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Bij

ij e van inleiding

Het is niet mijn bedoeling de principes, de smaken, de idios ncrasieen, die al dan niet stereotiep, al dan niet evoluerend, al dan
niet grillig, uit de hier bijeengebrachte beschou ingen en kritieken kunnen orden afgeleid, in de e etalage to leggen. Voor over e voor ich elf spreken, ilde ik e dat juist laten doen . Voor
een paar grondstellingen, geloofsartikelen als men il, mask ik
een uit ondering, omdat ik vind dat e niet vaak genoeg omschreven en verdedigd kunnen orden .
Mijn eerste stelling is : literatuur kan alleen begrijpelijk orden gemaakt in de samenhang van schrijver, maatschappij en leers . De apartheid van de literatuur, at el haar 'autonomie'
ordt genoemd - sommige literatuurbeschou ers eggen een
gematigd autonomistisch standpunt in to nemen : iets heel biars - is voor mij even ver erpelijk als het politiek-racistische
begrip `apartheid'. Men stelt een menselijk maaksel ter ijde van
de andere menselijke dingen als iets van hogere rang dat door het
andere niet besmet mag orden . Zoals men mensen isoleert van
mensen . Het is een vergelijkbare hoogmoed.
T eede stelling. Literaire teksten ijn geen toverspreuken, die
met een onbegrensd aantal betekenissen geladen ijn en ook
geen voltooide, afgeronde, volmaakte creaties . Het ijn intenties .
Zoals bij ieder taalgebruik is er een communicatieve situatie,
aarin de le er niet iedere betekenis aan de tekst mag toeschrijven die hij aan ijn persoonlijke preoccupaties en associaties ontleent . Hij moet de bedoeling van de schrijver proberen to vinden .
die in de tekst is uitgedrukt .
Men denkt bij het oord bedoeling vaak aan iets dat staat tegenover het gerealiseerde . Hij bedoelde het ene, maar schreef het
andere . Hij deed iets lelijks, maar bedoelde het mooi . Nee, de
bedoeling die ik bedoel, is precies at er in de tekst gerealiseerd
is . Niet at vooraf of achteraf of ergens anders dan in het erk
door de auteur ordt meegedeeld . `Eigenlijk gaat dat boek',
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leest men soms, `over de een aamheid of over het identiteitsverlies of over de slechtheid van de bourgeoisie . Dat heb ik ermee
bedoeld : Zoiets kan een heel interessante mededeling ijn, maar
m . i . heeft de le er - en dus ook de criticus - alleen to maken
met die bedoeling die naar ijn mening in de literaire tekst is
neergelegd . `Intentie', oals hier bedoeld, staat niet tegenover
'bereiktheid', maar geeft het karakter aan van de bereiktheid .
Het is at in taal bereikt kan orden . Een literair erk is geen
aparte erkelijkheid, geen ereld in oorden, geen creatie, geen
autonoom organisme ; het is, oals alle andere teksten, een uitgedrukte bedoeling .
Het kan ijn dat de bedoeling die een schrijver egt gehad to
hebben, in de tekst niet is terug to vinden, maar het is ook mogelijk dat at daarin el kan orden gevonden, door de schrijver
niet als ijn bedoeling herkend ordt . Literaire teksten verschillen immers van andere teksten juist doordat daarin iets anders
dan het bedoelde of iets meer dan het bedoelde kan ijn uitgedrukt.
Wat de schrijver el eet geschreven to hebben, maar niet bedoeld, at hem toeschijnt van buiten to ijn gekomen, `la part
de Dieu', dat is ook het element dat de le er bij voorkeur geneigd
is ich toe to eigenen, d. . . met ijn persoonlijke inbreng to
interpreteren. Hier vooral orden le ersrechten geclaimd die
passen in het emancipatie-streven van on e tijd . Een stap verder
dan het programpunt `autonomi van het kunst erk' en men is
be ig to strijden voor de onderdrukte le er. Waren tot voor kort
le ers mensen die de schrijvers - al dan niet met een slecht geeten - hun eigen bedoelingen in de schoenen schoven, tegenoordig komen ij op voor hun rechten . Zij illen niet alleen
gelijke rechten met andere le ers - alle interpretaties, vinden ij,
ijn evenveel aard - maar ook eisen ij democratische gelijk
heid met de schrijvers . Het kunst erk ordt volgens een veel
verbreide opvatting door de 'creatieve le er' voltooid . De op ijn
tafel ge aaide tekst is op ijn best een gelijk aardige aanleiding.
Ik ie het anders . Precies o als taaluitingen in de omgang moet
men literaire teksten interpreteren volgens veronderstelde bedoelingen . Het le en van literatuur verschilt alleen in dit op icht
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van b. v. het le en van brieven, dat e de schrijver niet kunnen
of niet illen vragen at hij met het geheel of met een bepaalde
passage bedoelt . Niet kunnen : e eten dat hij niet ant oordt,
hij is misschien dood. Niet illen: de literaire conventie houdt
nu eenmaal in dat bedoelingen alleen gelden als e ijn uitgedrukt ; en juist de schrijver kan moeilijk onderscheiden tussen
at hij meende to bedoelen en at er `staat' .
Het is niet verkeerd om 'bedoelingen' bij het le en to betrekken, oals o vaak ge egd ordt . Het is el verkeerd om ich met
onuitgedrukte bedoelingen to gaan be ighouden of om onbeuste bedoelingen - een moeilijk, maar onvermijdelijk begrip over het hoofd to ien .
Eeu enlang theologisch en juridisch gegoochel met interpretaties heeft het eenvoudige verstaan van bedoelingen, dat de leerstaak is, verduisterd . Misschien moet men enig besef hebben
van de gren enloosheid van het geknoei met teksten, die de in
moeten doen van de uitleggers, de schriftgeleerden, de talmoedisten, de scholastici, de jurisprudentie-bakkers, voordat men
kan eten hoe het - niet moet, als men met literatuur to maken
heeft .
Wie een at duistere mededeling voor ogen krijgt, moet ich
niet afvragen : ' at kan ik dat laten betekenen?', maar : ' at bedoelt de schrijver daarmee?' Duurt de duisternis voort, dan moet
dat of aan de le er liggen die het vermogen mist om bedoelingen
to begrijpen of aan de schrijver die ich niet helder kan (of il)
uitdrukken . Het is aar dat de literaire uitdrukkings ij e vaak
minder eenvoudig is dan de akelijke mededeling, maar dat komt
niet doordat bedoelingen 'pol interpretabel' ijn (dan ijn het
geen bedoelingen meer), maar doordat de verstrekte informatie
nu eenmaal subtieler, genuanceerder is dan de inge ikkeldste
ver ekeringspolis .
Heel at beoefenaars van de literatuur etenschap menen dat
ij hun etenschap het beste dienen als ij het onhandelbare object ervan vervangen door iets anders : door een literaire grammatica bijvoorbeeld of, at meer mogelijkheden biedt, door een sociaal-historisch, politiek-economisch schema . Dat de literatuur
een maatschappelijk verschijnsel is, at ik beaam, ordt door
sommige onder oekers opgevat als een uitnodiging om literaire
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teksten to reduceren tot illustraties van hun sociaal-politieke
in ichten . Roekeloos gedrag!
Ik neem als voorbeeld de manier aarop Ian Watt in The rise
of the novel Defoe's Robinson Crusoe to pas brengt . Zijn stelling
is dat de opkomst van de roman in het 18de-eeu se Engeland to
maken heeft gehad met veranderingen in de maatschappij onder
invloed van het groeiende industriele kapitalisme en de verspreiding van het protestantisme in ijn puriteinse vorm . Een goed
geargumenteerde stelling . Maar Watt gaat verder. De kapitalistische maatschappij verhief het economische motief boven andere
manieren van denken en voelen . De e her aardering van normen
iet men ook, egt hij, bij de meeste helden van Defoe . Robinson
Crusoe bijvoorbeeld verlaat het ouderlijk huis met het klassieke
motief van de homo economicus, n.l . dat het nodig is om ijn
economische situatie to verbeteren . Volgens Watt betreft het meningsverschil tussen vader en oon Crusoe - Robinson il naar
ee, at ijn vader verkeerd vindt - alleen de vraag elke van
de e t ee mogelijkheden de meeste voordelen belooft . Beiden,
egt hij, aanvaarden het economische argument als primair. En
daarom is Robinson, die inderdaad tenslotte rijker ordt dan
ijn vader as, een s mbool voor het ontluikende kapitalisme en
het egevierende economische individualisme .
Dit is een volkomen onjuiste voorstelling van aken . Robinson gaat niet naar ee om rijkdommen to vergaren . Zijn gedrag
kan niet orden verklaard met `de d namische tendens van het
kapitalisme', oals Watt be eert, maar, juist integendeel, als rebellie tegen het voordeel- oeken, rebellie tegen de veilige manier
van in elstand leven die ijn vader bepleit . Zelf noemt hij ijn
gedrag ijn koppig vasthouden aan ijn d a e neiging om over
de ereld to
erven en die neiging to volgen in strijd met `the
clearest vie of doing m self good'. Robinson is een avonturier
met de elfde mentaliteit als al die jeugdige personen uit vele
tijden en stelsels die 'vader, moeder, ereld, knekelhuis' aan hun
laars lappen en erop uittrekken .
Zijn 28 jarig verblijf op een onbe oond eiland beschou t hij
eif als een grote ellende, een straf van God voor ijn ondige
d aasheid. Natuurlijk moet Robinson ich op ijn eiland economisch gedragen om in leven to blijven, natuurlijk heeft hij in
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ijn religieu e buien puriteinse gedachten, maar het industrieel
kapitalisme is in geen velden of egen to bekennen en ijn
noodged ongen individualisme is het tegendeel van een ideaal .
Men kan alleen tot ulke misvattingen komen als men een
bepaald soort historische schema's ter verklaring van literatuur
belangrijker is gaan vinden dan de boeken elf. Vandaar mijn
derde stelling : ie een boek leest onder dat boek erbij to hebben, ont erpt een fantasie-literatuur, aarin Robinson Crusoe
geschreven is door Max Weber, Max Havelaar door Karl Marx en
Hamlet door Ernest Jones.
Blijkt nu dat de e stellingen, samen met de andere principes die
ik hier niet noem, door mij in acht ijn genomen in alles at
volgt? Ik eet het niet, maar ik denk het el . Critici hebben
hun poetica's, oals schrijvers van poe ie en verhalend pro a, ook
als e, at ge oonlijk het geval is, theoretisch niet
aar ijn
toegerust . De regels die die poetica's vormen, ijn alleen achteraf
als regels to construeren . Ter ijl ij toegepast orden, bevinden
ij ich nog in het larvenstadium of in dat nog vroegere, dat van
de driften, de nog niet gerealiseerde intenties . Het ijn onbeuste smaakdeeltjes, projecties van karakters, toebehorende aan
mensen die el eens iets gele en hebben en niet konden nalaten
daar iets van to vinden . Natuurlijk ijn die mensen door plaats
en tijd gedetermineerde e ens, gehoor aam aan het gangbare,
maar soms ook individuen die uit dat gangbare selecteren en elf
iets toevoegen . Zij volgen de regels van hun poetica's, niet omdat
ij een ge etensvolle consequentheid aan de dag leggen, maar
omdat ij fantasieloos genoeg ijn om telkens eer `net o' to
doen .
Al die structuren die tegen oordig o ijverig orden blootgelegd in talen, literaturen, rituelen en omgangsvormen, hebben de
logica van de honingraat . ledere cel is eshoekig doordat de elfde, overigens eer goede redenen om hem niet vijf- of evenhoekig to maken telkens eer gelden . De bijen hoeven daarvoor geen
biologische handboeken to raadplegen . Alles at leeft en oplossingen gevonden heeft voor ijn problemen, handhaaft die oplossingen tot de dood erop volgt . Geen moeite is het levende een to groot om die gemak uchtige eg to be andelen aarvan
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de buitenstaander de indruk heeft dat de regel hem voorschrijft .
Behalve gemak ucht en gebrek aan fantasie ijn er natuurlijk
ook andere voordelen verbonden aan dit stereotiepe gedrag, die
het begrijpelijk maken dat het is ingevoerd en gehandhaafd . Ik
doel niet alleen op de on eerstaanbare druk van de gemeenschap : doe vooral ge oon, d . . . volg bestaande patronen, anders eten e niet aar e aan toe ijn ; maar ook op het karakter van de taal, die moet voldoen aan criteria van verstaanbaarheid en op dat van machtsstelsels die de rechts ekerheid en de
veiligheid moeten dienen . De gemeenschap, niet het individu,
stelt de eisen aaraan het s steem moet beant oorden . Er it
heel at aan vast, ik stip het maar even aan .
Het gaat mij erom dat ook de literaire criticus o to erk gaat
en dat ijn intenties misschien maar einig af ijken van at de
tijd voorschrijft en voor over ij af ijken, toch maar einig
veranderen in de loop der jaren . Telkens eer interesseren hem
de elfde dingen . Telkens eer ordt hij arm en koud en lau
bij overeenkomstige aanleidingen . Hij lijkt dus nogal op de bijen
en eet ook vaak niet at hij doet, maar hij gedraagt ich toch in
overre anders, dat hij soms, maar dan ook hardnekkig, naar het
aarom vraagt van ijn eshoekig gedrag . En dan in ich elf het
stelsel probeert to vinden aarin ijn af ijkingen passen en ijn
conformiteit .
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BESCHOUWINGEN

Tebaldeo's ant oord

1
De kunst is maar een povere nabootsing van het leven . Een surrogaat aarmee e het moeten doen in de crisistijd aarin e
sinds de ondeval verkeren . Een droom, een roes, een ontvluchting aan de druk en benau enis, die ons deel ijn op aarde . Een
list om ons to verschaffen at de omstandigheden ons onthouden . Maar er komt een ogenblik dat de e kunstgreep niet meer
nodig is . Als de mensheid ich uit haar kluisters verlost heeft, als
het Geluk en de Vrijheid voor alien erkelijkheid ge orden ijn,
dan trappen ij dat schunnige scharminkel de ereld uit! Wie
ou de kunst niet verachten, die de absolute aligheid in de erkelijkheid nastreeft? Geen echte vroomheid, geen erkelijke
revolutionaire ge indheid kan in de kunst iets anders ien dan
een gevaarlijke en ver erpelijke afleidingsmanoeuvre .
Sommige derde- ereld-nationalisten kunnen niet begrijpen,
vernam ik onlangs, aarvoor romans eigenlijk dienen . Zij illen
e niet le en, die bedenkseltjes. Zij hebben hun handen vol met
de opbou van hun jonge staat . Men stuurde e daarom een
boekje aarin de betekenis van de romankunst ordt uitgelegd .
Maar ij ullen ich niet laten overtuigen, als het hun ernst is met
een taak die al hun energie en fantasie opeist . Waarom ouden
ij over bet leven van anderen le en, als ij hun eigen leven to
maken hebben?
De kunst is aanvaardb aar in tij den van slavernij . Zij kan op
haar best de revolutie bevorderen, op de utopie vooruitlopen, bet
klaroengeschal van de opstand aanheffen. Maar al's de dag daar
is aarop de ontrechten uit de sloppen to voorschijn komen, dan
nemen de Daad en bet Leven de plaats in aar de schijn en de
namaak ge oekerd hebben, en met de machten van bet oude
ordt al die tingeltangel op de mesthoop gegooid .
Ik eet niet ie bier aan bet oord is - een duiveltje ong-t ijfeld, een nogal retorisch duiveltje -- maar er it iets aars in
at bet egt . Voor religieu e en revolutionaire lieden heeft de
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kunst nooit anders dan als concessie bestaan, maar de menselijke
bestemming - dat is een communis opinio - is een toestand
aarin de kunst overbodig is . Zo el gelovigen als de mensen van
de Franse revolutie en de socialisten hebben altijd op slechte voet
gestaan met de kunst . Indien ij toevallig met een greintje kunstinnigheid behept aren, dan maakte hen dat verdacht in de
ogen van de are broeders . Bescherming van kunsten is een reactionair strijdmiddel, omdat de kleingelovige massa verstrooiing
nodig heeft, il men haar aan het erk en in toom houden . Maar
als de elite ich met de schoonheid afgeeft, dan ontbreekt er
iets, dan ontbreekt er alles aan haar religieu e of revolutionaire
oprechtheid .
Maar, ant oordt een ander duiveltje - een veel dommer duiveltje, naar mijn idee, en daarom misschien beter aangeduid als
engeltje - maar, egt het engeltje, de kunst is toch geen nabootsing van het leven ; dat is min of meer de mening van Aristoteles,
goed, maar dat is nu toch al lang een over onnen standpunt . De
kunst is niet een afbeelding van het leven, maar een verbeelding
ervan, een elfstandige creatie, voor gelovigen ad maiorem Dei
gloriam en voor ons - het is een humanistisch-socialistisch engeltje dat hier aan het oord is - is de kunst `engage' : ij neemt een
standpunt in, een moreel standpunt, ij staat aan de kant van de
vooruitgang, van de vrijheid, van hogere lonen en ouderdomspensioen . Ook Drees as tenslotte aan e ig bij de herdenking
van Gorter. De kunst nabootsing? U doet mij lachen . Zij creeert
en be eert . Zij bevrijdt en maakt het de mensen mogelijk ich
boven hun dagelijks bestaan to verheffen . Zij voldoet aan het
verlangen naar aarheid en aardigheid dat in het menselijk hart
leeft .
Inderdaad, beste engeltje, straks mag je verdergaan in de meer
concrete gedaante van dr. Ph. J. Idenburg, theoreticus op dit gebied van de Partij van de Arbeid . Eerst moet ik je in de rede vallen
om je gelijk to geven. De kunst is creerend, be erend, bevrijdend, verheffend en bevredigend voor de beste verlangens, maar
ij is dit alles als nabootsing, als simulatie van het leven ; dat ag
Aristoteles toch el goed . Natuurlijk komt er een element van
ordening en vormgeving bij die de kunst hanteerbaar moet maken en over ichtelijk voor menselijk gebruik . Het ongeordende
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leven valt buiten on e proporties . Maar het e enlijke van de
kunst is niet de vorm die een beperking is, maar de afbeelding
van het leven. Hoe groter en indruk ekkender een kunst erk
is, des to meer leven en des to minder vorm men erin vindt . De
verhalen uit de bijbel en andere legenden hebben verdoe elde
contouren, de romancomplexen van Bal ac, Dostoje ski, Tolstoi, Proust en Jo ce hebben dat vormloos gigantische dat men
soms als een
akke compositie el excuseren il, onder toe
to geven dat het chaotische er een e enlijk element van is. Zij
ontlenen hun erking aan hun eerspiegeling van het leven, aan
de aarheid en de gevormdheid van hun details en aan de chaotische structuur van hun gehelen .
Is nu de e nabootsing surrogaat oals het filmjournaal voor
de bioscoopbe oeker die 'er' niet bij he-eft kunnen ijn? Onget ijfeld . Maar ij is ook verdubbeling van ijn eigen leven . Wat de
kunst de beschou er (of toehoorder) biedt is alleen begrijpelijk
en herkenbaar als variant van ijn eigen bestaan . Er ijn dan ook
verbij onderingen die o individueel en abstracties die o algemeen ijn, dat ij als kunst niet meer erken. Als de nabootsing
gelijk
ordt aan het origineel, ordt ij even onbruikbaar als
anneer ij er to ver van af ijkt .
De mensheid leeft onder afscheiding van vereenvoudigde spiegelbeelden die fixaties en samenvattingen ijn van haar situatie .
De kunst is het familie-foto album van de menselijke soort . De
kunst erken ijn de illustraties in haar geschiedenisboek dat
haar be ust ijn is, de diploma's en getuigschriften aarmee ij
verder door het leven moet .
De kunst is niet bevrijdend, maar vasthechtend . Zij maakt de
muren van de cel eerst ichtbaar. Zij eerspiegelt en definieert .
Zij beschrijft de mensen in hun beperkingen . Door alle mogelijk
heden to beproeven komt ij aan alle eindpunten . La chair-est
triste, helas, et j'ai lu tous les livres . Dat de vrijheid een hersenschim is en dat de mensen ich het gemakkelijkst associeren in
machtsverhoudingen, is een ge ichtspunt, t pisch voor de kunstenaar, die in het leven een beperkt object iet dat kan orden
vastgelegd .
Ook in ijn persoonlijk leven is de kunstenaar een conservatief
iens erk aamheid een innige verbondenheid met de traditie
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en met het statische van gedefinieerde machtsverhoudingen
nood akelijk maakt . Hij begeert rust, vrede, gelegenheid om to
erken, sociale ekerheid . Zijn relatie tot de vrijheid is ge oonlijk niet meer dan de soort koketterie, oals die door allerlei
omstandigheden in de negentiende eeu aan de orde k am . Ook
in de bohemien, ook in de opstandige, in de criticus van het menselijk bestel, vindt men het heim ee terug naar een vaste plaats
in de maatschappij aarin het hem mogelijk is erk van langere
adem to ondememen en tegelijkertijd ijn vrou en kinderen to
voeden . De kunstenaar il dat ijn taak, de eerspiegeling des
levens, een erkende tak van bedrijvigheid is, beschermd en gerespecteerd . Hij is daartegenover bereid de gestelde overheden to
eerbiedigen, de officiele godsdienst to omhel en, de machthebbers to verheerlijken, hun smack to dienen, de bestaande orde
met al ijn vermogens to schragen . Hij is fundamenteel anders
dan de vrijheidsheld, oals Loren accio, die dan ook op ijn vraag
aan de schilder Tebaldeo 'Es-tu republicain? Aimes-tu les princes?' ten ant oord krijgt : `fa suis artiste ; j'aime ma mere et ma
maitresse : De kunstenaar, die gefascineerd is door het verleden
en het bestaande, iet in de toekomst altijd ontluistering, vervlakking en ondergang . Door ijn aard en door ijn functie is hij
een collaborateur, een man die ich de luxe permitteert om er
geen overtuiging op na to houden dan die van ijn patroon . Hij
kon varieren van een strijder voor o groot mogelijke vrijheid
binnen aanvaarde gren en tot een lakei die niets anders ambieert
to ijn dan ijns meesters stem .
Zolang hij de gren en respecteert, kan hij hopen met rust to
orden gelaten . Hoe meer hij dient en verheerlijkt, des to meer
kans heeft hij op actieve steun . In elk geval blijft hij onder de e
omstandigheden buiten de gevangenis en buiten de strafkampen,
buiten de boeien . Van de vrijheidsstrijders, die opgesloten en gemarteld orden, hoeft hij ich niets aan to trekken . Men kan
altijd de mond geopend houden als men maar bereid is de ogen
to sluiten . Naderhand, als het niet meer gevaarlijk is, als de strijd
verleden is ge orden, kan hij de slachtoffers en de verdrukten,
die in het historisch proces onder de voet ijn geraakt, altijd nog
afbeelden, pardon, verbeelden .
Er is een kleine categoric voor ie dit niet geldt : de vernieu-
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ers, de mensen met de denkbeelden, de anti-artistieke `philosophes', in de in van Diderot, die hun bestaansrecht ontlenen
aan de geest van oppositie en kritiek ; de opruimers van dode
stukken moraal, de vaders van nieu e deugden . Een handjevol .
Belang bij de vrijheid heeft slechts dit handjevol . De grote
meerderheid der kunstenaars heeft haar iel en be igheden elders .
2

Laat de gemeenschap einig na om de vrijheid voor het individu
onmogelijk to maken, ook voor de enkele mens, onder de beperkingen om hem heen, lijkt ij een hopelo e aak . Vrij of ged ongen, men heeft toch maar een eg om to gaan . Natuur en
omstandigheden leggen meer d ang op dan de ergst denkbare
tirannie . Het is de meeste mensen nu eenmaal niet gegeven ich
accoord to verklaren met hun beperkingen, desiring this man's
gift and that man's scope . . . Alleen schapen schijnen de verscheurdheid door ensen niet to kennen, alleen schapen, hoe
onvrij en ongelovig ook, hebben het recht ich vrij to voelen .
Buiten de kudde, buiten het totalitaire, buiten het geintegreerd
organische, is vrijheid een hersenschim .
Nu ijn er vele filosofische egen aarop men de vrijheid ontmoeten kan . De 'intelligibele' vrijheid, de vrijheid als Wille ur
Macht, de vrijheid om ich to kie en . Wat men uit de e ontmoetingen allicht overhoudt, is de mening dat vrijheid een illusie is
die op een hardnekkig ge ichtsbedrog berust, een onbruikbaar
begrip. Wat ik in de e notities met vrijheid bedoel, is dan ook niet
dat begrip maar het bij die illusie behorend sentiment . Vrijheid
is daar aar men buiten de boekhouding van schuld en gebondenheid treedt, aar het `verant oordelijkheidsgevoel' ver aait .
Dat daden of nalatigheden die door het vrijheidsbesef beheerst
erden toch hun schadu en in die boekhouding erpen, doet
niet ter ake . Vrij of gebonden, men is, achteraf, verant oordelijk : daar orgt het leven el voor. Maar men is vrij, aar alle
banden vervangen ijn door het sentiment van het geopende
raam, van binnenstromende uurstof, van de beginnende dag.
Een ontspanning en een ontplooiing, een herinnering aan de ge-
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boorte, niet als trauma maar als geluk, en een ver ij ing naar een
evolutie die niet het individu maar de soort beschoren is . De erkelijkheid van de vrijheid is daarom niet meer dan een roes, bij
voorkeur geen grote, nevelachtige, aarin luidruchtige instinctdaden orden begaan, maar een kleine, heldere, aarin men een
beetje vliegen kan . Er is veel landschap in 'vrijheid', uit icht over
dalen die aan de andere kant liggen ; de koele schadu van een
boom die nog geplant moet orden .
De e vrijheid komt een hoge rang toe in de hierarchie der
sentimenten . Zij veronderstelt een basis van politieke en economische vrijheid (met de e laatste bedoel ik natuurlijk niet de
ondernemersvrijheid, maar het verlost ijn van armoede en loonslavernij), aarmee ij door middel van de gedachtenvrijheid
verbonden is .
Het is aar dat er vaak uitstekend gedacht is in omstandigheden aarin de materiele vrijheid ontbrak . Maar het is ge oonlijk een hortende, kortademige manier van denken die dan ordt
beoefend, aardoor ook kortademige, kleine aarheden aan het
licht komen . De denker in een d angstaat is voortdurend op
oek naar een alibi ; hij spring (denken is springen) met de ogen
dicht of met de handen boven het hoofd om de slagen op to
vangen. Hij presenteert ijn gedachten met een mengsel van bravoure en mimicr . Zijn ogen eggen : Kijk mij 's! Maar ijn mond :
Wie? Ik? Maar ik heb toch niets ge egd! De vrijheid om to denken
krijgt eerst ruimere kansen, als ij berust op een materiele basis
van vrijheid . Dan orden de denkbeelden mogelijk die tevoren
nog onverdraaglijk aren ; de aarheden die, als het vrijheidssentiment onbereikbaar is, niet to torsen ijn .
De vrijheid is angstaanjagend omdat ij de mensen losslaat van
de geborgenheid en omdat ij met het slaken van de banden ook
het verlies van de liefde vre en . Liefhebben in ketenen mag een
onbeholpen manier van liefhebben ijn, het is de enige die ij
grondig beheersen. Wie kan de officier in de dood sturen, o niet
' ijn' manschappen? De Franse soldaat ant oordt nog steeds o
aandoenlijk : oui, mon capitaine, al schijnt juist hij minder dan de
anderen bereid om ich aarheen dan ook to laten sturen . Als er
geen machtsverhoudingen meer ijn, lopen ij het gevaar helemaal geen verhoudingen meer to hebben . Niets lijkt o gru elijk
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als de e gedachte aan het losse verband, het naast elkaar bestaan
onder machtshierarchie of ge amenlij ke onder erping. Ook de
nederigste heeft deel aan de menselijke aardigheid doordat hij
gehoor aamt . Ook de allerhoogst geplaatste k ibus ordt door
de spanning van on e gevoelens uit ijn geexalteerd isolement
verlost .
De tendens tot het gloeiend aaneensmeden van ielen in
machtsverhoudingen is een onuitputtelij ke kracht in de geschiedenis . Revoluties ijn er hoogstens op uit de organisaties to verbeteren, de onderlinge afhankelijkheid to vergroten, de stroefheid
van eeu enoude relaties die het afsterven van delen dreigt to
veroor aken, to verhelpen . De restauraties en de scheppingen der
Napoleons voltrekken ich moeiteloos, vergeleken bij de langdurige opstapeling van krachten, nodig om de bestaande orde to
verbreken . De geschiedenis bestaat uit t ee Penelope's ; de een
eeft de macht, de ander de vrijheid en 's nachts halen ij elkanders eefsels eer uit . Want de tegenbe eging bestaat 66k . Het
geloof dat er iets buiten de gebaande paden to beleven valt, kan
evenmin orden onderdrukt als de neiging om machtsbanden
to vlechten. De bevrijding uit magie en fetisjisme, de emancipatie
van de underdogs, dit soort donquichotterie is er steeds eer,
maar altijd uitsluitend bij de gratie van de enkelen die daar iets
in ien .
Voor de kunstenaar is het nets . Hij is de aartsconservatief die
telkens tot het voorbijspoedend moment egt : Ver eile doch,
du bist so schon! Hij is van nature een fetisjist en een magier, een
be onderaar van schilderachtige armoede en tragisch lijden . Hij
is bevreesd voor de 'opstand der ho den'. De onbe ust levende
massa!s ijn geen mensen voor hem, maar kudden die ich voor
ijn spiegel erk aamheid niet interesseren . De kunstenaar il
dat de maatschappij voor hem poseert . Hij il niet dat ij tijdens
de itting be eegt . Hij il dat ij een stabiele markt is voor ijn
produkten . Om ijn surrogaat-vrijheden to blijven kopen moet
ij van de echte vrijheid verstoken ijn .
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De kunstenaar is van alle mensen het sterkst geneigd tot een conservatieve, of elfs reactionaire ge indheid . Een veel kostbaarder
vermogen dan de kapitalist heeft hij in de bestaande orde belegd .
Sterker, de bestaande orde is voor hem al enige stadia to ver .
Hij be it papieren die alleen in vervogen tijdperken konden orden gehonoreerd, omdat er al to veel vastheid en orde is verloren
gegaan.
In de gebondenheid van een vroegere samenleving, meent hij,
kon de kunst het beste gedijen . Een richtinggevend ideaal, een
metaf sische magneet bundelde eens het denken en ensen van
alien . De kunst as geintegreerd in de maatschappij, er as geen
breuk en iedereen had deel aan alles . Wat ligt meer voor de hand
dan dat hij een quasi-progressiviteit aanhangt en plannen voor
maatschappelijke hervorming construeert naar het patroon van
de e culturele integratie?
Om to beginnen, kan men, lijkt mij, vaststellen dat die harmonische geintegreerdheid die hij o vurig terug begeert en die o . a.
blijkt uit ijn oppervlakkige flirt met het communisme, op een
perspectivistische vergissing berust . De id llische toestand van
een kleine stadsgemeenschap, aar de ambachtslieden, georganiseerd in hechte gilden, onder uit ondering begenadigde kunstenaars aren, erkend voor een met schoonheids in begiftigde
burgerij, aar van vroeg tot laat het vrolijk geklop van hamers het
spontane ge ang van timmerlieden op de scheeps erven begeleidde, timmerlieden die in literair talent nau elijks onderdeden
voor de gevierde dichters, ier oorden eer door gretige poorters en poorteressen hun van de lippen gele en erden - een dergelijke id llische toestand, die ons nogal eens ordt voorgeschoteld, kan tegenover een enigs ins nuchtere kijk op de historie
geen stand houden . Men ou natuurlijk allereerst moeten vaststellen over elke tijd en over elk land men eigenlijk spreekt .
Maar in het algemeen kan men niet genoeg op ijn hoede ijn
voor de misleidende indruk die be aard gebleven cultuurmonumenten ons van het verleden geven, omdat al het andere dat er
ook as verloren is gegaan . Het is natuurlijk aar dat voor het
ontstaan van de massale fabricage van gebruiksvoor erpen meer
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aandacht en smaak beschikbaar aren bij de vervaardiging ervan.
De ambachtsman had bovendien, voor hij het meesterschap bereikte, een ont ikkeling achter de rug die hem in staat stelde
mooi en lelijk in nau verband met de bruikbaarheid van het
voor erp to onderscheiden . Men moet in ons oordeel over die
voor erpen echter eveneens een sentimenteel ge ichtsbedrog
t . ax. het verleden verdisconteren . Een onderscheid dat een ontikkeld aarnemer uit die tijd kon maken tussen kunst en kitsch
is voor ons moeilijk en vaak onmogelijk ge orden, omdat alles
gelijkelijk met het patine van het oude is bedekt .
Men moet ich, at bijvoorbeeld de bou kunst betreft, voorstellen dat er een tijd is ge eest dat er ge algd erd van de
boerse eenvoud van de romaanse stiji, dat men alleen op grond
van die alging een nieu e stijl, de . g. gotiek heeft kunnen
maken en dat die gotiek in haar flambo ante gedaante op een
gegeven moment aan de avant-garde als verschrikkelijke kitsch
is voorgekomen ; dat de renaissance niet alleen berustte op een
herontdekking van klassieke vormen, maar tevens op afkeer van
de vo e pretenties van de gotiek, een afkeer die trou ens die
herontdekking mede heeft mogelijk gemaakt . En ovoort.
ledere stijl heeft o el een kunst-kant als een kitsch-aspect
en de ge ichtspunten die verschuiven met de tijd, maar die ook
isselen binnen een tijd naar gelang van de groepen of individuen die oordelen, betreffen beurtelings het ene of het andere
aspect . Van eensge indheid omtrent kunstuitingen kan elden of
nooit sprake ge eest ijn en een eker conservatisme moet de
smaak van de meerderheid altijd hebben gekenmerkt . De grote
isseling van stijlen en modes in de loop der geschiedenis be ijst
dat de gang van aken steeds is ge eest dat een voorhoede ontevredenen met de bestaande vormen nieu e schiep tegen de
conservatieve tegenstand van de meerderheid in die aan het
oude ge end as en het niet ilde loslaten. Die verscheidenheid
van stijlen vindt men in alle bekende beschavingen en het is moeilijk vol to houden dat er verschillende stijlen achtereenvolgens
mogelijk ouden ijn, onder dat ij er ook tegelijk, naast elkaar,
de een de ander verdringend, ijn ge eest .
Er erden niet alleen lelijke dingen gemaakt die ij nu niet
meer goed van de mooie onderscheiden, maar er bestond ook
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voortdurend een ekere spanning tussen nieu lichters en conservatieven, die in e en niet verschilt van de onenigheid die
tegen oordig over esthetische aarden bestaat . Ziet men van
een grote afstand in het verleden tijdperken en landen telkens als
eenheden, dichter genaderd blijken ij uitermate verbrokkeld en
verscheiden to ijn . Men kan elfs de stelling verdedigen dat eerst
na de industriele revolutie een homogeen schoonheidsbesef mogelijk is ge orden en dat door het toevertrou en van ont erpen
van massa-produktie aan kunstenaars ook vaak een stijl-eenheid
is bereikt van een omvang als in het verleden nooit is vertoond .
Bovendien hebben alle beschavingen het onderscheid gekend
tussen volkskunst en elitekunst, al as het alleen al omdat van
ongelede samenlevingen, die geen hierarchie be aten, geen spoor
gevonden is .
De Griekse stadsculturen, die gemeten aan on e verhoudingen,
ieder door een eer klein aantal mensen gedragen erden, hadden toch altijd een onderbou van praktisch cultuurlo en, van
slaven en loonslaven, die materieel en cultureel van de kruimels
moesten leven. De stadsculturen in de Italiaanse renaissance die
ook op verbluffend kleine gemeenschappen berustten, hadden
een eelderige adel aan de top, grote heren die heel at stof deden op aaien, stof aarin toch altijd een plebs gevonden erd
om voor hen to knielen . Men bou de palei en die van buiten
natuurlijk door allen to genieten ijn, maar van binnen alleen
door de kaste der geprivilegieerden .
Kunst voor het olk betekende vaak dat het olk ertegen aan
mocht gapen . Daarbij komt dat de kunst in de loop der eeu en
steeds minder buitenkant gekregen heeft die ich voor aangaping
leent . De oudste literaire genres, h mnen, oden, epen en teksten
voor m steriespelen aren bestemd voor publieke recitatie, o
ook de tragedies en komedies die in grote theaters ten aanschouen van het gehele olk erden opgevoerd, maar bij de verfijning
van de e literatuur in de tragedies van Aesch lus as het publiek
onget ijfeld verdeeld in een kleine, begrijpende groep en een
meerderheid van gapers, die alleen het uiterlijk verloop van de
handeling konden volgen . Moderne literaire genres, l rische poeie, satiren, pro a-verhalen, aren steeds alleen bestemd voor de
betrekkelijk kleine groep van speciaal belangstellenden . De e
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literatuur bestond natuurlijk ook op verschillende niveaus . Maar
at men ge oonlijk volkskunst noemt, liederen die het olk
ingt bijvoorbeeld, is heus niet door 'het olk' elf gemaakt .
T. a .v. anonieme poe ie uit de middeleeu en vindt men nogal
eens de opvatting dat het olk hier collectief aan het dichten is
geslagen . Maar in alle gevallen aarin van nog levende volkskunst
de bronnen erden opgespoord, bleek ij tot `ge onken cultuurgoed' herleidbaar to ijn. Individuele dichters hebben de teksten
gemaakt, ge oonlijk voor het elitepubliek dat ij ermee ilden
behagen en vaak tegen de heersende volkssmaak in . Een stijl of
een genre, dat ich aanvankelijk slechts met moeite in de bovenste cultuurlagen door et, siepelt nu eenmaal, als het succes heeft,
lang aam, maar bij onder eker naar de onderste lagen van de
samenleving door. De romantiek as tegen het einde van de 18de
eeu een mode-nieu igheid, alleen ge aardeerd door eer frivole, moderne en mondaine geesten . Kort geleden nog as de
romantiek het volksgenre bij uitnemendheid . 'Realistisch', een
term die in de 19de eeu in
ang k am voor een geens ins
populair genre, is tegen oordig het adjectief bij uitnemendheid
in bioscoop-advertenties om mensen to trekken . Elite-kunst kan
dus el populair orden, maar dat gebeurt vaak lange tijd later,
als de elite elf er ich van heeft afge end . Populariteit van poeie, oals die van Po Tsjoe I in het China van de negende eeu
- prostituees vroegen er iets meer als ij ijn 'Eeu igdurend
K aad' konden reciteren - heeft toch altijd een duidelijke grens
bij de onderste en talrijkste lagen van de bevolking .

4

De situatie as nooit en nergens o dat het gehele olk op harmonische ij e deel had aan de kunst ; het is niet juist dat dat
verband is verbroken en dat het dus moet orden hersteld. Men
moet, als men de kunst over het gehele olk il uitstrij ken, daarbij geen beroep doen op het verleden . Een kunst voor allen heeft
nooit bestaan . Er ijn altijd elites ge eest die de kunst in stand
hielden en consumeerden to midden van een meerderheid die aan
die kunst geen deel had.
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De vraag is nu of ij ernaar moeten streven om dit to veranderen . Politieke partijen die ich in hun program met de cultuur
be ighouden, stellen ich op grond van het algemeen kiesrecht
al op het standpunt dat iedereen deel moet hebben aan de kunst .
Praktisch leidt dit desideratum tot een t eeledige activiteit :
opvoeding tot esthetisch begrip van iedereen (en daar is niets
tegen, lijkt het) en een ekere pressie op de kunstenaars om voor
iedereen verstaanbaar to orden (en dat kan dodelijk ijn ; ie
de prentbriefkaarten-schilderkunst in de So jetunie). In het bijonder de Partij van de Arbeid, die het culturele vacuum van
het oude socialisme als een pak schulden met ich meedraagt,
il blijkens haar plan De eg naar vrijheid en dr. Idenburg's culturele toelichting Een plan voor de mens een actieve cultuurpolitiek voeren volgens dit patroon . Ook indien er in plan en
toelichting niet met oveel oorden van pressie op kunstenaars
om erken geschikt voor alle leeftijden, to produceren ordt gesproken, is de e tendens toch in de mentaliteit van het geheel to
bespeuren.
In de e plannen ordt een grote mate van verachting aan de
dag gelegd voor de 'ontbindende krachten ener kapitalistische
cultuur'. Er ordt veel roerends ge egd over het uiteenvallen van
een ereld die een `eenheid' ou ijn ge eest, een individualistische verbrokkeling, aardoor de 'overkoepelende gedachte' verloren is gegaan . Het motief van de losgeslagen kunstenaar, die ijn
sociale functie verloren heeft en die daardoor als een 'geestelijk
ont ortelde' alleen nog 'ontaarde kunst' kon maken, heeft de
schrijvers kennelijk beinvloed .
Maar daarbij is het een en ander over het hoofd ge ien . Het
verlies van ijn sociale functie as voor de kunstenaar niet alleen
maar een ramp. Het betekende ook emancipatie van slavernij aan
kerk en vorsten. Dat de kunstenaar een elfstandig man erd
die ijn produkten op de vrije markt kon verkopen, hield tevens
in dat een enorme hoeveelheid vernedering, pluimstrijkerij en
kruiperij uit de ereld erd eggevaagd . Bovendien is de kunst
van de ont ortelden, de on ekeren en de vereen aamden sinds
eeu en de enige die ij hebben, de enige die meetelt . De grote
kloof scheidt de e kunst niet in de eerste plaats van het olk,
maar van dat soort femelaars over de samenbindende gedachte,
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uit ier toon alleen al men kan horen dat ij niets anders kunnen
dan ich met vroom geprevel af enden als de oprechte en rau e
klanken van de moderne kunst tot hen ouden doordringen .
De 'doorbraak' in de Nederlandse politiek betekende o . a. de
invasie van de dominees en de stoute katholieken in de Partij
van de Arbeid . Brengen ij er de godsdienst? Och, nau elijks . Zij
brengen de kunst, de cultuur. Zij eggen tot de in een stroef materialisme vastgelopen S D A P-ers : Kijk toch naar de Kunst! Zij
k eekt levendigheid van geest, oorspronkelijkheid en spontaneiteit. Zij openbaart aan ie ich met haar be ighoudt telkens
nieu e kanten van het menselijk e en, anneer ij de tolk is
van vreugde en smart, idealen en mislukkingen, liefde en haat . Zo
is ij een mensvormende kracht van onschatbare betekenis . In 't
midden on er mensengemeenschap plaatst ij monumenten van
de geest, aarnaar on e be ondering kan uitgaan. (Idenburg,
Een plan voor de mens.)
De ouder etse socialisten die dit vernemen, knikken en mompelen dat het machtig mooi is en gaan over tot at hun erkelijk interesseert . Hun blik glijdt misschien in hun dagblad langs
het bericht dat Gide en Moravia op de Index ijn geplaatst, die
men dus eigenlijk el als een,,monumentenlijst ou kunnen beschou en . Zij herinneren ich dat de katholieke minister, toen
nog staatssecretaris, Cals een reisbeurs' eigerde aan een jeugdig
schrijver die de jur daarvoor had aange e en . Zij le en er Idenburg nog eens op na : Het is de macht van de kunst dat ij ons
grijpen kan in de diepe roerselen van ons ijn en ons vermag op
to voeren tot een beleving, elke ons boven ons alledags-bestaan
uitheft. De novelle van Van het Reve, die de jur als een monument van de geest beschou de, as volgens de heer Cals tegelijkertijd een erk, tegen elks inhoud en strekking terecht ernstige be aren kunnen orden ingebracht. De le ers van de heer
Idenburg kunnen daarom concluderen dat de kunst ook op een
verkeerde manier kan grijpen in de diepe roerselen van ons ijn,
dat er misschien el roerselen schuilen aarin men niet grijpen
mag, dat het althans niet op de eg van de rijksoverheid ligt om
ulk grijpen to belonen met reisgeld, dat de bedoeling misschien
el is om het verkeerde grijpen binnen on e landspalen to houden . Bovendien moet het voor de e le ers vaststaan dat niet
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iedere beleving die ons boven ons alledags-bestaan uitheft, de
be erker ervan het recht geeft op hun belastingcenten . Er ijn
strekkingen aartegen terecht ernstige be aren kunnen orden ingebracht (om nu maar bij dit onbeholpen overheidspro a
to blijven), vernamen de e jonge kunstminnaars, niet alleen uit
de pen van Cals, maar ook uit de mond van de KVP-er Bernard
Verhoeven, die de staatsman voor ijn juiste in icht in diepe
roerselen en strekkingen uitbundig prees, aarna ook de PvdA
oordvoerder voor culturele aken, de heer Willems, geen protest aantekende . Want in de T eede Kamer is de e Index aanhanger de man die de socialistische kunstopvattingen vertolkt . Wat
ouden de ouder etse socialisten met hun ook door Idenburg o
verfoeid rationalisme kunnen begrijpen van oiets dieps, hoogs,
edels en ijigs als ijn Kunst?
De kunst, de Kunst, die gij brengen ilt aan het olk, die gij
spreiden ilt over het ganse land, oals men deeg uitrolt voor het
bakken van veel koekjes, is niet alleen maar geestesmonument en
uitheffer boven alledaagsheid . In haar moderne gedaante duikt
de kunst dieper en in duisterder holen dan gij in u stoutmoedigste ogenblikken oudt durven subsidieren. Zij had al van oudsher
trou ens een t ij felachtige inhoud en strekking. De Griekse tragedie ver ijlde bij voorkeur bij moord, bloedschande en aanin, onder erpen aartegen terecht ernstige be aren kunnen
orden ingebracht . En er ijn vreemde goocheltoeren met het
oord `catharsis' no dig om het verheffende van die kunst in alle
oprechtheid staande to houden . Maar goed, klassiek is klassiek .
De moderne kunst die ich steeds eer toelegt op de beschrijving
van seksuele aberraties en onsmakelijkheden, of het kunst erk
dat in ijn abstracte vorm beledigend is voor ons rechtmatig verlangen om ten minste to ien at het voorstelt, biedt ons toch
eigenlijk einig verheffends . Integendeel, ij die ons elf toch
niet helemaal uitvlakken, orden alleen maar verlaagd door al
ijnerij . In de moorddadige spot, in de destructieve ironie
die
aaraan ij ich soms to buiten gaat orden alle `Schongeister'
als dr. Idenburg vermalen tot gruis . Men kan dan natuurlijk eggen dat dat de are kunst niet is . Maar de are kunst, behalve in
de boekjes van Anne de Vries en de prentjes van de So jetunie,
bestaat dan helemaal niet . Wij itten nu eenmaal met Proust,
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Gide en Jo ce, met Faulkner, Sartre, Moravia en Genet, onverschillig of de heer Idenburg e verheffend vindt of niet, of de
heren Cals, Verhoeven en Willems e eggedaan hebben toen e
dat moesten of niet .
Maar, egt ge, moeten ij dan die kunst, die afschu elijke die
de mens omlaag haalt in plaats van hem to verheffen, brengen
aan het olk dat onder ons ge egd toch al o.. . Ja, heren, daar
it u nu met u culturele paragraaf en al u mooie oorden . Als
men kunst egt, egt men heel veel . De oude socialisten, die ervoor ijn, denken daarbij aan volksdansjes en meiliedjes bij het
kampvuur, de heer Romme denkt aan bidprentjes en dr . Idenburg
aan de diepe roerselen . Maar at erkelijk van belang is ou u
doen huiveren en al u alvende half achtheid doen besterven
tussen de elbespraakte lippen . De kunst, heren, is de rau ste
alledags-kost die er is . Men vindt er inderdaad, o hier en daar,
at gij verhevenheid noemt en ook el aarheid en ieleadel,
maar tevens de iekteverschijnselen, het bederf, het geniepigbeestachtige van on e diersoort . En at nog erger is : de kunst
tast de aarheden aan die u dierbaar ijn. Zij ondermijnt u
ge ag bij u elf, om van het olk nog maar to ijgen . Zij corrumpeert de jeugd, ij prikkelt de innen, ij ontketent hartstochten,
opstandigheid, oneerbiedigheid . De kunst is ge agondermijnend
en edenbedervend . Gij ilt haar onder het olk brengen? Ik
geloof u niet .
5

Wrijving tussen kunstenaars en publiek is geen nieu verschijnsel. Men behoeft ich slechts de levensgeschiedenis van Rembrandt to herinneren om to eten dat de e aanvankelijk succesrijke schilder niet meer begrepen erd, toen hij ook de elite
aarvoor hij erkte niet meer dienen ilde . Zijn erk erd niet
aardig bevonden om het nieu e Amsterdamse stadhuis to sieren, aarvoor schilders van minder allooi opdrachten kregen .
Van het leven van Vermeer heeft geen tijdgenoot de moeite genomen iets op to tekenen . Wij eten niets van ijn persoonlijkheid,
omdat hij in ijn tijd niet op ijn aarde erd geschat .
In de 17de eeu bestond echter el degelijk een publieke be-
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scherming van de kunst, die van de in ons land van kooplieden
altijd schaarse Maecenassen niet uitsluitend afhankelijk as en
evenmin van de prij en die de e heren voor hun erk ilden
betalen . De Staten-Generaal en de Staten van Holland hebben
een deel van hun geldmiddelen besteed aan de g. `vereringen'e
voor kunstenaars die hun erk aan de e lichamen `dediceerden'.
Ook de verlening van privileges aan boekdrukkers, plaatsnijders
e . d ., de oudste vorm van auteursrecht, as een methode om de
kunstenaar de vruchten van ijn erk to ver ekeren en behoorde
tot de cultuurpolitiek van de Republiek, die daarin concurreerde
met vorstelijke soevereinen .
De kunst heeft altijd voor een belangrijk deel moeten bestaan
door het maecenaat, erd o el uit private als uit publieke kassen gesteund, omdat men veelal beseft heeft dat haar aarde niet
kan orden afgele en van de prijsnoteringen op de vrije markt .
De bloei van de Duitse mu iek in de 18de en 19de eeu is ondenkbaar onder de talrijke Duitse hoven die de componisten en
de mu ikanten in dienst hadden . De 17de-eeu se literaire bloei
in Engeland en Frankrijk concentreerde ich om het koninklijk
hof, dat de bescherming verleende en de kosten betaalde .
Vroeger leefde de kunst uit t ee bronnen : de schatkist en de
beur en van de elite . In de 19de eeu emancipeerde de kunstenaar ich. Hij trad op de vrije markt . Hij erd niet meer gesteund,
hij leefde van at hij verkocht, van at de elite bereid as voor
ijn aar to betalen .
Sinds enige tijd echter heeft ich in de structuur van de elite
een verandering voorgedaan . Het begrip `elite' valt niet meer samen met dat van de gefortuneerden . Dit is de nieu e situatie die
nieu e problemen schept . De ij iging ging gepaard met een
ongekende toename van de massa in aantal en macht . De e massa
is niet meer tevreden met het oppikken van de kruimels die vallen van de tafels der groten . Zij eist elf haar amusement . Dat is
het andere nieu e : de amusementsindustrie, die gebaseerd is op
de smaak, de ensen en de koopkracht van massa's . De invloed
daarvan is o groot dat de oude elite, de bestuurselite van regenten, hof, aristocratie en ont ikkelde burgerij voor een belangrijk
deel gekoloniseerd ordt door de massa . Smaak en voorkeuren
van on e regeerders, van de leiders van industrie en akenleven
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verschillen niet meer e enlijk van die van de massa . Zij be onderen de elfde films, luisteren naar de elfde mu iek, voegen ich
bij de massa in hun belangstelling voor voetbal edstrijden en
slechts een eer kleine fractie van een percentage hunner, oals
trou ens ook van de massa, heeft deel aan het culturele leven in
ijn hogere kunstuitingen . De kitsch die altijd een aspect van de
kunst is ge eest ordt het enige ge ichtspunt voor de e cultuurconsumenten . De kunst verliest de autoriteit die ij be at toen
ij alleen nog door de officiele elite erd genoten . De ontbinding
der maatschappelijke structuur heeft inderdaad de kunst van ijn
ankers beroofd, de kunstenaar van ijn maatschappelijke positie
en van ijn be ust ijn dat hij een nuttige functie vervulde .
`L'art pour fart' is een sociologische formule die aangeeft dat
de gebruikelijke doeleinden voor het vervaardigen van kunst ijn
eggevallen . Een maatschappij k am tot ontbinding, verloor
haar s steem en de kunstenaar, tot dusverre belast met de versiering des levens, stond in de kou . Het leven bleek onversierd
mogelijk, bleek voor velen elfs ontsierd verkieslijk . De kunstenaar erd oiets als een verloskundige in een nonnenklooster.
Men had hem als regel niet meer nodig en hij beant oordde dit
voldongen feit met de leu e dat hij de verloskunde ter ille van
de verloskunde beoefende, ook onder
angerschap, en als er
eens een verdoolde non bij hem aanklopte, dan onder gedachte
aan haar of aan het kind . 'Kunst om de kunst' is een idiotie, alleen denkbaar in een gehalveerde samenleving aarin de gelofte
van kapitalistische kuisheid is afgelegd.
Er ijn onden die uit luxe en snobisme bedreven orden . De
levenspraktijk van de hogere geestelijkheid in de renaissance levert hiervan bekende voorbeelden die een vergelijking mogelijk
maken met de kunst-behoefte en het kunst-verbruik in on e samenleving .De heimelijke onde van de 19de eeu is de schaamtelo e ge oonte ge orden van rijken en overheidslichamen. Maar
hoe openlijk ook uitgeleefd, kenmerk van de e kunst-behoefte
blijft het stempel der uit ondering dat haar van de regel van het
kunstlo e leven onderscheidt, blijft ook een knagend heim ee
naar het puritanisme van een uitsluitend materieel bestaan .
De kunst als concessie : dat is protestants en socialistisch gedacht . De verscheurde dominees in de Partij van de Arbeid die in
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de ver arring van hun geesten de mening propageren dat kunst
geen luxe is maar levensbehoefte, illen hun lege kerken vullen
met nieu e gelovigen . Zij verkondigen het evangelic van de diepe
roerselen . Maar hoe ullen ij ons d ingen om in to gaan?
Mijn stelling is dat de propaganda van die kant voor de kunst
vrijheidsbeperking betekent . Dat de voortschrijdende afhankelijkheid van overheidssteun vrijheidsbeperking betekent . Dat de
situatie nadert aarin de Franse revolutie ongedaan is gemaakt
en een nieu
apen ter controle van hetgeen gepubliceerd ordt
in handen komt van die overheid . Dat de vrijheid van drukpers
be ig is vervangen to orden door de soevereine gunst van de
overheidssteun . Dat de eerste tekenen van die nieu e onvrijheid
ichtbaar erden in de manier aarop reisbeur en en tijdschriftensubsidies in bepaalde gevallen ge eigerd ijn . Dat de Partij
van de Arbeid geen ernst maakt met haar eg naar de vrijheid,
aar het de kunst betreft, omdat ij op dit gebied een mandaat
heeft gegeven aan reactionaire k e elaars . Dat de kunstenaars
elf alle anderen overtreffen in aartsconservatisme en innig dank
baar ullen ijn als men hun de vrijheid afneemt die binnen hun
bereik as .
Tebaldeo, es-tu republicain?
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De letterkunst

Hebben schilders, componisten en schrijvers genoeg gemeenschappehjke kenmerken om e over een kam to scheren? Men
denkt vaak dat scheppende kunstenaars, die men nog el bereid
is to onderscheiden van de uitvoerende, het elfde doen met verschillend materiaal . De schrijver hakt een monument in taal, oals de beeldhou er in steen. De schilder maakt een s mfonie
in kleur, en ovoort.
Dat is een misverstand en geen onschuldig misverstand, omdat
er heel at misvattingen uit voortkomen die over kunst en kunstenaars bestaan . Zij beperken ich niet tot de maatschappelijke
functie van de verschillende kunsten, die onderling verschilt,
maar ij hebben die kunsten elf beinvloed . De ont ikkeling van
de smaak in de mu iek b. v. heeft ertoe geleid dat men de pure
mu iek is gaan stellen boven de .g . programma-mu iek . Die
mu iek is de beste, leert de ervaring, die niets betekent, die niet
via een betekenis toegang geeft tot on e emoties, maar uit eigen
kracht .
Daaruit is geconcludeerd, op grond van de veronderstelde identiteit van alle kunsten, dat ook de beeldende kunsten een hoger
stadium ouden bereiken, als ij de om eg van de voorstelling,
van de betekenis, ouden loslaten, maar rechtstreeks door middel van kleur en vorm hun erking uitoefenen . Uit die gedachte
is de abstracte kunst voortgekomen, de voorstellingslo e kunst,
die een tijdlang als een exclusieve mode over ons heeft geheerst,
maar die de laatste tijd op de internationale kunstmarkt haar
monopoliepositie eer heeft moeten prijsgeven.
Ik il niet be eren dat de al dan niet misplaatste analogie met
de mu iek niets aardevols kan opleveren . Om in de kunst goede
resultaten to bereiken is het helemaal niet nodig om van juiste
gedachten uit to gaan . Soms ijn elfs de misvattingen vruchtbaarder dan de goede in ichten . Men behoeft slechts de kunst
die gebaseerd is op primitief heidendom, de Griekse religie, de
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Hindoe-godsdienst en het christendom naast elkaar to beschouen om in to ien, dat er geen correlatie is tussen de geldigheid
van het uitgangspunt en de kunst aarde. Hoe onjuist het ook is
de etten van de mu iek toe to passen op de beeldende kunst,
het resultaat is daarmee niet veroordeeld . Het resultaat moet
altijd eer bekeken en ge aardeerd orden met uitschakeling
van de theorieen die de kunstenaar elf of iemand anders eraan
verbindt . Hier hebben e dus toch enige algemeenheden die over
de kunsten ge amenlijk kunnen orden ge egd, n . 1 . dat etten,
regels, aarheden, die voor de ene kunst gelden niet per se ook op
andere kunsten kunnen orden toegepast en ten t eede, dat de
kunst aarde niets to maken heeft met de begeleidende theorie
in het hoofd van de kunstenaar of kunstkenner.
We kunnen de e t ee tamelijk negatieve aarheden nog aanvullen met een derde even negatieve aarheid, n .1 . de e: het profijt, dat de kunstgenieter van het kunst erk trekt, staat los van
at hij daarbij denkt . M . a. . hij kan een juiste of een on innige
verklaring hebben voor het feit dat het kunst erk hem iets doet,
onder dat dit verschil hoeft to maken voor de erking ervan . Of
men een medicijn inneemt met allerlei magische gedachten over
de eldadige effecten of met kennis van aken, beinvloedt die
erking immers niet, als men tenminste af iet van de ge oonlijk
gunstige invloed van het optimisme, dat in beide gevallen mogelij k is .
Maar ter ijl ik dit opschrij f, realiseer ik mij dat het niet helemaal aar is . Kunst erken- en dat hebben ij dus gemeenschappelijk- grijpen mensen rechtstreeks en ondergronds aan onder
dat ij eten aarom . Sommige kunstver amelaars houden van
schilderijen met jachttaferelen en paarden, omdat ij van die
dieren of van het buitenleven houden . En dat is dan inderdaad
de enige reden . Men kan een boek le en om het boeiende verhaal
of om de stimulerende sensuele voorstellingen erin en daarmee is
soms de kous af . Het onbegrip doet ich op dat niveau helemaal
niet voor. Er is een veel grotere ontvankelijkheid nodig voor
kunst om aan het d alen to gaan over de oor aken van het effect .
Wij hebben meer intelligentie nodig om op dit gebied dom to
kunnen ijn .
Om terug to keren tot het ge ichtspunt van de kunstenaar : ik
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heb gesteld dat een rammelende begeleidende theorie het kunsterk elf nog niet behoeft to disk alificeren . Maar soms is dat
el het geval, n .l . als men een et die men gevonden heeft bij
kunst a toepast op kunst b, ter ijl ij in, strijd is met het e en
van kunst b . De betekenisloosheid, die bevorderlijk is voor de
erkingsmogelijkheden van de mu iek, is een on eker principe
in de beeldende kunst . De absolute film, die met be egende figuren erkte en die dertig jaar geleden een kortstondige bloei
heeft beleefd, is een over onnen aak . Het abstracte expressionisme in de schilderkunst is dat niet, maar ijn pretenties van
alleen aligmakende richting heeft het toch el moeten opgeven .
In de literatuur, aar men op verschillende momenten ook geexperimenteerd heeft met de totale abstractie, is er vrij el niets
op dat gebied tot stand gebracht .
Het is misschien goed om iets nader in to gaan op de pogingen
om to ontkomen aan begrip en betekenis in de literatuur, die
men, geloof ik, niet straffeloos kan inruilen voor de kenmerken
van andere kunsten . In de eerste plaats kan men ich afvragen :
aar komt dat nu eigenlijk vandaan? Wanneer en hoe is het begonnen? Nu moet men ich natuurlijk el realiseren dat er een
genre is in de literatuur dat dicht bij de mu iek staat en dat is
het lied in al ijn vormen van ballade, romance, straatlied, chanson, psalm en opera-aria. De oudste epische poe ie heeft een
exacte metrische vorm, die erop ijst dat ij ge ongen placht to
orden, althans op een mu ikale dreun gereciteerd . Is er dus in
de grondvormen van de poe ie een ver antschap met de mu iek
die het begrijpelijk maakt dat men ook in andere op ichten literatuur il gaan behandelen als mu iek, er is ook altijd iets in de
literatuur dat in de buurt komt van de beeldende kunst . Ik bedoel het verschijnsel dat de literaire tekst onder meer herkenbaar
is aan een ekere mate van visualisering . Het principe is al gecodificeerd door Horatius in de formule ut pictura poesis, het gedicht moet ijn oals een schilderij . Aangepast aan een enigs ins
geoefende smaak betekent dat dat de dichter en de schrijver van
literair pro a, die beide een intieme verhouding hebben met de
taal, op een persoonlijke manier omgaan met staande uitdrukkingen en beeldspraak . Op elke manier is moeilijk in het algemeen
to eggen . Soms ordt de versleten beeldspraak ver orpen, soms
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juist om de versletenheid aangehouden . Soms ordt een voor
de hand liggende metafoor vermeden, soms juist uitgediept . Als
men er iets algemeens over ou illen eggen, ou men, geloof
ik, moeten be eren dat het gebruik van de e stijlmiddelen in
een literaire tekst niet klakkeloos gebeurt, omdat de schrijver
iets meer iet of juist iets minder il laten ien om de aandacht
niet of to leiden van at hij il accentueren, op een andere manier dus dan de taalgebruiker die voor de e effecten ongevoelig
is . Slechte schrijvers, die el eens van die literaire visualisering
gehoord hebben, maken to veel ichtbaar, verdrinken alles niet
alleen in beeldspraak, maar ook in het plastisch evoceren van hun
taferelen, in het to sterk visualiseren van hun verhaal, aardoor
er een overstroming komt in plaats van een stroom .
Ook at de personages in fictie betreft, kan men vaststellen
dat de goede schrijvers ich hoeden voor een teveel aan beschrijven . Zij geven een indruk van een figuur uit ijn actie, uit ijn
gedrag, ijn gedachten en gevoelens en beperken ich ge oonlijk
at ijn uiterlijk betreft tot een enkel detail . Een `sprekend' detail . De aak is dat men met dat visualiseren in de literatuur (dat
essentieel is) de le er niet alleen iets moet laten ien, maar vooral
niet to veel . Waarom niet to veel? Omdat de kunst juist hierin bestaat dat men hem in de aan brengt dat hij een compleet beeld
to ien krijgt, ter ijl men in erkelijkheid maar een begin, een
aanleiding, een halve contour van een beeld vertoont, genoeg om
de fantasie van de le er aan het erk to etten die dan elf het
ontbrekende invult . Het is duidelijk dat alleen dit ge amenlijk
gemaakte beeld dat meeleven kan ver ekken dat men 'geboeid
orden' noemt, omdat het voor een belangrijk deel uit vlees en
bloed van de le er bestaat . Wij kunnen alleen die emoties beonderen die ij elf kunnen hebben . De schrijver die to veel
visualiseert, sluit de intensieve deelneming van de le er uit ; die
het to einig doet, brengt die deelneming niet eens op gang .
Dat ijn dus de in de literatuur ingebou de ver antschappen
met het mu ikale en het picturale . Voor een goed begrip van de
letterkunst is het nu el nuttig in to ien at ij tussen die verantschappen met andere kunsten voor eigens heeft, dat ij niet
kan verloochenen onder helemaal niets to orden . Dat eigene
is de taal. Maar dit il niet eggen dat men overal aar men taal
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tegenkomt to maken heeft met literatuur . In literatuur is taal
gebruikt met een grote mate van be ustheid. Zij is hier meer
dan het alledaagse communicatie-medium en iets anders dan
etenschappelijke taal die naar het ondubbel innige streeft,naar
s mbolen die niet meer dan een betekenis hebben . De taal in de
literatuur heeft meer dimensies en die orden oveel mogelijk
geexploiteerd : de dimensie naar het verleden, aardoor de taal
iets ge ordens en iets ordends is, een groeiend en verschuivend
ding, beladen of verrijkt met de culturele erfenis van de groep
die die taal gebruikt ; de dimensie in de breedte, die verschillende
betekenissen toelaat, paradoxen en dubbel innigheden uitlokt,
associaties met andere oorden oproept ; en de dimensie in de
diepte, aardoor strikt-persoonlijke associatie-gebieden orden
bestreken, aarvan de schrijver iets kan mededelen op de elfde
manier aarop geheimschrift ontcijferbaar ordt doordat deelfde teken-formaties in verschillende verbanden terugkeren . Zij
orden leesbaar uit de context en o orden ook de persoonlijk
beladen oorden uit een telkens verschoven gebruik begrijpelijk :
Het merk aardige van literaire taal is dat ij niet onmiddellijk
leesbaar is . De oorden betekenen heel exacte dingen, maar ij
verbergen die betekenissen soms als maskers, niet om de bedoelingen van de schrijver to verduisteren, niet om er een esoterisch
geheim van to maken, maar omdat ij niet anders kunnen orden eergegeven . Een eergave in een rechtstreekse tekentaal
onder dubbel innigheden en bijbetekenissen ou een vervalsing
ijn . Wat er in de literatuur door middel van de taal ordt meegedeeld - en dat is ook essentieel - is menselijke ervaring en die
is niet eenvoudig en eendimensionaal, maar complex, met lagen,
met vertakkingen . Tot de stijlmiddelen aarmee de complexiteit
ordt uitgedrukt, behoren dat mu ikale en dat picturale aarover ik het had . Mu iek en beeld behoren tot die maskers die
tegelijkertijd uitdrukken en verbergen . Dat men er uinig mee
om moet springen, oals ik heb trachten aan to duiden, hangt
samen met hun dubbel innige functie .
In literatuur van tamelijk recente datum kan men de neiging
ien, de poging ook, om to ontkomen aan het e enlijke, n. 1 . aan
dat centrum van met begrippen en betekenissen beladen taalgebruik . We ijn terug bij de nog niet beant oorde vraag : aar
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komt dat streven nu eigenlijk vandaan? Wanneer en hoe is het
begonnen?
Voor de beant oording van die vraag ontkomen e niet aan
het historische begrip van de romantiek, dat o el praktisch als
theoretisch op het laatst van de 18de eeu het hoofd opstak .
De e romantiek is vooral een reactie op de optimistische denk
beelden van de Verlichting . Wetenschappelijke ontdekkingen
hadden de mens elis aar eerst onttroond als centraal schepsel
in het heelal en als voor erp van voortdurende org van de godheid, de schrikreactie op de e ge ij igde positie in de 18de eeu
had men toch kunnen vervangen door een ekere tevredenheid .
De gelukkige omstandigheden aarin de mens as komen to
verkeren aren ijn eigen maaksel . Zij aren ijn eigen maaksel
en hij kon e dus veranderen . Van nature as de mens goed, erd
veelal geloofd ; door een betere opvoeding en een beter ingerichte
samenleving kon het k aad dat ich in de ereld had genesteld
bestreden orden . De verlichte despotie en de politieke revolutie
aren vruchten van dit 18de-eeu se optimisme . De ereld as
een mechanisme aarmee slecht as omgesprongen, maar het
as reparabel .
Tegenover de e manier van denken nu k am de romantiek in
ver et . Het k aad in de ereld as niet een mensen aak, maar
een kosmisch bepaald tekort . De ereld as geen mechanisme,
maar een organisme . Alleen een goddelijk ingrijpen of helemaal
niets ou de mens kunnen redden van het verderf . De gedachte
dat de menselijke rede iets ou kunnen uitrichten erd ver orpen . Het denken is een aan, een elfbegoocheling, de menselijke
erkelijkheid ligt in het gevoel. De literatuur moet dan ook terugkeren naar de eigen bronnen, naar de tijd voordat het le en en
schrijven bestond en ij als mondelinge overlevering creatie as
van het anonieme olk . In volkspoe ie, sprookjes en legenden
erd iets gevonden dat men de volks iel noemde en dat nau
verbonden met de taal als de enige creatieve macht erd beschou d. De aarheid en de op de troon ge ette schoonheid
konden niet o eer met oeken en denken orden nagestreefd,
ij konden alleen orden teruggevonden als een oud volksbe it,
als men al het machinale en cerebrale ver ijderde aaronder het
bedolven as geraakt .
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In de e romantische reactie op het vooruitgangsoptimisme
as de afkeer van begrip en betekenis ingebou d. Men as ook
gaan filosoferen over de esthetica als een af onderlijk normenstelsel, dat ich onderscheidt van de etenschap die naar aarheid of het handelen dat naar nut ordt beoordeeld . De kunst
had haar leermeesteres in de natuur en de e beant oordde aan
de norm van de schoonheid . De gedachte dat de kunst geen enkel
nut heeft, geen maatschappelijke functie vervult, houdt hiermee
nau verband . 'L'art pour fart' is het natuurlijke gevolg van de
romantische gedachtengang aarin de kunst als een autonoom
gebied van menselijke activiteit erd beschou d en de kunstenaar als een door gevoelens en hartstochten over eldigd instrument van de natuur .
Nau verbonden met de e romantische kijk op de kunst is
het experimenteren met verdovende middelen . The confessions
of an English opium eater van De Quince dateert van 1822 . De
onmaatschappelijke, romantische kunstenaar heeft in alcohol of
een ander verdovend middel een vaste stimulans gevonden voor
ijn streven om het gevoel terug to vinden onder hinder van het
verstand, om de oorspronkelijke toestanden van het elementaire
leven to herstellen of, oals Baudelaire e noemt, de kunstmatige
paradij en . Een toespitsing van de romantische reactie bracht
het s mbolisme, dat in de aarneembare schijn ereld een afbeelding, een 'correspondance' iet van de are ereld en dat
door een vermenging van intuiglijke indrukken, vermenging
van kunstvormen ook, contact probeert to krijgen met die ' aarheid' die niet aan een intuig of aan een kunstvorm gebonden is .
Ook voor dit contact erd een beneveling met allerlei middelen
bevorderlijk gevonden . Rimbaud sprak van de op ettelijke ontrichting van alle intuigen . In on e be eging van Tachtig kan
men ten dele een uitloper ien van de e Europese romantiek .
De Tachtigers hebben veel dors en doods opgeruimd, maar hun
' oordkunst' en visualiserend impressionisme bevorderden het
gedachtenlo e schilderen en ingen, dat de literatuur steriliseert .
Dat as voortaan de are kunst : iets schrijven aaraan het denken o einig mogelijk aandeel had en dan nog in de onkritische
vorm die men intultie noemt .
Kijken e b . v. naar de poe ie van A . Roland Holst, dan ien

39

e opvattingen die evenals de oorspronkelijke romantiek rechtstreeks reageren op het rationalisme en het vooruitgangsoptimisme van de 18de eeu . Er is sprake van een `voortijd', aaraan
ervers en dichters een vage herinnering be aren . Hun heimee naar dat verloren El sium is het enige at nog aan de natuurstaat van de mens herinnert . Door de moderne maatschappij
en vooral door de opkomst van de steden is de oorspronkelijke
harmonie verloren gegaan . De steden en de daaruit voortgekomen beesten, die de machines ijn, bedreigen het e en van de
mens, iens ielskracht o eer belaagd ordt dat de ondergang
van de ereld nabij is .
De e romantische visie, die een rechtstreekse neerslag is van
gevoelens van eemoed en ver et tegen de ereld, die de meeste
gevoelige naturen uit ervaring kennen, sluit alle mogelijkheden
van relativering,van kritische interpretatie uit . Het is een visie die
een ingebou de beveiliging heeft tegen het kritische verstand,
omdat dit als een destructieve kracht ordt beschou d die alleen maar afbreuk kan doen aan de oorspronkelijke uiverheid .
Bij Nijhoff vindt men de bekende opvatting dat oorden ich
kunnen los- ingen van hun betekenissen, at meestal als iets
heel diep innigs beschou d is . M. i . geeft de dichter in de e regel
blijk van het t pisch romantische verlangen om van de literatuur
mu iek to maken . Woorden, geplaatst in een literair verband,
kunnen meervoudige betekenissen krijgen, kunnen meer gaan
betekenen dan het geval as buiten dat verband, maar voor over
ik kan ien, niet minder. Zich los ingen van betekenissen is een
illusie die het eigen karakter van de literatuur miskent . Een streven om de literatuur to conformeren aan de mu iek vindt men
ook in de . g . poesie pure, in de liedjes die Paul van Ostaijen
heeft geschreven en in de dichtkunst van de Vijftigers . Ook de e
vernieu ers hebben goed erk gedaan door overgeleverde dichtvormen op to ruimen, maar hun pogingen om het `begrijpen' to
vervangen door het `verstann', om de taal een rechtstreekser uitdrukking to laten ijn van ps chische ervaringen onder interventie van het verstandelijke en het begripsmatige is eer helemaal in die elfde romantische traditie die de ont ikkeling il
afschaffen voor een terugkeer naar het elementaire . En dat is een
methode die in andere kunsten veel meer mogelijkheden heeft
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dan in de literatuur, die nu eenmaal niet met kleuren of klanken
opereert maar met het ont ikkelde cultuurprodukt : taal .
Hiermee ijn e terug bij ons uitgangspunt. De literatuur is,
ondanks haar ver antschap met andere kunsten, doordat ij
de taal als materie gebruikt o principieel verschillend van die
andere kunsten dat ij altijd op ich elf moet orden bekeken .
Doordat de taal als communicatie-middel beladen is met begrip
en ervaring, kan de literatuur ich daarvan niet afsluiten onder
ich elf ge eld aan to doen .
Heeft men ich gerealiseerd dat de literatuur in de maatschappij volgens haar eigen karakter moet orden beoordeeld, dan
kan men onder oeken elke plaats ij heeft in de maatschappij
en in hoeverre ij en de makers ervan passen in de samenleving .
Men ou kunnen denken dat de functie van de schrijver in de
maatschappij bepaald ordt door de functie van de literatuur
daarin en dat die functie geen grote problemen behoeft op to
leveren, als men maar even de moeite neemt to onder oeken at
er met de literatuur ordt gedaan .
De literatuur ordt gele en, ordt bestudeend, ordt gebruikt
als persoonlijk en nationaal status-s mbool, ij kan meehelpen
in het schragen van de bestaande orde, maar ook in het kritiseren
ervan. Als het aar ou ijn, at el be eerd ordt, dat de literatuur niet anders ou kunnen dan de ideologie van de heersende
klasse bevestigen, dan ou men die opmerking niet eens kunnen
maken . Wat mensen kunnen denken, kunnen e ook schrijven in
hun literatuur. Die kan dan ook uitdrukking geven aan gevoelens
en over egingen die ertoe leiden dat men gaat proberen de bestaande orde omver to erpen. En men kan er de argumenten uit
putten om ich ver to houden van de maatschappij en alles at
met de politiek to maken heeft, om ich uitsluitend to ijden
aan het leven der verbeelding, aan dromerij, contemplatie of de
bestudering van de literatuur .
Literatuur kan mensen aan etten o el tot mooie als tot
lelijke activiteiten . Een aantal jaren geleden heeft een lid van de
Eerste Kamer naar aanleiding van enige literaire erken gesproken over 'volksvergiftiging' . De toenmalige staatssecretaris Van
der Laar heeft daarop geant oord, dat kunst die erkelijk kunst
is niet vergiftigen kan . Men al er echter voor moeten aken,
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heeft hij eraan toegevoegd, dat niet onder het etiket van kunst
volksvergif ordt binnengesmokkeld .
De be indsman as hier kennelijk het slachtoffer van enige
samenhangende misvattingen . Ongeveer de e: Literatuur betekent niets . Of, als men er enige inhoud uit kan halen, dan is die
o verheven, dat er aan toepassing op het dagelijks doen en laten
van mensen niet gedacht mag orden . Als kunst erkelijk kunst
is, dan is ij ook heil aam en brengt ij de mensen op een hoger
plan.
In erkelijkheid is het o, dat literatuur, juist omdat ij altijd
iets betekent, el degelijk vergiftigen kan . Voor gevoelige le ers
die niet kritisch genoeg ijn, is literatuur vaak gevaarlijk . Alle
meester erken horen thuis op de Index, de bijbel inbegrepen .
Le ers hebben trou ens een actief aandeel in het bepalen van
de functie van de literatuur . Voor de een is vergif at voor de
ander medicijn is . Iedereen heeft el eens gehoord van de golf
van elfmoorden die over Duitsland ou ijn gegaan na de publikatie van Goethe's Die Leiden des jungen Werthers . Het ou
d aasheid ijn om boeken die een ongunstige invloed hebben
op sommige mensen op die grond to veroordelen onder tevens
na to gaan of e op anderen niet een gunstige invloed uitoefenen .
En bovendien onder na to gaan of er niet een veel ongunstiger
invloed uitgaat van al die publikaties en verschijnselen die helemaal niet de pretentie hebben literatuur to ijn. Men kan nu eenmaal niet eggen dat een hamer die o nuttig is als hij door een
timmerman ordt gehanteerd, ongeschikt is om er iemand ijn
hersens mee in to slaan . Wie be eert : met een are hamer kan
men niets lelijks doen, maakt een on innige opmerking .
'Abstracte kunst' past in ieder politiek stelsel, harmonieert
met iedere ereldbeschou ing. De So jet-fanatici die het `formalisme' in de kunstbeschou ing veroordeelden, hebben to veel
gevraagd . Zij ilden een socialistisch realisme dat dienstbaar ou
ijn aan hun politiek . Zij verjoegen iets neutraals, iets ongevaarlijks en kregen er een vijand voor in de plaats .
Al ordt het oord 'volksvergiftiging' door sommigen lichtvaardig gebruikt, ij hebben in overre meer gelijk dan die staatssecretaris, dat de literatuur Been ongevaarlijke aak is . Ook de
godsdienst, die door velen als heil aam ordt beschou d, heeft
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in de geschiedenis rampen aangericht . De mensen hebben elkaar
met de verhevenste motieven vervolgd en op de brandstapel gebracht en doen dat nog . Hoe ou de literatuur, die lang niet altijd
ulke hope pretenties be it, maar die, concreet, iets betekent,
aan de algemene regel ontsnappen dat men er goed en k aad
mee kan bedrijven?
De functies van de literatuur ijn veelvoudig . Wat men vindt
dat ij ou moeten ijn, hangt samen niet alleen met ereldbeschou ing en geloof, maar vooral ook met de ontvankelijkheid
die men voor het medium heeft . De literatuur houdt de mensen
een spiegel voor, is meermalen ge egd . En inderdaad heeft ij to
maken met be ustheid en be ust ording . Men leeft intensiever,
als men niet alleen leeft, maar het ook eet en iet . Verder heeft
de literatuur to maken met elfkennis . En hebben de Grieken
niet al be eerd dat daarin het begin to vinden is van alle ijsheid?
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Literaire kritiek

Als men onder literaire kritiek verstaat : de reactie die de literatuur bij de le er en oorspronkelijk bij de hoorder op ekt, dan
is de literaire kritiek even oud als de literatuur. Zelfs als die reactie alleen maar de vorm heeft van bijval of beloning van een
anger, dan kan de aardering in het volume van de bijval of in
de aarde van de beloning ijn uitgedrukt . Er as in de tijd van
de rapsoden, die hun epische liederen ten beste gaven, el degelijk al een regelbare reactie die als literaire kritiek mag gelden .
Homerus vertelt dat Od sseus bij ijn thuiskomst tijdens de massale afslachting van de vrijers, die ich in ijn paleis genesteld
hadden, de rapsode Phemios spaarde, nadat de e ge egd had in
ijn smeekbede: 'ik heb mij elf alles geleerd, maar een god heeft
mij allerlei liederen in het hart geplant .'
Het sparen van de anger, ter ijl andere medeplichtigen van
de vrijers, oals de aar egger, onder pardon erden omgebracht, as een daad van literaire kritiek . Het is daarbij goed to
bedenken dat Phemios de e gunstige kritiek misschien el heeft
beinvloed door ijn beroep op ijn goddelijke inspiratie en het
autodidact ijn. Het is een veel toegepaste methode om ich
tegen een ongunstige of gevaarlijke kritiek to ver eren, al il
ik daarmee niet eggen dat de gedachte van de goddelijke oorsprong van de poe ie uitsluitend op de e over eging berust . Wel
hangt natuurlijk het autodidact ijn, dat bier o uitdrukkelijk
ordt geponeerd, samen met die goddelijke pretentie van de
dichter en daarom ook met ijn aanspraak op een bij ondere
behandeling .
Dat die aanspraak niet altijd gehonoreerd ordt, blijkt bijvoorbeeld uit een incident dat door Plutarchus verteld ordt en
dat door Shakespeare is overgenomen in ijn Julius Caesar. De
oedende bevolking heeft een man to pakken die Cinna heet
en die ij in stukken il scheuren omdat ij hem voor Cinna,
de samen eerder, aan iet . De man roept in ijn doodsangst :
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'Ik ben niet Cinna de samen eerder, ik ben Cinna de dichter .'
De burgers ant oorden : 'Scheur hem dan in stukken voor ijn
slechte ver en: En dat gebeurt .
Hier staan de literatuur en de etenschap nog op een gemeenschappelijk terrein . De aar egger (een soort van etenschapsman) ordt volgens Homerus evenmin gespaard als de dichter
volgens Plutarchus . Als men bestrijding, onderdrukking en vervolging als een vorm van kritiek beschou t, dan heeft die kritiek
onder de etenschapsbeoefenaars eker meer slachtoffers gemaakt dan onder de schrijvers . Zij delen ook dat beroep op de
goddelijke oorsprong, aarmee o. a . gepoogd erd de kritiek het
ijgen op to leggen . En evenals de literatuur trachtte de etenschap ich door de pretentie van een goddelijk karakter niet alleen van haar oorsprong, maar ook van haar inhoud tegen de
kritiek to beveiligen . Volgens Plato kon de kringloop van de planeten niet anders dan cirkelvormig ijn, omdat de cirkel de volmaakte, de goddelijke vorm is . En het duurde tamelijk lang voordat iemand (i . c. Keppler) die opvatting kon kritiseren op grond
van ijn aarneming dat de planeten een ellips-vormige baan beschrijven . Als ij nu vaststellen : de etenschap heeft aan het
doorbreken van die vrije kritiek die verificatie door aarneming
in de plaats durfde stellen van de dogmatische redenering, haar
groei, haar ont ikkeling, haar imposante en relatief pijlsnelle
vooruitgang to danken, kunnen ij dan iets dergelijks opmerken
over de literatuur? Helemaal niet . En daarin vindt men een van
de hoofdredenen, aarom de egen van literaire en etenschappelijke critici uiteengaan. In de etenschap is een ont ikkeling
aan de gang, er is een ereldbeeld dat steeds verder ordt ingevuld . Nieu e beschrijvingen van verschijnselen vervangen de oude . In de literatuur is dat niet het geval . Wel is het een lichaam (als
men het o ien il) dat ich uitbreidt, el ijn er ge6chriften die
verouderen en voor de aandacht van de le er hun belang verlieen, maar de meester erken vervangen elkaar niet . De ge angen
van Homerus komen niet in de plaats van het epos van Gilgamesj,
Shakespeare maakt Sofokles niet overbodig . De roman is na
Stendhal el veranderd, el gecompliceerder ge orden, maar
niet vooruitgegaan . Het latere is in de literatuur anders, maar niet
beter dan het vroegere . Literaire schrijvers profiteren el van
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hun voorgangers (ook onder e to plagieren), maar ij vervaardigen geen verbeterde, uitgebreide of vereenvoudigde editie van
hun erken.
Men heeft het el eens gedacht . Er is een tijd ge eest, dat men
de stukken van Shakespeare veranderde, aangepast aan de smaak
van de restauratie en de 18de eeu . Nog tot diep in de 19de eeu
speelde men in ons land ijn drama's alleen in de classicistische,
op het voorbeeld van Racine gemaakte be erkingen van de
Fransman Ducis . De e veranderingen hadden el degelijk hun
oorsprong in de kritiek die Shakespeare in ijn originele vorm
barbaars had genoemd . De romantiek is daarvan teruggekomen
en on e huidige smaak prefereert eer het oorspronkelijke produkt . Ook de gedachte dat er in de literatuur een beschavings ,
een verfijningsproces aan de gang is, vindt einig aanhangers
meer in een tijd als de on e, aarin verfijningen en stileringen als
belemmeringen orden ondervonden voor het contact met de in
het kunst erk opgeborgen aarheid . Zij erken als camouflage
en h pocrisie . Weerstanden van hofculturen tegen de ru heid
van de oude schrijvers ijn evenals de victoriaanse preutsheid uit
de geldende smaak grotendeels verd enen. De literaire kritiek
heeft niet de oude meester erken, maar el de 'verb eteringen,
daarvan vernietigd en daarmee haar eigen functie rigoureus op
een ander plan gebracht dan de etenschappelijke kritiek .
Nu is die functie ook altijd anders ge eest . Alleen in de tijd
van de Verlichting heeft men een ogenblik kunnen denken dat
de etenschap en de literatuur gemeenschappelijk onder eg
aren, op de elfde manier begeleid en gestimuleerd door de kritiek . De functie van de literaire kritiek is van oudsher een andere
ge eest dan die van de etenschappelijke kritiek, omdat de eerste samen met de literatuur is ontstaan en de t eede pas van
betekenis erd in het stadium aarin verificatie door aarneming aan de orde k am . In de literatuur heeft altijd het behagen
voorop gestaan, het amusement, de verstrooiing, het activeren
van de fantasie en het elfgevoel . De e op een geestelijk genot
gerichte activiteit as al in het oude Griekenland gesteld in de
sfeer van de edijver. Zoals men daar lichaamskracht en behendigheid altijd heeft ge ien als een aanleiding tot edstrijden - de
kampioenen moesten ich met elkaar meten - o erden er ook
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toernooien gehouden in het dichten, het voordragen en het ingen . De Atheense tragici gaven hun stukken ter vertoning in
edstrijdverband . De e praktijk veronderstelt jur 's of kunstrechters die met de beoordeling belast aren, s stemen van puntentelling of beoordelingscategorieen e . d . In het edstrijdklimaat is het onvermijdelijk dat men ich de normen aarnaar
men oordeelde be ust erd en dat ij geobjectiveerd en geformuleerd erden. In Griekenland heeft men ich dan ook met de
problemen van de e esthetische normen serieus be iggehouden
met een resultaat dat voor lange tijd ijn afronding kreeg in de
Poetica van Aristoteles .
In Griekenland bestond niet alleen een literaire kritiek, die op
grond van esthetische normen vergelijkend to erk ging, maar
ook die vorm van literaire kritiek die nog steeds bestaat en oveel
onbegrip en ergernis ekt, n .1 . de uitvoerige bestrijding van de
reputatie van een bepaalde auteur. De oudste literaire criticus die
ons bij name bekend is, is de uit Macedonia afkomstige Zollus,
die in de Ode eeu voor Christus leraar in de retorica as in Athene . Hij bestreed Isocrates en Plato, maar hij is vooral berucht
ge orden door ijn felle aanvallen op Homerus, tegen iens gebruik van het fabelachtige en onderbaarlijke hij vooral be aar
had . Zo ilus erd in de oudheid el de Homeromastix genoemd,
de gesel van Homerus en ofschoon hem dat bij de meeste eldenkenden een slechte naam gaf, kan men toch ook niet voorbij ien aan de uiverende erking die elfs van malicieu e en
maniakale kritiek als de ijne kan uitgaan . Het aan ien van Homerus is door Zollus niet erkelijk geschaad, maar hij heeft el
degelijk een verdienste gehad door de introductie van de aarheidsnorm in de verhalende literatuur.
In sommige genres oals dat van Homerus is de toepassing van
de e norm unfair, maar in de geschiedenis van de literaire kritiek,
die ich hierdoor ook, lijkt het, van de etenschappelijke kritiek
onderscheidt, kan de onjuiste of unfaire bestrijding een elfstandige aarde hebben. Dit hangt aarschijnlijk hiermee samen dat
etenschappelijke kritiek een begeleidend verschijnsel is van
etenschapsbeoefening, ter ijl literaire kritiek een eigen vorm
van literatuurbeoefening kan ijn . De Litterarische Fantasien en
Kritieken van Busken Huet geven hem een eervoller plaats in
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on e literatuur dan ijn eker niet onaardige roman Lide de .
De criticus die partijdig, gedreven maar talentvol, een bepaald
standpunt verdedigt, kan in ijn scherpe, soms niet helemaal
faire aanvallen, meer voor de literatuur betekenen dan de bedacht ame man van smaak die romans of gedichten vervaardigt .
Zo heeft Sainte-Beuve een aardevolle, maar eker niet juiste
aanval gedaan op Flaubert en Proust op Sainte-Beuve . Op die
manier heeft Emerson Dickens geattaqueerd, Niet sche Wagner,
Henr James Tolstoi, Edmund Wilson Kafka . In die gevallen ijn
de aangevallenen niet onder de agressie be eken, evenmin als
Homerus onder die van Zoilus . Er ijn ook gevallen, aarin de
aangevallene el ongeveer verpletterd is, oals Dirk Coster onder de stormloop op hem ondernomen door Du Perron . Als er
een literaire criticus opstaat die dat onbillijk vindt, dan is een
verdediging van het slachtoffer nog altijd mogelijk .
Een van de bestaansgronden van de literaire kritiek is te vinden in de beschrijving die de dichter Phemios in de Od ssee van
ijn dichterschap gaf. `Ik ben autodidact en een god heeft mij
liederen in het hart geplant : Als men aanneemt dat de dichters,
oals ij vaak van ich elf verklaren, mensen ijn die niet eten
at ij doen, maar die in een soort van trance doorgeven at uit
hoger sferen tot hen komt, dan is het plausibel dat anderen, literaire critici, proberen na to gaan at ij gedaan hebben en tevens
proberen een ant oord to vinden op vragen die rij en naar aanleiding van de e onbe uste erk ij e. Bijvoorbeeld : indien het
getuigenis van de dichter over de gang van aken juist is, kan
men dat dan ook eggen over ijn interpretatie ervan, n .l . dat
er een goddelij ke inspiratie aan het erk is ge eest? Men kan
staande houden dat een dergelijke vraag buiten het terrein van
de literaire kritiek valt, omdat de e ich ou moeten bepalen tot
het begrijpen en het aarderen van het literaire geschrift . Naar
mijn mening kan een literair criticus die taak alleen behoorlijk
vervullen, als hij randgebieden die o el tot de ps chologie als
tot de literatuur etenschap behoren, binnen ijn aandacht
trekt .
Voor de dichter is specialisatie soms nodig, voor de criticus
niet . Een taakverdeling volgens de scheidingslijn tussen denken
en doen is geen normaal gevolg van de specialisering die door
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de uitbreiding van de kennis nodig is ge orden . Soms is de verdeling van specialisten in theoretische en praktische voor beide
competenties een belemmering. Men is ich daarvan in vitale
k esties ook el be ust . Ge oonlijk voelt men er niet voor
om ich to laten opereren door iemand die heel handig met het
mes kan omgaan, maar die de enselijkheid en de gevolgen van
operatief ingrijpen niet kan beoordelen . Aan de andere kant is
specialisatie volgens de scheidingslijn tussen theorie en praktijk
ook niet geheel illekeurig . Er ligt een ps chologische erkelijk
heid aan ten grondslag . Het is niet alleen o, dat instinctief handelen door al to grote be ustheid kan orden gestoord, maar
ook dat vaardigheden die door denken mogelijk ijn ge orden
een voortge et denken bemoeilijken .
Men kan ich voorstellen dat de eerste erktuigen gemaakt
ijn door mensen die ich van hun mededieren onderscheidden
door e to bedenken . Maar het leren hanteren van dat gereedschap kostte een inspanning die de hand erksman belemmerde
in ijn verdere ont ikkeling . De afbeeldingen die 15 of 20 duiend jaar geleden aangebracht ijn in grotten als die van Altamira
en Lascaux, ijn vervaardigd door mensen die el degelijk gedacht hebben voordat ij gingen schilderen . De individuen echter
die ich met hartstocht en een ijdigheid op dat schilderen hebben toegelegd, benamen ich daardoor de mogelijkheid om iets
anders uit to denken.
Het denken it het doen oorspronkelijk niet in de eg, maar
de scholing die iedere vaardigheid vereist, sluit gemakkelijk andere mogelijkheden uit . De beschavingsgeschiedenis bestaat uit
het telkens opnieu k eken van kundigheden die eindpunten
ijn . De evolutie et ich voort door steeds eer een trap lager
to beginnen bij het ongespecialiseerde materiaal . Het doen erkt
belemmerend op het denken, omdat voor het kunnen oveel
inspanning nodig is . En niet alleen inspanning, ook een bij onder
soort geestelijke organisatie . De artistieke creativiteit is in vele
gevallen afhankelijk van een ps chische uit onderingstoestand
aarin het verstand niet is uitgeschakeld, maar gericht op een
doel en aarbij remmen en tegen ichten die in een normale toestand de geestelijke activiteit controleren, ijn lam gelegd . Men
bereikt die uit onderingstoestand door middel van een roes en

49

de e kan eer door geestelijke oefening of door lichamelijke
uitputting of bepaalde vergiften oals alcohol en opium tot stand
orden gebracht . In de oudheid kent men de dion sische aanin, die soms als furor poeticus kan erken en men schrijft de
vermogens die men in de uit onderingstoestand verkrijgt toe aan
'enthousiasme', letterlijk de be etenheid door een god of aan
'inspiratie', inbla ing door een god of door de mu e. Zo komt
de voorstelling van de kunstenaar die niet eet at hij doet in
de ereld . Het genie ordt beschou d als een erktuig van een
bovennatuurlijke macht of ook el als een natuurfenomeen . Het
produceert een schilderij of een s mfonie oals een poes jongt,
onder ook maar een flau idee to hebben van at er precies
gebeurt .
Dit is een populaire voorstelling van het kunstenaarschap, die
vooral tijdens de romantiek succes heeft gehad, maar die elfs in
gematigde vorm maar hoogst elden aan de erkelijkheid beantoordt.De praktijk is dat kunstenaars geoefende,hard erkende
mensen ijn die de roes vervangen hebben door een getrainde
concentratie, door de routine van de gerichte aandacht . Zij hebben eeu enlang een bepaalde taak verricht, ge erkt naar bepaalde regels en voor 99% heel goed ge eten at ij deden . Aan
hun scheppingen bleef hoogstens die ene procent m sterie verbonden die hun ver ondering uitdrukt achteraf over at ij
hadden tot stand gebracht . Daarin is dan het aandeel van de inspiratie of, oals men tegen oordig egt, van het onderbe uste
verdisconteerd . Als ij vooral denken aan de kunstenaars van de
renaissance en het neoclassicisme, dan vinden ij mensen die de
kunstregels van Aristoteles eerbiedigden, oals die in hun eigen
tijd her ien en opnieu geinterpreteerd aren . Zij deden dat
niet op grond van een blind vertrou en op een autoriteit, maar
omdat ij meenden dat de e regels de natuurlijke aarheid over
het maken van kunst uitdrukten . Het doel van de kunst as het
afbeelden van de erkelijkheid, niet als een automatische imitatie, maar als een invol geordende voorstelling, bestemd voor de
lering en het vermaak van beschaafde lieden . De kunst as een
van de manieren aarop men de chaotische erkelijkheid kon
bed ingen, aarop men orde en sierlijke ellevendheid kon
opleggen aan de natuur . De criticus had een houvast aan de e
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normen volgens elke hij de kunst erken kon beoordelen . Kenmerkend ijn de be aren van Voltaire tegen Shakespeare, niet
alleen omdat de Engelse schrijver de aristotelische eenheden niet
in acht nam, maar ook omdat hij de ellevendheid met voeten
trad . Voltaire vindt het bij onder ver erpelijk dat de soldaten
in Hamlet praten met de ru heid van soldaten in een ka erne,
onder er rekening mee to houden dat ij ich op een toneel bevinden ten aanhoren van de koning en de voornaamste personen
des lands, die ge oon ijn op nobele ij e to spreken en voor
ie men ich overeenkomstig moet uitdrukken . De e kritiek
komt uit een andere ereld dan de on e, een ereld met regels
en decorum, maar toch as Voltaire in die ereld al een relativist
en een individualist, die eigen maatstaven hanteerde .
In de 18de eeu begint de kentering in de kunstopvattingen
die tot de revolutie van de romantiek ou leiden . In plaats van in
oppositie to ijn tegen de chaos gingen de kunstenaars opponeren tegen de orde, tegen het mechanistische ereldbeeld dat de
etenschap ont orpen had . De Italiaan Vico is de eerste die de
nadruk legt op de onbe uste aard van het artistiek scheppingsproces, een opvatting die triomfantelijk to voorschijn komt bij
Herder, die het dichten koppelt aan de folklore, aan dat m thische element dat volks iel genoemd ordt . De ideale voor aarden voor het scheppen van kunst vindt men in de oorsprong der
tijden, meende Herder, toen het creatieve in de mens nog rechtstreeks communiceerde met leven en gemeenschap . Men kan
de e gebieden nu alleen bereiken door het be ust ijn en het verstandelijke uit to schakelen . In schemertoestanden, duisternis,
dronkenschap en aan in vindt men middelen om de verloren
primitiviteit to herstellen : oals men iet, een oude gedachte, die
nu, in oppositie tegen orde, regels en beschavingsdecorum,een
grote vruchtbaarheid kreeg . Herder heeft ook een theorie over
de criticus die . i . een genie moet ijn van de elfde orde als de
dichter die hij interpreteert . Ook hij moet ich in de toestand
kunnen brengen, aarin niet ordt ge eten en gedacht, maar
gevoeld en ondergaan . Herder blijkt in de praktijk als schrijver
over literatuur een rapsodisch, impressionistisch criticus to ijn,
die probeert de ielestaat aarin hij ich door het kunst erk is
gaan bevinden op de le er over to brengen .
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In de 19de eeu ontstaat de romantische, onmaatschappelijke
kunstenaar, een nog steeds bestaand t pe . Hij is de chaotische
natuurmens met lange haren, baard, een open hemd omdat ijn
aandoeningen hem voortdurend naar de keel grijpen en hem
dreigen to doen stikken . Hij probeert hardnekkig het verstand
uit to schakelen. Hij staat in contact met 'het elementaire' . Het
opteren voor primitiviteit en chaos tegenover orde en beschaving
erd eerst opgevat als een perversiteit . Maar het as een perversiteit die blijvende, voorlopig blijvende, veranderingen in de
kunst-opvattingen heeft aangebracht . In kritisch op icht is de
romantiek ook een bevrijding ge eest van onbruikbaar ge orden kunstregels en van bepaalde beschavingsnormen die een
monopolie gekregen hadden . De romantische kritiek heeft veel
meer van Shakespeare begrepen dan Voltaire en ijn tijdgenoten .
Maar aar men ich m . i . niet bij moet neerleggen, dat is de romantische visie die de kunstenaar beschou t als een geniale
dorpsidioot, een begenadigde krank innige of een lallende ij e .
Het is eerVoltaire ge eest die Shakespeare een `gille de village',
een dorpshans orst, heeft genoemd, maar de romantiek heeft
dat denkbeeld aangehouden en er juist de hoogste lof in ge ien .
Aan de andere kant lokt de e iens ij e ook eer onhoudbare
reacties uit van mensen die illen be ij en dat de erken die
op Shakespeare's naam staan, door een geleerd, universitair geschoold man moeten ijn geschreven. Er ijn vele gevallen bekend van geleerden die door de e gedachte alleen al in een literair-historische roes gebracht kunnen orden, die schadelijker
is voor het helder oordeel dan elke beneveling door verdovende
middelen dan ook .
In de vervaardiging van kunst erken heeft het onbe uste,
datgene in de geest dat de kunstenaar niet steeds en onmiddellijk
tot ijn beschikking heeft, onget ijfeld een belangrijk aandeel .
De vraag is dus : hoe brengt hij vergeten en verdrongen aken
naar de oppervlakte? Is er een andere mogelijkheid dan het paardemiddel van de romantiek, dat bestond uit het vergiftigen en
het verminken van het be ust ijn? Uit de ervaring van eeu en
en ook b. v. van de Chinese dichters (die niet de pose aannemen
van gepassioneerde kinkels maar van beschaafde geleerden) blijkt
dat die mogelijkheid el degelijk bestaat .
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In elk geval, at de erk ij e van de kunstenaar ook is, de
criticus kan ijn functie niet uitoefenen onder een duidelijk
besef van at de kunstenaar beoogt en onder een duidelijk besef van at hij, de criticus elf aan het doen is . Hij moet ich
niet alleen afvragen at hij doet, maar ook aarom hij het doet,
met elk doel, omdat de manier aarop hij kritiseert mede afhankelijk is van ijn in icht in betekenis en bedoeling van ijn
erk . Nu moet men natuurlijk onderscheiden tussen de ps chologische grond aarom een bepaald persoon criticus ordt en
de raison d'etre van de kritiek . Men kan bijvoorbeeld eggen dat
critici gefrustreerde kunstenaars ijn die ich reken op de geslaagde kunstenaars door e to kritiseren. Maar hoe laaghartig de
gronden ook ijn aarom iemand criticus ordt, hij kan daarom
nog el uitstekend voldoen aan de eisen die de functie stelt . Men
kan uit de eer in ekkendste vormen van ambitie en geldingsdrift in de politiek gaan en eindigen als een eldoener des olks .
Zo kunnen critici vol itten met nij d en minder aardigheidsgevoelens, maar toch egenrijk erk verrichten in hun cultuurbevorderende, opvoedende en smaakveredelende sector . Geselaars,
beulen, ijn e vaak genoemd . En of e gelijk hadden of niet, de
slachtoffers hebben elden aardering voor hun activiteit aan de
dag gelegd . Van een breed, literair-ecologisch standpunt be ien
ijn ij altijd nuttiger dan de allesmooivinders, die helemaal geen
critici ijn, maar makers van reclameteksten .
Men ou kunnen be eren dat de kunstkritiek vergeleken bij
de kritiek op etenschappelijk erk iets overbodigs is . De kunstenaars componeren mu iek, verven een schilderij, schrijven
een boek en het publiek geniet daarvan of niet, ook onder de
bemiddeling of het begeleidend commentaar van de criticus .
Maar o moet men het, geloof ik, niet ien . De critici ijn geen
bemiddelaars, of priesterlijke uitleggers van de kunst, al treden
ij vaak o op . Zij ijn het publiek elf, de tot oordeel des onderscheids gekomen organen ervan . De kunstenaars leveren hun produkten dagelijks in groten getale af . Het publiek is daarbij passief, het ondergaat, het is als een spons die alles op uigt at men
in ijn nabijheid brengt, maar er ijn ook kunst erken die niet
orden opgemerkt, die verd ijnen in de ruimte, als boodschappen die niemand opvangt . De functie van de criticus is nu om
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namens het publiek een recu of to geven, een ontvangstbevestiging . En dat recu ordt gepubliceerd, odat alle belangstellenden
ervan kunnen kennisnemen . Aan de ontvangstbevestiging voegt
men een beknopte omschrijving en beoordeling van het ontvangen erk toe . En voor over de kunst erken de aandacht aard
bevonden orden, gaat men de oordelen telkens her ien . Er
ordt over de aarde van kunst erken gepolemiseerd, het duurt
vaak lang voordat een opinie ich uitkristalliseert en elfs als er
een communis opinio is, behoort de e eer nu en dan aan herijk
to orden onder orpen . De critici ijn dus degenen die als publiek en namens het publiek de oordelen vormen over het totale
kunstbe it, ij ijn de vooruitgeschoven posten, de voelhorens
van het publiek. Daarbij is er natuurlijk nog een taakverdeling :
dagblad- en eekbladcritici maken een eerste selectie, in maandbladen en andere publikaties is het meer be onken kritisch oordeel aan de orde .
De literaire kritiek heeft dus el degelijk bestaansrecht, maar
dat is geen verklaring van het verschijnsel dat ij ook bestaat . Zij
bestaat omdat er vraag naar is . Het publiek heeft behoefte om
ingelicht to orden over hetgeen er verschijnt .
Zij bestaat in de t eede plaats omdat er een aanbod is . Er is
een massa arme duvels die in een ondoordacht moment in hun
jeugd besloten hadden ich aan de letteren to ijden . Voordat
ij het isten, hadden ij vrou en kinderen en onvoldoende
geld om e to onderhouden . Gedichten en verhalen brengen in
het merendeel der gevallen niet veel op . Voor de e mensen ijn
er t ee mogelijkheden om er iets bij to verdienen : vertalen en
boekbespreken . Het t eede is oneindig veel makkelijker en vlugger klaar dan het eerste . Ook daarom bestaat literaire kritiek .
Hoe eer het in de e branche ook emelt van de amateurs,
soms toch ordt de literaire kritiek beoefend door vaklieden . En
dat `vaklieden' heeft hier een dubbele betekenis . Een `algemene'
boekbespreker is vaak niet deskundig at het onder erp van het
boek betreft, maar hij is soms el deskundig in het bespreken,
in het beknopt eergeven en beoordelen van een boek, in het
op tijd en binnen de beschikbare plaatsruimte produceren van
een leesbaar stukje . Al de e elementen behoren tot ijn deskundigheid : de tijd, de ruimte, de innigheid van ijn onder erpen

54

en be aren, maar het belangrijkste is, voor de redactie en voor
de le er, de leesbaarheid . De literaire criticus die aan de e vereisten voldoet, moet bij al die k aliteiten nog een t eede deskundigheid be itten : de literaire . Men ou kunnen menen dat
voor de etenschappelijke criticus het elfde geldt : ook hij moet
beknopt, innig, op tijd en leesbaar over een boek kunnen schrijven en hij moet bovendien verstand hebben van het onder erp.
De parallel is bedrieglijk, omdat verstand hebben van een bepaald
etenschappelijk onder erp en verstand hebben van literatuur
o sterk verschillen. Het ene is een specialisme dat vrij elfstandig
kan bestaan, het andere heeft met alles en niets to maken, maar
vooral met dat onbepaalde en onbepaalbare gebied van menselijke lotgevallen en emoties .
Een ander verschil is dat een etenschappelijke criticus in het
algemeen niet geroepen al orden om boeken uit het verleden,
die of allang een ereplaats hebben in de geschiedenis of vergeten
ijn, to beoordelen . De literaire criticus moet dat el doen. Het
kan niet alleen op ijn eg liggen om boeken van andere tijden
en andere landen op grond van nieu e drukken of vertalingen
to beoordelen, maar de aardebepaling van literatuur van het
verleden is voor de serieu e literaire criticus een hoofdtaak .
Een etenschappelijk erk, hoe belangrijk ook, is vaak niet
meer dan de bekisting van een betoncons tructie . Is het beton
klaar dan kan men de bekisting missen . De literatuur als permanent historisch verschijnsel heeft een heel ander karakter . De
oude schrijvers ijn een blijvend be it, tenminste als ij tot ons
blijven spreken . Iedere generatie moet dus opnieu
ijn verhouding bepalen tot de literatuur van het verleden . De literaire criticus - en iedere literair-historicus ou tevens een literaire criticus
moeten ijn, omdat de literatuur, hoe ook benaderd, altijd tevens
ge aardeerd moet orden - moet dus de literatuur van het verleden bekijken op de elfde voet als de hedendaagse . Wat heeft
Vondel ons to eggen? Maar tegelijkertijd moet die criticus voldoende kennis hebben van de cultuurgeschiedenis om de oude
auteur in ijn eigen tijd to plaatsen en de taal en de s mbolen
aarvan hij ich bedient in hun historisch verband to begrijpen .
De literaire criticus die oude schrijvers beoordeelt moet een dubbel ge ichtspunt hebben : het historische en het actueel-literaire .
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Dat betekent dus dat hij onder een tamelijk grote deskundigheid ijn erk niet kan doen .
Nog in een ander op icht verschilt de deskundigheid die van
de literaire criticus geeist ordt, van de kennis van aken die een
etenschappelijke criticus moet hebben . Hij moet eten dat de
verhouding tot de aarheid bij een literair erk heel anders moet
ijn dan bij etenschappelijke mededelingen en ook hoe die
verhouding moet ijn. Wetenschappelijke mededelingen moeten
verifieerbaar of eerlegbaar ijn, ter ijl dat criterium in de literatuur niet geldt . Het belangrijkste verschil is misschien el dat
de gebruikte taal, hoe eer ook gemeenschappelijk, in het ene
geval heel anders functioneert dan in het andere . De literaire
criticus heeft evenals de etenschappelijke to maken met taal
die een bepaalde informatie s mboliseert, maar de onduidelijk
heid van het medium, in de etenschap een gebrek, ordt in
literaire teksten ook als 'taal', n . 1. s mboliserend gebruikt - en
dat is juist at e `literair' maakt . In alle boeken moet men uit
taal, uit statistieken, uit formules een aantal mededelingen afle en, maar die mededelingen ijn in de literatuur opnieu s mbool voor be ust ijnstoestanden die niet rechtstreeks kunnen
orden eergegeven . Behalve een deskundigheid, die bestaat uit
een ekere bele enheid, uit kennis van soortgelijke en geheel
andere geschriften dan het beoordeelde boek, heeft de literaire
criticus een heel speciaal soort deskundigheid nodig die niet
aangeleerd kan orden, ofschoon el geoefend en ont ikkeld.
Het is de competentie om niet duidelijk omschreven be ustijnstoestanden uit de voorgrondsmededelingen of to le en . Het
is een `intelligence du caeur', d . . het vermogen om het onbekende to herkennen . Dit vermogen hangt eer samen met de bereidheid niet alleen tot introspectie, maar ook met een ekere
geoefendheid daarin . Dat betekent overigens niet dat het literaire
geschrift niet een object van anal se ou kunnen ijn .
Aan het e en van de literatuur komt m . i . geen metaf sica
to pas . Literatuur is menselijke communicatie van menselijke
oorsprong . Alleen het onder erp van die communicatie is niet
eenvoudig, niet meetbaar, niet definieerbaar, omdat kernen van
menselijke ervaring niet verder kunnen orden herleid . Zij kunnen el orden herkend, oals men een nog nooit ge iene af-
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stammeling van een vriend herkent aan een gelijkenis, die nergens en overal in it . Men kan er ich natuurlijk uitvoerig mee
be ighouden, hoe mooi, hoe bij onder, hoe kunstig de ervaring
onder oorden is gebracht, maar dat is alles secundair ten opichte van de ervaring elf . Die interesseert ons, omdat ij illen
eten hoe anderen, beteren vaak, maar met soortgelijke gegevens als ij, het hebben aangelegd met die improvisatie aartoe
ij alien ged ongen ijn en die ij het leven noemen . De e dingen, die e enlijk ijn voor de literatuur, ijn ook e enlijk voor
de literaire kritiek .
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De t ee egen van de kritiek

Conrad Busken Huet schreef in 1868 : `De nieu ere litterarische
kritiek onderscheidt ich van die der Letteroefeningen eleer,
voornamelijk hierdoor dat ij in elk auteur van eenige beteekenis
een belang ekkend menschelijk e en iet . Hare leer is, dat een
schrijver juister ge aardeerd ordt, naarmate men ijne erken
meer als een uitvloeisel van ijn aard, en hem elf nadrukkelijker
als een kind beschou t van den maatschappelijken toestand,
to midden aarvan hij geboren is en geleefd heeft, of voortgaat to
leven .'
`Die methode', aldus Huet, `heeft onget ijfeld hare schadu ijden. Zij stelt de kritiek bloot aan het ver ijt, in den loop des
tijds mauvaise langue to ijn ge orden ; en de beschuldiging is
dik ijls verdiend . Er staat tegenover dat, door haar toedoen, de
ge igteinder der litteratuurgeschiedenis veel ruimer is ge orden,
en het grondig beoordeelen van een schrijver, in on e dagen,
historische en edekundige oefeningen eischt, aaraan vroeger
slechts bij uit ondering gedacht erd . On e kritiek is eene
moeijelijke methode ; en ulke methoden ijn de slechtste niet :1
Huet stelt hier t ee soorten van literatuurbeschou ing tegenover elkaar : de beoordeling van het erkstuk naar regels van
smaak, naar blijken van getoonde vaardigheid en geleerdheid ; dat
is de kritiek der Letteroefeningen en de literatuurbeschou ing,
die in ijn tij d de nieu ere kritiek kon orden genoemd, die bij
een opmerkelijk geschrift op oek ging naar de belang ekkende
menselijkheid van de auteur en die verder dan de auteur speurde
naar de maatschappelijke omstandigheden die hem voortgebracht ouden hebben. Het is duidelijk dat Huet bij de e uiteenetting niet alleen dacht aan Sainte-Beuve en diens veel ijdige,
vooral biografisch gerichte kritiek, maar ook aan de theorieen
van Taine die aandacht voorschreven voor afkomst, milieu en
tij d
Huet is in ons land niet de eerste die in ijn literatuurbeschou-
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ing uitgaat van het in de vorige eeu door Buffon geproclameerde principe van de eenheid van stijl en schrijver . 2 Jacob Geel
huldigt het elfde beginsel, als hij in 1838 een boutade van de
jonge Nicolaas Beets kritiseert, aarin de e op een voor hem
karakteristieke manier stelling neemt tegen de vooruitgang . In
een stuk aarin de Leidse hoogleraar Geel de Leidse student
Beets achtereenvolgens toespreekt als oude paai, oude heer, afgeleefde man, papa, grootpapa en overgrootvader, schrijft hij ook
nog de e vol in :
'Daar het nu eenmaal mijne monomanie is, to gelooven dat
de mensch en ijn stijl een moeten ijn, heb ik U eene eer illen
aandoen, met die identiteit bij U to veronderstellen .' 3
De eenheid van mens en stijl . Natuurlijk ligt die gedachte meer
voor de hand als het om essa isten gaat, om schrijvers die uit
eigen naam sprekend hun opinies formuleren, dan bij de auteurs
van verhalen, gedichten en toneelstukken . Voor Montaigne bestaat er geen t ijfel dat hij het best kenbaar is uit ijn boek, niet
alleen omdat hij elf er het onder erp van is, maar ook omdat
op die plaatsen, aar hij over kennis en lectuur schrijft, niet de
stof van belang is, maar de manier aarop hij dat doet . `Qu'on ne
s'attende pas aux matieres, mais a la faCon que j' donne : 4 `Laat
men niet eggen, dat ik niets nieu s heb gebracht,' egt Pascal .
`De schikking van de stof is nieu . Bij het kaatsen speelt de een
met de elfde bal als de ander, maar de een plaatst hem beter .' S
Multatuli beklaagde ich dat ijn veront aardiging en droefheid ich o vaak moesten kleden in "t lappenpak van de satire',
ter ijl de stijl van ijn brieven toereikend had moeten ijn om
hem aan recht to helpen. Hij egt het niet alleen in de Havelaar,6
maar ver ijst ook naar ijn stijl in al dan niet ver onden, al dan
niet gepubliceerde ambtelijke epistels . 'Excellentie, is niet U e
aandacht gevallen op mijn' stijl die den stempel draagt der aarheid?' 7
Wij mogen ons overigens gelukkig prij en, dat de e schrijver
het narrenpak van de satire en de overige kostumeringen van de
kunst niet helemaal versmaad heeft . Hij is niet alleen ich elf
als de ge e en assistent-resident en de aaier van nieu e ideeen,
maar ook in het ambtsge aad van ds . Wa elaar, in de sarong van
Adinda en onder de pruik van meester Penne ip.
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'Rien ne vit que par le st le,' heeft Sainte-Beuve ge egd volgens Busken Huet, die van mening is dat met dat oord, ondanks
ijn
evende betekenis iets van blijvende aarde ordt bedoeld. 'Multatuli, aar hij op dreef is,' laat Huet daarop volgen,
'be it die gaaf (van de stijl) in oo hooge mate dat ijne erken in
ich elf, onafhankelijk van de aak die er in bepleit ordt, eene
reden van bestaan hebben, en men hem liefheeft en be ondert
ook anneer men met hem van gevoelen verschilt .'8
Om het erk to doorgronden moet men de schrijver en ijn
omstandigheden be ien . Maar ijn stijl is al voldoende om hem
to be onderen en van hem to gaan houden : iedaar het kritisch
credo van Huet . Het is een voor ichtig standpunt dat niet helemaal overtuigt, omdat men ijn denkbeelden evenmin van de
schrijver kan scheiden als ijn stijl . Men kan natuurlijk `van gevoelen verschillen', maar men kan een schrijver als Multatuli niet
be onderen en liefhebben als men dat niet doet met inbegrip
van ijn denkbeelden en de aak die hij heeft bepleit .
Hoe dit ook ij, Huet heeft ich duidelijk een voorstander
betoond van een beschou ings ij e aarbij het literaire erk
met-stijl verbonden ordt met de auteur, het 'belang ekkend
menselijk e en' dat ich daarin manifesteert .
De be eging van Tachtig leidde tot een grotere en intensievere
aandacht voor vormproblemen, maar het beginsel van de eenheid
van schrijver en erk, van mens en stijl, tastte ij niet aan . Kloos
ei het aldus : 'het eerste en onmisbare vereischte van een goed
gedicht is dus, dat het een individueele, persoonlijke uitdrukking
heeft, kenbaar aan de klank expressie en aan de beeldspraak ;
omdat, het ij nogmaals ge egd, de beste dichter hij is, die het
sterkst, dat is het fijnst, dat is het individueelst gevoelt, en dat
gevoel het uiverst eet to uiten .' 9 Van De ssel hecht belang aan
het criterium van de sterke persoonlijkheid, oals blijkt uit ijn
afrekening met Vosmaer : 'Geef eerst eens een literaire kritiek
die er door kan, maar houd tot then tijd toe de dunne soep u er
flau e gedachten over schoonheid en u stotterend gekakel
over naturalisme en . voor U. Merkt gij niet, als gij schrijft, dat
gij een eeke, akke persoonlijkheid ijt?" O
Bij Ver e vindt men een tempering van het extreme individualisme, doordat de dichter, `het ij hij in ich of om ich iet'
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[ . . .] 'niets anders dan ver antschap vindt, ver antschap met het
leven in hem, ver antschap met de schepselen die, als hij, door
het leven ijn voortgebracht . Hij ondergaat niet, hij doet, ant
iedere aanraking buiten hem en iedere ver inking in hem ijn een
versterking van die persoonlijkheid die door al de krachten van
ijn gemoed en ijn geest gevoed ordt . 11 En Van E ck trekt uit
de e her iene opvatting van de persoonlijkheid de consequentie
voor de kritiek, die . i . 'bijna altijd to formalistisch, d . . . to
uiterlijk' as : 'Doordringen in de persoonlijkheden, uiteen etten hoe een bepaalde innerlijkheid haar adaequate uiting moet
vinden in het kunst erk, dit bij geheel verschillende e ens
be erkstelligen, het is de eenige juiste kritische methode : 12
Van Huet tot Van E ck is de Nederlandse kritiek gericht op
de ontdekking van de schrijver . Pas daarna, na de eerste ereldoorlog, komt aar elend die andere methode van literatuurbeschou ing naar voren, die het erk los van de auteur, geemancipeerd van de auteur, bekijkt . Aanleidingen daartoe k amen
uit het buitenland . De s mbolisten ijn min of meer bereid de
dichter to offeren, to vergiftigen, to vervloeken ter ille van het
gedicht . Mallarme enst het initiatief to laten aan de oorden ;
het ideaal van Valer is een ontmenselijkte poe ie, aarin de
dichter een abstract beginsel is ge orden . T. S . Eliot proclameert
in 1919 in `Tradition and the individual talent' : `Honest criticism
and sensitive appreciation are directed not upon the poet but
upon the poetr .' En in het elfde opstel : `Poetr is not a turning
loose of emotion, but an escape from emotion ; it is not the expression of personalit , but an escape from personalit .' Een
nieu tijdperk in de Angelsaksische kritiek begint met ijn uitspraak : `. . . ver fe kno
hen there is an expression of significant emotion, emotion
hich has its life in the poem and not
in the histor of the poet . i3 Een andere vertegen oordiger van
de nieu e kritiek, John Cro e Ransom, heeft Eliot's positie met
enig recht gekenschetst als het herstel van de oude kr- itiek .14 Inderdaad mag men er een terugkeer in ien naar een neoclassicisme, dat sinds de 18de eeu niet meer met oveel gevoel voor
traditie en individueel talent as aangehangen . Onder voorbehoud van het verschil in k aliteit kan men de kritische methode
die Eliot propageerde indelen bij de oude kritiek, die Huet achter
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ich had gelaten, de kritiek van de Letteroefeningen. In het elfde klimaat past het geschrift Contre Sainte-Beuve van Proust . 15
Afkeer van de biografische en ps chologische kritiek, aarvan
Huet al de schadu ijde had aangegeven, n.l . de mogelijkheid
van schandaal journalistiek en lasterpraat, bestond natuurlijk
speciaal bij hen die een literaire facade gerespecteerd ilden ien.
Een belangrijker motief voor de terugkeer naar een onpersoonlijke kritiek as de geldige overtuiging dat oppervlakkige
etens aardigheden de aandacht afleidden van steeds gecompliceerder ordende, s mbolische teksten, die onder een geduldige beschou ing ontoegankelijk moesten blijven . In ons land
vertegen oordigden Herman van den Bergh, Martinus Nijhof~
en D. A . M . Binnendijk de e tendens, die o. a. door de felle reactie
van het tijdschrift Forum niet tot ontplooiing k am .
In hoeverre Van den Bergh tot de voorstanders van een over egend formalistische kritiek moet orden gerekend, is trou ens
t ijfelachtig . De preoccupaties van ijn Nieu e Tucht ij en
el in die richting en misschien heeft ijn formule `dichtkunst
is onafhankelijk en autonoom' er ook el iets mee to maken . 16
Nijhoff gaf aan de be eging een grondtekst mee, die aan de
idealen van Mallarme herinnert : 'mijn oorden, stijgend/ ingen
ich los van hun betekenissen . 17 Bij ijn schaarse theoretische
escapades vindt men die van de vorm met de t ee inhouden :
'een levens-inhoud, een vorm daarvoor en een geestelijke inhoud
eer van de vorm ; of anders ge egd : een erkelijkheid, een verbeelding en een beeld . [ . . .] Realiteit, e pressie, creatie . De stem
ordt oord, het oord ordt ang . i8 De e theorie vindt eerklank bij Binnendijk, die tevens opmerkt : `Poe ie is geen ontroerend spreken, maar een van de aanleiding en den schrijver losgeraakt ge as, een natuurlijk organisme, een bloem : i9 Kritiek van
Ter Braak 20 op Binnendijk's denkbeelden met commentaar daarop van Du Perron 21 en Marsman22 leidde tot Bloem's bekende
karakteristiek `Vorm of vent?' Forum kreeg als beginselprogramma mee : ' ij kie en [ . . .] partij tegen de vergoding van de vorm
[ . . .] ten koste van de creatieve mens ; ij verdedigen de opvatting, dat de persoonlijkheid het eerste en laatste criterium is bij
de beoordeling van de kunstenaar.' 24
Van de na-oorlogse schrijvers namen de Vijftigers, ook el
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e perimentelen genoemd, een tussenpositie in . Blijkens de inleiding van Gerrit Kou enaar bij Vijf 5tigers ver ierpen ij de
suprematie van de vorm-in-het-algemeen boven de inhoud, aren
ij elfs be ig de scheiding tussen vorm en inhoud op to heffen
en maakten ij tot op ekere hoogte gebruik van de meest vormelo e aller methoden, de `ecriture automatique' . Wel beschou den
ij het gedicht als een autonome aan e igheid en evenals Mallarme legde de e perimentele poeet volgens Kou enaar ijn il
niet op aan het oord, maar liet hij ich door het oord de et
voorschrijven .25
Een over egend formalistische kritiek is in ons land voor het
eerst s stematisch aan de orde gesteld in het tijdschrift Merl n.
'Aandacht voor de vorm, voor technische problemen', o ordt
in de inleiding gesteld, `geldt' (in Nederland) 'als lichtelijk ongepast . Een rechtgeaard criticus houdt ich met niets minder graag
be ig dan met het boek dat hij bespreken moet ; odra hij de kans
schoon iet, oekt hij het hogerop of verder eg . De meest verfoeilijke eigenschap van de doorsnee essa ist in ons land is ijn
neiging nu eens filosoof to spelen dan eer ps choloog,op de ene
blad ij als historicus to paraderen en als politicus op de volgende,
en vooral een ding tot iedere prijs to vermijden : de behandeling
van de tekst die hij voor ijn neus heeft .' 26
Nu geloof ik dat het goed is bij een kritische bespreking van
dit standpunt voorop to stellen, dat een gedetailleerd onder oek
van de tekst, een anal se van de structuur, oals men gaarne egt,
omdat 'structuur' oveel in endiger klinkt dan `vorm', een nuttige en nodige arbeid is in de vele gevallen aarin die tekst ijn
geheimen niet onmiddellijk prijsgeeft . Stijlonder oek en tekste
plicatie ijn van oudsher de be igheden ge eest van de filoloog
of de linguist . Zij hebben van het . g . ne criticism dat ich uit
de ideeen van Eliot en Richards 27 ont ikkeld heeft,een heil ame
impuls gekregen . Hun arsenaal heeft ich uitgebreid . De bijdrage
van de ne critics aan de tekstanal se is hun op literaire associaties en meervoudige betekenissen gerichte training, afgestemd
als hun fantasie as op het achterhalen van oordspel en dubbelinnigheid bij de Engelse `metaph sical poets' en het decoderen
van het geheimschrift van de s mbolisten .
Sommige beoefenaars van dit vooral in Amerika tussen 1920
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en 1950 eer bloeiende bedrijf hebben de tekstanal se verdedigd
als een voorbereiding tot een meeromvattende filosofische of
ps chologische kritiek . Anderen hebben beseft, dat de tekstanal se, die ich tot uiver formele problemen beperkt, een abstracte en einig involle be igheid is ." Men kan Been oord
hanteren onder met betekenissen to maken to krijgen, die niet
kunnen orden losgemaakt van sensibiliteit, van historisch verband, van maatschappelijke achtergrond, morele bedoelingen en
ps chologische samenhang . In anal ses die erkelijk e pliceren
ijn de e problemen ver erkt met of onder mede eten van de
anal st .
T perend is het misverstand dat aan de redeneringen van Merl n's redacteur J. J. Oversteegen ten grondslag ligt . Het is onjuist,
betoogt hij, als de referentie-punten van een kritisch oordeel in
de erkelijkheid liggen buiten het gekritiseerde boek 29 Hij aanvaardt het be aar dat een criticus maakt tegen een boek, omdat
er inbreuk ou ijn gemaakt op de ps chologische samenhang
van een personage ." Maar het begrip 'ps chologische samenhang' is toch eker een buiten de ereld van het boek gelegen
referentie-punt . Dit is niet alleen een fout die theoretisch geconstateerd kan orden .Hoe subjectief en afhankelijk van toevallige
in ichten een begrip als 'ps chologische samenhang' is, blijkt
ook in de praktijk van de literatuurkritiek, als men b. v. denkt aan
Stoll's mening over Othello, iens door lago beinvloede jaloe ie
volgens de e realistisch-historisch georienteerde visie ou berusten op een dramatische conventie die de ps chologische samenhang in Othello doorbreekt . 31 De breuk tussen de nobele natuur
en de e treme jaloe ie van dat personage bestaat alleen voor ie
een bepaalde ps chologische conventie huldigt, n .l . die de mensen homogene karakters toedicht . Volgt men een andere conventie, n .l . die de mensen iet als innerlijk tegenstrijdig, dan is er
samenhang en dan is de veronderstelling van een dramatische
conventie, to eten die van de machtige invloed van een duivelse
verleider, niet nodig om die schijnbare breuk to verklaren . Het is
in elk geval duidelijk dat men ulke k esties niet kan beslissen
onder referentie-punten die buiten het literaire erk gelegen
ijn.
De elfde criticus in Merl n neemt in ijn definitie van het li-
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teraire erk op, dat de erkelijkheid ervan niet rechtstreeks naar
een daarbuiten bestaande erkelijkheid ver ijst 32 en daarmee
is al heel at ater in de ijn gedaan van een tevoren geproclameerde 'autonomie' van het literaire erk. 33 Maar aarom die
buiten erkelijkheid, aarnaar de binnen erkelijkheid ver ijst,
hoe el niet rechtstreeks, niet gebruikt mag orden bij de beoordeling, kan de e criticus niet duidelijk maken . Verder denkende
komt hij el tot de erkenning, dat het gevoel voor consistentie,
aaraan de le er het gele ene toetst, to maken heeft met ijn
erkelijkheidservaring . Hij tracht ich dan uit de e moeilijkheid
to redden met de scholastieke be ering dat `de directe toetsing
aan de erkelijkheid heeft plaats gemaakt voor een immanente
toetsing'.34 Het is duidelijk dat de il om er een theorie op na
to houden en anderen op grond daarvan to bestrijden bij de e
criticus o krachtig is, dat het soms aan ijn aandacht ontsnapt
dat hij geen theorie heeft .
Dat neemt niet eg dat de praktische kritiek die de laatste jaren in Merl n een plaats heeft gevonden, meermalen een aardevolle bijdrage tot een intensievere literatuurbeschou ing heeft
opgeleverd, al moet het ereldvreemde terugdein en voor een
complete menselijke reactie een verarming orden genoemd.
Het is merk aardig dat de redactie van dat tijdschrift, die in
haar inleiding de controleerbaarheid van kritische uitspraken als
desideratum heeft gesteld,35 een vergelijkbare positie inneemt
met die van Ra mond ' Picard in Frankrijk, die de erfenis van
Lanson probeert to verdedigen tegen de jonge vernieu ers die
de Nouvelle Critique heten to vertegen oordigen .36
Het is een mooi streven om uitsluitend controleerbare uitspraken to illen doen . Maar at geldt voor de e acte etenschappen is daarbuiten niet altijd houdbaar. Het is begrijpelijk dat er
filosofen ijn die betekenis ont eggen aan uitspraken die niet
be ijsbaar of eerlegbaar ijn. Maar ook dat standpunt kan niet
verhinderen, dat sommige ant oorden op vragen die ij niet
kunnen ont ijken, op een subjectieve keu e berusten . De literatuurbeschou ing d ingt voortdurend tot ulke oncontroleerbare ant oorden . De criticus oordeelt altijd op grond van een
geheel van persoonlijke ervaringen, controleerbare kennis en
aprioristische overtuigingen . Behalve die kennis is het enige con-
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troleerbare element in een kritisch oordeel de gelijkheid van de
tekst, aarover geoordeeld ordt, aan ich elf. De betekenis die
aan die tekst gegeven ordt, onttrekt ich al aan de controleerbaarheid, at eveneens en nog duidelijker geldt voor de aardering die men eraan hecht . Natuurlijk kan men voor een interpretatie een min of meer overtuigend pleidooi voeren, maar dat kan
men ook voor een aardeoordeel . Het is juist op dit gebied van
on ekerheid en subjectiviteit dat de criticus met de grootste
e actheid en de grootste behoed aamheid to erk moet gaan .
Hier moet de criticus ich elf ondervragen in ijn relatie tot
een tekst, die een bepaald ge icht is van een ander. Niet : at ou
ik moeten vinden, illen vinden of kunnen vinden, moet hij ichelf vragen, maar at vind ik, als ik al mijn sentimenten,belangen
en vooroordelen met be ustheid inschakel, at vind ik, als ik
ou moeten ant oorden alsof ik de ekerheid had dat mijn oordeel in een grote boekhouding over het menselijk gedrag ordt
aangetekend en altijd be aard blijft?
De taak van de criticus bestaat niet uit het doen van controleerbare uitspraken : dat is ijn taakje, ijn elementaire en preliminaire verrichting . Zijn taak en ijn verant oordelijkheid is het
elfstandig en oncontroleerbaar oordelen, met ijn hoofd, maar
ook met ijn hart en ijn inge anden . Alleen op die manier kan
men recht doen aan de betekenis die de literatuur in on e tijd
heeft gekregen. Die literatuur pretendeert niet alleen to ijn,
maar ordt ook meer en meer ge ien als het levenscommentaar
van een instantie die geen instantie boven ich duldt . Een aanienlijke hoeveelheid literatuur ver ijst niet meer naar theologie
of filosofie en vaak ver ij en de e disciplines naar haar. Dat is
de uitdaging aarop de kritiek een adequaat ant oord moet
kunnen geven .
Welk doel is ermee gediend om to doen alsof een literair erk
een elfstandig bestaan leidt en niet de communicatie is van een
auteur met le ers? Wat is het doel van het niet-gebruiken van
referentie-punten uit de erkelijkheid? Het opstellen van ulke
regels is goed voor pu elaars, die met herseng mnastiek be ig
ijn en met het oplossen van inlo e cr ptogrammen .
Hoeveel realiteit, voor de le er herkenbare realiteit, durft een
schrijver aan - dat is een maatstaf die de kritiek niet kan opge-
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ven . Met realiteit is dan natuurlijk niet bedoeld de realiteit van
het sociologisch of ps choanal tisch rapport, maar de emotioneel beleefde, persoonlijk geordende, karikaturaal, satirisch of
op een andere manier geselecteerd en georganiseerd, odat een
bepaalde visie van de auteur met ijn sentimenten en ijn conclusies erin is neergelegd, een commentaar of een requisitoir .
Zonder elementen die voor de le er herkenbaar ijn is er geen
literatuur en onder gebruik to maken van die elementen is er
geen literaire kritiek .
De bestrijding die Ra mond Picard heeft geleverd van de nogal
fantastische interpretatie aarmee Roland Barthes de tragedies
van Racine to lij f is gegaan, klinkt overtuigend genoeg 3 7 Picard
is hier op de vastere grond van de grotere kennis en de beproefde
traditie . In enkele andere op ichten lijken mij de opvattingen
van Barthes verkieslijk boven die van ijn opponent, b. v. aar
hij niet terugdeinst voor ps chologisch of sociologisch getinte
methodes, die buiten-tekstuele operaties, aar Picard (evenals
trou ens de redactie van Merl n) o huiverig tegenover staat .
Aanvaardt men eenmaal dat men o veel mogelijk moet begrijpen van het literaire erk met inbegrip van de maker en ijn
problemen, dan is het niet moeilijk in to ien dat verschillende
methoden gebruikt kunnen orden om erin door to dringen .
Men kan door de deur of door een raam of via het huis van de
buren over de dakgoot binnenkomen . Als men ergens anders
belandt dan in het bedoelde huis, ligt de fout niet altijd bij de
methode, maar vaak bij de toepassing ervan .
Ps chologie - en de ps choanal se in het bij onder - is een
bedrieglijke methode . Zij lijkt snel, maar voordat men het eet,
staat men in de verkeerde slaapkamer . Men moet ich dus heel
precies rekenschap ervan geven hoe men de e methode gebruiken moet .
Een vraag die ich daarbij voordoet, luidt : Moet men de schrijver op ijn oord geloven? Een romancier b .v. verklaart over een
personage, laten ij hem Paul noemen, dat de e, kleine Oedipus
die hij is, een afkeer heeft van ijn vader. In het boek vinden ij
even el allerlei blijken van de be ondering en de genegenheid
van Paul voor ijn vader. Op grond van on e menselijke ervaring
of op grond van on e ps chologische kennis of op grond van een
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combinatie daarvan schrijven ij Paul juist een onge oon grote
liefde voor ijn vader toe . Hij ontveinst ich de e gevoelens, omdat e hem in de eg itten bij ijn eigen ontplooiing of omdat
hij e onmannelijk vindt of omdat hij ich conformeert aan de
literaire mode van de vaderhaat .
Nu ijn er t ee mogelijkheden : de auteur heeft de e contradictie tussen ijn verklaring over Paul en de door hem aangebrachte s mptomen be ust gearrangeerd om de le er samen
met Paul in het duister to laten rondtasten en het aan hem over
to laten de aarheid, die immers altijd gemaskerd is, onder dat
masker to ontdekken . In dat geval moet ijn verklaring over
Paul's haat orden opgevat als vanuit Paul gedacht en voor at
de auteur betreft als een be ust toegepaste ironie . De e auteur
moet dus niet op ijn oord geloofd orden, maar el naar ijn
bedoeling, die aan de hand van andere oorden en door een ps chologische duiding van de situatie moet orden opgespoord . Er
ligt hier geen probleem, tenminste voor ie ulke ps chologische
duidingen kent en e aanvaardbaar vindt .
De andere mogelijkheid is dat de auteur, nau met Paul verbonden of ten dele met dat personage samenvallend, elf geloof
hecht aan de geproclameerde haat, ter ijl hij de hints naar het
tegendeel, die in het verhaal to vinden ijn, niet als odanig heeft
bedoeld. In dat geval it men el met een probleem .
Men kan natuurlijk eggen: ij hebben alleen to maken met
de be uste bedoelingen van de schrijver . (Het standpunt van
Picard t . a.v. Racine .) Wij moeten ijn erk opvatten als literatuur
en niet als een ps chologisch document . Door een ps choanal tische interpretatie, aarmee de criticus meer il ontdekken dan
de auteur heeft bedoeld to eggen, betreedt hij niet alleen het
vakgebied van een ander, maar hij oordeelt ook op grond van
beperkt en geselecteerd materiaal en daarmee dus in strijd met
de methoden die de ps choanal se elf ont ikkeld heeft .
In de e gedachtengang is dus ook Freud's bekende interpretatie van Hamlet niet aanvaardbaar . Hamlet's aar eling om koning
Claudius to doden erd door Freud, oals men ich herinneren
al, in een theorie, die Ernest Jones heeft uitge erkt, verklaard
door ijn identificatie met de moordenaar van ijn vader op
grond van ijn eigen verboden oedipale ensen.38 De e theorie
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maakt het nodig dat men Hamlet accepteert als het alter ego van
Shakespeare en dat men de motivering van Hamlet's aar eling
met de door de auteur bedoelde gegevens onvoldoende vindt .
Geen van beide stappen lijkt mij verant oord .Ook de ingenieu e
kunstgreep om de ps choanal tische interpretatie van Hamlet
to redden door Jung's volgelinge Maud Bodkin lijkt mij niet geslaagd . Zij legt er de nadruk op, dat de anal se geen betrekking
heeft op Hamlet als een erkelijk levende man en ook niet op
de bedoeling die er in Shakespeare's geest ge eest moet ijn . Wij
anal seren, egt ij, on e eigen ervaring, die ij krijgen bij het
meebeleven van het spel door met alle hulpbronnen van on e
eigen geest de oorden en de structuur van het drama dat Shakespeare ons gegeven heeft, to ondergaan 39 Dat betekent dus dat
ij het Oedipuscomple uit Hamlet halen, omdat ij het er eerst
instoppen. Miss Bodkin heeft in overre gelijk, dat de anal se
die de criticus uitvoert, strikt genomen alleen betrekking heeft
op ijn eigen ervaring . Maar daarbij moet men bedenken dat het
de criticus niet vrijstaat om de ideeen die in ijn be ust ijn
voorkomen, naar illekeur op een literaire ervaring los to laten
ter ille van de interpretatie . Hij moet een keu e doen . Hij moet
het toepasselijke gebruiken en het andere op een afstand houden . Misschien kan Hamlet's relatie tot ijn moeder door het
Oedipus-mechanisme, oals Freud het beschreven heeft, verduidelijkt orden . De toepassing van dat mechanisme daarentegen
op Hamlet's relatie tot ijn vader verschuift op een geforceerde
manier een situatie die andersoortig is en die niet kan orden
vereenvoudigd tot Freud's model .
Een principiele af ij ing van het toepassen van methoden als
de ps choanal se, omdat e nieu er ijn dan de literaire erken
die men ermee bestookt, is hiermee niet bedoeld . Als men denkt
aan de oude traditie die dichters afhankelijk maakt van de inspiratie en aan hun eigen verklaringen dat ij ich erktuigen
voelen van hogere machten, dan is daarmee al de vergunning aan
de criticus uitgereikt om verder to gaan in de interpretatie dan
de grens die met de be uste bedoeling van de schrijver getrokken
is . Desgevraagd verklaart menige dichter dat hij niet eet at
ijn erk betekent . Het is de plicht van de criticus om met alle
beschikbare middelen to proberen erachter to komen . De schrij-
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ver moet dus inderdaad soms niet op ijn oord geloofd orden .
Soms ook el . Het verschil ordt niet afgele en uit spelregels
en ook niet uit gedragsregels die vastleggen hoe men op een betamelijke manier met de literatuur moet omgaan . De criticus
heeft tot taak om met alle geschikte middelen to begrijpen en
to aarderen . Hij kan ich niet beperken tot `de oorden op de
pagina!, af ien van at hij uit anderen hoofde eet, simuleren
dat het erk niet door een mens geschreven is, op een bepaalde tijd, in een bepaalde situatie, maar als het gouden boek der
mormonen uit de hemel is gevallen . Hij kan niet af ien van het
gebruik van ps chologische methoden, die min of meer genante
aarheden aan de dag kunnen brengen, aarmee, oals men egt,
niemand iets to maken heeft .
De gren en verschuiven . Het is kenmerkend voor on e tijd dat
de literatuur steeds minder esthetisch-formalistisch en steeds
meer authentiek documentair ordt . Zij stoot het al to literaire
of en lijft leven in . In memoires, brieven, dagboeken, reportages
dringt de realiteit in de literatuur door. Taine had dit soort documenten al bij de letterkunde ingedeeld, omdat ijn criterium as
het via de sentimenten kunnen terugvinden van de mensen . Men
bestudeert de schelp om ich het dier voor to stellen dat erin
ge oond heeft, aldus Taine, en op de elfde manier vindt men in
een document de sporen van een mens 40
Samen met de e verschuiving voltrekt ich een ij iging in de
directheid van uitdrukking . De t ee soorten circumlocuties, die
de literatuur sinds de oudheid gebe igd heeft, de decoratieve en
de eufemistische, raken achtereenvolgens in onbruik . Het onverbloemd taalgebruik voldoet aan een behoefte aan eerlijkheid,
maar ook aan een neiging tot provocatie, aarin j onge taalgebruikers uitdrukking geven aan ergernis over de ouderen en ongeduld
met bestaande toestanden .
Als orientatie-gebied van de jeugd is de literatuur onderhevig
aan een middelpuntvliedende kracht . In een versnellende be eging ordt ij naar de gren en getrokken, de gren en van het
be ust ijn, van de moraal en van het betamelijke, aar de taboes
afbrokkelen, en het schandaal begint . Een criticus die er iets van
il begrijpen, moet el op de erkelijkheid letten, op de oorlogen en de dreigingen die in de kranten to vinden ijn .
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De eerste eg van de kritiek, die door Huet verlaten erd en
die nu door de critici van Merl n is ingeslagen, is at mooier
geplaveid dan de aloude eg van de Letteroefeningen, maar het
is de elfde eg . Men huldigt er onder het to beseffen nog steeds
de regels van Aristoteles, die gesproken had van een `structurele
eenheid van de onderdelen in dier voege, dat als een van hen verplaatst of ver ijderd ordt, het geheel ont richt en verstoord
al orden .' 41 'Aandacht voor de details van stilistische hulpmiddelen ( at genoemd erd "retorische kleuren"), de classificatie
van figuren en het in tabellen onderbrengen van metra erd geimporteerd van de theorie der retorica en in toenemende mate
triomfeerde de opvatting van de vorm als louter ornament over
oudere, instinctievere organische concepties . [ . . . ] De regels van
de genres, die oorspronkelijk aren opgesteld als inherente etten, erden mettertijd spelregels en in de praktijk vaak een ver ameling pedanterieen, die de verbeeldingsarme le er en criticus in
staat stelde om to oordelen volgens een kant en klare maatstaf : 42
Aldus Wellek's beschrijving van de literaire kritiek in de 18de
eeu , aarin ij nog el iets van eigentijdse kritische idealen
kunnen terugvinden .
Het spreekt van elf dat de praktijk aan de gestelde idealen van
de autonome structuur-anal se niet beant oordt . In ijn formele be igheden ijn de aardeoordelen binnengeslopen, onder
dat de criticus e heeft opgemerkt . Ter ijl hij denkt dat hij structuurproblemen oplost, hanteert hij voortdurend ps chologische,
levensbeschou elijke en politieke opvattingen, die hij niet als
odanig herkent . Ter ijl hij meent dat ijn anal se uitsluitend
naar objectieve criteria luistert, spelen ijn idios ncrasieen een
onbespied spel .
Het is duidelijk dat alles at op de e manier naar binnen gesmokkeld is, onbeproefd, ongetoetst en vaak van geringe k aliteit is . De criticus die meent dat hij de ps chologie erbuiten
laat, arbeidt niet alleen aan de bescherming van ijn vooroordelen, maar opereert bovendien met een onnodig gebrekkige ps chologie, oals de criticus die meent dat hij de politiek erbuiten
laat, ge oonlijk herkenbaar is als een geheide conservatief . Hetelfde geldt voor geloof, levensbeschou ing en filosofie . De criticus die meent neutraal to ijn en to kunnen anal seren onder
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standpunt in to nemen op dat gebied, geeft de mogelijkheid van
een gefundeerd standpunt prijs voor een stel lukrake opvattingen
aarvan de implicaties voor ijn kritiek, die er el ijn, hem
verborgen blijven .
Men moet erkennen dat de kritiek volgens de andere methode,
de kritiek die in het erk de auteur il vinden, in vele gevallen
gefaald heeft door aan het erk ef niet toe to komen en daardoor ook de auteur to missen. Anal se en interpretatie ijn altijd
nood akelijk en het is een goed ding dat daaraan in de literaire
kritiek meer aandacht ordt gegeven . De andere eg van de kritiek, die volgens Huet historische en edekundige oefeningen
eist, noemde hij terecht een moeilijke methode . De criticus die
volgens de e methode to erk gaat, heeft tot taak de geschriften
die vlak bij de realiteit gelegen ijn en die er soms elfs niet uitgekomen ijn, met begrip voor die realiteit to bekijken . Verder
moet hij proberen het isolement van die andere literaire kunsterken die een ereld apart ijn, to doorbreken door e to integreren in de ereld die hij vertegen oordigt. Daartoe moet hij
het erk opnieu definieren in de termen van die ereld . Voor
de e herdefinitie is het nodig dat hij het erk dem thologiseert,
d . . . dat hij laat ien dat het geen creatie is in de metaf sische
betekenis van het oord, maar een communicatie van een menselijk auteur. Door het begrijpen van het erk en door de aarde
ervan to bepalen ordt die auteur ichtbaar gemaakt als een
soortgenoot en een lotgenoot die on e aandacht verdient .
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Ant oord aan Oversteegen

Discussies of polemieken beginnen ge oonlijk koel en akelijk,
maar gaande eg komen ij onder invloed van een ingebou d
ver armingselement . Het akelijke verschil van mening ordt
persoonlijk getint, elke opponent krijgt het gevoel dat de ander
ijn standpunt op ettelijk of op ijn best uit domheid onjuist
eergeeft en de discussie ordt lang amerhand een uit isseling
van nau elijks bedekte beledigingen . En ofschoon er altijd een
deel van de le ers of van het publiek is dat ich voor de akelijke
k estie interesseert en erop hoopt dat uit de botsing der meningen de aarheid ou to voorschijn springen, is er een ander
deel, voor ien van een eigen ingebou d ver armingselement,
dat ich dan pas ple ierig gaat voelen . Misschien, hoopt een aarelende en onderdrukte barbaar in hun binnenste, valt er meer to
beleven dan een theoretische discussie, misschien orden er el
rake klappen uitgedeeld . En als het gevecht voor een van beide
tegenstanders een dodelijke afloop mocht hebben, dan betreuren ij dat natuurlijk, als eldenkende toeschou ers, maar dan
hebben ij tenminste iets beleefd . Ik van mijn kant moet dat
deel van het publiek de teleurstellende mededeling doen dat ik
het heel akelijk en saai al houden . Het kan natuurlijk ijn dat
Oversteegen mij straks vernietigt ; dat moet orden afge acht .
Het is misschien goed om to beginnen met vast to stellen elke
verschillen van mening er eigenlijk ijn . In sommige gevallen kan
men alleen van meningsverschillen spreken, indien men vasthoudt aan iet at e treem uitgevallen formuleringen aan beide
kanten . Ik il proberen om met voorbijgaan van die formuleringen de bedoelingen to achterhalen, opdat e niet nodeloos vereild raken in discussies over schijngeschillen . Zo heb ik bij het
overle en van de verschillende uiteen ettingen van Oversteegen
een vraagteken ge et bij ijn opvatting over het verschil tussen de
schrijver in ijn erk en de schrijver achter het erk . Wat is die
opvatting eigenlijk? Aan de ene kant lees ik : 'Voor de litteratuur-
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beschou er, die niet veel anders is dan een koppige le er, is het
onmogelijk om de man achter het erk in het vi ier to krijgen ;
hij kent slechts de man in het erk . Tussen le er en schrijver in
staat het boek, en de le er kan er niet omheen kijken . Er bestaat
dus, als men il, voor de criticus el een "persoonlijkheid" Vestdijk, maar het is niet de meneer die in Doorn oont .' Moet men
daaruit begrijpen, dat de man in het erk ergens anders oont
of helemaal niet oont? De e onderscheiding tussen de man
in en de man achter het erk, een van de stokpaardjes van de
esthetische kritiek, berust m . i . op de onjuiste veronderstelling
dat een schrijver elis aar ook maar een mens is, een ergens
onend e en, maar tevens iets van andere, aarschijnlijk hogere orde, namelijk een schrijver. Maar op een andere plaats in
het elfde artikel spreekt hij over 'ergocentrische critici', critici
dus die het erk centraal stellen, die menen dat men de essentiele
eigenschappen van een auteur het best in het erk kan leren
kennen . Dat is precies at ik ook vind . In het erk vindt men
de auteur beter dan aar ook . Door het erk to le en kan men
hem van binnen bekijken, at men niet kan als men bij hem op
de thee gaat . Zijn ij het dus eens en vervalt de tegenstelling die
ik in mijn rede `De t ee egen van de kritiek' gemaakt heb tussen critici die in het erk de auteur illen vinden en anderen
die dat niet illen, althans ten aan ien van Oversteegen? Ik eet
het niet . Op p. 156 van het derde nummer van de vierde jaargang van Merl n is de tegenstelling aan e ig . De auteur citeert
trou ens ich elf uit het t eede nummer van de eerste jaargang. Maar op een andere pagina schaart hij ich onder de critici
die menen dat ij de auteur in het erk het beste kunnen leren
kennen .
Of er in dit op icht een tegenstelling is of niet, ik ou in elk
geval duidelijk illen stellen, dat ik de gemaakte tegenstelling
tussen personalistische en ergocentrische kritiek niet kan aanvaarden . Voor mij openbaart ich een auteur in ijn erk, ik vind
in het erk een schrijver, maar daarom staat voor mij het erk
juist centraal en al de be eringen van Oversteegen dat dat niet
o ou ijn, moet ik als vergissingen van de hand ij en. Wat ijn
eigen opvatting betreft, neem ik er nota van dat ook hij het erk
niet los iet van de auteur. Hij is trou ens to veel geneigd om to
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denken, dat mijn rede uitsluitend aan ijn adres en aan dat van
as gericht . Ik had ook buitenlandse stromingen van
structuralisten en estheten op het oog en heb e ook genoemd .
De mening dat een erk bekeken moet orden als een ding dat
niet iets betekent, maar dat is en dat geheel los staat van de bedoeling van de auteur, is eer verbreid . De Amerikanen hebben
er de term `intentional fallac ' voor ingevoerd . De opvatting van
de e structuralisten lijkt mij het bestrijden aard, ook al ordt
ij niet door Oversteegen aangehangen . Nu kan men dat gemak
kelijk denken, omdat hij de bijbehorende termen el gebruikt .
Bijvoorbeeld `autonomie'.
Wat betekent in het oordgebruik van Oversteegen `autonomie' ? Als ik hem goed begrijp, bedoelt hij ermee dat ieder literair
erk beant oordt aan eigen structuur-principes . Wat moet men
daarbij denken? Hoe blijken die structuur-principes? Het ijn
principes die men afleidt uit de structuur van het erk. Vindt
men nu in het erk een af ijking van die principes, dan blijkt
daaruit dat men de principes niet goed had afgeleid . Autonomie
houdt immers in, dat ook de af ijkingen tot de principes behoren . De et houdt de regel in met de uit onderingen . Leidt
men een et of uit een bestaand erk (dus niet een regel die
voor het onbekende, toekomstige geldt) dan is die et dus niets
anders dan de principes van het erk met alle uit onderingen of
elfs het ontbreken van principes ( at ook een principe is) . Dat
betekent dat `autonomie' een misleidende metafoor is . De term
voegt niets toe aan het begrip van de af onderlijkheid, de elfstandigheid van het literaire erk . De mededeling : het literaire
erk is autonoom, betekent alleen : indien het begrip `het literaire erk' een invol begrip is, indien er objecten ijn, die men
o kan noemen (en dat doen ij) dan bestaan die objecten als
elfstandige en onderling verschillende verschijnselen . Oversteegen egt (Merl n 3/4, 275) dat hij de normatieve nevenbetekenis
van ` et' il k ijtraken en daarom' egt : autonomie betekent,
dat een gedicht gekenmerkt ordt door een geheel van samenhangende eigenschappen, door een structuur kortom . Stelt men
het o, dan moet m . i . de conclusie ijn, dat men het oord autonomie kan missen, omdat men met het veelvuldig gehanteerde
begrip structuur uitkomt . Wat is nu structuur? Oversteegen geeft
Merl n
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ons een definitie (Merl n 3/3,177) : structuur = de unieke samenhang van alle aspecten van vorm en inhoud . De e definitie is o
veelomvattend, dat er geen enkel element van een literair erk
buiten valt . Immers het element 'samenhang' tussen alle aspecten van vorm en inhoud ordt opgeheven door `unieke' als beperkende bepaling, ant daardoor ordt het constateren van de
af e igheid van samenhang ( at dat dan ook e en mag) onmogelijk . Structuur in de e omschrijving betekent dus inderdaad
het elfde als autonomie, n .l . niets .Door to eggen dat een literair
erk autonoom is of een structuur heeft, egt men niets anders
dan dat dat literaire erk bestaat . Voor mij komt hier nog een
on ekerheid bij t . a . v. de opvattingen van Oversteegen . Hij egt :
er ijn t ee begrippen autonomie ; het ene is 'intentionele autonomie': (Merl n 3/4, 270) `Om de t ee o verschillende begrippen
over mogelijk van elkaar to etten, ou ik voor de e "intentionele autonomie" liever het ook door anderen gebruikte termenpaar "open" en "gesloten" illen gebruiken : Dan p. 272 : `open' of
`gesloten' (hermetisch) heeft met autonomie niets to maken .
P. 274 : Tot over de k estie open-gesloten (intentionele autonomie) . Of hier staat on in, of er ijn t ee begrippen-paren `open'
en `gesloten' gebruikt? Het ordt niet duidelijk.
De inledigheid van begrippen als autonomie en structuur
brengt met ich mee dat Oversteegen's onderscheiding tussen
e tra- en intra-literaire oordelen aanvechtbaar is . Als hij de veroordeling van een erk egens het uit de anal se blijkende haperen van de ps chologische samenhang intra-literair noemt, iet
hij over het hoofd dat het criterium `ps chologische samenhang'
niet aan het erk ontleend kan ijn . Als hij de veroordeling van
een boek op morele gronden e tra-literair noemt, vergist hij ich
m . i . even eer, omdat hier precies als bij de ogenaamde intraliteraire oordelen gegevens van het boek bekeken orden met
een bij de le er aan e ige maatstaf . De morele beoordeling van
een boek is een onderdeel van de literaire beoordeling en vereist
m . i . een even orgvuldige lectuur, als men il : anal se, om het
object to door ien als een beoordeling volgens andere normen .
Dat ik de literatuur niet definieer en dat ik de grens tussen literatuur en document niet precies kan aan ij en is een gedrag of
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een nalatigheid aar Oversteegen
aar aan tilt . Ik denk daarbij
van alles, o . a. dit : het is een illusie dat in de cultuur, in het geheel
van dingen door mensen vervaardigd, altijd scherpe onderscheidingen kunnen orden gemaakt . Men moet soms van definities
op dit gebied afstand doen, omdat de gren en niet scherp getrok
ken kunnen orden en men kan er afstand van doen, omdat men
verschijnselen in groepen kan onderbrengen op grond van gemeenschappelijke kenmerken, die voor verschillende doeleinden
in aantal kunnen orden gevarieerd . Bij einig kenmerken krijgt
men een grote groep, bij veel kenmerken een kleine groep .
Een overgangsgebied tussen literatuur en etenschap en tussen literatuur en journalistiek is bijvoorbeeld het essa . Ik meen
dat het alleen maar een praktische k estie is, aar men voor een
bepaalde beslissing de grens trekt . Het elfde doet ich voor bij
een eker soort documenten als brieven en dagboeken. Ik vind
het best, als men egt : ij behoren niet tot de literatuur, mits
men bereid is e in bepaalde gevallen als literatuur to behandelen, n .l . als ij juist op die manier het beste tot hun recht komen .
Naar mijn mening kan in die gevallen Oversteegen's criterium
'niet rechtstreeks ver ij end naar een buiten het erk bestaande
erkelijkheid' alleen maar ver arrend erken . Dat dat deel van
Oversteegen's definitie niet gehanteerd kan orden, als men
moet vaststellen of de Ma Havelaar al dan niet literatuur is, lijkt
mij el duidelijk . Het aandeel van de verbeelding speelt natuurlijk een belangrijke rol in de literatuur, maar die is, ook buiten de
literatuur, deel van de realiteit . In de journalistiek bijvoorbeeld
en in de reclame it vaak meer onrechtstreekse ver ij ing naar
de realiteit (het be andelen n. 1 . van een om eg over fantasie en
leugens) dan in de literatuur, aar de op et om de eigen realiteit
o nau keurig mogelijk of to beelden ge oonlijk in het geding is .
De eigen realiteit, kan men vragen, is dat toch eer iets anders
dan de ons omringende erkelijkheid? De eigen erkelijkheden
van schrijvers en le ers ijn met veel overeenkomstigs en herkenbaars niet identiek . De verschillen en overeenkomsten samen
funderen het bestaansrecht van de literatuur . En ij leveren een
aarde-criterium op bij de le er in de mate aarin hij stukken
aarheid, bij hem nog ongevormd en ongerealiseerd, herkent .
Het rechtstreeks ver ij en naar de eigen erkelijkheid of, als
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men il : aarheid, van de schrijver, is at er in literatuur gebeurt . Er ijn literaire erken aarin de le er moeite moet doen
om ijn eigen erkelijkheid terug to vinden, maar ook andere,
aarin dat niet he t geval is . De ereld van de fantasie, van het
sprookje, van de gelijkenis is soms directer dan een realistisch
verhaal, directer dan een afbeelding van alledaagsheid ge ien
door een temperament dat eer belemmerend kan ijn .
Hoe dit ook ij, het onrechtstreekse van de ver ij ing naar
de erkelijkheid hoort op geen enkele manier thuis in de definitie van literatuur . Een volgend punt - en in de opvattingen
van Oversteegen misschien el het belangrijkste punt -is ijn
stelling, dat het aarde-oordeel en de structurele anal se onverbrekelijk ijn verbonden. Om de aak duidelijk to stellen : het
belang van een grondige anal se (aan het oord structureel heb
ik geen behoefte) beaam ik volkomen . Ik geloof niet dat men
over een erk van enige allure kan oordelen dat men niet goed
gele en heeft en in de meeste gevallen betekent dat : geanal seerd . Als ik mijn aardering heb uitgesproken voor at Merl n
op dit gebied heeft gedaan, dan is dat geen beleefdheidsfrase . Het
aarde-oordeel komt vaak al bij een eerste le ing tot stand, maar
ik erken dat in de gevallen, aarin een anal se ons eerst de gehele
betekenis openbaart dat oordeel ook pas volledig kan orden
in en na die anal se . Maar men moet el met enige nau keurigheid nagaan at er dan gebeurt . De le er of criticus vormt het
aarde-oordeel in ich elf door kennisneming, het ij bij een
eerste lectuur, het ij bij een anal se van het erk . Maar hij haalt
dat aarde-oordeel niet uitsluitend uit dat erk, noch bij vluchtige noch bij de grondigste anal se, maar uit de confrontatie van
dat erk met ijn eigen normen, vooroordelen, ervaringen, inhibities, at men il, maar altijd op grond van at en ie hij is .
De anal se brengt elf geen aarde-oordeel voort . In de meeste
gevallen al de anal se hem in staat stellen het aarde-oordeel
dat hij bij eerste le ing gevormd had to rationaliseren . Maar ik
laat uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat hij het oordeel pas
in en na de anal se vormt . Door de anal se dus ook, oals Oversteegen stelt, maar niet door de anal se alleen, oals hij schijnt
to menen .
Ik ben be ig niet o eer om mijn ideeen to verdedigen door
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e met voorbeelden toe to lichten, maar alleen om to kijken aar
nu de geschilpunten itten . Of er een verschil van mening is tussen de positie van de auteur, in of achter het erk, is mij niet
duidelijk . In elk geval ijn ij het erover eens dat het erk centraal gesteld moet orden en dat het geanal seerd moet orden .
Ik meen verder dat het gebruik van de begrippen autonomie,
structuur, e tra- en intraliterair in de in die Oversteegen eraan
geeft, misleidend is en dat de gedachte dat de anal se op ich elf
een aarde-oordeel oplevert onjuist is.
Ik il hier nog t ee punten aan toevoegen . De k estie van het
jargon en van de etenschappelijkheid . Men vindt in de moderne
kritiek in het buitenland - ik al het nu niet differentieren - een
ich steeds uitbreidend jargon, dat de onverstaanbaarheid van
de e kritiek voor ge one le ers in de hand erkt . Nu is dat ten
dele onvermijdelijk . Een theoreticus, die nieu e begrippen hanteert, heeft recht op een eigen vocabulaire . In dat geval is het verijt dat er een jargon gebruikt ordt unfair. Maar in de gevallen
dat de termen overblijfsels ijn van theorieen die ijn losgelaten
of om andere niet steekhoudende redenen ijn ingevoerd is een
jargon een onding. Niemand begreep ook, aarom de juffrou
van de koekebakker altijd oveel Franse oorden gebruikte, dat
niet to pas komt in de burgerstand, `en als e't eer doet, Stoffel, eg jij dan ook maar iets at e niet begrijpt . Dan al e toch
ien dat ij 66k geen olk van de straat ijn, en dat ij 66k eten
hoe 't hoort .'
De lectuur van Oversteegen's theoretische uiteen ettingen
geeft mij vaak de indruk dat ij hier met koekebakkersjuffrouen-Frans to maken hebben. Oversteegen constateert bij mij een
teveel aan ont ag, gecombineerd met een forse rok ten op ichte van het etenschappelijk bedrijf. En hij egt dat ik niet verbaasd moet opkijken anneer anderen ( ie dat ijn, egt hij niet)
mijn pleidooi voor oncontroleerbare uitspraken ien als een beijs van een anti- etenschappelijke instelling . En ook D'Oliveira
is van mening dat ik de etenschap aan mijn laars lap . Zij ullen
niet verbaasd opkijken als ik dat tegenspreek . En toch doe ik
dat niet, omdat ik nu toevallig verbonden ben aan een instelling
van etenschappelijk onder ijs . Ik doe dat omdat ik protesteer
tegen een onjuiste voorstelling, die rechtge et moet orden .
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Wat etenschappelijk is in het literatuur-onder oek ullen e
maar niet in de e discussie betrekken . Maar ik il el vaststellen
dat naar mijn overtuiging een eerste eis van etens chappelijk
heid is om to onderscheiden tussen feiten en subjectieve meningen . Iemand die etenschap il bedrijven moet in de eerste
plaats de onder oeker als instrument van het onder oek kritisch
bekijken . Wat ik gedaan heb is vaststellen dat in de literaire kritiek - een onderdeel van het literatuur-onder oek - het subjectieve, oncontroleerbare element, groot is en moet ijn . Dat de
criticus ich be ust moet ijn van dit subjectieve en oncontroleerbare, omdat hij anders voor feit uitgeeft at het niet is . Als
men denkt dat een aarde-oordeel uitsluitend op een objectieve
anal se berust, doet men de etenschap schade . Bovendien geloof ik dat het goed is om to bedenken, dat de literaire anal se
el o nau ge et mogelijk kan orden beoefend, maar elfs dan
grote on ekerheden blijft inhouden, die men niet voor etenschappelijke objectiviteit moet uitgeven . De heren Oversteegen
en D'Oliveira doen mij denken aan 17de-eeu se doktoren die
rondliepen met klisteerspuiten en bastaard-latijn en die als e
bespot erden door Moliere ich veront aardigd op hun etenschappelijkheid beriepen . De literatuur-anal se is als etenschap
in een stadium, aarin een vergelijking met de medische etenschap in de 17de eeu m . i . op ijn plaats is .
Is er reden, kan men vragen, om theorieen to bestrijden, als
men de praktijk van de literaire anal se, oals die in Merl n beoefend ordt, toejuicht? Er ijn t ee redenen . In de eerste plaats
juich ik die praktijk niet onverdeeld toe . Er ijn anal ses gepubliceerd in Merl n - ik denk aan Oversteegen's behandeling van
een sonnet van Hooft - die m .i . tot verkeerde conclusies hebben
geleid . De e activiteit ekt bij een bepaalde, laat ik het noemen
onstuimige toepassing averechts . In de t eede plaats leidt het
een ijdig verrichten van anal ses, onder aandacht to geven aan
het vaak o veel moeilijker en riskanter aarderen tot een situatie van stereotiepe literatuurbehandeling, die de e enlijke
dingen uit de eg gaat . Een goede illustratie hiervan levert een
opmerking van Lionel Trilling, die enige jaren geleden tegen ijn
in een college moest geven over moderne literatuur . Om ich elf
de nood akelijkheid to besparen om persoonlijk to spreken over
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de moderne literatuur, egt Trilling, en ook om mijn studenten
to sparen gaf ik mijn college o literair mogelijk . Een paar decennia geleden, egt hij, as de ontdekking gedaan dat een literair
erk een structuur van oorden is . Gedurende 2 of 3 jaar probeerde ik de stof to behandelen als structuren van oorden . Maar
ik streek tegen de haren in . Van mij elf, maar ook van de schrijvers - ij hebben elis aar oord-structuren vervaardigd, maar
die aren niet statisch bedoeld, maar be eeglijk en agressief .
Men kan geen kanon beschrijven onder de schade to schatten
die het kan aanrichten .
Dat is het . De structuur-anal se als alleen aligmakende manier
van literaire kritiek is een alibi . En onder oek speciaal van de
moderne literatuur kan iets ramp aligs orden als het ich op
de vlakte houdt en ich daar verschuilt achter termen .
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KRITIEKEN

E . M . Forster A passage to India

Alleen de hartstochtelijk overtuigden bereiken iets in de ereld .
Zij durven de verant oordelijkheid aan om slachtoffers to maken . Het geloof ver et bergen . De t ijfel ver et niets . Alles begrijpen is alles vergeven, egt men, en het is duidelijk dat de begrijper geneigd is niet alleen onrecht to vergeven, maar ook het
to laten voortduren en elfs in een ijsgerig betoog het bestaan
ervan to ontkennen . Een kruisvaarder is geen ij sgeer en Don
Quichot geen Hamlet, maar toch lijkt het aarschijnlijk dat de e
t ee helften van het Europese be ust ijn bij elkaar horen en
af onderlijk alleen catastrofen kunnen produceren - at ij tot
nu toe dan ook ijverig hebben gedaan .
Zoals men iet, is dit een vruchtbaar thema voor een uitvoerige verhandeling, die ik gaarne aan de fantasie van de le er overlaat . Ik ou ermee illen volstaan in dit verband de figuur van
de Engelse romanschrijver E . M . Forster to plaatsen, die iets
vervuld heeft van die eld ame s nthese van kruisvaarder en
ig sgeer.
Het schrijven van boeken is niet minder 'actie' dan de daden
van een staatsman, d .
. het vereist geloof en een ijdigheid ; het
schrijveri van intelligente boeken, die de correctie op de eigen
een ijdigheid behel en, is vergelijkbaar met de passieve glimlach
van de klui enaar in de ildernis . Men voelt hoe hachelijk dit
even icht is : to veel glimlach en de intelligentie trekt ich terug .
Forster nu is in een vijftal romans in de buurt van dit evenicht gekomen . Hij is een kruisvaarder in die in dat hij uitdrukking geeft aan kritiek op hetgeen de mens van ijn situatie maakt
en hij is ijs genoeg om de menselijke tekortkomingen als deel
van de menselijke situatie to ien . Zijn belangrijkste thema- oals Lionel Trilling heeft opgemerkt- is `het onont ikkelde hart' :
het tekort aan liefde, aaruit de andere ondeugden, de misverstanden, de tragedies voortvloeien .
Hij kritiseert het onont ikkelde hart, het hart dat niet is
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uitgegroeid en vol assen ge orden, maar de logica van de e kritiek brengt mee dat hij elf niet kleinhartig is tegenover de mensen met de kleine harten . Zijn schurken komen er genadig af,
ijn heiligen en helden hebben hun akke kanten . Zijn kritiek
op misstanden is scherp, maar niet bitter, ijn aardering van
goedheid en schoonheid niet onder voorbehoud .
Forster is een scepticus die partij kiest - de partij van de verdrukten, hij is maatschappelijk progressief- en een partijganger
die ich niet laat verblinden of meeslepen . Hij is beschikbaar
voor iedere goede aak, maar in laatste instantie een individualist, die ijn iel niet verkoopt .
Een dergelijke s nthese is altijd een labiel even icht . Zij is
niet produktief . Forster publiceerde slechts vijf romans en de
laatste dateert van 1924 ; sindsdien is de actie door ijsheid geneutraliseerd . Zij ijn niet populair, behalve de laatste, A passage
to India, die niet ijn beste is . Want, oals ijn vruchtbaarheid
door de t ee tegenstrijdige elementen geblokkeerd erd, o lijken ijn boeken elf ook in hun doeltreffendheid geblokkeerd .
De le er aanvaardt el een tendens maar niet een die tegelijkertijd ordt gerelativeerd, hij il ich el naar de strekkinglo e
schoonheid van een verge icht laten leiden, maar niet door iemand met moralistische bedoelingen . Wat Forster het meest ontapende, as tevens een van ijn beste k aliteiten : ijn ironie .
Forster's ironie is het steeds aan e ige teken van de gecontroleerdheid van ijn hartstocht . Zijn ironie is o 'droog' en ver even in ijn dictie, dat ij voor velen die hem `saai' vinden onmerkbaar is . Zij is o tegengesteld aan de humor, die tot niets verplicht, dat ij, indien merkbaar, aanstoot geeft . Zij is oneerbiedig
aar het onont ikkelde hart een conventionele houding verlangt . Zij veronderstelt aarden die ij elf niet ont iet . Het is
een ironie die aan e ig is o el in de taal als in de situaties, oel in de personen als in de 'boodschap' of de filosofie die hij
verkondigt .
A passage to India, niet o volmaakt als Ho ards End, dat van
1910 dateert, is toch een voortreffelijk en reeds klassiek boek,
aarin Forster's k aliteiten geheel tot hun recht komen .
Het is een roman over India en over de verhouding van de Engelse heersers tot de Indiers . Het is een ontleding van de kolo-
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niale situatie, be ien van de menselijke kant en het is een vernietigende veroordeling van het kolonialisme . De e veroordeling
baseert ich eerst op het thema van het onont ikkelde hart : de
Indiers ouden de Engelsen geaccepteerd hebben als ij slechts
met meer liefde bejegend aren, als maar niet vanuit de hooghartige rassen-superioriteits aan iedere menselijke aanraking
as vermeden .
Maar het last tenslotte dat thema varen om to concluderen
dat vriendschap niet mogelijk is tussen een heersend en een onder orpen ras, ook al ijn de heersers nog o el illend en de
onder orpenen nog o ijs . `Eerst de Engelsen eruit en dan ullen ij vrienden ijn', is de conclusie en de politieke ont ikkeling
heeft Forster's diagnose van 1924 - de grote vlucht van de nationalistische be eging dateert van nadien - glorieus bevestigd .
Men houdt niet een ander olk als een koe of een geit . De `menselijke aardigheid' laat het niet toe .
Forster's beeld van Brits-Indie is ook daarom o aannemelijk,
omdat hij ijn Indische personages el gunstig laat uitkomen
tegenover de kleinhartige Engelsen, maar e toch niet idealiseert .
De Indische hoofdpersoon, de emotionele moslim dr. A i , lijdt
aan een iekelijke achterdocht en is niet minder snob dan de
snibbige Engelsen in de club. De Hindoese professor Godbole is
de braafste man ter ereld, maar hij is voortdurend o in beslag
genomen door ijn godsdienstige plichten en verstrikt in een filosofie van universele liefde, dat hij geen hand uitsteekt om het
k aad to bestrijden .
Ook dat het allernuchterste en minst bevooroordeelde Engelse
meisje slachtoffer van een hallucinatie ordt en dr. A i beschuldigt dat hij heeft geprobeerd haar aan to randen, aarmee het
ordt gebracht, is een meesterstuk
rassenconflict tot een clima
van ironie . De hele Engelse gemeenschap keert ich tegen de e
dr. A i , behalve ijn vriend, de schooldirecteur Fielding, die
hem trou blijft, maar later het compromis met `Anglo-India'
niet ont ijken kan. Ironie vindt men ook in de magistrale figuur
van de oude mrs . Moore, die met het nuchtere maar h sterische
meisje de `passage naar India' heeft genomen om haar met haar
oon to laten trou en, een goedhartige, maar geheel door koloniale vooroordelen meegesleepte rechter .
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Juist de e oude Engelse dame vertegen oordigt het geheel
van India, ter ijl de moslims en de Hindoes door een diepe kloof
gescheiden slechts delen representeren. In tegenstelling tot de
endelingen, die menen dat in de hemel el alle mensen orden
opgenomen - en misschien de apen - maar toch geen andere
dieren (' ij moeten iemand van ons ge elschap uitsluiten, anders
houden ij niets over'), vat mrs . Moore elfs liefde op voor een
esp, maar in een van de grotten, aar ook de vermeende aanranding plaats heeft, komt ij tot de gru elijke 'e istentialistische' ervaring van het Niets, van de complete anhoop en de
complete onverschilligheid aartoe dit Indische universalisme
leiden kan. De e thema's orden voortge et en eerkaatsen
door het boek als de echo in de Marabar-grot, die ieder geluid
teruggeeft als een inloos `boem'.
De ironie en de ijsheid bedreigen `de boodschap' van dit boek
voortdurend, maar laten haar tenslotte intact . De onmogelijke
s nthese tussen kruisvaarder en ijsgeer, tussen actie en contemplatie, is toch tot stand gebracht .
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Ma im Gorki Herinneringen aan Leo Tolstoi

Een van de drijfveren die tot het schrijven en le en van biografieen leidt is de menselijke behoefte ich een `held' to scheppen,
een voorbeeld ter verering en navolging . Het hangt dan vooral
van het karakter af, of men ijn held vlekkeloos il en ijn fouten liefst ver ijgen of bagatelliseren of dat men juist een voldoening vindt in het breed uitmeten van ijn gebreken, omdat
de grootheid van de held bereikbaar lijkt als hij in sommige opichten on e gelijke of on e mindere is .
De neiging tot `debunking', het naar beneden halen van grote
figuren door e to ironiseren, hetgeen b. v. aan L tton Strache
o veelvuldig ver eten is, kan overigens uit een veel 'morelere'
houding voortvloeien dan een heiligenverering, die niet-heiligen
immers geen verplichtingen oplegt . De uitbeelding van helden en
genieen kan als voorbeeld, maar ook als vrijstelling van grootheid
orden opgevat .
Hang de dosering van licht en donker in een biografisch portret of van de behoeften en dus van de smaak van de biograaf,
een biografie ordt eerst aardevol, als de held niet meer met
de maatstaven van goed en k aad ordt gemeten, maar volledig,
als een vriend, aanvaard . De merk aardige bekoring van Strache 's Queen Victoria is niet gelegen in ijn eerste ironiserende
op et, maar in de genegenheid die hij gaande eg voor ijn sujet
is gaan koesteren . Bos ell's kennismaking met Samuel Johnson
mag, oals Jan Romein in ijn boekje De biografie stelt, ijn beheerst door de veel voorkomende neiging van pubers om met
`grote mannen' om to gaan, ijn beroemde levensbeschrijving is
een erk van vriendschap, aaraan het ierookvat even vreemd
is als de vergui ing . De are biograaf begint misschien met de
behoefte om iets to be ij en, ijn biografie ontleent haar aarde
aan de mate aarin hij de e behoefte over int . Zijn dosering
van licht en donker ordt dan niet meer bepaald door een moreel standpunt . Van be arende feiten is het voor hem geen pro-
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bleem meer of ij afbreuk doen a an het portret van ijn held
dan el het vermenselijken . Alle feiten ijn hem elkom, omdat
hij over ijn vriend nooit volledig kan ijn . Het is daarom geen
'burgerlijke ge apigheid' of 'pietluttigheid' van Bos ell, oals
Romein denkt, indien hij niet alleen Johnson's opinies over belangrijke problemen optekent, maar ook ijn mening over koude schaapskop : het is de toe ij ding van de onvoor aardelij ke
vriendschap. De le er trou ens, die geen ongeduldige historicus
is, ou juist dat soort opinies van Johnson niet graag illen missen . Het tekort van oveel historisch belangrijker biografieen is
juist dat daarin een overdreven belang ordt gehecht aan de vele
verouderde en aanvechtbare denkbeelden van de beschreven personages en to einig aan hun on eerlegbare, eer eigen opinies
als over koude schaapskop.
Schijnbaar de tegenpool van Bos ell's Life of Samuel Johnson
vormen Ma im Gorki's Herinneringen aan Leo Tolstoi . Bos ell's
boek immers is ijn levens erk, vrucht van ijn merk aardig
streven naar volledigheid, ter ijl Gorki's herinneringen bestaan
uit enkele vluchtige aantekeningen en een onvoltooide brief, en
passant en vrij el onop ettelijk genoteerd . Toch behoren de e
boeken tot de elfde soort biografie . De dosering van licht en
donker as voor geen van beide auteurs een probleem . Zij aren
beiden geboeid door uit onderlijke mensen en de biografische
aandacht die ij aan hen hebben ge ijd, hoe verschillend ook
van proportie, erd gedragen door een sterke genegenheid .
Het is natuurlijk mogelijk dat ij ilden doordringen in de
intiemste bij onderheden van hun sujetten om ich van hun
magnetische invloed to bevrijden en dat ij daarvoor ook de 'belastende' feiten nodig hadden . Men kan dit echter niet voor een
belangrijk motief houden, indien men de persoonlijkheden der
biografen in aanmerking neemt . Dat elfs voor Bos ell nog el
iets anders in het leven betekenis had dan Johnson, blijkt uit ijn
autobiografische geschriften, die de laatste tijd gepubliceerd
ijn. Gorki as tijdens ijn ontmoetingen met Tolstoi al een volledig uitgegroeide persoonlijkheid . Bovendien, bij een anal se
van iedere vriendschap al men o el een behoefte om ich to
laten beinvloeden als een ver et ertegen opmerken en het is niet
nodig dat de e t eede tendens afbreuk doet aan de vriendschap .
Integendeel, juist door de e factor verovert de vriend-biograaf
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die ps chologische helder iendheid die hem onderscheidt van
de hagiograaf .
De genegenheid en verering die Gorki voor Tolstoi aan de dag
legt, heeft hij elf onder oorden gebracht in de formule : `Ik
ben geen ees op de e aarde, olang de e mens er leeft .' In ijn
notities vindt men overigens geen opsommingen van de verdiensten van 'de e mens', omdat die van algemene bekendheid orden verondersteld . Ook persoonlijke eigenschappen van Tolstoi,
die Gorki's genegenheid kunnen verklaren, orden slechts vaag
aangeduid . In dit op icht is Bos ell's vriendschap voor Johnson
veel duidelijker, o . a . omdat de e, ofschoon niet minder dan Tolstoi een `beer in de omgang', o pertinent van ijn vriendschap
voor Bos ell heeft blijk gegeven . Uit Gorki's aantekeningen ou
men afleiden, dat Tolstoi niet veel s mpathie voor de jongere
schrijver heeft gevoeld en ich meer beijverd heeft om hem of to
schrikken dan hem aan to trekken .
Het bij ondere van Gorki's herinneringen is dan ook dat Tolstoi kennelijk een probleem voor hem gebleven is, dat hij ondanks ijn verering en vriendschap, ondanks ijn door ien van
akke ij den, niet heeft kunnen oplossen .
Tolstoi's
Hoeveel meer de biografische ` aarheid' gebaat is bij een aarneming die op genuanceerde vriendschap berust dan bij een beschrijving die van partijdige adoratie uitgaat, iet men als men
Gorki's Tolstoi-aantekeningen legt naast die van Henriette Roland Holst, die toch aarlijk geen d eep ieke geest is . Zij is erop uit om Tolstoi to verheerlijken, omdat ij ijn denkbeelden
heil aam vindt . Het resultaat is een ps chologisch minder overtuigend beeld . Ma im Gorki probeert het raadsel Tolstoi to
doorgronden omdat het hem fascineert . En daardoor ontstaat
een authentiek portret . T perend ijn de contradicties in de details, aartoe de e verschillende erk ij en hebben geleid . Mevrou Roland Holst egt b . v. dat Tolstoi mooie handen had,
ter ijl Gorki getroffen is door hun lelijkheid .
Gorki's boekje bevat een reeks bij onder tekenende details
en anekdoten over Tolstoi, maar hij geeft ook soms suggesties
van ijn vermoedens over hetgeen de grote schrijver achter ijn
apostel-allure verborg . 'Zijn betrekkingen tot God ijn eer onbepaald, schrijft Gorki, 'maar soms doen ij mij denken aan die
van t ee b eren in een h of
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Ernest Heming a Across the river and into the trees

Tegen oordig is iedere generatie een 'verloren generatie' in de
in van : losgeslagen, onder ortels in het verleden, onder illusies, opgegroeid bij oorlog en ontreddering . Maar de eerste en de
enige echte verloren generatie, aarvoor - ik meen door Gertrude Stein - de uitdrukking oorspronkelijk erd gebruikt, as
het geslacht van de omstreeks 1900 geboren schrijvers - de generatie dus van de eerste ereldoorlog en de t intiger jaren . Van
hen mag men de Amerikaan Ernest Heming a
el als een van
de begaafdsten beschou en . Hij lijkt mij in elk geval el de
schrijver die er het best in geslaagd is het 'nihilisme' van die eerste na-oorlogse periode, de anhoop om dat nihilisme en het
leven in die anhoop tot uitdrukking to brengen .
In Heming a 's eerste roman The sun also rises (die in Engeland Fiesta heet) hangt de jeugd rond in de bars van Parijs en
verbijt haar ellende in een code van krampachtige opgeruimdheid . Er is geen andere moraal meer dan die van een bijna h sterische mannen-vriendschap, die duidelijk de voort etting as
van de oorlogscamaraderie . Heming a 's persoonlijke bijdrage
tot dit algemene recept as ijn obsessie met ge eld en lichamelijk lijden en ijn enorme gevoeligheid voor intuiglijke genietingen .
Forellen vissen in Spanje, jacht op groot ild in Afrika, diepee vissen in de Caraibische Zee, stieregevechten - het ijn de
onder erpen aarmee Heming a ijn fi atie aan het oorlogsge eld ook na de oorlog voort et . Hij groeit op - ook als schrijver - in afschu van ge eld en lijden en in een starre eerstand
tegen die afschu , die hij o fanatiek cultiveert dat hij verslaafd
raakt aan at hij verfoeide . Daarom iet men hem telkens eer
opduiken op die plaatsen aar het ru toegaat . De verloren generatie klampt ich vast aan haar eigen verderf. Wanneer Heminga in de Spaanse burgeroorlog aan de kant van de republikeinen vecht, hoeft men daar ook geen grote politieke betekenis aan
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to geven - politiek houd ik hem voor een non-valeur ; dit trok
hem aan omdat het nog groter as dan het grootste stieregevecht .
Een nihilist, een verslaafde aan drank en ge eld, een poseur,
een dikdoener - daarmee heeft men toch nog maar het begin van
een portret . Van e enlijk belang is ook dat hij in staat is tot een
eer eigen vertedering in een liefdesgeschiedenis als in A fareell to arms, al komt ijn tekening van vrou enkarakters niet
veel verder dan het eenvoudigste schema . Zijn grootste verdienste ligt, geloof ik, in ijn vermogen tot het suggereren van atmosferische gesteldheden, subtiele storingen in de relaties tussen
man en vrou , in het laten horen van een navrante noot die de
tragiek aanduidt van gehavende mensen, ongeschikt voor het
leven . De heroiek ook van het er toch tegenop tornen en het onvermijdelijk verlie en in laatste instantie .
Ik kan el begrijpen dat men scheldt op de gemaniereerdheid
van ijn dialoog, op de Old-Shatterhand-achtige flinkheid van
ijn helden, op al die uipende en vloekende `tough gu s' met
hun branie-achtig ver egen leed, ik voor mij heb altijd be ondering gehad voor ijn korte verhalen met hun messcherp gevoel
voor situaties en hun hallucinerende suggestie van ater, sneeu ,
ind en kloppend bloed .
In 1940 k am hij met ijn For hom the bell tolls, die al to
Holl ood-achtige romance van de Spaanse burgeroorlog . Het
ijgen, aarin hij ich sindsdien hulde, heeft hij nu verbroken
met ijn Across the river and into the trees, dat, ou men kunnen eggen, onder enig nieu s to brengen, enige van ijn k aliteiten en al ijn onhebbelijkheden resumeert .
In Amerika en vooral in Engeland is het boek bij onder slecht
ontvangen en dat is alleen al begrijpelijk omdat het een antiAngelsaksisch boek is . De hoofdpersoon is een verbitterde 51jarige Amerikaanse kolonel, die een nogal rau e verachting aan
de dag legt voor de meeste geallieerde bevelhebbers van de t eede ereldoorlog ; vooral Montgomer moet het ontgelden . Daartegenover heeft hij een ekere vertedering voor Duitse generaals
als Rommel en een matelo e be ondering voor het Italiaanse
olk . Hij is korte tijd `Brigadier General' ge eest, maar heeft
toen, door kort ichtige bevelen op to volgen, een vreselijk fiasco
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geleden . Hij is verder een enorme vuurvreter, die vele malen geond is ge eest en een hartk aal heeft opgedaan aaraan hij
spoedig al moeten sterven. Dit boek is de geschiedenis van ijn
laatste samen ijn met ijn grootste liefde, een 19 jarig Italiaans
gravinnetje, van een daarop volgende eendejacht en ijn dood op
de achterbank van ijn auto.
Het gravinnetje is een meisje van een matelo e schoonheid,
een onovertroffen levens ijsheid, een grote en harmonische bedrevenheid in de liefde, daarbij van een hartstochtelijke verliefdheid en kinderlijke aanhankelijkheid aan de kolonel . Zij leek mij
een volmaakte pask il en men begrijpt pas de verblinding aarmee ij is uitgebeeld, als de vorige, Amerikaanse vrou des kolonels ter sprake komt, die in dit aan bitterheden toch al rijke
boek met schrikbarend platte haat ordt afgeslacht . De idealisering van de `contessa' moest blijkbaar ook dienen als contrast
om de Amerikaanse vrou en dodelijker to treffen en de e ene
in het bij onder, ier beschrijving angstvallig klopt met at maga ines o vaak over Heming a 's eigen ge ellin hebben eten
to berichten . Dit alles krijgt daardoor het karakter van een inferieure raakneming en dat de e ook literair niet geslaagd is, behoeft bij oveel negatieve intenties niet to ver onderen . De eens
o `magische' dialoog is een slechte karikatuur van het genre georden, de tedere vriendschappen met barmen en kellners een
tot in het ridicule uitgebeende truc . Het geuren van Heming a
met ijn kennis van Italiaanse schilders, ijn liefde voor de cultuur en de gecultiveerde adel, de stad Venetie en de Italiaanse
keuken krijgt ronduit iets onuitstaanbaars .
Alleen het begin en het eind van het boek, aarin de eendejacht beschreven ordt met de boottocht over het blad-dunne
ochtend-ijs, is van de oude Heming a -kracht. Het is op ich elf
een sublieme short stor met een eigen intrige . De rest, meer
dan 200 blad ijden praten, eten, drinken en vrijen met de malle
`contessa' had ik liever illen missen .
Ten ij : als documentatie . Om aan to tonen hoe moeilijk het is
voor een verloren generatie om vij ftig jaar to orden . Heminga 's kolonel praat veel over de t eede ereldoorlog, maar de
gevoelsnadruk ligt toch op de eerste, toen hij als luitenant vocht
aan het Italiaanse front . Heming a elf heeft in die eerste e-
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reldoorlog als ambulance-chauffeur een tijd aan het Italiaanse
front doorgebracht . Men kent de episode uit A fare ell to arms.
Het as de beklemming van het daar ge iene dat hem gevormd
heeft als man en als schrijver.
In de t eede ereldoorlog as hij er ook eer bij, toen als
oorlogscorrespondent. Maar het as ijn oorlog niet meer. Dit
boek representeert de tragiek die het niet heeft kunnen uitbeelden. Wat overbleef as de bitterheid, de pompeusheid en de
slechte smaak van een ondanks alles groot schrijver. Men kan
hem tenslotte eren, omdat hij hoe `verloren' ook de intensiteit
heeft gehad hardnekkig present to ijn .

The old man and the sea

In Heming a 's boeken speelt de visvangst een belangrijke rol .
In ijn debuut In our time, dat van 1925 dateert, ordt al gevist in
de rivieren en meren van Michigan . Een van de verhalen in dit
boek, getiteld `The end of something', gaat over een vistochtje
van een jongen en een meisje, die daarin vrij el onder oorden
het einde van hun vriendschap beleven . In de e episode van nauelijks vijf blad ijden ijn de meeste thema's van de latere Heming a al to vinden : het id llische dat nog ordt vastgehouden, maar dat eigenlijk voorbij is als een verbroken betovering ;
de van elfsprekende reedheid tegenover de baar en die als aas
orden gebruikt ; Nick's vervreemding van Marjorie, het gevoel
'dat er niets meer aan is', ook aan de liefde niet . Indien men ich
dan herinnert dat de e jeugdepisodes van In our time ge ien
orden tegen de achtergrond van de eerste ereldoorlog en daarvan eigenlijk de contrasterende projecties ijn, dan eet men
ook at dit vissen voor Heming a betekent : de manlijke be igheid, aarbij geen plaats is voor vrou en en aaraan een schuldbesef is verbonden dat alleen in een m stieke vereniging met de
natuur kan orden gedragen . De jongen Nick maakt het uit met
Marjorie en sindsdien is het bij Heming a eigenlijk nooit meer
goed `aan' geraakt.
De oorlog heeft de achtere gevoelens niet uitgebannen, maar
e onverenigbaar gemaakt met de fundamentele hardheid van
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het leven, die d angmatig in telkens andere vormen, vissen, jagen, stierevechten, ordt opge ocht . In The sun also rises ordt
de oorlog rechtstreeks verant oordelijk gesteld voor het onvere enlijkbare van de liefde . De hoofdfiguur van dit boek is op
een vitale plaats beschadigd en om de tragiek van de e handicap
to verhogen ordt verder verondersteld dat emotioneel ijn verhouding met het meisje niets to ensen laat, afge ien dan van de
onaangename omstandigheid dat ij hem el met de hele ereld
bedriegen moet . De positiviteit voor de e ontredderde, in Parijs
levende Amerikanen is eer een vis-e peditie, nu in de bergstromen van de P reneeen, aar het leven onder vrou en opnieu
een voorbijgaande glans krijgt .
In de bundel korte verhalen Men ithout omen draagt de
af e igheid van de vrou dan ook een e enlijk element tot
de verschillende thema's bij . A fare ell to arms brengt Marjorie, nu Catherine geheten, eer terug, maar ij heeft hier onpersoonlijke trekken . In haar ijn de emoties geconcentreerd van de
frontsoldaat, iens beschikbare liefde to heftig en to episodisch
blijft om ich aan het erkelijke leven to toetsen . Zij is een
droombeeld dat sterft als de oorlog vaar el ordt ge egd.
Later verschijnt de vrou bij Heming a nog slechts in t ee
gedaanten: als een onpersoonlijk slavinnetje, dat een bijkomstig
genoegen betekent bij sportieve en heldhaftige verrichtingen, of
als een dodelijk gevaarlijk e en dat men uit de eg moet blijven, omdat het het leven vergiftigt . For hom the bell tolls
biedt een voorbeeld van het eerste soort . Across the river and
into the trees, Heming a 's voorlaatste boek, mislukte juist
door de tegenstelling tussen de e t ee vrou elijke mogelijkheden op de spits to drijven . Het Italiaanse gravinnetje erd tot iets
absurds geidealiseerd om de voormalige Amerikaanse vrou van
de hoofdpersoon des to volkomener to kunnen vernietigen .
In ijn laatste publikatie, The old man and the sea is de verijdering van Marjorie, indertijd in Michigan begonnen, nog
groter ge orden . In dit verhaal, aarin opnieu het thema van
de visvangst ordt gehanteerd, is de vrou geheel af e ig . Een
oude Cubaanse visser, die er 84 dagen op uit is ge eest onder
iets to vangen, krijgt tenslotte een enorme aardvis aan de haak
die hij in een uitputtend, dagen vergend gevecht overmeestert .

96

De vis is to groot voor ijn bootje en daarom bindt hij hem langsij . Maar op de terug eg ordt ijn vangst door de haaien opgegeten en hij brengt tenslotte alleen een karkas thuis dat vij f en
een halve meter lang blijkt to ijn .
Nu kan men menen dat de af e igheid van een vrou elijk
personage in een dergelijk simpel verhaal niets opmerkelijks is .
Dat een oude visser alleen leeft, behoort tot de natuur der dingen. Maar Heming a orgt er el voor dat de le er met de overpein ingen en de dromen van de e visser ordt bekend gemaakt .
En dat de vrou daa in geen rol speelt is een opvallend feit . `Hij
droomde niet meer van stormen, noch van vrou en, noch van
grote gebeurtenissen, noch van grote vissen, noch gevechten,
noch krachtmetingen, noch van ijn vrou ', deelt de schrijver
ons mede in een involle volgorde . Zijn oude visser droomt alleen
nog van 'plaatsen' en van de leeu en die hij als jeugdig matroos
heeft ien spelen op de kust van Afrika . Behalve het vissen ijn
er t ee dingen die hem be ighouden : de Amerikaanse baseballcompetitie en die Afrikaanse leeu en. Zijn tedere gevoelens ijn
bestemd voor een vissersknaap die ijn hulpje as, maar die,
rinds hij niets meer vangt, door ijn ouders op een gelukkiger
boot is geplaatst . De jongen blijft hem echter liefhebben en respecteren, ver orgen en begrijpen. Men kan in hem een vrou tje
van het dociele t pe herkennen oals hij in ijn vorige boeken
nog toeliet, maar dat nu blijkbaar elfs haar sekse is k ijtgeraakt .
Zo is het toneel ontruimd om plaats to bieden aan de essentiele levensfeiten, oals Heming a e iet: de orsteling van
de mens met de natuur ; de menselijke held, oud en uitgeput,
maar ich nooit ge onnen gevend, die de strijd onder stoicijns
gedragen lijden int tegen een held van de natuur, nobeler en
machtiger dan hij, maar minder slim ; en de innaar int tenslotte niets . Daarmee is opnieu vorm gegeven aan Heming a 's
simpele, moraliserende filosofie, oals hij het in vroegere verhalen menigmaal oveel scherper en beter had gedaan .
Van ps chologische kenschetsing is bijna niets over. De oude
man en de jongen ijn vage, humorloos ge iene verschijningen .
De quasi-diep innige overpein ingen van de oude man suggereren to sterk dat ij hier met een projectie van de schrijver elf
to maken hebben, die ich eer eens het aureool van de in stilte
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lijdende, maar eeu ig onversaagde Ubermensch heeft aangemeten en intussen ijn verongelijkte polemiek tegen de vrou en
voort et .
Ik bedoel de e kritische opmerkingen op het niveau van Heming a 's vroegere erk . Bekijkt men de novelle op ich elf,
dan heeft men met een prachtig verteld, spannend ee-verhaal to
maken, dat de soort bekoring heeft die sommige episodes van
de Kontiki-e peditie be itten . De le er is erkelijk alleen met
de ee en de daarin levende dieren. Als verhaal van atmosfeer en
activiteit geeft het blij k van een onverflau d meesterschap, en
na het in vele op ichten irritante Across the river betekent dit
boekje een aan ienlijk herstel van niveau . Maar de grote vis die
men van de e visser ver achtte is het niet .
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Arthur Koestler Arro

in the blue

Autobiografieen orden vooral geschreven om to getuigen van
een bekering . De schrijver heeft op een eker punt van ijn levens eg het Licht ge ien, de Waarheid ontdekt en hij heeft behoefte anderen deelgenoot to maken van een ervaring die hem
oveel geluk heeft gegeven . Het klassieke voorbeeld van dit soort
literatuur is Augustinus' Bekentenissen. Voor on e tijd lijkt het
kenmerkend dat illustere levens niet door een, maar door t ee
bekeringen orden bepaald . Men ordt communist en men
komt er eer van terug.
In de autobiografieen die dit soort getuigenissen bevatten, oals er b. v. enige ijn samengebracht in The God that failed, ordt
de bekering eer als een d aling ontmaskerd. Men ontmoet
soms mensen die ich erop laten voorstaan dat ij nooit o `stom'
aren om ich op die d aal eg to begeven en anderen die uit de
data van beide bekeringen een soort van rangorde trachten samen to stellen. Is men communist ge orden voor of na de grote
uiveringsprocessen? Is men ervan teruggekomen voor of na het
Ribbentrop-Molotov-pact?
Indien men echter het ps chologisch mechanisme van de bekering nader ou be ien, dan ou el eens kunnen blijken dat
het niet-d alen niet slechts, en niet steeds, op een superieur inicht, maar ook en vooral op een gebrek aan gevoel en menselijke
solidariteit berust . 'Maatschappelijke rechtvaardigheid voor iedereen' is niet o maar een frase in een samenleving aarin velen
tekort komen. Aan de andere kant staat een ereldlijk geloof
als het communisme aan oveel verificatie en controle bloot dat
de blindheid voor bepaalde feiten, die ge oonlijk bij bekeringen
optreedt, bij velen op den duur niet kan orden gehandhaafd .
Intelligentie en fatsoen hernemen op een eker ogenblik hun
rechten en be erkstelligen dan een bekering in omgekeerde richting. De onmogelijkheid om to blijven geloven ondanks een sterk
verlangen ernaar is veel kenmerkender voor on e tij d dan het
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ongeloof uit on il en gemak ucht, oals vaak be eerd ordt .
Er it in de dubbele bekering dus iets eer representatiefs voor
de menselijke situatie van on e eeu : het verlangen naar geloof
samen met de il en het enthousiasme ervan en daarbij het heldere in icht, de afkeer van geestelijk geknoei die de vervulling
van dit verlangen verijdelt, het ij in t ee etappes, het ij ges nchroniseerd .
De aarde van een figuur als Arthur Koestler is gelegen in dit
dubbele getuigenis dat ijn hele schrijverspersoonlijkheid beheerst . Een eld ame combinatie van fanatisme en luciditeit
heeft hem de t eeledige bekering completer en be uster doen
beleven dan vele anderen . In dit op icht is hij eigenlijk alleen
vergelijkbaar met Andre Malrau . Maar de Fransman is een gecompliceerdere auteur die ernaar streeft een tijdlo e menselijke
tragiek uit to beelden, elis aar geprojecteerd in het politieke
vlak, maar die het niet, oals Koestler, om de politiek elf begonnen is .
Koestler is geen groot schrijver in de in van een uitbeelder
van mensen of het menselijke lot, maar hij is een op de erkelijkheid gevoelig reagerend instrument, o einig belemmerd
door banden van herkomst of opvoeding, dat men de stromingen
in de recente geschiedenis aan hem kan afle en . Tegelijkertijd
heeft hij oveel energie en karakter, dat hij niet illoos meedobbert, maar eer be ust navigeert .
Het bij ondere van Koestler's levensgeschiedenis is, dat hij als
eerste van de emigranten-schrijvers uit Midden-Europa niet aan
de emigratie is to gronde gegaan, onder overigens beschermd to
ijn door een reputatie oals die van Thomas Mann . Koestler as
aan het Duits, dat hij als auteur begon to hanteren, door ijn
Hongaarse afkomst, ijn oeken van het Neil in Palestina en Rusland, veel minder gebonden dan andere emigranten . Daardoor
kon de e kosmopoliet, die behalve in Wenen en Berlijn, ook jaren
in Parijs heeft ge oond, op ijn 35ste jaar omschakelen op de
Angelsaksische ereld . Niet alleen door Engels in grote perfectie
to schrijven - op ich elf al een verbluffende prestatie - maar
vooral ook door het Angelsaksische klimaat, dat o beslissend
van het continentale verschilt, o el in denkvormen als levensij e to aanvaarden . De geschiedenis van Koestler is een mirakel
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van aanpassingskunst en juist omdat de e man dit talent heeft
en het communisme op een eker ogenblik ijn enige mogelijkheid leek, moet ijn latere keu e als een eer be uste en involle
orden beschou d.
Koestler's boeken ijn bijna alle autobiografisch. Sommige
ijn vermomd als romans, andere als essa s, maar daargelaten
ijn minder belangrijk geliefhebber in ps chologie en ver ante
etenschappen (Insight and outlook), ijn het verbeeldingen van
of beschou ingen over de sociaal-politieke aspecten van on e
tijd, alle ge ien door het uit fanatisme en intelligentie samengestelde temperament van de schrijver : boeken over burgeroorlog,
concentratiekampen en terreur van een geniale journalist eigenlijk, iemand die `erbij' as, niet alleen lichamelijk, maar met hart
en iel. Voor het romanschrijven, buiten ijn belichting van de
actualiteit en de problematiek ervan, heeft Koestler eigenlijk
minder talent . Darkness at noon is op dit terrein ijn beste boek
gebleven . Maar vooral in ijn latere romans blijkt dat een ekere
literatoren-handigheid een erkelijke mensenscheppende verbeelding niet kan vervangen .
Het getuigt dan ook van een juist in icht in ijn eigen kracht
dat hij nu na allerlei fragmenten een complete autobiografie is
gaan schrijven aarin de gebeurtenissen een plaats en een proportie krijgen in hun samenhang . Het eerste deel, getiteld Arro
in the blue bestrijkt de periode van ijn geboorte (1905) tot ijn
toetreding tot de communistische partij (1931).
Het is een bevestiging en concretisering van het beeld dat men
van de schrijver al had : hij is eerlijk en onopgesmukt, intelligent
en tegelijkertijd met een gedetacheerde instelling, die in een eer
persoonlijk geschrift als dit oppervlakkig aandoet . Dit boek is
vooral interessant om de erin eergegeven feiten : een nadere
dimensie aan de persoonlijkheid Koestler voegt het niet toe .
Daarom maakt het meer de indruk van memoires van een politicus die uitstekend schrijven kan dan van een elfportret van een
schrijver die ijn ouders en ijn jeugdherinneringen met d ingende kracht kan oproepen . Vergelijkt men b. v. dit boek met Du Perron's autobiografische roman Het land van herkomst, dan blijkt
duidelijk de superioriteit van Du Perron als schrijver. Koestler
is veel minder in staat tot het oproepen van details aardoor
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beelden ontstaan die in hun concrete, emotionele scherpte een
leven herscheppen . Hij is discreter en terughoudender dan de
echte schrijver.
Een beeld van ijn moeder krijgt men eigenlijk niet en ook
ijn vader, een onont ikkelde, maar tijdens Koestler's jeugd elgesteld ge orden oon van een joodse emigrant uit Rusland,
ordt nau elijks geportretteerd. Nu heeft de e schroomvolle
benadering in een tijd aarin de literaire raak op de ouders een
mode-verschijnsel is ge orden, voor mijn gevoel iets bij onder
s mpathieks, maar juist als men aan soortgelijke portretten bij
Du Perron denkt, geeft Koestler's schroom toch ook blijk van
een schrijvers-tekort . Vooral ook omdat de feiten die hij over ijn
vader vermeldt, o curieus ijn, dat ij iedere geboren romancier
ouden doen likkebaarden .
De schrijver doet ook el ijn best ich elf to portretteren,
maar slaagt daarin toch maar ten dele . Opmerkelijk is een verschijnsel dat meer voorkomt bij begaafde kinderen, maar bij hem
in eer geprononceerde mate : op ijn 13de jaar is hij een ver uitgegroeide, intellectueel en emotioneel afgeronde persoonlijkheid, maar op ijn 21ste een oncomplete, onhandige, hoekige, infantiele adolescent, die nog jaren moet achten om het vroegere
even icht, op een ander niveau, to hervinden . De in het boek
afgedrukte foto's geven dit verschil duidelijk eer.
Als jongen had hij vooral natuur etenschappelijke en technische belangstelling . Hij stelde ich voor dat alles in de ereld
op de e ij e kan orden geleerd en begrepen, totdat hij op ekere dag fantaseert over een pijl die in het blau e heelal ordt
afgeschoten en die onbelemmerd door tijd en ruimte blijft doorvliegen . Zijn optimistisch-negentiende-eeu s geloof in de etenschap ankelt voordat het in elkaar stort . Koestler's `arro in
the blue', die hij als s mbool blijft hanteren, splijt in de lengte
in t ee helften, die elkaar afstoten en in tegengestelde richting
gaan vliegen : de ene helft stelt de actie voor aartoe hij ich aangetrokken voelt, de andere de contemplatie aartoe hij even eer
geneigd is . Dit dualisme is ook in de dubbele bekering terug to
vinden en, oals hij elf opmerkt, in de titels van ijn boeken
Darkness at noon, Arrival and departure, The ogi and the commissar, Insight and outlook. Ook de conclusie aartoe een van
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de personages in The age of longing komt, is doortrokken van
dit dualisme van de gespleten pijl : defaitisme en anhoop, ofschoon logisch gerechtvaardigd, ijn moreel ver erpelijk en actieve eerstand tegen het k aad is moreel nood akelijk, al is
het een logische absurditeit .
Actie, kruistochten, het oeken naar het Neil, dit alles neemt
in het eerste deel van Koestler's leven een veel grotere plaats in
dan de contemplatie, die eerst op latere leeftijd haar eisen begon
to stellen en die hem tot schrijver maakte . Als student aan de
'Technische Hochschule' in Wenen erd hij lid van een ionistische Burschenschaft. Omdat hij niet orthodo foods as opgevoed, as dit eigenlijk ijn eerste aanraking met het joodse vraagstuk en door een persoonlijk contact met Vladimir Jabotinsk ,
de leider van de d namische, .g. `revisionistische' minderheid
binnen het ionisme, raakt hij nau bij de e be eging betrokken .
Kort voor ijn ingenieurse amen breekt hij plotseling ijn studie of als een gril, een gebaar van opstand tegen het ordelijk bestaan en omdat ijn vader kort daarvoor geruineerd is, blijft hem
niets anders over dan naar Palestina to gaan . Hij is t intig jaar,
als hij arriveert in een neder etting die hem na een proeftijd niet
toelaat, omdat hem de are toe ijding en pioniersgeest ontbreken . Hij is dan enige tijd
erver en hongerlijder, hij et een
revisionistische persdienst in elkaar, verkoopt limonade in de
straten van Haifa, maar vertrou t al die tijd op ijn gelukkig gesternte . Intussen heeft een Weense krant een artikel van hem
geplaatst en het keerpunt komt als hij 22 is en correspondent
ordt voor het Midden-Oosten van het Duitse Ullstein-concern,
aartoe de Vossische Zeitung, de Berliner Morgenpost, de B. Z.
am Mittag en talrijke tijdschriften van Querschnitt tot de Berliner Illustrierte behoren .
Koestler's boek verandert op dit punt van een middelmatige
autobiografie, geschreven door een intelligent maar nogal onpersoonlijk auteur, in de boeiende interessante memoires van een
ondernemend en talentvol journalist . Hij registreert een merkaardig intervie met koning Feisal van Irak en ordt, omdat
hij genoeg had van Palestina, overgeplaatst naar het bureau van
Ullstein's Parijse correspondent . Men krijgt een vermakelijk beeld
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van de ij e aarop de Duitse liberale pers aan ijn nieu s uit
Farij s k am.
Ernstiger is at hij vermeldt over de diensten die het Ullsteincorrespondentschap verrichtte voor de sociaal-democratische
pers . De e had n .l. met de liberale Ullstein een overeenkomst
aardoor de socialistische kranten een eigen correspondent uitspaarden . Koestler vindt de e regeling een van de s mptomen
van de akheid van de socialistische partijen, die in Frankrijk,
Duitsland en Engeland, ondanks hun grote aanhang niet in staat
aren eersterangs dagbladen voort to brengen . De Dail Herald,
de Populaire en de Vor arts ijn altijd provinciale blaadjes gebleven, egt hij, niet in staat to concurreren met hun politieke
tegenstanders . Gebrek aan verbeelding en aan menselijke benadering van het olk leidden er volgens hem toe dat het de socialisten niet kon schelen of er t eedehands kopij in hun bladen
k am, olang de partijleu en maar op de voorpagina konden
verschijnen . Met dit gebrek iet hij het algemeen tekortschieten
van het socialisme als historische be eging verbonden .
Door een intervie met de natuurkundige De Broglie, als de e
juist de Nobelprijs heeft gekregen, vestigt Koestler de aandacht
op ich als populair- etenschappelijk journalist, en hij verhuist
in die functie naar Berlijn . Hij is dan 25 en de verkie ingen voor
de Rijksdag leveren juist de eerste grote over inning van de nationaal-socialisten op. Het Iaatste deel van Arro in the blue behandelt de e duistere en verduisterende periode van de Duitse
geschiedenis, aarin de krachten van liberalisme en socialisme
ich onder slag of stoot ge onnen gaven aan de na i's . Zeer
karakteristiek is Koestler's eergave van het proces bij het Ullstein-concern, aar de joodse radicaal-liberate leiders elf van
koers veranderen en mee erken aan een toenemende 'arisering'
van hun machtige bedrijf om de publieke gunst niet to verlie en.
Hoe Koestler in dit deprimerende klimaat ich lang amerhand
voorbereidde op ijn bekering tot het communisme, de enige
macht die nog eerstand scheen to bieden aan het verval, verhaalt hij uitvoerig en indringend . Een verslag van een eppelintocht naar de Noordpoolstreek, aarvan hij als pas bekeerd communist in een boek Von eissen Ndchten and roten Tagen, voor
de So jet Staatsuitgeverij geschreven, verhaalt, besluit dit deel .
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Hij citeert niet onder schaamte uit dit boek enige doctrinairgelovige passages .
De eerste bekering is voltrokken als het boek eindigt . Zoals
bij een ouder etse serie avonturenfilms komt het ' ordt vervolgd' op het hoogtepunt op het doek, als de hoofdpersoon aan
een tou hangt boven een rivier met krokodillen . Maar de mensen isten el dat hij niet erkelijk tussen de krokodillen ou
vallen, egt Koestler, `ter ijl dat mij el gebeurde'.
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Edmund Wilson The shores of light

Schrijvers rebelleren op t ee manieren tegen de ereld : of ij
'engageren' ich om mee to erken aan haar verbetering of ij
keren ich met eer in en anhoop van haar af. Ge oonlijk iet
men een issel erking tussen de e t ee houdingen . De schrijver
leeft op de spanning tussen de t ee mogelijkheden nu eens strijdend, pamfletterend, betogend, alsof de bereikbaarheid van
maatschappelijke idealen voor hem vaststaat, dan eer in een
hooghartige retraite gebogen over de eigen iel om ijn geloof
to demonstreren aan de futiliteit van alle ereldse ondernemingen.
Edmund Wilson is naar aard en in icht een `geengageerd'
schrijver . Hartstochtelijk minnaar van de literatuur, is hij steeds
geinteresseerd in haar samenhang met andere maatschappelijke
verschijnselen. Deelgenoot van het vaak naieve, maar toch vooral vitale Amerikaanse optimisme, gelooft hij aan een toekomst
aarin grootse, nog onbekende mogelijkheden van menselijk
denken en kunnen erkelijkheid ullen orden . Maar tegelijkertijd is hij gefascineerd door de tegengestelde 'Europese' houding
van pessimisme, nihilisme en kunstenaarshoogmoed .
Zijn A el's castle (stud in the imaginative literature of 18701930) houdt ich be ig met de geestelijke erfgenamen van het
s mbolisme (Yeats, Valer , Eliot, Proust, Jo ce en Gertrude
Stein), die ich, evenals hun 19de-eeu se voorgangers, terugtrokken binnen een isolement dat geen actie of maatschappelijke
belangstelling meer toeliet . Het protot pe van de s mbolistische
held iet Wilson in Villiers de l' Isle Adam's A el, die liever met
ijn beminde elfmoord pleegt dan door een daad erkelijke liefde ijn droom to be oedelen . Was de romantische schrijver door
ijn voorkeur voor rei en en avontuur nog op vele manieren bij
de maatschappelijke erkelijkheid betrokken - aardoor hij
ook menigmaal in politieke in partij koos - de s mbolist keerde
geheel in tot ich elf; ijn avontuur as uitsluitend het avontuur
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van de iel . Het beginsel van het fart pour fart komt in een figuur
als A e! tot ijn absurdste consequentie .
Wilson's uitvoerige anal se van de 20ste-eeu se volgelingen
van die klui enaarsmentaliteit is, ondanks al ijn be ondering
voor hen als kunstenaars, opge et als een veroordeling. De e
e centrieke geIsoleerden erden na de eerste ereldoorlog beschou d als de meesters van de 20ste eeu omdat de vele ontgoochelden, die hun maatschappelijke illusies in rook agen opgaan, een ogenblik geneigd aren die poetische afkeer van de
maatschappij als een superieure houding toe to juichen .
Daarom veronderstelde Wilson in 1931 toen dat boek verscheen dat het einde van een tijdperk nabij as . De persoonlijke
verbeelding, in af ondering van de samenleving, kan nau elijks
verder orden gee ploiteerd en gee ploreerd dan schrijvers als
Valer en Proust hadden gedaan . Ter ijl ij voortgaan hen als
meesters to be onderen, kunnen ij voor ons niet langer gelden
als gidsen, is ijn conclusie . Met een ver ij ing naar Rusland,
aar, naar hij toen nog meende, een sociaal-politiek idealisme
o el de kunstenaar als de technicus inspireerde, vroeg hij ich
af, of het niet mogelijk ou ijn een praktisch succes to maken
van de maatschappij. Hij t ijfelde eraan, als ij daarin ook verder ouden falen, of enkele meester erken, hoe diep en edel
ook, het leven levens aard ouden kunnen maken, elfs voor
de einige mensen die in de gelegenheid ouden ijn ervan to
genieten .
A el's castle is dus eigenlijk een verheerlijkende necrologie
van het anti-sociale, moeilijk toegankelijke kunst erk . Tegelijkertijd (1931) lanceert Wilson in de Ne Republic `An appeal to
progressives' (herdrukt in The shores of light), aarin hij aan
de vaststelling van het bankroet van het Amerikaanse liberalisme
de enselijkheid van een ending in communistische richting
vastknoopt .
Wilson is van de e opinie later teruggekomen, maar dat il
niet eggen dat ijn standpunt t . a. v. het maatschappelij k engagement is ge ij igd . Hij heeft bovendien altijd inge ien dat een
boek er niet beter door ordt als men toevallig met het politieke,
standpunt van de schrijver s mpathiseert . In 1925 ver ierp hij
Upton Sinclair's Mammon art, aarin literatuur ordt beoor-
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deeld van een klassenstrijdstandpunt . En in ijn artikel over
`Communist criticism' ont ikkelde hij onaf ij sbare be aren
tegen een literaire kritiek die ich baseert op partij-principes.
The shores of light eindigt met een bij onder fraai, met
armte en ontroering geschreven portret van de dichteres Edna
St . Vincent Milla , die in 1950 overleed en op ie Wilson dertig
jaar lang verliefd is ge eest . Ondanks ijn be ondering voor
haar persoon en haar poe ie is hij niet blind voor het lage niveau
van juist de `geengageerde' ver en die ij in de oorlog schreef,
toen ij, getrou d immers met de Nederlander Eugene Boissevain, diep geschokt as door de be etting van ons land . Met
emotionele, maar banale poe ie probeerde ij toen, vergeefs
trou ens, het Amerikaanse ge eten akker to schudden. Dit
voorbeeld is een van de vele evidenties die een intelligent criticus
als Wilson eerhouden om het begrip 'maatschappelijk engagement' ooit als literaire maatstaf to gaan hanteren .
Toch kan men ondanks Wilson's intelligentie en onbevooroordeelde smaak in ijn sociaal idealisme de oor aak ien van ekere
beperkingen, oals in ijn negatief oordeel over Kafka tot uiting
komen. In Classics and commercials vindt men ijn uit 1947 daterend artikel `A dissenting opinion on Kafka', aarin hij geprikkeld door de Kafka-mode die toen in Ne York ( oals ook in
Parijs) as gaan heersen, onder oorden bracht aarom hij Kafka niet als een eersterangsschrijver kon beschou en. Met erkenning van ijn k aliteiten vond hij dat Kafka ons in laatste instantie in de steek laat (`in the end he can onl let us do n'). De
Tsjechische schrijver is volgens Wilson niet `tonic', niet op ekkend . Hij heeft geen moed, geen eerstand, geen morele kracht .
Wilson heeft speciaal be aar tegen Kafka's veel geciteerd aforisme `man darf niemanden betrugen, auch nicht die Welt um
ihren Sieg'. Dat is precies at schrijvers als taak hebben, egt hij
de ereld bedrieglijk haar triomf afhandig maken .
Wat in Wilson eer rechtmatig (ofschoon m .i . niet terecht)
tegen Kafka's doffe anhoop protesteerde, dat is het optimisme
dat bij het Amerikaanse levensgevoel schijnt to horen . Wat hij in
Proust, Valer en Jo ce nog kon aarderen, het van de ereld
afge ende defaitisme, accepteerde hij plotseling bij Kafka niet
meer, ter ijl het ich daar juist in ijn uiverste vorm voordoet .
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A e! mocht nog elfmoord plegen, maar Kafka ordt ijn pessimisme niet gegund . Toch is de Tsj ech minstens honderd maal
groter dan de Amerikaanse Gertrude Stein, die Wilson in ijn
galerij van grote s mbolisten opnam . De oor aak van de e inconsequentie is, lijkt mij, dat hij Kafka in 1931 niet kende en dat
hij hem later, na ijn politieke teleurstelling, niet meer ver erken
kon . Zijn be ondering voor de s mbolisten kon hij blijkbaar
alleen opbrengen, toen ijn hoop op iets anders nog onaangetast
bestond.
Men kan ich afvragen of de literatuur de taak van de godsdienst moet overnemen om de mensen to geven at Wilson blijkbaar van haar ver acht . Zover gaat haar `engagement' alleen
voor ie, oals de e Amerikaanse essa ist, even volledig in de
letteren gelooft oals hij eens in de politiek geloofde . Maar men
kan ook van mening ijn dat alle literatuur ons in de steek laat
(in the end), niet slechts de gru elijke tragedies, niet slechts de
levensver aking van Kafka of van de Oedipus Coloneus, maar
ook de vrolijke en dappere . Gelukkig ijn er altijd nog mensen
voor ie iedere schoonheid, afge ien van haar engagement voor
of tegen de ereld, `tot het leven verleidt'.
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Montaigne

In ijn roman Een vinger op de lippen heeft Pierre Dubois een
verbeelding van een renaissancistische fanaticus gegeven, gebaseerd op de figuur van Savonarola, die halver ege omslaat in
een soort van Montaigne . Een krachttoer . Monsters die gedeeltelijk paard, gedeeltehjk mens ijn, vrou en met vissestaarten
e. d ., doen het uitstekend in fabels, maar niet in ps chologische
romans die ich van historische decors bedienen. Het t pe Savonarola en het t pe Montaigne staan, afge ien van eventueel denkbare ps chologische verbindingen, over van elkaar als cultuurhistorische s mbolen, dat hun ge amenlijke aan e igheid in een
mens, onder conflict, onder spanning, niet voorstelbaar is .
Daar komt dan nog dit be aar bij, dat de Savonarola's el
en de Montaignes niet orden verbrand . Een Savonarola, die ijn
geloof verliest, ou ruimschoots gelegenheid hebben gehad het
martelaarschap voor een aak die hem niet ter harte ging to ontlopen. Erasmus, Montaigne en Rabelais hebben geen enkele neiging aan de dag gelegd om als helden op to treden voor hun ongeloof. Zij hebben gemanoeuvreerd, ij hebben het aanstotelijke
vermeden en ij ijn met rust gelaten, omdat ij geen geloofs uiveraars aren, oals de Hervormers, maar sceptici, die voor de
bestaande dogma's geen'andere in de plaats ilden stellen.
Men kan dit t pe van de renaissancistische t ijfelaar, vrijdenker, libertijn, avonturier van de geest, in ijn uiverste vorm vinden in de persoon van Montaigne, die sinds de publikatie van ijn
Essais in 1580 telkens opnieu is verdacht gemaakt en misverstaan door de absolutisten en de dogmatici die de geschiedenis
maken . Uit een bekeringsverhaal als dat van Dubois blijkt bovendien hoe einig de mentaliteit van een Montaigne, aarin
een aristocratisch dilettantisme samengaat met een hardnekkig
speuren naar onversierde aarheden, in on e eeu van nieu e
fanatismen begrepen ordt . De figuur van Montaigne is telkens
eer actueel en daarom is het verheugend dat S . Dresden een in-
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leidende en orienterende studie aan hem heeft ge ijd onder de
titel Montaigne, de spelende ijsgeer.
In de e monografie ordt Montaigne bekeken als `essa ist',
als grondlegger van het genre `essa ', dat de schrijver terecht
nau verbindt aan de ondogmatische en ons stematische manier van denken die erin beoefend ordt . Dresden verdedigt
Montaigne tegen beschuldigingen uit de vakfilosofische hoek,
dat hij als 'speels' denker niet ernstig of niet eerlijk ou ijn. De e
filosoof is een dilettant, die be ig is de ereld en ich elf to beproeven . Hij heeft geen grote illusies over de mogelijkheden van
het denken, maar binnen het kader van het menselijk bereikbare
e perimenteert hij met de be eeglijkheid en de verscheidenheid
van mens en ereld, die hem boeien .
Dresden's studie is voornamelijk een compilatie van de over
Montaigne bestaande literatuur en ondanks de etenschappelijke verant oording van ijn be eringen is het een over ichtelijk en leesbaar geschrift ge orden . Het is opmerkelijk dat de
schrijver el uiteen et at een essa is en hoe eer het een vorm is
die met de persoonlijkheid en de denkvorm van de auteur samenhangt, maar nalaat omtrent die persoonlijkheid nadere mededelingen to doen . Hij heeft elbe ust de biografische problemen
ter ijde gelaten om Montaigne's denkmethode beter to doen
uitkomen .
Nu lijkt het mij dat gedachten altijd begrijpelijker orden, als
men een in icht heeft in de persoon van de denker. Maar dit geldt
a fortiori voor Montaigne, die o'n fundamentele afkeer had van
ieder dogmatiseren, abstraheren of generaliseren . Montaigne
koos de autobiografische, anekdotische vorm van het essa , omdat ijn aarheden alleen golden voor de concrete gebeurtenissen of observaties aaraan hij e ontleende . Een eergave van
dit denken trekt het dus scheef als het de conclusies los maakt
van de aanleidingen, als het datgene doet at Montaigne juist
niet ilde, n . I. abstraheren . Het is dus jammer dat Dresden de
eenheid van dit leven en denken niet intact heeft gelaten, al is
het aar dat men door dit consequent to doen ertoe ou moeten
overgaan uitsluitend Montaigne elf aan het oord to laten .
Wat ik bij Dresden, die el in iet dat de e essa ist de baanbreker is van het ons stematisch denken, toch gemist heb, is een
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belichting van het contrast met het scholastisch denken, aarop
het ijne reageerde . Daardoor komt in dit boekje ook onvoldoende uit, hoeveel moed het in de estiende eeu vereiste om dit
eenvoudige concrete denken over de menselijke conditie en de
dingen van alledag to ondernemen tegen een achtergrond van
bibliotheken vol ijsgerige stelsels en imposante bou sels van
gedefinieerde begrippen . Montaigne deed at Descartes later
met meer s steem ou herhalen : hij maakte schoon schip, hij
begon helemaal opnieu en omdat hij niet geloofde in de a ioma's van de scholastiek, die op iskundige ij e met begrippen
manipuleert, omdat hij niet in `begrippen' geloofde, richtte hij
ijn denken geheel anders in . Hij deed het op de manier van het
ge onde verstand, hij streefde naar concrete levens ijsheden,
onder pretenties, maar niet onder scrupules . Men vindt el
eens de opvatting, dat essa s eigenlijk vriendelijke keuvelarijtjes
over alles en nog at moeten ijn, maar bij Montaigne, de vader
van het essa , kan men leren, dat het genre daarom vormeloos
en ons stematisch is, omdat het over `de laatste aarheden' handelt, die ich aan ieder stelsel onttrekken ; omdat het k esties
van leven en dood aan de orde stelt, die alleen onder administratieve of retorische d ang tot hun recht kunnen komen .
Dresden's opvatting dat de methode voor Montaigne o belangrijk is, dat hij onverschillig staat tegenover de inhoud, dat hij
als sceptisch dilettant daar niet veel belang aan hecht, lijkt mij
volkomen averechts . Het is Montaigne juist uitsluitend om de
inhoud to doen, maar de e laat ich niet op een andere manier
formuleren dan op de door hem geko ene. Ook de functie van de
ironie in de e erk ij e iet de schrijver m .i . niet geheel juist .
De ironie is het instrument om de betrekkelijke aarde van ijn
denkbeelden to doen uitkomen, oals Dresden terecht opmerkt .
Maar de ironie vervult nog een andere functie, die hij niet heeft
genoemd, n .l . die van maskerade . Het is jammer genoeg o, dat
ironie alleen voor de goede verstaanders onder de tijdgenoten
met volkomen ekerheid herkend kan orden . Men moet vaak
afgaan op een kleine af ijking, een in een bepaald groepsvocabulaire ongebruikelijk oord, om to eten dat een auteur ironisch spreekt . De e aarschu ingstekens orden later, als de
gevoelsnuances van de oorden uitge ist ijn, niet meer opge-
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merkt . Indien men dan, oals Dresden, over Montaigne's ironie
spreekt, onder er overigens een voorbeeld van to geven, volgt
men een traditie, meer niet . Hij egt elfs, dat het moeilijk is een
passage in de Essais aan to tonen aarin de ironie niet doordringt, maar maakt een uit ondering voor de bespreking van de
absolute godsdienst en de natuur .
Nu lijkt het mij juist aarschijnlijk dat Montaigne's vaak met
de haren erbij gesleepte betuigingen van godsdienstigheid, ironisch moeten orden opgevat, omdat hij ich daarmee beveiligde tegen censuur en inquisitie . `Mijn verstand hoeft ich niet to
buigen', leest men ergens in de Essais, `hoogstens mijn knieen'. Ik
geloof dat Gide gelijk heeft als hij bepaalde passages die op de
godsdienst betrekking hebben, als bliksemafleiders iet, die het
verschijnen van de Essais mogelijk hebben gemaakt ( ij k amen
eerst in 1676 op de Inde ) en Dresden ongelijk, die juist de e
passages als heilige ernst il ien.
Montaigne, die in het elfde jaar geboren is als Willem de Z ijger, is evenals de e een van de grote bevrijders ge eest uit het
keurslijf van dogma en absolutisme . Evenals Oranje as hij een
moedig man (moedig in het durven denken), maar tevens een
tacticus, die ich met ironie beveiligde tegen de domheidsmachten van ijn tijd . Het is een ander soort moed dan aarop het
martelaarschap is gegrondvest . Zonder hem met Savonarola to
ver arren moet men hem toch ook de tanden niet uittrekken .
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Ernst Jiinger Der Waldgang

De be eging die men romantiek noemt vertoont een uiteenlopende reeks eigenschappen : liefde voor de natuur, voorkeur
voor open, vrije vormen, aandacht voor de onbelemmerde ontplooiing van het individu, verlangen naar het e otische, heim ee
naar de voortijden en . Het romantische genre ordt niet altijd
door al die eigenschappen te amen gekenmerkt, maar het is el
aan een constant programmapunt herkenbaar : aan de afkeer van
het redelijke . Het is speciaal die kant van de romantiek die in
Duitsland, de bakermat van de be eging, steeds heeft vooropgestaan . Men vindt de afkeer van het redelijke als reactie tegen
de Verlichting en het Franse rationalisme al bij een 18de-eeu se
voorloper als Herder. De hele 19de eeu door blijft die trek aan
de orde . In on e tijd nam het anti-rationalisme e treme vormen
aan : o el politiek in Duitsland in het nationaal-socialisme als
artistiek daarbuiten in talrijke 'ismen' die samen als een nieu
soort rococo achter de romantiek aanlopen .
Men is o ge end geraakt aan de suprematie van het gevoel
over het verstand, dat men niet eens meer beseft hoe absurd de
situatie is van het enige redelijke e en in de natuur dat ijn
rede af eert . Bij at men `gevoel' pleegt to noemen spelen immers niet alleen driften en instincten, maar ook de onordelijk
gebruikte hersens een belangrijke rol . De romanticus doet dus
nooit volledig afstand van het denken, maar hij ont ijkt de verant oordelijkheid ervoor door ich niet meer om samenhang
of logica to bekommeren . Wat men `intuitie' noemt is voor een
groot deel lukraak denken .
De romantici hebben terecht de aandacht gevraagd voor de
begrensdheid van de rede, maar het is duidelijk dat dit in icht
elf eer van redelijke aard moet ijn. Het is ook evident dat
het onder oek naar de activiteit van het onbe uste, dat door de
romantische aandacht voor het arationele en de `nacht ijde' van
het bestaan aan de orde kon komen, alleen met redelijke metho-
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den kan orden uitgevoerd . De romantici hebben gelijk als ij
eggen dat het verstand niet almachtig is en dat de logica heel
at problemen verbergt . Maar het is niet o, dat men e oplost
door het denken elf to verloochenen .
Men moet het romantische ver et tegen de rede el onderscheiden van de be aren die de middenstand des geestes tegen
de intellectuelen pleegt in to brengen . `Highbro ' en in Amerika
tegen oordig ook `egghead' ijn de scheld oorden aarmee de
middelmatigheid ich ver eert tegen de mensen die door eruditie en hersens boven haar uitsteken . Het is het protest van de
echte domheid tegen het verstand, van de liefhebber van kitsch
tegen 'onbegrijpelijke' of 'onfatsoenlijke' kunst . De romantici
echter, die met hun verheerlijking van het primitieve, het m thische en het infantiele de moderne kunst juist ontketend hebben,
maken elf be aar tegen het denken, omdat ij het beneden
ich anen . Hun scheld oord voor de intellectuelen is 'cerebraal', aarmee ij impliceren dat de hersens het orgaan ijn
aarvoor de mens ich ou moeten schamen .
De anti-intellectuele instelling van het nationaal-socialisme
had t ee verschillende ortels . Zij berustte ener ijds op de opstand der horden', maar daarnaast op een romantische leer die
in de loop van anderhalve eeu door de elite as opgebou d .
Hier ligt, geloof ik, ook de verklaring van het probleem hoe het
mogelij k as dat een olk met een b etrekkelij k hoge ont ikkeling als het Duitse, een olk Vat ijn dichters kende', tot ulke
barbaarse gru elen in staat as . Juist die dichters hadden het
opgevoed in een romantisch nationalisme dat tegen de verlichting gekant as . De horden met hun anti-intellectuele instelling
vindt men overal, maar een 'Bildung' die op de duisternis as
gericht, bestond alleen in Duitsland . De verspreiding van de romantische elite-ideeen heeft een verschijnsel als Hitler pas mogelijk gemaakt .
Als men dus een 'heropvoeding' van het Duitse olk beoogt,
kan men niet volstaan met de behandeling van de generatie die
sinds '33 in nationaal-socialistische in is onder e en . Men ou
al die `denkers' en dichters, die sinds het einde van de 18de eeu
hun `volksgenoten' in de romantiek hebben gedompeld, aan dat
proces moeten onder erpen .
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Goethe as de laatste Duitser die in Duitsland met de stem
van de rede heeft gesproken (al as dat dan voornamelij k in die
prive-gesprekken met Eckermann, aarin hij de romantiek een
iekte noemde) . Sindsdien konden de Duitsers ich dat alleen
nog maar buiten Duitsland veroorloven : Heine, Niet sche en
Thomas Mann ochten een goed heenkomen . Zelfs een gematigde en door het buitenland als 'aanvaardbaar' beschou de Duitser als Walter Rathenau (die om die aanvaardbaarheid trou ens
door ijn lieve landgenoten is vermoord) as een reactionaire
romanticus die vol heim ee schreef over de heroIeke Germanen
die in prehistorische tijden uit hun ouden to voorschijn k amen en die jammerde over de `Entgermanisierung' van Europa
door de techniek .
De le er denkt misschien dat ik be ig ben to verd alen in het
Germaanse oud . Maar dat is precies aar ik met de e inleiding
naar toe ilde . Want ik heb hier een boekje van Ernst Junger dat
in Duitsland verschenen is als Der Waldgang en in het Nederlands is vertaald onder de titel : Het oud als toevlucht . En daar
hebben e de hele romantische rataplan : de verheerlijking van
de echte, oud-germaanse vrijheid, de terugkeer naar de oerbronnen van kracht, de afrekening met het rationalisme, het hervinden van het onvervalste eten aan de bronnen van alle edelijkheid, de hoop op de komst van de vredevorst, de oud-IJslandse
`gang naar het oud', het onaantastbare heiligdom . Van Wodan?
Van Karl Ma ? Van de hele Duitse romantiek en van Ernst Junger in het bij onder.
Het grie elige van o'n boekje is niet alleen, dat het in 1951
vrolijk in Duitsland verschijnt, aar het volgens F. W. van Heerikhui en 'veel stof tot discussie (heeft) geleverd', maar ook dat
F. W. van Heerikhui en het in vertaling aan de Nederlandse le er
presenteert als 'een der belang ekkendste geschriften van de
laatste tijd', ter ijl hij ijn `volle instemming met de grondidee
van dit essa ' betuigt . Daarna komt Van Heerikhui en ook met
reserves, maar de rottingsstank die uit Junger's oud to voorschijn komt, schijnt in het algemeen toch eerder een bekorende
dan een afschrik ekkende erking op hem uit to oefenen.
Wie is Ernst Junger? Oorspronkelijk een militarist, die in het
Vreemdelingenlegioen heeft gediend en die na de eerste ereld-
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oorlog met ijn boeken In Stahlge ittern en Der Krieg als inneres Erlebnis een Hegeliaans getinte rechtvaardiging van de oorlog beproefde. Hij as geheel en al thuis in het klimaat van het
nationaal-socialisme, toen dit nog in de oppositie as . In 1932
verscheen Der Arbeiter, aarin hij verkondigde dat de mens als
arbeider een nieu e verhouding tot `het elementaire' ou vinden,
die hij als soldaat al had be eten en als burger eer verloren . Hij
voorspelde en verheerlijkte de totale mobilisatie van een door de
techniek beheerste ereld, aarvoor de dictatuur van de arbeider de eg ou banen . Een hem door Hitler aangeboden Rijksdagmandaat ees hij van de hand en in 1942 distancieerde hij ich
voor het eerst in geschrifte van de na i-be eging met ijn boek
Auf den Marmorklippen. Hij kon ich dit veroorloven omdat hij
onder bescherming van de legerleiding stond . Als stafofficier
van Von Stulpnagel dook hij in Parijs op, aar hij ich onder invloed van het Pruisisch officieren-milieu steeds verder af endde
van ijn nihilistische arbeidersm stiek .
In Sprache and Korperbau ontdekte hij de magische kracht
van het oorspronkelijke oord als drager van `het elementaire'.
In ijn dagboek Strahlungen en in Der Friede vindt men quasidiep innige beschou ingen over de onsterfelijkheid van de
mens . Voor de strijd tegen het nihilisme dat . i . de vrede in de
eg staat, doet hij nu een beroep op de kerken . Ook uit ijn s mbolische roman Heliopolis kan men opmaken dat Junger de
hero iek-fascistische tendensen van Der Arbeiter heeft ingeruild
tegen een Pruisisch conservatisme, aarbij hij op grond van ijn
m stieke neigingen en ook omdat de traditie het nu eenmaal eist
de godsdienst als bondgenoot accepteert .
Met Der Waldgang laat Junger nog eens ien dat een Duits romanticus oals hij naar verkie ing regimentatie of vrijheid kan
voorstaan, naar verkie ing heidens of christelijk kan ijn, naar
verkie ing kan pleiten voor de oorlog of voor de vrede, maar
intussen altijd een tegenstander blijft van het denken, uit heimee naar de geborgenheid voor de be ust ording, uit heim ee
naar 'het elementaire' dat in het leger, in het olk, in de totalitaire staat met ijn fabrieken of ook in het Germaanse oud kan
orden gesitueerd .
In dit geschrift vertelt Junger hoe men ich tegen de tirannie
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moet ver etten. Men moet de gang naar het oud doen, oudloper orden. Daardoor vertegen oordigt men de echte elementaire vrijheid . De Woudloper is Junger's derde m the . De eerste
is de Arbeider, iens gestalte nu nog omspeeld ordt door 'het
on ekere licht van godenschemering' . Van de e gestalte egt hij
`In elke koningssteden of kosmische metropolen ij eens al
tronen, kunnen ij nu nog niet vermoeden' . In het gevolg van
de Arbeider iet Junger de Onbekende Soldaat, die nu at op de
achtergrond is geraakt en vooral een object van kunst en verering
is ge orden .
En dan komt de gestalte van de vrije, vereen aamde soldaat
aan de orde, een mengsel van franc-tireur en illegaal, die in het
boventijdelijke bestaan van het oud de vrije, onafhankelijke,
door het ge eten gedicteerde actie bedrijft, de Woudloper.
Het is el at onderlijk, dat `of all people' de beer Ernst
Junger ons moet komen vertellen hoe men ich tegen de tirannie
moet ver etten. Wat bedoelt hij met de e theoretische, Duitse
editie van de maquisard, nog afge ien van al dat m stieke en
quasi-diep innige gedoe bij een soort actie die vooral nuchterheid vraagt?
De politieke betekenis van het geschrift, aar vertaler Van
Heerikhui en, lijkt mij, niets van begrepen heeft, is het ont erp
van een bepaalde tactiek voor Duitsland, als er een oorlog tussen
So jet-Rusland en het Westen ou uitbreken . Junger il voorkomen dat er t ee Duitse legers tegenover elkaar komen to staan .
'Alleen de oudloper kan ich, onder met kunstmatige gren en
rekening to houden, aan algemeen-Duitse belangen ijden . Hij
ook kan de parolen vinden en verbreiden die ullen verhinderen
dat Duitsers op elkaar schieten : Men vergisse ich niet : het veret dat Junger propageert (nadat hij die mogelijkheid erg laat
heeft ontdekt) is niet in de eerste plaats tegen de tirannie, maar
tegen de Europese solidariteit gericht .
Wat voor vlees men met hem in erkelijkheid in de kuip heeft,
blijkt uit al die punten van ijn program, die hem ontsnappen
tussen de fraaiigheid over het terugkeren naar de diepe oerkrachten door. Hij onthaalt ons in hooggestemde be oordingen op
een pleidooi voor de vrije concurrentie in het economische leven,
op een vervloeking van iekenfondsen, inentingen en ver ekerin-
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gen; hij is tegen staatsbemoeienis in ake de ge ondheids org en
voor de onderdokters ; hij is tegen de verbrokkeling van het
grootgrondbe it en tegen een andere verdeling van de rijkdom,
die immers nooit een vermeerdering van de rijkdom kan betekenen ; hij klaagt dat er geen echte vorsten meer ijn en hoopt vurig
op de komst van de vredevorst ; 'telkens anneer ergens iemand
naar de macht grijpt ontstaat er nieu e hoop.' Als men ijn voorspelling omtrent de 'hevige terugslagen' die to ver achten ijn
uit de verdeling van het grootgrondbe it aardoor `nieu e, ontortelde en intelligente bevolkingsgroepen ullen optreden',
combineert met ijn oudlopersfantasie, dan stijgt er een lucht
van veemmoorden uit dit geschrift op . Hier is een door en door
reactionaire Pruisische romanticus aan het oord, een vos die de
passie preekt, die plotseling de aak van individualisme en vrijheid omhelst omdat hem dat in ijn kraam to pas komt .
De oudloper al op be apening en op andere hulp door een
ereldmacht kunnen rekenen, egt Junger. De maquis is voor
hem niet de noodsprong van een olk dat ich niet meer openlijk
ver etten kon, maar een positie die hij op ettelijk creeert om
ich aan ieder openlijk ver et to kunnen onttrekken .Wat hij voor
bij ondere moed uitgeeft, is het streven om oveel mogelijk buiten schot to blijven en anderen de kastanjes uit het vuur to laten
slepen (de hulp van de ereldmacht) .
Hoe is dit snort kromme en misleidende redeneringen mogelijk? (Het is overigens niet de lafheid, die ik hem ou illen verijten, maar de ethische saus aarmee ij ordt overgoten .) Dit
is mogelijk doordat de schrijver de redelijkheid en daarmee de
elfkennis en de nuchterheid a priori heeft afge oren . De eenvoudige `man in the street', egt hij, heeft de toestand heel at
beter door dan alle regeringen en alle theoretici bij elkaar . 'Dat
komt doordat in hem nog altijd resten van een eten leven, dat
dieper gaat dan de moderne gemeenplaatsen'. Hier vindt men
het beroep van de romantische elite op de massa, aarin t ee
soorten ver et tegen de rede elkaar ontmoeten .
Tenslotte : at heeft Van Heerikhui en in dit geschrift van
Junger ge ien dat ijn o actieve instemming heeft opge ekt?
Want mijn kenschetsing van de schrijver geldt in geen enkel
op icht voor de vertaler. Van Heerikhui en heeft gemeend dat
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Junger voornamelijk heeft illen betogen dat de mens een fundament nodig heeft buiten de tijd en dat 'het oud' daar het
s mbool van is . Hij is het dan ook eens met Junger dat men ich
tegen het k aad ver etten moet, al heeft hij be aar tegen het
ge apend ver et dat Junger voorstaat. Van Heerikhui en is inderdaad consequenter dan de Duitse auteur door een pleidooi to
voeren voor Gandhi's ge eldlo e actie . De vertaler is een volstrekte pacifist en progressief genoeg om tegen de ergste van
Jungers reactionaire opinies protest aan to tekenen .
De vergissing die Van Heerikhui en met ijn vertaling en ijn
introductie van dit oer-Duitse geschrift heeft gemaakt, is de vergissing van een bepaald soort half achtheid, die vreselijk ou
schrikken van de gedachte dat er in het oud van Wodan alleen
maar mensenoffers orden gebracht .

1 20

Pierre Gascar Les betes
Le temps des morts

Er is sinds de oorlog een toegenomen neiging in de literatuur om
het `K aad'uit to beelden als een erkelijkheid aarvan de brave
mensen slechts door een heel dunne and gescheiden ijn . `De
vreemdeling' van Camus, verschillende personages van Paul
Bo les ijn ge one 'nette' mensen die ijn aangetast door een
soort hel. Zij ijn eerloos tegen machten die ij niet begrijpen :
verlamden, slaap andelaars, slachtoffers nog voordat ij beulen
orden .
Het is de Franse schrijver Pierre Gascar (pseudoniem voor
Pierre Fournier, geboren 1916 iens Le temps des morts met de
Pri Goncourt erd bekroond, die het elfde verschijnsel op een
enigs ins andere ij e behandelt . In ijn eveneens in 1953 verschenen bundel novellen Les betes komt een jong officier voor
die ontdekt hoe hij kan slapen onder het onophoudelijk geblaf
van een troep vlakbij opgesloten honden . Men moet volgens ijn
methode het geluid van een bepaalde hond uitkie en en dan in
de geest met hem meeblaffen . Ziehier de formule voor een manier van omgaan met het K aad die althans de be ustheid van
de besmetting op de somnambule verlamming voor heeft .
In de es vertellingen van Les betes is het telkens een dierlijke
hel die binnendringt in de menselijke moraal en ich pas terugtrekt na er een verschrikkelijke ravage to hebben aangericht . Een
man die met de ver orging van een troep ilde paarden is belast,
behandelt e met een reedheid die hem elf verbaast . Een slager
in conflict met plaatselijke verordeningen gaat over tdt clandestiene, nachtelijke slachtingen die een steeds gru elijker karakter
aannemen . Hongerende Russische krijgsgevangenen stellen ich
voor t ee gee ecuteerde kameraden in to ruilen tegen het voedsel van een rondrei end circus . En ovoort .
De dieren ijn bij Gascar niet 'on e trou e kameraden', ook
niet on e even onschuldige als interessante collega's in het leven,
maar de vertegen oordigers van een primaire barbaarsheid die
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onmiddellijk eerklank vindt in de menselijke natuur. Maar er
is tegelijkertijd, at bij Camus en Bo les ontbreekt, een menselijk ver et bij de aangetaste personages . De stalknecht geeft tenslotte de paarden de vrijheid en ontsnapt met hen . Het jeugdige
knechtje van de slager onttrekt ich op een eker moment aan
de bloedige be igheden van het bedrijf . De officier blaft mentaal
mee omdat hij anders niet kan slapen, maar ijn concessie aan
het ge eld houdt geen capitulatie in .
De e geesteshouding die is samengesteld uit een intensieve
preoccupatie met het K aad en tevens een morele reserve ertegen, vindt men terug in de korte roman Le temps des morts,
aaraan misschien minder compositiekunst en schrij ftechniek
ten koste ijn gelegd dan aan Les betes, maar die ijn kracht ontleent aan de rechtstreekse, niet s mbolisch ver erkte ervaring
die eraan ten grondslag ligt .
De schrijver as vijf van de acht jaar die hij in militaire dienst
heeft doorgebracht, krijgsgevangene in verschillende kampen in
het door de Duitsers be ette gebied . Wegens enkele ontvluchtingspogingen erd hij geplaatst in het beruchte strafkamp van
Ra a-Ruska, niet ver van L o (Lemberg) in Polen . Le temps
des morts is gebaseerd op ervaringen die Gascar in dit kamp, dat
hij in ijn boek Brodno noemt, heeft opgedaan .
Hij behoorde tot een groepje gevangenen aan ie as opgedragen buiten het kampterrein een begraafplaats aan to leggen en
voor de omheining, het delven van de graven en de begrafenissen
van de overleden kampbe oners to orgen. In het kampbestaan,
beheerst door honger en ongedierte, is dit een verrukkelijke taak
die aan de doodgravers een surrogaat voor vrijheid en elfrespect
geeft en als resultant van een ekere handigheid ook el of en
toe een e tra rantsoen soep. Ter ijl ij voor hun levende kameraden niet veel kunnen doen, geven ij ich met toe ijding aan
de doden om als het are door een achterdeur de toegang tot de
menselijke dingen open to houden .
De schrijver elf - althans de 'ik' van het verhaal - ofschoon
afgestompt en ontredderd, behoudt toch ijn aarnemings- en
onderscheidingsvermogen . Aan het dierlijk niveau van het bestaan in het strafkamp geeft hij een ont aglijk relief door daarachter verschrikkingen ichtbaar to maken die nog veel groter
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ijn . Er ijn in de eerste plaats de Duitse be akers, die telkens
met de doodgravers meegaan . Een van hen vooral, Ernst, een
voormalige predikant, oekt toenadering tot de verteller en probeert duidelijk to maken dat hij een tegenstander van het na ibedrijf is . Zijn belangstelling voor een joods meisje in een naburig, sterk bedreigd joods dorp is echter niet helemaal onbaatuchtig . De verteller had al opgemerkt dat Ernst een veel to goed
ge eten had en ich to gemakkelijk in het medelijden nestelde .
In erkelijkheid is hij een moreel rak. Het vluchtige contact
met de joodse dorpsbe oners, de sporen in de verte van door
het land ervende vogelvrije parti anen, de ontdekking bij het
graven van een loopgraaf van talrijke niet lang geleden in de
grond gestopte lijken, dit alles bereidt de gevangenen lang amerhand voor op het aanschou en van het gru elijke transport over
de spoorlijn die vlak langs het kamp loopt : de goederentreinen
volgestopt met onderdrukt gillende massa's, bestemd voor de op
30 km afstand gelegen gaskamers .
Gascar geeft hiervan een sobere, tot een paar details beperkte
beschrijving, die overigens door merg en been gaat . U houdt er
niet van, le er, om hieraan herinnerd to orden? Ik ook niet .
Maar het lijkt me beter dan ich to blijven verdiepen in k esties
van schuld en vergelding, of ich op de borst to slaan egens de
eigen onver oenlijkheid jegens het k aad, dat men kennis neemt
van de e door een ooggetuige opgetekende feiten, al as het
maar om to eten aardoor men bedreigd ordt en at men er
elf tegenover kan stellen .
'Zij lijden niet', is het commentaar van een van de Duitse beakers, die de verdelging goedkeurt als een bestrijding van ongedierte . Voor de doodgravers ordt het kerkhof aaraan ij met
nieu e toe ijding erken de enige plaats van onschuld, aar
ij tussen de lichamelij ke verrotting nog een eerstand kunnen
vinden tegen het geestelijk bederf . Als ook de joden in de naburige dorpen ijn opgeruimd, getuigt het lot van een opgejaagde
overgeblevene nog voor hen allen . Hij leeft overdag in de bomen
en komt 's nachts slapen in het ene, telkens vers gedolven graf,
aarmee men op het aantal doden vooruit is . De doodgravers
laten enig voedsel en briefjes voor hem achter . Er ont ikkelt
ich een aandoenlijke correspondentie, die al gau verloopt in
de aan in en de dood van de opgejaagde man .
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Dat het Gascar tenslotte niet om een reportage to doen is,
maar om de getuigenis van een geestesgesteldheid die bestaat uit
een over eldigd orden en een ich schrap etten, be ijst de
laatste aangrijpende episode uit het boek dat de ontmoeting
schetst tussen de 'ik' en een Pools meisje dat hij tot op dat ogenblik slechts uit de verte heeft ge ien . Zij betekent voor hem de
ontlading van een to hoge spanning, de vergetelheid en de blindheid na het be ust ijn van ondraaglijke dingen . Zij schrikt echter van de ildheid van ijn anhoop, kust hem en loopt eg .
Hij droogt ijn tranen en keert terug naar ijn doden .
Ziedaar. Le temps des morts is een oprecht en indruk ekkend
boek ; in een korte, gedrongen, soms naar mijn smaak al to l rische stijl geschreven (ook l riek heeft haar akelijkheid) ; treffend vooral door de keu e van de eer pregnante, een ereld
suggererende details ; en aardevol als getuigenis van een houding die de mensen niet groter maakt dan ij ijn, maar e toch
ook niet egcij fert .
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Karl Ma

Ik ken einig boektitels die o elsprekend en o poetisch ijn
als De duivelskop in het rotsgebergte, ten ij dan De Kara Nir an
Khan in Albanie. Er ijn mensen die nooit kunnen begrijpen at
Karl Ma voor andere mensen betekend heeft . Er ijn er ook die
ich schamen voor hun vroegere verslaafdheid aan Winnetou en
Kara ben Nemsi, de held uit het Avondland . Men beijvert ich
dan om allerlei k aads over Karl Ma to vertellen : dat hij in de
gevangenis heeft ge eten, dat hij nooit in Amerika is ge eest en
al ijn boeken bij elkaar heeft gelogen en als klap op de vuurpijl
dat Hitler o van hem genoten heeft .
Onlangs las ik nog ergens eer die fraaie aantijgingen die altijd
opnieu opgeld doen. Mijn liefde voor Karl Ma dateert uit een
tijd dat de lectuur van Hitler nog een ononthuld m sterie as,
maar ik herinner mij el dat het verhaal over Karl Ma 's verblijf
in gevangenissen mij eens heeft geschokt, niet o eer op grond
van de sociale degradatie die eruit sprak, als el omdat Old Shatterhand, met ie de auteur ich o graag vereen elvigde, behalve
een uiterst fatsoenlijk en christelijk heer toch ook o'n ongeevenaarde slimmerik as die ich m . i . niet o maar kon laten
vangen .
Maar men leert al gau teleurstellingen to ver erken en het
is een eerste schrede op de eg naar literair begrip om to aanvaarden dat iemand in ijn boeken bij onder braaf en slim kan
ijn juist als hij in het leven nog al eens derailleert . Dat Karl Ma
een leugenaar kan orden genoemd, omdat hij de 'reisavonturen'
niet echt heeft beleefd, ouden, geloof ik, elfs de jeugdigste
le ers nooit accepteren, omdat een schrijver nu eenmaal fantaseren mag en op des to meer be ondering aanspraak kan maken
naarmate ijn fantasie een grotere en natuurgetrou ere ereld
produceert.
En Hitler? Ja, Hitler schijnt ook Niet sche be onderd to hebben en de sprookjes van Grimm . Men kan ich daardoor bij
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beoordeling van lectuur niet laten beinvloeden . In elk geval eet
iedere le er van Karl Ma dat de e er een andere ideologie op
na hield dan de Fiihrer . De mensenliefde, de gelijk aardigheid
van de rassen, het anti-kolonialisme, het pacifisme - dit alles
ordt telkens opnieu met hartstocht en soms met een at
eeig idealisme gepredikt .
Om op de e grond een verbinding to maken tussen Ma en de
na i's, hoe eer de na i jeugd om ijn kampvuurtjes misschien
ook Winnetoutje heeft gespeeld, lijkt mij onbillijk . Men kan het
nationaal-socialisme erkelijk niet het monopolie gunnen van
dit stuk romantiek .
Karl Ma is verder door de pedagogen altijd al met een scheel
oog aangekeken . Nienke van Hichtum heeft ijn boeken als 'ellendig prikkelend sensatie-geschrijf' afgedaan . Ik kan dan alleen
maar belijden dat ik indertijd veel meer van dit prikkelend sensatie-geschrijf heb gehouden dan van Afke's tiental. Er is een
Karl Ma -gemeente, die ich door al dit soort verdachtmakingen
niet uit het veld laat slaan . De eldenkenden en de pedagogen
ijn tegen hem .
Ook de autodidacten ijn ge oonlijk hartgrondig tegen hem,
omdat ij in hem de autodidact niet verdragen . Je ontmoet ook
mensen die eggen: Winnetou, enfin ; maar je houdt toch eker
niet van die smerige colportageromans die hij ook heeft geschreven? Ik moet dan bekennen dat ik niet ijn hele oeuvre ken,
maar dat ik niet alleen houd van de Oosterse Kara ben Nemsiserie, maar ook van De rotsvesting in den Gran Chaco en elfs
van Het spook der ru ne en De verd enen krijgskas, die het
genre van Courths-Mahler enige keren hebben verbeterd met
spanning en onont arbare intrige .
Van de hand van drs . E C . de Roo is een studie over Karl Ma
verschenen getiteld Old Shatterhand, die vele etens aardigheden over de veelgesmade auteur behelst . Drs. De Roo is een enthousiast lid van de Karl Ma -gemeente, maar ik geloof dat hij
overdrijft als hij egt dat de schrijver een boodschap heeft voor
vol assenen en niet alleen door kinderen moet orden gele en.
Nu verschijnt ijn boek in een R. K. reeks, met een `nihil obstat'
en een 'evulgetur' van kerkelij ke autoriteiten en daaruit is misschien de nadruk to verklaren die de schrijver legt op de christelijke tendens van Karl Ma 's erk .
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Ik geloof el dat de heer De Roo gelijk heeft, als hij betoogt
dat Karl Ma , die een katholiserend protestant as, die strekking
eerlijk heeft gemeend, maar ik maak mij sterk dat het de are
Karl Ma -liefhebbers toch niet in de eerste plaats daarom to
doen is . De christelijke hartstocht van Karl Ma is een onderdeel
van die heel eigen en heel onderlijke sfeer van ijn verhalen . In
ijn latere erk gaat hij dat overdrijven en ordt hij er vaak onleesbaar door, maar in de Indianen-romantiek is het christelijk
bestanddeel een onmisbaar element . Wij danken er ulke onvergetelijke innetjes aan als de oorden van de stervende Winnetou: 'Sharlih, ik geloof aan de Heiland, Winnetou is een christen.
Vaar el!' Er is verder toch een flinke dosis sporen le en, besluipen, bevrijden van de martelpaal, humoristische dialogen, en
vooral de droom van een vrij, elfstandig leven, verlost van de
gemechaniseerde beschaving, die dat element ijn pikante plaats
geeft tussen de tomaha ks .
Men moet, geloof ik, Karl Ma niet meer le en als men de estien gepasseerd is . Misschien nog even de Llano Estacado doorvliegen, als men eventien is . Maar dan niet meer. Dan moet het
een herinnering blijven . Van de 65 boeken die Karl Ma geschreven heeft, ijn er maar 7 voor de jeugd bedoeld, maar hij behoort
nu eenmaal tot het snort auteurs dat tegen il en dank in de kinderkamer terecht komt, aar Defoe, S ift, Dickens, en Van
Lennep hem ijn voorgegaan .
In de levensbeschrijving die men bij De Roo aantreft, kan
men een tragiek vinden, die herinnert aan de levens van Dickens
en Andersen . Met hen had Karl Ma ijn afkomst uit de armste
lagen van de 19de-eeu se maatschappij gemeen . Hij as de oon
van een Saksische ever en ter ijl Dickens ijn hele leven to
vechten had tegen ijn jeugdherinneringen aan een in de gevangenis gegij elde vader, raakt Karl Ma op het toppunt van ijn
roem slaags met ijn eigen verleden van `tuchthuisboef' .
Op ijn sombere jeugd volgde namelijk een periode tussen ijn
20ste en 32ste jaar van diefstallen en oplichterijen die hem verschillende gevangenisstraffen be orgden . Zijn in de ik-vorm geschreven boeken, aarin edele figuren als Old Shatterhand en
Kara ben Nemsi de hoofdrol spelen, dateren van na die tijd . Als
hij ich later steeds meer met die figuren gaat vereen elvigen,
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speelt daarbij niet alleen een compensatie-behoefte een rol, maar
ook de concrete nood aak om ijn gevangenistijd to verbergen .
Men vraagt hem, aar hij tijdens de oorlog van 1870-'71 ge eest
is en omdat hij niet il eggen: in de gevangenis to Waldheim,
fantaseert hij een verblijf in Amerika . Gestimuleerd ook door
de domheid van de le ers komt hij ertoe de aarheid van ijn
reisavonturen staande to houden, in kranten-intervie s ver onnen feiten to vertellen over ijn fictieve vriend Winnetou en to
pochen op de vele dui enden Apachen die onder ijn bevelen
ouden staan .
Processen met uitgevers brengen dan de aarheid over ijn
verleden aan het licht, hetgeen voor hem een slag betekent aarvan hij ich niet meer herstelt, ook niet door een autobiografie
aarin ijn 'biecht' nog veel to verhullend en to verfraaiend is
om geheel geloof aardig to ijn. Men heeft Karl Ma het leven
onmogelijk gemaakt met een het e die hem steeds verhevener
rechtvaardigingen heeft doen oeken aaruit s mbolische geschriften ijn voortgekomen die hij beter achter ege had kunnen laten .
Het aardige van de goede Karl Ma -boeken is dat ij voor vele
kleine le ers een eerste kennismaking betekenen met een ereld
van helden. Zoals de oudheid de Ilias had en de middeleeu en
de Ridders van de Ronde Tafel, o hebben ij Old Shatterhand,
Old Surehand, Old Firehand, Old Wabble, Winnetou en de grappige Sam Ha kens en, in een ander deel van de ereld Kara ben
Nemsi met Hadji Halef Omar ( ijn best geslaagde romanfiguur),
de grijsgeruite Engelsman Sir David Lindsa en de grie elige
Sjoet .
De verhalen van Karl Ma hebben het spannende van detective-verhalen . Er ijn m steries die dui enden blad ijden aanhouden ( oals dat van Old Surehand, die tenslotte onthult `mijn
vader en moeder hebben in het tuchthuis ge eten'), er is een levendig soort van beschrijving die landschap en gebeurtenissen
bij onder plastisch en ichtbaar maken en er is de atmosfeer van
de open lucht, van het vrije jagersleven to paard, onder politie,
onder slagers, kruideniers en ben inepompen . Verder is er Old
Shatterhand, met ie iedere jeugdige le er ich graag vereen elvigt, een combinatie van Superman en Ghandi, verbonden door
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een bloedsbroederschap met de Indiaan Winnetou, de edelste
aller mensen . Natuurlijk is de e Indiaan geidealiseerd, maar de
benadering van de 'roodhuid' door Karl Ma
as een grote vooruitgang na de manier aarop Aimard en Ferr de e ` ilden' bekeken . Bij Cooper vindt men naast de gevaarlijke Indianen de
romantische, door Rousseau's ' ilde' beinvloede Natuurheld .
Karl Ma probeert, al romantiserend, oveel mogelijk een mens
van hem to maken .
Het is niet alleen de introductie in een ereld van avontuur
en heldhaftigheid die men aan Karl Ma to danken heeft . Ook
praktische raadgevingen onthoudt hij ijn le ers niet . Mij heeft
hij b. v. ingeprent at men moet doen als men, bij een kampvuur ge eten, plotseling in het struikge as t ee vijandige ogen
iet schitteren . Al pratend neemt men ijn ge eer, legt het d ars
over de knie alsof men ermee speelt en drukt dan of en onder
dat men mikken kan, raakt men de vijand tussen de ogen . Het is
het . g. knieschot, dat een enorme ervaring vereist en dat sommigen nooit leren .
Ook is mij bijgebleven, hoe men to paard over een iets to brede
kloof moet springen, achtervolgd door gevaarlijke vijanden . U
paard haalt de overkant alleen met ijn voorbenen . Ieder ander
ou ich nu o veel mogelijk naar voren buigen, maar dat is fout .
Men moet ijn eigen ge icht naar achteren brengen om de voorkant van het paard to ontlasten . Het klautert dan veilig aan al .
U vijand intussen, die dat niet eet, stort met paard en al in
het ravijn- De opvoeders hebben er iets tegen, maar ij van de
Karl Ma -gemeente vergeten het nooit .
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Daniel Defoe Robinson Crusoe

Een nieu e vertaling van Daniel Defoe's avonturenverhaal Robinson Crusoe bood voor mij de gelegenheid tot kennismaking
met de complete tekst, ant het verhaal as tot nu toe alleen
in een be erking voor kinderen tot mij doorgedrongen . Het is
merk aardig dat die boeken die o beroemd ijn dat iedereen
e kent, oals de 1001 Nacht, Don Quichot en Gullivers Rei en,
bijna niet meer orden gele en in de vorm aarin ij ijn geschreven . De kinderkamer heeft e opgeslokt en dat hoeft lang
niet altijd een nadeel to ijn. Wat de vol assenen be ighield in de
ene eeu , boeit de kinderen in de andere en niet altijd in die in
dat de dingen af akken naar de peuters . De be eging gaat soms
andersom, oals b . v. met de belangstelling voor balspelen die in
vroegere eeu en beperkt as tot de jeugdigen, maar die in on e
tijd de volgroeiden to pakken heeft . En een voorbeeld van een
boek dat voor kinderen erd geschreven, maar dat is opgestegen
naar de grote-mensen- ereld is Alice in Wonderland, dat in Engeland een onuitputtelijke bron van citaten is voor filosofen en
politici .
Het lijkt el of ij alleen bepaalde eigenschappen tot ont ikkeling kunnen brengen ten koste van andere die onrijp moeten
blijven. Als men neer iet op de mensen in vroegere eeu en omdat ij `minder ver' aren dan ij, vergeet men soms to bedenken dat ij in andere op ichten verder aren . In technische in
is Robinson Crusoe nau elijks verouderd, omdat een t intigsteeeu er, aangespoeld op een een aam eiland even onthand ou
ijn als hij . Voor de hedendaagse le er van het boek ijn de technische problemen die de e plotseling uit de samenleving gestoten eenling krijgt op to lossen, even interessant als toen Defoe e
in 1719 aan de orde stelde .
Individueel ijn ij technisch niet verder dan hij . Ook ie een
cursus heeft gevolgd voor het elf maken van een radio, ou met
die kennis niets hebben kunnen beginnen op Robinson's eiland .
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Er ijn natuurlijk betere knutselaars dan hij, ant een van de raffinementen van de auteur is juist, dat hij een nogal onhandige
man heeft uitgeko en voor dit e periment . Al ijn ambachtelijke
resultaten komen daarom voort uit de nood der omstandigheden
en niet uit een bij ondere geschiktheid voor handenarbeid . Maar
het is een persoonlijke onhandigheid die met het technische geicht van de tijd niets to maken heeft .
Een vreemde indruk op vele hedendaagse le ers ullen de religieu e en morele bespiegelingen maken aaraan Defoe ich to
buiten gnat, maar ij kunnen niet verant oordelijk gesteld orden voor de verbanning van het boek naar de kinderkamer, omdat juist die passages in de be erkingen voor de jeugd geschrapt
plegen to orden .
Wat er met Robinson Crusoe in de loop der tijden is gebeurd,
is niet o eer dat de geschiktheid voor kinderen is toegenomen,
maar dat het boek al gau ongeschikt is ge orden voor vol assenen . Voor het romantische gemoed erd de een aamheid iets
dierbaars, een gelegenheid tot aanbidding van het natuurschoon,
een s mbool voor mensenverachting en geluk alig-sombere mijmering . Het een ame eiland is een behouden haven, aar men
de stormen van de maatschappij ontvlucht . Men stelt ich de
vraag : elke boeken ou men daar kunnen le en, at is o goed
dat men er onder snobisme van il genieten, o goed ook dat
het stand houdt tegenover het eeu ig eegeruis? Het een ame
eiland kreeg de gevoels aarde van het verloren paradijs, het erd
s mbolisch het absolute tegendeel van een verdorven en gecompliceerde beschaving . De schipbreukeling op het onbe oonde
eiland erd een standaardgrap in de humoristische tijdschriften, omdat alle menselijke feiten kortsluiting maken met de e
situatie .
Maar at doet nu Defoe? Het lot van Robinson Crusoe is in
ijn ogen het verschrikkelijkste dat een mens die niet verdrinkt
kan treffen . De een aamheid is een afschu elijke straf die men
alleen met de grootste krachtinspanning kan overleven . De beschaving iet hij als een paradijs vergeleken bij de natuurstaat
aarin de e eeman plotseling vervallen is . Zijn problemen ijn
uitsluitend praktisch : hoe blijf ik in leven, hoe bescherm ik mij
tegen de gevaren, hoe kom ik aan voedsel?
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Men krijgt pas goed een besef van de proporties van ijn eenaamheid door de meesterlijke scene aarin hij plotseling ordt
ge ekt door een stem die ijn naam roept . Hij had een verkenningstocht gemaakt om het eiland heen en sliep op een flinke
afstand van ijn huis, toen er erd geroepen : `Robin, Robin,
Robin Crusoe ; arme Robin Crusoe! Waar ben je, Robin Crusoe?
Waar ben je ge eest?' De roeper blijkt dan ijn papegaai to ijn,
die hij thuis had achtergelaten en die hij de e oorden elf had
geleerd . Onvergetelijk is ook ijn ontdekking van vreemde voetstappen op het strand, die hem tot een mengsel van angst en
hoop brengen aarin het grondpatroon van ieder menselijk
contact onder e cessieve vormen is terug to vinden .
Er is iets koels en hartverscheurends in dit pittoreske en `geellige' verhaal . Het heeft een ontluisterend realisme aardoor
het niet past in de romantische voorstelling van de menselijke
natuur. Dat, lijkt mij, is een van de redenen aarom dit boek niet
meer meetelt in de literatuur voor vol assenen . Hoe el hij of
en toe in tranen uitbarst, is het gemoed van Robinson Crusoe
van een bij onder eerbaar soort . Er is geen eekheid in, geen
verfijning, hij heeft geen illusies en hij is ook niet ontgoocheld
of verbitterd . Hij is alleen in een gevecht op leven en dood geikkeld met een hardvochtig lot . In ijn mentaliteit is het boek
rijper dan de sentimentele en ps chologische romans die erop
gevolgd ijn, die het, natuurlijk, in andere op ichten soms overtreffen . Het merk aardige is dat het juist die rijpheid is die heeft
gemaakt dat het boek aan de kindertjes erd geendosseerd, die
er dan ook heel blij mee mogen ijn .
Hoe eer het boek ons als het are over de romantiek heen
aanspreekt, er ijn toch ook dingen in die helemaal horen bij
de cruheid van een verleden tijd . Dat Robinson de Berberse bediende die hem helpt uit de slavernij to ontsnappen, bot eg
verkoopt, is evenmin bevredigend voor on e menselijke gevoelens als de van elfsprekendheid aarmee hij 'Vrijdag', de ilde
die hem uit ijn een aamheid verlost, in een knechten-positie
d ingt . De kleurling is voor Defoe een ild beest dat men temt,
in bed ang houdt en e ploiteert en dat as natuurlijk aan het
begin van de koloniale e pansie de algemene opinie, maar daardoor is de belangrijkste menselijke verhouding in het verhaal ge-
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doemd gebrekkig en mechanisch to blijven . In dit op icht is het
boek dan ook geen ideale bijdrage voor de opvoeding .
Defoe, die na een tumultueus leven vol avonturen, journalistiek, omkoopbaarheid, non-conformisme, schandpaal, rijkdom,
gevangenis, faillissementen en dui enden pamfletten, tegen ijn
estigste jaar Robinson Crusoe schreef, as tenslotte meer een
broodschrijver dan een groot schrijver . Hij as een meester in
het aar maken van on aarschijnlijke verhalen met authentiek
lij kende details . Hij as een ver inner van de dingen die men niet
ver int .
Voor ijn Robinson Crusoe had hij trou ens de beschikking
over een aantal details uit de belevenissen van Ale ander Selkirk,
een matroos, die inderdaad enkele jaren alleen op het eiland Juan
Fernande had doorgebracht en die enige malen door Defoe
daarover is geintervie d . Maar de schrijver had dan toch ook de
flair om ijn relaas als authentiek voor to dragen door een slimme
toepassing van herhalingen, het vooruitlopen op latere feiten,
vermenging van dagboek en vertelling, procedes die de schijn van
authenticiteit vergroten, omdat een arrangeur e ou eg erken .
Behalve de broodschrijverij en de flair it er ook iets heel eigens in het boek van Defoe en dat aarborgt hem vooral ijn
onsterfelijkheid . Het is het genie van de avonturier dat men ook
in het stormachtige leven van de schrijver terugvindt : het genie
om voorspoed to verknoeien, om naar ee to gaan als je o veel
beter thuis kunt blijven en tevens om iets heil aams to plukken
uit de diepste ellende . Dit op-en-neer is het ritme van de avonturier. Robinson Crusoe is eigenlijk de aan hem elf voltrokken
straf voor ongehoor aamheid, ongedurigheid, non-conformisme :
een relaas van een heel diep 'neer', aaruit iets onvernietigbaars
ordt gered .
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Nikolai S. Ljesko

De Lad Macbeth uit Mtsensk

De ongeevenaarde bloei van de Russische romanliteratuur in de
19de eeu
ordt el eens toegeschreven aan de geisoleerde situatie van het land met ijn rijkdom aan sociale tegenstellingen
en onbelemmerd levende folklore . In erkelijkheid is de e literatuur niet in de eerste plaats voortgekomen uit een vertellerstraditie . Zij heeft bijna alles to danken aan Westeuropese invloeden . Uit Poesjkin's pro a bijvoorbeeld is het aandeel van Walter
Scott's romantische verhalen niet eg to denken, maar ook een
historisch vers-drama als Boris Godoeno is door en door esters in die in dat de be ondering van de auteur voor Shakespeare overal ichtbaar is . Er is een romantische mentaliteit, die
men ge oonlijk met de naam B ron verbindt die Poesjkin voor
een belangrijk deel heeft gevormd .
Natuurlijk : er is Russische stof en er is persoonlijk talent bij
een talrijke groep schrijvers, maar niet alleen de impulsen en de
genres k amen uit het Westen, ook de aarneming is door esterse voorbeelden geleid . Het ou de moeite lonen to onder oeken hoe juist de eenvoudige schetsjes-naar-het-leven afhankelijk
ijn van literaire aarnemingsvoorbeelden . Het is een verschijnsel dat ich overal voordoet . Juist de leesbibliotheekboeken, die
verko en orden door mensen op ie de 'echte' literatuur een
afschrik ekkende erking uitoefent, ijn door en door `literair',
omdat ij door de literatuur gevormde sjablonen gebruiken . Een
realistische eergave van het leven bestaat niet onder afhankelijkheid van aarnemingspatronen . Men iet at men heeft
geleerd to ien . De oorspronkelijkheid van een schrijver ordt
bepaald door ijn capaciteit om een klein beetje van het aarnemingspatroon of to ijken .
Nu ijn de Russische aarnemingspatronen alle afkomstig uit
het Westen . De bekende `overbodige' mens, die bij een reeks Russische auteurs een rol speelt, is een variant van de tegendraadse
held, die op talrijke manieren het individualisme vertegen oor-
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digt . Ieder individu is, onder een bepaalde hock ge ien, een overbodig mens . Het ijn speciaal intelligente enkelingen, t ijfelaars
aan de houdbaarheid van at algemeen en klakkeloos ordt aangenomen, die als individualisten naar voren komen en voor hun
`anders- ijn' moeten boeten. De overbodige mens is een ont ortelde en het grote voorbeeld van alle ont ortelden in de literatuur is Shakespeare's Hamlet . (Men ou Od sseus al kunnen opvatten als o'n soort individualist . Hij heeft ook inderdaad de
superieure intelligentie, die bij het t pe hoort, maar hij komt
ijn beproevingen to boven, ter ijl de echte ont ortelde eraan
ten onder gaat .)
De Russische literatuur nu is opgetrokken uit Hamlets . Poesjkin's Onegin, Lermonto 's Petsjorin, Gontsjaro 's Oblomo
en talrijke anderen ijn ver anten van Hamlet . De Russische
19de-eeu se maatschappij as bovendien een bij onder vruchtbare grond voor ont ortelden (als de e vreemde beeldspraak
toelaatbaar is), omdat de ont ikkelde edelman daar sterker geisoleerd as dan de renaissance-held of de romantische personages van Chateaubriand of B ron in het Westen . Hij voelde ich
even eer apart staan van de ongeletterde lijfeigenen als van de
corrupte bureaucratic . Het contrast tussen een feodale realiteit
en moderne denkbeelden in Rusland betekende een veel scherpere breuk met de omgevende ereld dan ich in West-Europa
elfs in revolutionaire tijden had voorgedaan .
De Russische Hamlets erden dus inheemse figuren, maar niet
alleen de schrijver, ook het leven elf produceerde e volgens het
door Shakespeare ont orpen patroon . De literatuur streeft immers niet alleen naar een eergave van het leven, maar het leven
oekt ook naar de banen die de literatuur getrokken heeft : een
regel die vooral van toepassing is op intellectuele drama's en op
een door ideeen gevoerde rebellie, oals het individualisme e
oplevert .
Naast de door de romantiek verhevigde belangstelling voor
'overbodige' mensen van het Hamlet-t pe, maakt het Russische
realisme gebruik van andere Shakespeareaanse aarnemingspatronen. Verhalen van Toergenje heten `Een Hamlet van het district Sjtsjigr ' en `Een koning Lear van de Steppen'. Een andere
auteur schreef de novelle De Lad Macbeth uit Mtsensk.
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In dit verhaal van Nikolai S . Ljesko , die meer dan ijn grotere
tijdgenoten, een dicht bij de Russische realiteit verblijvende verteller as, ordt een anekdote over een `crime passionnel' in
verband gebracht met Shakespeare's beroemde dramatisering
van de koningsmoord . Lad Macbeth erd een misdadigster
door haar voorbehoudlo e, op haar man gerichte ambitie . Katerina Lj o na uit Ljesko 's novelle is geen ambitieu e vrou . Zij
heeft met Lad Macbeth uitsluitend de reservelo e hartstocht
gemeen . Bij haar is die hartstocht niet gericht op een maatschappelijke positie, maar alleen in dienst van haar verliefdheid op
een knecht. Voor haar maakt het geen verschil of ij koopmansvrou is of een gestrafte bannelinge op eg naar Siberie . In beide
situaties ijn al haar over egingen ondergeschikt aan haar passie .
Met Lad Macbeth heeft ij de absoluutheid gemeen die alle
belangen en de moraal doorbreekt . Ook haar misdaden komen
voort uit de verveling, `de Russische verveling', die ovele Hamlets heeft geproduceerd . Maar ij is het tegendeel van een intellectueel . Het enige, onget ijfeld ook nog ongele en, boek in
huis is een ver ameling Kiefse heiligenlevens . Zij treedt buiten
het gareel omdat haar temperament kortsluiting maakt met de
verveling. Ljesko behandelt het geval met een rau heid en
directheid die dichter bij Amerikaanse misdaadverhalen komt
dan bij Shakespeare . Sommige details oals een spoedig bed ongen roeging, die als een gedroomde spookgedaante de kop opsteekt, doen eer aan Macbeth denken . Ook de dramatische
compositie, onder beschrijvend bij erk en in ademloos tempo
gedaan, roept het Engelse voorbeeld op, dat in elk geval in de interpretatie van de anekdote als de monomanie van de hartstocht
is voorgegaan .
Men kan eggen dat o el de grote als de kleine Russische
auteurs van de 19de eeu , het rijke, gevarieerde Russische leven
met esterse ogen hebben ge ien, voordat hun Russische hand
het opschreef. De hier bedoelde novelle, ` olks' en primitief als
ij is, levert een duidelijk voorbeeld van de dominerende invloed
van o'n esters literair patroon .
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Georges Simenon Le fils

De in 1903 in Luik geboren schrijver Georges Simenon heeft ontspanningslectuur geschreven en ps chologische romans (in totaal ongeveer 150 boeken onder eigen naam, minstens evenveel
onder pseudoniem) . In 1930 is hij met een reeks detective-boeken
begonnen, aarin commissaris Maigret van de Parijse Police Judiciaire de hoofdrol speelt . Met de e `Maigrets' hield hij na ongeveer vijf jaar eer op. In de oorlog had er een vernieu ing plaats
in ijn productie . Na de autobiografische boeken Je me souviens
en Pedigree begon Simenon met de ps chologische romans, die
hij als ijn eigenlijke oeuvre beschou d il ien : o. a . Lettre a
mon juge, La neige etait sale, Les volets verts, Les freres Rico .
Daartussen door schreef hij een nieu e serie 'Maigrets'.
Velen illen in de e Simenon van de ps chologische romans
een van de grootste schrijvers van on e tijd ien en ter vergelijking is herhaaldelijk de naam Bal ac gevallen . Nu heeft de serieue Simenon op geen stukken na de verve en het gevoel voor het
groteske dat Bal ac kenmerkte . Hij heeft ook niet de verscheidenheid van Bal ac's personages, aardoor de ereld van de e
schrijver een eigen bestaan schijnt to leiden . Simenon's ereld is
veel persoonlijker. Leest men een aantal van ijn romans achter
elkaar, dan valt hun onderlinge gelijkenis sterk op . Er is bijna altijd het thema van de een aamheid, er ijn bijna altijd mensen
die elkaar niet kunnen naderen . De vrou en ijn vaak sterke,
aangepaste e ens, de mannen verd aald, ongelukkig, op de
vlucht . Man en vrou
ijn vreemden voor elkaar. De enige menselijke relatie aarin Simenon een mogelijkheid van contact iet,
is die tussen vader en oon . Ook hier ijn de omstandigheden een
hindernis . Het generatieverschil is vrij el onoverkomelijk, maar
de vader is in staat tot liefde en enig begrip voor de oon omdat
hij elf ook oon is ge eest .
Men vindt de constellatie al in Je me souviens en Pedigree (die
de schrijver beide aan ijn oon heeft opgedragen), aarin de
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vader, een rechtschapen, opofferende figuur, als voorbeeld en
bevrijder van de oon fungeert . Het thema duikt telkens eer
op. In Le fits is dit thema het enige onder erp ge orden . Naar
aanleiding van de dood van de grootvader schrijft de vader het
relaas van ijn jeugd op ten behoeve van ijn oon, die de e
grootvader alleen in ijn neergang heeft gekend . Dit relaas is een
met grote soberheid gedane familiegeschiedenis, naar de vorm
een intiem praten tegen de oon, naar de inhoud vooral voor de
vreemde le er bestemd, ant er orden talrijke aken opgehaald, die de oon bekend moesten ijn .
Van het begin of aan orden er toespelingen gemaakt op een
drama dat in 1928 heeft plaats gehad en dat de levens van de e
mensen grondig heeft veranderd. Simenon onthult dat drama,
dat hij als het motief van het vaderlijk schrijven beschou t, pas
in de laatste blad ijden, aaruit blijkt dat de bou er van spanningen ook in de ps chologische schrijver de overhand heeft .
De vader vertelt hoe ijn vader om hem to redden het offer
heeft gebracht van carriere en elstand. De moeders in dit boek
ijn onverschillig, liefdeloos of bevangen door een koele redelijkheid, maar de liefde van de vaders is onbegrensd .
Voor mijn smaak ijn niet het aandoenlijke thema en de kunstmatige spanning in dit boek van e enlijk belang . _Simenon is
bij alles at hij onderneemt de meester van de atmosfeer en het
ge one leven en ook bier vindt men die hallucinerende aan eigheid van mensen en betrekkingen met hun achtergrond aarvan hij het geheim be it .
In een gesprek met de Amerikaan Carvel Collins heeft de
schrijver iets verteld over ijn erk ij e, aaruit blijkt dat hij
ijn ps chologische boeken in een soort van trance schrijft .Voordat hij begint laat hij de dokter komen, die hem onder oekt, ijn
bloeddruk opneemt, en ovoort. Als hij gedurende de periode
van hoogstens elf dagen aarin hij de e boeken schrijft, iek ou
orden, dan moet hij niet alleen het geschrevene egdoen, maar
dan kan hij de roman ook niet hervatten . Hij leeft in de e erkdagen in een volledig isolement . Hij schrijft elke dag een hoofdstuk, onder van tevoren to eten at er in het boek gebeuren
gaat . Als hij begint, heeft hij alleen de hoofdpersonen bedacht .
De opgave die hij ich stelt is dan om de e mensen `tot het uiter-
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ste to drijven'. Hij vereen elvigt ich volledig met een centrale
figuur, een inspanning die na vijf of es dagen vrij el onverdraaglijk ordt . Na elf dagen is hij volkomen uitgeput . Het boek is
dan klaar en de dokter mag de bloeddruk eer komen opmeten .
Na een `Maigret', die in evenveel dagen tot stand komt, heeft
hij niet die ervaring van totale uitputting, maar de ge one vermoeidheid van iemand die vele uren aan een schrijfmachine heeft
ge eten .
De mededelingen van Simenon maken een volkomen geloofaardige indruk . Hij is bepaald niet een van die publieke figuren
die publiciteit oeken door het periodiek afleggen van epaterende verklaringen . Toch geloof ik dat hij de aarde van ijn
krampachtige inspanningen bij het schrijven van ijn ps chologische romans overschat . Zijn grote k aliteiten immers komen
eveneens tot hun recht in de meer ontspannen toestand aarin
de 'Maigrets' geschreven orden . Ook die boeken ijn vol grijpbare atmosfeer, vol levende mensen, vol geheim innige betrekkingen . De gebreken van ijn ps chologische romans komen
vaak voort uit de omstandigheid dat de detective-schrijver in Simenon ook in de vert ijfelde hoogspanning van ijn trance niet
tot ijgen to brengen is . In de 'Maigrets' is hij natuurlijker aane ig . De mensen en de thema's, het leven elf, ijn hem hier
veel meer ontsnapt . In het genoemde intervie vertelt hij dat
Ke serling hem een `imbecile de genie' heeft genoemd en in die
kenschetsing it in elk geval de e aarheid dat hij onbe ust,
ontspannen, in de mening dat hij iets onbelangrijks doet, tot ijn
beste prestaties komt .
Daarbij dient men in to ien dat de 'Maigrets' helemaal geen
detectiveromans ijn . De are liefhebbers van dat genre moeten
er dan ook vaak niets van hebben . Zij be itten geen ingenieu e
intrige . Zij bevatten geen pu el die uit het leven geisoleerd is .
Zij ijn erkehjke romans, aarin het levensgevoel van de auteur
binnen bepaalde spelregels op een gave manier is neergelegd .
Maigret opereert met meegevoel voor de misdadigers . Hij is elf
een vader die erop uit is verloren oons to begrijpen . Zijn vrou
is een meestal af e ige vriendin, iemand met ie hij of en toe
naar de bioscoop gaat .
Maigret is geen echte detective .Hij is de vleesge orden nieu s-
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gierigheid van de romancier . Hij is een methode om mensen to
'begrijpen . Beschou t men de literatuur als een etenschap die
het doen en laten van personen tot object heeft, dan doet ich
immers de vraag voor hoe de schrijver aan ijn feiten komt . Luistert hij aan deuren, gluurt hij door sleutelgaten? Hij eet ons
bovendien to vertellen at ijn personen voelen en denken . Kijkt
hij in de harten? Schrijvers proberen vaak de e onderlijke kennis to verant oorden . Zij ver ij en naar de bronnen van hun
etenschap: brieven die ij toevallig in handen gekregen hebben,
een dagboek dat een onbekende hun heeft toegestuurd, het verhaal dat iemand vertelt in een door nood eer geisoleerd landhuis, een schriftelijke bekentenis die een vader doet aan ijn
oon, oals in Le fils. Het ijn natuurlijk fictieve bronnen, oals
alles in de e etenschap fictief is, afge ien van het aarheidsgehalte dat op eigen kracht meekomt, omdat het in de schrijversverbeelding is ingebou d.
Nu is het ver ij en naar de bronnen niet alleen een schrijverstruc om ver insels als echt gebeurd to verkopen, maar ook een
manier om de stof to presenteren, een beginsel van vormgeving .
De bevoegdheden van commissaris Maigret maken het voor Simenon mogelijk om tot ijn sujetten door to dringen . De schrijver, en niet de justitie, rust hem uit met een bevel tot huis oeking . Van Simenon heeft hij de opdracht de mensen to verhoren .
Namens hem nestelt de commissaris ich ergens, op de plaats
aar een misdaad, d . . . een menselijke crisis ich heeft voorgedaan, om er een paar dagen to itten observeren . Lang amerhand ordt het vreemde stuk leven bekend en door ichtig . De
crisis ordt als het onvermijdelijke resultaat van mensen en omstandigheden ge ien . De misdaad is opgelost .
Het oeken van de moordenaar is bij Simenon de vorm die dit
begrijpen heeft aangenomen . Maigret is slechts in schijn politieman : als hij de aak begrepen heeft, laat hij de schuldige ge oonlijk ontsnappen, aan het leven als het niet anders kan . Hij is niet
het erktuig van een ich rekende gemeenschap, maar van een
begrijpende vader.
Voor het achterhalen en betrappen van het leven is de vaderlijke s mpathie van Simenon een voortreffelijk instrument . Geeft
hij echter Maigret ijn conge en maakt hij die s mpathie tot het
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onder erp van ijn boek, dan ordt hij gemakkelijk melodramatisch en sentimenteel, ter ijl de getruqueerde structuur die
bij de spelregels van de 'Maigrets' hoort, storend gaat erken.
Le fils is een prachtig specimen van o'n Maigret- onder-Maigret,
be onderens aardig om alles at er van elf in it, be onderens aardig als tour de force, maar niet op het peil van de beste 'Maigrets' van de t eede serie, omdat het instrument is gaan
domineren over de stof.
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Ale ander Poesjkin Dramatisch

erk en pro a

In een essa over Tolstoi heeft de O ford-filosoof Isaiah Berlin
een onderscheid gemaakt tussen t ee soorten van schrijvers .
Zich beroepend op een nagelaten fragment van de Griekse dichter Archilochus (7de eeu v. Chr.) dat luidt : `De vos eet vele
dingen, maar de egel eet een groot ding', stelt hij een indeling
voor van schrijvers en denkers (en mensen in 't algemeen) in
egels en vossen . De egels verbinden alles aan een enkele centrale
visie, een min of meer samenhangend s steem aardoor al hun
aarnemingen en begrippen bepaald orden . De vossen ijn de
mensen die allerlei doeleinden nastreven, vaak onder samenhang, elfs van tegengestelde aard en onderling niet verbonden
door een moreel of esthetisch beginsel .
Als voorbeelden van 'egels' noemt Berlin : Plato, Lucretius,
Dante, Pascal, Hegel, Dostoje ski, Niet sche, Ibsen, Proust .
'Vossen' ijn volgens hem : Herodotus, Aristoteles, Montaigne,
Erasmus, Moliere, Shakespeare, Goethe, Poesjkin, Bal ac, Jo ce .
Sommige schrijvers verenigen kenmerken van beide t pes in
ich, anderen ijn gave voorbeelden van een van beide . Zo iet
hij een duidelijk contrast tussen Poesjkin en Dostoje ski, die
als t ee uitersten de Russische literatuur omspannen . Hij beschou t Dostoje ski als een echte egel, als een profeet die drager as van een enkele, universele boodschap die het middelpunt
as van ijn ereld . Poesjkin daarentegen noemt hij een `aartsvos', de grootste vos van de 19de eeu , een veelvormig genie dat
ich in talrijke variaties heeft voorgedaan . Andere Russische
schrijvers kan men beter begrijpen, vindt Berlin, als men nagaat
hoe ij ich verhouden tot Poesjkin en Dostoje ski . Vervolgens
betoogt hij, dat Tolstoi in aanleg en e en een vos as, een eter van vele dingen oals Poesjkin, maar dat hij ijn leven lang
gestreefd heeft naar een eenheid oals Dostoje ski ou kenmerken, naar de profetische samenvattende visie van de egel .
Nu kan men natuurlijk met Berlin van mening verschillen over
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ijn indeling en argumenteren dat Niet sche en elfs Dostoje ski
in aanleg ook veel meer vossen aren dan hij erkennen il : vossen die evenals Tolstoi hebben gestreefd naar een egel-visie . In
het algemeen kan men eggen, dat de hoeveelheid 'egel' die een
schrijver in ich heeft, samenhangt met ijn mogelijkheid en neiging om een geloof aan to hangen . De eenheid is niet vatbaar
voor nuchtere, concrete aarneming . Zij vereist een uit andere
bronnen gevoed in icht, een openbaring, een intuitie, een 'besef' of ook een volg aamheid jegens een traditionele godsdienstige of filosofische leer . In Berlin's lijstje van egels over egen
dan ook de religieus of filosofisch ingestelde geesten . Bij ijn
vossen vindt men vooral vrijdenkers, in de ruimste in van het
oord . De voorbeelden ijn genomen uit alle tijden, maar als
men e ou illen uitbreiden, dan ou blijken dat in de middeleeu en, een tijd van geloof, de egels over egen, maar dat in tijden van ongeloof, de renaissance en de 18de eeu , de vossen in
de meerderheid ijn .
Ziet men nu de romantiek als een reactie op de etenschappelijke pretenties die de 17de en de 18de eeu kenmerken, dan
ou men ver achten dat het begin van de 19de eeu een vruchtbare tijd ou ijn voor egels . De romanticus ordt beheerst door
ijn protest tegen het oppervlakkige rationalisme . Hij beleeft
een verband met de natuur bijvoorbeeld dat op een andere manier ordt gelegd dan door etenschappelijke aarneming en
ontleding . Door een religieus reveil, een persoonlijke m stiek of
een biologische roes probeert hij de eenheid to hervinden die in
de kennis van de vele dingen is verloren gegaan . Voor Berlin's indeling in egels en vossen ou men de traditionele onderscheiding
tussen romantici en realisten kunnen substitueren . Romantici
ijn 19de-eeu ee egels, realisten ijn vossen .
Wat is echter in de e samenhang de positie van Berlin's aartsvos Poesjkin, die tevens een aartsromanticus is? Ik erp het
probleem op naar aanleiding van de lektuur van A . S. Poesjkin
Dramatisch

erk en pro a .

Poesjkin vertoont allerlei kenmerken van de romanticus : ijn
natuur-l riek, ijn belangstelling voor geschiedenis en volkslegenden, ijn Weltschmer , ijn voorkeur voor igeuners en outcasts, voor verhalen over liefde en raak, ijn beinvloeding door
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B ron en Walter Scott . Leest men ijn dramatisch erk (behalve
het historisch drama Boris Godoeno veelal fragmentarisch),
dan ontrolt ich het hele panorama van de romantiek . Hij doet
soms denken aan Alfred de Musset . Hij is ironisch, somber, innelijk . Boris Godoeno is een in losse scenes geschreven geschiedenis, oals Loren accio, in de trant van Shakespeare's `histories'.
De fragmenten ijn aardig, stimulerend, maar to veel uit een
stemming . Zonder voldoende dramatische conflictstof en realistische persoonsuitbeelding lijden ij aan de akte van de meeste romantische toneelkunst . Zij ijn eerder balladen in dialoogvorm of brokjes van een ongeschreven epos dan drama's . Poesjkin
is to romantisch voor het toneel .
Zijn pro a-vertellingen hebben k aliteiten die in het dramatische erk ontbreken. In de eerste plaats het begin van ijn roman over `De moor van Peter de Grote' (hij schreef maar es
hoofdstukken en de aanhef van een evende). De e `moor', oon
van een Ethiopisch stamhoofd en gunsteling van tsaar Peter, as
de grootvader van Poesjkin's moeder . De dichter heeft ich in
de e e otische voorvader verdiept met een echte romanciersvereen elviging die een ekere gedistantieerde objectiviteit niet uitsluit . In vele op ichten is de e Ibrahim Hannibal, de outsider die
ijn Russische omgeving intellectueel en sociaal overtroefde, een
projectie van de dichter elf, iens situatie iets met die van ijn
overgrootvader gemeen had. Ook Poesjkin as door de e afstamming en door ijn talent een buitenbeentje, een marginaal mens
in een samenleving aarin hij, niet o eer door de gunst van de
tsaar als el door ijn aristocratische familie, aan ien genoot .
De dichter as bovendien, onget ij feld meer nog dan ijn Afrikaanse voorvader, briljant, geestig, een gevierd causeur en hofmaker. Maar de e combinatie van succes en toch niet geaccepteerd orden hadden ij gemeen, in een verschillende dosering.
Poesjkin ontleende er ijn in icht aan in de ps chologie van de
`moor'. Dit romanbegin is dan ook meesterlijk . Het is een ierige vertelling en tegelijkertijd een scherp portret . Het is niet
realistisch : de schrijver is even ontoegankelijk voor 'burgerlijke
laagheid' als Stendhal, maar evenmin als bij hem is er een romantische vertekening in de motivering van oorden en daden . Ook
in de andere verhalen van Poesjkin treft de kortheid, de duide-

1 44

lijkheid, de eenvoud van dit pro a . Poesjkin's onder erpen ijn
altijd romantisch ; ijn stijl is onder overdrijvingen en uit eidingen, maar nuchter als een 18de-eeu s ps chologisch relaas, ofschoon suggestiever en minder gedetailleerd anal serend . Poesjkin's ps chologische helder iendheid is niet ijn doel, maar een
middel dat hij `van elf' hanteert bij ijn anekdotische bedoelingen .
In de fascinerende Verhalen van ijlen I an Petro itsj Bjelkin treft telkens de romantische stof, de lichtvoetige verteltrant
en de onverbiddelijke observatie . Het belangrijkste pro astuk is
de uitvoerige novelle of kleine roman `De kapiteinsdochter', een
hoogst romantische liefdesgeschiedenis, die tegelijkertijd een
avonturenroman is en een ver erking van de boerenopstanden
van Poegatsjo . Een romance en tevens een spannende geschiedenis, die telkens boven het genre uitkomt door een scherp, onverfraaiend gevoel voor mensen en menselijk lot, door een dubbele bodem van ironie en intelligentie en door de aristocratische
vermijding van alle overbodigheden .
Volgens Toergenje
as Poesjkin de eerste Russische schrijver
die tevens 'kunstenaar' as, een bij uitstek romantisch begrip,
aarbij men overigens niet in de eerste plaats aan een bohemien
moet denken . In het verhaal 'Eg ptische nachten' heeft hij duidelijk ijn eigen verhouding tot de bohemien-artiest eergegeven . Een aristocraat, Tsjarski, krijgt be oek van een Italiaanse
improvisator die er uit iet als een struikrover, optreedt als een
charlatan, maar het meeslepende talent be it van een groot, geinspireerd dichter. Poesjkin had een sterke affiniteit met een dergelijke figuur. Hij heeft be ondering voor hem, maar hij heeft
elf toch meer gemeen met Tsjarski - ook een dichter, maar een
die ich vermomt als een pretlievend man van de ereld .
'Tsjarski had alle mogelijke moeite gedaan om het ondraaglijke brandmerk van "dichter" k ijt to raken . Hij vermeed het
ge elschap van ijn broeders in het letterkundige gilde, hij ping
liever om met mensen van de uitgaande ereld, elfs met de
onbenulligsten onder hen . Hij hield ijn gesprekken steeds o
alledaags mogelijk en praatte nooit over literaire onder erpen .'
En ovoort .
Tsjarski kleedde ich niet als een dichter : in ijn erkkamer,
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die gemeubileerd as als een damesslaapkamer, vond men geen
boeken, geen inktvlekken, geen artistieke anorde . 'Hij leefde
er maar vrolijk op los, vertoonde ich op alle bals, overlaadde ijn
maag aan alle diplomatieke diners en as op alle soirees een even
stereotiepe verschijning als de vruchtensorbet :
In dit verhaal, dat aan een feuilleton van Couperus doet denken, ontmoet men Poesjkin als een dichter die iedere allure verkiest boven de romantische dichtersallure . Dit is geen affectatie .
Het is een levenshouding die juist uit de afkeer van affectatie
voortkomt, uit een diepge ortelde tegen in tegen de stereotiepe
komedie van de romantiek . Poesjkin ilde el romanticus ijn,
maar hij eigerde alleen of in een clan ich apart to etten van
de ereld . Hem is de romantische hoogmoed vreemd, de pretentie van uitverkorenheid en een bij ondere ontvankelijkheid voor
bovennatuurlijke inbla ingen. Poesjkin is geen verkondiger, geen
fanaticus. Isaiah Berlin heeft gelijk : hij is een aartsvos, die hemelsbreed verschilt van de egel die een groot ding eet .
De verklaring van de e onge one combinatie van `vos' en romanticus moet men, behalve in de persoonlijkheid van de dichter, misschien oeken in de bij ondere positie van de Russische
literatuur. Evenmin trou ens als in Amerika is er in Rusland een
renaissance ge eest . Geen ontdekkingsrei en van de geest in de
16de en de 17de eeu . De middeleeu en duren er voort totdat
Peter de Grote in de 18de eeu
ijn bekende venster op Europa
open et . Dan is de literatuur nog honderd jaar lang provinciaals
of geImporteerd. Voor Poesjkin, de baanbreker, is het optimisme
van de Verlichting nog geen drukkend klimaat . Hij heeft ich in
ijn jeugd volge ogen met de Franse 18de-eeu ers, met Voltaire
en de ps chologen . En toen hij kennismaakte met B ron en de
andere romantici had hij geens ins het gevoel dat Rusland nu
geen rationalisme meer nodig had . Hij had geen behoefte aan de
romantische reactie en hij is nooit een tegenstander ge orden
van het eten en het nuchtere in icht . Daarom kon hij romanticus ijn onder de Verlichting of to vallen ; kunstenaar ijn onder esoterische allures . In de termen van Berlin : een vos onder
het verlangen een egel to orden.
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I an S. Toergenje

Roedin

Toergenje heeft niet het formaat van ijn tijdgenoot Dostoje ski of van de iets jongere Tolstoi, maar behalve het ene meestererk dat hij heeft geschreven (Vaders en onen) ijn toch ook de
andere romans en verhalen de moeite aard . Men ontmoet er
een tastende, maar aandachtige ps choloog in die veel dichter
bij de gangbare mensenkennis staat dan Dostoje ski die een
soort van borende anal se van ich elf en een voortdurend e perimenteren met eigen mogelijkheden als methode had . Toergenje had meer aandacht en gevoel voor de buiten ereld en
daarom, lijkt het, is er in ijn aarneming ook veel meer conventioneels . Observatie betekent nu eenmaal voor het grootste deel
dat men herkent at men heeft leren ien, dat men de verschijnselen vangt in klaarliggende interpretaties .
Tegen oordig iet iedere romancier, of hij il of niet, volgens
de door Freud aangegeven lijnen . Hij iet frustraties, ambivalenties en Oedipuscomple en, aar een vorige eeu k ijning, veruurdheid en toe ijding ont aarde . Bij Toergenje ontmoet
men nogal at `t pes', het uivere, edele meisjes (afstammelinge
van Poesjkiif s Tat ana), de niets aardige salonjonker, de ru e,
maar eerlijke grondbe itter, en .
Een belangrijk deel van ijn erk is conventioneel romantisch .
Maar met ijn dichterlijke gevoeligheid heeft hij hier en daar toch
iets ge ien dat van hem elf is . Zo komt men bij hem nogal eens
scherp getekende portretten tegen van elf uchtige vrou en van
middelbare leeftijd, slinkse en oetsappige tirannen die mooi
eer spelen in hun rijke salons . Uit de biografische bij onderheden die van de schrijver bekend ijn, mag men concluderen dat
men hier met portretten van ijn moeder to maken heeft . En dan
ijn er ook oude, misantropische onderlingen, aarin Toergenje
ijn sterk ont ikkeld gevoel voor 'nederlaag' heeft geprojecteerd die tot ijn eigen ervaringen hoorde . Conventioneelromantisch, maar toch ook met een persoonlijke intensiteit be-
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keken, is bijvoorbeeld de oude, gebogen gestalte van de Duitse
pianoleraar in Het adelsnest, een s mbool van tot niets gereduceerde kunstenaarsaspiraties, een verachte lakei, met het hoofd
vol Bach en Handel .
Toergenje 's ps chologie as een produkt van ijn levensgevoel dat pessimistisch as, Schop enhaueriaans, maar het as
een pessimisme dat ijn klimaat vooral in de omer vond . Hij
meet het leven steeds aan de beste omstandigheden : de bossen
en de velden in de omer, het arme, door de on gestoofde
buitenleven en in overeenstemming daarmee heeft hij voor de
mensen vooral veel mildheid . Als hij een karakter portretteert
dat hij il veroordelen, draagt hij oveel ontlastend materiaal
aan, dat ijn vonnis on eker ordt en naar vrijspraak neigt . Dat
is bijvoorbeeld het geval met Roedin, de hoofdpersoon uit de
gelijknamige roman, die ijn eersteling as .
Als roman is het boek
ak en nog onder de ambachtelijke
verfijning die hij in later erk aan de dag legt . Maar als ps chologisch portret van een personage is Roedin kenmerkend voor
Toergenje 's schrijverschap. Het is een behoed ame orsteling
om een man die hem fascineerde en ergerde, los to ikkelen uit
een conventionele kijk en hem onder een eigen ge ichtshoek to
vangen .
Roedin is een portret van Toergenje 's jeugdvriend, de anarchistische voorman en revolutionaire agitator Bakoenin . En omdat er oveel meer van de e avonturier bekend is dan Toergenje
hier meedeelt (en meedelen kon, ant een deel van ijn loopbaan
valt na het verschijnen van het boek) kan men aan ijn karakterschets ien, hoeveel gemakkelijker een moderne romancier het
ou hebben met ijn Freudiaanse categorieen, maar ook hoeveel
grover en algemener een scherpe klinische diagnose kan ijn dan
Toergenje 's blinde, maar om ichtige benadering .
In Edmund Wilson's To the Finland Station komt een portret
van Bakoenin voor dat geheel gebaseerd is op E . H . Carr's biografie . Op grond van die gegevens - jeugdliefde voor een uster en
seksueel onvermogen - heeft Wilson de termen vlak bij de hand :
impotentie op grond van het incest-taboe . De revolutionaire activiteit van Bakoenin ordt dan ook verklaard als een voortgeette opstand tegen de vader, een prolongatie van de geidealiseer-
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de jeugd met ijn geheime clubjes en een compensatie van ijn
seksueel tekort .
De causaliteit van de e feiten bestaat voor Toergenje natuurlijk niet en toch is het beeld dat hij van `Roedin' geeft als prater,
als vriend, als salonfiguur, als erver ook naar vrou en voor ie
hij op het beslissende moment terugdeinst, veel sterker geindividualiseerd, hoe onvolledig dit portret ook is en hoe eer ook ontdaan van een herkenbare politieke activiteit . Toergenje stopt
ijn sujet in heel andere, hem bekende categorieen : die van de
overbodige mens, de misschien van B ron stammende, door
Poesjkin in Rusland geintroduceerde ont ortelde edelman (Onegin), die ook bij Gontsjaro en Dostoje ski ulke scherpe contouren ou krijgen .
Het Europese rationalisme en de Franse revolutie aren dodelijk
voor de intellectuele elite van de feodale Russische ereld . Zodra de vensters naar het esten opengingen, erd de geprivilegieerde en geisoleerde positie van de Russische grondbe itter
(die ook de daarbij behorende boeren `be at') onhoudbaar. Daarmee erd voor hem iedere positie onhoudbaar. De hele 19de
eeu door ijn de veranderingen, de hervormingen bij de intelligentsia aan de orde, maar tegelijkertijd duikt de gedachte van
de doelloosheid, van de 'overbodigheid' op. Door to hervormen
aagt men de tak eg aarop men it . Toergenje plaatst ijn
Roedin in de e familie van Russische ont ortelden . Hij is niet
een filosoof van de overbodigheid, maar een slachtoffer ervan,
iemand die telkens andere functies en bedoelingen bedenkt,
maar niets afmaakt, niets ver e enlijkt . Al ijn rumoerige en
temperamentvolle bevliegingen hebben plaats in een luchtledig .
Roedin is de man van de frase, die tevergeefs bevrediging oekt
in oorden, plannen, gestes ; een charlatan, maar to goeder
trou en met dapperheid ook overal aar hij niet afknapt . Toergenje laat hem ter ille van ijn compositie sneuvelen op de
barricaden in Parijs in 1848, aaiend met een rode vlag . . .
Roedin is maar een halve Bakoenin, maar toch, ge ien tegen
de e achtergrond, een duidelijker component van de Russische
revolutie dan hij is als men hem alleen beplakt met diepteps chologische etiketten . Er ordt, geloof ik, ook in de heden-
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daagse politiek van de So jet-machthebbers het een en ander
begrijpelijk, als men het karakter van Mar ' grote tegenspeler als
een blijvende Russische trek iet . De meedogenlo e, praktische
immoraliteit, die ook bij Bakoenin o gemakkelijk aan de frase
ontsnapte, beheerst vaak hun gedrag, ter ijl ook de angst voor
het Bakoenistische ons stematische ge ets, dat uitloopt op
desorganisatie en chaos, ich in hun krampachtige ` etenschappelijkheid' openbaart .
Dat is dan, als men il, Toergenje 's actualiteit . Overigens
heeft Roedin, evenals de liefdesgeschiedenissen Het adelsnest
en Aan de vooravond veel dat verouderd aandoet en dat vooral
genietbaar is als vooroefening van Vaders en onen, de klassieke
roman van de strijd der generaties, die ook in talrijke episoden en
als sfeerbeschrijving subliem is .
Meer dan bij Tolstoi en Dostoje ski het geval is, ij en de
geschriften van Toergenje terug naar hun schrijver als een beminnelijk mens, aan ie men in vriendschap denkt om de dichterlijkheid en de noblesse van ijn levensgevoel . Hij elf as tenslotte op een heel andere manier dan Roedin en de ambitieu e
kleinburger Ba aro van top tot teen een `overbodig mens', een
onaangepaste : een fraseur die streed tegen de frase .

Jagersverhalen /Rook / Nieu e gronden

Toergenje
as van nature afkerig van politiek . Hij had geen
ambitie om in de ambtelijke ereld een rol to spelen en ijn persoonlijke situatie in de maatschappij verschafte hem geen enkele
prikkel tot revolutionaire activiteiten . Door ijn milde aanleg
as hij voorbestemd om to behoren tot de . g . 'berou volle
edellieden', d . . . tot die 19de-eeu se Russische landbe itters
die progressieve theorieen verkondigden en intussen schoorvoetend maar ro aal van hun lijfeigenen leefden . Zo vindt men
Toergenje ook vaak afgeschilderd : een gevoelig, liberaal man
met s mpathieen voor de radicale en revolutionaire be egingen
van ijn tijd, maar die als het erop aank am toch altijd aan de
ijde van het ettig ge ag stond.
Ik geloof dat men hem onrecht doet door hem o to klasseren .
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Men kan al el ien aan het satirische portret dat hij in Nieu e
gronden van o'n vooruitstrevende grondbe itter heeft geteich van de h pocrisie, van de fundakend, hoe eer Toergenje
mentele k ade trou van dit soort liberalisme be ust as . De
beer Sipjagin kan ich ijn progressieve ideeen heel goed veroorloven olang ij stroken met ijn politieke ambities . Hij is de
aristocraat die is toegetreden tot een volkspartij om achter een
rookgordijn van oorden de behartiging van ijn persoonlijke
belangen to kunnen combineren met de bescherming van ijn
groepsprivileges . Mensen als Toergenje moeten el afkeer van
de politiek voelen, omdat de Sipjagins, op ie ij lijken maar
van ie ij in een beslissend op icht verschillen, er succes mee
hebben.
Niettemin hebben al ijn romans en vele van ijn verhalen een
politiek thema . Wij eten vooral sinds de publikatie van David
Magarshack's biografie hoe eer persoonlijke jeugdervaringen van
de schrijver ten grondslag liggen aan de politieke stellingname
die al in de ,jagersverhalen aan e ig is . Zijn moeder, een gierige
elf uchtige potentate, heeft haar kinderen niet alleen hard en
liefdeloos opgevoed, maar hen aan een stelselmatige achtervolging onder orpen . Eerst met haar dood, toen I an 32 as,
k am de bevrijding, maar intussen hadden de reedheid en de
illekeur van haar be ind ijn karakter gevormd .
Door de,jagersverhalen, op het eerste ge icht charmante schetsen van landleven en liefde voor de natuur, loopt een rode draad
van krachtige veront aardiging over de ge agsverhoudingen.
Toergenje verheerlijkt de boeren niet op een sentimentele manier. Hij gaat ten op ichte van de e mensen vooral realistisch to
erk, maar ijn sentiment richt ich tegen de landheren, tegen
hun beschikken over de levens van anderen . De conclusie ordt
nergens getrokken, misschien om de censuur to ont ien, misschien ook op artistieke gronden, maar de e meester erkjes van
`understatement' erken daardoor des to sterker.
Ook de suggestie van geluk, van een een aam melancholiek
geluk, die gelegd is in de beschrijvingen van het landschap, van
lichtval en geuren in bossen en velden, is beinvloed door de gedachte, die ook onuitgesproken bleef, dat men tussen de bomen
een toevlucht moet oeken voor de k aadaardigheid van de
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menselijke verhoudingen . De Jagersverhalen hadden et degelijk
het effect dat ij propaganda maakten tegen de lijfeigenschap.
Het is bekend dat de latere tsaar Ale ander II onder de indruk
as van de lectuur van dit boek . De emancipatie van de boeren,
aartoe hij in 1861 besloot, kan erdoor ijn bevorderd .
Na de dood van ijn moeder schrijft Toergenje het verhaal
'Moemoe'. De rede, bedil ieke grondbe itster, die in de Jagersverhalen nog uit de verte ichtbaar as ('Het kantoor'), ordt
hier ten voeten uit geportretteerd . Men krijgt uit dit verhaal de
indruk van Toergenje 's haat jegens ijn moeder en van ijn
angst voor het k aad dat hij in haar belichaamd ag . Toch moet
ook iets in haar grillige tirannie hem onontbeerlijk ijn ge orden . Hij heeft ich immers intussen ver ekerd van een nieu e
meesteres, de angeres Pauline Viardot, die jarenlang ijn platonische vriendin as - de dame as al getrou d - en die hij door
Europa volgde als een hondje . Toen hij na vele jaren trou e
dienst als huisvriend tenslotte tot arrant erd bevorderd, bedroog ij hem prompt met Ar Scheffer, die haar portret schilderde . Ook in de e verhouding, die Toergenje 's leven vulde en
vergiftigde, as hij het slachtoffer, niet in staat ich to ver etten
of ich to doen gelden, lange tijd elfs niet om to vluchten .
Voegt men aan de e personalia ijn vriendschap toe voor de
jonggestorven radicale criticus Belinski, dan ijn de belangrijkste
thema's van Toergenje 's romans en verhalen aangeduid . Er is
het thema van het k aad dat onover innelijk is, van de
akke
tedere held die ich uit de voeten maakt, van de dominerende
magnetische vrou , door ie de held ordt verleid (Irina in
Rook) en voor ie hij het ideate meisje, het lieve eenvoudige
uivere ieltje in de steek laat . En er is het thema van de t ee
vrienden, de ene sterk, actief, maar jong stervend, de ander
ak,
edel, goed illend, maar onhandig. Dit t eetal is al to vinden in
Toergenje 's eerste verhaal 'Andrej Koloso ' (uit 1844) . Het
keert o . a . terug in `T ee vrienden' (1853) en het beheerst de roman Vaders en onen (1861) .
Ook Toergenje 's politieke positie kan uit ijn particuliere
situatie orden afgeleid . Zijn vaste uitgangspunt is ijn afkeer
van de ge agsuitoefening over mensen, die hij uit ijn moeders
tirannie had overgehouden . Zijn natuurlijke reactie is het uit-
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spreken van die afkeer in ijn verhalen en er ich aan onttrekken
door er vandoor to gaan . Dat heeft hij dan ook ijverig gedaan . In
Rusland heersten d ingelandij en censuur ; Toergenje bracht
het grootste deel van ijn leven in het buitenland door, in BadenBaden en in Parijs . En verder heeft hij ich in ijn romans stelselmatig be iggehouden met een onder oek naar de politieke
mogelijkheden voor Rusland .
Roedin is de revolutionair die to gronde gaat aan een overvloed van frasen en plannen en een tekort aan daden en orgvuldige organisatie . In Het adelsnest is La retski de man die
terugkeert uit West-Europa, maar die niet kan trou en met het
Russische meisje omdat hij aan het onheil uit het Westen gebonden blijft . In Aan de vooravond treedt een erkelijke actieve
held op : Insaro die de Turken uit Bulgarije verdrijft . Maar dit
is een bevrijdingsoorlog, Been revolutie . In Vaders en onen is de
nihilist Ba aro een revolutionair onder programma . Men ou
kunnen eggen : hij is het protot pe van de inhoudlo e opstandigen die in Engeland orden aangeduid als de `bo e jonge mannen'. Op overeenkomstige ij e is de vulgariteit van Ba aro een
protest tegen een hol ge orden beschaving. De teleurstelling die
de Europese revolutie van 1848 opleverde, leidde in Rusland tot
een concentratie op het eigen ereldje, d . . . tot slavofilie en
populisme . Op de elfde manier geeft on e koude oorlog een
nieu e prikkel aan Engelse insulaire neigingen . I like it here (van
Kingsle Amis) ou de titel kunnen ijn van een populistische
roman uit het Rusland van 1860 .
Toergenje beschreef de verschillende soorten revolutionairen onder de haat die Dostoje ski in ijn Bo e geesten aan hen
ou ijden (en trou ens ook aan Toergenje , die als belachelijke
beroemde schrijver Karma ino in dat boek voorkomt) . Hij as
el degelijk voor de revolutie maar hij ag niet hoe- ij een uiteg uit het k aad van het ge agsmisbruik ou kunnen ij en .
Hoe helder iend hij in dit op icht as, blijkt uit de e anekdote
die hij aan een vriend verteld heeft .
`Op een dag ullen ij achter ons huis itten om thee to drinken. Plotseling al een grote troep boeren door de tuin naar
ons toekomen . Zij ullen hun hoeden afnemen en een diepe
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buiging maken . "Wel broeders," al ik tegen e eggen, " at
komen jullie doen?" "Neem ons niet k alijk, meester," ullen
ij ant oorden, " ord niet boos . U bent een goede meester
en e houden van u . . . Maar toch moeten ij u ophangen . . ."
"Wat eggen jullie? Mij ophangen?" "Ach ja! Er is een oeka e
die het beveelt . . . We hebben een tou meegebracht . Zeg u
gebeden . . . We kunnen nog best even achten." '
Toergenje
erd geen erkelijke revolutionair, omdat hij niet
geloofde in een goede revolutie die onder ulke 'oeka es' ou
erken . Men kan aan het k aad niet ontsnappen . Degenen die
het illen proberen hebben ijn s mpathie, ant hij vindt de
tegen oordige situatie onhoudbaar. Maar hij is niet dom genoeg
om hun overtuiging to delen en el o pessimistisch om een
nieu e even onhoudbare situatie to ver achten . Hoe kan men
het hem k alijk nemen, nu de revolutie erkelijkheid is ge orden en de tirannie in Rusland alleen maar is uitgediept en voortge et op een grotere schaal?
In de romans Rook en Nieu e gronden staat de schrijver niet
meer op ijn vroegere hoogte . Teleurstelling en ongeloof hebben
hem in hun greep. Men vindt in beide boeken nog el het materiaal voor meesterlijke romans . Maar in de uit erking ijn hem
het vertrou en en de vervoering ontvallen . Er ijn kunstmatige
en akke, bij elkaar geknutselde passages in . De politieke implicaties ijn duidelijk genoeg . In Rook geeft hij een voor ijn doen
venijnige satire op de Russische be oekers van Baden-Baden . Hij
hekelt o el het ge ets in het kamp van de reactionaire `generaals' als in dat van de radicale nieu lichters . Een liefdesgeschiedenis ligt daar nogal los tegenaan .
Van meer belang is Nieu e gronden, aarin ordt afgerekend
met de idealen van de populisten. De dichter Ne jdano
il `tot
het olk gaan' om het tot opstand aam to etten, maar het enige
at hij bereikt is dat hij door het olk dronken ordt gevoerd .
Hij beschou t ich als een mislukkeling omdat hij niet erkelijk
in de revolutie gelooft en pleegt elfmoord . Een 'berou vol
edelman', die ijn eigen boeren opruit, ordt door hen gearresteerd en aan de overheid overgeleverd . De positieve held is hier
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Solomin, bedrijfsleider in een fabriek, dic evenmin in een onmiddellijke revolutie gelooft, maar die rustig voor aarts gaat en ijn
tij d af acht .
Vooral de bijfiguren ijn voortreffelijk geconcipieerd : de liberale
etser en toekomstige staatsman Sipjagin met ijn reactionaire vriendje, een schrander maar laf d ergje, een oud-Russisch
echtpaar, aan ie alle ideeen voorbijgaan, en . De stof voor een
meester erk is voorhanden, maar het meester erk ontbreekt .
De roman is interessant omdat hij een scherpe diagnose geeft
van de Russische toestand van 1870 . De intelligentsia had ijn
revolutionair elan verloren en de boeren aren er nog niet aan
toe . Toergenje beleefde in de e onmogelijke situatie een bevestiging van ijn afkeer van alle politiek, aaraan hij toch o
ruimschoots en ondanks ijn neiging tot eglopen o dapper
- dapper tegenover de aarheid - aandacht had gegeven .
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Boris Pasternak Dokter Zji ago

De verschijning van de roman Dokter Zji ago van de Russische
schrijver Boris Pasternak, eerst in het Italiaans, toen in het Frans
en in het Engels, is een gebeurtenis die overal met een ekere
op inding is begroet . Een begrijpelijke op inding, indien men
eet dat het boek in Rusland elf niet mocht verschijnen en dat
de schrijver een grote naam heeft als dichter, al kunnen slechts
einigen buiten Rusland ijn betekenis in die hoedanigheid beoordelen . Bovendien as bekend dat Pasternak geen vriend as
van het communistische regime, al had hij het toch ook niet
nodig gevonden to emigreren, oals bijvoorbeeld ijn vader, de
schilder Leonid Pasternak, had gedaan .
Het laatste openbare optreden van de dichter as ijn onverachte verschijning ge eest op het anti-fascistische schrijverscongres dat in 1935 in Parijs plaatsvond . Samen met Isaak Babel
moest hij daar de eer van de So jetunie redden, nadat de delegatie die uit stomp innige bureaucraten en propagandisten bestond, tussen vele bekende Westeuropese schrijvers een droevig
figuur had geslagen . Babel verd een kort daarna als slachtoffer
van de stalinistische uiveraars . Pasternak erd ongemoeid gelaten . Behalve een aantal vertalingen verscheen er t intig jaar
niets van ijn hand . In Rusland erd ijn naam in artikelen over
poe ie niet meer genoemd . Zelfs in uitvoerige erken erd hij
doodge egen of, een enkele maal, gereleveerd als `ideologische
vijand' of 'binnenlandse emigrant' .
Zijn eerste publikatie na ongeveer t intig jaar
ijgen as
in april 1954, toen een tiental gedichten van hem verscheen in
het tijdschrift Znamja, dat ordt uitgegeven door de So jetschrijversvereniging . In een aantekening deelde de auteur mee
dat de gedichten ontleend aren aan een roman Dokter Zji ago,
die aarschijnlijk in de omer voltooid ou orden . `De held
van de e roman, een arts en een denker die de aarheid oekt en
die artistieke en creatieve neigingen heeft, sterft in 1929 . Onder
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ijn nagelaten papieren ordt een aantal gedichten gevonden
die als een laatste hoofdstuk de roman ullen besluiten . Enkele
daarvan orden hier afgedrukt .'
Uit de e publikatie mag men afleiden dat Pasternak ver achtte dat ijn boek in Rusland ou kunnen verschijnen en dat ook
de schrijversvereniging met die mogelijkheid rekening hield . In
de herfst van 1954 erden de gepubliceerde gedichten achtaardig gekritiseerd door So jet-recensenten, als tekortschietend
in vitaliteit en niet in overeenstemming met `de hedendaagse
behoeften'.
Voor at er verder precies gebeurd is kan men alleen beschikken over de verklaringen die Ale ei Soerko , een bestuurslid
van de So jet-schrijversvereniging, heeft afgelegd in een intervie met L' Unita, het Italiaanse communistische dagblad, van
22 oktober 1957. Pasternak ou het manuscript van ijn roman
ge onden hebben aan een Russische uitgeverij . De directie daarvan, bestaande uit een schrijverscollectief, ou daarop een brief
aan de auteur hebben geschreven met een aantal be aren tegen
het boek . Pasternak ou het met sommige be aren eens ijn geeest en gesproken hebben over ijn voornemen de tekst to herien . Tevens ou hij ijn Italiaanse uitgever, die een manuscript
gekregen had voor een Italiaanse vertaling, telegrafisch ver ocht
hebben dit voor een revisie naar Moskou terug to sturen .
Inderdaad beschikte de uitgeverij Feltrinelli to Milaan over een
kopie van het handschrift, meegebracht door een vertegen oordiger van de uitgever, die in de omer van 1956 Pasternak had beocht . Feltrinelli, die elf lid is van de Italiaanse communistische
partij, had de auteursrechten voor alle vertalingen ver orven .
Volgens hem had Soerko hem samen met een Italiaanse partijfunctionaris be ocht en pressie op hem uitgeoefend om de
publikatie stop to etten . Hij heeft daarbij elfs Pasternak's persoonlijke veiligheid in het geding gebracht . Verschillende buitenlandse uitgevers die de vertaalrechten van Feltrinelli hadden
gekregen, ontvingen telegrammen getekend door Pasternak met
het ver oek de publikatie niet to laten doorgaan . Feltrinelli stelde ichop het standpunt dat hij ich hield aan de oorspronkelijke
overeenkomst omdat een her iene uitgave in Rusland achter ege as gebleven .
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In Moskou erd in december 1957 een persconferentie georganiseerd aar Pasternak ijn ontevredenheid over de gang van
aken ou moeten betuigen. Hij gaf echter in het geheel geen
uiting aan misnoegen, maar ei dat al die on in (persberichten
etc .) achter ege gebleven ou ijn, indien de Russische uitgevers ij er ge eest aren en de publikatie van ijn boek hadden
toegestaan .
Ik vermeld dit alles uitvoerig, omdat het van belang is legendevorming to voorkomen . Pasternak heeft tijdens de periode van
`dooi' na de dood van Stalin el degelijk gehoopt dat ijn boek
in Rusland ou kunnen verschijnen, maar hij heeft tegelijkertijd
de uitgave in het buitenland eker gesteld om ich tegen de binnenlandse risico's to dekken . Zijn persoonlijke veiligheid is daarbij voor hem klaarblijkelijk niet in het geding ge eest . Men heeft
el telegrammen kunnen sturen ondertekend met ijn naam,
maar men heeft hem niet kunnen d ingen een letter van at hij
geschreven had terug to nemen .
Intussen hebben juist de e feiten, die geheel of ten dele door
de pers bekend erden, het boek een sensationeel getinte aandacht be orgd, die in het geheel niet past bij het karakter en het
niveau ervan . Pasternak's boek is een omvangrijke en gecompliceerde roman . (De Franse uitgave beslaat meer dan 600 pagina's ;
de Engelse is meer dan 100 pagina's korter.)
Dit boek is allerminst een politiek strijdschrift . De schrijver
heeft een individueel getuigenis illen afleggen over de periode
1903-1929 met nog enige toegiften over latere jaren. Men kan er
de levensbeschou ing van een dichter in ien, geprojecteerd in
beelden, feiten en lotgevallen . Filosofische ontboe emingen,
dagboekfragmenten, gesprekken, gedichten : met al de e hulpmiddelen heeft Pasternak geprobeerd het verhaal van ijn hoofdfiguren het relief to geven van een geestelijke ereld . Hij heeft
e tevens omstu d met honderden personages, ier lotgevallen
soms afbreken, soms tientallen blad ij den verder orden voortge et, mensen die elkaar ontmoeten, soms onder elkaar ooit to
spreken, ier levens elkaar kruisen of parallel lopen in een bijna
onont arbaar patroon van illekeur en toevalligheid, aarmee
iets essentieels van het erkelijke leven ordt gesuggereerd .
Dokter Zji ago is dus niet een boek dat men even leest om
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argumenten tegen het communisme op to doen . Het is een ereld, aarin men eerst de eg moet vinden, o el om de personages uit elkaar to houden en to herkennen als om vertrou d to
raken met de inrichting van de bij ondere geest die hier aan het
oord is . Het boek is door sommigen vergeleken met Tolstoi's
Oorlog en vrede, dat ook een complete ereld oproept, maar
dat er overigens in geen enkel op icht op lijkt . Pasternak is een
grote geest die een roman geschreven heeft, maar geen grote
romancier, oals Tolstoi die objectiverend to erk gaat en een
techniek heeft om de le er ijn ereld to tonen . Pasternak heeft
die techniek in veel mindere mate . Hij is een soort pointillist, die
kleine beelden, kleine scenes, impressies, ideeen, coincidenties
naast elkaar et, die men op een afstand moet ien om een invol
geheel to krijgen . Men moet dit boek dus le en met inspanning
en geduid om door to dringen tot de visie en de bedoelingen van
de schrijver.
Het verbluffende van de e roman is niet dat men er een af ijing in kan le en van de communistische erkelij kheid (die er
overigens el in it), maar dat een o onafhankelijke, estersindividualistische visie mogelijk is gebleven na veertig jaar reglementering van de geest . De schrijver is niet'voor het kapitalisme
of reactionair of tegen de misbruiken binnen het communistisch
s steem . Hij ver erpt de tegenstelling, de politieke denk ij e
die van dit soort tegenstellingen uitgaat, omdat voor hem het
menselijke leven ich afspeelt op een ander niveau, in een andere
lucht . Dat betekent ook dat hij in het minst niet gebonden as
aan de oude orde die in oktober 1917 vernietigd erd . Zijn personage, dokter Zji ago, die voor hem spreekt, is dan ook een
voorstander van de revolutie op het ogenbiik dat ij ich voltrekt . Als arts juicht hij de chirurgische ingreep toe . 'Zonder
dubbel innigheid en in alle eenvoud beeindigt men een eeu enoud onrecht .'
Maar o ook ou men moeten reageren, vindt Pasternak, op
alles at die revolutie verder ge orden is . Dokter Zji ago is
nog maar een in een individuele verbeeldings ereld getransponeerde reactie . In ijn Essai d'autobiografie, geschreven als inleiding tot een herdruk van ijn poe ie, die in Rusland is aangekondigd maar niet verschenen, een inleiding die nu ook in het Frans
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is uitgekomen, houdt hij voor de revolutie op, omdat, egt hij,
voort etting bovenmatig moeilijk ou ijn. `Men ou over de
ereld van de revolutie moeten praten, odat het hart beklemd
ordt en het haar overeind gaat staan . Erover praten op de geone, herkau ende manier heeft geen in . Zo schrijven is laag
en oneerlijk . Wij ijn nog ver van dat ideaal .'
Pasternak moet dit geschreven hebben na de voltooiing van
Dokter Zji ago, n . l, in 1956, ant hij noemt in de e autobiografie de elfmoord van de romanschrijver Fadeje , die volgens een
noot in dat jaar plaats had . Pasternak spreekt hier ook over de
elfmoorden van Majako ski, Jessenin, Marina Ts etaje a en
Paolo Jasj ili, dichters tot ie hij in een persoonlijke verhouding heeft gestaan . Meer dan ijn roman maakt dit boekje de
indruk van een in een gevangenis geschreven noodkreet, met toespelingen en ver ij ingen naar niet genoemde gru elen, die de
in kalmte geschreven beschou ingen over ijn literaire ont ikkeling des to aangrijpender maken .
In tegenstelling tot Majako ski, egt Pasternak, is voor mij
een leven onder geheim en teruggetrokkenheid, een leven, briljant eerspiegeld in een tentoonstellingsvitrine, ondenkbaar .
De e reserve tegenover de gemakkelijke ichtbaarheid, die oel politiek als persoonlijk begrepen moet orden, verklaart het
moeilijk doordringbare en de k aliteit van Dokter Zji ago.
De e roman speelt ich of op drie plans . Het is in de eerste plaats
het tamelijk gedetailleerd vertelde levensverhaal van een dichterlijk arts die de speelbal ordt van stormachtige gebeurtenissen en eraan to gronde gaat . Verder is het een geschiedenis van
de Russische revolutie, geprojecteerd in de levens van enkele individuen . Tenslotte - en dat is het over egende aspect - is dit
boek een parabel voor de persoonlijke filosofie van Pasternak,
ijn ingeving aan het leven, aarbij de romanpersonages en hun
lotgevallen als s mbolisch demonstratie-materiaal fungeren .
Het verhaal be eegt ich in overeenstemming met de 19deeeu se Russische romantraditie om t ee menselijke polen : een
beschou elijke, Hamlet-achtige figuur, Joeri Zji ago en een
man van de daad, Pa el Antipo . Tussen de e beiden bevindt
ich Lara, de vrou van Antipo , die, nadat hij haar heeft ver-
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laten, de maitresse ordt van Zji ago. Beide mannen, voor ie
Lara een grote liefde heeft, ijn edele naturen ; maar ij is ook
gebonden aan een schadu rijk karakter, de advocaat Komaro ski, iens slachtoffer ij als kind al is ge eest en met ie ij later,
na de dood van Antipo en de elfverloochening van Zji ago,
nog in het hu elijk treedt .
Zoals er in Lara's leven drie mannen ijn, o ijn er in Zji ago's bestaan drie vrou en . Hij is jong getrou d met Tonia, ijn
kameraad met ie hij is opgegroeid en van ie hij gescheiden
ordt door de burgeroorlog . Lara is ijn grote liefde en als ij
hem ontfutseld is door Komaro ski en hij, gebroken, iek en
aan lager al ijn laatste jaren in Moskou slijt, leeft hij samen
met de toege ijde Marina, de dochter van een concierge . Tonia
en Marina hebben ieder t ee kinderen van hem . Uit ijn verhouding met Lara is, onder dat hij het ooit verneemt, een dochter
geboren, met ie de le er in een epiloog kennismaakt .
Het prive-bestaan van de e mensen ordt steeds beinvloed
en beheerst door de grote gebeurtenissen van oorlog, revolutie
en burgeroorlog. Zji ago is hierin volkomen passief. Hij tracht
oveel mogelijk buiten schot to blijven . Als de ontberingen in
Moskou in de inter van 1917 to nijpend orden, vertrekt hij
met ijn ge in naar de Oeral om daar een veilig hoekje to vinden .
Juist daar oedt dan de burgeroorlog bij onder hevig. De dokter
ordt ged ongen ich aan to sluiten bij de parti anen . Hij is telkens getuige van reedheden en ondergang . Hij is voortdurend
op de vluGht, bedreigd door o el het rode als door het itte
leger. Waar hij slaapt, krioelen de ratten en huilen de olven, op
de verlaten en ver aarloosde akkers die hij doortrekt, ordt hij
omringd door veldmui en en bedreigd door ver ilderde honden .
Hem mislukt alles en hij leidt tenslotte een vegeterend bestaan,
maar telkens op ijn eg ijn er mensen die hem helpen . De drie
vrou en hebben hem lief en ijn hem trou ; verder is er ijn
halfbroer E graf, die hem be ondert en op beslissende momenten steunt met raad en daad en er ijn nog anderen die hem
spontaan beschermen en bijstaan .
Antipo daarentegen is een actieve figuur die ich elf helpt .
Hij is een arbeiders oon die gestudeerd heeft en die uitmunt in
verschillende takken van etenschap . Hij ordt politiek com-
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missaris bij het rode leger in de Oeral . Hij is een succesvolle revolutionair, die overigens even hard mislukt als de beschou elijke Zji ago. Zijn hu elijk met Lara lijdt schipbreuk, omdat hij
door het verleden van ijn vrou
ordt gek eld en (ten onrechte) aan haar liefde t ijfelt . Zijn politieke carriere ordt afgebroken, omdat hij als ovele over innende aanvoerders van de
bolsje ieken van verraad ordt beschuldigd . Op de vlucht en in
het nau gedreven schiet hij ich dood .
Lara is o el jegens Antipo als jegens Zji ago in staat tot
een grote, hartstochtelijke liefde . Zij houdt van Antipo omdat
ij hem be ondert om ijn ilskracht en morele uiverheid. Zij
houdt van Zji ago omdat ij oveel met hem gemeen heeft, al
staat ij dichter bij de revolutie dan hij, omdat ij als kind armoede en ellende van dichtbij heeft ge ien . Tijdens de burgeroorlog had ij relaties in beide kampen, aardoor ij in staat as
vele vervolgden en bedreigden to helpen . Na de dood van Zji ago verd ijnt ij, ` onder t ijfel erd ij op straat gearresteerd .
Zij moest sterven of verd ijnen, niemand eet aar, vergeten
onder het anonieme nummer van een verloren lijst, in een van
de ontelbare concentratiekampen van het noorden' .
Behalve een levensverhaal en een geschiedenis van Rusland is
de e roman een gelijkenis . Het is de uitbeelding van het leven
dat onder bepaalde omstandigheden in het naamlo e verd ijnt .
Lara is het s mbool van het leven, van de verborgen krachten in
Rusland, on elfstandig, beschikbaar. Zij is in het begin al be oedeld doordat ij in handen gevallen is van de geslepen profiteur
Komaro ski, s mbool van de onscrupuleusheid en het k aad.
Haar hu elijk met Antipo , die het verstand en het karakter
vertegen oordigt, as haar bevrijding . Men kan er de revolutie
in ien in het eerste, virginale stadium . Maar Antipo is een man
van abstracties en principes . Hem ontbreekt de intuitie die de
onvruchtbare orde van het voor ienbare doorbreekt . Hij mist
`de verdraag aamheid van het hart', die het algemene opgeeft
voor het individuele . Antipo verlaat Lara, d . . . de revolutie
maakt ich los van het leven, verstart in theorieen, in leugenachtige frasen en onmenselijke hardheid.
Zji ago vertegen oordigt het dichterlijke, intuitieve principe, aarmee het leven ich dan verbindt . Omdat het in de onvrij-
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heid niet kan functioneren, verliest dit onpraktische principe
het leven aan het k aad, dat op handige manier na de revolutie
eer een voordelige positie heeft veroverd . Rede en karakter
hebben elfmoord gepleegd . Het dichterlijke principe moet ich
met een surrogaat-leven behelpen en sterft . Het leven- elf verd ijnt spoorloos .
Dat dit verhaal op de e manier s mbolisch geduid kan orden, is niet een min of meer spitsvondige h pothese . Pasternak
is in het geheel niet uinig met aan ij ingen in die richting . Er is
ook een aantal gebeurtenissen die ps chologisch of historisch
niet verklaard kunnen orden en die een uitsluitend s mbolische betekenis hebben .
Over de mislukking van Antipo 's hu elijk kan men t ijfelen, ofschoon m . i . de s mboliek hier primair is, maar de raadselachtige figuur van E graf heeft in elk geval geen ander dan een
innebeeldig bestaan . Hij is Zji ago's halfbroer en fungeert in
het verhaal als de dood die hem on ichtbaar begeleidt en die op
beslissende momenten ingrijpt, niet om hem k aad to doen,
maar om hem voort to helpen in de richting van ijn bestemming .
Zji ago ontmoet hem voor het eerst als hij de berichten over de
revolutie leest . Hij herkent hem dan niet, maar in koortsdromen
die hij later heeft ordt hem de functie van de e E graf duidelijk . Het is de dood die hem helpt, van ie hij profiteert . Als
Zji ago sterft is E graf ook onmiddellijk aan e ig ; hij ver orgt
ijn literaire nalatenschap. In de t eede ereldoorlog is hij generaal in let Russische leger ( at ook niet ver onderlijk is) en
hij neemt de dochter van Zji ago en Lara onder ijn hoede .
Pasternak heeft lang geleden een dichtbundel geschreven, getiteld : Mijn uster, het leven . Het is in o'n gedachtengang niet
vreemd om een broer to laten fungeren als iemands dood . De
scene bij het lijk van Zji ago, aar Lara en E graf, enigs ins terijde van de treurende familie en vrienden, aan e ig ijn, met
onverklaarbare, maar duidelijk ichtbare volmachten, alsof ij
met een ekere voldoening deel hebben aan ijn dood, ou geheel onbegrijpelijk ijn, als men niet in ag dat bier innebeelden
bedoeld ijn : het Leven en de Dood van Zji ago .
Nu is de e s mboliek op ich elf nog geen inst . Maar houdt
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men haar in het oog, dan krijgen de bedoelingen van de schrijver
el een duidelijker relief.
Het einde van Zji ago begint in een Moskouse tram, die om
de paar meter een mankement heeft dat verholpen moet orden,
voordat het vehikel eer een stukje doorsukkelt . Zji ago krijgt
het benau d en il een raam openen . Iedereen roept hem toe
dat de ramen niet open kunnen. Hij probeert het toch en de inspanning be orgt hem een attaque . Hij ring ich dan naar buiten en sterft op straat . Een heel oude Francaise die al een tijdlang naast de tram heeft gelopen en hem telkens ingehaald, heeft
juist die dag, na t aalf jaar op een uitreisvergunning ge acht to
hebben, haar visum gekregen . Zij iet hem dood op straat liggen .
Zij heeft hem ingehaald .
Dit kan niets anders ijn dan een politieke allegorie . De benau de tram is Rusland, aar alle vensters gesloten ijn . En
elfs het oude Frankrijk be eegt ich vlugger to voet . De scene
is een samenvatting van de hele roman, aarbij Zji ago's sterven
op straat ook nog een eigen betekenis heeft .
Men moet dit einde immers in verband brengen met een theorie die in de mond gelegd is van Zji ago's oom, een voormalig
priester en filosofisch auteur, die grote invloed op de dokter
heeft . De e man egt dat men atheist kan ijn en toch eten
dat de mens niet leeft in de natuur, maar in de geschiedenis, die
is ingesteld door Christus en aarvan het evangelie de grondslag
is . Ideeen als de naastenliefde, de persoonlijke vrijheid en het
leven opgevat als offer, ijn nodig om het m sterie van de dood
to ontraadselen . De geschiedenis is het erken daaraan. Zij is in
de e in mogelijk gemaakt door Christus, door iens dood de
mens kan voortleven in het nageslacht en `thuis kan sterven, in
de geschiedenis, in plaats van op straat' .
De schrijver heeft met `de dood op straat' van ijn hoofdpersoon onget ijfeld illen eggen dat die dood inloos is, een gebeurtenis buiten de `geschiedenis', die de vrijheid van het individu
veronderstelt .
Alle gebeurtenissen en gedachten van Dokter Zji ago convergeren tenslotte in een bittere klacht, een klacht eerder dan een
aanklacht, over de ontluistering en de ontreddering, over het verraad dat de revolutie in Rusland gepleegd heeft jegens het leven
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in de door Pasternak persoonlijk geinterpreteerde opvatting van
het christendom.
Hij is bitter over de intellectuelen die ich door concentratiekampen verfrist en heropgevoed voelen . 'Een man in ketenen
idealiseert altijd ijn slavernij .' Hij vergelijkt de e mensen met
circuspaarden die ich elf gedresseerd hebben . Hij veracht de
helden van de revolutie, `fanatici met oogkleppen', `de geest van
middelmatigheid, die men tientallen, honderden jaren adoreert
als een heilige aak'.
Over het mar isme : `Ik ken geen stroming die verder ver ijderd is van de feiten dan het mar isme . Ieder is be ig ijn ideeen
to verifieren aan de ervaring, maar de mensen die aan de macht
ijn keren de aarheid de rug toe in naam van de fabel die ij
gesmeed hebben omtrent hun eigen onfeilbaarheid . De politiek
egt mij niets . Ik houd niet van mensen die onverschillig ijn voor
de aarheid .'
Met al ijn ge ildheden, romanciers-onhandigheden, geforceerde s mboliek en oneconomisch gebruik van personen is
Dokter Zji ago een indruk ekkend panorama van een sombere,
alle aarden ver oestende periode, een aangrijpende elegie over
de onmenselijkheid en tegelijkertijd een ode aan de vrijheid,
ver adigd van verering voor het leven, van een geluk vol tranen
oals alleen in gevangenissen denkbaar is .
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Charles Dickens A Christmas carol

`Dickens' is een begrip ge orden dat men to vaak en to uitsluitend associeert met postkoetsen, landelijke herbergen, kerstmisatmosfeer en knappende haardvuren . Hij is onget ijfeld, ten
dele, de `dichter' van het goede leven en van de humor. Maar hij
is ook, en voor een veel groter deel, de 'dichter' van de sloppen
van Londen, de getuige van de sociale antoestanden tijdens
het begin van het industriele kapitalisme . De melodramatische
interme i, die al o schril contrasteren met de onbe orgde leukigheid van de Pick ick papers, krijgen in het latere oeuvre een
vollere klank : het sombere, het lugubere, de vereen elviging
met sadisme en lijden ijn motieven die steeds meer aandacht
opeisen .
Het onderbaarlijke van Dickens is dat hij met een conventioneel in icht in de menselijke natuur een sortering van levende
mensen heeft gemaakt, oals alleen de grote 'scheppers' in de
romanliteratuur dat gekund hebben . De e Engelsman as geen
eersterangs ps choloog oals enige van ijn Franse en Russische
tijdgenoten aren . Men krijgt uit ijn soms vlakke, geidealiseerde vrou enfiguren, uit ijn op een enkele tic levende mannelijke
karikaturen vaak de indruk dat hij elfs niet beschikte over de
ge one mensenkennis, die een in icht in de samengesteldheid
van karakters en de betrekkelijkheid van een oordeel erover
omvat . Dickens erkt met de ps chologische conventies van ijn
tijd : de nobele natuur en de schurk, de vertrapte onschuld en de
lo ale grappenmaker, de ijdele, de domme en de misdadiger . Wat
de e onmogelijke figuren aanvaardbaar en elfs onvergetelijk
maakt, is dat men e iet leven, dat e ijn opgenomen in een
groot be egend geheel van gebeurtenissen, daden en gesprekken . Denkt men over de e mensen na, dan ijn ij onbestaanbaar, maar leest men hun avonturen, dan heeft men deel aan hun
bestaan . Tegenover de evidentie verliest iedere redenering haar
be ijskracht .
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Een schrijver in de gangbare moderne opvatting is iemand die
een bepaalde kritiek des levens meedeelt, die gestalte geeft aan
ijn eigen in icht omtrent het e en van de mens en ijn lot in
de ereld . Als een schrijver in de e in moet men Dickens niet
in de eerste plaats ien . Hij is voor alles een verteller, een man die
de verveling verdrijft met onderhoudende trucs . Hij is ver ant
aan de variete-artist, iens hoofddoel is : verbluffen, boeien, het
publiek vasthouden, odat het geen gelegenheid krijgt tot ichelf to komen o f de aal to verlaten . Dickens is de echte artist van
de vertelling, de man die de trucs van het `make-believe', het netecht, beheerst . Het probleem van de ps chologische aarheid
bestaat voor hem niet . Hij heeft alleen to maken met de problemen van arrangement en belichting, van voordracht en effect .
Dat is ook de reden, geloof ik, dat men ich in ijn ereld o volkomen verlie en kan, dat men, ondanks ijdlopigheden die anhopig kunnen maken, o eer door de e boeken geabsorbeerd
kan ijn .
Dickens hoort ook duidelijk thuis in de 19de eeu , aarin de
burgerij die einig door plichtplegingen en societ leven in beslag erd genomen, eindeloos veel vrije tijd beschikbaar had en
ernaar snakte ich die to laten afnemen door een verteller die
van hun saaie levens iets betoverends ist to maken . Zijn romans
verschenen in afleveringen of in eekbladen. Ter ijl die publikatievorm ener ijds verant oordelijk is voor het arrangement
- iedere aflevering moest een elfstandige voldoening geven, een
eigen clima be itten - is hij ander ijds bevorderlijk voor de eindeloosheid en de uit eidingen, die de vrees van de schrijver en
van ijn le ers uitdrukten dat het verhaal to spoedig uit ou ijn.
De boeken van Dickens onderscheiden ich van andere colportage-romans uit ijn tijd niet alleen door het kunstenaarschap
van de auteur, maar ook door het onder erp. Het is niet slechts
de virtuositeit, de levendigheid en de geraffineerd gee ploiteerde emotie die Dickens onderscheiden van ijn collega's . Het is
vooral ijn nieu e onder erp : het leven van de kleine burgers
en van de `underdogs' der samenleving, dat bij schrijver en publiek machtige emoties ontketende, even nieu als de sociale
toestanden aarop ij betrekking hadden .
MetA Christmas carol slaagde hij erin de gunst van het publiek
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terug to innen, die hij door ijn Pick ick papers had gekregen,
maar met Martin Chu le it niet had kunnen handhaven . Weinig
verhalen in de literatuur ijn o populair en einig verhalen met
o'n grote populariteit ijn o gebrekkig als dit . Laten ij ons
niets ijsmaken : als het vandaag voor het eerst ou verschijnen
to midden van de overvloedige boekenproduktie van de maand
december, ou de literaire kritiek er einig aandacht aan schenken . In de meeste bladen ou met een korte, el illende aankondiging van dit 'kerstlied in pro a' met ijn suggestieve ondertitel `een spookverhaal van kerstmis' orden volstaan.
Hier en daar ou op ver ijtende toon orden gesproken over
de ongeloof aardige ps chologie en er ouden enige diepe uchten geslaakt orden over de mier oete stichtelijkheid van de
strekking . Enkele recensenten ouden misschien van hun instemming met die strekking doen blijken, maar daarbij niet ver uimen de schrijver to kapittelen voor ijn verheerlijking van de
materiele genoegens van het kerstfeest . De heer Dickens, ou
men in sommige Nederlandse bladen kunnen le en, voert een
eerbied aardig en ter gelegenheid van kerstmis eer geeigend
pleidooi voor christelijke naastenliefde, maar het heeft ons bedroefd dat hij aan de e are kerstgeest een onchristelijke aandacht voor eten en drinken verbindt . Hoe is het mogelijk dat
de hoogste Charitas met de elfde l riek als het laagste ge elg
ordt be ongen?
Het le ende publiek volgt met een verk ikkende eigen innigheid ijn eigen voorkeur. Ook een hedendaagse Christmas carol
ou een goede kans maken tot de best verkochte boeken van de
maand to gaan behoren . Wat de mensen in dit verhaal aantrekt,
is juist die combinatie van naastenliefde en feestelijk smullen die
erin verheerlijkt ordt . Wat de le er van A Christmas carol bijblijft, ook als hij de details van de geschiedenis vergeten is, hangt
immers juist samen met die sfeer van eldadige overvloed, van
behaaglijk genieten als een feestelijke verovering op de schrielheid en de kou.
De kerstsfeer van dit verhaal bestaat alleen in tegenstelling tot
de kou, de duisternis, de sneeu en de mist van een onherbergaam klimaat. Het is die ij igheid die ook be it heeft genomen
van de vrekkige Scrooge, de schraperige vrijge el, iens hart een
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ijsklomp is . Dickens' kerstlied is een soort m the, die laat ien
hoe o'n ijsklomp smelt. Wat de elf uchtige Scrooge ontbreekt,
is een concrete fantasie, een be uste voorstelling van het lot van
anderen en van eigen verleden en toekomst . De geesten die hem
komen be oeken, doen niets anders dan hem confronteren met
de realiteit . Zij laten hem ien hoe het toegaat bij de armen, hoe
hij elf ge eest is en hoe een aam en onbetreurd hij sterven al,
als hij o blijft .
Ps chologisch is de verandering die Scrooge daardoor ondergaat, absurd . De e afschu elijke, emotioneel verschrompelde
vrek ordt in een nacht de vrolijkste, eldadigste van alle mensen .
Dickens deinst er niet voor terug de slechtheid van Scrooge op
Christmas Eve even karikaturaal to maken als ijn goedheid
op de kerstochtend . De gevoello e boos icht,die kerstmis `humbug' noemde, is omgetoverd in een armhartige eldoener en
een overtuigd feestvierder : een beschavingsm the, die het contrast verbeeldt van koude door domheid, met armte door inicht .
Dickens' verheerlijking van het 'heidense' in het kerstfeest,
van het Engelse `making merr ', is geen aan de tijd gebonden
contrast met de honger. De gans, de plumpudding en het bier
aren voor hem even e enlijke aarden als het arme hart .
Zijn sociaal christendom heeft geen enkele relatie met ascese of
soberheid . En dat is, lijkt mij, at de le ers van A Christmas
carol altijd beseft hebben : Scrooge is een on erkelijk s mbool,
de geest van Marle is een grie elig bedenksel ter verhoging van
de ge elligheid, maar het ple ier-in-het-ple ier is reeel . Het is een
overmoedige, uitdagende vitaliteit die ja egt tegen de geneugten van het leven at aan dit verhaal ijn vaart en ijn baldadig
oordgebruik heeft gegeven, dat men ook voor ge ollenheid
ou kunnen houden.
De veronderstelling dat A Christmas carol vandaag ou kunnen verschijnen, is even el niet to handhaven als men let op de
achtergronden van Dickens' sociaal sentiment . Toen hij dit verhaal schreef in 1843, as niet alleen het contrast tussen de koude
duisternis van de interse stadsstraten met de behaaglijkheid
van de met kaarsen en met vlammende open haarden verlichte
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binnenkamers groter dan tegen oordig, maar ook de tegenstelling tussen armoe en rijkdom veel schrijnender . Het as de tijd
van de grofste sociale misstanden, van een erkelijk uitgebuit,
hongerig proletariaat tegenover een kleine klasse die in elstand
leefde . Het as de tijd aarin meer dan ooit de rijken uit elfbehoud de ogen sloten voor de ellende der armen, voor de mishandeling van de kinderen, die in mijnen en fabrieken moesten
erken .
Het hele oeuvre van Dickens is ondenkbaar onder dit sociale
protest. De gevoelsbasis van A Christmas carol is de elfde als
van het Communistisch manifest. Het doet alleen geen beroep
op de verdrukten, maar op de verdrukkers .
Dickens as geen socialist . Zonder een uitgesproken maatschappelijk revolutionaire ge indheid as hij el steeds in de
ban van het daarbij behorende sentiment . Hij as be eten door
ijn meeleven met verdrukking en ellende . Vooral de ondraaglijke situatie van het mishandelde kind obsedeerde hem en de
eerslag daarvan in ijn erk is veel meer in de gevoelstoon to
vinden dan in een verstandelijk aanvaard besluit tot actie . In dit
op icht is hij ver ant aan Dostoje ski, dat de menselijke misere
hem to groot en to fundamenteel voorkomt om er met structurele hervormingen aan to kunnen dokteren . In geestelijk op icht
is Dickens een middenstander die niets aan de sociale orde il
ver rikken ; in emotionele in kan men hem een revolutionair
noemen, die een pleidooi voert voor een menselijke benadering
van `het olk'.
Barna b R u dge
Barnab Rudge is eker niet Dickens' meester erk . Het is gro-

tendeels onvervalst melodrama en de karaktertekening vertoont
ijn ge one hebbelijkheden van overdrijving en effectbejag, terijl het aandeel van de humor, bij hem nooit helemaal af e ig,
geringer is dan in ijn andere boeken uit die tijd . Maar het verdient toch bij ondere aandacht, omdat het een van de einige
getuigenissen is van ijn revolutionair sentiment . Hij is er ook
veel langer aan be ig ge eest dan aan ijn meeste andere boeken .
De intrige is gecompliceerder dan ge oonlijk bij hem het geval
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is . Het is bekend dat Edgar Allan Poe een van de einigen as
die tijdens de feuilletonsge ij e publikatie van de roman heeft
kunnen raden hoe alles in elkaar at . Maar de e ver ikkeldheid
is bij een geboren improvisator als Dickens as geen onvermengde aanbeveling . De spontaneiteit van de inventie, anders ijn
sterkste kant, is er onget ijfeld door geschaad . Daar staat tegenover dat hij hier een uitdrukking ocht voor diepere emoties en
voor over hij in Barnab Rudge minder dan in ijn beter geslaagde boeken optreedt als de geniale variete-artist van de vertelling, komt hij er meer uit to voorschijn als schrijver, d . . . als
criticus van het leven.
Dit boek is in ekere in een historische roman . Het ondererp ordt gevormd door de anti-katholieke relletjes die in 1780
in Londen plaatshadden, de . g . Gordon-riots . Ged arsboomde
hu elijken, de vete van t ee edellieden, een lugubere misdaad
en de spookachtige terreur van de opgejaagde bedrijver ervan
ijn daar op min of meer vernuftige ij e doorheen gevlochten .
Maar de schrijver concentreert ich toch op de opstandige be eging uit de 18de eeu , op het opge eepte protestantse fanatisme en vooral ook op de be egingen van de massa, de `mob',
die hij als een huivering ekkend, vernietigend monster afbeeldt .
Nu heeft de oproerige be eging van 1780 inderdaad afmetingen aangenomen die uit de aanbieding van een ver oekschrift
aan het Lagerhuis, aarin aangedrongen erd op intrekking van
een et die de achterstelling van de katholieken had opgeheven,
nau elijks ijn to begrijpen . Niet alleen kerken en oningen van
rooms-katholieken ijn geplunderd en verbrand, maar ook de
gevangenis van Ne gate erd in brand gestoken. Van andere gevangenissen erden de deuren geopend . De Bank of England en
andere publieke gebou en erden aangevallen . Londen as enkele dagen in de macht van de `mob' . Als men de e voorvallen
leest, het ij in de geschiedrela en, het ij in de kleurige en plastische eergave die Dickens ervan geeft, ordt men sterk herinnerd aan de volksbe eging aarmee de Franse revolutie gepaard
ging . Men vervange slechts de naam Ne gate door Bastille om
in to ien dat negen jaar voordat in Parijs de massa in be eging
k am, een Engelse revolutie enkele dagen mogelijk scheen . (De
historici eten natuurlijk el en kunnen precies uitleggen aar-
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om het in het ene land niet en in het andere el tot een echte
revolutie k am . Zij begrijpen alles, achteraf .)
Hoe duister de e Gordon-riots overigens gebleven ijn, men is
het er algemeen over eens dat een dieperliggende ontevredenheid dan de Catholic Relief Act van 1778 kan hebben opge ekt,
aan de e uitbarsting ten grondslag moet hebben gelegen . Men
spreekt dan ge oonlijk over ongeduld over het voortduren van
de oorlog met Amerika en over afkeer van koning George III .
Voor Dickens moet het oproer sterk gekleurd ijn door de
chartistenbe eging, die ich in de jaren voorafgaand aan de verschijning van dit boek (1841) begon to ont ikkelen . De agitatie
voor algemeen kiesrecht en vertegen oordiging van de arbeiders
erd aange akkerd door de crisis van 1840, toen de erkloosheid in de te tielindustrie stakingen en relletjes veroor aakte .
Het oproer van 1780 krijgt o een algemene betekenis . Dickens is
een tegenstander van de revolutie, maar hij geeft een aarschuend beeld van at er gebeurt als de ontrechten en de k aadilligen ge amenlijk gaan optreden . Ofschoon hij Been doekjes
indt om ijn s mpathie, die geheel en al is bij de katholieke
minderheid, vervolgd op grond van haar geloof, en hij een af ichtelijk beeld schetst van protestants fanatisme en bigotterie, is
hij met ijn hart toch el dicht bij de opstandigen, die veelal
reageren op persoonlijke misere en onrecht .
Naast de fanatieke anti-papist Lord George Gordon en ijn
laaghartige, h pocriete secretaris ont erpt Dickens een reeks
van rebellen die ieder een ander soort van rancune en opstandigheid vertegen oordigen . De leerjongen Simon Rappertit, die
een geheim genootschap van Ridders-leerjongens heeft georganiseerd dat voornamelijk tegen de Ba en is gericht, is de oveel
mogelijk in het kluchtige getrokken karikatuur van de revolutionaire arbeidersbe eging. Eerst in Hard times (1854) en A tale
of t o cities (1859) kon Dickens voor de grieven van de arbeiders
at meer begrip opbrengen .
Zijn s mpathie is duidelijk bij het mauvais sujet Hugh, de atletische natuurmens, een t pisch-romantische verheerlijking van
de brute analfabeet . Een van de aanleidingen tot het schrijven
van het boek, heeft de schrijver verklaard, as de terechtstelling
van een ongehu de moeder die, door haar aristocratische vriend
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in de steek gelaten, valse bankbiljetten as gaan uitgeven om
voor haar kind to kunnen orgen. Dickens maakt nu van dit in
onrecht geboren natuurlijke kind ijn oeste natuurmens Hugh .
Hij ordt een van de leiders van de opstand . In ijn dood aan
de galg (`de
arte boom aarvan ik de gerijpte vrucht bee) is
vooral de romantische aanklacht tegen de maatschappij die dit
boek behelst besloten .
De hoofdpersoon, Barnab Rudge, is een achterlijke jongen,
van nature 'goed', oals Hugh van nature `slecht' is . Hij is idioot
ge orden, ordt to verstaan gegeven, door de verschrikkelijke
misdaad die ijn vader tijdens de
angerschap van ijn moeder
heeft begaan . De e pathetische figuur, ook van een natuurmens,
gesierd met bloemen en pieken, ordt argeloos door Hugh meegesleurd in de opstand . Verge eld van Grip, de pratende raaf die
ij er is dan hij (een portret van de raaf die Dickens elf be eten
heeft en aarschijnlijk het model voor Poe's `Raven'), s mboliseert Barnab het 'idiote', onmondige olk, gescheiden van ijn
verstand, dat uit de misere door geringe aanleidingen gemakkelijk tot opstand komt .
Onder de romantisch-menslievende emoties die Dickens in dit
aan de revolutie ge ijde boek heeft gelegd, vindt men een nog
persoonlijker thema . Toen de schrijver t aalf jaar as, erd ijn
opvoeding plotseling onderbroken door de arrestatie van ijn
vader, die voor schulden in de gevangenis erd ge et . Hij elf
moest toen etiketten gaan plakken op schoensmeerflesjes en dit
is een vernedering ge eest voor de eer uchtige jongen, aarvan
volgens Edmund Wilson de echo in ijn oeuvre telkens is terug
to vinden . In elk geval is het duidelijk dat de aanval en het in
brand steken van de gevangenis door hem beschreven is met
meer dan ge oon enthousiasme . Ook is het opmerkelijk dat het
motief van de vader die onrecht pleegt jegens ijn oon in drie
verschillende ettingen in dit boek voorkomt . Door de schuld
van hun vaders verliest de een (Joe Willet) ijn arm, de t eede
(Barnab ) ijn verstand en de derde (Hugh) ijn leven . Indien het
revolutionair sentiment van Dickens verstikt is door ijn ordelievende middenstanders-mentaliteit, dan is het in de e drievoudige formule 'goede oon contra slechte vader' toch nog terug
to vinden.
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F. M . Dostoje ski Het landgoed Stepantsjiko o

Uit de tijd toen ik verslaafd as aan de meester erken van Karl
Ma herinner ik mij een figuur die mij intrigeerde en ergerde :
Old Wabble . De e bejaarde pelsjager erd geintroduceerd als
to behoren tot die familie van grote helden ier namen begonnen met `old'. Bij Old Shatterhand, Old Firehand, Old Surehand voegde ich nog dit andere toonbeeld van schranderheid
en moed, kracht en ieleadel, Old Wabble . Maar naarmate het
verhaal vordert vallen er steeds meer edelijke schadu en over
de e held, totdat hij tenslotte de gedaante van een nuancelo e
boos icht heeft aangenomen . Als de schrijver met hem klaar is,
dan is die Old Wabble o slecht, dat ook het tederst gemoed de
martelingen die ijn deel orden als een verdiend loon accepteert .
Het is dus niet o dat Karl Ma tevoren een figuur, Old Wabble,
heeft ont orpen en ich tijdens het schrijven aan dat ont erp
heeft gehouden . Nee, hij heeft de man iedere dag opnieu geimproviseerd en hem telkens laten ijn at ijn gevoel voor spanning en melodrama van hem eiste, onder acht to slaan op de
bestaanbaarheid en de consistentie van het karakter . Ik maak
mij sterk dat die tot schavuit evoluerende held ook meer van de
schrijver elf heeft meegekregen dan de geldealiseerde ik-figuur
van Old Shatterhand, omdat improvisatie, hoe gebrekkig ook
uit een romantechnisch oogpunt, meer verraadt dan orgvuldige
ont erpen.
Er ijn trou ens meer van dergelijke inconsequente personages in de literatuur. Juist de beste schrijvers, de `geboren' schrijvers, be ondigen ich eraan, omdat ook ij alleen de hartstocht
van de improvisatie kennen . Shakespeare's Falstaff bijvoorbeeld
is een t pisch geimproviseerd, onsamenhangend personage, dat
binnen de algemene contouren varieert naar de behoeften van
de scene die de auteur onder handen had . In de epiloog van Henr IV openbaart Shakespeare elfs een plan voor Falstaff, dat hij
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in Henr V niet uitvoert . De aak is dat Falstaff een van die intieme schrijversprojecties is die telkens aan alle plannen ontsnappen ; die onder elfstandige, afgeronde personages to orden,
de onthullendste capriolen uitvoeren.
Dostoje ski is een van de meest karakteristieke schrijvers
voor dit soort figuren . Telkens eer treft hij door de ps chologische onmogelijkheid van de e travagante reacties van ijn personen, ter ijl die reacties tegelijkertijd door hun nau e verbinding met de schrijver elf een onmiskenbaar aroma van echtheid
be itten . De verhouding van intelligente le ers tot Dostoje ski
is vaak dat ij eerst overbluft, ondersteboven ijn van de e lectuur en daarna met inschakeling van enige kritiek en scepsis geneigd ijn al die e treme en pathetische figuren to ver erpen .
Het derde stadium moet, geloof ik, ijn dat men Dostoje ski
aanvaardt en be ondert als de grootste der improvisatoren, die
de ps chologie van ijn personages o niet opoffert dan toch
oprekt en verbuigt voor ijn eigen obsessies . Men moet dan niet
proberen al die onsamenhangende mensen binnen de termen van
een gangbare ps chologie tot eenheden to interpreteren . Zij ijn
aaneengeschakelde improvisaties, die buiten de romangebeurtenissen aarin ij optreden geen af onderlijk bestaan voeren .
Het duidelijkst doet dit verschijnsel ich voor bij de narren en
boos ichten, aarbij telkens de t ijfel ordt ge ekt of ij niet
eigenlijk 'goed' ijn, of ij geen gevallen engelen ijn, die bij een
andere constellatie niet voor de edelste verschijningen ouden
onderdoen. Wat Niet sche over Shakespeare geschreven heeft :
'Wat moet men geleden hebben, om o de nar to kunnen spelen,'
legt de nadruk op dit nau e contact tussen het lijden, de onden
van een schrijver en ijn onsamenhangende, humoristische personages . Falstaff is van de elfde familie als Foma Fomitsj Opiskien uit Dostoje ski's 'humoristische' roman Het landgoed
Stepantsjiko o. Een belangrijk verschil is dat Shakespeare's personage de taak heeft om to charmeren, voor ich in to nemen,
ondanks ijn lafheid en ijn schurkenstreken die men geneigd
is door de vingers to ien . Foma Fomitsj daarentegen is als het
eer in ekkendste en belachelijkste monster voorgesteld, maar
ijn tirannieke heerschappij over een edel en achtmoedig landheer is o verregaand, dat Niet sche's uitspraak voor hem o kan
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orden gevarieerd : Wat moet men geleden hebben, om ich o to
moeten reken.
Het lijden van Foma Fomitsj bestond erin dat hij een vernederende betrekking als voorle er van een generaal heeft moeten
aanvaarden ; dat hij met een bij onder hoge dunk van ich elf
heeft moeten gehoor amen aan de grillen van die man, hem heeft
moeten vleien en amuseren . Zonder enige kennis of talent of
goede eigenschap - Dostoje ski legt er de nadruk op dat ijn
eigendunk op niets berust - eet hij de vrou van de generaal
en enige andere bij onder domme vrou en onder ijn suggestie
to krijgen, odat hij na de dood van ijn meester ich met dit
adorerend gevolg kan vestigen op het landgoed van de oon van
de generaal (uit haar eerste hu elijk) . Hier oefent Foma Fomitsj,
gesteund door de halfgare ijven, de absurdste en onverdraaglijkste terreur uit die ich denken laat . Alle elfgevoel, dat in de
periode van dienstbaarheid en clo nerie gekneusd erd, moet
nu op de monsterachtigste manier gestreeld orden . Doordat de
eigenaar van het landgoed, de overste Rostane , een van die angelieke figuren is die men ook uit de grotere romans kent (vorst
M sjkien en Aljosja Karama o ), ijn er geen gren en aan de
vernietigende vermogens van Foma Fomitsj' rancune .
Hij maakt iedereen ongelukkig, hij geniet van ijn macht door
het toebrengen van Teed, totdat de overste in een plotselinge uitbarsting hem het huffs uittrapt, hem letterlijk door de gla en deur
heen het terras op slingert . Dostoje ski herinnert ich dan dat
hij een 'humoristische' roman heeft illen schrijven . Hij laat
Foma Fomitsj terugkomen en optreden als be erkstelliger van
het algemeen geluk. Het hu elijk dat hij steeds in de eg heeft
gestaan gaat door en iedereen is hem dankbaar . Men heeft het gevoel dat hij ijn parasitaire terreur ook onder die complete ommekeer had kunnen voort etten . Maar Dostoje ski, die voortdurend gesuggereerd heeft dat de man in oorlog leeft met de
mensheid egens ondergaan Teed en dat een ver oening altijd
mogelijk blijft, vergeet ter ille van het geimproviseerde effect
dat monsters niet o plotseling eldoeners orden en dat die
ver oening, oals hij ook in ijn beschrijving van het latere bestaan van Foma doet uitkomen, eigenlijk niet mogelijk is .
Men heeft hier dus to doen met een doorbreken van engel-
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achtigheid in een boos icht, omdat hij in Dostoje ski's opvatting een gevallen engel is, een vernederde en beledigde, die door
ijn mishandeling ontspoord is . Vanuit de auteur ge ien, die ook
de M sjkiens en de Aljosja's heeft voortgebracht, is dat begrijpelijk . Maar als men voorstelbare en homogene personages veracht, voelt men ich bij de ommekeer van Foma op de elfde
manier opgelicht als bij de evolutie van Old Wabble . Bij nader
in ien is dat misschien een van de meest 'humoristische' kanten
van het boek .
Aantekeningen uit het dodenhuis
Memoires uit het souterrain

Een aantal van Dostoje ski's grote romans is in Nederland sinds
lang bekend . Er is geen schrijver die door oveel bevolkingsgroepen en op o verschillende niveaus als 'diep' en 'geniaal' ordt
beschou d. Maar behalve een paar verhalen, oals 'Witte nachten' en `De achtmoedige', erden bij ons vooral de grote romans
Schuld en boete, De idioot, De demonen en De gebroeders Karama o gele en . Een complete editie bestond niet en het as
dus ook niet doenlijk om, uit Nederlandse vertalingen, een ontikkeling in Dostoje ski to ontdekken . Men kon, onder ich
tot buitenlandse edities to enden, met geen mogelijkheid nagaan aar ijn denkbeelden vandaan k amen, hoe ijn levensgevoel en ijn kijk op mensen en ereld tot stand aren gekomen .
Men kon ook over de aard van dat levensgevoel de meest uiteenlopende in ichten verkondigen . Men kon op goede gronden
menen dat hij een idealist as of een c nicus, een man die het
laatste oord liet aan de christelijke liefde of aan een eer onchristelijke haat . Men kon in hem een bevrijder ien van allerlei
belemmerende traditionele on aarheid en ook een van de bekrompenste reactionairen die ooit de pen hebben gevoerd . Men
kon het over alles at Dostoje ski betreft oneens ijn, behalve
over het feit dat hij door veel 'lijden' as heengegaan, omdat hij
een grie elige kennis be it van de manieren aarop mensen met
onlustgevoelens omgaan .
Nu il ik niet be eren dat het verschijnen van Dostoje ski's
ver ameld erk in Nederlandse vertaling met een slag een einde
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al maken aan de e meningsverschillen . Sommigen ullen hem
blijven ien als een Messias met een Boodschap voor on e tijd .
Anderen ullen hem als een ramp alige gek blijven beschou en,
al dan niet geniaal . Ik il alleen vaststellen dat de geinteresseerde le er ich voortaan gemakkelijker een eigen mening kan vormen over de ver arrende persoonlijkheid van de e auteur.
Men kan al een deel van de tegenstrijdigheden opruimen als
men in iet dat er een breuk in het leven van Dostoje ski is geeest die ich enige jaren na ijn terugkeer uit Siberie moet hebben voorgedaan . Zoals men eet behoorde de in 1821 geboren
schrijver in ijn jeugd tot een radicale groep van liberaal en socialistisch ge inde intellectuelen . Onder het politieregime van
Nicolaas I erd de e groep opgerold . In 1849 erd Dostoje ski
gearresteerd, ter dood veroordeeld, op het laatste moment begenadigd en tot vier jaar gevangenis in Siberie veroordeeld . Na ijn
straf to hebben uitge eten erd hij niet vrijgelaten, maar ingelij fd bij een lijnregiment en eerst in 1859 k am hij uit Siberie in
St . Petersburg terug .
Nu is het mogelijk, en elfs aarschijnlijk, dat Dostoje ski als
'een ander mens' uit ijn ballingschap is teruggekomen . In ijn
literaire produktie maakte ijn verblijf in de strafkolonie van
Omsk aanvankelijk geen aan ijsbaar verschil . Een van ijn eerste
publikaties na ijn terugkeer as de 'humoristische' roman Het
landgoed Stepantsjiko o, aarin de le er eer nadrukkelijk voor
sombere conclusies gespaard blijft . Maar ook in ijn uiteraard
minder rooskleurige Aantekeningen uit het dodenhuis, aarin
hij rapport uitbracht van ijn gevangeniservaringen, blijft Dostoje ski de eldenkende, progressief ge inde auteur die hij ook
voor ijn verbanning as . Hij had het uitgehouden in het `dodenhuis' als een geisoleerde intellectueel uit een hogere klasse to
midden van dieven en moordenaars, die vooral minachting voor
hem hadden doordat hij ich had vastgeklampt aan de gedachte
dat ijn straf van beperkte duur ou ijn . De vrijheid borg voor
ijn gevoel alle mogelijkheden in ich . Aantekeningen uit het
dodenhuis is een gedocumenteerde aanklacht tegen het levend
begraven houden van mensen en van mentaliteit dus het getuigenis van een liberaal, van iemand iens positiviteit is gelegen in
de vrijheid en in de verbeterbaarheid van de maatschappij .
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De e Aantekeningen dateren uit 1861 en 1862 . Maar t ee jaar
later, in 1864, verschijnen van Dostoje ski's hand notities van
een geheel ander karakter : Memoires uit het souterrain . Hier is
een man aan het oord die men alleen maar het tegendeel van
' eldenkend' kan noemen, een man voor ie de vrijheid niets
betekent en die ich dan ook vrij illig levend begraven heeft in
ijn kelder. De schrijver van de e memoires heeft met alle morele
aarden afgerekend, hij spot met alle idealistische gevoelens .
Wat hem betreft kan de ereld vergaan, als hij ijn kopje thee
maar krijgt .
Nu moet men niet menen dat Dostoje ski vanuit ijn mensenkennis in dit boek een schets heeft ont orpen van ijn eigen
tegendeel, dat de gefrustreerde figuur die in het souterrain ijn
raak over de mensheid it uit to broeden, met morele bedoelingen is gecreeerd om to aarschu en tegen een mensent pe
aarvan hij alleen de mogelijkheid is gaan veronderstellen . De e
nihilist-uit-rancune is geen romantische afsplitsing van een romancier die nu eenmaal allerlei menselijke mogelijkheden omvat .
Het accent van eigen ervaring is onmiskenbaar en de souterrainmens is trou ens voortaan een constante aan e igheid in Dostoje ski's erk . Het is aar dat hij tegen dit t pe heeft illen
aarschu en, oals hij in ijn voor oord be eert, omdat hij het
afschu elijk en gevaarlijk vond . Maar hij ist ook dat hij het elf
as .
Tussen het Dodenhuis en het Souterrain heeft ich in Dostoje ski een breuk voorgedaan, die men kan ien als een crisis van
het positivistische optimisme van ijn tijd . Wordt het 'lijden'
van de mensheid goedgemaakt door een in uit icht gesteld geluk? Dat as ijn illusie in de gevangenis ge eest en toen het
geluk na enige jaren van vrijheid uitbleef, ant oordde hij : nee .
De vrijlating van de lijfeigenen die omstreeks de e tijd plaatshad
(door toedoen van de liberale tsaar Ale ander II) versterkte hem
in die opvatting . Alle progressiviteit as in ijn ogen een insbegoocheling aarmee de mensen hun fundamenteel ongeluk niet
erkelijk kunnen verhelpen . Hij ging ijn eigen voormalige voorkeur voor ` esterse' ideeen ien als een oppervlakkige komedie .
Door ijn verblijf in het dodenhuis had hij een les geleerd die hij
nu pas bij ich elf toeliet : dat medelijden en mensenliefde affec-
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taties ijn van de oppervlakte, maskers aarachter egoisme en
reedheid ich verbergen .
Het nihilisme as in de Russische literatuur geen nieu e aak.
In ijn Vaders en onen had Toergenje een gedeeltelijke nihilist
getekend die met vele oude aarden had gebroken, maar die
toch nog niet op het idee as gekomen om de moraal om to keren . Dat as de stap die Dostoje ski deed . Zijn souterrain-mens
trok de consequentie uit het atheisme : hij plaatste ich aan `gene
ijde van goed en k aad'. Zonder de goddelijke autoriteit en het
geloof in de onsterfelijkheid is de moraal in Dostoje ski's ogen
on innig ge orden. In Misdaad en straf (dat vroeger in navolging van Duitse vertalingen vooral bekend as als Schuld en
boete) erkt hij het principe uit . Voor de superieure mens bestaat de moraal niet . Raskolniko doodt de oekeraarster als
een e periment met ich elf: om na to gaan of hij tot het napoleontische t pe behoort voor ie de kleine-mensenregels niet
gelden . De uitkomst is negatief, niet omdat de gedachte niet
deugt, niet omdat Dostoje ski, oals el is be eerd, il aantonen dat men altijd ijn daden moet boeten omdat de goddelijke
autoriteit bestaat, maar omdat Raskolniko tegen de onderneming niet bleek opge assen . Raskolniko geeft ich aan omdat
hij to ak as en ijn enige berou geldt die akte .
Dostoje ski ocht intussen el degelijk naar een verlossing
uit het souterrain-nihilisme, dat hem als ijn meest eigen aarheid bleef k ellen. Maar in ijn romans blijven de verlossingsfiguren, M sjkien uit De idioot en Aljosja uit Karama o bleke
alibi's vergeleken bij de Sta rogins en de Kirilo s uit Bo e geesten, (Demonen) en de I an Karama o s.
Men mag, lijkt mij, aannemen, dat de ondraaglijkheid van het
bestaan het fundamentele besef as van de overgevoelige epilepticus Dostoje ski. Aanvankelijk meende hij, onder invloed van
hem omringende schrijvers en esterse lectuur, dat de 'vooruitgang' alles in orde ou maken, dat de liefde alle onden ou helen . Na ijn terugkeer uit Siberie draaide ijn humanitair vertrouen op de toekomst nog door, maar na enkele jaren stortte het
ineen . Het had hem niet geholpen . Hij iet in, dat het idealisme
elfbedrog is en van dat moment of haat hij de idealisten, de liberalen, de socialisten, het Westen . De ereld kan voor ijn part
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vergaan, als hij ijn thee maar krijgt . En hij probeert uit die onmogehjke positie to komen door een krampachtig reactionair
gekleurd geloof . Men had nooit aan de t ijfel mogen beginnen .
Alleen een herstel van de traditionele Russische religie kan het
verderf tegengaan . De 'Russische God' kan de ereld redden .
Voor het publiek gedraagt hij ich voortaan als een orthodo e,
fanatieke panslavist .
Men kan uit ijn geschiedenis de moraal trekken dat vooruitgangsidealen die to veel persoonlijke gekrenktheid moeten compenseren, aardeloos ijn en de neiging hebben uit elkaar to
spatten .
Bo e geesten

Men kan eggen dat Dostoje ski's politieke roman Bo e geesten, ook el bekend als Demonen of De be etenen, als strijdschrift tegen de Russische revolutionairen actueler is ge orden
dan toen het geschreven erd . In de jaren 1871-'72, toen Bo e
geesten verscheen, kon het gemakkelijker ter ijde orden geschoven als een boosaardig reactionair pamflet dan tegen oordig: Dostoje ski beschrijft in dit boek hoe een handjevol revolutionair ge inde jongelieden een provinciestad in rep en roer
kon brengen . Wij ondervinden nu dagelijks hoe hun na aten de
hele ereld aan een soortgelijke behandeling onder erpen. Het
is eker mogelijk de buitenlandse politiek van So jet-Rusland
onder het ge ichtspunt van Dostoje ski's Bo e geesten to bekijken : de buitenlandse politiek, omdat door de eerste revolutionairen, die Dostoje ski laat optreden, het binnenland nog als
een vij andig, to veroveren buitenland erd b ehandeld.
Evenmin als Dostoje ski dat heeft gedaan kan men op dit
ogenblik de politieke actie van de roman losmaken van de gemoedsgesteldheid en de ideeen van de personages die die actie
voeren of die er een gemakkelijke prooi van orden . De samenhang van ulke op het oog heterogene elementen als radicaal
liberalisme, ongeloof, onbegrensde immoraliteit, tot elfmoord
voerende anhoop en politieke ge elddadigheid ordt door de
term `nihilisme' aarmee men toen in Rusland al die dingen bedoelde, al gesuggereerd . Meer dan anderen die die term gebruik-
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ten heeft Dostoje ski het verschijnsel als een persoonlijke ervaring beleefd. Hij heeft er jarenlang mee rondgetobd als met
een lichamelijke k aal die ich in telkens andere s mptomen
openbaarde .
Het nihilisme is naderhand door Niet sche filosofisch en vooral historisch beter gesitueerd . Ook bij hem as het een eigen
ervaring, maar hij heeft het verder als cultuurfilosoof, men kan
eggen als cultuurarts, bekeken en hij heeft daaraan een poging
verbonden om een genees ij e ervoor to vinden. Dostoje ski is
hem de baas in de ps chologische diagnose van de k aal, maar
de genees ij e die hij voorstelt is kenmerkend voor het simplistische denken van de patient . Hij il ge oon terug naar de tijd
voordat de iekte begon, naar de 18de, liefst naar de 17de eeu ,
toen God en de Tsaar nog stevig op hun tronen aten . Men kan
inderdaad vaststellen dat Dostoje ski in de tijd dat hij Bo e
geesten schreef een reactionair as in optima forma . Die vaststelling echter levert geen voldoende grond om ijn beschrijving
van het nihilisme als lasterlijk to diskrediteren oals de moderne
So jet-kritiek doet (b. v. W. Jermilo in ijn boek over Dostoje ski) . Het reactionaire ant oord op het nihilisme dat in de e
roman gegeven ordt door de ongelukkige, verstarde I an Sjato is hier immers een van de vele consequenties van het verordt elis aar
schijnsel . Het religieu e standpunt van Sjato
niet bespot, oals de meeste andere standpunten in dit boek,
maar het ordt ook niet meer verheerlijkt dan het tot elfmoord
voerende atheisme van Kirilo . De romanschrijver Dostoje ski
is 'objectiever' dan de prive persoon van die naam, die een innerlijk conflict ter ijde moest stellen dat in de romancier intact kon
blijven .
Daarom heeft het verband dat in Bo e geesten gelegd ordt
tussen het daarin veelvormig optredende nihilisme en het revolutionaire streven ondanks het parti pris van de schrijver ijn geldigheid behouden . Evenals de politieke methoden die in dit boek
aan de orde orden gesteld, is de nihilistische achtergrond met
de verdere uitgroei van het ongeloof actueler ge orden dan hij
een eeu geleden ge eest is . Bo e geesten is een boek dat aan
de orde blijft o el om de politiek als om de filosofie ervan en
dat door iedere generatie opnieu aan de eigen ervaringen moet
orden getoetst.
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Evenals Le rouge et le noir van Stendhal en Les fau -monna eurs van Gide is Bo e geesten geschreven naar aanleiding
van een gemengd bericht, al betrof dat in dit geval een nogal geruchtmakende aak . De 22 jarige radicale anarchist Netsjaje
die in 1869 in Moskou arriveerde, had ich uitgegeven voor de
gevolmachtigde van een ijdvertakte internationale organisatie .
Op 21 november van dat jaar erd de student I ano , die niet
ten onrechte t ij fel had uitgesproken aan het bestaan van die
organisatie, door een vijftal revolutionairen onder leiding van
de e Netsjaje vermoord . Driehonderd personen erden gearresteerd, velen erden veroordeeld tot een gevangenisstraf of
verbanning, alleen Netsjaje slaagde erin naar het buitenland
to ontkomen .
Dit nu is het voorval aaromheen Dostoje ski ijn boek georganiseerd heeft . In Pjotr Stepano itsj Wercho enski heeft hij
de revolutionaire bandiet Netsjaje gekopieerd . Het is een van
de levendigste, maar minst levende personages van het boek,
omdat het van buiten erd benaderd . Pjotr Stepano itsj is altijd
in be eging, altijd aan het kletsen en intrigeren . Hij brengt voortdurend de voorschriften in toepassing die to vinden ijn in De
catechismus van de revolutionair, een door Netsjaje samen met
Bakoenin vervaardigde handleiding . Volgens dit geschrift eist de
revolutie een volledige breuk met alle etten, codes en morele
geboden van de beschaafde ereld die totaal vernietigd moet
orden . De revolutionair moet ich met een ijskoud hart in
dienst stellen van dit doel, even eer bereid om to sterven als om
to doden. Liberalen en radicalen moeten orden gecompromitteerd totdat ij ich in dienst stellen van de revolutie . In de meeste gevallen doen ij dat niet en moeten ij orden vernietigd .
Het k aad van de tegen oordige maatschappij moet oveel
mogelijk orden vergroot, odat het olk ijn geduld verliest .
Door allerlei ge elddaden moet er onrust orden ge aaid om
het gevoel ingang to doen vinden dat de bestaande orde ankelt .
Geruchten moeten orden verspreid, de onder ereld moet orden ingeschakeld, de massa moet lang amerhand in een delirium
van angst en fanatisme orden gebracht .
De schrijver heeft ijn Wercho enski volgens de e blau druk
in elkaar ge et . Hij heeft een natuurkracht van hem gemaakt,
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alleen nog maar gericht op ont richting en andaden. Het socialisme aarvan de andere revolutionairen dromen heeft voor
Wercho enski geen enkele betekenis meer. Hij is een revolutionair, maar misschien ook el een politiespion . Het doel van politieke agitatie is bij hem volkomen verd enen . Hij is een virtuoos
van de agitatie elf: intrige, chantage, denunciatie, provocatie,
dat ijn de middelen aarmee hij to erk gaat op een koortsachtige, alles en iedereen ver arrende manier. Wercho enski is het
protot pe van de samen eerder die de samen ering beoefent
als fart pour fart .
Niet onder reden heeft Dostoje ski de e Pjotr Stepano itsj
Wercho enski als oon gegeven aan een ander belangrijk personage in het boek : Stepan Trofimo itsj Wercho enski, de op het
Westen gerichte liberaal, aanhanger van de Franse revolutie en
verheerlijker van etenschap en kunst . Uit dit soort democratische idealisten, die Dostoje ski o goed gekend heeft omdat
hij er elf een as als lid van de Petraje ski-kring, is, suggereert
de schrijver, de revolutionaire bandiet rechtstreeks voortgekomen. De e Wercho enski sr. is een van de best geslaagde figuren
uit het boek . Hij is el opge et als een karikatuur, Dostoje ski
beijvert ich hem o belachelijk mogelijk to maken als een holle
etser, als een met Franse innen om ich heen strooiende, gemak uchtige klaploper, maar vooral door het contrast met de
spijkerharde jonge generatie krijgt de idealistische Stepan Trofimo itsj voor de schrijver lang amerhand oveel dierbaars, dat
hij eindigt als een van de aardigste figuren van het boek . Dostoje ski haat het liberalisme, het maakt hem nijdig, maar hij
capituleert voor sommige liberalen . Voor de quasi-geleerde Stepan Trofimo itsj reserveert hij ook de innigste, ontroerendste
liefdesverhouding van het boek . T intig jaar Lang houden de autocratische grondbe itster War ara Petro na en haar protege
Stepan Trofimo itsj van elkaar onder het elkaar to eggen. Zij
kibbelen altijd, beleven alle conflicten die uit een verhouding
van afhankelijkheid en despotisme kunnen voortvloeien, maar
pas als de eeu ige profiteur een absurde poging tot elfstandigheid heeft gedaan en op sterven ligt, orden de beslissende
oorden gesproken .
Het politieke gedeelte van Bo e geesten kan men ien als een
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ellips met als brandpunten beide Wercho enski's : de liberaal
van 1840 en de nihilist van 1870. Bij de eerste hoort een groep
personages die geinteresseerd ijn in verlichte denkbeelden onder er direct deel aan to hebben : de provinciale gouverneur Von
Lembke die de toekomstige veranderingen el il aanvaarden
als de tijden er rijp voor ijn, ijn vrou Joelia Michajlo na die
gefascineerd is door de jonge Wercho enski en die overtuigd is
dat ij conservatieven, lib eralen en nihilisten el kan ver oenen
op genoeglijke soirees en de schrijver Karma ino , een geheel
ver esterde liberaal en atheist die voor ichtig en slim met de
jonge nihilisten aanpapt . Met de e Karma ino heeft Dostoje ski Toergenje
illen portretteren en belachelijk maken en de
schrijver van Vaders en onen is in de ijdele, precieu e beroemdheid Karma ino eker el herkenbaar, maar door to veel haat
en afgunst al to grof vertekend.
De figuur van Toergenje trou ens is ook buiten de e karikatuur in Dostoje ski's roman voortdurend aan e ig . Het boek
is ten dele een dialoog met de e beroemdere collega, die in Vaders en onen van de nihilist Ba aro een s mpathieke figuur
had gemaakt . Dostoje ski ilde nu de nihilist in ijn are gedaante laten ien . Wercho enski jr. i s ijn ant oord op de . i .
on are Ba aro van Toergenje . Ba aro 's geestelijke vader
ordt aan de kaak gesteld als een dubbelhartige figuur, als egloper die in het buitenland as gaan onen en die Rusland had
verraden, als rijke profiteur die bereid as ook ijn liberalisme
voor een appel en een ei to verkopen en die dus elfs in al ijn
gearriveerdheid de mindere as van de rate Stepan Trofimo itsj
die voor ijn liberale en esthetische aarden tenminste nog in
het krijt trad . Het is misschien ook niet toevallig dat Stepan
Trofimo itsj' beschermvrou e War ara Petro na genoemd is,
de erkelijke naam van Toergenje 's moeder die ook een heersuchtige grootgrondbe itster as . Dostoje ski had kort tevoren
in Baden Baden met Toergenje gekibbeld, hij had geld van hem
geleend dat hij niet kon terugbetalen, hij had van hun t istgesprek een memorandum vervaardigd voor de officiele archieven .
Toergenje , die o geaffecteerd sprak voor ijn gevoel, at hem
heel hoog en al is de figuur Karma ino een onbillijke charge
en een miskenning van Toergenje 's karakter, Bo e geesten als
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geheel ontleent veel aan Dostoje ski's intentie de andere schrijver to ant oorden en to overtroeven .
De revolutionaire figuren rondom Wercho enski jr. ijn de
eigenlijke be etenen, de door de bo e geesten in be it genomen
kleinburgers . Naast ronduit verachtelijke lieden als Lipoetin en
Ljamsjin heeft de schrijver enkele goed illende revolutionairen
gesteld oals Wirginski, die el deelneemt aan de moord op Sjato , maar die intussen aldoor mompelt dat dit helemaal verkeerd
is en ijn
ager Sjigale , de theoreticus van de maatschappij
die na de revolutie al moeten ontstaan . Sjigale heeft in een
uitvoerig geschrift uiteenge et dat de onbeperkte vrijheid alleen
maar kan leiden tot de onbeperkte dictatuur . De vrijheid kan in
ijn s steem slechts orden gehandhaafd voor een tiende van
de mensheid die het onbeperkte beschikkingsrecht moet krijgen
over de rest . Alleen op die manier is .i . het aardse paradijs bestaanbaar. Sjigale is de enige van de samen eerders die niet
meedoet aan de moord op Sjato , niet omdat hij er morele bearen tegen heeft, maar omdat hij beredeneert dat die daad
geen enkel nut kan hebben voor de revolutie .
Het filosofische of religieu e deel van de e roman heeft een
middelpunt : Sta rogin . Hij staat vrij el 'los van de politieke actie in het boek . De jonge Wercho enski heeft hem elis aar de
rol van een passieve leider en volksafgod toegedacht voor ijn
revolutie, omdat de aristocraat Sta rogin onder iets to doen
geadoreerd en gerespecteerd ordt, maar hij elf voelt absoluut
niets voor de functie. Sta rogin heeft vage verbindingen met de
revolutionairen, oals hij ook vage relaties met de overheid heeft .
Hij heeft de elfde dubbel innigheid die de jonge Wercho enski
kenmerkt, iens spirituele projectie hij is, maar de politiek interesseert hem niet, de intrige niet, de macht niet : hij is volkomen
geabsorbeerd door ijn eigen probleem en dat is het nihilisme .
Dostoje ski heeft Sta rogin een eigen bijbeltekst meegegeven: 'Zo dan, omdat gij lau ijt en noch koud noch heet, ik al
u uit mijnen mond spu en' (Openb. 3,16). Zijn nihilisme is dat
van de onverschilligheid, van het onvermogen om iets to voelen,
van de onlust die alles stil et . Hij gelooft niets, hij hoopt niets
en hij heeft niemand lief . Hij is een Russische Don Juan die de
leegheid van ijn bestaan probeert to vullen met erotische genie-
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tingen, met de bevrediging van begeerten onder liefde . Hij is
eerder een losbandige figuur dan een ellusteling . Uit landerigheid of om een eddenschap heeft hij in het geheim een hu elijk gesloten met een manke,
ak innige vrou . Al ijn daden
ijn uitdagingen aan het leven, aan de God in ie hij niet gelooft,
ijn onden lijken het uitlokken van een straf die uitblijft .
Sta rogin heeft t ee vleugeladjudanten, die in de handeling
van de roman niet veel met hem to maken hebben, maar die de
indruk ekken ondergronds met hem verbonden to ijn : Sjato
en Kirilo . Zij ijn de hete en koude varianten van het nihilisme,
aarvan hij de lau e vertegen oordiger is . Sjato heeft evenals
Dostoje ski elf de democratische en progressieve denkbeelden
de rug toegekeerd . Hij ordt beheerst door de il om to geloven,
om orthodo to ijn . Kirilo is de koude, die het atheisme onontkoombaar maar onmogelijk vindt . De mens, oals hij nu is,
kan volgens Kirilo niet leven in een ereld onder God . Dit
is een van de redenen van ijn elfmoord . Een andere is dat de
mens door elf ijn leven to beeindigen ijn il soeverein maakt
en de plaats van God inneemt . Om voor de toekomstige mensen
het leven onder de oude God mogelijk to maken, meent Kirilo , moet hij de e daad stellen, die dus Been ge one elfmoord
is, maar de elfkruisiging van een atheistische Je us . Sta rogin
elf vindt in ijn lau heid nog genoeg van de e kou om op een
overeenkomstige manier to eindigen .
Dit klinkt allemaal nogal somber en Sta rogin die met ijn
t ee alter ego's de nihilistische basis van het boek vormt, is dan
ook een uiterst sombere creatie . Toch is Bo e geesten grotendeels in de toonaard van de klucht geschreven . Dostoje ski heeft
vooral het belachelijke, het tomeloos krank innige van de nihilistische samen eerders illen laten ien en aan brave liberalen
als Toergenje de chaotische consequenties van hun braafheid
illen voorhouden . Voor de le er van vandaag is daarbij fascinerend dat de anhoop van de Sta rogins en de
endel van de
Wercho enski's de ereld ijn gaan beheersen . Dostoje ski
heeft de geboorte laten ien van een politiek s steem aarin het
verband tussen daden en resultaten verbroken is . Misdaden, oals
de moord op Trot ki, orden gepleegd met een beroep op een
ideaal dat in de nevels verd enen, `genihiliseerd' is .
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De heer Chroesjtsje , die sommigen als een heraut van de vrede illen ien, lijkt veel meer op een van Dostoje ski's be eten
paljassen en samen eerders, die alle conflicten illen uitbuiten
en alle k aad vergroten . De ontgoocheling van de communisten
en hun meelopers bij de ontluistering van Stalin na diens dood
is net o iets als de schrik en de ontnuchtering die Dostoje ski
ijn groepje revolutionairen laat beleven als ij plotseling beseffen dat hun idealen tot niets anders hebben geleid dan tot de
liederlijke moord op Sjato .
Dostoje ski's anal se van het revolutionair sentiment is eenijdig en onvolledig . Het heeft nog andere ortels dan nihilistische . Maar ijn these dat humanitaire bedoelingen verdampen
als de leer en de discipline ich van de mensen meester maken,
ordt nog dagelijks bevestigd .
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C ril Connoll Enemies of promise

Hoe komt het dat er 'veelbelovende' talenten ijn, mensen die
vooral in hun jeugd blijk geven van briljante k aliteiten, maar
die hun beloften niet nakomen en de rest van hun leven ver achterblijven bij de prestaties van hun begin? Dit is een vraag die
eerder tot een reeks nieu e vragen dan tot een samenvattend
ant oord kan leiden .
Men kan, om to beginnen, de juistheid van die gegeven belofte
in t ijfel trekken, of voor een interpretatiefout van de toeschouers houden . Maar hoe men ook omgaat met oorden als `talent' en 'belofte', er bestaan onget ijfeld mensen die einig of
niets presteren, maar die toch oveel in hun mars en in hun vingers hebben, dat hun eerste optreden el ver achtingen moest
ekken .
Misschien is het teleurstellen in ge ekte ver achtingen el
regel en het tot bloei gekomen talent een grote eld aamheid.
Misschien moet men de vraag eerder o stellen : door elke ooraak erd een gedane belofte in een bepaald geval ook erkelijk
ingelost?
Daarbij komt dat er ook mensen ijn die in hun eigen ogen to
kort ijn geschoten en niet in de ogen van anderen . Er is oveel
schuldgevoel in omloop dat een schuld oekt om ich aan to
hechten. En er is oveel luiheid die alleen met een k aad ge eten beleefd ordt, hoe eer ook het paradijsverhaal de arbeid als
een vloek heeft beschou d. De begaafde luilak gaat vaak gebukt
onder het vermoeden dat ijn ledigheid een reden heeft, dat er
ergens een vuiltje in het s steem it, dat hem aan ijn bestemming onttrekt. Wat moet hij doen? Hij ou naar de ps chiater
kunnen lopen om to laten onder oeken at het precies is dat
hem d ars it . Dat doet hij vaak niet, omdat hij vreest dat hij,
vakkundig en orgvuldig gedeblokkeerd, ook de prikkel om iets
bij onders en persoonlijks to verrichten verloren al hebben . En
hij gaat liever met ijn geblokkeerde prikkel door het leven dan
met helemaal niets .
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Een schrijver die ich enigs ins verdiept heeft in de discrepantie (de erkelijke of de vermeende) tussen ijn aanleg en ijn
prestaties, is de Engelsman C ril Connoll . In ijn voor het eerst
in 1938 verschenen boek Enemies of promise gaat hij na elke
die 'vijanden van de belofte' ijn die gemaakt hebben dat hij met
ijn aan ienlijk talent geen dichter is ge orden, maar ich heeft
moeten beperken tot de literaire kritiek .
Nu moet men er dadelijk bij eggen dat in een geval als dat van
Connoll een onvervulde belofte el at beters heeft opgeleverd
dan de vervulde beloften van vele anderen . Persoonlijk blijf ik
hem altijd dankbaar voor ijn tijdschrift Hori on dat juist tijdens de t eede ereldoorlog erin geslaagd is eerstand to bieden aan de verru ingen en be ust ijnsvernau ingen die toen,
ook in Engeland, een mooie kans hadden . Meer dan de essa s,
de aforismen en de notities van The unquiet grave vormen de
oorlogsjaargangen van Hori on Connoll 's grote prestatie . Hier
heersten eruditie, smaak, verdraag aamheid en erkelijke Europese ge indheid (die in de literatuur grotendeels samenvalt met
aandacht voor Frankrijk), kortom al die aarden die men elders
`for the duration' had opgeborgen . Wat Connoll elf in het blad
schreef is terug to vinden in The condemned pla ground, aarin
tevens essa s uit de voorafgaande periode ijn opgenomen. De
criticus die in dat boek aan het oord is, verbergt een moralist
van ie men ou kunnen eggen dat hij soms iets to literair is als
hij schrijft over het leven, maar tot persoonlijke aarheden komt
in ijn reacties op de literatuur . Hij is vaak geneigd to denken
met behulp van de gedachten van anderen en via citaten - vaak
prachtig geko en citaten - to filosoferen . De instincten echter
aarmee hij boeken ondergaat ijn veel meer ijn eigen be it .
Wat verder opviel in The condemned pla ground as ijn vermogen tot satire en literaire persiflage . De e klassiek geschoolde
erudiet en verfijnde genieter van literaire buitenissigheden, bleek
tevens een talentvolle clo n to ijn die ieder genre in een paar
innen kan parodieren en reddeloos belachelijk maken .
Voegt men bij dit essa istische erk- een latere ver ameling
heet Ideas and places - de bij flitsen briljante roman The rock
pool en het ten dele autobiografische Enemies of promise, dan
heeft men ontegen eggelijk meer `vervulling' dan aarop menig
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regelmatige romanproducent bogen kan . Toch stelt Connoll
ich aan ijn le ers voor als een mislukt schrijver, een onvervulde belofte . De voornaamste bedoeling van Enemies of promise
is de verklaring van de e mislukking . In dit boek ordt een onder oek ingesteld naar de staat van de literatuur, naar de gevaren die schrijvers bedreigen en tenslotte geeft Connoll in een
uitvoerig relaas van ijn opvoeding en schooltijd- `A Georgian
bo hood'- de ordingsgeschiedenis van ijn opvattingen .
De leidende gedachte daarbij is dat de omstandigheden hem
hebben verhinderd een 'creatief' schrijver of dichter to orden
en hem hebben gemaakt tot de criticus die hij is . De 'omstandigheden' . Een van ijn `betes noires' die hem in de eg ge eten
hebben is de romantiek . `Tegen de tijd dat Eliot en Valer mijn
generatie k amen redden van de romantische draak, had hij mij
al verslonden .' De schadelijke romantiek - er is ook een romantiek die hij vereert - is de afbrokkelende romantiek die heerste
omstreeks 1920 . Connoll stelt de e romantiek gelijk met de eigering om bepaalde aarheden over het leven en over ons elf
onder ogen to ien . Ondanks de grote resultaten van de romantiek in het verleden, egt hij, betekent het ijn van romanticus
in het heden, met on e kennis van de menselijke natuur en van
des mensen plaats in het heelal, op ettelijke bij iendheid en een
bekentenis van lafheid en onrijpheid .
Connoll 's persoonlijke moeilijkheid is dat hij, gevormd door
de romantiek, de romantiek is gaan haten en ich nooit helemaal
thuis is gaan voelen in een onromantische ereld . Geboren in
1903 uit een Anglo-Terse familie van admiraals en generaals, as
er voor hem geen ontkomen aan de public-school-opvoeding die
op oveel Engelsen van ijn klasse haar stempel heeft ge et . Als
kleine jongen in Eton heeft hij geleden onder een s steem dat
enkele barbaarse trekken vertoont, oals de dienstbaarheid van
kleine aan grote jongens en de lichamelijke straffen . Aan de andere kant heeft hij kunnen profiteren van de grote mogelijkheden die Eton biedt aan een intellectuele elite in de hogere
klassen . Tevens heeft hij met succes deelgenomen aan het absorberende spel met macht en invloed dat voor oudere Eton-bo s
openstaat .
Na de diepe vernederingen k amen de grote successen . Zij

191

orden bij onder levendig en met grote scherpte verteld en men
beseft uit de intensiteit van het verhaal de aarheid van de conclusie : n .l . dat de emoties die carrieres en vriendschappen op de
Engelse public schools op ekken, o diep en uitputtend ijn
dat ij het leven van de jongens blijven beheersen en hun verdere ont ikkeling tegenhouden . Volgens Connoll 's 'theorie van
de permanente adolescentie' is de studie in O ford of Cambridge na de belevenissen in Eton een anti-clima . Wie in Eton de
hoogste lau eren heeft behaald, kan eigenlijk niets meer amieren .
Connoll 's kritiek op het public-school-s steem is niet alleen
van betekenis voor ijn eigen ordingsgeschiedenis en voor ijn
'onvervulde belofte', maar heeft ook een elfstandige aarde.
Men hoort o vaak de lof ingen van een stelsel dat vooral gericht
is op de vorming van karakter en dat het ver erven van kennis
op de t eede plaats stelt, dat Connoll 's af ij ing van die pretentie de aandacht verdient . Hij laat ien, hoe het op die manier
vormen van karakter juist betekent het k eken van morele lafheid, omdat 'karakter' in de in van de e opvoeders conformiteit inhoudt aan een vooropge et model . Het s steem heeft onget ijfeld de ont ikkeling van militaire deugden bevorderd,
maar een o rigoureu e training van de ambitie is onvermijdelijk
ook een training van de verachting. Indien men in de geschiedenis telkens op monster-verbonden stuit tussen de best opgevoeden en de onopgevoeden, die elkaar vinden in de verachting van
anderen, buitenstaanders, vreemdelingen, vijanden, dan krijgt
men enig begrip voor Connoll 's be aren tegen Eton .
De vorming van karakter op de school betekent ook dat de
op ettelijke blindheid van de romantiek in ere ordt gehouden .
De vaderlandsliefde is het hoogste goed, de belangen en de eer
van de eigen kaste orden geen probleem, het kritisch denken
is uit den bo e. In de literatuur leidt dit tot de verering van de
retoriek, tot het uit het hoofd leren van de `purperen' passages
aaraan de bloemle ingen o rijk ijn . Wie oals Connoll op
school verstrengeld raakt met de esthetische be eging, met de
laat-romantische verering voor sensaties en e tases, voor taalschilderingen en taalfanfares, kan ich daaraan nooit meer helemaal onttrekken . Connoll is to lang een goede en vlijtige
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leerling ge eest om nog bijtijds to kunnen rebelleren tegen de
romantiek .
Wie de goden verderven illen, egt hij, noemen ij eerst veelbelovend . Connoll moest ijn belofte breken, juist omdat hij
op school nog o'n briljante conformist as, toen hij allang
eerbarstig had moeten ijn. Hij kende ijn schrijvers o goed,
dat hij e feilloos kon imiteren . Lets anders as, dat hij moest
leren e los to laten .
Voor het niet-vervullen van beloften kan men tat van omstandigheden in het beklaagdenbankje etten . Connoll maakt het
aannemelijk dat at hem betreft `Eton' en `de romantiek' daar
op hun plaats ijn .
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Evel n Waugh Men at arms
Officers and gentlemen

Zoals altijd bij een pasgeborene stonden de feeen aan het begin
van de e eeu rondom de ieg van de kleine Evel n Waugh, het
oontje van een Londense uitgever. En oals altijd agen ij met
hun profetische geestesoog in plaats van de vertederende uigeling het beeld van de man van middelbare leeftijd die hij orden
ou : een treurige, dikke, domme, enigs ins potsierlijke Engelsman .
'Kom, kinderen,' ei de opperfee op een animerend toontje,
` ie van jullie heeft een gave voor de kleine Evel n?'
Niemand ei iets . Er klonk in de achterste gelederen at onderdrukt gegiechel totdat een vamp-achtige fee, die niet ge ien
as bij haar collega's, het oord nam .
' Ik maak Evel n tot de grootste snob van Engeland,' ei ij
koel .
Er viel eer een stilte, nu onderbroken door at gegrinnik .
Maar er as er een die medelijden kreeg, toen ij het iegekind
op ijn vijftigste jaar ag itten met een lichtgrijs vest gespannen
om ijn buik, een glas in de ene hand en een sigaar in de andere
en een uitdrukking van angst en verbijstering op het onbeduidende ge icht .
En de e fee, die voor het laatst had gesproken in 1694 bij de
geboorte van Voltaire, ei plotseling : `Ik al hem de gave geven
van de satire, odat hij in dat genre beter al ijn dan iemand
anders in ijn tijd :
Onbekend met de e oerscene is Evel n Waugh sinds enkele jaren be ig in serieu e romans verslag uit to brengen van ijn belevenissen in de t eede ereldoorlog. Het in 1952 verschenen Men
at arms is nu voltooid met Officers and gentlemen . De episode
van het Russisch-Duitse non-agressie-verdrag d . . . van de sluiting van dat pact in augustus 1939 tot Hitlers invasie van de So jetunie in juni 1941 is met dit t eede deel afgesloten. Waugh egt
el van plan to ijn personages ook in hun verdere oorlogsavon-
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turen to volgen, maar de t ee verschenen boeken vormen het
afgeronde geheel, aarvoor hij oorspronkelijk had aangekondigd
een trilogie nodig to ullen hebben .
Nu is het niet to ver achten dat de e oorlogsromans onmiddellijk de aandacht ullen trekken die Brideshead revisited (1945)
en de vroegere satirische romans ten deel is gevallen . Waugh's
bedoelingen, ambitieu er en gecompliceerder dan in ijn briljant
jeugd erk, ijn niet meer o gemakkelijk to achterhalen, ter ijl
hij ich er ook voor schijnt to hoeden in de romantische dagdromerij to vervallen van het katholieke traktaat dat Brideshead
revisited heet .
Niets schijnt een humoristisch auteur o moeilijk to vallen
als de ernst . Hij is o eer van jongs of aan ge end de ernst uit
de eg to gaan, dat de positiviteit die hij tenslotte toch el to
voorschijn il brengen onbehou en, onbeproefd, onbe erktuigd aandoet, vergeleken bij ijn geraffineerde kunst van het
komische effect .
Toen Waugh op 25 jarige leeftijd ijn Decline and fall (1928)
publiceerde, as hij onmiddellijk een satiricus van de eerste rang .
Maar dit romandebuut al maakte duidelijk dat ijn vaak even
dolle als verfijnde humor tevens een egschuilen betekende voor
een on ekere, kritisch ongetoetste ernst . Richt ijn aanval in Decline and fall ich nog op het onbeschaamde egoisme van de
aristocratie, ijn hoofdpersoon, de naleve student in de theologie Paul Penn feather, die o potsierlijk dupe as van de hogere
standen, maakt in Vile bodies (1930) al plaats voor hun handlanger, het veel c nischer schrijverspersonage Adam Fen ickS mes . Het geheel is nog el een veroordeling van de hartelo e
en leeghoofdige upperclass jeugd van de `roaring t enties', maar
de s mpathie van de schrijver voor de elopgevoede ongemanierdheid van ijn sujetten is groter dan met de bedoelingen van
een strenge moralist ou kunnen stroken . In Black mischief
(1932) speelt de hoofdpersoon, de aristocratische schavuit Basil
Seal het klaar om in alle op ichten een `rotvent' to ijn en toch
de s mpathie van de schrijver en, oindat hij o'n knappe schrijver
is, ook van de le er to behouden .
Waugh heeft tegelijkertijd een diepge ortelde be ondering
voor de devil-ma -care-houding van ijn personages en de be-
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hoefte om ich daartegen schrap to etten, een houvast to vinden
voor ijn morele veront aardiging. Daardoor komt het, lijkt mij,
dat ijn ernst, dat on ekere comple van aarden en maatstaven,
lang amerhand verschuift . In Decline and fall as de aristocratie nog vijandig aan de cultuur : kort ichtig en bevooroordeeld
in een dame als lad Circumference of onscrupuleus in Margot
Beste-Chet nde (de latere lad Metroland), die met de elfde
van elfsprekendheid historische kastelen laat afbreken als een
instgevende handel drijft in blanke slavinnen . Toch ordt de e
ondergaande kaste van decadenten en e centrieken steeds meer
in de ogen van de schrijver de enige be aarster van de deugd,
van de traditie, van de on ankelbare ekerheden .
Lad Metroland, die een vast programmapunt ordt in al de e
boeken, is tenslotte een parvenu . Een groot deel van de Engelse
aristocratie ordt met haar als parvenu's afge e en . De positieve rol ordt voortaan veelal gespeeld door locale, bescheiden
grondbe itters, die vaak onder titel of carriere afstammen van
oude families, elke al voor de Reformatie de heren van hun
dorp voortbrachten . Zo'n soort aristocraat is William Boot, de
naleve held van Scoop (1933), die door een persoonsver isseling
een succesvol dagbladcorrespondent ordt van de Dail Beast
in een Afrikaans negerrijk en die toch ich elf eet to blijven
ook in de Londense jungle .
Een veel indringender portret van o'n landelijke `squire' tekende Waugh in ijn meest serieu e vooroorlogse roman A handful of dust (1934) in de figuur van Ton Last, de niet al to snuggere be oner van een neo-gotisch landhuis, die een Don Quichot
is, omdat hij de 'gotische' deugden van voor de hervorming in
de e moderne, ich ontbindende ereld tracht to handhaven .
(Waugh as intussen in 1930 al overgegaan tot de R . K. Kerk,
maar behalve in ijn oeken naar een traditioneel beproefd houvast krijgt de e bekering in ijn erk pas in 1945 (Brideshead)
haar eerslag .)
A handful of dust is Waugh's eerste boek, aarin de verhouding tot de vrou het luchthartig-satirische karakter verliest,
aarin hij de seksualiteit daarvoor had verhuld . De brave, s mpathieke Ton Last namelijk is niet in staat ijn mooie, jonge
vrou to boeien . Zij knoopt een verhouding aan met de akelige,

196

Crouchback, is de afstamme-

pro aische streber John Beaver en de e licht innig begonnen
liaison heeft de totale ruine van haar ge in tot gevolg . Haar kind
krijgt een dodelijk ongeluk, haar man raakt op een Zuidamerikaanse e peditie in de macht van een ongeletterde klui enaar
die hem d ingt de rest van ijn leven to besteden aan het voorle en van de boeken van Dickens en het landgoed valt in andere,
on aardige handen .
Het satirische is hier op de achtergrond gedrongen - al komt
het in sommige scenes in ijn briljantste vorm to voorschijn - en
de personages hebben een beter afgerond, geloof aardiger bestaan, dan in de andere boeken . In A handful of dust is het kluchtige en dartele in Waugh's manier duidelij ker dan elders een vernisje voor een tragedie . En daarom is men in dit boek, dat ik
voor ijn meester erk houd, ook het dichtst in de buurt van ijn
ernst, d . . . niet in de buurt van de op ettelijke en krampachtige
ernst die hij heeft ondergebracht in ijn Engels-conservatief katholicisme, maar van de ernst die hem ontsnapt is, oals in ijn
eerste boeken de satire hem ontsnapt is .
Die ernst dan is het thema van A handful of dust : de begeerlijke en superieure vrou , die de s mpathieke man verlaat voor een
schurk . Dit thema is daarom van oveel betekenis voor Waugh,
omdat het in bijna al ijn boeken in een of andere vorm voorkomt . Penn feather ordt in de steek gelaten door ijn Margot
voor een bedenkelijke politicus ; Adam S mes moet ijn Nina
afstaan aan een geminachte figuur ; William Boot iet ijn Katchen na een kortstondige id lle terugkeren in de armen van een
Duitse avonturier en ook de 'ik' van Brideshead revisited ordt
als inleiding tot ijn bekering bedrogen door ijn maatschappelij k o geslaagde vrou .
Omgekeerd is ook telkens een erotisch succes als het are geconditioneerd door een moreel tekort . Basil Seal, de heldoplichter uit Black mischief, die terugkeert in Put out more flags (1942)
heeft een `mooie' verhouding met Angela L ne, ier bescheiden
en s mpathieke echtgenoot o fatsoenlijk is in de 'phone - ar'
to sneuvelen, ter ijl Seal ijn oplichterijen bedrijft .
Het thema is ook to vinden in Men at arms en Officers and
gentlemen. De hoofdpersoon, Gu
ling van een oud, rooms-katholiek Engels geslacht . Zijn voorva-
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deren hebben sinds de 12de eeu onafgebroken het landgoed
Broome be oond, dat ijn vader kort geleden aan een klooster heeft moeten verhuren . Na ijn echtscheiding van de nietkatholieke Virginia, die sindsdien verschillende malen hertrou d
is, leeft Gu in Italie, verbitterd en emotioneel steeds meer opgedroogd . Als hij tijdens de oorlog in Londen Virginia opnieu
ontmoet en de verbroken relatie eer il aanknopen, eigert
ij hem at ij gemakkelijk toestaat aan een ekere Trimmer,
een e -kapper die met veel knoeierij officier is ge orden en die
in de ogen van de schrijver en ijn hoofdpersoon het allerlaagste
mensensoort vertegen oordigt .
Waugh doet het hele geval nogal episodisch of tussen vele andere belevenissen, maar dit gedrag van Virginia is toch het voornaamste object van ijn aanklacht : het verraad van de vrou
tegenover de mannelijke hierarchie . En men herkent het thema
als een algemeen motief van de moderne, vooral van de Angelsaksische literatuur. De vrou heeft de schuld . De geemancipeerde, ogenaamd gelijk aardige vrou is de vijandin van de
aarden die de man heilig ijn . Zij brengt hem aan de drank of
ketent hem aan het huis, of d ingt hem tot erk dat hem niet
ligt . Bij Waugh is ij dan in het bij onder de verraadster van ijn
nogal bekrompen public-schoolbo -moraal . Waugh is in hart en
nieren een snob en een anti-democraat . De vrou , die natuurlijker en onbevangener is, s mboliseert voor hem, in haar gemakkelijke voorkeur voor een outsider, het verraad aan de clan .
Het isolement aarin Gu Crouchback, die als katholiek geen
t eede hu elijk kon aangaan, door het verraad van ijn vrou
as gebracht, viel samen met het politieke isolement aartoe
ijn overtuiging en ijn verblijf in Italie hadden geleid . Hij deelde de Engelse afkeer van het fascisme niet, al beschou de hij de
Duitse na i's als `mad and bad'. Hun deelneming aan de Spaanse
burgeroorlog onteerde voor hem de aak van Franco. Daarom
ag hij de Russisch-Duitse alliantie van augustus 1939 als een eldaad . Jaren van schaamte en een aamheid k amen op dat moment tot een einde . De vijand had een duidelijk ge icht gekregen .
De oorlog, die Crouchback als officier in het (fictieve) Ro al
Corps of Halberdiers begon, as een heilige oorlog die hem ook
emotioneel tot het leven ou kunnen terugbrengen .
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Het oorlogsverhaal dat in de e t ee boeken van Waugh aan de
orde is moet men ien tegen die achtergrond . Het is het verslag
van ijn liefdesaffaire met het leger, een anekdotisch en episch
verhaal, dat het midden houdt tussen Tolstoi's Oorlog en vrede
en De Vign 's Servitude et grandeur militaires .
Gu 's verhouding tot Virginia komt in het eerste deel tot een
voorlopige e plosie . Een geloofsgenoot had hem verteld dat de
oorspronkelijke echtgenoot geen onde begaat door seksuele relaties aan to knopen met ijn gescheiden vrou . Virginia is aanvankelijk tot een avontuur bereid, totdat ij bemerkt elke theologische over egingen er achter ijn toenadering schuilen . Zij
reageert dan met een felheid, die de kloof tussen de e mensen
oman in the hole
ichtbaar maakt : `Because I as the onl
orld our priests ould let ou go to bed ith . That as m attraction. You et, smug, obscene, pompous, se less lunatic pig .'
Overigens is dit deel gevuld met een luchtig verteld, maar vrij
technisch en gedetailleerd relaas van militaire training en desorganisatie . Er komen enkele voortreffelijke portretten in voor,
aarvan vooral dat van de kinderlijke, dikhuidige, ambitieu e
Apthorne bij onder vermakelijk is .
Officers and gentlemen brengt o . a . een her iening van de rooskleurige visie van Put out more flags aarin al Waugh's elf uchtige aristocraten, toen de oorlog ernst erd, als vlekkelo e helden dienst namen bij de Commando's, het
arte schaap Basil
Seal incluis . Nu maakt men kennis met het erkelijke gedrag
van een lid van de e groep, de aanvankelijk door Gu tomeloos
be onderde Ivor Claire : `The fine flo er of them all . He as
quintessential England, the man Hitler had not taken into account : Maar het is juist de e Claire die op Kreta ijn compagnie
in de steek laat om krijgsgevangenschap to ontgaan . Gu beschikt
over be ij en die ijn vriend Claire een veroordeling voor de
krijgsraad kunnen be orgen . Hij is eerst van plan e to gebruiken
omdat de oorlog een heilige oorlog is en de rechtvaardigheid
door geen persoonlijke over egingen kan orden op ijge et .
Maar dan komt Hitler's invasie van Rusland en de ver elkoming
door Engeland van de atheisten als bondgenoten . De ereld van
Gu Crouchback stort in elkaar en hij vernietigt de be ij en
tegen Claire .
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Intussen is de uit Scoop bekende Julia Stitch, de amusante
bedilster en invloedrijke ministersvrou , er ter bescherming van
Claire al in geslaagd Gu uit het Midden-Oosten eg to krijgen .
Volkomen gedesillusioneerd komt hij terug in Engeland : de oorlog is niet heilig meer, de aristocraten niet dapper, een priester
in Ale andria as een Duitse spion die misbruik maakte van
de biecht en de verachte Trimmer is door een manoeuvre van de
propaganda de grote, gevierde held ge orden . Daarmee is de liefdesaffaire tussen Gu Crouchback en het leger tot een voorlopig
einde gekomen .
Unconditional surrender

Men herinnert ich dat Waugh bij de verschijning in 1952 van het
eerste deel van ijn anekdotisch epos Men at arms t ee verdere
delen had aangekondigd en dat hij in 1955, toen deel II, Officers
and gentlemen verscheen, verklaarde het verhaal daarmee als voltooid to beschou en . Nu is hij dus eer op die laatste verklaring
teruggekomen . Met Unconditional surrender (Amerikaanse titel
The end of the battle) heeft hij ijn relaas van Gu Crouchback's
oorlogsavonturen gecompleteerd .
Zijn on ekerheid over de omvang die dit relaas moest krijgen,
hangt onget ijfeld samen met het innerlijke conflict dat hij in
de e romans noch als standpunt noch in artistieke in heeft kunnen oplossen .
Gu Crouchback begint ijn liefdesaffaire met het leger met
grote illusies, maar lang amerhand ontvalt hem alles . De aarden die voor hem gelden verkeren successievelijk in hun tegendeel .
De ontgoocheling is de draad die door de gebeurtenissen
loopt. In Men at arms ordt Gu ontgoocheld, in Officers and
gentlemen ordt hij nog at meer ontgoocheld en in Unconditional surrender nog eer at meer. Het vaste schema is dat laffe
daden beloond orden en moedige daden bestraft . De oplichters
orden bevorderd en de plichtsgetrou en komen in moeilijkheden . De hele oorlog ontaardt trou ens als de Russische atheisten de bondgenoten orden van de Engelsen . In Unconditional
surrender blijken er steeds meer lafaards en profiteurs rond to
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lopen die met het communisme s mpathiseren en homoseksueel
ijn . De politieke overtuigingen van Evel n Waugh, die uit ulke simplificaties blijken, ijn to grof en to stomp innig om au
serieu genomen to orden .
Moet men de spirituele ont ikkeling van de hoofdpersoon
el au serieu nemen? De brave, maar een ame Crouchback iet
de oorlog als een middel om ijn verloren contact met de mensen
to herstellen . Zijn grote moeilijkheid is echter dat hij van o'n
ge eldige, vooral ook morele hoogte op ijn medemensen neeriet. Zijn e -vrou Virginia is een losbandig e en ; na verschillende hu elijken heeft ij een affaire met een ekere Trimmer,
het verachtelijkste personage uit dit verhaal . Als ij van Trimmer een kind ver acht, offert Gu ich voor haar op, door opnieu met haar to trou en. De schrijver neemt iets to veel moeite om de le er ervan to doordringen hoe bij onder edel die daad
van Gu
el is . In Joegoslavie spant Gu ich in om een aantal
joodse vluchtelingen to redden en eer ligt er voor mijn gevoel to
veel nadruk op het edele van de e pogingen en ordt de onverschilligheid van alle andere mensen, ook andere joden, to sterk
geaccentueerd .
De overtuigingen en de el mooi bedoelde maar niet o mooi
uitgevallen iel van Gu Crouchback ijn niet de hoofd aak in
de e boeken . Zij ijn moei aam en vaak onhandig-nadrukkelijk
geconstrueerd. Hoofd aak, voor mij tenminste, is de ontspannen
beschrijving van de absurde desorganisatie van Engeland in oorlogstijd . Waugh heeft het elfde soms even goed of beter gedaan
in Put out more flags. Maar ook bier is hij herhaaldelijk uitstekend op dreef. Hier heeft hij nog meer kanten en uit assen van
de organisatorische oekering in beeld gebracht . Hier is het karikaturale portret van een maatschappij die ich plotseling volgens
andere principes herordent, completer ingevuld . Het gedrang
en het geschipper van profiteurs, de kans die allerlei uitbottende aan in krijgt, de onvoorstelbare stommiteiten van `intelligence', propaganda en contra-spionage - dit alles ordt op
Waugh's beste satirische manier tentoongesteld . In de e oorlogsereld schuilen in afgelegen hui en kleine kantoortjes aarin
onderlingen gehuisvest ijn die een eigen bijdrage leveren aan
de' ar-effort'. Van kunstnijvere lieden die modellen maken van
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alle strandjes van het continent met het oog op mogelijke invasies, tot de bedieners van elektronische machines die erklo e
officieren registreren, en S ahili medicijnmannen die belast ijn
met het betoveren van de na i-leiders .
De e ereld van dolgedraaide overbodigheden en falende
communicatie loopt telkens als een natuurlijke oekering over
Waugh's verhaal en bedoelingen heen . Het is ijn satirische gave
die ich steeds eer tegen ijn alter ego in eet to doen gelden .
In de e gedeelten dus, kan men eggen, is Waugh's oorlogstrilogie een boeiend verhaal . De personages ijn geslaagd, odra de
schrijver satirisch to erk gaat . Gu Crouchback en ijn eenvoudige, ij e vader ijn geldealiseerd en daarom mislukt . Enkele
als bijtend bedoelde portretten, oals dat van Everard Spruce,
de redacteur van Survival ( aarmee C ril Connoll , redacteur
van Hori on moet ijn bedoeld) ijn in hun boosaardige op et
blijven steken .
Dat er een kloof gaapt tussen Waugh's satirisch talent en ijn
andere hoedanigheden, ordt m . i . door de e trilogie krachtig
bevestigd . Intussen mag men toch el aannemen, dat er ondergrondse verbindingen ijn . Het is immers een onge one figuur
dat iemand in ijn jeugd de moed (of de overmoed) heeft om to
lachen om allerlei dingen, ter ijl later de afkeer, de horreur de
overhand krijgt . Waugh's satirische neigingen behoren onget ijfeld bij ijn jeugd, toen ij nog ongemengd konden bestaan . Bekijkt men iets nau keuriger aar hij vroeger en later tegen as,
dan kan men geen absolute contrasten handhaven . In ijn jeugdige hekeling van aristocratische gedragingen (`never apologise,
never e plain') at al een grote dosis be ondering . Al spoedig
overheerste ijn afkeer van de parvenu's onder de Engelse aristocraten. Vooral na ijn overgang tot de katholieke kerk komt
hij tot de overtuiging dat de are aristocraten de oude families
ijn, onder titel vaak, oals de Crouchbacks.
Tegenover de e aristocratie ijn de fabrikanten en de meeste
hertogen vulgaire `upstarts'. Veel meer dan o'n nostalgische geschiedbeschou ing heeft Waugh niet to bieden als hij de oorsprong van ijn katholicisme en ijn aardenschaal verklaren
moet . Zo el ijn geloof als ijn politiek ekt de indruk to berusten op een e treem snobisme, een snobisme dat door de christe-
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lijke voorschriften van nederigheid en mensenliefde ijn eigen
moei ame correctie inhoudt . De grand van dit snobisme is het
tegendeel van mensenliefde en nederigheid, n .l . melancholie en
angst voor de erkelijkheid . Waugh's conservatisme is even eer
een vrucht van ijn melancholie als ijn behoefte aan spot . De
feeen die hem ijn snobisme en ijn satirisch talent gaven, aren
el verschillend, maar toch ook usters .
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Witold Gombro ic Ferd durke

Een Amsterdamse uitgever heeft een goed erk gedaan door een
boek van de Poolse schrijver Witold Gombro ic in het Nederlands to publiceren . Want dat geschrift, Ferd durke getiteld roman, satire, essa : het behoort tot vele genres - introduceert
in on e taal een schrijver die tot de einige literaire tijdgenoten
behoort die iets eigens to be eren hebben. Zijn naam ordt op
het omslag van de e vertaling in ge elschap gebracht van Kafka,
Jo ce en Sartre, maar bij die literaire reu en hoort hij eigenlijk
niet thuis . Hij is speelser, baldadiger dan bij hun strenge grootheid past.
Het klimaat van ijn denken vertoont verrassende overeenkomsten met dat van Menno ter Braak . Gombro ic is ook vrij
e act een tijdgenoot van de Nederlandse essa ist . Ferd durke,
dat in 1937 is verschenen, stamt uit de elfde crisisjaren als Politicus onder partij. En evenals dat boek kan men het beschou en
als 'memoires', als een levensbalans, opgemaakt door een schrijver die kort tevoren dertig jaar is ge orden . In vergelijking met
Ter Braak is Gombro ic echter veel meer geneigd tot het biarre en kolderieke . Hij rebelleert evenals de Nederlander tegen
de vakmensen van het denken en het schrijven en evenals de e
proclameert hij een ver et tegen de geest en een `terug' naar de
vulgariteit, maar hij gaat verder dan Ter Braak in de praktische
toepassing van de e leer.
De schrijver oonde sinds 1939 in Argentinie . Zijn boeken
aren na de oorlog in ijn vaderland verboden tot 1956, toen
een nieu e druk van Ferd durke, evenals van andere erken, in
Warschau nieu e belangstelling ekte . T ee jaar later behoorde
de `dooi' in Polen in overre al eer tot het verleden dat de boeken van Gombro ic het veld moesten ruimen. Maar intussen
begonnen de vertalingen in andere landen to verschijnen .
Ferd durke is een bont geheel : een groteske roman in episoden over een als schooljongen behandelde dertigjarige, onder-
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broken door beschou elijke passages, een t eetal elfstandige
min of meer filosofische kolderverhalen en t ee als voor oorden van de e verhalen vermomde essa s. Het boek is geschreven
in een deels uitdagend persoonlijke, deels feuilletonistische stijl .
In hoeverre het levendige, maar niet geheel vlekkelo e Nederlands van Willem A . Maijer, Herman van der Klein en Chris de
Ruig recht doet aan de oorspronkelijke versie, onttrekt ich aan
mijn beoordeling. Mijn indruk is, dat er ijverig en vaak met succes
naar een overeenkomstig taalgebruik is gestreefd .
Dat de dertigjarige `ik' van het hoofdverhaal als schooljongen
ordt behandeld, naar school ordt gestuurd en ich kinderachtig gedraagt, is niet alleen een truc van de schrijver om het verleden als hedendaags to kunnen vertellen, de e vreemde situatie is
ook een rechtstreekse uitdrukking van ijn aarheid . Die aarheid ou men aldus kunnen formuleren : de mens is onrijp, maar
de onrijpheid ordt hem vooral aangedaan door `de anderen' .
Aan de voorstelling die anderen ich van ons vormen, kunnen ij
ons niet onttrekken en als ij het onrijpe in ons meer aandacht
geven dan het rijpe, dat er oak is, d ingen ij ons naar hun onrijp
beeld to leven.
De gedachte dat ij mede gevormd orden door de voorstelling der anderen (die men ook bij verschillende e istentialistische
schrijvers aantreft) neemt bij Gombro ic een centrale plaats
in . Hij bekijkt volgens de e richtlijnen niet alleen de sociale verschijnselen en de opinies van de massa, maar ook het individu,
ook de hooghartige individualist . Wie ich onvermengd vol assen gedraagt of een vol assen stijl schrijft, speelt volgens Gombro ic komedie . In de vol assen stijl is de onrijpheid gecamoufleerd, leugenachtig verstopt . Ook de `rijpen' hebben to maken
met hun onrijp verleden en hun onrijpe medemensen . Wie ich
dus de totale vol assenheid aanmatigt, is een komediant . De
ernst, de plechtigheid, de gefronste voorhoofden ijst hij of als
cabotinage . Voor schrijvers betekent dit dat ij ich van de invloed van onrijpe le ers be ust moeten ijn. De onrijpe le ers
itten op hun nek en ie die invloed negeert is de soort deftige
poseur die Gombro ic verfoeit . Van de onrijpe le er kan de
schrijver ich alleen bevrijden door hem to erkennen en door ter
ille van hem ijn verbondenheid met 'het lage' tot uitdrukking
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to brengen. Men moet ich niet illen voordoen als een verstandig, subtiel en rijp auteur, maar accentueren at men erkelijk
is : een telkens eer domgemaakte verstandige, een altijd opnieu bruut ordende subtiele en een voortdurend verjongde
vol assene .
Men kan Been eerstand bieden aan de verleiding van het onrijpe onder in onnatuurlijkheid to vervallen . Dat betekent echter niet dat Gombro ic het onrijpe, dat hij il temmen door
het to erkennen, als een gunstig element beschou t. Integendeel . Ferd durke is een boek tegen de onrijpheid, oals het ook
een boek is tegen de onnatuur, tegen de pose . Het bestrijdt de
onrijpheid door haar to verkennen, door een listige infiltratie
en inlijving ervan, oals hij het trou ens ook met de pose doet .
De schrijver heeft er ijn eigen op ettelijk vulgair geko en termen voor : de onrijpheid die de anderen - en speciaal de pedagogen - ons voortdurend illen opdringen, noemt hij (in de e
vertaling natuurlijk) : het kontje . De onder ij ers ijn pas gelukkig als hun leerlingen onno ele, kogelronde kereltjes, `kontjes'
ijn. Ouders, tantes en ook de semi-intellectuele literaire journalisten, die hij 'culturele tantes' noemt, rusten niet voordat ij van
iedereen `kontjes' hebben gemaakt . En ie de e algemene kontjesmakerij negeert, ie doet alsof hij immuun is ervoor, die trekt
een grimas, die maakt (in de e terminologie) 'een smoel'.
Dit ijn de t ee begrippen aaraan de auteur ijn filosofie
ophangt: het kontje en de smoel (de vertalers vermijden bij dit
t eede oord - op ettelijk?- het meer gebruikelijke lid oord
'het'). Niet alleen ouders, tantes en schoolmeesters maken `kontjes' van ons, ook de moderniteit, de verheerlijking van jeugd en
sport, heeft een dergelijke strekking, ter ijl verder sommige
maatschappehjke verhoudingen de infantilisering bevorderen .
Om aan de erkenning van de e realiteit to ontkomen maakt de
mens ich een smoel, vervalt hij in frasen en grimassen die leugens ijn . Dichters en schrijvers van plechtstatige beschou ingen
etten de smoel van de rijpheid aarop ij Been recht hebben .
Voor de oprechte is de voornaamste marteling die van de frase
aartoe hij ged ongen ordt, die van de onvermijdelijke smoel,
ingesloten als hij is door de voorstellingen die anderen van hem
hebben .
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Op de e theoretische stellingen berust het groteske verhaal
dat Gombro ic in Ferd durke vertelt . De auteur voelt ich
evenals Dante in het midden van ijn leven in een groot bos .
Maar ijn bos is groen . Het is het bos van de onrijpheid . En terijl hij ich rekenschap geeft van ijn onbepaalbare positie - hij
is niet 'gevestigd', hij is een daklo e 'nomade'- verschijnt een
potsierlijke, in citaten en e amenvragen denkende professor die
een `kontje' van hem maakt . De dertig jarige ordt op school gedaan aar hij als een schooljongen ordt geaccepteerd. Behalve
met een gren elo e stomp innigheid, o el van de docenten als
van de medescholieren, krijgt hij hier to maken met een strijd
tussen t ee jeugdgroepen, de ene aangevoerd door een reine
idealist, de andere door een platvloerse realist . In de e oorlog,
die door een duel in `smoelentrekken' ordt beslist, behoudt de
realist de overhand door de idealist die hem de baas is in het
trekken van nobele 'smoelen', met ge eld to onder erpen. De e
hele episode is een moordende persiflage op onder ijs, opvoeding en jeugdbe eging .
In het t eede deel ordt de dertigjarige scholier in aanraking
gebracht met de moderniteit . Hij ordt in de kost gedaan bij het
ge in van een ingenieur aar `moderne' opvattingen heersen . De
hoofdpersoon ordt er gefascineerd door de 16 jarige dochter,
die op een hogere school is en daarom steevast `de hogere dochter' ordt genoemd. Zij is onverschillig, sportief, onder plichtplegingen . Zij pretendeert geen rijpheid, maar heeft van de onrijpheid een ideaal gemaakt en de idealen van de haar het hof
makende mannen orden samengevat met de term `dijen' . De e
flirt met de moderniteit eindigt in een formele kluchtsituatie.
Gaat de auteur in de eerste en t eede episode niet uit de eg
voor sterk chargeren en grove grappigheid, in de derde gebruikt
hij een veel fijner penseel . Zijn personage is dan ver eild geraakt
in het landhuis van feodale familieleden, aarvan hij ich allerlei
hoekjes herinnert, omdat hij er elf geboren is en als klein kind
heeft ge oond . De persiflage is hier getemperd en het leven op
het landhuis ordt getekend met de kenmerkende details aarmee de ervaring ich onderscheidt van de fantasie . Het satirisch
effect ordt door de e realistische behandeling echter niet aangetast . Integendeel : de e e acte schets van het leven van groot-
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grondbe itters (die een beetje aan Gontsjaro 's Oblomo doet
denken) is veel dodelijker dan een karikatuur ou kunnen ijn .
Gombro ic laat in de e schets ien dat de feodale relatie niet
alleen de bedienden, de boeren, de slaven onrijp houdt door hun
afhankelijkheid en armoede, maar dat ij ook de heren in een
kinderlijk stadium brengt doordat ij voortdurend door de bedienden ver orgd en vertroeteld orden . De heren van dit landgoed doen niet veel anders dan eten en drinken . Met hun `smoelen' ijn ij even onno el als de `boerelummel', die door een van
de scholieren als ideaal ordt nagejaagd . Ook de e episode eindigt in een kluchtige ver arring aaruit de hoofdpersoon vlucht
als het reddeloos slachtoffer van `kontjes' en `smoelen' .
Dit tegen de onrijpheid en de onnatuurlijkheid gerichte boek
ijst geen uit eg, biedt geen oplossing . De verfoeide onrijpheid
ordt tenslotte als het e enlijke element van het menselijk
leven aanvaard, al blijft de schrijver het beschimpen, elfs als
'het kontje' in de vorm van de on aan de hemel verschijnt . De
mens is voorlopig nog een melkmuil, ofschoon vaak meer melkmuil dan nodig is . Maar het kontje is overal . Het is vooral ook
aan e ig in idealen, vaste overtuigingen en oplossingen .
De conclusie is daarom de conclusieloosheid, het afstand nemen tot alle conclusies . `Wat ij vandaag denken en voelen, al
onvermijdelijk voor on e achterkleinkinderen on in ijn . Het
ou dus beter ijn als ij daarin vandaag reeds de dosis domheid
erkenden die de tijd erin al brengen .'
De schrijver heeft ich in ijn groteske verhalen en ijn essa istisch commentaar sterk beperkt . Hij heeft de omtrekken aangegeven van ijn filosofie . Hij heeft hier en daar illustraties aangebracht met een onbeteugelde spot en een vergaand besef van
betrekkelijkheid . Sommige illustraties vallen op door de grove,
primitieve kleuren en de vulgaire tekening . Maar uit de fijnere
aquarellen kan men ien dat bier iemand aan het erk as die
liever het misverstand van de grofheid riskeert dan ich to forceren tot een fijnheid of een verhevenheid die iets verbergen moet .
Zijn essa istisch commentaar is in de eerste plaats intelligent .
Het geeft een manier aan, aarop problemen kunnen orden
gesteld . Het il niets be ij en, het il afleiden uit ervaringen en
uit de gegevenheid van de man die die ervaringen heeft gehad .
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Het geeft aanknopingspunten van aaruit talrijke andere verschijnselen van on e ereld kunnen orden bekeken. D ang en
vrijheid, individu en samenleving, elite en massa, cultuur en amusement : dit alles kan onder het perspectief van`kontje' en`smoel'
orden gebracht . Het denken van Gombro ic behoort tot het
soort lenig, improviserend denken dat met vele oude categorieen
heeft afgerekend en dat daarom vruchtbaar is en stimulerend .
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Vladimir Nabokov Laughter in the dark

Iedereen die el eens een roman leest, vormt ich een min of
meer vaag denkbeeld van de ideale roman die de grootst mogelijke bevrediging schenkt : vermaak, spanning, stichting,avonturen,
liefde, grappige of ge aagde voorvallen, m sterie, ps chologie,
ijsheid,en .Voor iedere le er iet de ideale roman er eer enigsins anders uit . Maar elke speciale verlangens hij ook koestert,
hij al toch ge oonlijk iets meer illen dan verpo ing alleen.
Ook al is een illekeurige le er van een toevallig boek al heel
voldaan met een paar uur erkelijke ontspanning, ijn 'ideale
roman' moet iets meer bieden, iets dat hem verandert, ook al is
het nog o einig, ook al is het niet ten goede . . . De mededeling
van Marcel Proust aan Valer Larbaud dat de lectuur van diens
novelle Le couperet een odanige indruk op hem had gemaakt
dat hij er, meer dan een jaar later, nog een beetje iek van as,
mag een compliment van t ijfelachtige aarde ijn, in het algemeen il de le er toch liever nog een kleine iekte uit een boek
overhouden dan helemaal niets.
Nu moet ik hier onmiddellijk bij eggen dat het ge ichtspunt
van de criticus ge oonlijk iet at verschoven is ten op ichte van
dat van de ge one le er. (Ook Virginia Woolf al el niet de illusie hebben gehad dat ij een `common reader' as .) De beroepsmatige beoordelaar van boeken heeft 6f een grondige hekel aan
dat 'iets meer', hij il bepaald niet veranderd, gelukkig of iek
gemaakt orden door ijn dagelijks erk en keurt de boeken
dus alleen op hun vermaaks aarde; of hij is juist uitsluitend uit
op het meten van de bedoelde surplussen en veronacht aamt
misschien elfs het eenvoudige amusement, niet omdat hij het
minacht, maar omdat hij er immuun voor ge orden is . Wat mij
betreft, ik sta het dichtst bij die laatste categorie . Om daarover
geen t ij fel to laten bestaan heb ik in het voorafgaande elfs
enige namen binnengesmokkeld van schrijvers die alleen door
dat soort verstokte liefhebbers van het 'iets meer', aartoe ik
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mij dus reken, orden ge aardeerd : Larbaud, Proust, Virginia
Woolf .
De aak is dat de buitenissige ver insels van romancier X niet
meer boeien, omdat e niet erkelijk gebeurd ijn . `Het schone
van natuur passeert toch alle konst,' ei Breero al en ook mijn
soort van surplus-critici iet ich ged ongen dat anti-artistieke
standpunt in to nemen . Zij houden van memoires en alleen van
romans als ij een belangrijk autobiografisch element bevatten .
Ik geloof niet dat het van belang is of dat autobiografische vermomd of vermengd is met pure ver insels of 'omgelogen' tot roman : als het authentieke element er maar is . Maar dat is nog niet
genoeg. De ontleding door romancier X van de hu elijksmoeilijkheden van de heer en mevrou IJ in verband met de jeugdige
mejuffrou Z, die o authentiek ijn, dat iedereen dit of een
dergelijk geval el kept, voldoen toch ook eer niet, omdat de
personages ie dit authentieke overkomt niet belang ekkend
ijn . Ik kom dus tot de e dubbele eis dat de roman iets authentieks moet hebben en dat tenminste een belang ekkend personage, een figuur die aardig is er de `held' van to ijn, erin moet
voorkomen.
De e beginselverklaring as nodig, omdat ik verslag ilde uitbrengen van een b oek dat aan geen van de e minimum-eisen voldoet en aarvan ik toch bij onder genoten heb : Laughter in the
dark van Vladimir Nabokov ; aaruit volgt dat men nooit orthodo moet ijn in k esties van smaak .
Het boek begint o : 'Er leefde eens een man in Berlijn die Albinus heette . Hij as rijk, achtens aardig, gelukkig ; op een dag
verliet hij ijn vrou ter ille van een jeugdige maitresse ; hij beminde ; erd niet bemind ; en ijn leven eindigde in rampspoed .
Dit is het hele verhaal, en ij ouden het hierbij hebben kunnen
laten, als er niet voordeel en ple ier in het vertellen as ge eest ;
en ofschoon er plaats genoeg op een graf erk is om, gebonden in
mos, de verkorte eergave van iemands leven to bevatten - bijonderheden ijn altijd elkom .'
Het thema van de roman komt dus overeen met de oeven
ver orpen hu elijksmoeilijkheden van het echtpaar IJ met mejuffrou Z . Waarom het bier toch aanvaardbaar erd, blijkt al
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dadelijk uit het gegeven citaat . De auteur begint namelijk met
afstand to nemen tot ijn eigen verhaal . Hij is dus niet gelijk aan
de schrijver die tot die afstand niet in staat is omdat hij o
hard be ig is in ijn banale historie to geloven.
Nabokov is voortdurend meester over ijn verhouding tot
ijn personages . Hij begint met de koelheid van de astronoom
die ijn telescoop stelt, dan haalt hij alles dichtbij, hij leeft mee,
hij lacht mee, hij lijdt mee, maar hij behoudt tegelijk de gedetacheerdheid van iemand die eet dat hij speelt . Bijna nonchalant
vertelt hij een gru elijk verhaal : Albinus is namelijk o verblind,
dat ijn jeugdige maitresse hem bedriegt met een man die als
chauffeur mee op reis gaat en die als alibi homoseksualiteit voorendt . Als hij toch iets gaat vermoeden, vertrekt hij in grote opinding met het meisje in de auto, die hij niet goed besturen kan .
Hij maakt een ongeluk en ordt daardoor dan echt blind . Verpleegd door ijn vriendin gaat hij in complete hulpeloosheid in
een een aam huis in de bergen onen, onder to eten dat de
vriend van het meisje ook in huis is . De e diabolische natuur
vermaakt ich met
ijgend aan e ig to ijn, de blinde door
kleine geluidjes of aanrakingen aan het schrikken of het t ijfelen to brengen om ich intussen lang amerhand van geld en goed
van ijn slachtoffer meester to maken . Het kleine dochtertje van
Albinus is in verband met diens af e igheid iek ge orden en
gestorven . Als de blinde tenslotte het bedrog ontdekt, il hij
de bedriegster vermoorden, maar ordt in een orsteling elf
doodgeschoten .
Zoals men iet is het bangle gegeven van een echtbreuk opgeluisterd met eigenlijk even bangle, Grand-Guignol-achtige effecten . Zij orden aanvaardbaar door de erkelijk superieure en
glimlachende intelligentie van de auteur, die toch het spel ten
einde speelt . Laughter in the dark is een thriller, die juist door
het ps chologisch verant oord ijn van de handeling iets adembeklemmends heeft, een verhaal dat ijn `surplus' uitsluitend
ontleent aan de eer persoonlijke sfeer aarin het verteld ordt ;
een sfeer die geelektriseerd is door een briljante scherp innigheid, een voortdurend aak ame en satirische gevoeligheid, die
de suggestie geeft van energie en ier.
Eersterangs is die schrijver die d ingt tot het her ien van kri-
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tische beginselen . Nabokov's thriller is deels banaal, deels een
buitenissig ver insel, heeft einig of niets autobiografisch en er
komen geen belang ekkende personages in voor . Maar het boek
komt toch dicht bij de 'ideale roman', omdat de schrijver elf
belang ekkend is .
Pnin /Lolita
T ee romans van de tot Amerikaan genaturaliseerde Russische
schrijver Vladimir Nabokov hebben om verschillende redenen
de aandacht getrokken . Pnin as al ten dele bekend voordat
het in boekvorm verscheen, doordat vier van de even hoofdstukken in het vooral om ijn grappen bekende eekblad The
Ne Yorker hadden gestaan . Lolita as, na door enige Amerikaanse uitgevers to ijn ge eigerd, in Parijs verschenen (in het
Engels) en erd een jaar later door de Franse politie in beslag
genomen en verboden .
Op grond van de e feiten ou men kunnen menen dat men
hier to doen heeft met een schrijver van humor, die ich soms
aan pornografie to buiten gaat, misschien el aan humoristische
pornografie . In erkelijkheid is Nabokov het slachtoffer van ijn
Franse uitgever, een firma die gespecialiseerd is in de publikatie
van gepeperde lectuur in de Engelse taal en van een stommiteit
van de Franse politie . Op aandrang van het Home Office immers,
dat met lede ogen ag hoe de pure Engelse jeugd ich in Parijs
met slechte boeken afgaf, verboden de Fransen plotseling 25 uitgaven van The Ol mpia Press, aaronder ich ongelukkiger ijs
Lolita be ond .
Het is bekend dat de Fransen lang eerstand hadden geboden
aan Engelse aandrang in de e richting, maar op een moment dat
de betrekkingen bij onder hartelijk aren ter gelegenheid van de
ge amenlijke strooptocht naar Sue , gaven de Fransen toe .
Zij baseerden hun maatregel op een verbluffende interpretatie
van een et die de controle op de buitenlandse pers regelde en
die een politieke bedoeling had . Een pikante bij onderheid daarbij is dat overeenkomstige uitgaven van The Obelisk Press, eigendom van het machtige Hachette-concern, ongemoeid erden
gelaten . En niet minder pikant is het feit dat de Amerikaanse
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douane die met censuurbevoegdheden is uitgerust de invoer van
Lolita in de Verenigde Staten uitdrukkelijk toestond . Men krijgt
de indruk dat enige regeringen Nasser en Nabokov ver isseld
hebben in een tijd dat ij het erg druk hadden .
Vladimir Nabokov is, oals men eet, de oon van een democratisch ge inde aristocraat die nog voor de Russische revolutie
ijn hofuniform per advertentie to koop aanbood en die later
door tsaristen is vermoord . Nabokov jr. erd in 1899 to St . Petersburg geboren. Hij verliet ijn vaderland in 1919 en voltooide ijn
Slavische studies in Cambridge . Daarna voerde hij in Berlijn en
in Parijs het leven van een emigrant-auteur, die in het Russisch
onder de naam W. Sirin ver enbundels, romans en toneelstukken
publiceerde . Zijn roman Camera Obscura (1932) die niets aan het
gelijknamige boek van Beets ontleent, verscheen in even talen
en k am in 1950 onder de titel Laughter in the dark in Amerika
uit . In 1940 vertrok Nabokov naar de Verenigde Staten, aar
hij in het Engels een aantal romans (The real life of Sebastian
Knight, Bend Sinister), memoires (Conclusive evidence), een literaire biografie (Nicolai Gogol) en enige etenschappelijke
erken over vlinders schreef .
In Pnin heeft Nabokov een geemigreerde Russische geleerde
getekend die de aansluiting met de nieu e ereld niet heeft
kunnen vinden, een potsierlijk en beklagens aardig individu.
Professor Pnin is de tragische emigrant die to hoekig en to rechtschapen is om ich to vormen naar de Amerikaanse samenleving,
oals Nabokov elf de geslaagde emigrant is, een aangepast
levenskunstenaar die de handicaps van de ont orsteling in geestelijk profijt eet om to etten . Pnin spreekt een abominabel
Engels en Amerika blijft voor hem een ondoordringbaar gekkenhuis, aarin hij rond aart be ield door een dapper streven naar
begrip en met een onuitputtelijk reservoir van hoffelijkheid en
parate, maar onpraktische kennis .
Met ijn breed bovenlijf en kleine spillebeentjes is hij een
soort van e otisch insekt, dat ergens tegen op kruipt, maar telkens eer een stukje valt . Pnin is de dupe van allerlei domme
intriges . Ondanks ijn onverstoorbare preciesheid stapt hij geoonlij-k in verkeerde treinen, ver art hij mensen met elkaar, is
hij ged ongen eld ame boeken terug to brengen naar de biblio-
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theek omdat ij ijn opgevraagd door een ander die hij elf blijkt
to ijn .
Pnin kan alleen maar leven met de methoden en de maatstaven die hem eens voor altijd hebben gevormd . De satire is tenslotte in mindere mate tegen hem gericht dan tegen de andere
mensen, o el ijn Russische e -vrou als ijn Amerikaanse collega's die misbruik maken van ijn goedheid en eerloosheid .
Nabokov schetst ook het milieu van Russische intellectuelen in
Amerika met hun verschillende graden van aangepastheid, hun
ge amenlijk heim ee en de vreemdheid van hun kinderen daartegenover, die helemaal Amerikaans ijn en niets van hun ouders
begrijpen .
De roman Pnin is een vriendelijke, maar soms ook scherpe satire, enigs ins fragmentarisch en schetsmatig, maar ook langaam verpo end en proevend geschreven . Het boek verschilt
daardoor hemelsbreed van Lolita, dat veel sterker en gedrevener is, l risch en boosaardig tegelijk, en dat veel meer de indruk
maakt een `nood akelijk' boek to ijn, ondanks de e treme pose
die de schrijver hier aanneemt en de trucs in de compositie die
bij ijn s steem horen .
Lolita heeft met pornografie niets to maken, maar toch kan
men begrijpen dat een aantal Amerikaanse uitgevers voor de publikatie is teruggeschrikt . Er komt geen onvertogen oord in
voor en sommige voor het thema nood akelijke beschrijvingen
ijn sober genoeg gehouden, maar het thema elf heeft iets
schokkends voor vele le ers . Het boek behelst namelijk de uitvoerige bekentenis van een maniak, een man van middelbare
leeftijd die ich in seksueel op icht speciaal voelt aangetrokken
tot `n mphets', d . . . meisjes tussen negen en veertien jaar die
aan ijn bij ondere voor aarden van `geheim innige charme' voldoen . Het pijnlijke van de aak is dat Nabokov ijn geest, ijn
eruditie, ijn spottende kritiek, kortom al ijn superieure schrijversgaven heeft geleend aan ijn seksuele maniak, Humbert Humbert, aardoor het boek een veel klemmender en authentieker
indruk maakt dan een louter literaire fantasie .
De heer Humbert, die ijn biecht opschrijft `onder observatie'
in de ps chop atenafdeling van de gevangenis, is elf ook schrijver, een literair en ps chologisch geschoold man, die ijn `fi atie'
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aan de `n mphets' met een ontroerend vertelde jeugdervaring
verklaart . Op 13 jarige leeftijd heeft hij aan de Riviera, aar ijn
vader een hotel had, een gebrekkige, maar hevige liefdesaffaire
beleefd met een meisje van ijn leeftijd dat hij Annabel Leigh
noemt : een duidelijke ver ij ing naar Edgar Allan Poe's Annabel
Lee (`I as a child and she as a child - In this kingdom b the
sea - But e loved ith a love that as more than love -'etc .).
Evenals Poe's poetisch nimfje sterft Humbert's Annabel als kind
en daardoor blijft ijn liefde voor het uiterst jeugdige meisje een
voor eeu ig onafgemaakte aak. Zijn leven lang blijft Humbert
op de loer naar prille meisjes, quasi-onschuldig ittend in parken
tussen spelende kinderen, rondhangend in de buurt van scholen,
gek eld door de onmogelijkheid om een `nimfje' to be itten .
Na een mislukt hu elijk vindt hij in Amerika in het dochtertje
van ijn hospita, die edu e is, plotseling een duplicaat van Annabel: Dolores (met een reminiscentie aan S inburne's gedicht ;
Humbert Humbert oekt telkens alibi's in de literatuur : Dante,
Petrarca, Le is Carroll ; Goethe's `Erlkonig' is elfs nog onfatsoenlijker...) of met een liefko end naampje : Lolita . Hij trou t
met haar moeder, die hij over eegt to vermoorden, hetgeen niet
nodig blijkt to ijn ant ij ordt overreden.
De gru elijke toestanden aarop Humbert Humbert en de
le er ich dan voorbereiden, doen ich voor in een onver achte
vorm . Lolita verleidt namelijk haar stiefvader. (Zij bleek in een
omerkamp al de nodige ervaringen to hebben opgedaan .) Dan
volgt een autotocht door de Verenigde Staten, overnachtingen in
hotels en motels . Het kind is de slavin van de man en reekt ich
lang amerhand door hem tot haar slaaf to maken . De combinatie van sadisme en medelijden, van meevoelen met de maniak en
gru en van hem, van honende kritiek op de domheid en burgerlijkheid van het meisje te amen met een teder en ontroerd gevoel voor de ps chische verminking aaraan ij onder orpen
ordt, de e dooreenmenging van tegenstrijdigheden is, voor over ik eet, onder precedent . Bovendien gaat dit alles verge eld
van een dodelijke satire op Amerikaanse toestanden, Amerikaanse scholen, vergelijkbaar met de satire in Pnin, maar nu fel en
reed, in de toonaard van een heel ge onde gek, verteld met de
barbaarse kluchtigheid van een schelmenroman . Lolita ordt
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tenslotte geschaakt door een andere maniak, maar de e is impotent en een succesrijk schrijver . Humbert Humbert vindt hem
na jaren terug, als Lolita al geen nimfje meer is, en door eeft
hem in een dol innige scene met een ongehoorde hoeveelheid
kogels, ter ijl de man hem in elgefraseerd O ford-Engels van
repliek dient .
Onget ijfeld ullen veel mensen dit een heel naar boek vinden . Het ekt eer in omdat het een van de einige taboes
openscheurt die ons nog gelaten aren . Aan de andere kant : accepteert men eenmaal de ' arte' literatuur, de literatuur die
ich met gru elen be ighoudt en in de enu en snijdt, dan is
er einig
arte literatuur die oveel ontroerends en oveel
on eerstaanbaar kluchtigs heeft als Lolita .
Er ijn beoordelaars ge eest van dit boek die de affaire tussen
Humbert Humbert en Lolita s mbolisch hebben illen duiden
als Nabokov's vrijage met Amerika dat nog o onvol assen is .
On in . Anderen illen er niets anders in ien dan een fantasie,
een literaire tour de force . Ook dat is m . i . on in .
In hoeverre Nabokov elf ich aangetrokken voelt tot `n mphets' kunnen ij gevoeglij k in het midden laten, maar dat hij
in dit be ogen en geinspireerd geschreven boek een persoonlijke tragiek heeft uitgebeeld, hoe eer ook vervormd en e treem
gemaakt, is toch el aarschijnlijk .
De e schrijver as als dichter en romancier tot ijn veertigste
jaar een Russische auteur . Het moeten loslaten van het Russisch
heeft hij ijn 'persoonlijke tragedie' genoemd : 'Mijn vloeiende,
rijke en oneindig ged eee Russische taal . . . een toverspiegel, een
flu elen gordijn met ijn
ijgende evocaties van een bekende
ereld', een tragedie overigens die volgens hem niemand hoeft to
interesseren . Des to be onderens aardiger is de rijkdom van het
Engels dat hij hanteert met een volmaakt gemak, maar toch met
de blijvende ver ondering over de eigenaardigheden ervan die
ich uit in oordspelingen en grapjes over de letterlijke betekenissen van oorden, aaraan men de vreemdeling, in dit geval de
uiterst taalgevoelige vreemdeling, herkent . Arthur Koestler heeft
de elfde overgang op een oppervlakkiger manier beleefd . Nabokov is veel meer dan de e van het Duits op het Engels overgeschakelde Hongaar een `kunstenaar', een plant die diepe ortels
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nodig heeft . (De Pool Conrad is een ander geval, is nooit een Pools
auteur ge eest voordat hij Engels ging schrijven .)
Het opmerkelijke nu van Nabokov is dat ijn aanpassing o
goed is geslaagd . In tegenstelling tot `professor Pnin' lijkt professor Nabokov een virtuoos van soepel begrip, een briljant voorbeeld van een 'geslaagde emigrant', die ich in de Amerikaanse
ereld be eegt als een vis in het ater en die kan spelen met
ijn nieu e omgeving, met de ps chologische en sociologische
methoden die er in
ang ijn, met de taal, met literaire ondererpen en met de tragiek aaraan hij elf is ontsnapt .
Nu is mijn veronderstelling dat onder de totale satire die Nabokov bedrijft, aarin niets en niemand ordt gespaard, toch
of en toe de tragiek van de balling doorbreekt en omdat ij van
oveel dieper komt dan bij de `Pnins' is ij ook des to feller, onstuimiger en baldadiger. De tragiek van de balling is de tragiek
van de man die van ijn jeugd is afgesneden en die er ongeneeslijk aan verknocht is . Juist de gemakkelijke aanpassing aan Amerika en het Engels impliceert een emotionele onbevredigdheid .
Lolita of de fi atie aan een jeugdliefde is daarom een heel plausibele uitbeelding van die situatie . En aarom ou men het niet
nog letterlijker nemen? Waarom ou de jonge Nabokov niet erkelijk een Annabel Leigh hebben bemind, oals Poe ook erkelijk een Annabel Lee heeft bemind `in a kingdom b the sea', dat
eggespoeld is door een revolutie die niet kan orden teruggedraaid?
Nabokov's do en

Korte verhalen ijn er in allerlei soorten, maar men kan, heel
globaal, t ee t pes onderscheiden : het verhaal dat een gemoedsbe eging van de schrijver uitdrukt, een stemming, een heim ee,
een gevoelsimpressie in pro a en daartegenover de anekdote, het
verhaal met een ontknoping . Het sentiment dat een verhaal van
de eerste soort heeft opgeleverd ou ook in een l risch gedicht,
korter, abstracter, maar niet e enlijk anders, kunnen ijn uitgedrukt . Een praktisch aangelegde le er onder intuig voor gevoelsnuances ou o'n verhaal niet aardig vinden en eker niet
kunnen navertellen . Met een verhaal van het t eede t pe ou
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die le er daarentegen geen moeilijkheden hebben . Met ijn in
voor het feitelijke ou hij de intrige en het verrassende element
van het slot kunnen aarderen en, o nodig, reproduceren .
De geringe populariteit van het korte verhaal is ten dele verklaarbaar door het over egende impressionisme erin en door de
afkeer die nuchtere mensen hebben van pro a onder kop of
staart . Het korte verhaal is in diskrediet, omdat oveel in dat
genre de kenmerken be it van at in de vaderlandse literatuur
ordt aangeduid met het oord 'schets' . Het anekdotische verhaal aan de andere kant gaat gemakkelijk lijden onder de uitvoerige behandeling van feitjes : de schrijvers gaan ich verdiepen
in het dorpsleven en neigen tot het schrijven van `vertellingen',
al dan niet `over-Betu s'.
Een pure schets kan verrukkelijk ijn als de l riek penetrant
genoeg is en o kan een verhaal dat uitsluitend een vertelling is
indruk ekkend orden door een geinspireerde vernuftigheid .
Valer Larbaud's schetsen uit het kinderleven Enfantines vormen een voorbeeld van de eerste, Edgar Allan Poe's verhalen van
de t eede soort . Maar ge oonlijk leveren de schrijvers van goede
korte verhalen ons mengprodukten : de impressie ordt enigsins geordend door een intrige of de anekdote ordt 'gevoelig'
gemaakt met at stemming en couleur locale .
Wie de korte verhalen leest gebundeld in Nabokov's do en,
ordt getroffen door een onge one combinatie . De vernuftigheid van de anekdote (die men vaak genoeg een `stunt' kan noemen) lijkt overheersend, maar ordt bij nader in ien en vooral
bij een herinnering aan het verhaal, als de feiten al eer verbleekt
ijn, overtroffen door de l riek van de stemming, door een emotioneel landschap dat ich bij een intuiglijk ondergane erkelijkheid aansluit .
Nabokov is een opvallende stunt-schrijver, maar ljn stunts
ijn steeds in dienst van ijn heim ee dat met verbetenheid maar
vergeefs het onachterhaalbare leven na it . Zijn roman Lolita,
aarmee de e schrijver-voor-` kenners' plotseling beroemd is georden, is een goed voorbeeld van het soort `stunt' oals hij ook
elders toepast .
Ook Laughter in the dark berust op een stunt die een levensgevoel verbeeldt . De blinde iens jeugdige vrou
onder dat hij
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het eet een minnaar op kousevoeten in huis heeft is ook o'n
tragisch door het leven bedrogen en bespotte figuur .
De grondstemming bij Nabokov, de e `misplaced person' bij
uitstek, is telkens : ij ijn misplaatst, ij ijn ergens ver eild
geraakt aar ij niet thuishoren, in een tijd aarin on e gevoelens niet passen, ant die gevoelens ijn in on e jeugd en in een
ander land ont aakt . Wij ijn `misplaced persons', onaangepaste
slachtoffers, tragisch, aanstotelijk, belachelijk . Het leven dat ons
de e poets bakt is een heel bedenkelijke aak. Hij noemt het
in een van ijn verhalen in Nabokov's do en een `assistant producer'. De gebeurtenissen hebben geen invol verband, oals
een echte `producer' eraan ou geven . Ze ijn stuntelig bedacht,
een beetje idioot, ongeschikt voor de personages die e moeten
ondergaan . De liefde van het t aalfjarig jongetje in Biarrit
kon niet tot een harmonische ontplooiing komen, omdat de leiding in handen is van een t eederangskracht, van een assistentregisseur, die de boel door elkaar gooit .
Daarom ijn de elfde dingen die o pijnlijk en verdrietig ijn
tegelijkertijd o potsierlijk en vermakelijk . Iedere stunt van Nabokov laat ien dat de tragedie een klucht is, omdat de `assistant
producer' de aken niet uit elkaar kan houden .
Pnin is een uit Rusland geemigreerde professor die onophoudelijk in botsing komt met de eigenaardigheden van het Amerikaanse leven, maar ijn aardigheid houdt het uit tegen ijn
belachelijkheid, al ordt ijn vitaliteit vooral gevoed door de
taaiheid van ijn nostalgie.
In Nabokov's do en vindt men telkens dit gebrek aan s nchronisatie van de mensen en hun lot . De onbekende, in ijn
jeugd gestorven dichter, die een halve eeu later monumentaal
herdacht ordt, komt ijn eigen herdenking bij onen, omdat
ijn dood indertijd een geensceneerde vlucht voor schuldeisers
as . Men beschou t hem als een indringer en een bedrieger en
de schrijver laat in het midden at de aarheid is . Ook al is hij
de elfde man, dan nog is er geen sprake van dat hij het verleden
voor ich ou kunnen opeisen . De enige aarheid is dat het verleden bijge ette historie is, geschikt voor herdenkingen, legendes en onder ijs . Een levende oude heer kan niet orden geidentificeerd met een jonge dichter van vijftig jaar geleden . Een oude

220

man is per definitie een bedrieger als hij ich op het verleden
beroept .
In een ander verhaal droomt een vlinderver amelaar ijn leven
lang van een refs die hij eens il ondernemen om elf de eldame vlinders to vangen op de verre en e otische plaatsen die
hij alleen uit ijn boeken kent . Maar als hij op het punt staat to
vertrekken met geld dat hij door een schaamtelo e oplichterij
in handen heeft gekregen, ordt hij door een hartverlamming
geveld .
Telkens eer is de gebrekkige s nchronisatie van de 'assistentregisseur' de oor aak van de misplaatstheid der mensen . De personages passen niet bij de gebeurtenissen . Iemand is verliefd op
een vrou die niet voor hem bestemd is, maar de regie is el
o goed om e periodiek met elkaar in aanraking to brengen . Dan
ijn er dubbelgangers, elkaar compromitterende naamgenoten,
aan elkaar vast ittende t eelingen, die elkaar hinderen, omdat
de ijsheid van het lot gering is en ijn grillen onuitputtelijk .
Er ijn in de e bundel ook enkele uivere jeugdherinneringen
aarin de poe ie van het heim ee niet gesteund ordt door
een stunt, maar uitsluitend door de glimlachende gevoeligheid
en de altijd aak ame intelligentie van de e erudiete auteur,
die ook in het gebruik van ijn ver orven taal een virtuoos is .
Maar altijd is er iets meer dan de combinatie van anekdote en
stemming in de e verhalen, een element dat juist uit de chemische verbinding ervan voortkomt : een besef van tragiek die tevens een bereidheid tot lachen is, een samenstelling die el vaker
het levensklimaat vormt van de emigrant, maar elden in o'n
even icht . Er is bij Nabokov's ingredienten altijd een surplus,
volgens de elfde logica aardoor ijn `do ijn' uit dertien verhalen
bestaat.
Pale fire
Pale fire is niet minder imposant en buitenissig dan Lolita, al
al het minder op ien baren, omdat de le er van dit boek meer
moeite moet doen om de bedoelingen en de k aliteiten ervan
to ontdekken . De schrijver, virtuo er taalkunstenaar en literair
jongleur dan ooit, heeft ich hier teruggetrokken achter een
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facade van poetische en literair-kritische techniek . Welis aar
gluurt de baldadige satiricus die hij ook is door alle gaten naar
buiten, ehs aar is er een amusante en emotionele inhoud die
niet voor die van Lolita onderdoet, compositie en vorm van het
boek houden de gemak uchtige le er op een afstand .
Pale fire bestaat in de eerste plaats uit een gedicht van 999 regels, verdeeld in vier angen, dat geschreven heet to ijn door een
Amerikaanse dichter, genaamd John Francis Shade (1898-1959) .
Verder is er een voorrede van een ekere Charles Kinbote, de
`editor' (literair be orger) van het gedicht, die uitlegt hoe Shade
het in de laatste t intig dagen van ijn leven had vervaardigd .
De e Kinbote blijkt een uit het verre noordelijke land Zembla
afkomstige taalgeleerde to ijn, een enigs ins e centriek en pompeus man, die ich op een vaak onkiese manier aan de dichter
had opgedrongen .
Het grootste deel van het boek ordt in beslag genomen door
een commentaar in noten van de e Kinbote op het gedicht van
Shade . Het merk aardige van dit commentaar is dat Kinbote
daarin veel meer over ich elf vertelt en over de afge ette koning
van Zembla dan over Shade en ijn gedicht . Tenslotte is er een
inde , die niet alleen alfabetisch recapituleert, maar ook aanvullende inlichtingen geeft . De e vier onderdelen (voorrede, gedicht, commentaar en inde ) vormen samen een doolhof, een
pu el vol gemaskerde betekenissen en verrassende onthullingen. Men kan er dagenlang mee be ig ijn, men kan honderden
ontdekkingen doen, onmiskenbaar juiste en t ijfelachtige en
dan toch nog, oals de slimme Mar McCarth blijkens haar uitvoerige artikel in Encounter (okt . '62) at de hoofd aak betreft
op een d aalspoor ijn .
Nu ben ik persoonlijk helemaal geen voorstander van pu els
in de literatuur, die immers een ander soort ontvankelijkheid
veronderstelt dan listigheid in het oplossen van raadseltjes . Een
goede schrijver brengt geen vertroebeling te eeg, maar een verheldering . Dat neemt niet eg dat ook het verhelderde probleem
nog raadselachtig kan ijn. De le er mag bovendien, geloof ik,
niet reclameren, als hetgeen de schrijver il meedelen juist een
m sterie is, niet in de in van een detectiveroman, aarbij men
aan het eind precies eet, ie en hoe en at, maar in de in van
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een niet of moeilijk door ichtige structuur, aarvan de eerste
aarneming bedrieglijk is en de laatste alles op losse schroeven
et .
Pale fire is in hoofd aak de afbeelding van o'n m sterieu e
constellatie, een ereld van spiegelingen die misleidend en gevaarlijk ijn. Nabokov heeft hier dus el het recht de le er in
een lab rint to brengen, al heeft hij - uit speelsheid, uit overmoedige knapheid, uit behoefte misschien ook om ich achter
een rookgordijn in veiligheid to brengen - nog andere dan strikt
nood akelijke m stificaties en gedaantever isselingen aangebracht .
Blijkens ijn gedicht is Shade een dichter van het t pe Robert
Frost : traditioneel, sterk gericht op de natuur en geneigd tot
een vaak innemende eenvoud en directheid . Het gedicht dat hij
in de t intig dagen voor ijn dood geschreven ou hebben, hangt
ten nau ste samen met die komende dood . Hij geeft een overicht van ijn leven, hij memoreert ijn afstamming, ijn hu elijk en het centrale drama van ijn bestaan : de elfmoord van ijn
dochter Ha el . Daaraan verbindt hij speculaties over het hiernamaals, voor een ongelovig man als hij een moeilijk doordringbaar
gebied . Hij heeft echter enkele aanknopingspunten . Als kind
heeft hij enige tijd aan een soort van epileptische aanvallen geleden en in de vorige herfst heeft hij een hartaanval gehad die
een black-out veroor aakte aarin hij meende aan gene ijde
van de grens tussen leven en dood een itte fontein to hebben
ge ien .
In de laatste ang kondigt Shade enige malen grandio e onder erpen aan, de schoonheid, het k aad, de anhoop, maar in
plaats van daar op in to gaan verliest hij ich in de beschrijvingen
van futiliteiten, oals ijn ge oonte om ich to scheren in het
bad, en het gedicht eindigt in een vredige en elfs knusse avondstemming .
De commentator die in de voorrede en de noten aan het oord
is, lijkt een vreemdsoortig personage : hij noemt ich elf Kinbote
en is sinds enkele maanden collega en buurman van de dichter,
die docent is aan een Amerikaans college . In ijn annotaties vertelt hij tamelij k uitvoerig het levensverhaal van Charles Xavier
de Beminde, de voormalige koning van Zembla, het land aaruit
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ook Kinbote afkomstig is . Het blijkt al spoedig aarom Kinbote
ich o voor de e koning interesseert . Hij laat met steeds grotere
duidelijkheid doorschemeren dat hij elf de gevluchte Charles
Xavier de Beminde is . Hij heeft alle reden om ijn identiteit to
verbergen, ant een revolutionaire organisatie in Zembla heeft
het op ijn leven gemunt . De e organisatie, die de Schadu en
heet, heeft toevallig op de dag aarop Shade ijn gedicht begon
to schrijven, een moordenaar aange e en om Kinbote uit de
eg to ruimen . Al eer toevallig op de dag aarop Shade ijn
gedicht heeft voltooid, richt de e moordenaar (die naar vele
namen luistert, o. a . naar die van Jakob Gradus) ijn revolver op
Kinbote, maar hij raakt en doodt bij vergissing de naast Kinbote
andelende Shade . Kinbote maakt ich meester van Shade's manuscript en hij ontfutselt door een handige manoeuvre aan de
geschokte edu e haar toestemming om de uitgave van Pale
fire to ver orgen.
Een vreemde geschiedenis . Wat heeft de e centrieke e koning
van Zembla met de Amerikaanse dichter to maken? Uit de verhalen van Kinbote is of to leiden dat de dichter ijn opdringerige
buurman gereserveerd maar niet on el illend bejegend heeft,
ter ijl S bil, de vrou van Shade, bepaald een afkeer van hem
aan de dag heeft gelegd . Kinbote van ijn kant as sinds jaren
een be onderaar van de dichter, iens poe ie hij vroeger al eens
in het `Zemblaans' heeft proberen to vertalen . Hij oekt contact
met Shade in de hoop niet alleen dat de luie dichter eer aan het
erk al gaan, maar ook dat hij de interessante levensgeschiedenis van Kinbote, alias koning Charles, als onder erp voor ijn
gedicht al gebruiken .
Als Kinbote echter na de dood van Shade diens gedicht ademloos doorleest, vindt hij tot ijn ontgoocheling niets terug van
al het prachtige materiaal over Zembla dat hij erin hoopte aan to
treffen en aarmee hij de dichter in talrijke ge amenlijke andelingen orgvuldig had `gevoed' . Geen oord in het gedicht
over Zembla of over Charles Xavier de Beminde . Hoogstens een
paar nogal verborgen toespelingen in de ver orpen varianten die
Kinbote in de noten meedeelt, maar van de duidelijkste van de e
toespelingen moet hij in een latere noot toegeven dat die door
hem persoonlijk vervalst is .
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Ook de eerste indruk van de le er al moeten ijn dat er geen
aan ijsbaar verband is tussen het vriendelijk keuvelende, soms
ook diep innige en ontroerende gedicht van Shade en het fantastische, halfgare commentaar van Kinbote . Na een oppervlakkige kennisneming van Pale fire ou men kunnen denken, dat
Nabokov een satire heeft geschreven op de beroepsdeformatie
van de academische literator, die niet alleen een tekst die voor
ich elf spreekt over oekert met ijn commentaar, maar die
ook probeert door middel van een schijnbaar etenschappelijke
interpretatie eigen ervaringen en gedachten in de plaats to stellen van de totaal daarvan verschillende bedoelingen van de dichter.
De aanhanger van de e interpretatie ou verder kunnen menen dat Nabokov ter ille van het satirische effect het contrast
tussen de dichter en de commentator o e treem mogelijk heeft
gemaakt . Charles Xavier Kinbote is pederast, vegetarier, uitbundig, e trovert, elfingenomen, religieus, een atletische man met
een baard, kortom in alle op ichten de tegenpool van de vriendelijke, bescheiden, in ich elf gekeerde agnostische dichter Shade .
Op de egocentrische Kinbote is erg veel aan to merken, ten ij
men meent - aar trou ens alle aanleiding toe b estaat - dat hij
krank innig is . Op de beminnelijke Shade is maar heel einig
aan to merken . Uit Kinbote's commentaar blijkt dat de naam van
de dichter nog al eens samen ordt genoemd met die van een
opvallende vrou elijke student en dat hij meer drinkt dan hij
ijn vrou laat merken . Overigens bestaat ,er onder de docenten
en hun vrou en alleen maar verba ing dat verfijnde lieden als
John en S bil Shade omgang hebben met o'n onmogelijke ijdele
gek als Charles Kinbote .
Nu kan men inderdaad het optreden van Kinbote enigs ins
verklaren door aan to nemen, dat hij eigenlijk de gek ge orden
professor Botkin is, die ich is gaan verbeelden de gevluchte koning van het imaginaire Zembla to ijn, maar die in erkelijkheid
een uit Rusland afkomstige banneling is, die als homoseksueel
een achtervolgingscomple heeft ont ikkeld en ich verbergt
door alles om to keren (ook ijn naam). De revolutie in Zembla,
de Schadu en die de koning achterna itten en de hele roman
daarover, die het commentaar bevat, ouden dan de aan-ideeen
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ijn van een gestoorde geest . De moordenaar van Shade is dan
niet de uit Zembla afkomstige Gradus, maar, oals de politie
ook aanneemt, een andere gek, een uit een inrichting ontsnapte
misdadiger, die ich ilde reken op de rechter die hem veroordeeld had, een rechter met ie John Shade toevallig een uiterlijke
gelijkenis vertoonde .
Het is kenmerkend voor Nabokov's soort humor dat hij ich
beijverd heeft om de e verklaring aannemelijk to maken . Het
is een verklaring die het m sterieu e misschien opheft, maar die
een ander, veel groter m sterie schept door iedere relatie tussen
het gedicht en het commentaar to verbreken .
Kinbote (of Botkin als men il) legt er in ijn commentaar de
nadruk op dat men het gedicht van Shade onder ijn toelichting
niet kan begrijpen . Op het eerste ge icht is dat on in, ant de
roman over Zembla en het leven van Shade lijken t ee verschillende dingen en als `Zembla' niets anders is dan een aanidee
van Botkin, dan spreekt het van elf dat alles at daarop betrekking heeft ondeugdelijk is ter verklaring van Shade's gedicht . In
dat geval ou het hele boek van Nabokov ook niets meer ijn
dan een bij onder onbeduidende grap. Dat is een stelling die bij
nau keurige le ing van het boek niet is vol to houden .
Het ver arrende is dat Nabokov ook de suggesties van diepere
betekenissen en de verbindende associaties tussen tekst en commentaar met gulle hand heeft rondgestrooid, odat sommige
le ers tot de conclusie ijn gekomen dat men aan het boek een
aantal onderling tegenstrijdige interpretaties kan geven : op het
ene plan is het dit, op het andere plan is het dat en op een nog
hoger plan is het eer iets anders .
Men moet er, geloof ik, van uitgaan, dat de dagelijkse erkelijkheid aaraan men Pale fire door middel van een `verklaring'
ou illen verbinden, in het gedicht evenmin als in het commentaar aan de orde komt . Misschien is het gedicht nog het meest
' erkelijke' in het boek, maar de dichter elf is een vrucht van
de verbeelding die 'on e' ereld heeft getransponeerd in een
geidealiseerde natuur ereld, een `Arcadie', of e acter ge egd in
`shade', de schadu van bomen en heesters, aar men vooral to
maken heeft met vogels, vlinders en bloemen .
Shade begint ijn gedicht, met ich to vereen elvigen met de
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schadu van een ` a ing', een pestvogel, die ich to pletter
heeft gevlogen tegen een vensterruit, aarin het blau van de
hemel eerspiegeld as :
I as the shado of the a ing slain
B the false a ure in the indo pane ;
De dichter Shade is de oon van amateur-ornithologen en ijn
vrou is een alu (S bil Irondell). Hij as opgevoed door ijn
tante Maud Shade (Maud-Moth-nachtvlinder), een artistieke en
ongegeneerde dame die na haar dood op een onschuldige manier
rondspookt, tenminste als Shade's laatgeboren dochter Ha el
(Ha elaar, de boom van de ichelroede) in de buurt is . De e
Ha el, haar vaders oogappel, is een orgenkindje . Zij roept niet
alleen poltergeist-verschijnselen op, ij is ook een dik en loensend
meisje, dat nooit mee uit ordt gevraagd . Na een bij onder teleurstellende ervaring verdrinkt ij ich in een meer. Het is de e
elfmoord die John Shade ich doet verdiepen in de problemen
van dood en hiernamaals . Op de dag dat hij ijn hartaanval krijgt,
aarin hij het be ust ijn verliest, een jaar na de dood van Ha el,
arriveert volgens het commentaar van Kinbote de uit Zembla
gevluchte koning Charles Xavier de Beminde in Amerika .
Indien men nu ook eet dat Shade ich de laatste jaren heeft
be iggehouden met de Engelse dichter Ale ander Pope (16881744), over ie hij een boek heeft geschreven en in iens Essa
on Man de naam `Zembla'voorkomt, dan heeft men enige aanrakingspunten tussen Shade en Kinbote die riiet verklaard orden
door mededelingen van Kinbote elf of door veronderstellingen
over de aan innig ge orden B otkin . M . i . is de raadselachtige
figuur van Shade's commentator alleen to begrijpen als ijn gepersonifieerd onderbe ust ijn, dat Shade elf heeft to voorschijn geroepen uit het verre spiegelland Zembla, aar hij ich
verborgen hield . En men moet dit onderbe ust ijn of onbe uste begrijpen in de in die de Z itserse ps choloog C . G. Jung
eraan heeft gegeven . Voor Jung immers is het onbe uste de
schadu of het omgekeerde spiegelbeeld van het be uste .
Alleen volgens de e theorie is het begrijpelijk dat Nabokov
Kinbote in alle op ichten tot het tegendeel heeft gemaakt van
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Shade . Shade is de schadu van de ` a ing' maar Kinbote is
de ` a ing' elf, een vogel die dan ook in het apen van de koningen van Zembla voorkomt . In de elfde rode lak die de vleugels van de ` a ing' kleurt, is de koning gekleed als hij ijn
land ontvlucht . Hij is opgeroepen door Shade, omdat de e over
de elfde paranormale vermogens beschikt als ijn tante en ijn
dochter. Sinds de dood van Maud Shade gebruikt hij trou ens
haar favoriete andelstok, een toverstaf aarmee het on ichtbare ichtbaar kan orden gemaakt .
Of nu voor de materialisatie van Shade's onbe uste gebruik
gemaakt ordt van de persoon van de refugie Botkin doet m . i .
einig ter ake. Alle eigenschappen van Kinbote behoren in elk
geval bij Shade, omdat ij de ongerealiseerde tegendelen van ijn
eigenschappen ijn.
Door de dood van ijn dochter is Shade aan een elfonder oek
begonnen dat heel dit verborgen en ondergrondse deel van ijn
persoonlijkheid naar boven heeft gebracht . Het ordt door hem
niet herkend en eker niet als een deel van hem elf geaccepteerd,
hoe hardnekkig de pogingen van het onbe uste ook aren om
ich aan Shade bekend to maken .
Het belangrijkste motief dat Shade en Kinbote gescheiden
houdt, is de homoseksualiteit van de laatste . In Shade's be ustijn, voor over dat uit ijn gedicht blijkt, is er vrij el geen spoor
van to vinden . Alleen in de vermelding van de aanleiding tot ijn
epileptische flau tes op elfjarige leeftijd, een op indbaar speelgoedjongetje achter een krui agentje, geeft Nabokov een sleutel
tot een ereld die voor Shade ondergronds blijft, totdat hij als
een van de laatste beelden voor ijn dood Kinbote's beminde
tuinman achter een krui agen iet lopen (regel 999) .
Ook de moordenaar Jakob Gradus, uit Zembla ge onden om
de koning to doden en die uiteraard niet `de koning' doodt (Jun .
een onsterfelijk archet pe) maar Shade, is een deel van
Shade's eigen persoonlijkheid . Gradus is de geleidelijke afbraak,
het oud- orden van Shade . Hij is een handelaar in sterke drank,
omdat de voor Shade's ge ondheid schadelijke alcohol ijn geheime onde is . Hij is een glasmaker, omdat glas het bedrieglijke
spiegelmateriaal is aartegen vogels ich to pletter vliegen . Hij is
een revolutionair, omdat hij de koningen van de iel uit hun verre
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onbe uste rijken verjaagt . Een van ijn vele namen is Jack Degree (ofte el Jaap Maat) en onder die naam komt hij voor in
Pope's Essa on Man (I, 283, 284) :
Kno th o n point : this kind, this due degree
Of blindness, eakness, Heaven besto s on thee .
Jack Degree is tevens de maat van Shade's gedicht . Bij de eerste
regel van Canto I is hij aange e en, bij het begin van Canto II
vertrekt hij uit Zembla, bij de vordering van het gedicht komt
hij steeds nader, gestoken in een bruin pak als een afgevallen blad
dringt hij Shade's groene ereld binnen en als de e ijn gedicht
voltooid heeft op de laatste regel na, regel 1000 die gelijk al ijn
aan regel 1 (`I as the shado of the a ing slain'), doodt hij
hem.
Het is moeilijk om ook maar enigs ins een indruk to geven van
dit aan associaties, toespelingen, parallellen en duplicaten overvolle boek . Kinbote, de gek, spreekt in ijn commentaar vrij el
uitsluitend de aarheid. Shade's portret van S bil in ijn gedicht
lij kt inderdaad meer op de dertig jarige koningin Disa dan op de
estigjarige vrou van de dichter, omdat precies ij het is die
beschreven ordt . Maar koning Charles, die haar akend niet
beminnen kan, is verliefd op haar in ijn dromen, precies omgekeerd als Shade's relatie tot S bil . De een ame koningin Disa
(een orchidee) is Duchess of Pa ne, in ier apen een vlinder
voorkomt die Shade enige malen vereen elvigt met ijn geliefde
S bil.
De dingen in het groene vogel- en vlinderland van de Shades
hebben hun omgekeerde spiegelbeelden in het verre Zembla .
In beide gebieden speelt het erk van Shakespeare, in iens
stukken veel afge ette koningen voorkomen of een noodlot optreedt dat ich halver ege omkeert, een belangrijke rol . E ton,
de plaats aar S bil Shade een eind aan haar leven maakte, as
ook de naam van de moordenaar van de afge ette homoseksuele
koning Richard II . `Pale fire' is een term uit Timon of Athens
die in het t eede deel van het stuk ijn eigen tegendeel ordt .
De term heeft betrekking op het vale licht dat de maan steelt
van de on, oals het gedicht van Shade het materiaal van de
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koning van Zembla niet rechtstreeks gebruikt, maar er een bleke
eerschijn aan ontleent .
De inhoud van het boek, kan men eggen, is de constructie
van een gedicht aarbij het onbe uste deel van de dichter vergeefs ijn materiaal aanbiedt . De dichter gebruikt het niet rechtstreeks . Om het geheel to genieten moet men het gedicht dus
le en met het commentaar . Maar el is het principe van de dubbelheid in de structuur van het gedicht terug to vinden . Dit principe is besloten in de aan Pope ontleende gepaard rijmende jambische regels (die men in het Engels `heroic couplets' noemt) .
Het is verder to vinden in de vier Canto's aarvan I en Iv gelijk
ijn in lengte, maar kleiner dan II en III die ook gelijk ijn . Het
hele gedicht heeft daardoor de vorm van een reusachtige vlinder
met vleugels gelijk aan verleden en toekomst, die elkaar raken
in de dodehjke regels 1 en 1000.
Dat de dichter (Shade) een mislukte poging heeft gedaan om
het onbe uste materiaal to integreren in ijn gedicht, vindt men
eerspiegeld in de afgeknotte aanlopen in het vierde deel . Nabokov heeft ijn dichter veel meegegeven, maar niet alles . Zijn
onder erp as juist de af onderlijkheid, het anhopige isolement van de onbe uste bou sels, geplaatst naast de harmonische beperktheid van het be uste gedicht . Te amen vormen ij
een unieke t eeledigheid . Nog niet aangetoond is echter of ij
ook een geheel ouden kunnen vormen .

De Nabokov-Wilson brieven 1940-1971

De be aard gebleven brieven die Vladimir Nabokov en Edmund
Wilson elkaar in de jaren 1940-1971 geschreven hebben en die
in 1979 gepubliceerd ijn, vormen een boeiend verslag van een
vrjandschap die na 25 jaar omsloeg in vijandschap en, ondanks enkele pogingen tot ver oening, eindigde in bitterheid . De vijandschap as al el bekend door de felle, uitvoerige polemiek die
in 1965 losbarstte over Nabokov's Engelse vertaling van Poesjkin's roman in ver en Jevgeni Onegin en door Wilson's onvriendelijke opmerkingen over Nabokov in ijn laatste boeken, Upstate (1971) en A indo on Russia (1972) . Beide opponenten
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hadden in het begin van hun polemiek over de Poesjkin-vertaling
elis aar naar hun oude betrekkingen ver e en, maar dat hun
vriendschap bij onder langdurig en hartelijk as ge eest, is door
de e publikatie pas goed ichtbaar ge orden .
De criticus Wilson (1895-1972) - hij heeft ook verhalen, toneelstukken en gedichten geschreven, maar hij as toch in de
eerste plaats criticus - heeft in ijn lange publicistische loopbaan een enorme veel ijdigheid in ijn belangstellingen aan de
dag gelegd . In 1940, toen hij met Nabokov in aanraking k am,
had hij vooral op t ee terreinen uitmuntende prestaties geleverd .
In de eerste plaats had hij in ijn baanbrekende boek A el's castle (1931) de Amerikaanse le ers bekend gemaakt met het Europese s mbolisme, aarbij hij o. a. had uitgelegd hoe je 'modernen' als Proust en Jo ce, die toen erg afschrik ekkend erden
gevonden, kunt le en en aarderen . In de t eede plaats had hij
de geschiedenis van het socialistische denken, dat uitmondde in
de Russische revolutie van 1917, neergelegd in To the Finland Station (1940), een boeiende combinatie van portretten en ideeengeschiedenis .
Dit politiek-ideologische deel van Wilson's belangstelling as
voortgekomen uit ijn afkeer van de Amerikaanse maatschappij,
die uit elkaar scheen to vallen door de beurskrach van 1929. Met
vele andere intellectuelen vestigde hij ijn hoop toen op de soort
samenleving aarmee in Rusland een ten dele geslaagde proef
scheen to orden genomen . Hij be ocht de So jetunie in 1935,
bestudeerde de revolutie in het Mar -Engels-Instituut en schreef
een niet kritiekloos, maar toch in el illendheid badend reisverslag . Hij as een aanhanger van de toen ijd verspreide opvatting dat de erfenis van revolutie en leninisme door Stalin's
tekortkomingen as aangetast, maar niet onherstelbaar vernietigd .
Een ander resultaat van Wilson's reis as ijn verdiepte kennismaking met het erk van Poesjkin en ijn besluit om Russisch
to gaan leren omdat hij die dichter in ijn eigen taal ilde kunnen
le en . Tegelijkertijd gaf de Russische emigrant Nabokov (18991977), voor Hitler's terreur uit Berlijn naar Parijs gevlucht, in de
Nouvelle Revue Francaise blijk van ijn liefde voor Ruslands
grote dichter ('Pouchkine ou le vrai et le vraisemblable', NR F,
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maart 1937) . Toen hij in mei 1940 na een t intigjarige moei ame
orsteling om ich als schrijver staande to houden in de kleine
Russische milieus van Berlijn en Parijs, in Amerika arriveerde,
had hij met Wilson een breed terrein van belangstellingen gemeen : de literatuur, de Russische en de Engelse taal, Poesjkin,
de Russische revolutie en Lenin, al hadden ij over die laatste
t ee tegenovergestelde opinies .
Het eerste dat men opmerkt in de brief isseling is dat Wilson
ijn ontheemde collega tegemoet treedt met hartelijkheid en
daad erkelijke steun. Hij brengt hem in aanraking met tijdschriftredacteuren en uitgevers . Wilson is van het begin of aan en
gedurende vele jaren Nabokov's adviseur en helper ge eest op
het praktische gebied van publikatie-mogelijkheden en honoraria. Als ijn nieu e vriend hem al na korte tijd een voorschot
kan enden voor ijn mede erking aan The Ne Republic, is
Nabokov blij verrast . `Het is erkelijk verrukkelijk om eindelijk
to leven in een land aar een markt is voor ulke dingen', schrijft
hij. Het betreft hier de vertaling van een klein vers-drama van
Poesjkin. Niet alleen had hij in de ruim t intig jaar van ijn Europese ballingschap nooit o'n markt gevonden, maar ook ontbrak bij Wilson het soort antrou en aaraan de Russische ballingen in Europa en trou ens ook in Amerika ge end aren . Zij
hebben ich nooit aan het vooroordeel kunnen onttrekken dat
ij buiten hun land en olk geen functie konden hebben en dat ij
b ovendien van een glorieus verleden dromende reactionairen
ouden ijn, grootvorsten en hun aanhangers, die als ta ichauffeurs of nachtclub-portiers tot de curiositeiten behoorden van
de grote steden . Zelfs Jean-Paul Sartre had een kleine roman
van Nabokov (La meprise, Engelse titel Despair) afge e en omdat de schrijver geen ortels meer had en geen nuttig lid as
van de So jet-maatschappij (de e recensie is herdrukt in Situations

I ).

Wilson, die niet o ver van Sartre's politieke opinies afstond,
deelde de e opvatting niet en als hij het meeste van Nabokov's
erk, toen hij het leerde kennen, met onbegrip of afkeuring bejegend heeft - ant dat deed hij ook - dan gebeurde dat nooit
met dit tegen de emigrant gerichte vooroordeel . Merk aardig is
juist dat noch hun politiek meningsverschil noch Wilson's gebrek
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aan aardering voor Nabokov's boeken hun hartelijke vriendschap gehinderd heeft .
Wat hen op politiek terrein scheidde erd duidelijk uitgesproken. Nabokov maakte uitvoerig be aar tegen Wilson's idealisering van Lenin's persoon en politieke rol, die uitsluitend op
officiele So jet-publikaties berustte .
Zonder de e acte omvang van de gangbare misvattingen to
kennen, stuitte Nabokov bij Wilson en andere Amerikanen altijd
eer op het geijkte beeld van het pre-revolutionaire Rusland als
een starre autocratie, onveranderd sinds I an de VerschrikkeIijke : een land bevolkt door een handjevol rijke, met
epen
uitgeruste aristocraten en massa's kruipende, hongerende boeren, een verschrikking die door Lenin ou ijn afgeschaft . Ook
Wilson had ich van dit traditionele beeld van de Russische maatschappij, dat hij uit het erk van Gogol en Toergenje kende,
niet kunnen losmaken . In erkelijkheid - de uitgever van de e
brieven, Simon Karlinsk , vestigt er ook de aandacht op - gingen
er estig jaar ingrijpende sociale veranderingen aan de revolutie
van 1917 vooraf . Er as een eer krachtige protestbe eging, die
na de om enteling van 1905 erin slaagde de censuur afgeschaft
to krijgen, ettelijke erkenning be erkstelligde voor politieke
partijen en de installatie van een parlementair stelsel . Er bestond
in die jaren een krachtige oppositie-pers . Het bolsje istische
blad Pra da as sinds 1912 openlijk verkrijgbaar. Een van de
vele politieke partijen as de Constitutionele Democratische
Partij, aarvan Nabokov's vader -later in Berlijn door een monarchist vermoord - een van de oprichters as .
Een t eede moeilijk bestrijdbare misvatting as dat de ereld van de Russische emigratie alleen uit reactionaire, rechtse
aristocraten bestond, ter ijl in erkelijkheid een groot aantal
democraten ( at de Amerikanen `liberals' noemen - voorbeeld :
de Nabokovs), socialisten, anarchisten en democratische mar isten er de toon aan gaf. Het aren de e linkse intellectuelen die
verant oordelijk aren voor het rijke culturele leven van de
Russische emigratie ; ij e ploiteerden uitgeverijen en literaire
tijdschriften . Zij vormden Nabokov's achtergrond : een vaak geisoleerde miniatuur ereld, maar toch el heel verschillend van
die van de legendarische ta i-besturende grootvorsten .
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Herhaaldelijk legt Nabokov de nadruk op de e stelling : Stalinisme is niet verraad van Lenin's politiek, maar de rechtstreekse voort etting ervan . (In de in 1971 geschreven inleiding bij de
herdruk van 1972 van To the Finland Station gaf Wilson ijn
vergissing toe.)
Geen moeilijkheden overigens bij de e schermutselingen . Wel
duiken er kleine rijvingen op bij Wilson's irritatie over Nabokov's niet to onderdrukken verslaafdheid aan `puns', oordspelingen, oordgrapjes, al is het duidelijk dat Wilson de betekenis
van de e eigenaardigheid van ijn vriend niet begreep . Ik geloof
dat de ononderdrukbare neiging om to spelen met oorden een
bijverschijnsel is van Nabokov's fanatieke, erotisch gekleurde
liefde voor taal, voor het Russisch en later ook voor het Engels .
De e liefde moet behalve door een natuurlijk verbaal talent bepaald ge eest ijn door het pijnlijke heim ee naar een normaal
gebruik van ijn moedertaal dat hem als balling is gaan beheersen. De taal erd voor hem oiets als een dichtbije, maar tegelijkertijd onbereikbaar verre geliefde die men onophoudelijk
vereert en verraadt . De liefde voor een t eede taal, oals hij opvatte voor het Engels, kreeg daardoor de gevoelslading mee van
iets verbodens, van een perversiteit die alleen met een onscrupuleu e baldadigheid kan orden toegelaten .
Nabokov as ook een vooraanstaand vlinderkenner. Men kan
eggen dat hij speelt met oorden, oals hij omgaat met vlinders : hij jaagt op e als een onderling, als Prikkebeen, onder
ich van de opinie van omstanders iets aan to trekken . Hij veramelt e, hij speldt e ergens op, rangschikt e, ver isselt e,
bekijkt e eindeloos . Woorden ijn als vlinders, je kunt e vangen
en be onderen, en bovendien kun je de vleugels ver isselen en
de voelsprieten en de geslachtsdelen . Een andere kant van de e
e centriciteit is ijn begrip voor onge oon erotisch gedrag, fanatiek bedreven perversiteiten oals de verslaafdheid van Humbert
Humbert in Lolita aan 11 jarige meisjes en de homoseksueel getinte krank innigheid van Charles Kinbote in Pale fire . Hun
jacht op het verbodene lijkt altijd iets to hebben meegekregen
van Nabokov's jacht op de verboden taal . Maar er ijn ook vriendehjker, melancholieker versies van de `overspelige' relatie tussen
een emigrant en de nieu e ereld, oals het achte -fanatisme
van Pn in.
234

Het is die baldadige kant van de Russische schrijver die de hele
scala bestrijkt van flau e oordgrappen tot m stificaties, van
orgvuldige literaire constructies tot en met de bi arste mengsels van kluchtigheid en bloederig sadisme, aarvoor Wilson
geen enkel begrip heeft kunnen opbrengen .
Men beseft duidelijk dat de eer serieu e Wilson Nabokov frivool, onverant oordelijk en vaak `e asperating', anhopig makend ergernis ekkend vond . Nabokov ag er geen been in om
schrijvers die Wilson be onderde met een paar stevige trappen
in de grond to stampen . T. S . Eliot is een bedrieger en een vervalser, Thomas Mann is belachelijk, Colette is voor kinderen,
t eederangs vakantie-lectuur, D . H. La rence en Sher ood Anderson ijn middelmatigheden en Stendhal is een complete oplichter. Malrau , Dostoje ski, Faulkner, Henr James, Moliere,
het Griekse drama : er deugt allemaal niets van . Freud, van ie
hij erg veel geleerd heeft, geloof ik, ordt met een telkens terugkerende verachtende spot behandeld .
Het lijkt mij dat dit alles moet orden opgevat als speelse
grillen, pure baldadigheid van iemand die ijn ernst elders had .
Wilson is tegenover hem altijd een beetje op ijn hoede . Als Nabokov hem een gedicht van Poesjkin citeert dat veel lijkt op een
gedicht van Wilson, vreest hij voor de gek to orden gehouden .
Later merkt hij dat de geciteerde regels echt van Poesjkin ijn .
Nabokov ant oordt : nee collega tovenaar, jij bent een van de
einigen die ik nooit voor de gek heb gehouden .
T pische Nabokov-humor is ook : eg tegen Nicolaas (Vladimir's neef, de componist) dat hij nooit geant oord heeft op de
lange .brief die ik hem geschreven heb of de bedoeling had hem
to schrijven . Als Wilson hem meedeelt dat een in een verhaal van
Nabokov voorkomende copulatie op de vloer van een ta i een
onmogelijkheid is, ant oordt hij dat dat el kan als het maar
een Berlijnse ta i is anno 1920, oals in het bedoelde verhaal .
Volgens enige Witrussische ta ichauffeurs die hij daarover ondervraagd heeft, voegt hij eraan toe, as dat juist de correcte
methode .
Er ijn veel dingen die Nabokov niet ernstig neemt, maar er
is ook een grote, onmiskenbare ernst . Serieus moet hij orden
genomen als hij schrijft over Poesjkin en Tsjecho en in iets min-

23 5

dere mate over Gogol . Serieus ook in de grote orgvuldigheid
aarmee hij ijn eigen boeken componeert . Serieus in ijn vrijheidsliefde en ijn brandende haat tegen dictatuur. En in ijn
oedende verachting van Dos Passos, die in Life een lof ang publiceerde op de door hem be ochte Argentijnse dictatorsvrou
Evita Peron . Hij is serieus als hij b e aar maakt tegen het onderijs dat de . mensen leert in de literatuur 'algemene ideeen' to
oeken en als hij het de plicht van de criticus noemt om de aandacht juist to vestigen op het uit onderlijke detail, op het unieke
beeld, onmisbare voor aarde, ' oals jij even goed eet als ik',
voor kunst, voor genie, voor Tsjecho , voor verschrikking, voor
tederheid en voor verrassing . En als hij de vraag stelt : is niet alle
kunst grillig en speels, van Shakespeare tot Jo ce?
Het is begrijpelijk dat Wilson, orgvuldig af egend en evoluerend van aanvaarding naar ver erping van het So jet-communisme, Nabokov's roman Bend Sinister af ijst . Hij schrijft : jij
begrijpt niets van politiek, je interesseert je er niet voor, je iet
in een dictator alleen een monster, maar niet at er positief aan
kan ijn. In erkehjkheid is Nabokov's belangstelling voor politiek er el degelijk ge eest, maar afgerond al in een iets vroeger
stadium . Zijn standpunt in de genoemde roman is misschien niet
meer 'politiek' to noemen, maar el moreel en humaan : geen
enkele concessie aan de vuiligheid .
Het lijkt alsof Wilson de persoonlijke onge one verdeling
tussen spel en ernst bij ijn vriend nooit helemaal doorgrond
heeft . Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat de e behulp ame, betrou bare, eerlijke vriend niets begrepen heeft - of lijkt to hebben -van de emotionele betekenis die Nabokov's vertaling van
Poesjkin's J'evgeni Onegin met uitvoerig commentaar voor hem
moet hebben gehad . Na er ich ijn leven lang mee be iggehouden to hebben, heeft hij aan de e vertaling met commentaar een
jaar of even, acht intensief ge erkt . Het `magnum opus' moest
een indruk ekkend eerbetoon ijn aan de Russische taal in de
vorm van Poesjkin's meesterlijk gedicht en el, ou men kunnen
eggen, door middel van het offer van ijn schandelijke verovering, het nu volledig beheerste Engels, dat als een gebonden slavin aan de voeten van ijn oorspronkelijke geliefde erd neergelegd . Het aartepunt van dit erk, niet alleen naar omvang (drie
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maal de vertaling) maar ook als literaire e pressie is het commentaar, aarin Nabokov vrij el al ijn troeven uitspeelt : fantasie, grilligheid, geleerdheid, ironie, onderhoudende eruditie,
vertelkunst, en ovoort .
Als dan bij de verschijning van at voor hem as de bekroning
van al ijn erk, ijn beste Amerikaanse vriend met een meedogenlo e aanval op het verkeerde Engels en op onjuiste vertalingen het hem o dierbare produkt probeert to vermor elen, dan
vind ik het heel begrijpelijk dat hem dat diep gegriefd heeft : niet
alleen de `mauvaise querelle', maar ook het menselijk onbegrip .
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Verant oording
bibliografisch en anders ins

Beschou ingen - dat is algemeen bekend - ijn aan de tijd ontstegen stukken met een panoramische visie, kritieken daarentegen eendagsvliegen, reacties, die eens actueel ge eest ijn, op
eer bepaalde publikaties . Door nu in de e Intenties beschouingen en kritieken bij een to brengen heb ik kennelij k een amalgaam illen brou en van het algemene en het concrete . De alchimistische verbinding van de e bestanddelen leek mij niet alleen
mogelijk door hun gemeenschappelijk essa istisch karakter,
maar ook doordat in de beschou ingen toepassingen evenmin
ontbreken als algemene ge ichtspunten in de kritieken . Zoals
het nuttig is in geschriften die over literatuur handelen en die
een mengsel ijn van etenschap, essa en kritiek, de e grondstoffen toch to blijven onderscheiden, o leek het mij ook raadaam de diachronische verscheidenheid niet uit to issen van
stukken die, hoe el tot een geheel samengevoegd, op nogal ver
uiteenliggende tijdstippen geschreven ijn.
Vandaar dit over icht van bronnen en data :
Beschou ingen
Tebaldeo's ant oord - Libertinage V (1952) 5/6
De letterkunst - tekst van een in mijn ordeloos archief aangetroffen le ing, aarschijnlijk gehouden omstreeks 1957 (ongepubliceerd, bekort)
Literaire kritiek- idem, aarschijnlijk gehouden omstreeks 1962
(ongepubliceerd, bekort)
De t ee egen van de kritiek - rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt to Leiden op 25 februari
1966 . Enkele kleine ij igingen aren aangebracht nadat de
tekst voor publikatie (Amsterdam, 1966) gereed as gemaakt,
maar voordat de rede as uitgesproken . De hier afgedrukte
tekst is dus conform de gehouden rede .
Ant oord aan Oversteegen - ongepubliceerde tekst, uitgespro-
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ken bij een openbare discussie to Amsterdam op 23 november
1966 n . a .v. de reactie van J. J. Oversteegen op De t ee egen
van de kritiek in Merl n IV (1966) 3 'Leiden ont et (en Amsterdam niet minder) . Notities bij de ontgroening van H . A.
Gomperts'.
Kritieken - op ondergeschikte punten bekort en aangepast ; tenij een andere bron is vermeld, oorspronkelijk gepubliceerd
in Het Parool :
19 aug . 1950 (Forster), 6 sept . 1952 (Gorki), 30 sept . 1950, 20
sept . 1952 (Heming a ), 1 nov. 1952 (Koestler), 17 jan. 1953
(Wilson), 16 mei 1953 (Montaigne), 31 dec . 1953 (Junger),
30 jan . 1954 (Gascar), 9 april 1955 (Ma ), 12 mei 1956 (Defoe),
24 nov. 1956 (Ljesko ), 10 aug. 1957 (Simenon), 5 juli 1958
(Poesjkin), 18 febr . 1956,16 aug. 1958 (Toergenje ), 20 sept .1958
(Pasternak), 22 maart 1952, 24 dec . 1960, 25 juli 1953 (Dickens),
15 nov. 1952, 31 aug . 1957, 27 aug . 1960 (Dostoje ski), 24 juni
1961 (Connoll ), 10 sept . 1955, 10 febr. 1962 (Waugh), 1 sept .
1962 (Gombro ic ), 28 okt . 1950, 8 okt . 1957, 25 april 1959,
1 juni 1963, De Volkskrant 13 nov. 1979 (Nabokov).

H .A . Gomperts, schrijver van o .a . Jagen om to leven en

De schok der herkenning, heeft in drie bundels Inten-

ties literaire kritieken en beschouwingen over literatuur

bijeengebracht, die hij in een periode van ongeveer
dertig jaar als criticus en docent heeft geschreven . Met
de term 'intenties' heeft hij niet alleen zijn eigen stukken gekenschetst, maar ook zijn opvatting van het
karakter van literatuur in het algemeen aangeduid .
Ten literair werk is geen aparte werkelijkheid, geen
wereld in woorden, geen creatie, geen autonoom organisme ; het is, zoals alle andere teksten, een uitgedrukte
bedoeling .'
In dit eerste deel vindt men naast beschouwingen over
kunst, literatuur en literaire kritiek (o .a . De twee
wegen van de kritiek, Gomperts' inaugurele rede als
hoogleraar in de moderne Nederlandse letterkunde to
Leiden, met een antwoord op de door die rede uitgelokte polemiek) een bonte verzameling stukken over
buitenlandse literatuur : over Dickens, Dostojewski,
Karl May, Ernst Jiinger, Simenon, Nabokov en vele
anderen .
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