat knaagt? Amsterdam 1968. N
Harten, Jaap, Garbo en de broeders Grimm. Amsterdam 1969. P
De getatoeëerde Lorelei. Amsterdam i 968. P
Een lokomotief achter prikkeldraad. Amsterdam i 970. G
Hartkamp, Martin, Folteren en andere obsessies. Den Haag 197o N
Hartog van Banda, L., Iris; een roman voor kokers; Teken; Tjong Khing. Amsterdam 1968. P
Hattum, Jac. van, Loze aren. Brussel/Den Haag 1970. P
Vreemd aan het vandaag. Leiden 1969. G
Hawinkels, Pé, Autobiografische f itsen en fratsen. Amsterdam i 969. N
Bosch & Bruegel. Utrecht 1968. G
Het uiterlijk van de Rolling Stones. Utrecht 1969. G
Hazeu, Wim, De helm van aarde. Brussel/Den Haag 196o. P
en Cor Holst (red.), ¢o + ; literaire radio portretten. Amsterdam 1969. E/Do
Heeresma, Heere, Geef die mok eens door, jet. Amsterdam 1968. P
Hip hip hip voor de antikrist. Amsterdam 1969. P
De verloedering van de Swieps. Amsterdam 1967. P
Heeresma, Faber, en Heere Heeresma, Teneinde in Dublin. Utrecht 1969. P
Hendriksson, J. G., Wees niet zo burgerlijk. Amsterdam 1967. N
Henriksson, J. S., De werkelijkheid van Delta D. Amsterdam 1970. N
Hensen, Herwig, Geworpen in deze wereld. Amsterdam/Antwerpen 1967. G
Hermans, Willem Frederik, Fotobiografie. Amsterdam 1969. Do
Hollywood. Amsterdam 1970. E
De laatste resten tropisch Nederland. Amsterdam 1969. R
Mandarijnen op zwavelzuur (uitgebr.herdr.) Amsterdam 1967. E
Nooit meer slapen. Amsterdam 1966. P
Overgebleven gedichten. Amsterdam 1968. G
Wittgenstein in de mode. Amsterdam 1967. E
Van Wittgenstein tot Weinreb; het sadistische universum 2. Amsterdam 1970. E
Een wonderkind of een total loss. Amsterdam 1967. N
(onder ps. Pater Anastase Prudhomme S. J.) Annum veritatis. Amsterdam
1968. E
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Hertog, Salvador, De kleinkornelkes. Amsterdam 1968. P
Herzberg, Judith, Beemdgras. Amsterdam 1968. G
Vliegen. Amsterdam 1970. G
Hiddema, Arie B., Dag Heer! Goeiemiddag Heer! Amsterdam 1970. P
Hillenius, D., De beestachtige bronnen van het geweld. Amsterdam 1969. E
Het romantisch mechaniek. Amsterdam 1969. E/G
Uit groeiende onwil om ooit ergens in veiligheid aan te komen. Amsterdam i 966. G
Holsbergen, J. W., Het pistool van de rekening. Amsterdam 1968. P
Zakenmensen, eerlijk als goud of: het plan Frankrijk. Amsterdam 1967. P
Hoornik, Ed, In de vreemde. Zandvoort 1968. G
De overlevende. Amsterdam 1968. P
De vingerwijzing. Amsterdam 1969. P
Hoornik, Eva, Ontbijt met z'n drieën. Amsterdam 1968. P
Hulsker, J., 1. H. Leopold; schrjversprentenboek 15. Amsterdam 1970. Do
Huyskens, Wim, De poëtische bijl. Amsterdam 1969. G
Schuine lyriek. Amsterdam 1969. G
Ikink, Harry, De blindganger. Amsterdam 1968. P
Insingel, Mark, Een getergde jager. Amsterdam 1966. N
Een kooi van licht. Deurle 1966. G
Modellen. Amsterdam i 970. G
Perpetuum mobile. Amsterdam 1970. G
Spiegelingen. Amsterdam 1968. P
Een tijdsverloop. Amsterdam 1970. P
Itterbeek, Eugène van, Actuelen. Lier 1967. E
Tekens van leven; beschouwingen over het schrjverschap. Brussel i 969. E
Jacob der Meistersânger, Net als vroeger. Amsterdam 197o. G
E
Janssens, Marcel, Max Havelaar; de held van Lebak. Antwerpen 1970.
De schaduwloper. Leuven 1967. E
Tachtig na Tachtig; de evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van
Couperus tot Michiels. Leiden 1969. E
Jonckheere, Karel, In de wandeling lichaam geheten. Brussel/Den Haag 1969. G
Nacht? zei de zon, nooit van gehoord! Brussel/Den Haag 1 968. N/Af
Oostende vertelt; anekdotische roman van een stad. Utrecht 197o. Do/P
De vogels hebben het gezien. Utrecht 1968. Do
Jong, Martien J. G., Eén perron maar drie treinen; Den Brabander, Van Hattum,
Hoornik. Leiden 1970. E
Flierefluiters apostel. Leiden i 970. E
Leopolds 'Cheops'. Leiden 1966. E
Twintig poëziekritieken. Leiden 1966. E
Van Bilderdijk tot Lucebert. Leiden 1967. E
Jonghe, Marie-Claire de, Jaja. Amsterdam 1969. G
De lemen liefde. Amsterdam 1969. G
Kaleis, Huug, Schrijvers binnenste buiten. Amsterdam 1969. E
Kampurt, Remko, Tjeempie! of Liesje in Luiletterland. Amsterdam 1968. P
Kars, Theo, Alice of de koorts van het verstand. Amsterdam 1970. P
De verleider. Amsterdam 1969. P
De vervalsers of De opkomst en ondergang van het bediendenwezen. Amsterdam
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1967.P
Kazan, Max, Naima. Lier. 1968. P
Kerkwijk, Henk van, Mythen, legenden e.a. anachronismen. Amsterdam 1970. G
Rotte fazant. Amsterdam 1967. P
Tot de aanval; een serie vernietigingen. Amsterdam i 968. N
Kommaboek over Boon. Dubbelnr. van Komma 1, 5/6, 1966. E
Komrij, Gerrit, Alle vlees is als gras of het knekelhuis op de dodenakker. Amsterdam
1969. G
Maagdenburgse halve bollen. Amsterdam 1968. G
Koolhaas, A., Andermans huid. Amsterdam 1968. N
Corsetten voor een libel. Amsterdam 1970. N
Mijn vader inspecteerde iedere avond de Nijl. Amsterdam 1970. N
Noach. Amsterdam 1970. D
Ten koste van een hagedis. Amsterdam 1968. N
Vleugels voor een rat. Amsterdam 1967. N
Kopland, Rutger, Alles op de fiets. Amsterdam 1970. G
Onder het vee. Amsterdam 1966. G
Het orgeltje van resterday. Amsterdam 1970. G
Kossmann, Alfred, De architect. Amsterdam 1969. N
Clownsreis; een epiloog. Amsterdam 1967. R
Gedichten 1940-1965 (verz.) . Amsterdam 1969. G
Reisverhaal. Amsterdam 1966. R
De vrouwenhaters. Amsterdam 1968. N
De wind en de lichten der schepen. Amsterdam 1970. P
zie ook: Vriesland, Victor E. van
Kousbroek, Rudy, De aaibaarheidsfactor; teken; Hepzibah. Amsterdam 1969. E
Anathema's i. Amsterdam 1969. E
Anathema's 2. Amsterdam 1970. E
Het avondrood der magiërs. Amsterdam 1970. E
Kouwenaar, Gerrit, ioo gedichten. Amsterdam 1969. G
Krabbé, Tim, Flcinagan, of het einde van een beest. Laren 1970. P
Krol. Het gemillimeterde hoofd. Amsterdam 1967.P
Over het uittrekken van een broek. Amsterdam 1970. G
De laatste winter. Amsterdam 1970. P
Een morgen in maart. Amsterdam 1967. G
De ziekte van Middleton. Amsterdam i g6g. P
De zoon van de levende stad. Amsterdam 1966. N
Krijgelmans, C. C., Homunculi. Amsterdam/Antwerpen 1967. N/P
Kuyk, William D., 45 gedichten. Amsterdam 1969. G
Kuyten, André, Het wilde westen; een amsterdamse roman. Brussel 1969. P
Lampo, Hubert, Armand Boni. Brussel 1967. E
De draad van Ariadne. Brugge/Utrecht 1967. E/Do
Er is meer, Horatio (gesprekken met Robin Hannelore) . Amsterdam 1970. I
De goden moeten hun getal hebben. Amsterdam 1969. P
De heks en de archeoloog. Amsterdam 1967. P
De madonna van Nedermunster. Amsterdam 1967. N
De ring van Móbius. Den Haag/Brussel 1966. E
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Langestraat, Bob, zie Bernlef, J.
Last, Jef, Drie over rood (herdr. van Marianne, Elfstedentocht, Zuiderzee). Amsterdam 1968. P
Lauwens, Willy, Het vuur van de trots. Den Haag/Rotterdam i 968. P
ging zacht zanger. Den Haag/Rotterdam 1970. N
Leeuwen, Boelie van. De eerste Adam. Amsterdam 1966. P
Lehning, Arthur, De draad van Ariadne. Amsterdam 1966. E
Leiker, Sjoerd, De achtervolgers. Den Haag 1967. P
Op blote voeten. Den Haag 1970. P
Leupen, Herbert, Muis in de melk. Amsterdam 1969. N
Lodeizen, Hans, .Nagelaten werk. Amsterdam 1969. G
Loggem, Manuel van, Goud en doodslag. Hilversum 1968. P
De oertijd voor het venster. Amsterdam 1966. N
Longie, Albert de, Gerrit Achterberg. Utrecht i 970. E
Lopez, Esteban, God als vrouw. Amsterdam 1967. E
De prjsstier. Amsterdam i 967. P
Lorreis, Hector Jan, NR-.NF; ,Nieuwe Roman-Nieuwe Filosofie; Van de nouveau roman naar de nouveau nouveau roman. Brussel/Den Haag 1967. E
Lucebert, Seizoen. Amsterdam 1969. G
Maanen, Willem G. van, Helse steen, een vertelling. Amsterdam 1970. P
Een onderscheiding. Amsterdam 1966. N
Maele, Marcel van, Kraamanijs. Brugge 1966. P
Scherpschuttersfeest. Brussel/Den Haag 1968. P
Manifest van de jaren zeventig. (Peter Andriesse, Hans Plomp, Heere Heeresma, George Kool) . Amsterdam 1 970. E
Marugg, Tip, In de straten van Tepalka. Amsterdam 1967. P
May, Lizzy Sara, Grim. Amsterdam 1969. G
Het dubbelspoor. Amsterdam 1966. P
Meeuwis, Wim, Een lichte onrust. Amsterdam 1 970. P
Membrecht, Steven, Alle homo's vliegen. Amsterdam 1970. N
Over de dood en gevulde kip. Amsterdam 1967. P
De sektariërs en de witte vlek. Amsterdam 1968. P
Werk van Steven Membrecht. Amsterdam 1969. E/P/N
27 verhalen uit de homosuele sfeer. Amsterdam 1967. N
Messel, Saul van (ps. van Jaap Meijer), Bruid waar bl ft je mond; een bundel
priapieën. Haarlem 1969. G
Meijer, Jaap, Waar wij ballingen zijn; essays over joodse letterkundigen in .Nederland.
Den Haag/Rotterdam 1968. E
De zoon van een ganzen; het leven van Jacob Israël de Haan. Amsterdam 1 967. E
zie ook Messel, Saul van.
Michaelis, Hanny, De rots van Gibraltar. Amsterdam 1 970. G
Michiels, Ivo, Orchis militaris. Amsterdam 1968. P
Verhalen uit Journal Brut. Amsterdam 1966. N
Middeldorp, A., Het dantemeisje. Amsterdam 1967. N
Minco, Marga, Een leeg huis. Amsterdam 1967. P
Mok, Maurits, Avond aan avond. Amsterdam 1970. G
Mooijman, Willem, Forum; brieven, citaten, dokumenten en knipsels (met een
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inleiding door L. Mosheuvel). Den Haag/Rotterdam 1969. B/Do
Morriën, Adriaan, Het gebruik van een wandspiegel. Amsterdam 1968. G
Mulisch, Harry, Bericht aan de rattenkoning. Amsterdam 1966. E
Paralipomena orphica. Amsterdam 1970. E/N
Wenken voor de Jongste Dag. Amsterdam 1967. E/N/D
De verteller of een idioticon voor zegelbewaarders. Amsterdam 1970. P
Het woord bij de daad. Amsterdam 1966. E
Nathusius, Marie-Sophie, Een gat in de tijd. Amsterdam 1966. N
Nescio, Heimwee en andere fragmenten (overdruk uit Tirade) . Amsterdam i 968. N
Nolthenius, Helene, De afgezoende stad. Amsterdam 1970. P
Buiten blijven. Amsterdam 1966. P
Een ladder op de aarde. Amsterdam 1968. P
Noordstar, J. C., De zwanen en andere gedichten (ede, vermeerderde druk bezorgd
door Rudolf Escher) . Amsterdam 1967. G
Nooteboom, Cees, Gemaakte gedichten (verz.) . Amsterdam 1970. G
Nuis, Aad, De Balenkraai. Amsterdam 1967. E
Twee schelven hooi; opmerkingen over poëzie en politiek. Amsterdam i 968. E
Oegema van der Wal, Th., Van en over jac. van Hattum. Brussel/Den Haag 1969.
E/Do
Oliveira, E. d', '8o en 'go aan het woord (herdr., ingeleid door Kees Fens).
Amsterdam 1966. I
Oliveira, H. U. Jessurun d', Vondsten en bevindingen. Amsterdam 1967. E
Oosterhuis, Huub, In het voorbijgaan. Utrecht 1968. G
Parcival. Bilthoven 1970. G
Otten, Jo, Bed en wereld. (herdr.) Amsterdam 1967. N
Ottevaere, E., J. C. Bloem. Utrecht 1968. E
Oudshoorn, J. van, Het onuitsprekelijke (verzorgd en toegelicht door W. A. M.
de Moor) . Amsterdam 1968. B
Verzameld werk i; novellen en schenen. (uitg. W. A. M. de Moor). Amsterdam
1968. N
Ouwens, Kees, Arcadia. Amsterdam 1968. G
De strategie. Amsterdam 1968. P
Over René Gysen (samengesteld door de Komma- redaktie) . Den Haag/Rotterdam 1970. E
Oversteegen, J. J., Multatuli en de kritiek (bloeml. met inl.) . Amsterdam 1970. E
Vorm of vent. Amsterdam 1969. E
Perron, E. du, zie Braak, Menno ter.
Peypers, Ankie, Binnenland. Amsterdam 1967. G
Tussen tekst en uitleg. Amsterdam 1968. G
Tussentijds. Amsterdam 1967. P
De vallei van Obermann. Amsterdam 1969. P
Platteel, Harry, Ik ben een hand. Brussel/Den Haag 1968. P
De maniak. Brussel/Den Haag 1966. P
Met Marga? Misschien. Brussel/Den Haag 1966. P
Plomp, Hans, Het Amsterdams dodenboekje; een strooibi jet. Amsterdam 1970. P
De chinese kruiwagen en ander schrijnend proza. Brussel/Den Haag 1969. N
De ondertrouw; een somber herenboek. Brussel/Den Haag 1968. P
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Polet, Sybren, Mannekino; een realistische fabel (met essay van Paul de
Wispelaere) . Amsterdam i g68. P
De sirkelbewoners. Amsterdam 1970. P
Poll, K. L., Bijdrage tot troost en luxe. Amsterdam 1967. G
De eigen vorm. Amsterdam 1967. E
Poortere, José de, Gedichten. Brugge 1967. G
Praag, Siegfried E. van, Grenzenzoekers. Den Haag 1970. P
Dejacobsladder. Den Haag 1969. P
De rattenkoning. Den Haag 1966. P
Presser, J., Uit het werk van dr.
Presser. Amsterdams 5969. E
Prudhomme, Pater Anastase-S. J., zie: Hermans, W. F.
Raes, Hugo, Bankroet van een charmeur. Amsterdam 1967. N
De lotgevallen. Amsterdam 1968. P
Reizigers in de anti-tijd. Amsterdam i 970. P
In gesprek met Hugo Raes (Rein Bloem, R. A. Cornets de Groot, René Gysen,
Herwig Leus, Weverbergh, Paul de Wispelaere) . Amsterdam 1 969. I
Reen, Ton van, Lachgas. Amsterdam i 968. P
1946-1967. Amsterdam 1967. N
Reve, Gerard Kornelis van het, Nader tot U. Amsterdam 1966. P
A Prison Song in Prose. Amsterdam 1968. N
Reve, Karel van het, Het geloof der kameraden. Amsterdam 1 969. E
Marius wil niet in Joegoslavië wonen. Amsterdam 1970. E
Met twee potten pindakaas naar Moskou. Amsterdam i 970. E/R
Siberisch dagboek. Utrecht 1966. R
Reijnders, Karel, Pierre Kemp, een zondagsdichter? Groningen 1970. E
Robberechts, Daniël, Aankomen in Avignon. Brussel/Den Haag 1970. P
De grote schaamlippen. Den Haag/Rotterdam 5969. Do
Tegen het personage. Brussel/Den Haag 1969. N
Roegholt, Richter, Spiegel van Sem. Amsterdam 5967. G
Roest Crollius, B., Het alibi van Egidius; De koningsmantel. Amsterdam 1967. N
Dagboek van Sara. Amsterdam 1970. N
Roggeman, Willem M., Het orakel van ,New York City. Den Haag 1969. G
De verbeelding. Hasselt 1966. P
Roggeman, Willy, De axolotl. Den Haag/Rotterdam 1967. P
Catch as catch can; een tekst. Den Haag/Rotterdam 1968. P
Free en andere jazz-essays. Den Haag/ Rotterdam 1969. E
Nardis. Den Haag/Rotterdam 1966. G
Over de methode. Den Haag/Rotterdam 1967. E
De ringen van de kinkhoorn. Den Haag/Rotterdam 1970. E
Het zomers nihil. Den Haag/Rotterdam 1966. P
Roland Holst, A., Een kleine schoof. Zandvoort 1969. G
Kort. Den Haag 1 967. Af
Met losse teugel. Den Haag 1970. G
Uitersten. Den Haag 1967. G
Vuur in sneeuw. Den Haag 1968. G
Romein-Verschoor, Annie, Omzien in verwondering i. Amsterdam 1970. Do
Romijn Meijer, Henk, Lieve zuster Ursula, Amsterdam 1970. P
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Naakt twaalfuur je. Amsterdam 1967. E
Rosseels, Maria, Wacht niet op morgen. Amsterdam 1969. P
Rubinstein, Renate, Met verschuldigde hoogachting. Amsterdam i 966. E
Ruebsamen, Helga, De heksenvriend. Amsterdam 1966. P
Wonderolie. Amsterdam 1970. P
Ruitenberg-De Wit, A. F., Formule in de morgenstond; een studie over het dichtwerk
van Gerrit Achterberg. Amsterdam 1968. E
Ruting, Jos, Op de vuist met de engel. Amsterdam 1966. P
Rutten, M., Karel van de Woestijne. Utrecht i 970. E
Ruysbeek, Erik van, De open wereld. Den Haag 1967. G
Ruyslinck, Ward, De apokatastasis of het apocriefe boek van Galax JViksen. Brussel
Den Haag 1970. P
Golden Ophelia. Brussel/Den Haag 1966. P
De Karakoliërs. Brussel/Den Haag 1969. P
Het ledikant van Lady Cant. Brussel/Den Haag 1968. P
Sanderse van der Boede, C., Marga Minco. Utrecht 1970. E
Schagen, J. C. van, Klein vlooientheater. Amsterdam 1970. G
Schaik-Willing, Jeanne van, Uit de stalles. Amsterdam 1966. E
Schalekamp, Jean A., Bedankt voor alles. Amsterdam 1967. P
Scheer, Lieve, De poëtische wereld van Paul Snoek. Brussel/Den Haag 1966. E
Schenkeveld, Marg. H., Een begin van rekenschap; de structuur van de bundel Een
winter aan zee. Assen 1970. E
Schierbeek, Bert, Een grote dorst; een kettingreactie. Amsterdam 1968. P
Inspraak. Amsterdam 1970. P/Do
Zie ook Buddingh', C.
Schilp, C. A., Herman Heijermans. Amsterdam 1967. E
Schippers, K., Verplaatste tafels; reportages, research, vaudeville. Amsterdam 1969.
G
Zie ook Bernlef, J.
Zie ook Buddingh', C.
Schmidt, Annie M. G., En ik dan? Amsterdam 1969. D
Schouwenaars, Clem, De man van mos. Brussel/Den Haag 1966. N/D
Een nacht op Elba. Antwerpen/Utrecht 1969. P
Twee maal leven. Brussel/Den Haag 1968. P
Simhoffer, Kees, Een been onder het zand. Amsterdam 1967. N
Simons, Wim J., Henriëtte Roland Holst. Utrecht 1969. E
Smit, Gabriël, Leven van gedichten (verz.). Utrecht 1969. G
Op mijn woord. Utrecht 1968. G
Snoek, Paul, Gedichten 1954-1968. Brussel/Den Haag 1969. G
Zwarte muze. Den Haag 1967. G
Soudijn, Karel, Dreunende kabouters. Amsterdam 1967. G
Het kruidenboek. Amsterdam 1970. G
Speliers, Hedwig, De astronaut. Hasselt 1969. G
Omtrent Streuvels. Brugge 1968. E
Spillebeen, Willy, De krabben. Brugge/Utrecht 1967. P
De Maanvis. Brugge/Utrecht 1966. P
De sfinks op de belt. Brussel/Den Haag 1969. P
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Steen des aanstoots. Brussel/Den Haag 1970. P
Springer, F., De gladde paal van de macht; een politieke legende. Amsterdam i 969. P
Schimmen rond de Parula. Amsterdam 1966. N
Stassaert, Lucienne, Fossielen. Brugge/Utrecht 1969. G
De houtworm. Antwerpen/Utrecht 1970. N
Stip, Kees, Ballade van de honderd vrjers. Den Haag 1968. G
Stuiveling, Garmt, Vakwerk. Zwolle 1967. E
Willens en wetens. Amsterdam 1967. E
Stutvoet, Cor, Strandpaal. Haarlem 1967. G
Teister, Alain, Brief aan de eigenaar. Amsterdam 1966. N
Terborgh, F. C., Abyla. Den Haag 1969. G
Odysseus' laatste tocht. Den Haag 1970. N
Teylingen, H. van, De baron fietst rond. Haarlem 1967. G
Tieges, Wouter Donath, Met hun fikken aan zin sarkofaag. Amsterdam 1970. P
Wie niet ziet is blind. Amsterdam 1968. N
Tielman, Inge, Deelbaar licht. Haarlem 1967. G
Timmer, Charles B., De kinderen van yessenin. Amsterdam 1969. E
Rusland zwart op wit. Amsterdam 1966. E
Timmers, Oscar, .Nelson's oog (herdr.) Amsterdam 1968. N
Toonder, Jan Gerhard, Opstaan op Zaterdag. Amsterdam 1966. P
Toorn, Willem van, Landschap voor een dode meneer. Amsterdam 1968. G
De neger. Amsterdam 1966. N
Twee dagreizen. Amsterdam 1969. P
Tophof, Michael, Leeg te aanvaarden. Amsterdam 1966. P
Vertrektijden. Amsterdam 1968. P
Uyl, Bob den, Wat fietst daar? Amsterdam 1970. E
Een zachte f uittoon. Amsterdam 1 968. N
Vaandrager, C. B., Gedichten. Amsterdam 1967. G
Vandeloo, Jos, De coladrinkers. Brussel/Den Haag i 968. P
Copernicus of de bloemen van het geluk. Den Haag 1967. G
De io minuten van Stanislao Olo. Brussel/Den Haag 1969. N/D
De week van de kapiteins. Brussel/Den Haag 1969. D
Vanvugt, Ewald, Goeroe; uit het verborgen leven van jezus. Amsterdam 1968. P
Mijn vrouwen. Amsterdam 1967. P
Veen, Adriaan van der, Kom mij niet te na. Amsterdam 1968. P
Vriendelijke vreemdeling. Amsterdam 1969. P
Velde, Roger van de, Kaas met gaatjes. Brussel/Den Haag 1 970. N
Knetterende schedels. Brussel/Den Haag 1969. N
Recht op antwoord. Den Haag/Rotterdam 1969. P/Do
De slaapkamers. Brussel/Den Haag 1968. N
Venema, Adriaan, Christiaan, leven en lijden van een charlatan. Den Haag 1970. P
Verhagen, Hans, Cocon; cyclus. Amsterdam 1967. G
Sterren, cirkels, bellen. Amsterdam 1968. G
Verhoeven, Corn., Bona niets. Bilthoven 1970. E
Het grote gebeuren. Utrecht 1966. E
Inleiding tot de verwondering. Bilthoven 1970. E
Omzien naar het heden. Utrecht 1968. E
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Tegen het geweld. Utrecht 1967. E
Rondom de leegte. Utrecht 1969. E
Voor eigen gebruik. Utrecht 1969. E
Verhoeven, Nico, De eendere dingen. Haarlem 1967. G
Verstegen, Judicus, De koekoek in de klok. Amsterdam 1967. P
De koning van het puin. Amsterdam 5970. N
Legt uw hart daarop. Amsterdam 1967. P
De vloek van het schema. Amsterdam 1970. P
Een zon bij nacht. Amsterdam ig68. N
Vestdijk, S., Defilmheld en het gidsmeisje. Amsterdam 1968. P
Gallische facetten, Den Haag 1968. E
De hotelier doet niet mee. Den Haag 1968. P
De huisbewaarder. Amsterdam 1967. P
De leeuw en zijn huid. Den Haag/Rotterdam 1967. P
De onmogelijke moord. Amsterdam 1 g66. P
Het proces van meester Eckhart. Den Haag/Rotterdam i 970. P
Het schandaal der blauwbaarden. Den Haag/Rotterdam 1968. P
Het spook en de schaduw. Den Haag/Rotterdam i g66. P
Het verboden bacchanaal. Amsterdam 1969. P
Vijfvadem diep. Amsterdam 1969. P
Het wezen van de angst. Amsterdam/Den Haag 1968. E
Vestdijk in kaart (verzorgd door Daisy Wolthers) . Den Haag 5967. Do
Vestdijknummer van Raster, oktober 1968.
Veydt, Laurent (ps. van Georges Adé), De aftakeling. Antwerpen/Utrecht

1969. N
Beschrijving van een hemelvaart. Brugge/Antwerpen 1967. P
De hemel. Antwerpen 1968. P
Vianen, Bea, Sarnami, hai. Amsterdam 1969. P
Vinkenoog, Simon, Leven en dood van Marcel Polak. Amsterdam 1969. P/Do
Proeve van een kommunikatie. Amsterdam 1967. E/Do
Vogelvrj; bouwstenen 1963-1967. Amsterdam 1967. E/Do
Weergaloos; ontdekkingsreizen naar de waarheid. Hilversum i 968. E/Do
Visser, Eduard, Fyffes heten nu Chiquita. Amsterdam 1968. N
Homo sapiens. Brussel/Den Haag 1970. P
Maria en de pop of de laatste dagen der heiligen. Amsterdam 1968. P
Vlek, Hans, Iets eetbaars. Amsterdam 1966. G
Een warm hemd voor de winter. Amsterdam 5968. G
Zwart op wit. (verz.) Amsterdam 1970. G
Vlierden, B. F. van, Albert van Hoogenbemt. Antwerpen 1967. E
Guido Gezelle tegenover het dichterschap. Utrecht/Antwerpen 1967. E
Van In 't Wonderjaar tot De Verwondering. Antwerpen 1969. E
Voeten, Bert, Een bord bekijken. Amsterdam 1966. G
Vogelaar, Jacq Firmin, Anatomie van een glasachtig lichaam. Amsterdam 1966. P
Gedaanteverandering of 'n metaforiese muizeval. Amsterdam i 968. P
Het heeft geen naam. Amsterdam 1968. N
Kaleidiafragmenten. Amsterdam 1970. P
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Vijand gevraagd. Amsterdam 1967. P
Vree, Paul de, Buiten de oevers. Brugge/Antwerpen 1969. P
Contestical Mill. Brescia i 970. G
Explositieven. Antwerpen i 966. G
Onder experimenteel vuur. Brugge/Antwerpen 1968. E
Poëzie infusie. Lier 1968. E
Verbaal gelaat. Antwerpen 1970. G
,improvisaties. Lier 1968. G
met H.-F. Jespers, Paul van Ostaijen. Brugge/Antwerpen 1967. E
Vreede, Mischa de, Binnen en buiten. Haarlem 1968. G
Vries, Theun de, Doodskoppen en kaalkoppen. Amsterdam 1966. N
Het Friese kabinet. Amsterdam 1968. N
Een god in haar schoot (hoorspel) . Amsterdam 1 969. D
Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. Amsterdam 1968. I/B
De namen in de boom. Amsterdam 1967. P
Vriesland, Victor E. van, Herinneringen (verteld aan Alfred Kossmann) .
Amsterdam 1969. I/Do
Verzamelde gedichten. Amsterdam 1968. G
Vroman, Leo, Agenda uit het jaar 2000. Amsterdam 1968. E
Ballade van mezelf. Zandvoort 1969. G
God en godin. Amsterdam 1967. G
Het Grauwse Diep. Amsterdam 1966. D
114 gedichten. Amsterdam 1969. G
Voorgrond, achtergrond. Amsterdam 1969. D
Vuyk, Beb, De eigen wereld en die andere. Amsterdam 1969. N
Waarsenburg, Hans van de, Met innige deelneming. Leiden 1968. G
Niet dat powezie nu zo belangrijk is. Leiden 1969. G
Stadtekens. Amsterdam 1969. G
Waasdorp, Joop, Welkom in zee! Amsterdam 1970. N
Walcheren, G. van de (ps. van D. V. Nijland), De naakte hond. Amsterdam
1968. P
Walraven, W., Brieven aan familie en vrienden 1919-1941. Amsterdam 1966. B
Walschap, Gerard, Het avondmaal. Amsterdam 1968. P
De consul. Amsterdam 1967. P
Het gastmaal. Amsterdam 1967. P
De kaartridder Amsterdam 1967. P
Tor. Amsterdam 1967. P
Wap, Hans Melchior, Schoten en filtersigaretten. Amsterdam 1967. G
Warmond, Ellen, Geen bloemen/geen bezoek. Amsterdam 1968. G
De groeten aan andersdenkenden. Amsterdam i 970. G
Van kwaad tot erger. Amsterdam 1968. N
Mens; een inventaris (verz.) . Amsterdam 1 969. G
Testbeeld van koudklimaat. Amsterdam 1966. G
Warren, Hans, Tussen hybris en vergaan. Den Haag 1969. G
Waskowsky, Riekus, Slechts de namen der grote drinkers leven voort. Amsterdam
1968. G

382

Wie het eerste z'n stenen kwijt is ... Amsterdam i 970. G

Waterman, ,Jacques A., Album. Amsterdam 1970. G
Weghe, Jan van den, Een korrel zand. Brussel/Den Haag 1967. P
Weisgerber, Jean, Hugo Claus; experiment en traditie. Leiden 1970. E
Westerlinck, A., Gesprekken met Walschap (deel i) . Hasselt 1970. I
Westerman, Thera, Een tuiltje schrikdraad. Amsterdam 1967. G
Weverbergh, (J.), Blauw rapen. Amsterdam 1969. N
Het dossier jan. Amsterdam 1968. E/P
Gilgamesj herschrijven. Aalst 1967. P
Puin. Brussel/Den Haag 1970. N/E/Do
Wiener, Lodewijk-Henri, Duivels jagen. Amsterdam 1968. N
Seizoenarbeid. Amsterdam 1967. N
Zwarte vrijdag. Amsterdam 1967. P
Willems, Eldert, Antibarbaar en de walvis. Amsterdam 1967. G
Winkler, C., Freud is een voyeur. Amsterdam 1967. G
Wispelaere, Paul de, Facettenoog (inl. Weverbergh) . Brussel/Den Haag 1968. E
Met kritisch oog. Den Haag/Rotterdam 1967. E
Paul-tegenpaul. Den Haag/Rotterdam 1970. E/Do
Wolff-Catz, Helma, Van wit en van zwart. Amsterdam 1967. P
Wolkers, Jan, Horrible tango. Amsterdam 1967. P
Turks fruit. Amsterdam 1969. P
Yperman, Chris, Pour Delphine. Amsterdam 1970. P
Zanger, Jan F. de, Niet alleen/maar ook. Den Haag 1967. G
Zikken, Aya, 's Morgens en 's avonds niet bellen. Amsterdam 1969. Do
Zuiderent, Ad, Met de apocalyptische mocasins van Michel de .Nostre-dame op reis door
Nederland. Amsterdam 1968. G

383

Personenregister

In dit register zijn slechts auteurs opgenomen, van primaire of sekundaire literatuur. Wanneer het niet
om een eenvoudige vermelding gaat,
maar om een (min of meer uitgebreide) karakteristiek, zijn bij
auteurs uit het nederlandse taalgebied de betreffende paginacijfers
kursief gedrukt. Auteurs van sekundaire literatuur zijn niet opgenomen,
als het slechts gaat om een verwijzing

in de vorm van naam plus boektitel,
zoals bijvoorbeeld in noten regelmatig voorkomt. Anonieme werken
zijn op de titel (eerste hoofdwoord)
te vinden.
Ook als een auteur niet bij name
genoemd wordt maar alleen impliciet (bijvoorbeeld door de vermelding van een door hem geschreven
boek) is hij opgenomen.
De afkorting n betekent `noot', bijvoorbeeld 5n2 = pagina 5 noot 2.

Achterberg, Gerrit, 57, 268n 1, 286
Adorno, Th. W., 30
Aken, Piet van 66-67, 26on5
Andreus, Hans, 286
Andries, Marc, 22
Apollinaire, Guillaume, 336
Armando, 27-28, 284
Artaud, Antonin, 39, 117, 123
Auwera, Fernand, 20, 26, 30
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anders opgezet dan in deel I. In een
gesegmenteerd boek dreigen altijd
breuklijnen te vallen die te scherp
worden; de redaktie heeft in dit
tweede deel aan dat probleem meer
aandacht besteed dan in het eerste,
door de beide afdelingen nauwer
op elkaar te lateo aansluiten. Het
gevolg is dat Panorama minder een
opsommend overzicht is dan in deel
meer een reeks essays over respektievelijk proza, poezie, essay en
algemene ontwikkeling in de bespreekperiode, met allerlei verbindingslijnen naar de artikelen in de
afdeling Projielen,
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