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H etliterairschaduw kabinet

Eén holleschaterlach

W alterM ehring:Dierer/oreneBibliothek

van papierzijtgeen totpapier=,ltgewederkeren.DeTrojaanseoorlogislang geleden uitgevochten,honderdduizenden ljken zijn totstofvergaan,maarde Iliasstaatop de
boekenplank.Honderdduizenden oorlogen volgden en alleen
in boeken klinktnog de valse wanklank van hun heroïsche

franjeen dewareechovanhunmiljoenenvoudigeweeklacht
na.Heelhetlegervan denijveren ook,van dedenkersen
dichters,van de windmolenbouwers,ballonvaardersen liefdeszangers,het ligt onder de grond en hun kennis,hoge

vluchten enverzen zijn in dewonderlijkeomhulselsdieboeken heten achtergebleven,omhulselsdienooitdezelfdezijn
en toch altijd weer sprekend op elkaarlijken,die oneindig
kunnen variëren in papiersoort, letter, band, versiering,

kleur,formaat,maartoch altjd onmiddellijk teonderscheidenzijnalsBoek.Onderdegrond liggenmiljoenenstoEelijke resten,m aareen ander grootlegervan doodkisten huist
in bibliotheken boven de grond,a1s de geest die boven de
knekels zweeft.Dat is het kerkhof van ons verleden,het
morm arium van kennis,beschaving en dwaasheid waartoe

iedereen vrijtoegang heeftdie over de toverstafbeschikt
waarmee men de doden daar tot leven wekt:de toverstaf
van hetalfabetism e.O nder de grond het nam eloze,boven
degrond de naam .Boven de grond de rechw aardiging van

deverganegruwelin hetslijk.Deverstilde,aristocratische
bibliotheek geeftzin aan het zoevende,zinloze slagersmes
van de wereldgeschiedenis.Kreten verstomden en werden
letters en letters sloegen weerkreten los.De Iliaskwam na

deTrojaanse oorlog en deTweede W ereldoorlog kwam na

MeinKampf.W ekunnenenkelnog,degeurvanzoveelge-

schroeid vleesen de rook van zoveelverbrandingsovensten

spijt,opstaan en in onze bibliotheek de Ilias naastM ein

Kampfzetten,HelenanaastDachau.Van papierzijtgeen
totpapierzultgewederkeren.
De bibliotheek schept de wereld opnieuw in een eigen
hiërarchie,diede hiërarchie van de bezitteris.In debibliotheek van de geesteszieke fascistza1Dc Ondergang m ssen
de erotische meesterw erken staan,in dievan de communis-

tischevrijdenkerza1debijbelprijken mssen deantipapistische curiosa.M aar de hiërarchie wordtdoor m eer bepaald
dan doorde geestesgesteldheid van de individuele bezitter:
doorCanon,consensusen kw aliteit.Dezedrie,de een soms
sterkerdan deander,scheppen de bibliotheek die'onsculmrele erfgoed'heet, onze 'beschaving', - ee uitdrukkingen
die,in een eeuwige stormloop,nietalleen steedsweerbela-

chelijk werden gemaaktdoordedemonen van devemietiging,deduisterlingen van hetonverstand,deapen van vlag
en vaderland,debarbaren en lakeien,m aardie zich ook zelf
hebben gecastreerd, zichzelf tot holle leuzen hebben gem aakt.Doorelke veldslag w erden Petrarca'sliefdessonnetten onechter,na elkem ensenkluwen diein degaskam erverdween klonk Goethes Faustlachw ekkender.Debibliotheek
begon zichzelf te honen,ze was niet alleen een gevleugeld
kerkhof m aar vooral haar eigen m ocking-bird.De biblio-

theek van detwintigsteeeuw isdebijen de angelineen een bijdienietlangerzoemt,een angeldie nietmeerkan
steken.
DeVerlichting leertons,en hetklinktzo verleidelijk,dat
hetboek vrede brengten de kanonnen oorlog,datdebibliotheek hetenige weermiddelis tegen hetredeloze beest.De

verbeelding,deidealen van gelijkheid,vrijheid en broederschap,de werken van de geestzouden in staatzijn vanaf
hun boekenplanken dezw artespoken van deterreurteoverwinnen,het positivism e,het socialism e en al die literaire
spinselsm eerzouden een garantie vormen voordevooruit-

gang.NaUnclcTom'sCabin zou ergeen slavem ijmeerzijn,

naDieW c#en niedergeenoorlog,naDasKapitalwaselke
onrechw aardigheid de wereld uit.M aar uitbuiting,oorlog
12

en onrechw aardigheid heersen nog opperm achtig:de Verlichting lY schipbreuk.Schipbreuk? W as ze niet alvanaf

hetV ereerste begin een bibliotheekfarce,een deuntje,een
uitdehand gelopen fantasie?Zijn nietalle idealen erfelijk
belaste kinderen van de terreur?Herbergthetverstand niet
zelfdekiem van hetonverstand,deVerlichting zelfniethet
zaad van deduisternis?

W alterM ehring (in x98xoverleden)kon hetweten.Schrijver van politieke cabaretliederen, vriend van Tucholsky,
Carlvon Ossietzky en BertoltBrecht,toeschouweren deelnem er van Der Sm rm ,Dada,Schallund Rauch en de Ber-

li
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enr twee wereldoorlogen op devluchtgeschim tenslotte in een wereld van vlam jaagd, entartet, een schim

menengalgen.Zijnvader,SigmarM ehring,doordrenktvan
hetsop van de negentiendeeeuw metzijn idealenvan socialism een anti-clericalism e,zijngeloofin dewetenschap enin
deredediealleswistteverklaren,liethem bijzijn overlijden
in 1915 een bibliotheek na die hetomhulselvormdevan al

ditvooruitgangsoptimismeen van alleschijnbaarvoorgoed
ontsluierdegeheimen.InDieverloreneBibliothek(Igsazeen
jaareerderalin een Engelsevertalingverschenen)probeert
W alterM ehring,aan dehand van dezeboeken,uittevinden
hoeveelkrachtde toverstafvan hetintellecm alisme na - ee

wereldoorlogen nog bezit.Tottweemaaltoe werd hijdoor
debarbaren opgejaagd,doordeoorlogshitsers en de holoclusf-voltrekkers,tottweemaaltoe,eerstin werkelijkheid,
daarnaalsherinnering,torsthijdebibliotheek van zijn vadermetzichmee,hijpaktdekisten uiten herinnertzichbij
e1kboekeen verhaal,hijlaatzijnherinneringprikkelen door
deherinnering- hetuitpakken van denkbeeldigekisten - en
dit experimentleverteen 'Autobiographie einer Kulm r'op

dieeen bezwering en een lijkredetegelijk is.Imaginairegesprekken metzijn vaderen metdegeestvandenegentiende
eeuw,het één voor één in handen nem en van boeken die
eens hoekstenen van een onwrikbare piram ide leken:de

granuchtstijgtop uitde verwachting,de desillusie uitde
droom .Die verlorene Bibliothek verteltons het1otvan de

twintigste-eeuwseschrijver.
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Debescherm endem uurvan debibliotheek had voorW a1ter M ehring bestaan uit duizenden delen,zelk afzonderlijk
een produktvan dewittem agievan deVerlichting.Doorhun

gezamenlijketoverspreuken achttemijnvader,alsdeserene
atheïsten devoom itgangsaposteldiehijwas,zich voldoendebeschermdtegen elketerugvalin hetbijgeloof,tegene1k
m eehuilen m etdew eerwolven.'M aardeziektekiemen zaten
alfn diebibliotheek,Sadeen Sacher-M asoch,de totale oorlog van Clausewitz en hetantisem itism evan Déroulède,het
pangermanisme van Cham berlain en de Protocollen van
Zion,naasteen keuraan pam ietten en brochuresvan obsce-

ne,nachtzijde-achtige aard.M aarzekenden hun plaatsin
dehiërarchie nog en waren weggesloten in watzijn vader
de'gifkast'noem de.Jehoordeim m ersvan allesopdehoogtetezijnen allestebeproeven.
Deze boeken groeiden in de G intigste eeuw uitvan 0 -

riositeiten totincubi,en van incubitotinhettapijtvanwat
zbeschaving'heette verweven draden van angst.Die draden

waren eraltijd algeweest.Hetgifgashoefdealleen maaruit
de ;es te kom en.De bibliotheek,eens een m agisch pentagram ,w erd een onheilspellend patroon,een lam p van Aladdin die voor de tovenaarsleerling W alter M ehring na de

doodvan detovenaar,zijnvader,nietdewegnaardekennis
opende,m aar naar de hel.'Hoe w as hetgebeurd,hoe kon

alleszovergekomen zijn,datzulkeuitgebreideintellecmele
activaw aren gedevalueerd totzenietm eerwaard waren dan
een houten knoop;dat het hum anism e er zo haveloos en
armzalig uitwasgaan zien;datvan elkebevlogen gedachte

nietmeerresttedan nonsensen lelijkheid;datondankseen
voortdurende ideologische maatschappij-hygiëne,ondanks
alle diepgravende literaire kritiek, ondanks alle heilznme
idealen,deverlam mingvan hetbrein metzo'n onverwachte
krachthadtoegeslagenk'
Dienerlorene Bibliothek is het dom ein van tegenstellingen.

Aan deene kanthettapijtvan de'hogere'culmurwaarin
allesmetallessamenhangt,Jonasin dewalvismetdemodemepoëzie:'Diewalvisisgeen werkelijkewalvis.Hijisde
14

schootvan de Schepper.M oby Dick ishetsperm a datdoordringtin de grotem oeder,de zee.Gretchen uitFaustwordt

bijNietzschehetBlondeBeest,bijIbsen deengeldiepastor
Brand van de Kierkegaardse valk redt.En de valk op zijn
beurtisdeduivelvan Iwan Karam azov.De IdiootisdeSla-

vischeJezusChrismsvan Dostojevski.En deheiland wordt
tem ggevonden in Richard W agnersParsifal,die onsverlost
van de zonden van de m uziek zoalsFlaubertde overspelige

vrijsprak,M adame Bovary.En wie was Madame Bovary?
z'M adnmeBovarp c'estmoi,''zeiFlaubertaldjd.MaarRimbaudzei:'Jeestun autre.'''
Die Europese culm ur wordt in Die nerlorene Bibliothek
bezworen alseen onderdak voorvrienden,ondanksalhaar
raadselsen verwarring,m aar aan de andere kantstaatzededwarse,helsedradenin hetweefselroeren zich - m achte-

loostegenoverhaarvijanden:'Hetschortonsaanvoldoende
Prim aire i tingen waarmee we om hulp kunnen roepen,en
we hebben gebrek aan namen waarm ee we onze moorde-

naarskllnnen identificeren.Hetnameloze afgrijzen tartz6
elke beschrijving datop een zekeredag demensen ereenvoudigweg sneloverheen mlllen lezen.'
D egeestvan denegentiendeeeuw w orsteltm etdem onsters
Van detwintigste en weweten nietm eerwatdegeestis,wie

demonsters zijn.'De bibliotheek ging naar de bliksem in
W enen op devooravond van deSabbath,xa m aartx9:8.En
overalin destad,op deH ofburg en deRing,in de cafésCentral,Herrenhof en Rebhubn, waar ik ook m aar probeerde

mijeen weg terug naardebibliotheek te banen,zagen de
straten zwart van de belialskinderen, krijsende,obscene,
reptielachtige wezens die op hun achterpoten w aren gaan
staan,di velseleuzen uitbraakten en schreeuwden:H eilSatazl!

Gij,goedegeesten van denegentiendeeeuw,staatm ea11en bij.En mogeGod jullievrijdenkerijgenadig zijn.W ee,
wee,weeonsallen diejullielezerszijn.Hetpandemonillm
van jullie romantici,hetuiwaagselvan jullienamralisten,
deRaskolnikovsvan Dostojevski,deerfeljk belastegeesten
15

van lbsen,de Infem o's van Strindberg en de diabolische
krachten van Huysm ans,de Leviathansvan M elville en de

tyfoonvanConrad en dehelejunglevan Kiplingzijnlosgelaten en op holgeslagen.Een hele literamurissm urloosgeworden en gehoorzaamtnietlangeraan detovenaarsleerlin8en...#

M ehring had zijn bibliotheek verloren,maar?nooitook
hadik haarzoletterlijk,zofysiek in mijn bezitgehada1sop
datmoment.Tientallen jaren had ik ernietzo grondig in
gelezen a1sop hetogenblik datdebliksem erin sloeg.Ik nnm
de boeken van a totz door.Nooithad ik erzo intensnaar
verlangd a1stoen ik haarin de steek moestlaten.Nooithad

ik de verleidelijkheid van haar intellecmele charme,haar
gracieuzevorm en,z6 gevoeld alstoen ik haarin een expresse-trein verlietzondernaar haar terug te kunnen keren,of
naar deze stad van Sodom en Gomorra w aar onschuldige
lezers a1sik vernederd w erden,afgeslacht,weggesleeptachterhun bureaus,uithun bibliotheken,hun cafés en bedden,

opwegnaardeslavemij.'
zw anneer de geestvan de negentiende eeuw 'snachts stiekem naarde aarde terugkruipt,een geestdie geen rustkan

vinden,opgejaagd doorzijn hongernaarlecmur,kennisen
beschaving,trefthijin zijn bibliotheek alleen nogmaarwat
versplinterdeplanken aan,watvertraptedelen waardeban-

den afgescheurd zijn,besmeurde,half-verkoolde drukproeven,snippersvan literaire en wetenschappelijke djdschriften,brieven van uitgevers,klachten van schrjvers,onvoltooidem anuscripten,liefdesbrieven,gebroken borden,vaasscherven, scheerborstels,sigarettepeuken, gebroken gram m ofoonplaten van Scarlatti, Bach, Debussy en iam encodansen,gemorsteinkten rodewijn - alderotzooidie een
Nieuwe Ordevoortbrengt.En in een hoek,alsbetrofheteen
extra aanvalvan woedeen angst,deafdruk van een golem -

laarshakineenHebreeuwsebijbel.
En a1sdegeestdan rondkijktmetdeblindeogenvanhet
innerlijk zien,diedjd en ruimte doordringen,dan ontdekt
hijzijn boekencollectie m ssen de overwinningstrofeeën in
x6

dekeldersvan de geheim epolitie,onderdevertrekken waar
deslachtoffersvan deNieuwe Ordeworden gemarteld.Hier

wordteen erotisch culmur-curiosum uitzijn ''gifkast''beduimeld door depoten van een knorrende m artel-assistent;
daarbungelteen bibliofiele zeldzaamheid m etgew aagdekopergravuresin de nerveuze vingersvan een besmuiktehoge
pietvan de Reichskam m erfûrKulm r;daarbevindtzich een
incunabel,of een Elsevier-druk,of een door Doré gdllustreerde Rabelais,ofeen eerste druk van Swinbum es Poems
and Balladsop de plank m etzeldzam eboeken van een d'arische'' handelaar in pogrom buit. Heinrich Heines rimele
moordverhaal,Der Rabbivon Bacherach,is verhuisd naar
hetz'InstimutvoorCriminologisch Onderzoek naarJoodse

Misdadenz'.En Don Quichotte,in een besmeurde,verwaarloosde pocket-uitgave van Reclam s ao-pfennig Universalbibliothek ligtverborgen onderhetstinkendestro in debarak van een strafgevangenis.'

Onuitroeibaar is de behoefte aan troost,hardnekkig zoekt

men in een hela1sdezezijn toevluchttoteen droombibliotheek.Hoe vernederend het1otvan die boeken,eens uitingen van hogeidealen,ook is,toch laatM ehring nog éven de
gedachtetoedatm ensen in concentratiekampen - dietegen-

hangersvan bibliotheken- alweerbegonnen zijn hun ervaringenopsmkjespapiertekrabbelen.
Vergeefs,vergeefs.Hetzijn de smiptrekkingen van de
eestvan de negendende eeuw .De tegenstellingen m ssen
bibliotheek en barbarisme,m ssen verliesen verlangen,m ssen Verlichting en duisternis,m ssen idealen en angst,tussen broederschap en Centrale Com ités,m ssen hethogere en

hetlagerezijn,ofwenunasputterenofniet,opgeheven.Alles is m aar Jeen grap van de wereldgeschiedenis'.Aan de

droom vanEuropa,schrijftM ehringvanuitzijnballingschap
in Amerika,isniette ontsnappen,m aar die droom isniets
meerdan delegendedie ze overzichzelfin om loop heeftgebracht.In m ooie w oorden:te vuur en te zw aard,m aar in

werkeljkheid doorcensuuren dwangarbeid.''?Ik,''zegtde
droom van Europa,verm om d a1sdeZwarteM an,alsla 5âlc
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noire van de Verlichting,''heb alle andere beschrijvingen
van mijzelf geëlim ineerd. Ik heb dat zolang gedaan dat

iedereen die mij in werkeljkheid heeft gezien mijalleen
maarheeftbeschreven zoals ik datwilde,en iedereen heeft

elkaarovergeschreven,zodatik uiteindelijk uitmiljoenen
plagiaten hetorigineelzelfben geworden,uitmiljoenen 1gendeneenfeit.Ja,deEeuwigeW aarheidwerdik.'''
DeR waarheid iseen bibliotheek vo1papieren letters.Al1eskn,ipteruithetandere voort,hetlageresluipterin het

hogereen omgekeerd.HetIdeaalen deTerreurzjn eréén
geworden.Debibliotheek van de - intigsteeeuw is& n holleschaterlach.

x8

Een R- pbelm etzerevoeten

HenryHarland:TheCardinal'sSnuf-Box

Van alle redenen een boek te lezen of te herlezen is pkzier
welhetm eestin ongenade geraakt.De literam ursm denten

diebx ken lezen om ereen goed examendjfermeetehalen
en de recensenten die bœ ken lezen om er een bete broods
voor vrouw en kind m ee boven tafel te worstelen hebben
misschien te veelvan hun baa- zchtigeinstelll
'ng op delezer

overgedragen,teveeleen airvan zelfkasdjding.Hoeontoegankelijkerhetboek was datde smdentbesmdeerde,hoe
saaierde rom an die de bespreker totheteind toewistuitte
lezen,hoe 8roter de 1of w as& e zjJ
'Oogstten.zHetis toch
nlaar een heel&verk geweest.'Bovendien vertoontdatslag
literam urlezers weinig neiging totfrivoliteit:na een aantal

goededjferskomtalsvanzelfdewenstotpromotieV vendrijven enopdebetebroodszietmen we1gaamekaasenhagelslag.Kortom ,hetberoepslezen isnietgespeendvan eenzekeremonotonie.Zo klostavond naavond hetmoedecircus-

paarddoordepiste,wantnaa:oopwachthetklontje.Ikben
door de inspnnningen van die paarden som s tottranen toe

geroerd,begrijpmenietverkeerd.
M aarhoeveelgelukkigerisniethetpaard datnaarhartelust kan grazen,zonder de bitse zweep van de noodzaak,

zondersteedsmetanderepaarden in depastemoeten blijven lopen.W e zouden haastvergeten daterbuiten de piste

waarop alle ogen gerichtzijn,een eindeloze en te weinig
doorstervelingen betreden vlaktebestaatwaarm en,in verscholen hoeken,zonderlingepassiebloem en en zeldzameere-

prijsvindt.Zebloeien erenkelvoorhetgenot.Delezerkan
indieruimtegrasduinen zonderdatietshem opjaagtofhindert.Datishetparadijsvan devergetenboeken,de-zomaar19

aardig-gevonden-boeken, de-ik-weet-niet-w aarom -ze-m ebekoren-boeken.Daar gaat het om het plezier, om niets
meer,m aarvooralom nietsminder.

Hetzijn somsnietdenobelstezaken waaraanweplezier
beleven.Vaak stinktdeereprijsen zijn hetverdraaid vale
passiebloemen.M aarhetzijn onzebloemen.Onzeboeken.
W ijhebben dieboeken ontdektofzegelezen in een periode
datwe er onwankelijkervoorwaren.Zeverschaften ons
een sensatie die wenietm eerkunnen herbeleven en wew a-

ren stekeblindvoorhun tekortkomingen omdatwe,bijvoorbeeld,verliefd waren, eenzaam of neusverkouden.Reisge-

zellen uithetverleden.Vaak zijn zeonsook nu nog dierbaar.

Een verdediging van dieboeken pasthiereigenlijk niet.
Voorkeuren en ex-favorieten die buiten de acm aliteit van

hetcircus,buiten degeijkte pistevallen (welaten debloemen in de steek en keren au galop terug naarhetpaard)
hebben geen verdediging nodig om datze bestaan...enfin,
bestaan omwillevan hetplezier.
Ik behoorniettothetsoort,godbewaarme a1su datm ocht

hopen,datvoor de schijn metde paarden meeklostmaar
zich pas échtverm aaktm etscience-fiction,stripverhalen of

kasteelromans.Datzijn de muilpaarden.Ik ben een zebra.
Nousautreszèbres lezen voorons plezierhetcurieuze,niet
hetsim pele;demislukkingen,niethetsurrogaat.
Pleziervraagtnietom verdediging,en ook nietom rede.

W aarom heb ik van TheCardinal'sSnug-Box van Henry
Harland genoten?Hetispoveraan gebeurtenissen en melodram atisch.Deplotkan op de achterkantvan een postzegel
sam engevat,desnoodsmeteen viltstift.Een deusex m achina
vervangtelkedram atische ontwikkeling.Hetiszoeten pastelkleurig.Devrouw w ordterin aanbeden.W atnögergeris:
het is katholiek.Geen van die eigenschappen kunnen m e

van mijn eigenaardige gehechtheid aan ditboek alelpen.
Ik kan hetsteedsopnieuw lezen.Er staan we1m eervan die

lapjeskattenenteddyberen in dekast.

TheCardinal'sSnuf-Boxisvergeten,ookalwashetooit
Harlandsbekendsteroman.In Igoo (hetjaarvan verschij20

nen)enhetjaardaaropwerden erhonderdduizendexemplaren van verkocht.Hetis H arlands enige boek dattotlang

nazijn dood (in x9o5,op vierenveertigjarigeleeftijd)werd
herdrukt,voorhetlaatstin Penguin Booksin x946:blijkbaar de laatste druppelbloed die uit Harlandsfin de siède

(eenalbinometmberculeuzeleukemie)geperstkonworden.
Ook Henry H arland isvergeten.Ooitverkeerdehi
jin het
centrum van de literaire beweging die in Engeland als de
Ninetieswordtaangeduid:een collectie genieën,half-genie-

en en genieën uitzelfproclamatie;sommigen briljantenop
zeerjongeleeftjd gestorven;anderen alsdodesterren hun
glans ontlenend aan de zonnen in wierwanhopig opiakkerendelichtzestonden;allen tragisch.
The Yellow Book kan achteraf a1s het meest l perende

tijdschriftvoordieperiodewordenbeschouwd:debijdragen
vertonen allezwakheden van deNineties-sûjk,alleobsessies
en sjablonen paraderen erin,tjdgebonden en vergeeld;het
isvooralhetdjdschriftvan dedodesterren geweest.M aar
wiediedjdgoedwilbegrijpen heeftnoghetmeestaan deze
statischeweerglans,jeleerterbovendien doorhoedezonnen,wierlichtook nu nogstraalt,destijdsschenen,om welk
deelvanhun spectrum hetvoordetjdgenotenging.Aubrey
Beardsley was een van de twee redacteuren van hettijdschrift;datHenry Harland de anderewasweetbijna niem and meer.John Lane,de uitgever van The Yellow Book

gafzijn herinneringen aan dieperiode in Ipo: alde titel
m ee:A ubrey Beardsley and theYellow Book.
Henry Harland,diehetliterairedeelvan TheYellow Book

verzorgde,waseen toegewijd,stimulerend,zelfsgedreven
redacteur,daarstemmen alleschrijversoverdieperiodemee
in.Harlandmaaktehettijdschrift,en hettjdschriftmaakte
Harland.Hetwasnietzijn eerste periodevan betrekkelijke
roem .KarlBeckson vertelt ons er in Henry Harland.His

Life and W ork (The Eighteen Nineties Society. London,
1:78)over.
Harland wasafkomstig uitAmerika.Hijkwam daar,in
186:,in Brooklyn terwereld.Zelfverspreiddehijlaterhet
verhaaldatzijn geboorteplaatsSint-petersburgwas:hijwas
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nu eenm aal een rom anticus en het klonk in die decadente

periodezoveelexodscher.Totin deDictionary ofNational

Biographyvindtmen Sint-petersburg a1szijn geboorteplaats
terug.Hetisook kenmerkend voorzijn diepsteverlangen:
een grootschrjvertezijn.En een grootschrijverkwnm niet
inBrooklyn terwereld.Harlandsaspiratieszijnaldjd groter
dan zjn talent geweest.Hj zorgde ervoor zijn literaire
meestersluidtebejubelen (later,inEngeland,wasdatHenry
James)enkeekzijnliterairebeschermherennaardeogen.
Zijn eerstecarrièrealsschrjveriseengeheelAmerikaanse aangelegenheid. Onder het pseudoniem Sidney Luska

('A11ejoden heten Sidney,en Luska heb ik gekozen omdat
hetnietsbetekent')schreefhijenkeleromansoverhetjoodsegetto-leven in New York,dieeen nietonaanzienlijk succes hadden. M elodrama, rom antiek en het pittoreske La

Bohème spelen ereen grote ro1in.Hijschuwtgeen knaleEecten.Harland,oflievergezegd Luska,probeen hetdaarnaast,gehoorzam end aan de w ensen van een literaire beschermheer,ook in hetm eerrealistisl e genre:een verhaal
overeen smdentenleven in hetQuartierLatin,gdnspireerd

op zijn eigen reizen doorEuropa.Toen albleek datditHarlandssterkstekantnietwas,en hetiswaarschijnlijk aandie
pogingen tot realisme dat hijterugdenktwanneer hijde

schrijver,dielaterin TheCardinal'sSnuf-Boxdehoofdrol
speelt,laatzeggen:'Lang geleden leerde ik alhoedwaashet

wasdedingen van te dichtbijteonderzoeken,en hoewijs
hetwas om dingen in hetvage te laten.'H arland waseen
luchtkastelenbouwer.

Zijn joodse romans sm iten op scherpe kritiek wnnneer
derecensenten van joodsedjdschriften ontdekken datHarland een gojis:zijn deantisemitischeuitlatingen in deromansvan zijn derdecarrière,nahetafsterven van TheYellow Book,som suitteleurstelling hieroverteverklaren?Het

hadonge- jfeld temaken metzijn bekeringtothetroomskatholicism e,m aarmisschien toch ook we1metdeze sluimerendew rok:wie ergensbijwilhoren wordtnietgraaguitgestoten.Hetisde naïveteitvan de ambitieuze,sendmenteledromer.
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Zoals veel Am erikaanse generatiegenoten in die djd
dweeptHarland metEuropa.In x88: vertrekthijvooreen
jaarnaarLonden.Hijzalerdertien jaarblijven.Te- jlde
jaren negentig in Amerika de Trilby-jaren zullen wordem
zitH arland in hetcentrum van de rage,in hetLonden van
deEighteen-Nineties.

Harlandgedraagtzich in zijn Yellow iook-periodegeheel
alseen decadentschrijver.Hj leek dFranserdan deFransen'.
mchard Le Gallienneherinnen zich hoe hijzijn prozapolijstte:zHijboog zich overeen exquisecomposidevan volzinnen alseen goudsmidoverzijnwerkbank.'Somswaséén
volm aakte zin voldoende voor een dagtaak:'Vnnmorgen,'
zeiHarland tegen hem ,'heb ik ereen komm a uitgehaald,en

vanmiddag- heb ikhaarerweermssengezet.'Zijn verhalen
in TheYellow Book trekken deaandacht,maarhijwilvoor
geen goud datdeboeken uitzijn Amerikaansetijdworden
l-erdrukt.Die periodeheeftafgedaan.Sidney Luskaw aseen

ander.Hijisnu TheYellow Book.Hijbeleefteen glorietjd.
Hettjdschrifttilthem op en laathem,nahetlaatstenummerin x897,weerneer.

M aar dan volgt de derde carrière,die van succesvolromanschrjverin hetpopulairegenre.ZebegintmetTheCar-

dinal'sSnus-Box in xgoo,en daarna volgen,allemin of
meernaarhetzelfderecept,TheLady Param ount,M y FHcn#

ProsperoenTheRoyalEnddat,naHarlandsdood,doorzijn
vrouw wordtvoltooid.Hetgaatm e nu om The Cardinal's

SnuF-Box,eenvan mijnvalepassiebloemen.
Een jonge Engelse schrijver,PeterM archdale,woontin
Italië,en ontmoetdaardeDuchessaBeatrice,opwiehijverliefdwordt.Hijheefthaaraleenseerdergezien,inFrankrjk
en Engeland,zonder ooitm ethaargesproken te hebben,en

zijisdegeïdealiseerdeheldin van een van zijn boeken geworden.DeDuchessa,die een kasteelboven op een berg bewoont,heeftdehulp van haaroom,kardinaalUdeschini,ingeroepen om Petertotde m oederkerk tebekeren.De roman

diePeterheeftgeschreven speelteen belangrijkero1inhun
toenadering - ook de Duchessa heefthetboek gelezen en ze
voeren er een soort m askerade-spel m ee op - alsmede de
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snuifdoosvan dekardinaal.Hetisdeze snuifdoosdieervoor
zorgtdathetonbereikbaargeachte ideaalvoorPeterwerke-

lijkheid wordt,datdeafstand wordtoverbrugd.Een happy
endisonvermijdeljk.
lna
eingr
ëntBo
enxvan populairedamesromanszijnin The
CaAl
rdi
l'sSedi
nuFaanwezig,overgoten meteen waterige

fin de siècle-saus.De namuris idyllisch,devrouwen zijn
Alm a Tadema-achtige, etherische wezens, de gesprekken

zijnàlaOscarW ildevoorkeukengebm ik.
M aarhetboek isjuistin zijn tekortkomingenzoboeiend.
Het is door de tragische figuur van Harland,de m islukte
kunstenaardie driem aaldeberg beklom en nooitdetop be-

reikte,dienergensbijhoordeen daarom overalzo nadrukkelijkbijhoorde,datdezeidylleietsschrjnendskrijgt.

TheCardinal'sSnus-Box ispoveraan gebeurtenissen en
heefteen zwakkeplot,toegegeven;maarhetzittegelijkerdjd vol andcipaties en muzikale accoorden:het tinkelt,
zweltaan,en tinkeltdan weerverder.Pastorale.Crescendo.

Hetwiegtje mee a1seen muzieksmk.(Een van deAmerikaanseromansvan Harlandgingovermuziek.)Hetisluchtig alsschuim ,luchthartig alseen rococo-concert.
M elodram atisch en sentim enteel, toegegeven; Harland

schuwtgeen gemeenplaatsen.M aarhetlijktofhijzebewust
toepast.Hjhield,in 1890,metEdmundGosseooiteenwedstrijd wie de grootstebanaliteiten van depopulaireliteramur zou kunnen opdissen.H arlands troefkaartwas een zin
waarin een vrouw zichzelfsnikkend aan devoeten van haar
beminde wierp en 'haar voorhoofd m etzo'n koortsachtige

heftigheid tegen zijn knie drukte dathetpatroon van zijn
broek in stralend scharlakenrood m ssen haar ogen stond
afgedrukt'. Dezelfde 'restorative spirit of nonsense' redt

Harlandin TheCardinal'sSnus-Box.A1sPeterMarchdale
zich in een diep da1van liefdesverdrietbevindtwijstzijn
oude dienstbode,M arietta,hem buiten op een koewierkalf

zojuistdoordeboerismeegenomen.Dan volgt,vo1hilariteit,hetverhaalvan deHuilendeKoe.
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'''Maarzietu hetdan niet,Signorino?Kijknaarhaarogen.
Zehuilt- zehuilta1seen christenm ens.'?

Peterkeek- en ja,u'itdeogen vandearmekoevielentranen,gestaag en snel:grote,doorschijnendetranen dieover
haar wang biggelden, haar grote, gemoedelijke, harige
w ang,en op het gras vielen:tranen van hulpeloze smart,

van een niets-begrijpendelijdzaamheid.''W aarom hebben
zem editaangedaan?''leken zewoordeloosteschreien.
'zHebtu weleensooiteen koe zien huilen?Isdétnietko-

misch?''vroegM ariettatriomfantelijk.
''Komisch...?''snaktePeternaaradem.z'Komisch...l''Hij
kreunde.

M aarvervolgenssprakhijtotdekoe.
''A= beest- arm beest,''herhaaldehij.Hijklopte haar
op haar zachte,warm e nek,en kriebelde haar m ssen haar
hoornsen overhaarhalskwab.z'Arm beest- arm beest.''
De koe brachthaar kop om hoog en liethaar grote kin

rusten op Petersschouder.Hijvoeldehaaradem in zijn gezicht.

?'Ja,jijweetdatwijdeelgenoten in de ellendezijn,nietwaar?''zeihij.''Zehebben ook mijmijnkalfafgepakt-hoewe1mijn kalf,eerlijk gezegd,alleen maarin uiterstmetaforische zin een kalf was- en het was bovendien niet eens

mijnkalf.''
(...)

?:Toch,''hield M ariettavol,'zisheterg kom isch een koete
zien huilen.'z
zyln elk geval,''antwoordde Peter,'zishetzekernietkom isch een hyenatehoren lachen-'''
Een deus ex naachina vervangtelke dram atische ontwikkeling,toegegeven;m aarwelkedeusex m achina heeftzo weinig spectaculairsalsdesnuifdoosvan een kardinaal?
Degesprekken zijn alsdunnesoep,getrokken van Oscar

W ilde-merg,toegegeven;maarzezijn Engelserdan Engels.
Harland wasin diepstewezen een Am erikaansepuritein,en

hijprobeerdedatteverdonkeremanen doorjoodserdan de
joden tezijn,Franserdan de Fransen,Engelserdan deEnelsen.
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Ziehiereen tirade van PeterM archdale:zHetEngelsepu-

bliek Ihijspreektin detrantvan zwijEngelsen',cKJisblind
voorschoonheid.DeEngelsenhebbenvijftiggodsdienstenslechtséén saus- en absoluutgeen gevoelvoorschx nheid.
Ze kunnen de neus op iem ands gezichtzien - de splinterin

hetoogvanhunbuurman;zekunnen zienofietseenkoopje
is ofniet,of een oorlog opporm un is.M aar w atze nooit

kunnen zien isschoonheid.En a1sje ze,stomtoevallig,betraptbijhetbewonderen van een mooivoorwerp,dan doen
ze datnietom de schoonheid ervan - dan doen = dat ondanks de schoonheid ervan - omw ille van een andere,buiten-esthetische eigenschap diehetbezit- een acm ele ofhis-

torischeeigenschap.Schoonheidisnoodzakelijkerwijzeontheven aan alleswatacm eelofhistorisch is,docum entair of

feitelijk.Schoonheid isooknoodzakeljkerwijzehetxsultaat
vanverfijndenuanceringen,vandelicatetonenenvervagendegrenzen.Zeisontwijkend,inconsequent,suggesdef.Zeis
ook absoluut,zonderbeuekking op ietstehebben (...
Je1t
nooitvergelijkend.W elnu,deEngelsen zijn voorzoietstotaalongevoelig.Zekunnen ernietm eerbegrip vooropbrengen dan een blinde w orm voor de kleuren van de regenboog.'
Thc Cardinal'sSnuf-Box ispastelkleurig,toegegeven;
maarhetzijn de kleuren van een esthetisch,sylnl:nlistisch

tijdperk,nodeverloren.
Hetboek iskatholiek,toegegeven;m aarhetisnietbigot,
hetverloochentnietdatook H arland,a1sveelvan zi
jn tijdgenoten,loutergeïnteresseerd was in hetesthedsche aspect

van dekerk.A1sPeterM archdaleverzuchtdatjenietzomaarkatholiekwordt,dathetheelwatgeestelijkevx rbereidingen vergt,roeptdeDuchessauitdathetjuistdeeenvoudigste zaak van dew ereld is.?Je hoeftalleen m aarstilte
staan en jetelaten begieten!Depriesterdoetalhetwerk

voorjel'

TheCardinal'sSnus-Boxblijftvoormijzoleesbaaromdathetméér isdan een trippelende zeepbel.(Een zeepbel
heeftvoetjes.)Hetisgeschreven dooreen kunstenaardieer
nietin slaagde hethoogste tebereiken,die a1s dodesteral26

leen watlichtkon weerspiegelen,maardiein ditboekzijn
hoofo > urhethoogste,hetonbereikbarelietbereiken.Hij
bouwde erzijn eigen luchtkasteelmee.Hetwaszijn enige
identiteit.

Tegelijkertijd gafhijnetgenoeg afstandelijkheid aan die
wensdroom m eedathetaan de oppervlakkigheid,diewensdrom o eigen is,ontsnapt.Een vakkundige dosering ofeen
tx valstre#er? Ik w eet het niet.M aar het is H arlands gevechttegen zijn eigen onverm ogen,hetinzichtin de onbereikbaarheid van zi
jn idealen,dieTheCardinal'sSnus-Box
boven het rom andsche,dweperige genre uitdlt.Het iseen
zeeph lmetzerevoeten.
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Tegen degroeneanjer
RobertHichens:TheGreen Carnation

W ie in een andquariaateen exem plaaraantreftvan Robert
Hichens'T9eGreen Carnation,een sleutelroman overOscar
W ildeen Lord Alfred Douglas,m ag van geluk spreken.Het

iszozeldzanm alseen haarop een biljartbal.Overal,zowel
in hetruim -gesorteerde antiquariaat metvierverdiepingen
en honderdduizenden titels alsin de vijftig-cents-dozen van

hetstoEigetweedehandsboekwinkeltjein deprovincie,kom
jeboeken van depopulaire romanschrijverRobertHichens

tegen,zijnTheGardenofAllahiseenwinkeldochterdiein
honkvastheid van Penzance totM elboume wedijvert met

The Story ofSan M ichelevan AxelM unthe,datdodege-

wichtop debalansvan elke handelaar,vertaald in zevenenveerdg talen en in alle zevenenveertig even verhuisschuw ,

maarnooit,nooitziejeergensTheGreenCarnation.
Hetverscheen op x5 september x894 en werd onm iddel-

lijk een succès de scandale.Toen Hichens,die eigenljk a1leen nogalsjournalisten schrijvervan korteverhalen werkzaam was,hetmanuscriptbijde uitgeverW illiam Heinemannhad ingeleverd,werd hijalsneldaarnaop dienskantoorontboden.

'Hebjijdatboekechtgeschreven?'vroegHeinemann.
zlazeker.'
?W e1,'vervolgde Heinem ann,?ik heb hetlaten lezen aan
GeorgeLewis.'

GeorgeLewiswasin dietijdEngelandsbefaamdsteadvocaat.

'W aarom dat?'vroegH ichens.
'Om datik ernietgerustop wasdatergeen proceswegens
sm aad op zou volgen.'
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'M aarLewisvindtdatik mijn gang kan gaan en hetkan
publiceren.W atvraagjeervoor?'
A1sde kwestievan hethonorarium geregeld is,adviseert

Heinemannhem zijnnaam nieta1sauteurin hetboek tevermelden.
zOp diemanierzalhetaan zowatdehelftvan allebekende auteursin Engeland worden toegeschreven.Deverkoopcijferszullenom hoogspringen.'
Het boek verscheen anoniem .Niet dat het door Robert

Hichens was geschreven zorgde voor de verkoopcijfers,
maardathetoverOscarW ildeen dezijnen ging.Zo hoort
dat bij sleutelromans.Bij sleutelromans passen gegnifel,
gissingen,nieuwsgierigheid,praatjesdievan deurtotdeur
gaan.Heinemann kreeg gelijk.In een derLondensekranten
werdzelfsgesuggereerd datO scarW ildedeauteurwas.

Een sleutelrom an kan om uiteenlopenderedenen geschreven

worden.Degrenzen zijn nietaltijd even scherp tetrekken.
O verdeminstnobelereden,om ten kostevan een beroemd-

heid ook zelfeen béétjeberoemd teworden,zullen wehet
hierniethebben.Dewereld isalvulgairgenoeg.
Iem and kan,aan de hand van een 'wereldje'dat'vanzich

laathoren'en personen dievooreen periodetyperend zijn,
een tijdsbeeld willen schetsen.Hijnoemtde personen niet
bijhtm naam,omdathethem meerom hunideeënenom de
zaken w aar ze voor staan gaat dan om hun individuele

eigenaardigheden.Die eigenaardigheden ontleenthijenkel
aan derealiteitom erhetboek ieuren vervem eetegeven.

Hijkan,ten tweede,opleedvermaakuitzijn.Hetpubliek
zietgaarnedemensin zijnhemdgezet,enhoehogerdegene
die wordt aangevallen is gezeteld, hoe beroem der of gevreesder degene wiens intimiteiten en zwakheden worden

prijsgegevenis,desteluiderklinkthetapplaus.Hetpubliek
wilvermaak.H etgiltom verm aak,m eteen nooitte stillen

honger.Naastde bijslaap,de kruimeldieverijen hetlaten
van boeren en winden isnietszo algem een a1shetbesm uikt
N gnilel.Hetkostdan ook allem aalniets.
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Tenslottekan wraak iemandsoo- erk zjn.Deschrjver
kan in een sleutelrom an rekeningen vereEenen en dchzelf

gultoedienenwathjinwerkelijkheidheeftgemimt.Zijnverhaalnemen,heetdat,geloofik.Hijkan zelfN eren alsde
held,en de persoon diehijwiltreEen begifdgen metwât
hem m aarte binnen schiet.In alles wathem ZeII is mislukt

kan hijzich dan laten zegevieren,en hijkan van zijn vijand
elke karikamur m aken die hem zint.Ditm asochisme gaat
zelfszoverdatdeschhjverzijn sleutelfiguurO k allehande-

lingen,gebaren en eigenschappen toesrhdjftdiehijinzichzelf haat.Hijkan ditmeteen gem sthartdoen,wanthet
publiek geloofthem .Hetpubliek gelooftalles,als hetm aar
komisch,laaghartig en grondig is.Vooralgrondig.Hetpu-

bliekisnietdo1opfijnzinnigheden,hetisdo1opongebluste
kalk.

The Green Carnation van Robert Hichens heeft het meest
metde eerste aanleiding tem aken,dievan hetx hetsen van

een tjdsbeeld.W aarom Heinemnnn zo bevreesd wasvoor
een procesis,tenm instew anneerhetom W ilde ofDouglas

gaat,achterafnietmeerzo duidelijk.Kortna hetverschijnen van derom an onw ing Hichenseen schens-telegram van
W ilde waarin stond datzalles aan hetlichtgebracht'wasen

dathijmaarbetermeteenhetlandkonverlaten en Douglas
smurdehem een telegram waarin hijhem 'on% askerde'en
eveneens aanried een goede schuilplaats te zoeken.Alles
zeer goedmoedig dus,zoalshethoort.W ie wé1boosW aren,
datw aren de kleinere goden en de scribenten van de dag,
over wie in hetboek velerleivinnigheden werden gedebi-

teerd.Desdjds op hun tenen getrapten nu vergeten:opnieuw precieszoalshethoort.
Een m aand later alverscheen de naam van de auteurop
de titelpagina.H et had geen zin m eer het te verbergen,
iedereen wisthet.En hetging imm ersnietom leedverm aak
ofw raak.Hetging om een beeld van een decadente groep,
door Hichens a1sbuitenstaander m et grote nauwkeurigheid
8eschetst.
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zThe most notable satire of the period,'noem t Holbrook
Jackson TheGreen Carnation.Hetpubliek zag ereen schotschriftin.Hetpubliek zietin alles een schotschrift.A1shet
m aarovereen andergaat.
In The Green Carnation wordtde culm s van de onecht-

heid,van deonnamurlijkheid,degroeneanjerdiein denatuurnergensgroeit,belachelijk gemaakt.'Aan dekaak gesteld'zoueen tegrootwoord zijn.Hetiseerderburleskdan
pamnettisdxh.

Bijna id ereen in hetboek praatà la Oscar W ilde,men
overtroeftelkaarin geesdgheden en strooitm etepigrammen

enparadoxen,loutervoordetijdpassering.A1sineen toneelstuk hergroeperen de hoofdpersonen zich om , telkens opnieuw,aan een fonkelendedialoog tebeginnen.

'''Esmé,jewordtdronkenl''
''W aarom denkjedat,Reggie?''
''Omdatjezobriljantbent.Vertelvooralverder.'''
EsméAm arinth en Lord Reginald (Reggie)Hasti
ngsstaan

voor OscarW ilde en Lord Alfred Douglas.Sam en metM rs.
W indsor en M adam e Valtesi,trouwe W ilde-fans,brengen
ze een zomerse week in Surrey door,in hetbuitenhuisvan

M rs.W indsor.Zijstaaterop elk jaareen weekje 'landelijk'
te doen,alvergeetze nieteen treinwagon personeelm eete

nemen.M adameValtesiiseen manzieke oudevrijster,die
zich dankzijhaarcynismebriljantop debeen houdt.('Cynism e is alleen m aar de kunst de dingen te zien zoals ze

zijn in plaatsvan zoalszezouden moeten zijn.M siemand
zegtdathetchristendom nooitéén christen heeftbekeerd,of
datde liefde m eer vrouwen te gronde heeftgerichtdan de
haat,ofdatdeugd een toevalligesam enloop van om standigheden is,dan w ordtzo iem and m eteen alscynicusgebrand-

merkt.Entoch zijn aldieopmerkingen absoluutenbijnaabsurdwaar.')
Voortsbevindtzich inhetgezelschaphetnichtjevanMrs.
W indsor,Lady Locke,methaarzoontjeTommy.Zijheeft,
hoewelnog maarachten- intig,tien jaarbuiten Engeland
gewoond;haarman,een militair,isoverleden.Zijkijkt,als
enige,metverbazing tegenhet'modem isme'aandattijdens
JI

haarafwezigheid alseen giftigeorchidee in Londen isopen-

gebloeid,en zijisook deenigedietegen degepoljstewijsheden van de groep protesteerten op deholheid ervan durft

tewijzen.
Zijraaktgesteldop demooieLordReggie,in wiezijeen
zuiverekern vermoedtenwiensspitsvondighedenzijslechts
zieta1s echo van de gevleugelde woorden van de oudere Es-

mé Amarinth.Op een morgen ontmoetzijReggie aan de
ontbijttafel,meteenversegroeneanjelierinzijnknoopsgat.
''Hoeslaagjeertoch in diebloem zolangin leven tehouden?''vroeg Lady Locke,toen ze tegenoverhem had plaats

genomen.(...)
??Ikbegrijpjenietz''antwoorddeReggieenkeekhaarover
zijnchampignonsaan.
J'Omdatjehem altweedagendraagt.''
d/Deze?Nee.Esmé en ik laten ons elke morgen een paar
nieuwetoesm ren dooreen bloem istin CoventGarden.''
''Hetisnietwaar!Isdataldiemoeitew aard?''

??Hetzijn deenigedingen diedemoeitewaard zijn,vind
ik.Demeestemensenhebbenhetz6bijhetverkeerdeeindzijaanbidden dezogenaamdegrotedingen.Ik aanbidkleine
details.Dezebloem iseen detail.Ik aanbid haar.''
z'M oethetdan som sietssymboliseren?''

''Nee.Ik haatsymbolen.Hetwoord alleen aldoetjedenken aan rouwkransen en im m ortellen en um en en m eervan

datsoortherinneringen.W aarom zijn de mensen zo bang
iets te vergeten? Er bestaat niets m ooiers dan te vergeten,
behalvem isschien:vergeten te worden.lk draag diebloenl
vanwegehaarexquisekleur.Om geen enkeleanderereden.''

''M aardiekleurisnietnamurlijk.''
??Nög niet.De nam ur is,watdatbetreft,nog nietzo ver

alsdekunst.Zeheeftaldjd wattijd nodig.Esmévonddeze
bloem twee m aanden geleden uit.Een paarm ensen dragen
haarm aar,alleen dediscipelen van dehogerefilosoûe.''
'?Dehogerefilosofie!W atisdat?''

??Defilosofiedieleertnergensbang voortezijn,dedurf
op tebrengen televen zoalsjewilten nietzoalsdegewone
32

mensen datwillen,demoedvoorjeverlangensoptekomen
in plaatsvan voordelafheid,zoalsanderen.''
??M r.Amarinth is de hogepriestervan die filosofie,neem
ik aan?'''

Hetwordteen grotesk weekje,daarin Surrey.EsméAmarinth leeftuitsluitend op O scar W ilde-citaten.'''Hoe heer-

lijk om testerven meteen paradox op jelippen!Demeeste
m ensen geven de geestin een wolk van zegeningen en af-

scheidswoorden. Hoe ordinairl''' Om de landelijke sfeer
krachtbijtezetten worden dePlaatsel
jjkekoorknapen opgetrom meld om ,voor 's zondagsin de kerk,een lied van Lord
esReggiein tesm deren.Descènesw aarin Esm édelokalege
*

telijke,dedorreM r.Smith,trachttepaaienendekleineJ0nand
gens, op de m aandag na de uiw oering,toespreekt ('
therefore I speak to you,beautifulpi
nk children...')zijn
meesterlijk.Esmé houdteen lezing over 'the artoffolly',
waarinhijdekinderendecatechismusvan dedecadentiebijbrengtenzeoproeptvolstrektongehoorzaam tezijn en alles
wat?normaal'istevermijden.Dekinderenbegrijpen erniets
van.Hetklinktde aanwezige schoolm eesters a1seen levens-

gevaarlijketoespraak indeoren,maarhetheeftnietdeminste uitwerking:alsofje een speelgoedbeestarsenicum toedient.
Lady Locke,evenwel,ziethetgevaarin van zo'n houding
a1sdie wél,door zwakkere geesten,klakkelooswordtover-

genomen.TothaarzoontjeTommy zegtze:'Besefgoed,dat
het alleen m aar kom isch bedoeld was.H et w as m aar een
nonsens-lezing,zoals de nonsens-boeken van Edward Lear.

Begrijp jewel?Alleswerd gewoon op zijn kop gezet.Dus
denk eraan datje altijd precieshettegenovergestelde doet
van watmeneerAmarinth jeheeftaangeraden.Zuljedat
doen,jongen?'
Haarzoontjeisnogalgehechtaan Lord Reggie.En alsze
op zekerm om ent een gesprek anuistertwaarin Reggie het

kindôökeen groeneanjerbelooft,zodathetbijdatvooruitzichtjubeltvanvreugde,weetzedatervoorhaargeenleven
metLord Reggie (een huwelijksaanzoek hangtin delucht:

zeisnietonbemiddeld,en ook huwelijken zijn voorgroene
anjer-adepten cynische aangelegenheden)isweggelegd.Ze
wijstLordReggie,alshetannzoek erinderdaadkomt,af,en
wilhem ook bestvertellen w aarom .

?''lk kan nietmetjetrouwen,''zeize.??W iljedatik jezeg
waarom?W aarschijnlijk niet;maartochdoeik hetmaar.lk
ben nietbriljant,en daarom heb ik ook nietde behoefte
absurd te zijn.Alsik metjou aouwdezou ik alleen maar
absurd zijn en nietin hetminstbriljant.Jehoudtnietvan
me.Ik geloofdatje van nietshoudt.lk mag je graag;je
prikkeltmijnbelangstelling.M isschien zou ik,alsjeanders
geaardwas,zelfsvan jekunnen houden.M aarikkan nooit
van eenechohouden,enjebenteen echo.''
''Een echo isvaak m ooierdan destem die zeweerkaatst,''

zeihj.
''M aaralsdestem leljk iskan deechonooitmooizijn,''
an- oorddeze.''Ikwilnietâ1teoprechtzijn,maaromdatje
me ten huwelijk hebtgevraagd zeg ik je dit.Je karakter
komt me voor a1s een echo van datvan M r.Am arinth.lk

geloofdathijalleen maarposeert;maarposeertdegenedie
miteertook?Poseerje alleen maar?Hetisonmoeen POSe i
gelijktezeggen wieM r.Amarinth in werkeljkheid is.M isschien heefthijwe1helemaalnietswerkelijks.(...)H1
-J
-isau

fondwaarschijnljk abnormaal;maarjijbentdatniet!W at
isjewerkelijkeik?Isdatdegenedieik ken,dieik hiervoor
mezie?(...1Mensen alsjijzijn zo verwrongen enverdraaid
van geestdatzehun eigen mism aaktheid nietlangerherkennen.Hetkom tm e voordatM r.Am arinth een culm sheeft

gecreëerd.Ik noem datdeculm svan degroeneanjer.Hetza1
vastheelmodem zijn.M ijlijktheteerderstompzinnig'en
verdorven.A1s je die afzichtelijke groene bloem uit je
knoopsgatzou halen,nietomdatik hetjevroeg,maaromdatje er een oprechte al eervan had,zou ik andersop je
verzoek reageren.A1sjedieeeuwigekunstkon vergeten,en
hetlevenmeteen eerljke,onbelemmerdebliktegemoetkon
treden,alsjejealseen man kon gedragen in plaatsvan a1s
die geverfdebloem en verderniets,helem aalniets,dan zou
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ikmisschienop dejuistemanierom jekunnen geven.Maar
jegeestiskunstmatig gekleurd:hijkomtuitdeverfwinkel.
Jezieliseen groeneanjer;en ik wileen namurlijkebloesem
koesterenaanmijnhart.'''
Hetisdezeoppositiemssen namurlijkheid en onnatuurlijkheid,m ssen eenvoud van zielen pose,diede moraalvanhet
boek vorm t.Alle schotschriften hebben nu eenm aaleen moraal.Hetgaat om dezelfde eenvoud en hetzelfde 'gezond
verstand'waarop RobertHichens (x864-I:5o)in zijn auto-

biografieYesterday (x947,meerdan een halve eeuw later)
zoveelprijsstelt:'Oprechtheidisdesleutelvooreenblijvend
succes,'heethetdaar.'Gepaard aan talent,namurlijk.Een
oprechte dwaasmoet niethopen dathij triomfeertalleen
maaromdathijoprechtis.'
Jezoukunnenzeggen dathetHichensging om hetgevaar

van vrijblijvende woorden,om een onmaatschappelijkheid
die een cultus wordt zonder consequenties.Om zinnen die

alleenmaarmooizijn omdatzemooizijn.Hetginghem niet
om haat,nietom leedvermaak jegensW ilde.'Hoewelmijn
naam,'schrijfthijin Yesterday,'methetoog op watlater
gebeurd is,vaak in verband werd gebrachtm etdenaam van

OscarW ilde,stelik erprijsop hierteverklaren datweelkaarmaarbijzo'nvier,misschienvjfaangelegenheden hebben on% oet,en daternooit,voorzoverik m edaartenmin-

ste van bewustben,fetsvan een wrjving m ssen onsbestond.Almjn ontmoetingenmethem warengelukkigeontm oetingen,en één ervan wasm eer dan gelukkig,levendig,
amusant; ze w as intens belangwekkend.W ant gedurende
die ontm oeting zag ik niet alleen de O scarvan de geestigheid en de scherpe conversatie,m aardeO scarvan de diepe
ernsten deverbeeldingskracht.'
staaterdan geen rechtstreeksekritiek op W ildein TheGreen
Carnation,is het aneen maar absurde overdrijving?Nee.

W ildesteeltzijn epigrammen,herkauwtzijn paradoxen,is
voortdurend bang de N nst van het publiek te verliezen.

Zijn meningen zijn louterformules;a1shijzou zwijgen zou
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hijnieteensbestaan.Deinvloed van zijn poseop allen die
nietposeren werktverstarrend.Hijdientalleen een recept
op en vergeethetgerechtdatdaaruitzou kunnen ontstaan.

M aarhetwaren,in dietijd,geen nieuweverwijten aan W ilde'sadres.Hichenszettezealleen opeenrijtje.
M isschien zou men het a1slafhartig kunnen beschouwen
dat dit boek verscheen toen de donkere wolken alboven

W ilde'shoofd samenpakten en degeruchten overzijn zonnamurlijk'gedrag steedsdreigenderdoorLonden gonsden.
Maartoen hetpuriteinse,burgerlijkeEngeland,een jaarna
hetverschijnen van The Green Carnation,hetdoek definitiefneerlietvoorOscarW ilde,verzochtRobertHichenszijn
uitgever hetsuccesvolle boek uit de handel te nemen.Het
was de daad van een oprecht m ens.Hetleek Hichens'van

een zeerslechtesmaaktegemigen een dergelijk schotschrift
tegen een beroemd man te blijven verkopen,wanneer die
man inmoeilijkheden isgeraakt.'Hijhuildenietmeemetde
wolven.
Pasin 1949brachtTheUnicorn Presseen herdruk uit.

The Green Carnation is nog altijd een leesbaar boek,een
fraaie burleske over het esthetendom .lk heb in het voorgaande dem oraalwellichtte veelop devoorgrond geschoven - hetis beslistnietzo datdie door het hele boek heen

a1seen maaraltenamurlijkepaardebloem tegen degroene
anjerwordtuitgespeeld.Hetisnergensbenepen.Hetismisschien we1debestetekening dieooitvan de sfeerrond Oscar
W ilde werd gegeven.'No other writer has realised so well
the fam ous side ofthe ''exquisite''and ''brilliant''cornerin

decadence which Oscar W ilde made his own.'(Nogmaals
HolbrookJackson.)
A1sjezo gelukkig benthet,vergeten mssen een rijwinkeldochters,tegen te komen in een andquariaat,reken de

viergulden vijftig,diehetdan kost,bijdekassazo achteloosmogelijk af.En springpasbuiteneengatindelucht.
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EgoN arcissus

LeopoldAndrian:D crGarten derErkenntnis

De schrijver:hijisnegentien a1szijn boek wordtgepubliceerd.Hetbaartopzien en in literairekringen zijn alleogen
op hem gericht.Hijwordtzesenzeventig jaaroud.Erisna
dateneboek nooitm eereen letterkundig werk van hem verschenen.
Hetboek:hetteltm aareenenzestig paginazs.Hetwordt,

albijhetverschijnen,beschouwdalsdequintessensvan 'het
m odem elevensgevoel'.Hetza1een hardnekkig ondergronds

bestaan blijven leiden,ook alzijn de schaarse editiesbij
voortduring alleen in beperktekringverkrijgbaar.W einigen
hebben hetgelezen:toch duikthetop in nagenoeg alle stu-

diesoverdetijd waarin hetverscheen.Deverzameldecomm entaren overtrefen detekstvelem alen in lengte.W ie dit
boek nooitonder ogen heeftgehad looptgrote kanstoch in

aanrakingtezijn gekomen metdesymbolischenaweeën,de
culm servan.H etiserin datgevalm eea1smeteen m ytholo-

giezonderoertekst,een godsdienstzonderbijbel.
Deschrijvera1snegentienjarige:watbetekentdieeeuwigeaantrekkingskrachtvan hetvroegrijpe talentdatdaama
vooraltjdzwijgt,alsofdegoden spijthebben gekregenvan
een alte gulle bui?Ishetdecombinatie van adolescentieen
dood?Ishetde droom van de kunstenaardie zich nietmet

pijn en ellende hoeftte on- ikkelen,die nietde schamele
broksmkken vanzijn talenttegen deklippen opbijeen hoeft
teschrapen m aarin één keerklaaris,gaafen afgerond,als-

ofhijnietmeernodig had dan eralsmedium eenvoudig te
zijn,a1sorakeloverwienslippen dehogereinspiratienaar
buiten rolde?W atwildatkleinebataljon van Frûhvollendeten,snomeuzen vaak,onsmeedelen?Drijven zemisschien
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de spotrnet Goethe en Ilonzerus? 'Ioren lve ze schanlper
lachen onz het z&veet Nvaarnxee zo nlenig levens&verk Nverd
gebaard? Trots en onaangedaan duiken ze op en even trots

en onaangedaan verdwijnenzeweer.Zespreken enzijn uitgesproken.Hetism eerdan alleen een romantisch idee over

hetsamengaan vanjeugden genie:hetwekthuivering.Namurlijk,de dweperijmetdejonge god diemetzijn lokken
langsdem elkw eg schuurten op sandalen overwolken wandelt,inm ssen een keurvan rode,groeneen blauweballen uit

zijn hemdsmouwen toverend,speeltereen ro1bij- maarer
l
make
igtee
nn heef
dieper
t met
raads
de
elbi
aan
tter
te
en grondslag,een raadseldatte
maken heeft met de bittere afkeer van het verval en de

droom van volkomenheid.Achter e1k wonderkind grijnslacht de pestbuilkop,achter alle gouden lokken het aange-

vreten hoofdvan dehonderdjarige.
HG boek a1s symboolvan een generatie:hoe komt het
datéén kleinevertelling,vanuitzoveelverschillende invalshoeken bekeken,steeds w eer de kern weet blootte leggen

van detijd waarin hetverscheen?Komtdatomdatergeen
vervolg op kwam en hetdusnooitalshetbeginstadium van
een ontwikkeling gezien kon w orden?W as hetzélf alhet
eindstadium ?Gaven detjd,hetmilieu en deatmosfeerdie
het ontstaan van hetboek mogelijk maakten dedoodsteek

aan hettalentvan deauteurtoen ook tijd,milieu en atmosfeerzelfafstierven en tothetverleden gingen behoren?W as

hetboekdedoodsteekvan detijd?Toch isditboek meerdan
een produktvan zijn tijd alleen,modieuze eendagsvliegen
en 'o ische'werkjeszijn er aldjd genoeg-hetvormtook
een spiegelvan depubervan detijddiedaarnakwam :zoekend en volzelfbehagen,broeierig,vervan de realiteiten
ondanksdatalles:compacten m etdie doorgeen legerscha-

ren van middelbareleeftijd afte dwingen,doorgeen volle
buidelgoudsm kken van ouden van dagen terug te winnen
voorsprong van dejeugd.Hetishetboek waarin de adoles-

centzijn eigen verhaalschrijft.Deschrijverwordtouderen
ouder,m aardehoofdfiguurvanzijn boek,ooitzijn alterego,
blijftjong.Deik en zijn spiegelbeeld groeien steedsverder
uitelkaar.De scbrljver zwijgten blijfteeuwig negentien.
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Daardoorwordtzo'n boek,alskomeetzonderstaart,allengs
een mythe- en doornog zoveelraadselsm eerwaaw an het
ons een voorgevoelgeeft.Raadsels van verval en sm erigheid.En no> aalsvervalen sm erigheid.
De échri
jveris 'de merkwaardigste verschijning van het

Jonge W enen'genoem d.Hetboek gaatdoorvoor'deklassiekerom an overde idendteitscrisisvan hetfin-de-siècle'en
voor 'een van de m ooiste poëdsche docum enten van het
symbolisme'.

De schrijver heetLeopold Reichsfreiherr Ferdinand von
Andrian zu W erburg.Hijschreefonder de naam Leopold
Andrian.Zijnvriendennoemden hem Poldi.Op15juli:8:4,
achtmaandenvoorhetverschijnenvanzijn boek,schrijfthj
aan dezgeachtem eester'Stefan George,dieenkelegedichten

van hem inDieBlâtterJûrdieKunsthadgepubliceerd:?Ik
ben nu metprozabezig en bouw aan mijn wereldbeschouwing;hetiseen van de eigenaardigste,zo alnietonvrucht-

baregenoegens(hetzou in hetDuitsnietaangenaam klinken) de se gargariseravec 1esplussublimesidées,metde
geheim en van dew ereld en van hetleven,dag in dag uit.'
Hetboek heetD erGarten derErkenntnis.A1sdtelhad de

jongeauteurin een. eerderstadium aan FestderJugendgedacht.In 1:18 herlnnertAndrians jeugdvriend Hugo von
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Hofm annsthal, die m ét George aan de w ieg van dit werk
heeftgestaan en die zijn leven lang methem bevriend zou

blijven,zich:?Op zijn negentiende deauteurvan een korte
vertelling DcrGarten derErkenntnisen door ditproza van

nauwelijks zestig of zeventig bladzijden voor een korte
spannein Duitslandberoemdenwe1opzo'n wijzeberoemd,
dathetspoor daarvan zowelin hetgeheugen van de literatoren als in de literam urgeschiedenis totop heden,na een

kwarteeuw,nog duidelijk en scherpomlijndbewaard isgebleven, trad baron Andrian vervolgens in dienst van de

staatenheeftindevijfentwintig jaarnazijn eerstepublikatiegeen tweedeboek,geen gedicht,geen beschouwing,zelfs
niet één regelvan bellec istische aard meer hetlichtlaten

zien...Hetiseen ongebruikeljk fenomeen.Even ongebruikelijk ishetboek zelf.Hetiseen korte,op een droom gelij39

kendelevensloop,op simpelewi
jzeverteld,methetnoemen
van Oostenrijkse plaatsnam en en het verm elden van heel
alledaagse dingen.M aar door het te comprim eren en tege-

lijk in hetVagetelaten krijgthetietssprookjesachtigsen
deze speciale eigenschap is niet door berekening of opzet

ontstaan,maaralshetwareonbewust,doorzijn eigen betrokkenheid bijhet thema.Een dergelijk ontstaansproces
heeft iets buitengewoons, iets dat zonder m eer uniek is...
W ieeen boek van dezeallureheeftgem aakten daarnanooit
m eer een regel,moestook m etzichzelf welop een m anier
om springen dienietalledaagsis.'
Der Garten der Erkenntnis vertelthetlevensverhaalvan de

jongeErwin,diehetgeheim van hetleven probeertteontraadselen,tot'inzicht'wi1kom en.Een Bildungsrom an kon
hetboek heten,a1sniet'rom an',evenals'vertellen'en 'ver-

haal'trouwens,te grote woorden waren.Erisnauwelijks
vanenigehandelingsprakeinhetboek,dekarakterskrijgen
geen gestalte,allesblijftetherisch.Tastbaarheid,driedimensionaliteit ontbreken. Het boek m ist oorzaak en oordeel,

noodzaak en noodlot,structuuren motoriek.W atoverblijft
iseen seriesensaties,nu eensin hetzonlicht,dan weerdoor

een regengordijn beschouwd.Nevel en bliksemschichten,
schaduwen en symboliek.Een losse aaneenschakeling van
nerveuze fantasieën,sensitivistische sm dies,precieuze im-

pressies,bijeengehouden door...ja,doortoch zoietsa1seen
strucm uren een m otoriek.Hetisde structuurvan Narcissus
zelf- zowelErwin alsde schrijver- dievan deeerstetotde

laatste bladzijde in het spiegelende wateroppervlak kijkt.
Het is de motoriek van klank,m elodie en ritm e.Andrians

proza speeltmet alle eEecten,verwijzingen,herhalingen,
contrapunten,verhevigingen,andantesen staccato'svan de

muziek,hetgaathem vaakeerder,lijkthet,om dekleurdan
om de betekenis van de woorden.Hetkabbelt en wiegten
huppelt en stroom t van apotheose naar apotheose,zonder

datdelezerdikwijlshetwaarom en waartoebegrijpt.Ook
kleuren zelfspelen ereen grote ro1 in,en kleurverschietinsen:'Hetkwam hem voor ofhetde charm e van een licht40

bron had waarvan jenietwistofdie uit> eekleuren bestond die voortdurend in elkaar overvloeiden, of uit één
kleurdiein alhaarnuanceringen uiteenspatteen glinsterde.'
En verderwem elthetvan lapislazulikleurigezlichtrozezlicht-

grijze,zilverenenlilaluchten.
In een kritiek op Andriansboek verzuchtteeen tijdgenoot
datzallesverloren'zou zijn wanneeriemand hetongelukkigerwijze zou begrijpen:we zouden in datgevalhet boek
meteenterzijdeleggen.'Alleen omdatweernietsvanbegrijpen isersprakevan verbazing.'Dichterbijdewaarheidlijkt
m ewatW alterH .Perlin Leopold von Andrian,ein verges-

scncrDichterdes Symbolismus schrijft:zBijeen zo intens
teerenragfijnwerkvernieltelkeanalyseeigenlijk decharme
ervan,op zijnbestkanmenhetalleenmaarnavertellen,met
omvangrijke citaten.De hele wereld van de opgroeiende
jongen ligtindatboekbesloten...'
Navertellen dus, scène voor scène, w ant wie zou niet

graag 'opzijn best'willen zijn?Stefan Georgewaszoonder
deindruk van hetboek dathijhetvoorzijn bibliotheek liet
kalligraferen.U zultgenoegen moeten nemen m eteen produktvan de stenografie.Bedenk dathetis alsofiemand met

een vergrootglas over een impressionistisch schilderijgaat
en ersegmentna segmentuitisoleert,alsofiem and van een
pointillistisch doek de punten één voor één op een w eegschaallegt.
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aan zzichzelf genoeg'als
der de hoede van zijn moeder, zo aan

hijdatlaternooitmeerzalkennen,dedingen in derealiteit
zbezaten de waarde die ze in de droom hebben,ze w aren

woorden van een taaldietoevallig dezijnewas,maareerst
door zijn wilkregen ze een betekenis,een plaats en een
kleur'.Hijwordtverderopgevoedineen klooster,zijn medeleerlingen zorgen voorverwarring en vijandschap,hijleeft
in een bestaan 'waarvan de wetm atigheid niet langer uit
hem zelf kwam ' Erwin ontdekt m ssen deze verwarring de

rust,en op hetmomentdathijinzietdatdezerustalleen in
God te vinden isbesluithijpriester teworden.zvanafdat
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momentwerd zijn leven lichter,omdathijhetalsonWerkelijk beschouwde.'M aarde schoonheid van kerken en paarden enkastelenblijftvoorhem bestaan.'Zijn leven zou een
strijdvan dekerk tegen dewereldworden.'Hijon% oet,op
weg naarBozen,waarhijgaatsmderen,een jongeoEicier
dieaan tering lijdten nietlang meerteleven heeft.'Het1even trad hem uitdagend en hardnekkig,bijna lichamelijk
tegenloeten keek hem verwijtend en smachtend aan.'Het
zoeken,detweestrijdgaatm ssen droom en watvoorwerkelijkheidwordtaangezien verder.Tem auwernood aangestim
te aanleidingen van buitenaf zorgen voor nieuwe stem mingswisselingen.
Door een grote vriendschap in Bozen ontdektErwin 'dat
ereen hele reeksgeheim en bestond,ook in datgenew athem
totdusver zonder geheim en had geleken,en dat er Jlngen

bestonden,dieslechten verboden en toch aantrekkelijkwaren'. Hi
jgaatandereeisen aan detoekomststellen.Hijvestigtzijn hoop op W enen en ?degrotewereld'.Hijvoeltineenseenzeldzamedrangnaaronrust.Ishijnu zeventien,en
alin W enen?Hetdoeterniettoe,zozeergaathetom desta-

dia van zijn innerlijke ontwikkeling alleen.W enen bevalt
gen
he
m,
moe
de t
elz
ega
ic
-hnce
w,
el
het
het
uitgaansleven.Onderaldie genietingeheim1 bevinden dathijzoekt,het
gen moet zich wel het geheim

geheim waardoorditalleszoaantrekkelijkis.Dedrangnaar
dat'andere'wordtsterkeren sterker:'Hijhad daarbijhet

gevoel datzich naar zekere richting een wereld uitstrekte,
waarin alles verboden en geheim w as,een wereld die even

grootwasa1sdewereld diehijkende.'M aaromdathj deze
wereld die de bestaande kan 'ontkennen'nietontdekt,verliestook debestaandeweerhaarcharm e.
Doek.Volgend tableau.Erwin raaktbevriend m et Cle-

mens,arm,nieuwsgierig,'verdorven a1seen straatjongen en
bijnapathetisch onschuldig'.Op zijn gezicht'lag deontroerende schoonheid van latetijden'.W atvolgtiszliefde die
liefde voor zichzelf is of liefde voor elkaar of liefde voor

alleswatzijhadden liefgehad'.Afscheid,wederom aangrijpender door de toon dan door het dram a.De herinnering
wordtnu E- ins leven en dat leven is een m engeling van
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hemelen hel:de openbaring za1zin kunnen geven aan die
herinneringen.'Erwm
' wachttenietongeduldig op dezeopen-

barihg,hijhad genoeg aan hetbesef datze komen zou.'

Doek.Vokendtableau.Hijleeftsamenmeteenvrouw.'Zij
bezatde Mhoonheid van de antiekeborstbeelden dieonseen

ogenblik doen N ijfelen ofze een jonge Aziatische koning
voorstellen of een ouderw ordende Romeinsekei
zerin.(...)
M lewonderen dieErwin van zijn openbaringhad verwacht
waren in haar, maar hij vond geen openbaring.' Doek.
Nieuw tableau.Ontm oeting m etde vreem deling,wiensgezicht in volkom en tegenstelling staat tot 'de hoogm oedige

schoonheid van de dood'op hetgezichtvan zijn geliefde.
Doek.Erwinistwintigjaar.Hijheeftnog steedshetgeheim
van hetleven niet gevonden.M aarhoezalhijhetkunnen
vinden in iets anders dan hetleven zelf?'Omdathetleven

vooriedereen zijn eigen en enigewonderwas,kon niemand
hem erhetgeheim van openbaren.'Hetgeheim ligtbuiten
het leven.De dood genaakt.Het feestvan hetleven heeft

geen toeschouwers,hetlijktop diefeestenuitdezeventiende eeuw,in donkere winternachten m ssen spiegels en fakkels,zwaarop m en elkaar m aar één keer ontmoette en met
gem aniëreerd verstrengelde vingertoppen langzaam om e1kaarheen draaide en elkaarglim lachend in de ogen keek en
dan meteen diepe,bewonderendebuiging uitelkaargleed'.
Tableau en doek.De dood genaakt,de helgenaakt.Zalde

spiegelbreken?Lichamelijkheid en wellust.Narcissusvrijt,
in een onheilspellende nacht,metzichzelf.'Detijd daarna
wasErwin deherinnering aan dienachtonaangenaam;hij
wasgevallen en toch kon ervooriemand,diehetleven met
dem aatvan hetleven m at,geen valbestaan.'
Doek.Tweede ontm oeting metde vreem deling.H etver-

lokkendegeheim is volop blijven bestaan,de vreemdeling
is in sinisterheid toegenom en.N ieuwe verwarring.Doek.

Troostvan jongensgezichten in een voorbijrijdende trein.
De troostvervliegt.Hoop bijzijn moederin Italiëeen antwoord op hetgeheim te vinden.De hoop blijktijdel.'Hij
washaarleven en zijwaszijn dood,en dezedooden dit1even waren diep en op een geheimzinnigewijzemetelkaar
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verbonden.'Zijkunnen hetspiegelglaswaarin ziJ
*elkaar
zien nietbreken.Doek.Venetië,ook algeen plaatswaarvan

je metmeer oplossingen dan vragen temgkeert.De dood
krijgteen dieperekleur,grandezza.Doek.Een jaarvan wetenschappelijkesmdie in W enen,in dienstvan hethogere
inzicht.Derde ontm oeting metdevreem deling:debewegin-

gen van zijn lichaam zijn nogsteedsdezelfde,maarzijn gezichtisnu onverbiddelijk geworden,één en alangstaanjagende dreiging.'En bi
jzijn aanblik wistErwin ineenswie
hijwas:hijwaszijn vijand diehem vanafzijn geboortehad
gezochten hem in dedronkenschap van hetvoorjaarhad
gevonden en diehem sindsdien achtervolgde en steedsdich-

terbijkwam en hem uiteindelijk zou inhalen en zijn handop
zijn schouderzou leggen...'Doek.Hetgevechtmetdedood
begint,een worsteling zonderdatvoorbijgangershem helpen,zonderdattoeschouwers hem horen schreeuwen,zon-

derdatzezijn vijandzien.Doek.Hetverlangennaarinzicht
wordtdoren m artelend.Doek.Koortsdroom .Spoorwegsta-

tion.Een trein komtvoorbij.Gezichten in de coupé-ramen,
hetkolengruisonderhun ogen.'Velen waren het,zeervelen

en allen waren erbijdiehijhad gekend,alleen devrouwen
niet,en veelanderen die hijnietkende.(..
.)En opeensriepen ze hem allen bijzijn naam en hijwistdatop dieroep
hetinzichtvolgen moest,en hijwerd zeervrolijk.'Erwin
ontwaakt.Koudedouche.Doek.Devolgendedag sterfthij,
'zondertotinzichttezijngekomen'.Doek,voorgoed.

Mijn hand,inmiddelsmoegeworden vanhetophalenenlaten zakken van hetdoek,kan hiernog m aarenkelelosseopmerkingen aan toevoegen.De definitieve verplettering van

hetbrozelijflaatik graagaan demachtigearm vandeanalyseover.
D cr Garten der Erkenntnis heet het boek:Erwin zoekt
naar inzicht in een m in,in een kunstmatig landschap dat
nietsm etde realiteitheeftte m aken.Hetleven daarin isal

verwelkt voordathet is geleefd.Negentienjarige jongens
plukken erviooltjes'dienauwelijksnogruiken'.Pedanterie,
idealismeen naïveteithoren nu eenmaalbijdeingrediënten
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onderdestolp van ditglazen huis.DerKindergarten derLInkenntnis noem de KarlKraus hetboek.'Das deutsche Nar-

cissusbuch',heethetbijHugovon Hofmannsthal.M en mag
kiezen,ikben1am vanhethijsen.
W élm aakthetnog steeds een merkwaardige indruk van
frisheid en simpelheid m ssen alde Verschnörkelung diewe

uit de Jugendstil gewend zijn.Een kasplant blijftlanger
nieuw,om nogtezwijgenvandekunstbloem.
Deaantrekkelijkheid ligt,na zoveeltijd,misschien meer
in demythevan hetlinrede cheveten deleefdjd van de
auteurdanin deinhoud,hetkan zijn.A1za1dieinhouda1tijd leeftijdgenoten van Erwin blijven aanspreken doorde
manierwaarop de w ereld uitsluitend wordt gezien als een

projectievan hetinnerlijk.Dieinhoud is,zelfsafgezienvan
alle symboliek en alle stokpaardjes die in de collectieve
broeikas van het W enen aan heteind van de vorige eeuw
zowelaarzelend-onbewustalsbewust-grandioosw erden bereden,toch ook welheeltyperend voordeindividuelebroeikas in het hoofd van de adolescent.Jugend,Jugend.De

ouderdom isgestorven jeugd,meerniet.Jeugd in dedécadence.?Deontroerendeschoonheidvanlatetijden.'
Beide, het vroegrijpe talent dat daarna volledig doodbloedt(Andrian werd een rechtse,nationalistische katholiek)én hetzwaarmoedigeNarcissus-verhaalvertolken,met
hun mengeling van schoonheidenschrik,lichamelijkheiden
doodsverlangen,verdubbeling en splitsing,verwachting en
desillusie,onverm ogen en overgevoeligheid,schittering en

smerigheid,morgenrijk en avondrijk,hemelen hel,bloeien
verval,zakken en hijsen,hijsen en zakken,zomenigraadsel
van hetvarken m etdegouden nim busdatmensheet.
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Hetvoordeelvan stilstaand reizen
XavierdeM aistre:Voyageautourdem achantbre

Eenvan deonoplosbareraadselsdie hetzoogdierm ens,toch

alnietarm aan looseendsen vraagtekens,annkleveniszijn
drang totreizen.W atbew eegtdie behaagzieke tweevoeter,
in de loop van de evolutie uitgegroeid totde ideale parm er

van fauteuilen crapaud,ja in donzen kussenspassend als
een schroefhleen nloer,zijn comfortabelemilieuvaarwelte
zeggen en zich bloottestellen aan te veelhitte,teveelkou,
aan het gezelschap van te veel m ensen, aan autopech en
denderende ruzies,aan de sam enzwering m ssen luchw aart-

maatschappijen enverzekeringsgiganten,aan stofen hoofdpijn,aan heimweeen demondialemonotonievan desouvenirwinkel?W atbeweegthem zijn namurlijkestaatteverlaten en zich in een nachtm errie van ongem akken en onaangepastgedragtestorten?
Ziedaarhetbestbewaardegeheim van deschepping.

Zelfsalprobeertdereizigerzijn terugvalin deprimidefstenomadenstaatteoverschreeuwen door,a1seen slak?zijn
huisopzijn rugmeetetorsen- men ontmoettotopdeverst
verwijderdesteppen reizigers,ingebouwdm ssen een treurigekakofonievan primusstellen,theezakjes,vacuûmverpakterookworsten en gebloem dekussenslopen,toten m etsche-

merlampen en plasticgeraniumsin eenpottoe-,t& hblijft
hijverstoken van devertrouwdelandkaartvan stekkerdozen en lichtschakelaars thuis,van de derde traptree die al

zo lang kraaktdathijhem pashoortwanneerhj de trap
naar een pittoresk kerkje bestijgten hetbijde derde tree
merkwaardig stilblijft,van hetgezoem van hetgasdoorde
leidingbuizen en van zijn buurvrouw die almaarscheldten
raast-hetrotwijf,hij wou dat hij er alvastweer naast
#&

woonde. Bovendien berooft het zeulen met primusstellen:

hetdomm len van theezakjes,hetopentrekken metde tanden van geharnasterookworsten hem van de enigewarege-

noegensdieaan hetreizen verbonden zijn,deenigevergoedihg die tegenover zoveelzelfopoFering en blinde doodsdriftstaat:de m ateloostere tinten,roze en blauw,van een
zonsopgang boven zee,de wilde overdaad aan sinaasappe1en ln een zuideli
jketuin,hetgeluid van een koelewaterval
dat,op een namiddag in augusm s,ineensin de plaatskomt
van het snerpen van de krekels, een lavendelstruik in de
holte van een rots,een vlinderdiein dekoudeochtendlucht
sterftin de kelk van een bloem ,de contouren van een ka-

thedraalaan de horizon,een herdersjongen diehem tijdens
een onweersbuiin zijn hutlaatmeeëten van zijnbrood,zom aar,omdatweallen op dezelfdedraaiendeaardewonen.
Erisgeen andere reden om te reizen dan om die mom enten van onverklaarbaarlicht,dan om de geur van de m orendauw,dan om de sam enkom st van kleuren,er is geen
anderereden om tereizen dan om die momenten waarop al1esopnieuw wordtgeboren.
Reizen,ik doe hetnietgraag.M aarde hang naardie1yriek kan te groot,te grootw orden.Dan wordtin een onbe-

zonnen ogenblik de knapzak omgegord,de achterblijvers
een cheerio toegeroepen en - de tochtin hetongewissebe-

gint.W obin?W ohin?Naarhetzuiden namurlijk.M aarna
enkeledagen alneemtde machtige tweestrijd m ssen hang
naar lyriek en honkvastheid een aanvang: het kom t er

eigenlijk op neerdatik op elkeplek waarik 'savondsaankom hetliefstzou blijven wonen.De bourgeoisin mijver'n hotelkamer
slindt de zigeuner.Elke avond begin ilcm iJ
voorde eeuwigheid in terichten en voerik urenlang im agi-

nairetelefoongesprekken metdeverhuisfirma'sin mijn lanz
van herkomst.Déér zetik de tafelneer en langs die m uur

mijn boeken...Ik voelme overalthuis waar ik ben,maar
ookikhebmijn huisgraagbijme.Zouhethierniettewarm,
tedroog zijn voormijn boeken?Knagendetwijfel.Zouden
aldiekostbarebanden in ditklim aatniettotstofuiteenvallen?Reizigersverdriet.
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Ik heb eensbijdegeleerdezus-en-zo-diehetweten kangelezen datboeken hetaangenaam hebben w aarm ensen het
aangenaara hebben.Ik zou het dus kunnen Nfagen.M aar
dan:w ieheeftooiteen boek in een zwem broek gezien?
De reisgaatverder,m aarin de geestisde thuisreisalbegonnen.Erw onen twee reizigersin de reiziger:de een gaat

heen,deanderterug.Doorzijn gespletenheiden verwarring
schieten allemomentenvan geluk,lichtenkleurongrijpbaar
aan hem voorbij,zezijn eralgeweestvöörhijerzich van
bewustwordt,hijleeftnietlangervolop in hetheden,in
een gulzig spel van actie en reactie,m aar schuift a1s een
sponsdoorhetlandschap,indrukken absorserendvoorlater.

Hijsprokkeltniet,erzuigtietsinhem .
En teruggekeerdvan dereis,op zijnkamer,ondergaathij
dieindrukken pasin werkelijkheid.Hijreistop zijn kamer.
Had hijnietbetermeteen thuiskunnen blijven?W antzie,
daaroptafelstaan verseframbozen ineen witschaaltje-de
dauwdrop aarzelttevergaan-, achterde gordijnen weerlichthetoorverdovend en de boeken langs de nauurzijn
zw angervan impressies:hetwem eltin de rom ansvan her-

dersjongens,in de gedichten van zonsopgangen en merkwaardigekleurverschietingen.Voorreizen hoefthijdestraat
nietop.

Hijkan thuisboeken overreizen lezen,en zelfsboeken
overreizen thuis:een verdubbeling dietotdezevendehem el
leidt.Voyage autour Je Anc cham bre heet zo'n boek.Het
verscheen voorheteerstin Lausanne,in 1795.De auteuris

XavierdeMaistre.Hijleefdevanx765totI85z.
Genoeg jaartallen;terug naar de poëzie.Er zit zoveel
wonderlijke muziek in het reizen en töch thuisblijven,u
moetditboek van Xavier de M aistrelezen om hette geloven.Hijlaatu van ganserhartem eereizen:'1k heb een reis
van tweeënveertig dagen doormijn kamerondernomen.De
interessantew aarnem ingen die ik heb gedaan en hetnietaf-

latendeplezierdatik onderweghad,maakten dewensinmij
wakkerzeopenbaar te m aken;de zekerheid datik een nut-

tig werk zou verrichten gafde definitieve stoot.M ijn hart
juichtonuitsprekelijkwanneerik aan hetreusachtigeaantal
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ongelukkigen denk datik hierm eeeen zekerredm iddeltegen

de verveling bied,en een verzachting van hetleed datzij
ondergaan.Het genoegen dat m en beleeft aan het reizen
doorzijn kamerstootop geen enkelehindernis,veroorzaakt
doordejaloezieen de bem oeizuchtvan dem ensen;hetfortuin speeltergeen rolin.(...
)Ik ben ervanovermigddate1k

verstandig mensmijn methodeza1ovem emen,hoehijook
8eaard moge zijn,watzijn temperamentook is:gierig of
verkwistend,rijk ofarm,jong ofoud,aandeevenaargeboren ofop hetpoolijs,iedereen kan reizen zoalsik;om kort
tegaan,in de onmetelijke mensenfamiliediekrioeltop de
aardkorstzalerniemand zijn- werkelijk niemand (vanhen
diekamersbewonen,namurlijk)die,naditboek tehebben
gelezen,zijn goedkeuring kan onthouden aan de nieuwe
maniervan reizen dieik thansdewereld oFreer.'
De reis die Xavier de M aistre met ons ondem eemt kost

onsniets,wezijn nietal ankelijk van hetklimaat,weworden nietbeslopen doorkannibalen en zakkenrollers,en zelfs
hetwaterin deknieën en tweehorrelvoeten kunnen onshet
reizen nietbeletten.De reisdooronzekam eriseen reisdoor
onzeverbeelding.
W e reizen in Voyage autour de m a cham bre van stoel
naar bed,van bed naar prent,van prentnaar spiegel,vaxl
spiegelnaarbureau.H etbeestin ons,de ander,gaatvoort

metzijn dagelijksewerkzaamheden- eten,drinken,ontwaken - maarde zieldwaaltdoorde kam er en telt,alseen alpiniste,nauwkeurig de passen die ze neem t.W antaldusis
hetm etafysisch systeem van XavierdeM aistre:zW anneeru

een boek leest,mijnheer,en erschietu plotseling een veel
aangenameridee in gedachten,dan blijftde geestdaarterstond aan hangen en vergeethetboek,terwijluw ogen mechanisch dewoorden en deregelsvolgen;u bereiktheteinde
van de pagina zondererietsvan begrepen tehebben en zonder u te herinneren watu hebtgelezen.- Datkomt omdat

uw zielhetlezen aan zijn metgezelheeftovergelaten,het
beestin u,zonderhettew aarschuw en datzeereven m ssen-

uitkneep;zodatdieanderzijn lecmurvervolgdezonderdat
dezielmeeluisterde.'
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Terwijlhetbeest- hetonbewuste,deroutine- verstrooid
het vuile werk opknapt,a1s een dienstknecht,heeftzijn
meesteres,deziel,dehanden vrijom zich teverruimen,om
naarhartelustte associëren en de ene ontdekking na de andere te doen.Een alpinistischezielm ethanden,en deander
als klankbord achteraf:de w are reiziger is een zeldzame
dubbelganger.Er speelt zich in hem een dialoog af;en de
kamer,m et haar voorwerpen en boeken,haar herinnerin-

gen,biedthem stofvoordiedialoog.Dekameriszjn eeuwige,oneindige expeditieruimte.Zo'n reizigertotkam erarrest
veroordelen,dat is hetverbannen van een m uis naar een

kaasmagazijn.
XavierdeM aistre globetrottertvan meubelnaarm eubel,
erisnietszo nietig ofhetleverteen excursiein degeestop.

?Erziteen verhaalin alhetkleine.
'Zijnkamervoerthem tot
bespiegelingen en rêverieën over de schilderkunst,over de
invloed van dekleding op hetkarakter,overderevolude,de
vooruitgang in de wetenschap,de m ode.Een licht-m elan-

cholieketoon heerstinzijn reisverslag,hijrichtzijn blik op
een aangenaam voorwerp,maarvaak moethijalsnel,om
zich nietdoor zw artgalligheid telaten overm eesteren,aoeiding zoeken in een uitweiding,een kort essay,een woord

totdelezer.Hijverbrokkeltzijn hoofdsmkken,en drijftde

spotmetzijnmethodesenzijngestalten:leSternefrançais.
M aarxavierdeM aistre islang nietzo baldadig alsStem e,

eerdergemoedelijk:metrechteen Sterneop kamerformaat.
Zijn oordelen zijn kietelend,nietbijtend.Bijdespiegelin
zijnknmergekomen,schrijfthij:'Ditbrengtmijopdewens
een m orelespiegeluittevinden,waarin allem ensen zichzelf

methunzonden enhun deugdenkondenzien.Ikstondbijna
op hetpuntvoorzo'nuiwindingeen wetenschappelijkeprijs
in testellen,toen nadereoverwegingen mijerdenutteloosheid van deden inzien.Helaas!hetkomtzo zelden voordat

delelijkheid zichzelfherkenten de spiegelsmkbreekt!Tevergeefs worden ontelbare spiegels rondom ons opgericht
die metwiskundigenauwgezetheid hetlichten dew aarheid
w eerkaatsen:op hetmom entdatde stralen onsoog binnendringen en onsons naakte zelflaten zien,schuiftde eigen50

liefde een leugenprism am ssen onsen onsbeeld,en watzien
we?Een godheid.Van allephsm a's dieooithebben bestaan,

seden de eerste die de onsterfelijke Newton ons schonk,
heeft er nietéén zo'n sterke straalbreking gekend en zulke
aangename en levendige kleuren voortgebrachtalshetprism avan deeigenliefde.'

Voyageautour de m a cham bre genoottotver in de negentiende eeuw grote populariteit,de talri
jke edities bewjzen
het.Om ook jongejuFrouwen en kinderen in dieeeuw van
pruderie de 'delicate charme'van hetboek deelachtig telaten worden,verschenen er zelfs gekuiste edities van.Het
hoofdsm k rondom hetbed,daarin sloeg de knipscheer toe.

Detroonvandeliefde,datkonnamurh'l
'kniet.Ookeenzin
als#evruchtdierijptin uw schootmoesthetontgelden,en
in een opsomm ing a1s ?ik heb enkele vrienden gekend,vele
m aîtresses en ontelbare kennissen'verdween geruisloos de
middenm oot.H et hoofdsm k w aarin Xavierde M aistre een

ironischehommage brengtaan Satan omdathijhem,ofhij
hetwilofniet,bew ondertom deReisdoorhetNietsdiede-

zeheeftaangedurfd,en omdatdezeSatan zich,ook alishij
nogzo'n verfoeilijkedemocraat,ooiteensop stoutewieken
in de afgrond stortte,in een groots gebaarvan verbeelding,

'een van demooiste reizen dieerzijn gemaakt- op dereis
doormjnkamerna',verdween inzijn geheel.
W ie als Xavier de M aistre,gehuld in het reiskleed van

zijnknmerjas,zijnladen opentrekt,haaltookhetvleesende
duivelnaarbuiten.De droesem van hetsatanism een hetli-

bertinismebedektook debodem van degemoedelijksteziel,
jongejuYrouwen ofniet.DeVoyageautourdemachambre
isnietzoongecompliceerdalshetlijkt.
Een anderbewijsvoordepopulariteitvan ditkleinoodis
daterallerleivervolgen en parodieën op verschenen.Reisin

mijnbroekzak.Reisdooreen glazen bol.Reisaandebinnenkantvan mijn oog.Töpieren Carrollhebben hetimaginairereisverhaal,in debibliotheek en achterdespiegel,totgrote hoogten gevoerd.M aar ook zulke uiteenlopende boeken
a1s het Billedbog uden billeder van Andersen,w aarin een
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arme schildervanuitzijn kamerelkeavond een nieuw verhaalvan de reizende maan te horen krijgt,en La M aison
d'un artiste van Edmond de Goncourt,waarin hij,b mer
voorkam er,de inhoud van zijn huisbeschrijft,hebben veel
tedanken,lijktm ezaan dezetraditievan stilstaand reizen.
Voyage autour de m a cham bre is een remedie tegen het
heldendom van hetm oderne toerism e,devolkerenoorlogen

incluis.Onshoofdbiedtvalleien,doorkijkjes,uitzichten,afgronden,pleisterplaatsen enwegversperringen genoeg.Geen
wegennetiszo uitgebreid alsdatvan deverbeelding.En wie
dâér doorheen reist kan zeker verongelukken,m aar nooit

verwondthijeenander.
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Debijbelvanderuggemergtering
PaulBonnetain:Charlots'am use

In een van devele voem oten waarm eeH arry G.M .Prickde
Nederlandse literamurgeschiedenis heeftverrijktstaathet

volgende te lezen.De moeder van Lodewjk van Deyssel
legde- hetisin hetjaar1883- naasteen stapeltjeboeken
opdewerktafelvan haarzoon een briefjeneer.Detekstervan,vertaald uithetFrans,luidde:'Geliefd Kind!Ik heb de

boeken bekeken die jehebtgekochten ik vreesde terstond
dathetwerk dattottiteldraagt''Charlots'amuse''van het
allerlaagste allooizou zijn.lk heb me daarin nietvergist.
Gooiditboek op een m esthoop,hetism eer dan afschuwe-

lijk-'
Charlots'amusewasin hetzelfde jaar 1883 verschenen.
W aarom was dit boek zo'n gruwel voor het moederhart?
W aarom vreesde de oudem evrouw Alberdingk Thijm,bli
j-

kenshetvervolgvan haarbriefjedatinDebriefwisseling
tussen ArijPrinsen Lodewijk nan Deyssel('s-Gravenhage,
x97I)in facsimilé staatafgedrukt,dathaarKareldietoen
achttien of am per negentien w as door de lecmur van dit

boek zijn zielzou 'perverteren'?W aarom streefde hijhet
kwaad na,terwijlzijtoch altijd zo goed voorhem wasgeNveest?

Hetkwaad dathetthem a vormt van Charlots'am useis

hetkwaaddatallevromemoedersdesmipenop hetlijfjoeg,
aangezien hethun zonen vroeg oud en krom ,waanzinnig
en blind zou m aken:het Ontstaat,zonder iem ands m ssenkom st,door de samenvoeging van twee bewegende delen

van hetmenselijk lichaam,teweten dehandenzekerehelse
m achine,in een corresponderend ritm e.Charlots'amuse is

eenboekoverdeonanie.Hetiseen romanoverhetlijden en
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deondergang van een verslaafdeaan een doorkam fernoch
broomkali,doorwisselbaden noch langeduinw andelingen te
sm iten spel,overhetm artyrium van degevallen engelPriapus.

Dejaren tachdgvan devorigeeeuw.zola,Huysmans,iedereen kenthun namen.M aarerverschenen in dietijdhonderden,duizendenboeken van nu vergeten schrijversdiein dat
grensgebied m ssen nam ralisme en decadentie,m ssen Nana
en Des Esseintes, m onum enten of schandpalen oprichtten
voor alle duistere w egen die de m ens m aarkon 8aan,VOOr
alle geheim e adders die hijaan zijn borstkoesterde,voor

elk gedepraveerd ofsinguliergenoegen dathijwisttepuren
uithetbestaan van zichzelf,de ander en hetdode Jlng dat
veelnam en kan dragen.De sluipwegen en riolen van de
grote stad werden in rom an na rom an blootgelegd en aan

een gredg publiek prjsgegeven.Naast De M ax en Sarah
Bem hardtwaarden Alcibiadesen de dienaressenvanAphro-

dite doorde Parijsestraten.De lezerkon de stad in aldie
m odieuze romans naar believen a1s Sodom ,Byzantium of
Charenton ervaren.Uitdeze subculm ur stam t Charlots'am Mse.

De onnnle a1sobsessie,a1sspookbeeld,alsgevolg en ver-

oorzakervan schuld,a1spredesHnatie:hetiswaarschjnlijk
hetenigeboekuitdiedjd daterzich zoexclusiefmeebezighoudt.De auteur,de joum alist, avonmrier en romancier
PaulBonnetain (1858-18::) werd na hetverschijnen van
zijn klinisch-pathologische 'émde sur la masmrbadon'in
een spow ersalsnelPaulBonnem ain genoemd.
Een koortswoedtin Charlots'amuse,dezelfdekoorts die
aldoorHippocrates,deGrieksegeneesheer,wasbeschreven:
'Deze ziekte trekthaaraA omstuithetm erg van hetruggebeen. Jong geuouwde raannen of wellustigen worden er

dooraangetast.Zijhebben in hetbegin geen koorts;en ofschoon zj we1eten,vermageren zijnochtansen teren uit.
Zijverbeelden zich mieren tevoelen,dievan hethoofdnede- aarts langs het ruggebeen afkllm men.Zo m enigm aal

alszijhun afgang ofwater maken,verliezen zijin over54

vloedigernateeen zeerdun zaadvocht.Zijzijn onbekwaam
totdevoortteling,en worden Jlkwijlsin hun droom door
een zaadverlies overvallen. Het w andelen, vooral langs

moeilijkewegen,maakthen loom,verzwakthen,doethun
hoofd zwaar worden en hun oren ruisen.Eindeljk wordt
hun levensdraad dooreen slependekoortsafgesneden.'
De mythe van de ruggem ergtering bleefeeuwen onaantastbaar,dem edischewereld heeftlang op haarGalileimoeten wachten.Ook in de verhandeling over de onanie van
een andereberoemdearts,deachttiende-eeuwerTissot,staat
voor de zell evrediger alleen hetpad naar de krnnkzinnig'nen, slaphartigheid,
heid open,hjJ' lijdt aan vliegende PiJ
blinO eid,koortsige bloedsomloop,sm iptrekkingen,uitdroging,vermagering,hysterischetoevallen,jeukendevurigheden en de Engelse ziekte.Tissot,wiensboek de hele negentiende eeuw door toonaangevend bleef,vermeldthetgeval
van een m an die zich aan debuitensporigheden van de zelfbesm etting had overgegeven en 'wiens hersenen op een zo
wonderbare wijze waren opgedroogd, dat m en ze hoorde
schudden in hetbekkeneel'.
De beoefenaren van deverborgen zonde konden hun ge-

heim nietlang bewaren,jelashetmeteen aan hun gezicht
af. zHet aangezicht,de getrouwe spiegel van de toestand
der zielen des lichanm s,is de eerste om ons de inwendige
om keringen tedoen bem erken.Depoezelheid en kleur,wier

vereniginghetjeugdigevoorkomenui> aakt,alleen in staat
zijndedeplaatsderschoonheid in tenemen,en zonderwelke de schoonheid geen andere indruk dan die ener koele
verwondering voortbrengt;de poezelheid en kleur,zeg ik,

verdwijnenallereerst.Onmiddellijkhieropvolgen devermagering,de loodverfen de ruwheid van hetvel.De ogen verliezen hun helderheid,worden duister;en schilderen door
hun vernauwing de ver:auwende toestand van het ganse

werkmig af.Delippen verliezen hun vermiljoen,detanden
hun witheid;en hetisten laatstenietzeldzaam ,datde uitwendige gedaante doorde wanvorming van hetbeenstelsel

een aanmerkelijkeschokkrijgt.'

In deze trant dacht de m edische wereld,en de clericale
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kon zich daarvan hartebijaansluiten.Onaniewaseen bedreiging van godsdienst,moraalen vaderlandsliefde.Onaniewerd door dekerkelijkeautoriteitenmetschuldbeladen.
Zelfbevrediging en schuldgevoelenswerden synoniem .Onanie fungeerde alsm agisch woord,a1s sleutel-tot-alles voor

demedici(tevergelijken metmeerrecentemodekwalen als
stress,m igraine ofverdikkingen dieworden aangezien voor

kanker)en a1smachtsformule voor devadersvan kerk en
staat.

Ditm edisch gruwelkabinetstond klaar om geplunderd te
w orden dooreen rom ancier.Hetnam ralisme sm eekteerom .

PaulBonnetain kweetzich voorbeeldig van die taak.Hij
paarde de geestvan Tissotaan de modieuze stokpaardjes
vanzijntijd.
CharlesDuclos,dehoofdpersoon uitCharlots'cpllfsc,kân

nietandersdan hetpad derzondeopgaan omdathij(stokpaardjenummeréén)zwaarerfelijk isbelast.W anneerzijn
vaderdooreen putdekselin hetrioolisgevallen en verdron-

ken- uitzijn doodkistdie bijde begrafenisuithetraam
wordtgehesen sijpelt(stokpaardje nummertwee)hetlijkevocht- en zijn epileptische,nymfomanemoederhem in de
steek heeft gelaten,wordt Charlotdoor (stokpaardje nummerdrie)verdorven,geilepriestersopgevoed.
Erfelijke belasting, hyperrealism e, anticlericalisme, Ze
vormen slechtsdeeigentijdse inkleding van hetmodelvan
Tissot,wantalmeteen bijdeeersterukbewegingen van de
jongeCharlotziejedeouderwetseverschijnselen:bleekheid,
wallen onderdeogen.Hoemeerdepatershem inwjden in
de geheimen van de masmrbatie,hoe magerderhijeruit
Jn
gaat zien.Naarmate zijn pupillen groterworden holtzi'
verstand achteruit;hijlgordtbloedeloosen apathisch.Er
komen perioden voorin zijn leven datde onanie naar de
achtergrond lgordt gedrongen, een romantische vriendschap, een liefhebbende pleegm oeder,de m ilitaire dienst,

maarsteedsvalthijin hetmisbruik van devermakelijkheden derliefdeterug,en elkekeervalthijdieper.Zowelzijn
strijd a1szijn schuldworden groter.Uitangstvoorontdekking bedriegtCharlotzijn dokters,hijdurftnietlangerin
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de spiegelte kijken.Hijmasm rbeertuitwraak,uitverveling,uitwalging,uitwatalniet.Hijklaagtoverzijn eigen
lafheid en naïeveteit.Hijtelt'savondsin bed van één tot
duizend,enook dathelptnamurlijkweinig.

A1sCharloteenmaalzijn horreurdelafemmeheeftoverwonnen,ineenplastisch beschrevenbordeelscène,blijktook
dâtgeengenezingvoorzijn kwaal.Hijjaagtnuzoachterde
vrouwen aan,in een staatvan permanentesatyriasis,dathij
er hartkloppingen en spastische toevallen van krijgt.Hij
wordtéén bundelzenuwen.Om zijn overspannen geilheid
teprikkelen vervalthijin sadistische,zelfsnecrofieledromen.Hijis'vervloekt'.Hijheeftmaaréén obsessiemeer:la

jemme.M etrollendeogenligthijopdestoep.Hijkooptvan
moeizaam bijeengespaarde centen parfumsen een peignoir
om erzich op zondag in tehullen.Zijn onbevredigendeervaringen in zijn poursuite de plaisirs hors nature drijven
hem tothernieuw de onanie en totde verkrachting van een

buurmeisje.Un priapismecruelheeftzich van hem meester
gem aakt.Hetistelaat,telaatvooralles.
Door een toeval ontmoethijop zijn zwerftochten door

Parijseenprostiméediezijnmaltressewordt.Erschijnttoch
nog weereen periode van rust,van genezing aan te breken.

M aara1szijzwangerraaktbegintde ellende opnieuw.Hij
vervloekthetkind alvoorhetisgeboren.Debevalling roept
alle spookbeelden van de 'onreine vrouw'des te hevigerin
hem oP.
Op een ochtend iszijverdwenen.Schuldgevoelensenzelf-

verwijt,groterdan ooittevoren,storten Charlotinzijn laatste,diepstecrisis.Versuften afgestomptgeefthijzich aan
zijnvertrouwdegewoonten over.Erresthem nietsmeerdan
zelfmoord.

Op x5 juli,aan devooravond van denationalefeestdag,
laathijzich a1seen blok in hetwatervallen.Hijheeftzijn
zakken verzwaard metstenen.In zijn armen draagthijzijn
kind,dathijwi1behoeden voordekwaaldiehetongetwijfeldvan hem zalhebben geërfd.
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Zulksishet1otvan degenedievan zijnlichaam een tempel
van w ellustm aakt.Ondankshetm qdernistische instrum en-

tarium van hetnamralismeblijftdeonaniebijBonnetain de
dierlijke driftdietotkrankzinnigheid leidten,uiteindelijk,
tothetafknippen van delevensdraad.Hijmag in Charlot

s'amuseTissotweleenvulgarisateurfantaisistenoemen,de
gangbaremedische kijk blijftde grondtoon van zijn boek,
zijhetaangevuldmetweernieuwewetenschappeljkewaanideeën,overerfelijkebelastingenwatdiesmeerzij.
ln de latere edities van Charlot s'amuse werd ook de dag-

vaarding van de Fransejustitieopgenomen,nadatin 1884
een aanklacht'wegensaantasting van degoedezeden'tegen

het boek was ingediend.Bonnetain werd vrijgesproken.
Kistem aeckers,deBrusselse uitgevervan zoveelnaturalisti-

scheschrijvers,ginginBelgiëeveneensvrijuit.In deaanhet
boek toegevoegde dagvaarding werden alle aanstootgevende passages opgesom d, en ten overvloede in de tekst ook
nog m ssen aanhalingstekens gezet,zodat elke moreelver-

ontrustelezerzezondertijdverlieskonvinden.
Dedubbelevrijspraak pastegeheelbijhethypocrietekarakter van hetboek,om van de aanhalingstekens maar te

zwjgen.Hoe kan een boek waarin de levensloop van een
onanist a1s een he1 wordt geschilderd, a1s een gang van

beestachtigheidnaarvernietiging,immoreelzijn?
Namurlijk:erwasgeen sprake van een christelijkeverlossing.Bonnetain laatzijn Charlotbijnadriehonderdvijftig
bladzijden lang worstelen en nooitbovenkomen,en de op
langoureuze zuchten, w ulpse suggesties, blank vrouwenvlees en donkere extasesbelustelezersvan zi
jn tijdkwamen
volop aan hun trekken.W e m oesten tot1969 wachten,tot
Portnoy'sComplaint,voordathetthema nog eenszo obsessioneelzou worden behandeld.A1s Harry G.M .Prick ten-

minstenietweerietsuitdedoosvan Lodewijkvan Deyssel
tovert.
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Portret,vervaardigd van scherven

Jacque'
sCom te d'Adelsward-Fersen:LorJ Lyllian

Er is een literatuur boven en onder de grond:tem pels en

scherven.Detempelszijn doorvorsbaar,aan allezijden toegankelijk,monumentaalaanwezig.Tempelschrijvers staan
in alleliteram urencyclopedieën;totin debeknopste.Binnen

enkeleminuten kun jeinhetbezitzijnvan een betrouwbare
lijstmonografieën en sectmdaireliteramur.Zelfszonderbibliografie,zonderenig aanvraagformulier,ben jein elkebibliotheek in staatje teoriënteren aan de hand van meters
(of decimeters, al naar gelang de produktiviteit van de
schrijver)oorspronkelijk werk.Heelandersishetmetde
scherven gesteld.Jestootmetjevoetofjeblik op een steen
die zich uitde aarde heeftlosgewoeld en fonkelend,ofachteloos verdwaald,aan de oppervlakte ligt.Je graaftnaar

meerbroksmkken;en vindtdie,a1sjegeluk hebt.Sommige
heldervan aard;anderebeslagen en verweerd.Jelegtzetegen elkaaren probeerter een m ozaïek van te m aken;m aar
hetluktjeniet,erzijn teweinig scherven.Jehebthetgra-

ven albijna opgegeven,en stootdan op nög een brokstuk.
Jebegintietsvan een vorm teontwaren,erschemertjeiets
samenhangends tegemoetuithetmozaïek,alweetjeniet
waarde werkelijkheid ophoudten de fantasie van demozaïekleggerbegint.Hetbeeld berustvooreen deelop toeval;

geen wee jzerin degrond diejevan deenescherfnaarde
andere heeft geleid, volgens beproefde m ethoden; geen

blauwdruk diejeinstrueerthoeveelbroksmkken deuiteindelijkebeeltenisvormen.Zezwiervenbijelkaarin debuurt,
datisalles.Literairearcheologie.
Een mozaïek van Jacques Comte d'Adelsward-Fersen.
Geen biografie;geen centim eterin debibliotheken;geen ar59

tikelen in lexicons.Trofeeën,alleen,van een nieuwsgierige
grafdelver.Een kwestie van scherven.Een mozaïekvloer in
dem eestgeteisterdehoek van letterkundig Pompei.Een mo-

zaïekvoorJacquesComted'Adelsward-Fersen.

'Een sleuteltotdewaarschijnlijkeinhoudvanhetboek (2ntinous and OtherPoemsvan AlphonsusJoseph-M ac Au-

gustusM ontague Summers)wordt ons verschaftdoor de

paginametdeopdrachtaan graafJacquesd'AdelswërdFersen.Fersen,een verwoed liefhebbervan de foto'svan Von
Gloeden,verbleefop Capriin gedwongen ballingschap omdathijenkele nogalcurieuzevoorstellingen had georganiseerd van posesplastiquesmetParijseschooljongensin de
hoofdrol,nam aak-klassiek van sfeer en fysiek onthullend,
zoals som mige van de meer uitgesproken Gloeden-foto's

dus.Zijn gedichten zijn zeernauw verwantmetdievan de
Uranians(deEngelsehomoseksueleschrijversvan omstreeks
xvoo).Summerswasbuitengewoon op hem gesteld en betreurde het portret dat Com pton M ackenzie van hem , a1s

baron RobertM arsacLagerström,schilderdein zijn Capriroman VestalFirc(x9a7).Toen hij,naeen tacwolleperiode
op Capritehebben doorgebracht,in Parijsterugkeerde,gaf
Fersen een m aandblad uit,A kadem os, dat als een 'revue
mensuelle d'artlibre etde critique'w erd aangeduid maarin
wezen meerhetFranseequivalentwasvan KainsJacksons

ArtistandJournalofHomeCulture,quaopzetduidelijkbedoeld deliefdederurningen tebejubelen.'(Timothy d'Arch
Smith:Love in Earnest.Som eN otes on the Lines and W ri-

tingsofEnglish Uranian Poetsfrom 1889 to x95o.London,
xo7o.j
'Graaf Jacques d'Adelswërd-Fersen (1879-1923) was de
ZOOn Van

een rijkestaalmagnaat.Hijwaseenvoorzijn tijd

V perende estheet en dandy en werd vervolgd door de Pa-

rjsepolitievoorzogehetenvergrijpen jegensschooljongens.
Nazijn gevangenschap vestigdehijzich op Capriwaarhij
een villa bouw de en weelderige ontvangsten hield.Geruch-

ten van zijn Parijse schandaal achtervolgden hem en hij
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werd.van het eiland verbannen.De W olcott-perrys (twee
Amerikaansedam esop Capri,deenevijfden jaarouderdan
deandere,dievoorelkaarsnichtjesdoorgingen)wilden geen
woord ten nadele van hem horen.Toen de verbanning herroepen werd (1913)gaven Ze ter ere Van hem een diner,en
m aakten hetjaar daarop een reismethem doorhetVerre

Oosten.Hj keerde terug meteen grotekoEervo1opium,
waaraan hijsindsdien verslaafd was.Tegen heteind van
zijn leven washijaan decocaïne,en stierfaan eenhartaanval.Een andervrijauthentiek verslag,naastVestalFire,is
RogerPeyrefitte'sL'Exiléde Capri.M aarFersen wordtmis-

schien hetbesttotleven gewektin Looking Back (deautobiografie van Norman Douglasl.'(M arkHolloway:Normln
Douglas.2 Biography.London,1976.4
'LeComtedeFersen (...)hijwordta1s''GraafM arsac''ten
voeten uitgeschilderd in VestalFire van Compton M acken-

zie,diedekomischekantvan Fersenspersoonlijkheid goed
heeftgetro:en.M aarhijhadook eentragischekant.
HG iseen van mijn m enigvuldige wandaden datik deze

appel der tweedracht verleidde zich op Capri te vestigen.
Nee;nu druk ik m etesterkuit.Vaststaatdathijopeendag
op heteiland opdook en bijna onmiddellijk tegen mi
jaan-

liep.Hijwaszoom en nabijdedrieëntwintig.In deloopvan
hetgesprek deelde hijmee dathijerover dachthiervoor
zichzelfeen villa te bouwen- ja,hijhad datbesluitvoor
zijn aankomstalgenomen,nadatzekerevrienden in Parijs
hem overde aantrekkelijkeaspecten van heteiland hadden
verteld;eenvilla,voegdehijeraan toe,op een romantische
plek op eensteilerots,a1sheteven kon,uitkijkend overzee.
Hijhad die ochtend allangs de Via Tragara gewandeld,
maarhetwemelde daar van huizen en toeristen en hetwas

ookveeltedichtbijhetcentrum ;hijwildeietsafgelegensen
eenzaam s.

Ik nam hem een eind,werkelijk een heeleind meenaar
een van mijn favorietelokaties,een hooggelegen plek waar
jeje zomeravonden dromend kon doorbrengen en a1s het
warenm dehoek kon kijken naarhetvoorgebergtevan Mi6x

nen.
a,dekustljx:van Amalfien debergen van Basilitica,
badend in hetgouden lichtvan de zonsondergang;naarde

plek,om korttegaan,waarnaderhandzijnVillaLysis(ook
LaGloriettegenaamd)werd gebouwd.Hetwasdestijdseen
rotsachtigsmkjegrond metnietsin debuurtwatop eengebouw leek,en hetonve- achteuitzichtom diehoek van Ca-

priwasvermkkelijk.Ikvroeghem :''KD jejeietsromantischervoorstellen dan & t?''
'zM aarikw ilbomen-''

?'Die ku je bij duizendtallen hebben, als je ze maar
Plant-''
zzop dezerots?''

?'Ja.Jemoetze alleen de eerstetwee,drie zomerswater
geven.'#

''W ater?''vroeg hj.''W aarmoetdatwatervandaan kom en ?'
. '

''W eetje datniet? Leg reservoirs aan.Een nogal dure
zaak trouwensz''voegde ik er aan toe,'zom waterresew oirs
in dezekalksteen teslaan.''

?'0,ik heb welwatgeldz''zeihj,en begon mijeen verhaal te vertellen over winstgevende staalfabrieken aan de

noordgrensvan Frankrijk.Hijwerd zo enthousiastdatik
hem probeerdetetemperen.Ik legde erdenadruk op dathet
transportvan hetm ateriaalevenveelzou kosten alshetgebouw zelf;w at een afstand van de bewoonde wereld, en
gram voor gram m oest het op de ruggen van naannen of

ezelsworden vervoerd.(...!Zou hijnietbeternog watverderkunnenkijkenvoordathjeenbeslissingnam?
''Namurlijk doeik dat.Ikbekijk alles.M aarik moetzeggen:hetbevaltmehier.Jezou hiergedichten kunnen schrijVen .#/

Uiteindelijk besloothijom hieren nergensanderstebouwen,enik denk dathijaan dezelokatiedevoorkeurgafbo-

ven andereomdatdezeau fond (om een geliefdeuitdrukking van hem te gebruiken)spectaculairwas;verafgelegen
en toch opvallend.Hijkon eroprekenen datmensen zouden
inform eren wie in die villa,in zulke om standigheden,kon

wonen;zezouden dan tehoren krijgen dathetdewijkplaats
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wasvan eenjongeenknappeFransedichter,dievo1walging
de wexld de rug had toegekeerd na de slechtebehandeling

diehem doordeParijsemagistraten ten deelwasgevallen.
Erzou overhem gepraatworden.
onvm
bareeer,en wiezou deplek nu nog herkennen?Het
Hijcht
M uwd
onvruchtbare stuk
stuk#grond isverdwenen,en daarstaatdeVilla Lysis, een opzichtig gewrocht- Fersen had niet veel

smaak,maarwe1enig ideevan wathj moestvermijden daarstaathet,m ethetsneeuwwitte pleisterwerk albladde-

rendengesprongen en aangetastdoorvocht.(...)
Jezouhiergedichten kunnenschrijnen.Datwashem we1
zo ongeveez.Hijschreefer geen gedichten;hijrookte er
vooralopium.De gedichten werden in Parijsen eldersgeschreven.
Erwas niets gem aakts of onoprechts aan hem ,m aar iets

theatraals.Metzijn kinderlijke frisheid,zijn blauwe ogen,
heldereteinten smettelozegestalte,had hijdedoorhem zo
begeerdeindn,k ook inderdaad kunnen maken,a1shijniet
altjd zo oner-dressed was gewee'
st.Dat ruïneerde allesnaarmijn gevoeltenminste.Zijn verschijning liep teveelin
hetOOg.Iem and had hem erOP attent m oeten m aken dat

jongens met mooie gezichten zich bescheiden behoren te
kleden,om datanders de blik van de beschouwer wordtaf-

geleid doordesniten dekleurvan hun kleren.Ook in zijn
karakterwashij:amboyanten aanmatigend.Hetwaszijn
hartstochtom op een podium televen,om alsNero hetexhi-

bitionistisch middelpunttezijn van alleswatergebeurde.
De Villa Lysiszou een eenzam eplek,een hermitagehebben

kunnen zijn...vixitquilatuitwasnietFersens ideaal(...)
ijdelheid had hem leeghoofdigergemaaktdan noodzakelijk
was;enkele beminnelijke eigenschappen,een zweem van
oprechtesensibiliteitmaaktenzich afentoekenbaar.(...)
Sommige van zijn gedichten staan in een bundelmetde
titelLeDanseuraux Caressesdiehijmijten geschenkegaf;
andere cadeauswaren Une Jeunesse en Etle Fcu s'éteignit
surla M er;romans.(...JBijnavergatik Lor# Lyllian.Dat
zond hijmijtoe met een indiscrete opdracht.Hetis zijn
vroegsteboek,geloofik;zijn ondeugendsteen meestkarak6:

teristieke.A1sik ernu een blik inw erp komtereen gewilde,

Dorian Gray-achtigegeuropmeaf.(...J
Hij stierfin de eerste dagen van november xgz3. (...)
Sommigevan zijn verwanten brachten zichzelfin discrediet
toen hetging om zijn testament en de voorzieningen die
daarin waren getroFen voorNino,zijn secretaris,een van
de meestgewetensvolleen oprechtem ensen dieik kende,en

die jarenlang Fersensbeschermengelwasgeweest.Erwerd
gesuggereerd datNino zijn meesterhadvergiftigd;hetlijk
werd ontleed, en eerst na eindeloze chicanes en processen

ontsnaptedearmesecretarisaan zijnkwelgeesten.(...)
Op zijn marmeren steen heethijBaron J.A.Fersen;hij
noem de zichzelf ook Graaf Fersen of D e Fersen, Graaf
Adelswërd Fersen,Graaf Fersen Adelswërd, of sim pelweg
Fersen.Grappig,om niet tot een besluitte kunnen kom en

hoejeeigenlijk heet.'(Norman Douglas:Looking Bcck.An
AutobiographicalExcursion.London,x933.)

?Dekoningvan deVestaalseharten (deoudedametjesW olcott-perry)waseen zekerejongegraafFersen diezijbeiden
aanbaden en koesterden.Zehadden hem pasnog m eegeno-

men op een reisdoordeOriënten hijhad zichzelfeen afgelegen huislaten bouwen in debuurtvan de ruïnesvan dezo
door laster achtervolgde Tiberius, op een steile rotsw and.

Zijn antecedenten waren,naarmen vertelde,sensadoneel,
wanthijzou oEicieelhetbevelhebben gekregen deFranse
bodem teverlaten,nadathijin een schandaalverwikkeld
lgas geraakt vanwege
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W aarschijnlijk ontbrak aan dit verhaal elke grond (er werd
op Caprizoveelgeroddeld),maarhijleidde een opzienbarend leven,wantiedereen kon op heteiland doen wathij
wildezonderooitmeerdan een zwakke,maarvriendelijke
belangstelling te wekken.lk bracht hem een keer een be-

zoek,en na de theesteldehijvoornaarzijn rookkamerte
gaan vooreen pijp opium.Ik wasgeen addict,myarik ging
methem mee naardittoneelvan hetaardse Paradijs.Het
waseen spaarzaam ingerichte,m stgevende,halfduistereka-

mermetwatligbanken tegen demuren,en hijdeedbijnaal
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zijn kleren uit en trok een geborduurde Chinese jas aan.
Zijn Italiaanse bediende kleedde zich op dezelfde wijze,
m-aaktedepijp van zijn meesteren dievan zichzelfgereed,
en ze gingen op hun banken liggen.Fersen bleefdoorbabbelen en scheen geen enkele staat van Nirwana binnen te

treden,maarNino lag na een paar pijpen ontspannen en
rustig metzijn grote,zwarteogen naarhetnietstestaren.
Hetleek allem aalnog hetm eestop een charade...Erkwam
een eind aan de intiem e vriendschap m ssen de Vestaalse
m aagden en Fersen toen in 1:14 de oorlog uitbrak.Zever-

wachtten van hem dathijzijn geboorteland,datnu doorde
barbaarse Hunnen onder de voetwerd gelopen,te hulp zou
schieten en ze vergaven hem ditgebrek aan vaderlandslief-

denooit.'(E.F.Benson:FinalEdition.Informaldufosiography.London,x:4o.)

'HetfeitdatAntinous(van M ontagueSummers)werd opgedragen aan Baron Jacquesd'A delswërd-Fersen isveelbetekenendenzou delezernogmaareensmoetendoen grijpen
naarzijn exemplaren van Compton M ackenziesVestalFire,
Norm an Douglas'Looking Back en RogerPeyrefittesL'Exilé
deCapri.ArmeFersen!Summersschrijftnietzonderzekere
vertedering over hem ixz zijn nog onuitgegeven literaire
autobiografie,The Galanty Show .Er stak weinig kwaad in
Fersen,netzomin als,op latereleeftjd tenminste,in Summ ers, ondanks alle geruchten.Ze waren beiden,zoals dat

heet,hun eigen grootste vijand.' (Brocard Sewell in zijn

voorwoord bijTimothy d'Arch Smith:2 Bibliography of
theW orksofM ontagueSummers.London,1964.)
'Hij (d'Adelsward) hield in zijn herenhuis aan de Avenue
Friedland een literaire salon.Jonge dichterslazen daarhun
verzen voor,op demodernstemuziek van hun tijdverzotte
musicivulden hetmethun dissonanten,terwijlauthendeke
ravinnen,metverwelkte lippen,erironisch bijpruilden.
(...jDzAdelsward,in geestelijk opzichtbeïnvloed doorliterairestromingen diemen ergensmssen Jean Lorrain en OscarW ilde zou kunnen plaatsen,wasverslaafd aan een spe65

ciaalsoortliteramur.Dezepraktizerendeprotestantwijdde
zich,als fervent discipelvan Uranus,geheel aan de homo-

seksualiteit, een bij bepaalde geletterde aristocraten in
zwang zijndliterairsnobisme...'(Lucien Aressy:lcsnuitset
lesennuisdu mont-parnasse.Parijs,xvzv.W aarin ook een
tekeungvan d'Adelsward tijdenseen van desalonsaan de
avenueFriedlanddoorEdouardDeverin.)

zHetdjdschriftzkcJc-os,onderleidingvanJacquesd'Adelsward-Fersen m arkeertde versm elting van een alverouderd
esthetendom m eteen nieuwe,totde antieke bronnen terugkerende esthetiek, die neo-paganistische hartstocht onder

hettroebelebeschermheerschap (...Jvan een homoseksueel
getinteEros.HetTen Geleidebijheteerstenummervan het
tijdschrift,x5 januari xvov,gemigt van de pretentie die
Grieks-Ladjnserichting tevertegenwoordigen:''Gijdieuw
vervoeringaan Atheneontleent,doealhetmogelijkeom de
Latijnsegratie tebevrijden van deSlavischedecadentie,de
Germ aanse zwaarte,(.
..)deneo-christelijke vooroordelenzz,

enz.'(EmilienCarassus:Lesnobismeetleslettresfrançaises
dePaulBourget: M arcelProustxdJ4-xpx4.Parijs,x:66.
Een wat slordig citaatuitA kadem os overigens;zo is er in

het'Inaugural'bijheteerstenummergeen sprakevan ?1a
grâcelatine',maarvan '1aFranceLatine'.)
Broksmkken die,datisduidelijk,bijelkaarhebben gelegen,
allijkterafen toeeen scherfuiteen andermozaïek mssen
verzeild geraakt.

JacquesComted'Adelsward-Fersen,ofhoezijn naam ook
gespeld wordt,a1shoofdpersoon in een sleutelrom an én in
een gerom antiseerde docum entaire, een m erkwaardig op-

gravingsresultaatvooreen schrijverdiein geen literamurgeschiedenisstaatvermeld en wiensboeken m ssen descherven doorslechts a1s splintersopduiken;a1stitelsalleen;met
a1suitzondering Lor# Lyllian,waarop Norm an Douglaswat
uitgebreideringaat.
In x:o5 verscheen het,als auteur staat'simpelweg'verm eld M r.de Fersen,en volgens het onderschrift is het in
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x:o4 op Ceylon en Capritotstand gekom en.Op een omslag

van Claude Simpson zien weeen verwelktedandy (drieëntwintig jaaren allesachterderug)in een robedechambre;
de rookslierten van zijn sigaretvormen een decoratiefgeheelmeteen vaasnm aryllissen op deachtergrond.
In het licht van bovenstaand m ozaïek, scherven uit de
eerstehand van een am ateur-archeoloog,bevatLorJ Lyllian

zveelautobiografische elementen',zoals datsjabloonmatig
heet.Parjsegymnasiasten,posesplastiques,zwartemissen,
aandacht van de politie.Ook meer verhulde autobiografische elementen:datLord Renold Lyllian,alserfgenaam van

een formin,uitSchotlandafkomstig is,land van noordelijke
romantiek,verwjstnaardeScandinavischelijninM onsieuv
Fersensstnmboom;deonophoudelijkeverkleed-enontkleedpartijennaarzijnliefdevoorhettheatrale.
Lord Lyllian is een Ganymedes,een Adonis,een Narcis-

sus en een Heliogabalus tegelijk,Fersen kan metminder
niettoe:alleoude mnnnen,alle cynische roués,m aken misbruik van hem ,en oudere vrouwen beroven zich pathetisch

van hetleven wnnneerhijzeverstoot;toch verlangthijnaar
zuiverheid,naarm eerdan alleen deaanraking van bedorven

vlees,naareen ontsnappingmeteen maagdelijkeleefdjdgenote;maardemaatschappijjaagthem op devlucht.Debeslissing diehj voorzichzelfneemtnaperversen egoïstisch
door de modder van hetwelbehagen te hebben gewenteld,

debeslissing zijn vroegereleven vaarweltezeggen,komtte
laat.M shj zich heeftverloofd metzekermeisje (LaJeune
Fille,metdriehoofdletters),wordthijdooreen Hongaarse
dichter,diehem hartstochtelijk bem int,neergeschoten om dat hij'verraad'heeft gepleegd.Lord Lyllian ziet,a1shij
even bijbewustzijn is,deonmogelijkheid van zijn ontsnapping:de warmte is zijn ideaal,maarhet koude spelzijn
doem .De polide,gewaarschuwd doorhetgepeupel,staater

hebzuchdgbij.
Een naïefzelfportretop zo'n leeftijd,a1shetgeencontouren kreeg door m askerades;m aar dan weer zo'n overdaad
aan m askerades dathetboek er een heksenketelvan wordt,
een oorverdovendemislukking.
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Daaris,in deeerste plaats,de associadevan Lord Renold
Lyllian m etLord Alfred Douglas.Lord Lyllian wordtin de

geheimen van hetleven ingewijd dooreen zekere Harold
Skilde,Londens meestgevierde toneelschrijver.Skilde bederfteigenljk dezein wezen reineefebe,ditsmurloze,rijke
weeskind.Alle nieuwtjesuithetverhaalvan dedag zpasseren de revue'/zoalsdatallersjabloonmatigstheet,de arrestatievan Skilde,zijn veroordeling tot'hardlabem ',brieven

uitdegevangenis(W ilde'sbriefDeProfundisverscheenin
hetzelfdejaaralsLord Lyllian),zijn verblijfdaam aa1soud
en dik man in Parijs,nu ja,alle...enkele uiterljke feiten;
dienstbaargemaaktaan dekillegoddelijkheid van dejonge
lord;zoalsM onsieurFersen elke Jcrniercriuitzjn milieu
dienstbaarmaaktaanzijnverhaal.
Behalve Skilde (W i1de) figureren er 'le grand industriel
allemand'deheerSupp (Kn,pp)in,deSarBaladin (SârP1ladan),M .deM ontrautrou (RobertdeM ontesquiou)en zovelepersonen m eer.

W antdatishetboek uiteindelijk,een fascinerende,maar
dodelijk fascinerende staalkaartvan wateen hitsig dandybreinin dietjdbezielde,eenillustratiefkermisoratorium bij
la carne,'la m orte e fJdianolo.Alhetwisselgeld van dedecadentie vliegt in Lord Lyllian over de toonbank,heel de

zbric-à-bracgréco-préraphaélitico-modem zslle'(Cocteau in
zijnvoorwoordbijPeyrefittesL'ExilédeCapri).

Ik doem aareen gooinaareen mozaïek van hetboek zelf,

naareen compendium van hetdjdperk waaruithetvoortkwam ,naar een portret ten voeten uit in losse wx rden:
opium ,m askers,messenger-boys,travestie,ennui,m orfine,
névrosés, le pays des aromates,slechtbefaam de plaatsen,
zwarte missen, etherkitten, de liefde die haar naam niet
durfttenoem en,gedoem de dichters,Sam m alia,Nero,M essalina,onschuld,de superman,heteeuwig vrouweljke,de
U berm ensch,w alging,Rops,KhnopE,EdgarAllen Poe,Cesare Borgia,gifm oord,slangen,leliën,Venetië,schandalen,
Axel,Toto,perversie,zon,ambiguïteit,satanisme,de stank
van hetvolk,hetanarchism evan deonderbuik,riolen,zweren,de Heilige M aagd,la Rose-croix,Ludwig von Bayem ,
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fragiele vhoonheid,voorbijgaande jeugd,narcisme,koorknapen,bloed, zelfm oord, m arteling, cosm opolitism e, 5odom in de M orgue.Ik hoop dathetdithyrambisch genoeg
heeftr klonken.

Lord Lyllian iseen modelboek vooreen periode.Tegelijkertijd,doordeexcen- ekecombinadevan afhankelijkheid en
onafhankelijkheid diedeauteurervan kenmerkt,leverthet
com m entaarop dieperiode en op de obsessiesvan een groep

schrijversdaarin,in spraak en tegenspraak.Zoveelsteriele
dialogen over esthedsche houdingen en posesvan wereldse
doortraptheid,zoveel walging en afkeer van de ouderdom

(?de geur van Dorian Gray'),zoveelverboden feesten van
Beëhebub voornauweljks aan de schoolbanken ontstegen
jeunepremiers,hoog van hals,prjzenswaardig van uiterlijk,ach,wie bezwijktin zo'n landschap van lananietvoor
archeologie?
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Fum rismeop pantoEels

MauritsW agenvoort:Hetkosiehuismetderoodebuisjes

Deroman Hetkosiehuismetderoodebuisjes(I:x6)van
M aurits W agenvoortheeftietskeukenmeidachtigs,iets te-

merigsen joum alistiekerigs,hetvertoontnu eensdekleur
van fondanten dan weerdewerking van een slaappil,m aar

tocheisthetboek doorzijn ongebruikelijkethemaencurieuze associades de aandacht op.Rom an uit het Italiaansche
kunstenaarslenen luidtdeondertitelen l'cuforezsignorM au-

rizioW adzjenvortzullenwemaarzeggen,draagtopdedtelpaginazijn boek amirenolmente,amichenolmenteop aan de
Illustrissimo M aestro delle Lettere ltaliane M oderne F.T.
M arinetti,deaansdchtervan hetfum risme,dateen radicale
breuk m et het verleden en de traditionele regels Van de
kunst voorstond en w aaraan alle vem ieuwende en QQ2Sivem ieuwende -ism en van de twintigste eeuw schaplichtig

zijn gebleven.Zo'n titelpaginawektbevreemding in een 1iteramurwaaraan vervolgens tientallen jaren alle uitingen
van dadaïsmeen surrealismezogoeda1songemerktvoorbijgingen.En als ze erwaren,vielen ze onmiddellijk in een
duistergat.Een zo vroegerom an overhetItaliaansefum ris-

me,dieburgerschrik,jekijktervan op.HetisofNicolaas
Beetsin deH aarlem se Kerkbode de gedichten van Rimbaud
bespreekt.
Een ander aspectis dat ditboek een koEiehuisroman is,
een boek overhetartiestenleven in cafés,ook alzo'n stief-

moederlijkbedeeld genrein eenlandvan potkachelsenpantoEels.In Nederlandsecafésontstaan geen gedichten,alleen
leverkwalen.Ze inspireren niet tot onsm lm ige gedachtenvluchten,hoogstenstotechtscheidingen.

Tweeboektitelsoverditonderwerp- erzijn erveelmeer,
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natuurlijk- schieten memeteen teblnnen.Deeersteishet

inx978verschenenCaféSodety.BohemianLifefrom Smift
to Bob Dylan van Steve Bradshaw.Daarin kom en we M arinettien de fum risten ook w eer tegen,ditm aalin het Café

Royalin Londen.(In Berljn ishetweerhetcaféJosl waarmee de hoofdm an van het fum rism e wordt geassocieerd,
leert ons PaulRaabes Expressionism us.Echt een uitgaans-

talent-)
H et tw eede boek is- o wonder- een N ederlands voort-

brengsel:hetuitxpzs daterende Dichtersin hetkosyhuis,
datJ.Gresho: schreefonderhetpseudoniem OttoP.Reys.

Daarin voertookhijde'rodebuisjes'in Florencetentonele:
zvöôr de oorlog bezochtik enkele m alen onderleiding van

PreaolinihetkoEyhuismetde rode buisjes.Ditwaseen
bloeiend lokaalm etartistiekeclientèle,gelegen aan dePiazza Vittorio Em manuele.N adatde heerM auritsW agenvoort
ereen rom an over geschreven heeftishetverdwenen.Daar

ontmoetteik dePapinivan voorzijn bekering;hartstochtelijk in zijn discussie,venijnig-geestig,onafgebroken boeiend,...en opvallendongewassen;deschilder-schrijverSofici,toen nog m idden in zijn fum risdsche smrm und drang;
graafM doPalazzeschi,een herfstvloos,bijgenaamdilcontiIzt)...'

SuggereertGreshoE dathetcafémetderodebuisjesziclz
uitschaamte over de rom an van W agenvoortheeftOp8eheven?Hetzou kunnen.M aardan m oetW agenvoorta1smens

draaglijker,boeienderzijn geweestdan a1s scgrijrcr,want
hetkoNiehuiszag geen reden in te storten toen hijhetnog
in levenden lijve frequenteerde.En dâthijer persoonlijk
kwam,deze journalist,globetrotter en vertaler van W alt

W hitmansLeavesofGrass(een vertalingdiealin 18:8verscheen,vijfjaarvöördedoodvanNicolaasBeets)vememen
we uit zijn autobiografie Dc Vrijheidzoeker (1930).Hij
schrijftdaar,zo'n twintig jaarterugblikkend,dathijinFlorence opnieuw Coupem sonc oette,m ethetechtpaarSchar-

ten-Antink vriendschap slooten dagelijksin hetKoEiehuis
metderodebuisjeskwam,'zogenoemdomdatdekellnerser
zo w aren toegetakeld'.?Hierkwam en behalveveelvreemde71

lingen,veel ardsten,ook de jongeren,die zich toen '
'fumristen''noem den,en thans onder M ussolini's vaan als Fascisten hebben geschaard:GiovanniPapini,F.T.M arinetti
en andere,in ons land m inder bekende Italiaanse persoon-

lijkheden.(Ik)brachtLouisCouperusmetPapiniin kennis,
en woondemethem een propagandisdschevoorstelling bij
in hetoude ''Verdi-theaterz',doorCouperusbeschreven.z
Een rom an overde fum risten én overhetkoiiehuisleven

in Florence,datallesuiteigen aanschouwing,hetmag bijzonderheten,alvertoontdemaniervan schrijven van W agenvoortzélf geen enkele aanvechting van m odem isme en

lijktzemeerop dievan JeanneReynekevan Smween Cornélie Noordwal.Bij een marsepeinbakker blijft alles van
m arsepein,zelfsrevolverkogels.

M aurits W agenvoort beschrijft,methetkoNiehuis der
'Giubbe Rosse' als geregeld terugkerend ontm oetingspunt,
een episodeuithetleven van de'aveniristen',zoalsdefum -

risten bijhem heten,'een groep van jongehervormers,bezield om van Italiëopnieuw een land te maken van uithaar

tijd-zelfopkomende schoonheid.'DcZweep is hetorgaan
van deze groep.'A11ekunsten waren daarbijvertegenwoordigd:de literamur wenste men vergeestelijkt,de muziek
dichterbijdenatuur,deplastiekekunsten verdiept,de toneelspeelkunstvereenvoudigd,de bouwkunstvereenzelvigd

methaardoelen haartijd.'Nieuwe harmonieën ('concrete
muziekz),gebroken plastiek ('kubisme?),kleurwoede,zegezangen,klankgedichten,gebroken syntaxis (zexperimentele
poëziez),genadeloos bedoelde sarcasmen over de versufte
bourgeoisie,vaderlandsliefde,destructie,zuchtnaar oorlog,
orkanen en snelheid.
A.F.Donaldi,de onbe- iste aanvoerdervan de avei ris-

ten en doorzijn vrienden kortweg 'A.F.'genoemd,zoeftaan
hetbegin van deroman op een motorrijwielFlorencebinnen.Hijisookeenverwoedautorijderenvliegtin eentweedekker,een spectaculairenieuwigheid.Hijspreektover'zich
vrij-gevoelende snelheid'en 'snelheidsverzaliging'.Het is
duidelijk:F.T.M arinetd heeftvoor A.F.Donaldimedel
gestaan.

72

M arinetti hield er niet van achter de kachel te zitten:

snelheid,luchtvaart,hetwarendeidealenvanzijnManifesto futurista.Hoge vluchten,hoge daden.Vliegavonturen
spelen x k een grote ro1in hetverdere verloop van de ro-

manHetkogiehuismetderoodebuisjes.

Hetbelangwekkendstedeelvan hetboek,naastdeinven-

tarisadevan hetFlorentjnse koFiehuis en de vliegeniersscènes,isweldebeschrijving van een aveniristischepropaganda-avond inhetVerdi-theater,waarhetFlorentijnsepubliek ('de stomme massa') in grote woede ontsteektover
deze alles trotserende, onbegrijpelijke nieuwlichters.Dit
vanzelfsprekend tottevredenheid van de organisatoren:'In
een oogwenk lagen voordevoeten dieruittartersderm enigte bossen wortelenlof,voze aardappelen,rotte sinaasappe-

len,vuilebijhetneerkomen totstruifgebroken eieren.'Het
schandaaleindigt,via nog m eerbeursevruchten en bespuitingen uit sifoniessen,in een algeheel handgem een waaraan ookdepolitie deelneem t.
Een beschri
jving van een andere fumristische kabaalmeedng,'waarbijditwatéltevoorlijkjongItaliëen hetook
werkelijk weleen beetje é1te achterlijke oude in een vrij
potsierljk tournooiop elkanderbotsen'komen wetegenin

CarelSchartensbesprekingvanHetkosiehuismetderoode
buisjesinzijnKroniekderNederlandscheletteren Ipx:(verschenen x:x7).Ik vermeldhetmaar,wantvoordeschaarse
Nederlandse inform atiebronnen overdebakermatvan Paul

van Ostayen c.s.zalmen nietsnelgeneigd zijn aan Carel
Scharten te denken,net zomin als men,op zoek naar een
verhaalmeteen kop en een staart,erallereersteen bloemlezing van sybren Poletop za1naslaan.Scharten haaltherinneringen op aan W agenvoort en het koYiehuis en voegt

daarhetverhaalvan 'zijn'avond aan toe,een avond diea1duswerd aangekondigd:'W oensdag a.s.sensationeeloptreden van de Fum risten:Papini,SoYicien Palazzeschi,met
hun ''Canzoncin Neutral'', la canzona la piu smpida ëe1
m ondo.'
Hetidiootstelied van dew ereld...
In een leeg decor,tegen een achterdoek in aardappelen75

ldeur,declam eren de drie fum risten,GiovanniPapinimet

eenbordpapierenhelm op,?devarkensoogjesChlnezigdwars
getrokken',meteen m achinale dreun hun alleridiootstelied
tegen neutraliteitin oorlogsaangelegenheden:
11Neutral
M olto val
Persalvarl
LoStival!
Lagran pal-l
am ondial,
SetrabalLaestam al,

AlNeutral
Cosacal?
Cosava1
Uscirdal-

laneutralità,equal
Anim al
Imm oral,
Insocial,
Criminal,
Bestial,
Infem al,

Esporsial
Tem poral
Dellepal-1
em ortal?
M ancom al...

Enzovijftien couplettenvoort.
Lang .66zheteind 'had reedshde volkomenste razernij
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hetpubliek bevangen.Hetgierde,hetbrulde,hetvloekte,
het schold; beurze peren,sinaasappels,bierglazen, eieren,

koFiekoppen,schoteltjes,rinkelden enPetsten en kwakten
op hettoneel,ploften tegen deloodkleurigewambuizen,bekletsten de m aatslaande rapieren of scheerden rakelings

langsdegrijnskoppen van de drie,dietegen destorm van
geloeien geiuitim onverstoorbaardöördrensden...'

W aarljk,voorverhalen overeen revolutionaireen experimentele beweging die zijn invloed over de hele wereld
deedgeldenzijnweinNederland aangewezen op...Scharten
en W agenvoort.Ze zaten ergewoon m ethun neusbovenop.
Scharten kreeg laterook nog een geduchteklap van deM ussolini-m olen m ee.
OoggeM genverslagen,ScènesdelaBohèm een luchtavon-

turen-voorhetoverigelijktHetkosiehuismetderoode

buisjeswe1een oèr-Hollandse zedenles.Dehoeren zijn er
nonachugerdan denonnen in en de'fatsoenlijke'vrouwen
schrijden erdoorwelhaasthemelseijlten,een niettesmiten
trannklierstimulanslijkthetvoorjongemeisjes,hetwemelt
erin van verlopen adelen zieleadel,van onsm imige,onbeantwoorde,gefm streerde,ontluikende,aarzelende,doortas-

tende,hemelhoog juichendeen onmogelijkeliefdesen verliefdhedens.De aveniristen raakten,watW agenvoorts ver-

haaltje betreft,verzeild in een kasteelroman.Het dieptePuntwordtbereiktwanneer Anselm o deAnselmis,een ho-

moseksueel,hethoertjeGuilietta dathem hopeloosaanbidt
onderhypnose brengtom zijn naam uithaargeheugen te
wissen,zodatAnselmo'smede-avenirist,deadellijkeAdolfo
diBrusadieop zijn beurtweersmoorlijk verliefd isop Guilietta,een eerlijkekanskrijgthaaruithetslijk van degoot
omhoog te tillen.Zoiets is niet het werk van een rom an-

schrijver,maarvan eenuiensnijder.

Hetkofiehuismetderoodebuisjeseindigtinzwaar-symbolische toonzetting.Gemma,een vroom katholiek meisje
datnalangereligieuzestrijden een reeksa1skoud-hetewisselbaden gepresenteerde extasen,isgetrouwd m etde in haar

ogen aanvankelijk zo goddeloze A.F.Donaldi,bevaltvan
een zoon dieFuturoheet.'Toekomst'.Hetkind blijktstem75

loos,geeftgeen geluid.M aar'A .F.'heeftallevertrouwen in

hem,hetiszijn zoon.'Diejongen?Diejongen za1nog eens
een stem opzetten,die doorheelItalië wordtgehoordl'Do-

naldigaatnalangedjd zelfsweervliegen,zözeerheefthj
zijn zelfbewustzijn herwonnen.Zijn 'prachtigeBréguet,een
tweedekkermeteen negen-cylindergnove-m otor,80 paardenkrachtsterk,vastop de lucht a1seen stoombx top het

NFater##stortneeren hj komtom.'Hetvuurhaddedichter
(...)metdehoogopvlammendeziel,diedezon zelfbezong,
verteerd-'

EndeslotzinvanHetkosiehuismetderoodebuisjesluidt

dan:'Op ditzelfdeogenblik,aldussteldem en latervast,had

zijn kind,door hem Fumro geheten,zijn eerste kreetgeslaakt.'
Het fascisme zou het troetelkind van M arinetti,die tot
x:44 bleef leven, worden. Fum ro,vrucht van katholieke
vroom heid en vitalisme,was het troetelkind van Donaldi.

'Die jongen za1nog eens een stem opzetten,die doorheel
Italiëwordtgehoordl'Diezin stond erin x:x6.
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Hoezingtdekreefta1shjkookt?
ThomasLovellBeddoes:Death'sJest-Book

Om ThomasLovellBeddoes onderdemicroscoop tekri
jgen,

hetiseen onmogelijkeopgave.Hijscheptereen duivelsgenoegen in teverdwijnen zodrahijvoordelensopduikt.W e
kunnen m ethetoptisch wapen waarmeeweditschrijverswild willen neerleggen - om hetvervolgensteontleden - a1leen m aarin hetwildew eg rondzwaaien,zoalsw euitstaartpunt en hak,uit enkele snorharen,een iits van sporen en
hetopglim men van een groen oog hetbeeldvan een gelaarsde kat llnnen reconstrueren:m aar de m icroscoop is dan
allang een kaleidoscoop geworden.
Van de grote negentiende-eeuw se schrijvers,ofvan wie
daar voor doorgaan, is geen stap onbeschreven gebleven,
hun biografie kent geen hiaten.Goethesleven is,van dag
totdag,van uurtotuur,in kalendervorm opvraagbaar.W ie

wilweten wathijop vrijdag ajanuarix824 aan tafeldacht
kan hetteweten kom en,ook alishetzo interessanta1seen

glassuikerwatervooreen jeneverdrinker.AldeFotsam and
jetsam vanzijn nimmerrustendepen zijnin dikkedelenbije
enges
hr
aa
- tje
ke
deiel
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ldpt
eunt
els
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geeéé
nnopr
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ng chten gevolgddoorzes
ging teloor.Alles staat

in het lichtvan een schijnwerper.Beddoes,daarentegen,
blijftalsgeen andereen figuurin deschemering,eendwaallicht- hijleefde in dezelfde van inktvergeven tijd,in die
eeuw vanbrakendedrukpersenennaarijdelheden van allerleisx rtsmachtend lom penpapier,en toch is hetook hier

weerofjemeteen schrijveruitdebeginperiodevan deboekdrukkunsttem aken hebt,uiteen periodevan onregelm atige,

selecdeve papierproduktie waarvan bovendien,doordejaren dieinmiddelszijn verstreken,hetmeesteishergebruikt
77

en opgevreten,de vellen druks door de gruttersom erhun
boter in te verpakken en de domam enten door de muizen.

Beddoes'werk is fragmentarisch;zijn biografie kentveel
zwartegaten;hijlijktnietthuistehoren in denegentiende
eeuW .

Veeldichtersvoelden zich tothetwerk van Beddoes aangetrokken,zijn uitstraling is, hoewel w einig luidruchtig,
nietteverwaarlozen.Toch za1hi
jnooiteenplaatstoegewe-

zen krijgen in galerieën a1sPrinting and theM ind ofM ln.
Hijis,inalleliteramuropvattingen,eenminorpoet,apoet's
Poet.Dekritiek verandertkwikzilvergewjsvan standpunt
en invalshoek,van moraalen politiek,m aar over een be-

paaldewaardenschaallijktiedereen heteensteblijven,die
wordtvan literam uropvatting naarliteram uropvattingdoor-

geschoven:kunstmoet afgerond en gaafzijn.Iets in de
trantvan een mislukteroman staataldjdhogeropdehiërarchie-ladderdan een geniaalfragm ent.Fragm entenbestaan
nietalsgenre,zelfsnieta1sinferieurgenre.Hetonvoltooide

kan dienen a1shulpmiddelbijhetbesmderen van hetvoltooide,m aarhetonvoltooide isgeen sm diedoelop zichzelf.
En nu isernietszo onvoltooid,zo'n collagevan fragmenten,
a1s hetwerk van Beddoes.M isschien m oetereersteen heel

nieuwe esthetica komen om hetop zijn waarde tekunnen
schatten.

DaarkomtbijdatBeddoesschreefineendorreovergangsdjd,in een owl-season- Shelley en Keats voorbijen nog
geen Tennyson en Swinbum e in zicht.ln bloeiperioden van

deliteramurlijken doorhetstralendezonlichtook deplaneten helderder,weten kleinere hem ellicham en de blik van 1ezersen criticieerdertotzich te trekken - m aareen eenzam e
dw aalsterin de schem ering,'dieklamm egeestvan verm oor-

deuren',valtmoeilijkertebetrappen.Onclassinceerbaaris
hetw oord voor Beddoes:w athi
jwildezijn washijnieten
wathijwaskonhijnietzijn.Hetliepaltijdmis.
Hijwerktedaarzelfhethardstaan mee.
Hjwerd geboren in x8o3,a1szoon van een beroemd chirurg en namurkundige.Zijn opvoeding staatin hetteken
van hetrationalisme.Hijsmdeertin Oxford,publiceertin
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1821 een dichtbundelTheImprovisatore,waarvan hijlater
alle exem plaren zalvernietigen diehi
jmaartepakken kan
krijgen,zelfsalstaan zeop deboekenplank van zijn vrienden (dan aekthj deinhoud eruiten zetdebandterug opde
plank),en in x8za verschijnt zijn eerste toneelsmk The
Bride'sTragedy.De cridcizijn vollof.Op zijn twintigste
levensjaarlijktBeddoeszowaarietsvan een gevierd schrjvergeworden.
Hetzal,op enkele djdschriftbijdragen na,hetlaatstelite-

rairewerkbljvendatdjdenszijnlevenwordtgepubliceerë.
ln 1825 vertrekthijnaarDuitsland om aan deuniversiteitvan Göttingen vergelijkendeanatomie en medicijnen te
gaan smderen bijdedoorhem zeergewaardeerdeenwé1in

PrintingandtheM indofM anfigurerendeJ.F.Blumenbach,
degrondleggervan debeschrijvendeantropologie.Vrienëen
heefthjernauwelijks.Hijbegint,in Göttingen,aan zijnzoveelstetoneelstuk,Death'sJest-Book,waarhijalzijn hoop
voortaan op vestigt.Hijza1ertwintig jaar,totzijn dood,
aan blijven werken.'De wanhoop iets af te maken.'Een
schandaal dwingt hem uit Göttingen te vertrekken.IIz
Wûrzburg promoveerthijvervolgens tot arts.Hetis 1831.

M aarook W ûrzburg moethijhetjaardaarop,a1s'redradical'betrokken bijdepolitiekewoelingen in hettoen zo roerige Duitsland,verlaten.Zeven jaarbrengthijin Zwitserland door- dathem vanwegezijn democratischegezindheid
aantrok.Hijblijfterwerken aan zijn toneelsmk,mondjesmaat,en loopteen benoem ing tothoogleraarin de vergelijkende anatomie mis.In x840 moethijook Zûrich de rug
toekeren,opnieuw om politiekeredenen.Bijde'Zûri-putsch'
op8september183:washijopdezparadeplatz'gemigevan
de dood van zijn boezemvriend Johannes Hegetschweiler,
aldusGustav Schirm erin D ieSchweiz im SpiegelEngliscber

und Amerikanischer Literatur bis 1848 (Ziirich-Leipzig,
x:a:)enhijvoeldeerzich nietmeerveilig.Steedsspaarzamerworden daarna deberichten,die totdusverre toch alzo

oningevuld waren.Hij zwerft kennelijk van plaats naar
plaats.In x846 brengthijeen laatstebezoek aan Engeland,
waarhijnog een paaroudebekenden desmipen op hetlijf
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weettejagen.D aam a zien wehem terug in Frankfm ,in het
8ezelschap van eenachttienjarigebakker,KonradDegen.Hij
probeertvoordezejongen eentoneelcarrièreoptebouwenen
huurtin Zûrich een theater af w aarin Degen alsH otspur
mag triomferen.Hetgeen m islukt.Een scheiding volgt.Op

26januari1849 maaktBeddoesin Bazel,doorhetinnemen
van curare,eeneind aan zijn leven.Hijisdanvijfenveertig.
Veelwaaromsenhoe'szijn indezelevenslooponverklaarbaar,onachterhaalbaar.Hijbleeftotzijn doodcorresponderen metzijn Engelsevriend ThomasForbesKelsall,die a1s
zijn biograafuitpiëteitzijn zelfmoord verzweeg en meedeeldedathijaan een operatiewasgestorven,maarergingen vaak jaren zondereen berichtvoorbij.Aan bekentenissen heefthijeenhekel,hijweefteen web en verscheurthet
weer.In x827 schrijfthijKelsalloverShakespeare:'Hijhad
allang geleerd daterin de gevoelensen hartstochten van de

zielmysteriesbestaan,diehijsomsâltesnelhad onthuld;
dat hetm eestvolm aakte geluk geen woorden kent,dat de
verrukkingen ervan geen stem m ogen hebben.'Hetzelfde

geldtvoorBeddoes.Tien jaarlaterschrijfthijKelsall:?Je
wildegraag weten watvoorgedachten ofbijgeloofik erop
nahoud metbetrekking tot menselijke,sub-menselijke en
super-menselijkeaangelegenheden:nieuwsgierigbenje,lees
ik,naarwatmijn gewoonten,bezigheden en dagindeling
zijn.W elnu,aangezien jemenietindegetuigenbnnk voorje
hebt,m oetik erhelaasvan afzien op zulkevragen een direct
antwoord te geven.Ik denk er nietoverm e te wagen aan
een psychologisch zelfportret,uitangst- en m etreden,denk
ik - in de va1te traypen van geaEecteerdhei
d,veinzerijof
een andere verleidelpke vorm van leugen.Ik geloofdatalle

autobiografischeschetsen hetresultaatzijn van louterijdelheid- die van Augustinus en Rousseau nietuitgezonderd een bedrog achterm askersen dekm antelsvan dewaarheid.'
Telkens weer keert ook in deze correspondentie Death's

Jest-Book terug,waarvan detitelin 1825voorheteerstop-

dook en waaraan hij,in zijn eenzaamheid op hetcondnent,
nogwerktalshijin Engeland,literairgesproken,allang een
vergeeldefotoisgeworden.Luchtigheidkenmerktzjn com80

mentaarop eigen werk,maarhetisdeluchtil eidvande

twjfelen dewanhoop:?Ik ben,zoalsgewoonljk,weeraan
eennieuwetragediebegonnen','natuurlijk za1niemandhet
ooitlezen','mijn nooit-eindigende Jest-Book',zo gaathet
jarenlang door.'Hetligterbija1seen sneeuwbalenafentoe
eefik ereen traptegen,m aareigenlijk meeruitweerzinen
slechtgehumeurdheid.'Hijmaakter drie versiesvan,ontwerpteen voorwoord (meteen citaatvan Bilderdijk),ver-

werpthetweer,schrapt,voegt toe,brengterdierbare fragmenten uit andere dram a's in onder.Tussen dit alles door
noemt hj zichzelf 'een poëtisch tweesm ivertalent' en de
bladzijden diehijheeftgeschreven ?de kortste weg naarde
vergetelheid diejejekuntbedenken'
,maartegelijkertjdwil
hijdatzijntoneelsm k 'een elektrischeschok'onderdecritici

in zijn geboorteland teweeg zalbrengen,nietsminder.Hij
wilhettheatervan zijn tijd vernieuwen.En toch W eer, in
:844::Ik denk datik hetrechtheb op de dank van hetEn-

gelsepubliek datik hetdelaatstetwintigjaarnietlastigheb
gevallen.'In1847heefthijhetnogaltjdoverzijn 'ongelukkigeJest-Book'.
Eenvergetenvergeet-me-nietje.
Hoeteverklaren datiem and een uitbundig begonnen lite-

rairecarrièr,derug toekeertom daarnaderestvan zijnleven teblijven sleutelen aan één drama?Hoeteverklarendat
iemand zich,op hettoneelvan hetleven zelf,steedsonzichtbaardermaakt?

In zijn eerste brief uitDuitsland schrijftBeddoes over
zichzelfaan Kelsall:'M ein HerrThomasza1waarschijnljk
een Dr.aan deuniversiteitvan Götdngen worden.W atzijn
voornemensverderzullen zijn kan ik nietprecies zeggen
aangezien hetmssen onsbeiden geen geheim isdathijnu
nietbepaald begiftigd ism etde polairedeugd van standvas-

tigheid,& datdenaald waarmee hijzijn levenstapijtborduurtnimmerin aanraking isgew eestmetdemar eetYan
een stabielgevoelvoorrichting.#
Profetischezelfkennis!
Beddoes'naald zw enkte van linksnaarrechts,zonderooit

totrustte komen.Hj was,zoalsopgemerkt,opgevoed in
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een rationalistischesfeeren ook dekadaversdiehijontleeddezullenweinighebbenbijgedragen toteen overwaardee g
van dechristeljkeziel;aan deanderekantgeloofdehij,de
M orbideM agister,nietin de dood alsheteinde van het1e-

ven en zochthijvoortdurend naarbewjzen diehetzinloze
zinvolkonden m aken:'Ik ben lnm iddelsalzo grondig door-

drongen van de overmiging datdeaard van hetmenselijk
leven absurd en onbevredigend is,datik gulzig op zoek ben

naarwatvoorspoorvan bewijs ofwaarschjnljkheid ook
datzowelhetm ateriëlea1shetim m ateriëlein demensna de

doodblijvenvoortbestaan.'(BriefaanKelsall,x8z7.)
Hijwas,om delokatievan depolen waarmssen diemacaberenaald nooittotstilstand kwnm ie- atteflxeren,een

wetenschapsman die debeste anatoom van zijn djd wilde
worden;en een dichterdie alleen tevreden wasmetheteve-

naren van Shakespeare en de Elizabethaanse toneelschrijvers.InW ûrzburgheefthijeen droom :ineenoudboekwinkeltjekoopthijeen aantalbeduimeldewerken,vo1ezelsoren,
en totzijn grote vreugde en opwinding ontdekthijdater
een halfdozijn voortrelelijke,onbekendetoneelsmkken in
staan die van niem and anders dan W illiam Shakespeare

kunnen zijn.W aarom zohardploeterena1shetzoeenvoudig
gaat?

Hijhad weinig respectvoorpoëtastersen geliteratuuren
wilde zich alleen m et de m eesters m eten - te boek te staan
a1s een 'ezel in gouden hoofdletters',een eendagsvlieg te

zijn,datvreesdehijzeer.Enjuistdemeestersbrachten hem,
alshijeenmaalhun werk opsloeg,weerin diepevertwjfeling overde waarde van zijn eigen werk.Niemand zag zo
scherp zijn eigen gebreken en tekortkomingen,zpnderooit
opdeknieëntegaan,nidevoornoemde,nietvanaandoenlijkehoogmoed verstoken droom .

Zo werd Beddoesdoormuze en medicijnen,doordroom
enscalpelom beurten aangetrokkenen afgestoten,hijzwalktemssen lieren pillendoos,m ssendelijkbaarvanspieren en
vezelsen hethem elbed van ritme en m etrum ,tussen identi-

ficatieen afstandelijkheid:
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Ihaveoftthoul t,

Thou artsobeaun'Gllabovea11wom en,

Imil tbeyou;butyet'tishappiersdll
Tobeanother,to adm ireand lovethee.

Regels,gerichttotde realPoetry.Zekunnen opmeerinzijn
leven slaan:op deware medicijnen,opdewaredood,opde

warevriend:fobeanothera1svluchtweg uitditalles.Hijis
gedoemd een buitenstaander te zijn,'a non-conductorof
friendship',zoalshijzichzelfkenschetst.
Oh!Iam notathom e
In thisDecemberworld,with m en ofice,
Cold sirsand m adam s.ThatIhad aheart,
By whosew arm throbsofloveto setmy soul!

Een z6 mssen verlangen en desillusie trillende naald lijkt
nog het m eest op een stilstaande;te grote wisseM gen en
tegenstellingen leiden tot indolende en onverschz igheid.
Beddoesveinstde vitaliteitvan iem and dietotniets-doen is
gedoem d.W iedebesteanatoom en debestedichterwi1worden vindtalleen in de anonimiteiteen uitweg uithetdilem -

ma.W ie zweertbijdromen moetzich onzichtbaarmaken:
andersstoothijzijn hoofd aan de realiteit.W ie naarhet
hoogstegrijptzalblijven steken in fragmenten.W atrestom hetonverzoenlijke nog te verzoenen- zijn zelfspoten
hoonlach:Scandaland Satire.
W atrestisdeDood.
'H etsoortmensen,' zo gaathet in de eerder geciteerde

briefuitx827verder,zhetsoortmensen-misschien zijn het
ermaarweinig,dateerlijk & uitovermigingin dechristelijkedoctrines gelooftis zeerbenijdenswaardig:maarhetis
toch werkelijk heelmoeilijk uithetNieuweTestamentook
maareenpaaraanwijzingen bijeenteschrapendiewijzenop
een leervan onsterfeljkheid- deM ensschjntditgeheim
op eigen houtjetehebben uitgevonden & hetisbeslisthet
beste deelvan elkereligieen filosofie,deenigewaarheid die
waard isbewezen teworden:een angstigeVraagvolhoop &
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vrees,& beloften waarvoor de Nam ur m aar & n oplossing

schijnttehebben aangewezen- Dood.'
De lach en de dood,ze bevinden zich beide alin de titel

van Death'sJest-Book.Hetheletoneelsmk iservanvervuld.
Totrustin story,

In theo1d tim esDeath w asa feverish sleep,
In which men walked.The otherworld wascold
Andthinly peopled,solifezsem igrants
Cameback to minglewith thecrowdsofearth.
But,now greatcitiesaretransplantedthither,
M em phisand Babylon and eitherThebes
AndPriam 'stowery town with itsonebeech,
Thedead aremostand m erriest:sobesure
There'llbeno morehaunting tilltheirtowns
Arefulltothegarret:then they'llshuttheirgates
Tokeep theliving out.

In Death'sJest-Book ishetvolbracht:delevenden zijn bui-

tengesloten,deschimmen heersenoppermachtig,fulltothe
garret.Voetstappen van geesten die langs touwladders uit
hun diepegraven om hoogstegen,mist,vocht,m os,kistdeksels,knokendelirium ,doodsklok,datishetarsenaal.Spoken

worden doorwormen opgehoest,erzijn kieren en scheuren
in de voorhang die ons van de andere wereld scheidt ontstaan,zodatde doden naarde levenden kunnen reizen en de
levenden naar de doden,m oord is omhelzing,hetsterfbed
m aareen onbem and tolhuis,hetgrafnietmeerdan een slag-

boom,dood en geboorte zijn inwisselbaar,skeletten spelen
voormensen omgekeerd.Zelfsbloemen zijn voorBeddoes
doodsboden:

IloveQowerstoo;notforayoung girl'sreason,
Butbecausethesebriefvisitùrsto us
Riseyearly from theneighbourhood ofthedead,
To show ushow farfairerand m orelovely
Theirworld is;and rem m thitheragain,
Likeparting friendsthatbeckon usto follow,
Andlead theway silentand sm ilingly.
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Ditbeeld zetdewerkelijkheid op z'n kop,diesaaierealiteit
diewildatbloem en opwaartsstreven en devitaliteitvan de

aarde symboliseren,maar hetismoeiljk tijdenshetlezen
van dieregels en het opdoem en van ditbeeld nog aan zo'n

realiteitte geloven.DoorBeddoes'poëtisch vermogen zijn
weenkeleogenblikken verloren.
De dood is voor Beddoes de poëzie.Een pied piper,sen-

sueelen verleidelijk.De dood is een vriend,hetgrafeen
bruidsbed.De sirenenzang van de zzoete'dood is Beddoes'

domein bijuitstek.Daarbijsdjgthj veruitboven het'gothic'beendergerinkel,pour épater les bourgeois,van denegentiende eeuw .Lytton Strachey noem de hem : 'The Last

Elizabethan',maarhoe gulzig hijzich ook van detaalvan
Shakespeare,Toum eur,M arlowe en W ebsterbedient,hij
reikttoch ook weerverder dan de Elizabethanen.De vorm
isarchaïscherdan deinhoud.

Beddees'vermogen en aandrang om te visualiseren zijn
imm ens.Hoe kan iem and ook een dram avan vleesen bloed

schrijven,alshijvoortdurend op zoek lijktnaardedefinitieveregel?Lees- zie- woord voorw oord regelsalsgalofniet

uitDeath'sJest-Book,
Transparentastheglassofpoisonedwater
Through which thedrinkerseeshism urderersm iling
en

Lethim lean
Againsthislife,thatglassy interval
'Twixtusand nothing;andupon theground
Ofhisown slippery breath,draw huelessdream s,
And gazeon frost-w ork hopes.UncourteousDeath
KnucklesthePane
en

W hatisthelobster'sm newhen heisboiling?
en

Liketheredoutlineofbeginning Adam .
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Op die manierzijn - indg jaareen seconde.Beddœ slijkt
zijn woorden op ho1te willen laten slaan en tegelijkertijd
houdthijzestrak aandeteugel:lyrischstaccato.Hijisbezig
de 'andere'wereld in termen van deze tebeschrijven- dat
maakthetfantastische exact,hetbizarre vollogica,zonder

romantische ofreligieuze aanstellerij.Bijhem isdewereld
van schim men reëel:plastischehorror.Erworden veelaan-

loopjesgenomen in Death'sJest-Book,jeleestsoms achteloosvoorten hobbeltlangsdemeestonwaarschjnljke gebeurtenissen,maardan ineens:Ggeliktlijken dewoorden,
deintensiteitwordtzogrootdathetgaatiuitenin jehoofd.
Een gestold beeld uok aan je voorbij,ijselijk,je ontwaakt
uiteen droom,nogeen deelvan een secondeblijfthetbeeld
in jehangen,jebentonmuchterd en tegeljkerdjd dooren
doorveranderd,

Likeonefrom whose aw akening tem plesrolls
Thecloudy vision ofa god away.
In somm igeregelslukthetBeddoeshetm omenttoteeuwig-

heidtemaken,dedjdtelaten stollen.Danbereiktzijn kunst
waar hijin zjn leven naar streefde:de hergeboorte door
doodenrevolude.(W atzochtzo'n cynicusandersin depolitiek?Opstanda1ssurrogaatvooropstanding.)
Isthatthewinddying?O no;
It'sonly N o devils,thatblow
Through am urderer'sbones,to and fro,
In theghosts'm oonshine.

M s muzikale kracht,nu doedeh ak,dan castar et,sam envaltm eteen geconcentreerd,haasttastbaarbeeld,dan heb-

benweBeddoesop zijnbest.Hetblijftbijfragmenten.zDiamanten in hetzaagsel.'
Dezem eestmorbide allerdichters,de prinsvan de abortieve literamur,hield de wereld op zeen armlengte afstand'

en vemietigdeuiteindelijk,in zijn vrijagemetdedood,ook
zichzelf.Een grap.
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In zijn brieven,briljante capriccio's- alnoemde hij ze
zelf,m etdie eeuw ige rom andsche ironie,zoverbodige nonsens-oplossingen in inkt'- treFen we geen spoorvan sentimentaliteitaan.Zestaan volstekeligeopmerkingen als'ëeze
molshoop die Goethe & Schillerhebben opgeworpen & die
zedeDuitseParnassusnoem en'en 'hierin Duitsland hebben

weeen zekere Dr.Raupach die een paartragediesperjaar
legt-meestalwindeieren - maarhijisdederniercrionder
delieden rondom M elpom ene'sgrafhier.Schillerheeft,zo-

alsjeweet,dezedameuitdekridschepekelwaarin zerust
gehaald & een paargeslaagdegalvanischeexperimenten m et

haaruitgehaald,zodatiedereen dachtdatzeleefdeterwijlze
alleen m aarom zich heen trapte.'Beddoes'brieven nem en af
in frequentie,m aarnietin schittering:ofiem and langzaam ,
zonder om hulp te roepen,in een m oeras verzinkt,uitge-

woontenogmeetierelierendmetdevogelsterwjlzijn benen
alvan lood zijn.Op hetlaatst,metalleen zijn hoofd nog
boven,besefthijdathij,nu hijeenmaaltoch zo veris,er
m aarnetzogoed een einde aan kan m aken.

In een briefje,datna zijn zelfmoord op zijn borstwordt
aangetro:en,vraagtBeddoes de uiwoerdervan zijn testament voor zijn dokter een maagpomp van de allerbeste
kwaliteittekopen.

Death'sJest-Book,orTheFool'sTragedywerdinx85o,postuum,gepubliceerd doorKelsalldiehem zijnheleleven,naar
Beddoes'zeggen,'wasblijven overschatten'.ZonderKelsall
zou misschien allesverdwenen ofvem ietigd zijn,aagedie
en brieven.Vijfenderdg jaarlang waserin denegentiende
eeuw geen boek van Beddoesverkrijgbaar.Zijn manuscripten maakten alnetzulke bizarre reizen a1shijzelf.Gosse

Publiceerdein x8:o,Donnerin x:35eeneditievanzijn werken.En opnieuw is Death's Jest-Book alweervijfenderdg
jaar'outofprint'.Somsiseen literairecanon a1seen neusverkoudheid,erhelptnietstegen.
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Vingerhoed inktin zeevanbloed
W illiam Gerhardie:ThePolyglots

IsW illiam Gerhardie een vergeten schrijver?Ja en nee.ls
zijn tweederoman,ThePolyglots,verschenenin 19z5- om
en nabij Gerhardies dertigste verjaardag-een vergeten
boek?Ja en nee.Deliteraire coryfeeën van zijn tijd waren
gu1m ethun lofm itingen,Gerhardie waseen 'ster',en toch
werd hem naderhand nooiteen plaatstoegekend in een ple-

jade,ofdienu uitzeven ofuithonderd sterrenbestond,erkende prozalichten,w aardig hetproefschriftvan vele toe-

komstigeliteraireprofessoren tebeschrjven.Omdathetene
proefschriftnu eenm aalhetanderebaarten literaire professoren een hekelhebben aan hetlezen van ongecanoniseerde
boeken,is'thun lusten hun leven in een nieuw proefschrift,

een nieuw artikeldeoudewijsheden van collega'steherhalen.M ethun blik gericht op constellaties- scholen - kunnen ze m aar slechtuit de voeten m eteenzamesterren,Om ringd doorleegte en raadselen,diebijgeen anderehemellichamen passen.Datstemtdeliterairemagazijnmeesterstot
wanhoop.Sam enhang- het is de vm chtbaarste grond voor
die wildgroeivan herkauwende artikelen en ontleende dis-

sertades.ThePolyglotsismeerdan genoegbejubeld,m aar
zelfsnooitterechtgekom en op de plank m etde m inor classics,een canon op zichzelf.W aarom ?Om datdezerom an niet
m inoris.Hetiséén van de grote rom ansvan dezeeeuw ,ik
ben waarachdg niet de eerste die hetzegt.M aar wie kent
hetboek?Hetisnooitin hetNederlandsvertaald.W iekent

Gerhardie?Zijn nanm komtnietvoorin deM odem eEncyclopedie van deW ereldliteramur.Geen vergeten schrijver,
maar- al of niet moedwillig - buiten de canon gehouden;
geen obxure rom an,m aar- alofnietverklaarbaar- buiten
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hetgezichtsveldgebleven:daarom hoorthijhierthuis.zAchterdegrotenamen van demoderneliteramur,'schrijftM ichael Holroyd, 'staat een schaduwkabinetvan schrjvers
klaarom hetroerovertenem en zodra de W ind van deM ode isgedraaid.'In dat schaduwkabinetzitW illiam Gerhar-

die.Datschaduwkabinetwasdevoornaamste-zijhetniet
deenige- leidraad bijallevergeten boeken dieonstotdusverrebezighielden.

W einigromanszijn zo levendig,worden zobevolktdoorfiguren van vlees en bloed a1s The Polyglots.De gestalten

gaan op jetafelzitten,en zelfsa1sjehetboek hebtdichtgeslagen bljven ze metelkaaren metzichzelfbakkeleien,in
hetbezitvan al hun tics en eigenaardigheden.Hun verve

substantieertzich,zeworden jevertrouwelingen,enjevoelt
hun adem tegen jewang.Zepalmen je1.Diekrachtheeft
hetbx k.Toch isGerhardie geen realist.M etrealisme heeft

zijn roman nietsuitstaande.Nietomdatuitbundigehumor
en spot er zo'n ro1in spelen - heel anders dan in hetbe-

dompte realisme zoals wij dat gewend zijn:datis alleen
m aardevaderlandse variantvan hetrealisme- maareerder
omdathetboek zo volis:vo1hilariteiten m elancholie,vol
vitaliteiten strompelend voortgaan,vo1sprankelende facetten en volduisterniets,volhoop en onvermogen,gelukkig
toevalen om duisterereden verloren kansen,volvan heteen
en het ander en van alles daarm ssen.Realism e heeft vaak
ietsplats,alsofer- ondanks de pretenties- m aareen klein

deelvan de werkelijkheid wordt getoond.Hetrealisme is
een antwoord.Hetwerk van Gerhardie iseen vraag.En rea-

liteitheeftaltijd meermetvragen dan metantwoorden te
m aken.ThePolyglots is zo direct om dathetvan hetleven
uitgaat,en nietvan een interpretatievan hetleven.Van belang iseen fragm entuiteen brief die GerhardivanuitVilla
EdelweissGerhardi?

Pasopzijneenenzeventigstejaarveranderdehijzijnnaam
in Gerhardie.Ermoesteen eachter,vond hij.Ook Shakespeare,Dante,Blake en Goethe hadden een e op heteind.
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Nu dan!
-

vanuitVilla Edelw eiss in Tirolaan John Rothenstein

schreef,in de periode dathijwerkte aan The Polyglots:
zlohn:erism aaréén zinnig literairadviesvooriedereen,en

datisdit:schrijfnietzoalsje denktdatdemensen van je
verwachten:schrijfalleen zoalsjfjhetleven voelt.Datwil
zeggen:zsjeeen onderwerpbehandeltwaarmeejenietvertrouwd bent-bijvoorbeeld dezee-vermoeijedannietmet
hetnaspeurenvan allerleitechnischeaspectenvan,R 8m aar,

denavigade,maarschrijfoverschepenenwatdiesmeerzij
zoalszeindruk op jehebben gemaakten-hetallerbelangrijkste- alleenwanneerzeindrukopjehebbengemaakt.A1s
ik een m in volm ooie bloemen zie,alsdieaanblik ietsin m e

heeftlosgemaakt(hetismogelijk datikgeenvan debloemen
bijnaam ken),2an ishetmijn enigezorghoeik mijn particuliereem otie aan de lezeroverdraag,en alleen indirecthoe

hetvisueleeEectvanhetgeheelza1zijn.Hoewel...'
Dit hoewel is v perend voor Gerhardie.Eén standpunt

zou tebenauwend zijn.Daarom werd hijdoordeliteraire
magazijnbedienden ongeschiktverklaard,denk ik,vooreen
constellatie.Hijkon geen vasteplaatsvinden- mssen aanve- ante artikelen - op een van htm literaire schappen.De
liefde,de schoonheid,de onschuld portretteren - dat w ilde

Gerhardie- doeje nietvanuitéén standpunt;jekan zea1leen attaqueren doorom beurten,oftegelijkerdjd,lyrisch,
cynisch,poëtisch,nuchter,dolkom isch,m eligzm elancholiek,

bevlogen,aardsen satirisch tezijn.Dewisseling van stemmingen in The Polygots is enorm ,maarstaatin dienstvan

één doel:deeenvoud.Jehoeftjedetranen van hetlachen
nietuitje ogen te wissen,want je hebt ze het volgende
hoofdsm k alweernodig:om tehuilen.Tussen jelachsalvo's
en jegeween doorgroeiterniettemin ietscoherents,een tijdelijkeharmonie.Uitdedissonanten stjgthemelsemuziek
op.De scham ieren en hengsels kraken,m aarde draaideur
zelfzoeftsoepelrond.

?schrijven kentzo zijn compensaties,'zegtGeorge Diabologh in ThePolyglots.'W antalsergeen vuurin je manu90

scriptkomt,dan kan je manuscriptnog altijd in hetvuur.'
En hetruurvan Gerhardie is zijn allesverterende humor,
nietde humor van hoor-eens-hoe-grappig-ik-ben en hoera-

domlee-springt-uit-de-band,maareen humorvan,tja,een
hogere orde, door dezelfde Diabologh-Gerhardie a1s volgt

omschreven:zHumoriswanneerik jou uitlachentegelijkertjdmjzelfuitlach (omdatik jou uitlach),en mezelfuitlach
omdatik m ezelfuitlach,en zo verdertotin detiende macht.

Zeisonpartijdig,vrija1s een vogel.Hetonschatbarevoordeelvan dekomedieboven elke andereliterairem ethodeom

hetleven tebeschrijvenisdatjeopeen superieure,maarniet
opdringerige wijze opgewassen benttegen elke aldusbeschreven notie,houding en sim atie.W e lachen - we lachen
omdat we niet vernietigd kunnen worden,om dat we ons
eigen noodlotnietherkennen in welke daad ofwelk resul-

taatook,omdatweonsterfelijk zijn,omdatergeen wereld
bestaatdie zus of zo is;alleen eindeloze werelden:eeuwig
gaan wevan de ene in de andere over.Hierin ligtdehilari-

teit,de futiliteit,de onoverkomelijke grootheid van alhet
leven h sloten-'

De hoofdfiguur,George Hnmlet Alexander Diabolol ,

spreeh deze woorden uit op het schip de Rhinoceros dat
hem ,m eteen bontgezelschap van 'polyglots',na een ver-

bljfin hetVerreOosten terug naarEngeland brengt.Het
waseen reisvan wereld naarwereldnaarwereld,en erzijn
bespiegelingen over 'de onoverkomelijke grootheid van al
hetleven'teover.Erisook veelkolderaan boord.Diewisselingen van vluchdge stem m ingen maken dedood van een

negenjaris meisje, Natàsha, des te onherroepelijker:een
koudmomentin dehetepassaat,een onvergetelijkefutiliteit
in de oceaan van vergetelheid.Een nooitm oraliserende,cy-

nische schrijvera1sGerhardie slaagterin van Natàsha een
van de ontroerendste kinderfiguren uit de literamur te maken.ThePolyglotsisdeontm oeting van een meesterpen met
een kinderhart.

Hetzogenaamde realismein deliteramurvindtzijn oorsprong in de ontm oeting m ssen een krom me pen en een

oudemannetjeshart.
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Voorafgaand aan de reism aakten we kennismeteen kolonie Belgische oude dam es, overgeplant uit de entourage

vanNiceen Biarritz,Petersburg en Parijs,Karlsbaden Cannesnaarheteinde van de wereld,metRussische generaals
zonderleger,germ anofiele erotom anen enAm erikaansewat-

niet-alles,diein Japan en hetoosten van Ruslandwaren bijeengeslibd in de krankzinnige politieke chaos van vlak na
de Eerste W ereldoorlog:een concoctie van lafaards,quasihelden,overlopers,excentrieken,dromers,dandy's,m ilitairen en idioten uitallew indstreken.Zeworden geobserveerd
door George Diabologh,een Anglo-Russische oYicier,verbonden aan de Britse M ilitaire M issie in W ladiwostok - de
biografischegegevenstonen verwantschap metdievan Ger-

hardie.'W ateen ratjetoewaren we,zelfsbinnenelkenationaliteit.DeRussische oppasserStanislaw wasmeereen Pool
dan een Rus;Brown w asm eereen Canadeesdan een Am erikaan;Gustavem eereen Vlam ing dan een W aal,en ik - wel,
u weetwie ik ben.En - om dat gezelschap nog representatieverte maken voordelaatste wereldoorlog- wasdaardie

jeugdige Britse olicier,een van die eenvoudige en brave
jongensdie,in oorlogen dieworden aangegaanomwillevan
vrijheid,beschaving,hetverdedigen van denationale eer,
de onderdrukking van de tirannie,hetherstel van rust en

ordeenmeervan diebloed-vereisendegewijdezaken,luchtigjesbijduizenden worden opgeoEerd,en hun wereldbeeld
bestaatuiteen vaag gevoeldaterergens ietsm isisen dat
daar iem and voor m oet hangen.Dus gaan zemeteen b%
gezichthun ondergang tegemoet,op degok dathun vijand
juistdlekwadeduivelisnaarwiensbloed zedorsten en zo-

dra zeklaarzijn methun rechtvaardige (en avonmurlijke)
zaak kan deoorsprong van hetkwaad zem aarweinig m eer
schelen-'
De oorsprong van hetkwaad,de oorlog - ?op de een of
andere manier,terwi
jlniemandkeek,had zich in hetdenkorgaan van de m ensen het idee vastgezetdat oorlogen on-

vermijdelijkwaren.Hetzou,watdatbetreft,werkelijkbeter
zijn wanneerze maarhelemaalnietdachten'-en de politiek- ?ik dacht:in zo'n groot,sm ntelig,inaccuraat,onzeker,
92

tastend,bltlnderend,opgeblazen,loos spektakelm akend 1ichaam a1sdepolitiek doetéén idiootm eerofmindererwei-

nig toe'-dreefaldezezonderlingen (meteen tante Teresa
uitDiksmuidealsopperhoofd)bijeen:zevormen eenmicrocosm os,hetsymboolvan de hilariteitverwekkende futiliteit

van het leven én de onoverkomelijke schoonheid ervan.

M aarThePolyglotsisook geen symbolistischeroman,elk
etiketbetekent een verarm ing.H et is,za1ik maar zeggen,
'm isschien'diets'van een symbolico-poëtico-comico-realisdCO-enZOVOOrtS-rOman.H OeW e1.

Zelfbenikiemandvandefijnepotloodlijntjes,kaarsrechten
iinterdun,maar degenen die hartstochtelijk in hun boeken
krassen:ik kan ze heelw e1begrijpen.Dikke strepen,uitroeptekens,zelfs een op elke pagina terugkerend, pedm t
sic!- ik vind het getuigen van een w aardige omgang met

hetboek.Misschien ligtpasbijde:uorescerende,kanariege1eviltstiftmijn tolerantiegrens.W ataldieanderesporen
betreft,erkunnen ernietgenoeg nagelaten worden.Hetbet
eke
dat
eëerngebo
ekJejehOP zulke plaatsen heeftverrast,verba
asnt
d of
ge
rd.
ebthet,hoe dan ook,serieus genornen.

M eestaldeponeerjeje tekenen van bewondering ofverwonderingbijpassageswaarvan deinhoud jevolledige1stemming ofjuistdiepste afkeuring genoot,albegrijpjena
Jaren,a1sjeerweereensmeewordtgeconfronteerd,nauwelijkswaarom.Een anderekeerishetdeformulering dieje,
e

ongeachtdeboodschap,een aha!ofm ooizo!ofallemachtig

nog aan toe!ontlokt.Aan jehandtastelijkheden valtdeintensiteitvanjevrijagemethetboek aftelezen.Verdereerotischevergelijkingen laatikmaarachterwege.
Schaarsishetaantalboeken datjeeen lammehandbezorgt,oneindig grootdaarentegen hetlegerdatje totniet
één uitroeptekentje,nietéén miezerig sicje ofkruisjeweet
op te wekken.Toch heefthetlezen geen anderdoeldan dit

blijven haken aan memorabilia:zeg mijwatu in uw leven
heeftaangekruisten ik zeg u wieu bent.
Iedereen zou zelf.weer een boek m oeten m aken van de
9:

doorhem aldusgelezen boeken:een bloemlezing van passa-

gesdiejeooit,in deverschillendestadiavan jeleven,voorkwamen als uit het hart gegrepen,baarljke nonsens of
wonderwelve- oord.

In Engeland bestaathetverschijnselvan hetCommonplace Book,geen boek volgem eenplaatsen,m aarprivé-collecties van favoriete literaire passages,mengelwerk in > 1
gedoseerde citaten onder zulke koppen a1s Liefde,O orlog
en M agnolia's, Vriendschap, Zeevaart en Reukverm ogen.

Als ze door interessante lezers werden bijeengesprokkeld
onthullen zevaak m eerdan debesteautobiografie.

W anthetgaatdaarbijom deuitroeptekensen aha'svan
dezelfherkenning,terwijlhetformulee- erk aldoorsterkeren werdgedaan.Hetgaatom dingen diejezelfnietbeter
zou kunnen zeggen, graag gezegd had w illen hebben of
nooiten tenimm erop die m anierhad durven stellen.Ik ben
iem and die voor veelEngelse tradities dolgraag een strikt
invoerverbod zou opleggen,m aar dathet samenstellen en

doen verschijnen van zulke persoonlijke anthologieën in
Nederlandnietgebruikelijkerisvindikeen gemis.
Alshetjeaan ietsschortmaakjehetzelf,voorala1sjezoalsik - niet alte uitbundig m et bescheidenheid bent be-

giftigd.Hetzou waarachtig nietdeeerstekeerzijn datik,
bijontstentenisvan gezelschap,ietsinmijn dooiepiereeentjeopknap.
Een boekhouding van jeuitroeptekens,zowelvan bijval
alsprotest:onbeschaamd zou ik erbladzijden in reserveren
voormijn meestbekrasteboeken.Stapelszjn erdikwijlste
verstouwen vooraleerm e dezegening van één gedenkwaar-

digealinea tebeurtvalt,maarsoms,heelsomsstootjeook
op een boek datwe1voordriekwartcitabelbljkt,een heirWe8 vo1haken en Ogen die een lezernietzonderklœ rscheu-

ren ten einde strom pelt.Zo'n boek zou m etgem ak een heel

hoofdsmkkunnenvullenvan mijnnieuweboekderboeken.
T9cPolyglotsvormtdaar,alsrjkebron van behartenswaardigheden,een voorbeeld van.Dan bedoel ik niet het

groteaantalkorte,zijhetalevenzeercitabele,dusbeuitroeptekende formuleringen zoals over de vrek die 'de gewoonte
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had vx reen stuiverpaperclipste kopen en ereen garantie-

bewijsbijtevragen'ofoverdekelner'diezichoverdewijnkaartboog en naar de bedragen wees die het dubbele be-

droegen van diewaarhijnietnaarwees',maardeaanstrepingen dieik,najaren,nog steedsherken a1seen stukjein
delea uzzlevan een zelfportret.
De m eeste van die gem arkeerde passageshebben betrekking op zdiesm itende cyclus van nim m er-eindigende oorlogen#, die militante,catastrofale nonsens die,in een onverklaarbare hang naar glorie, steeds opnieuw wordt aangezwengeld ëoor politicidie zichzelfals zno-nonsens'aficheren:'Op deeen ofandere m anier,terwi
jlniemandkeek,'enzovoort.

Of,uitdemondvan een marinier:'Namurlijk,wehebben
een mx iuniform - en zien nog eens w at van de wereld.
M aar alleswelbeschouwd:denk eens aan alde m oeite die
hetkostom een m ens te baren,op tevoeden en beschaving

bijtebrengen met,vervolgens,a1senigedoelin zijn leven:
een gatin andermansvaarm ig tejenzen zodathetnaarde
bodem van de zee kan zakken.Vooruitlopend op die hoge

taakleesten schrijfthij,speelten beminthij,maardatalles
is enkeleen m ssenspel,een tjdverdrijf waaraan hijzich
overgeefttotdathetene,trotsemomentvan zijn leven daar
is:hijjensteen gatin andermansvaarmig,hetdondertniet
w elk,zodathetnaardebodem van dezeekan zakken.'
Gerhardiezou,in mfjn CommonplaceBook althans,voor

bladzijden van zulke citaten zorgen.Formuleringen die ik
ooiteen uitroeptekenin demargemeegaf.Ennog aldjdvervliegthun onsterfeljkheidswaarde,netalsin zijn tijd,tot
stof,as en rook in de marge van de werkelijke oorlog en
vem ietigingsdrift.In dfemargezijn wijallen nietmeerdan
Papieren uitroeptekens, door de idioten van de politiek

slechtsrijpgeachtvoordebloemlezingvandedood.
De roman iseven ontheem d en babylonisch a1sde personen
dieerin rondwaren.Hetoptim ism eerin isnietm eerdan een
instincttotzelfbehoud,en het pessimism e ook.Alleen de
liefdetelt.
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Gerhardie m aakt de nachtmerrie van de m litiek aan-

schouwelijk zondereen politiek boek teschrijven,hijweet
m etkiezelstenen goudaders te suggereren,slaat echte von-

kenuitkunstvuur,en zijnhumoren melancholiewerken a1s
wisselbaden diejeop demeestonverwachtemomenten on-

derdompelen en worden uitgesteld.Zijndoelblijft,bijalle
verbittering, het zoeken naar zuiverheid, zonder m oraal,
zonderzelfbedrog,zonderslaap.
Een vergeten doel,uiteen verloren bibliotheek.
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lnterm ezzo

CarolusTuinm an:Boeklot

Naardatdelezerszjngezind,
Krijgtookeenboekzijnlot,
En zo eriemand sm aak in vindt,

Hijzijdanwjs,ofzot.
Een uilverdraagthetstralend licht
Derheld/rezonneniet:

'tM oetnaarzjnogenzjn gericht,
'tGeenhijmetprijsbeziet.
Geenwijsheid,konst,ofaardigheid,
lsvan een plompaardssm aak,
Alsnietbekwaam totonderscheid:

Diesvindthijgeen ve= aak
In 'tgeenzjnhersensovertreft.
'tZijnrozenvoorhetzwjn.
Het
hij
goed
keurt,
en
verhef
t,,
HeMtgeen
goeeetndj
hi
njsg
ge
oeld
ijke
ur
zij
tn.
,e
nve
rheft
Moet zijns gelijke zijn.

Komtenigboekin 'svijandshand,
Hoeweldatisgem aakt:

Hijsplitst,enwetalzijnverstand,
Hoehj'tbespot,enlaakt.
En treftm eneen bedil-alaan:

Hijhekeltwathj leest:
W elmeestdie'tallerm instverstaan,
Uiteen berispinggeest.

Vooroordeel,zell elang,en drift,

W aanwjsheid,haatennijd,
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M aaktm enig lezer,alseen zift,

Die'tgoedehenensmjt,
En'tkwadehoudt,hetgeenhijvindt,
Ofimm ersvinden wil.
M en oordeelt,naarmen isgezind.
'tDraaitallesop diespil.

Eenschrjverstellezichditvoor.
Hijtimmertaan deweg.
Hijhoor'meteen geduldigoor
Dan allem ansgezeg.

'tBoek,dathj in dewereldbracht,
Kom tuitop elksgena.

'tIsdannietmeerinzijnemacht,
Hoe'tmethetlezen ga.

(Uit:Zedenzangen.Leiden,I7ao)
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D eelz
H etboekenkerkhof

Bibliofilie

Hoe vaak heb ik nietgeprobeerd verlostteworden vanmijn
kwaal,daarbijalle krachten aanroepend die zich boven en
onderdeaardebevonden,zoweldegodvan destorm winden
a1s dem eerminnen diehuizen m ssen hetgroene waterwier?

Hoevaak heb ik nietgenezing gezochtvoormijn vreselijke
ziekte,m eteen m oeizame tochtnaardeboom gaard derHesperiden om ze een van hun gouden appels te ontstelen,of
meteen vergeefse klop op de deurvan hethuis in de doodlopende straat waar de esculaap uithangt? Geneeskundige

wonderen werden mijnietdeelachtig.Vergeefsook riep ik
dehulpinvanalleharpijen,muzenenschikgodinnen.
Pillen slikte ik,rode,groene,witte.lk slikte pillen in miraculeuze hoeveelheden,genoeg om dedoofstom m etelaten

jubelenendelammegeschikttemakenvooreen zevendaagse hordenloop.Ik kastijdde mezelf met kattestaarten en
brandende fakkels.M aarnietskon m eredden van dedemon

diemein zijn machthad,van de baarlijke duiveldiemijn
lijfenleden sprakeloosinzijn knokenhield.M ijnkwaalwas
niettegenezen.Ik bedoeldebibliofilie.
Ach,ik geef het schoorvoetend toe, en zinderend van
schaamte.
De bibliofiel wordt door velen beschouwd a1s een fijnproever,een liefhebber van m ooie dingen die m etzorg een
uitgelezen verzameling bijeenbrengt.Niets is m inderwaar.
De bibliofielis een veelvraat,een slokop,een ordinaire op-

stapelaar.Boeken zijnvoorhem geen doel,maareen middel.
Een middelom zich,in een m antelvan beschaving,tegedra-

gen a1seen wildediemetpijlenboogdoorhetoerwoud rent
om hitsig allesneerte leggen wathem voorde voeten loopt.

Zodrazijn prooiterneerligtsteekthijalweer,metatavistische drift,zijn neusvleugels uit in derichting van ander
wild.De bibliofielstaatnog 'tdichtstbijTarzan van de
apen.

A1sde bibliofielna lang speuren een vurig gewenstboek

heeftgevonden en bijgezetin zijn trofeeënkast,verliesthij
IO4

erpromptalleinteressein.Hijisalop zoek naareen ander
boek.Zolang debibliofielleeftblijftzijn buitdood liggen,
alseen gehoorzamehond.Pasnadedoodvan dejagerzelf
kom tdehond weer totleven.W ee hetboek datin dehan-

den van een bibliofielvalt!Hetblijftdood zolang zijn baas
leeft.Alleen bijhetoverlijden van bibliofielen vinden boeken baat.

Debibliofieliseen verachtelijk wezen,hijisernstigziek.
lk weethet.M aarwatdoeje eraan?Gouden appels,snijm essen noch fakkels konden m e genezen.Alleen de dood
geneestme van die kwaal.De dood iszowelvoorhetboek

a1szijnverzamelaareen welkomegast.
Als ik een boek zie ben ik verloren.Van kieskeurigheid,
van beschaving is geen sprake.H oe hoger de stapeldes te

beter.Natuurlijkzneta1selkebibliofielveinsikuitallemacht
datik mein een onderw erp specialiseer.En ik lieg ook niet.

Ik vergeeterslechtsbijtevertellen datik mealleen opdét
m omentspecialiseerin hetonderwerp.Op anderemomenten

zijn erweerandereonderwerpen.En daarhetleven,zoals
bekend,veelm om enten teltbetekenthet:ik specialiseerm e

in alle onderwerpen.De eerste drukken van schrijverdieen-die,boeken metomslagen van kunstnijveraarzus-en-zo,
boeken uithetbegin van de negentiende eeuw,boeken uit
hetm idden van de negentiende eeuw,boeken uitheteind
van de negentiende eeuw,boeken van eergisteren ook,boe-

ken dieoverzwervers,muzikanten,bandieten,vechtjassen,
oplichters,sectariërs,proletariërs en andere vpen gaan,gezochte boeken die ze in bibliografieën van gezochte boeken

vermelden,gezochte boeken die ze (0 verrukkingl)nietin
bibliografieën van gezochte boeken verm elden,boeken dus

diezogezochtzijn datniemandweetdatzeworden gezocht,
typografische wonderen, typografische horreurs, de latere

drukken van schrijverdie-en-die,ik vind ze allemaalaantrekkelijk.Verlosme!
Ik probeerervan allesaan tedoen.W anneerik deetalage

van een winkelin antiquarischeboekennaderknijp ik mijn
ogen stijftoe.lk span mein om demagnetischestroom die
naarmijn lichaam wordtuitgestraald teneutraliseren door
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hetW ilhelmusteneuriën ofme in gedachten voor te stellen

hoeik onmchtigehandelingen pleeg meteen jonge dichter
diemeteen pak verzen onderzijn arm bijmijthuisheeft

aangebeld,om teweten oferietsbijis,maarnoch mijn liefdevoorhetvaderlandnoch dievoorde...de...poëzieblijken
sterk genoeg.Dagenlang laat ik de postmetantiquariaatscatalogiuitallehoeken van dewereld ongeopend liggen,a1s
een bittere bekervan onheildieik m ettrotsem inachting en

zelleheersing aan mevoorbijwillaten gaan,maarna drie
dagenbeginnen mijn handen tetrillen,hetzweetbreektme
uitendeenveloppen worden opengerukt.En ja!W eertwintig boeken die ik graag had w illen hebben...Daar staan ze!

Uitgerekenddeboeken dieikmijn heleleven alzocht!
In blinde paniek ren ik naarde telefoon.Bellen,hetkan
menietschelen waarheen,Parijs,New York,Toronto.In gesprek!Na een kwartier vruchteloosproberen kom t de ver-

binding totstand.Allesnetweg!Hetspijtmeerg,meneer.
Verkocht.l'm so sorry.Regretsold.Estutmir leid.Bereits
verkauft.Ah, je regrette.Déjà vendus.Nog geen kwartier
geleden beldeeriem and voornétdatboek.
Aan deanderekantwordtdehoom neergelegd.H etklinkt
.

a1seendonderslag.Mijnwereldisingestort.
Na de woede kom tberusting.En na deberusting hetge-

bed.Ikroep opnieuw demuzen en harpijen en allemachtige
aardgeesten aan om m e nietlanger bloot te stellen aan de
verleidingen van eerste drukken en gesigneerde exemplaren
en om alle catalogieen andere kantuitte sm ren,desnoods

doorhetvoltalligepersoneelvan deposterijen metblindheid
te slaan,en na hetgebed ga ik de straatop en ik richt,om

watop verhaaltekomen,mijn schreden naareen winkelin
antiquarischeboeken.
Hetis een ziekte,niets m eer.Ik voelme zo langzam erhand zélf iem and m et ezelsoren,een geknakte rug,een bo1
achterplaten een beduim elde inhoud.Ikwandela1shetware
in een gekreuktstofom slag overstraat.
De bibliofiel leidt een deem isw ekkend bestaan. Geen

sprank hoop dringtooitin zijn leven door.Hj iseen toonbeeldvan geesteljkestilstand.Hijleestnooiteenseen boek.

Wcnflezenhoudtmaarafnankopen.
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Funny Ha-Haand Funny Peculiar

Devijandenvanboeken
Detjd isgenadeloosen,hoe onbewogen onsditclichéook
m ag laten,iem and is een m iserabele worm die geen scheut

doorzijn hartvoeltwanneerhijin ditverbanddenktaan de
tweekroonjuwelen van alhetgeschapene,jongejongensen
ouweboeken.Overde eerstewilik hetnu niethebben - hoe
weook lam enteren en gillend op dew anden van de klokke-

toren beuken,hetsadjn van hun lendenen wordtcraquelé,
de doodsbode nestelt zich in hun veldheerlijke blik,hun
bloed vergruizelt, in de omheining van hun arm en w ordt
hetleger en leger en m et een denderend geraas ranselt de

klepelze,jammerlijk snel,in datbed van vervalwaarin ze
derestvan hun leven zullen woelen,onbegeerd- m aarover
deafbraak en hetboek,daarovernu.

Devijand ligtoveralop deloer:elementen,knaagdieren,
mensen.Een oudboek ishetheelmoeilijk gemaakteen oud

boekteworden.InzijnCuriositiesofLiteraturewijdtlsaac
Disraelieen hoofdstuk aan de 'Destruction ofBooks'.Ho1-

brookJackson schreefTheFearofBooks,endaarinkonaen
wedeopmerking tegen datwijhetbestaan van bibliofoben
uithetverleden alleen dank zijboeken kennen.W ie maar
luid en voorw arend genoeg hetboek afzweertw ordtera1s
vanzelf eenm aalhetonderwerp van.Het slachtolerm aakt
zijn moordenaar onsterfelijk, de gegetene vereeuw igt de
eter:datm oeten we we1denken bijeenboek datin zijn geheelgaatoverhetsoortdatonverm oeibaaren in stilte m nnels graaft,de boekenw urm .Deze lekkerbek is een van de

aanwezigen in The Enemies of Books (1880,uitgebreide
herdruk x8:6)van W illiam Blades,waarin voorheteerst
alle vjanden systematisch werden bijeengezet.Een boek
overdeontkenning van hetboek.
Hetbegint m et het vuur.De legendarische bibliotheekbranden.De ideologische auto-da-fezs.Paulus die preektin

Efeze,waarna 'velen dergenen die ijdelekunsten gepleegd
hadden,deboeken bijeenbrachten en zein allertegenwoordigheidverbrandden'(Handelingen x9:x9).Ildelekunsten:
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het ging om een onvervangbare schat aan alchem isdsche
werken, heidense folklore en astrologische en chemische
kennis.Een hele culm urwerd vem ietigd.De nazi's zouden,

eeuwenlater,Paulusnogeensdunnetjesoverdoen.
Ook hetwater verorberde veelboeken.Piraten ooiden
ze overboord.Schepen zonken.W illiam Bladesontleentaan

Disraelihetverhaalover de HeerHudde,een rijkeburgem eestervanM iddelburg die,gedreven doorliteraire nieuwsgierigheid,om streeks x7oo naar China vertrok om daar de

taalendegebruiken teleren.Datdeedhijzogoeddathijer
dewaardigheid van mandarijn verwierf:'zelfsdevorm van
zijn Hollandse gezichthielp de fysiognomisten van China
nietuitdedroom.'NadertigjaarkeerdeHeerHuddeterug,
m eteen levenswerk aan observaties,docum enten,literamur.
Allesverdween in degolven.

GaswasvoorBladesook nog een geduchtevijand,maar
hijkanalwijzen op een hoopvolleontwikkeling:dievande
elektriciteit.Het stof is evenwelgebleven.Het boek kreeg
er,watdiefamilie betreft,sindsdien juisteen vijandbij:het
lompe mondsm k van de elektrische zuiger.M en nem e nog

altjddeplumeau.
Onachtzaam heid en onwetendheid als vandalen: met

waardig ingehouden woede schrijft Blades over de zeldzaamheden uitde eerste jaren van de boekdrukkunstdie
werden gebruiktom er ovens m ee te verhitten,laarzen en
kandelaarsmee te poetsen,zeep in te verpakken ofnotities
op te versturen.M enig verluchthandschriftwerd a1s taartbodem gebruikt. Een gezin had een voorraad black-letter

booksom ertweeëneenhalfjaarlang pannen meeteschuren.

De kwezelarij is bij uitstek vernielzuchtig.Een zekere
heer M ûlleruitAm sterdam (vastw ordthierdebibliograaf

Frederik Mullerbedoeld)schrijftBladeseen briefovereen
in Nederland zeer actief ultramontaans genootschap zoud
Papier',datondergoedkeurend toezien van zesbisschoppen
alsdoelstelling heeftalle kranten,pamietten en boeken van
protestantse en liberaal-katholieke snit op te kopen om ze
als oud papier te vernietigen.De opbrengst gaat naar het
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Vaticaan.'U hebtergeen idee van hoemoeilijk hethieris
de hand te leggen op bepazde boeken van meer efem ere
aard,diezo'n 5o,4o of5o jaargeleden verschenen.(...)Ik
m oetzeggen dat er in geen enkel land zoveelboeken gedrukten ook zoveelvem ietigd werden alsin Holland.'

Dan eerstbelandtBladesbijdeboekworm,dieveelvraat
onder hetm om van eruditie.Blades doet verslag van een

aantalproeven met die diertjes en geeftdjfers over hun
nek-aan-nek-races in oude folianten. Pas écht woedend

wordthj wanneerdeboekbinders,methunbelustheid alles
w atnaareen m arge zweem tw eg te hnkken,ter sprake ko-

men.Hijzou zewillen roosteren opeenbrandstapelvm hun
wandaden.
Tenslotte nog de verzam elaarsm etsinistere hobby's,zoalshetscheuren van titelpagina'sofbepaaldeillustratiesuit
boeken,de kinderen,de dienstmeiden en devrouw deshuizes.'Lezer,bentu gehuwd?'vraagtBladesmetenige huivering.W aam a een drade tegen de nieuwsgierigheid onder

hetmom Van coteVoorjaarsschoonmaak.
Devijanden van hetboek zijn legio.HetziJ
'n nietalleen
de kwezels,insecten en huisvrouwen.Je vindt ze overal.

W ant,zoalsin deinleidingbijTheEnemiesofBookswordt
opgemerkt,devijandschap schuiltnietalleenin devem ietiging van goeie boeken,m aar ook in de te grote verm enigvuldigingvan de slechte.

M uurbloempjes
'Iet boekenkerkhof kent veel Vergeten en verwaarloosde
graven,maar het is hetenige kerkhofw aar de opstanding
nog totdemogeljkheden behoort.W ie- alis hetm aar in
één alinea,alishetm aar in een obscuurwerk - op papier
is vereeuwigd loopt kans dat iemand,honderden jaren na
aaner
he
wor
zijn dood,nog eenseen seconde
wnnne
dmele
zerdt
heher
t%inne
ek rad.
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Hetkan bijtoevalgebeuren,
leen m aar heeftgekocht om de band of om een grappige

gravure die zjn aandacht trok,hetkan gebeuren omdat
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iem and een onderzoek zou willen doen naar- zeg - hetweversgilde van Zavegem :zo'n om weg is m aar een schrale
troost,toegegeven,m aarhetistoch dekansdieonze geluksvogeldefinitiefin een andere categorie heeftdoen belanden

dan demiljoenen namelozen dieonderdegrondliggen zonderdatzeooitin één regelwerden vermeld.Erzijn weliswaar ook miljoenen geluksvogels;hetboekenkerkhoftelt
zoveelin hetgelid gezettemuurbloempjesdatzenietéllen
nog eenszullen verrijzen.Hetslechtsthebben hetjuistde
muurbloempjesgetroFen diein een moraal-theologischeof
pastoralebibliotheek terechtzijn gekomen:hun kansis,in
tegenstelling totwathun m ilieu ze aldoor suggereerde,wel
héélklein.
Geen boek of erlooptvroeg oflaateen gek mceweg.De
sam enstellersvan decatalogusH nny H a-Ha andFunny Pe-

culiarhebben datbegrepen.2 Celebration ofSerendipity,
luidtdeondertitelvan ditdoorhetEngelse andquariaatstrio
Triangle'voordeverznm elaarvan hetcurieuzeen hetbizar-

re,jahetvulgaire'bijeengeveegd stofnest.W are welzijnszorg wordthierbedreven jegens de achtergestelden in het
hiernamaals.Debasiszaliger,za1ikmaarzeggen,krijgteen
Pink duwtjein de rug.Terechtwensen develdwerkersvan
Trianglevoorhetaan hetlichtbrengen van zoveelleed Pinkesomm en geldsperexemplaar.

W elkemuurbloempjes zullen,zonderdatzenog crgcns
op hadden gerekend,verrijzen wanneeriemand zich werpt

opDeduifindeEersteW ereldoorlogvanluitenant-kolonel
Osm an of op Laufers De struisvogeleieren van M esopotapifp?W elkeornithologische dubbelspion,welkeeierraperuit
hetTweestromenland za1doordeze antiquarische daad van

rechtvaardigheid één seconde de jongste dag beleven om
meteenvoorwieweethoeveeljaren weerin devergetelheid
teruggestoten te worden?
De struisvogeleieren kosten vi
jf,deduiven vijftien pond.
M aarditlaatste werk is dan ook door de luitenant-kolonel
gesigneerd.
In deze nuttige catalogusvol'verrukkelijke en volstrekt
overbodige'boeken treft iedereen die reddersneigingen oi
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verlossersaspiratiesheeftwe1ietsvan zijn gadingaan.
Eveneensvijfpond- weblijven nog even in hetgx dkope genre.-kost een good copy (datwi1zeggen:een voor
iemand meteen rechterpuil- en een linkerleepoog redelijk

acceptabel exemplaar) van Con##ence Crooks and Blackmailers,datdoor een onbekende lezerop de titelpagina van
de volgende inscriptie werd voorzien:zDitboek zal,indien
het zorgvuldig wordt besm deerd,zelfs de meest onnozele
halsleren zich nietdoorschurken te laten uitschudden.'De

drie antiquairsvoegen hier zo argeloosmogeljk aan toe:
Deden weereigenlijk welgoed aan ditboekin onzecatalousop tenem en?'

Een ander conanlentaar van de catalogiseerder- ditm aal

op detitelPrison Screw -luidt:'Hetzalwe1aan mijliggen,
maarikheb geen ideewatdatnu weeris!Ik schrjfheta1leen m aarovervan een fiche- zoek hetzelfm aar uitl'Zes
pond,ongesigneerd.
Geen comm entaarbehoefdede titeldrresfingDisclosures,
'een rapportovercurieuzebevindingen in m etzeep en w ater
gewassen onderkleren, waarvan algem een verondersteld

wordtdatze schoon,frisen hygiënisch zijn'.Gdllustreerd
m ethonderddertig foto?s.Good copy,m aarnietvlekkeloos.
Voortstreftmen aan:hetlevensverhaalvan Henry H einz,
vanafzijn eerste :esm ierikswortel;degeschiedenisvan het
Newyorkse brandweercorps (in bi
bliotheekband- alleen

voorsmdiedoeleinden);dejungle-geheimenvan Ce lon;de
bakerrijmen op M alakka;degrondbeginselen van hetpraktisch metselen;kraan- en takelwagens in de negentiende
eeuw ;een verhandeling over de eunuch;Pistolnersus Poleaxe,a Handbook on H umaneSlaughter,een 'diepgaande'

wetenschappelijke smdie,rijkelijk gdllustreerd en,volgens
de catalogiseerder,zm eerdan geschiktom van dem eestfervente carnivooreen vegetariërte m aken'.Deze laatste boe-

kenzijn alweereen smk duurder.
Nietm eerdan tien pond daarentegen kosthetom aan de

weettekomenhoemen een s% isvogel-bljkbaarhetfavorietemuurbloempjeonderhetvedervee- castreert.
Twee dtels kom en in de samenhang van deze catalogus,
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metmeerdan zevenhonderdvijftig aanbiedingen,bijuitstek
tothun recht-

FirstPoems,een dichtbundelvan de vijfentwindgjarige
Enoch Powell,w aaruitde snm enstellersnu m etwelbehagen
de regels 'De hem elis blank van oosttotwest'en ?Oh,ik

verachtmijzelf!'citerenen -

een eerstedruk van Edw ard Thom as'The WoodlandLije
uit1897,m et als verm elding:'W ordtzelden in deze staat

aangetroYen.'W aarom - datleertde restvan deomschrijving:zEen afzichtelijk exemplaar!Eén hoek isopgegeten en
derestvandevoorzijdeiskennelijkmaandenlangin gebmik
geweestalsonderlegger in een café voorjenever-en bieraquarellisten.De achterzijdevertoontduidelijk sporen van
nachtelijke lecmur- d.w.z.druppels kaarsvet. De sympathiekeregelmaatwaarm eehetrubberen stempelvan een uit-

leenbibliotheek in deteksttem gkeertbiedtmetzijnnietonaantrekkelijkepurperkleurdevanbegintoteindbeduimelde,
smerigeen vunzigepagina'seenbekoorlijk tegenwicht.Het
exemplaarademtin hetalgemeen desfeerofhetzojuistuit
depisbak van hetZeem anshuisisgered.'

Twintigpond.Verlossen doetpijn.
Hors-d'œuvres
Een nieuw boek vol'literaire hors-d'œuvres'- daarvoorlaat

men dehoofdmaaldjdvooreen keerbereidwillig staan.Het

gaathierom een kruising mssen Disraeli'sCuriositiesof
LiteratureenHolbrookJacksonsTheAnatomyofBibliomania,aangepastaan de eisen van een vlottere tijd,datwil
zeggen nogalkorte smkjes en hier en daar een aanzettot
een literairGuinnessBook ofRecords-maartoch:eenboek
w aaraan geen weerstand kan worden geboden door een 1ezer die zich graag bevrjd zietvan de psychologievan het
alledaagse en het alledaagse van de psychologie.Hier:opsomm ingen in plaatsvan dram azs,feiten in plaatsvan verbanden -m aarhoeveeldrnm a'sverbergen dieopsomm ingen
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en hoeveelgloedn
' ieuweverbanden kunnen uithun oudeverband losgerukte feiten leggen!
zBoeken zijn fataal,'zeiBenjamin Disraeli,de staatsman
en zoon van bovengenoem deDisraelidie behalvede Curio-

sitiesookwerkenschreefalsAmenitiesofLiteratureenT9e
Calamitiesand QuarrelsofAuthors,en hijvervolgde:'Ze
zijn devloek van hetmenselijk geslacht.Negentig procent
van debestaandeboeken isnonsens,en depaarverstandige
boeken vorm en de weerlegging van die nonsens.De grootste ram p die de m ensooitoverkw am was deuiw inding van
dedrukkunst.'

Ditiseen boek aan dezijlijn.Hetkijktuitoverhetveld
waarop detien procenten denegentigslaagszijn geraakten
registreertonaangedaan de ram pen van de drukkunst.Het

heetTheLiterary LifeandOtherCuriositiesendeauteuris
RobertHendrickson.

Nieuwegezichten en oudebekenden.Obligateljstjesen
m oderne parels.Verzam elingen van atletische, roodharige
en alcoholische auteurs. Gekke dichters.Literaire neuzen.
Laatste woorden.M ystificaties. Censuur.Anachronismen.

Lipogrammen en palindromen.Dehelescalavan scbrijversarm oedetotiaptekst,van degeschiedenisvan deletterotot
hetlangstewoord terwereld.
De censuur:M ickey M ouse werd in x:33 in Nazi-Duits-

land verboden,in 1:36 in de Sovjet-unie,in x938 in het
fascistischeItalië en in 1954 in Oost-Duitsland,nu eensa1s
rooie,dan weera1santi-rooierebel.
De negentig procent:in 186: verscheen een boek waarin
vierduizend m anieren om de naam Shakespeare te spellen
werden opgesom d en in 1840 publiceerde een Newyorkse

tandartseenlangeodeDentologia:2 Poem onDiseasesof
theTeeth in FineCantos.
De medicus en de literam ur...Toen Boerhaave in 1738

stierfbevond zich onder zijn nalatenschap één exemplaar
van een door hem geschreven,verzegeld boek m et de titel
De enigste en diepste geheim en nan de geneeskunst.Het
boek werd voortwintigduizend dollar(ikciteeruithetcompendium van Hendrickson)op een veilingverkochten toO
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dekoperhetopendemerktehijdatalle paginazs,behalve de
titelpagina,blanco w aren.O p de titelpagina stond,metde
hand geschreven, het volgende advies: zHoud uw hoofd
koel,uw voeten warm,en u zultdebestedoktertotdebedelstafbrensen.'

Blancoboeken zijn erdeeeuwen doorgeweest,mettitels
alsHetBoeknan Nietsen Herinneringen vaneen lijderJfln
geheugenverlies. O nlangs zag ik in een boekhandel een

werkje W cssprichtgegen Homosexualitöt? datgeheeluit
wittepagina'sbestond.Deachteriapvermelddenogfijntjes:
'derde,geheelherzieneen uitgebreidedruk.'Hetkosttevijf
gulden,watweer iets heel anders is dan de duizenden die
verzamelaarsvan nul-kunstzich,in ruilvoorblanco boeken,
afhandiglieten m aken dooruitgekooktezero-artiesten.
Nog even in de sfeer van de artsen.Voorverzamelaars

diehem om een handtekening ofeen staaltjevan zijn handschriftvroegen had M ark Twain een gedruktbriefjeklaar:
zLuistertu eens.Ik schrijfom aan dekosttekomen.Mijn
schrijven ishandel.U vraagttoch ook nietaan een dokter
ofhijualssouvenireenvanzijnlijken toesmurt?'

Eenpaarfaitsdivers.Deschrijverdiehetoudstgeworden
is:de dertiende-eeuwse Perzische dichter Sa'ar.Hijstierf
toen hijhonderdenzeven was,hoewelsommigen beweren
dathij'maar'honderdwerd,evenoudalsdeZuidafrikaanse
MarieE.Rothmann (x875-19754,diein hetljstje'Oudgeworden'in Aarts'letterkundige alm anak hethoogstscoort.

DeEngelseromanschrijfsterAlicePollock werdhonderdendrie,enkon in 1:71 nog een boek publicerendatPortraitof

M y Victorian Youth heette.
In D eRevisor (x98zlz4schreefT.van Deelineen artikel

?vaas-gedichtenzonderm eeroverde Ode on a Grecian Urn

van Keats.BijHendrickson kan hijlezen datKeatszich liet
inspireren dooreen W edgwood-im itatie van een Romeinse
im itatievan een Grieksevaas- m etrechteen Odeon a Fcke
Grecian Urn!Beauty istruth.

KarlMarx onwing tjdenszijn aan research gewijd verblijfin Londen devolgendebriefvan zijnuitgever:'Geachte
Herr Doctor.U bent al achttien m aanden over de inleve%15

ringstermijn van hetmanuscriptvan DasKapitalheen wat
u beloofd hebtvoor onste schrijven.Indien wijthanshet
manuscriptnietbinnen zesmaanden onwangen zullen wij
onshelaasgenoodzaaktzien hetwerk aan een andere auteur
uittebesteden.'

?Om tesmullen'dus,ditT9eLiteraryLife,maardan op
een heel andere m anier dan de oude Tartaren die boeken
verorberden 'om zodoende de daarin vervattekennis te verwerven'- een voorbeeldige m aniervan snellezen - en zeker
op een heelanderem anier dan Em stToller die door dena-

zi'sin gevangenschap werd gedwongen een van zijn eigen
anti-naziboeken totdelaatsteletterop teeten.
Blunders
Ach,van alle voortbrengselen en initiatieven van hetm en-

seljk vernuftiseen nietonaanzienlijkeencyclopedie samen
testellen,hetzou geen serie-werkwordendatjeopeen lkearekjekwijtkon,men zou erzich misschienwe1tweevan die
rekjesvoormoeten aanschalen,maarhoeveelhonderdduizenden m etersplanken van hetonbuigzaam stem ateriaal,in

zaalna zaalaaneengeschaard,heb je nietnodig om er de
neerslagvan allemenselijkedwalingen,van alzijn blunders
en stommiteiten op ondertebrengen!Zijngrootstehoogten
bereiktedemensop hetgebied van dieptepunten.Hetrijkst
washijsteedsin zijn armzaligheden.Demenselijke domheid is een bron m et vele aderen - in de encyclopedie van

zijn vernufthoren nietde kleine succesjes thuis,de halve
uitvindingen,de m iddelm adge kunstwerken of,tout courl,
hetontbreken van domheid,m aar in de onafzienbare gale-

rijen van debibliotheek van zijn dwalingen welde vergissinkjes,de ideetjes die halverwege bleven steken,de gooi
naar hetm agnifieke m etlachwekkend resultaat of,aleven
korten goed,hetontbreken van verstand.

Jekannieteenbeetjeknap zijn,weleenbeetjedom.Halve
genieënhebjeniet,welhalveidioten.Verstandkomtalleen,
m aaronbenuliserin velesoorten.
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Hetgeniekan alleen ontzag afdwingen,voor geleerdheid

nemen weonspetjeaf.Enkelhetterrein van demislukkin8en en vergissingen isgrootgenoeg om ruim tetelaten voor

ietsmeerdan eerbied ofbeleefdstilzwijgen.Enkeldaarkunnenwewatweevenmeelaan aiectiefsurplusbezittenkwijt.
W e kunnen schaterlachen om domm e antwoorden, verte-

derd kjkennaariemanddiemeteen hamereen schroefprobeertin te draaien,diep bewogen zijn doorsubliem falen.
M issers en fiasco'skunnen w ekoesteren om datzeonsm in-

derkil,rigideen onbegrijpelijk voorkomen dan hetabsoluut
perfecte.Nietalleen uitleedvermaak zien we graag anderen
struikelen,ook omdatweonszelferin herkennen.

Hetliefst zien we het struikelen natuurlijk;de kleine
blundersen dem isstappen zondercatastrofalegevolgen;het

moetmenselijk en vertederend blijven.W ehebben ergeen
trekinonszelfa1seen ongeneeslijkedomoorofa1seen monsterteherkennen.

Daarom lees ik steedsmetdiep welbehagen boekjesen
anekdotenverzam elingen die m e voorbeelden bieden van de

kleinerefeilen en demeerlachwekkendevergrijpen van het
menseljk bedrijf.Hetstreeltzoweldemisantroop inmeals
deijdelenar.
Hena B.W heatly schreef Literary Blunders (Londen,
x893).Hetiseen deeluitT9cBook-Lover'sLibraryen heeft,
vertaald,alsonderdtelEen hoofdstuk uit'de geschiedenis
nan àelmenselijk dwalen'.Hetis nogalsaaigeschreven.
Daarheb ik in zo'n gevalm aling aan,en ik weetook niet

wateenafzonderlijk hoofdsmk overschooljongensantwoorden opexamenvragen - datbijvoorbeeld defaam van Bach
berustop zijn passiesen datMozartwerd geboren op zeer
jongeleeftijd- preciesvan doen heeftmetliteraireblunders,
m aarerstaatgenoeg in onl er een aangename m iddag mee

doortebrengen,een middag dieje,voorzoverjehetvergeten was,doet w iegen in het geruststellende besef dat de

mensen vroeger nietpienterder,nauwgezetter ofeerlijker
waren.Jelijkterzelfwatminderdommig,slordigofaclnterbaks door.Gelukkig dat er geen einde kom taan datsoort
boeken.
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Literaw Blunders behandelt we1heelminiem e,voor het

reilen en zeilen van demenselijkesoortmarginalem isstappen a1szetfouten,bibliografischeblundersen vertaalfouten.
Bibliografische blunders leiden er toe datwe in catalogi
op curieuze auteurs als De Heer VerluchtmetDrie Prenten
kunnen stoten en dater,naasteen exem plaar van Shelleys
Prom etheus Unbound,een duurder exemplaarvan hetzelfde
Prometheus,'m aar di% aalgebonden',in wordt aangeboden.Iets tragischer wordthetw anneerboeken in kaartenbakken voorgoed onvindbaar blijken omdatauteursnamen
voortitelswerden aangezien en omgekeerd,ofomdatvoornam en achtem am en werden,doctorsgraden initialen.Arm e

Tacitusdiemetzjn Operaonderdeafdelingmuziek terechtkwam !

Vertaalfouten zjn nog weereen tiW eltjetragischer.Van
vertalerswordtimmershetschier onmogelijke gevraagdzemoeten van allesietsweten en worden daarbijop devingersgekeken doorhen dievan heelweinig allesweten-wat,

zoalsvalttebegrijpen,totgrotepedanteriekanleiden.Eris
geen opboksen aan voordevertaler.W ezouden hem in alle

stilte depaarsteekjesdie hijpertapijtlaatvallen m oeten
gunnen.W atnietgeschiedt,vanzelfsprekend.Voorenorm iteiten,zoalshetvertalen van Venetian blinds door Venetiaanse blinden ofhetnietw eten datM onaco nietM onaco is

maarMu chen,kan geen pardon bestaan,maarjuistdebredekennisdievan eenvertalerwordtgevraagdmaaktdathij
eerder fouten m aakt.H oe m eer nam en en feiten iem and in
zich ophoopt,hoe groter de kans OP blunders is,tot grote
hilariteitvan hen die,behalve op hun deelterrein,totde olie-

dommen behoren.Eerderkomisch dan tragisch lijktmede
Fransm an diede titelvan deEngelse kluchtHitorM issvertaaldea1sH appéou M ademoiselle.
Totkomischeveranderingen in betekeniskunnen ook zetfouten leiden,zoalsw nnneerdeim m ortallierofheldenm oed
van een bezongenekaeenseenim m oralwordt,ofwnnneerin

eenvan detien geboden hetwoordjenietisweggevallen.De
leervan helesekten en groepen fanaticiwas,ofis,gebaseerd

opvertaal-enzetfoutenin debijbel.W heatlyverteltonshet
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verhaalvan godsdienstige groeperingen diebijbeldrukkers
omkochten bepaalde woorden we1ofjuistniettedmkken
om,wathunleerbetreft,hun gelijk tekunnenhalen.Schrijvers zagen hun werk doorzetfouten vaak zo verbeterd,dat

zezemaarstilzwijgend lieten staan.Deverkneukeling om
dediepzinnigheden van laterecom mentatoren isersomsook

nietvreemd aan geweest.Een voorbeeld van een mooiebijbelsezetfout:Sin on morein plaatsvan sin nom ore.

OokNederland heeftzijn mooie en lelijkezetfouten.De
lelijkstevindikwe1diein deKleineW inklerPrins,diemijin
19x4 geboren laatzijn.Demooisteoverkwam Harry G.M .
Prick,diedeSonnetten en yerzcn in terzinen geschrenen van

HenriëtteRolandHolst-van derSchalk ineenvanzijndoor8aanszo pijnlijk nauwgezetgecorrigeerde artikelen zagterugkeren a1sSonnetten en Verzen in Terneuzen geschrenen.

Hetisdedomheid diebeklijft.
M ystificaties

Ik hebmijn rubberen huishoudhandschoenen aangetrokken
eneenwitkapjevoormijn gezichtgebonden,alseenchirurg
aan deoperatietafel,wantik moetnu eenvarkentjewassen.
DatvarkentjeheetJaap Buurman.W atheeftJaap Buurman
gedaan dat hij zoveel stank en dodelijke bacteriën verspreidt?JaapBuurm anheefteenboek geschreven.
Nietzomaar een boek.Nietzomaareen niemendalletje
voorbijhethaardvuur.Nietzomaareen mssendoortje,luchtig genoeg om na een verm oeiende dagtaak verstrooiing te

bieden.lk heb nietstegen datsoortniemendalletjesen msendoortjes,alzijn dedagtaken nietmeerwatzewaren.De

zee klotstin zulke boeken alm aarverder,de bossen ruisen,

depaardehoeven kletteren,hetmeisjeshartsprinr op van

vreugde.Groow aders klok kleptin deverteen hetAngelus
tikttegen hetraam .Nee,tegen zulke boeken heb ik niets.

W atzou ik tegen zulkeboeken hebben?Zezijn vooranderen geschreven.M aarJaap Buurm an heefteen literairboek
in dewereld gezet.En dan voelik me aangesproken.
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Lepelsenvorken heetzijn boek.Deuitgeverlaaterop de
achtelapgeen twijfelaan bestaan datwehiermeteenliterairdebuuttem aken hebben.Een literairdebuutvan de eerste rang,we1te verstaan.'N og nooittevoren isdeverbeel-

dingswereld van een vrouw op zo'n schokkende wijze belicht.M etditboek bewijstJaap Buurman meteen zijn rang
onderde allergrootsten.'Datnu isleugenprozaen imponeerproza.Leugenproza om dat ik de lam p we1eens zou w illen

zien waarmeejeeen verbeeldingswereldbelicht.Hetiserin
e1k gevaleen die nietop een statiefstaat,Buurm ansverbeel-

dingslamp,anders zou hijnietzo schokken.Leugenproza
öök omdatdeuitgeverbijzo'n gênantdebuuta1sLepelsen
vorken m eteen m aar de zallergrootsten'van stalhaalt.W ie

in Nederland doorzijn uitgever albijzijn debuutzonder
blikken of blozen onder de reuzen wordt gerangschikt,is
nooitmeer dan een kabouter op stelten.Imponeerproza,ik
zeihet.M s ik zulke :apteksten lees schietm e steevastde

eigenaarvan een winkelin huishoudelijkeartikelen,diebij
mijop dehoek woont,tebinnen.Jaren geleden bood hijin
de uiwerkoop muizevallen voor één gulden aan.Dat w as
geen geld,toegegeven,m aar het waren dan ook welhéél

scharminkeligemuizevallen.Een smkjewaaibomenhoutmet
een paperclip,meerniet.zDaar zulje ook geen muis mee
vangen,'zeiik.'W é1alsje ervooreen tientjekaasop legt,'
antwoorddehij.
Hoe dik de uitgever deze achter:ap ook m etkaas heeft
belegd,hetpredikaatm uizevalis nög te gewichtig voorhet
literaire werk zelf.Ik kan m e met de beste wi1 ter wereld
geen muisvoorstellen die er in zou trappen.M isschien dat
er,in Oostkapelle,een in duisterniswandelende huisvrouw,
diehaarverbeeldingswereld ook eensgaarnebelichtzag,in-

trapt-ik be- ijfelhet.Hoe dan ook:voorde literamuris
ditdebuuteen belediging.Alles in Lepels en vorken is belabberd:belabberde gedachten, belabberde anekdotes' een

belabberd verhaaltje,belabberde zinnen.Er bestaat meer
kansdatin Europaallekerncentralestegelijkerdjdbeginnen
telekken dan datJaap Buurman ooiteenbehoorlijkezin zal
schrijven.
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W atte denken van een niette sm iten vloed van onsma-

kelijkepornografischedetailsdie a1s'deverbeeldingswereld
van een vrouw'wordtgepresenteerd?Lepelsen vorken vertolktslechtdeverbeeldingsw ereld van Jaap Buurm an zelf.
ln diecontreien behoortde auteurvan Lepelsen vorken onbetwisttotdeallergrootsten:in de contreien van larm oyan-

tekleigronddiemetkrokodilletranenisaangelengdtotjerem ieermodder. A1s een van de aller-allergrootste varkens
wenteltJaap Buurman zich erin.zHaarogen gingen hemel-

waartstoenzijzich voorsteldehoezijn handzicheen sterke
wegnaarhaardijen baande.'Laten webidden datBuurman
haarogen parachutesheeftm eegegeven.En datdieparachu-

tesop deterugweg zullen opengaan.Amen 'Zijpaktehaar
zakdx k en droogde haar tranen.'Let op de subtiele volg-

orde.Desterkeweg.De schokkendewijze.Enfin,de ogen
zijnweerterug.
De kiesheid verbiedtm ein tegaan op de ro1van delepels
en vorken in Buurm ansverbeeldingswereld.Hetistebanaal.
M ethteram urheeftditnietstem aken.Voorvrouwen isdit

boek een œ ront,ik roep hetze vanachter mijn ontsmettingskapje toe.lk houd nietvan hetscanderen van leuzen
en van hetkalken op ruiten en glazen,maareen gepastpro-

testbijdeuitgevervan ditfraais(hetisnietzijneerste'moedigedaad'op hetterrein van dewereldliteramur)zou niet
overbodigzijn.Nietalleen vrouwen,allelezerszouden protestm oeten aantekenen tegen dezepedanterie,tegen ditvertoon van onverm ogen,tegen deze aantasting van hetlaatste

restjegoedenaam datdeliteratuurnog heeft.Hetisofhier
iemand door bierlucht uit te adem en champagne-papillen

probeerttestrelen.Zijn wedan zogewend geraaktaan ranzigebierlucht?Zijn onze papillen wellichtzolang nietgestreelddatwedesmaakvanchampagnezijnvergeten?
W ie Lepels en vorken leestherinnertzich die sm aak on-

middelljk weer.Hem bevangtnietalleen delusteen goede
;esvoorgezettekrjgen maartevensom de delen van het
bestek,diein detitelvan ditdebuutzo opvallend ontbreken,
één vooréén in deheerBuurm an testoten.
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Zojuistmaakte ik u deelgenootvan mijn misnoegen over
een debuut;in 'nietm alse bewoordingen',zoalsdatheet.De
bewoordingen w aren zo van iedere m alsheid gespeend dat

menerhaastmedelijdenmetdedebutantvanzoukrijgen.
Heb datniet.Tokkelnietop de snaren van dataangenam e

gevoel.Hetboek en deschrijverhebbennooitbestaan.
M aaru had datalbegrepen.Het1ag ertedik op.Hetfop-

penvan deongelukkigebezittervan medelijden en menslievendheid dooreen nietbestaand auteurin hetopenbaaraan

deschandpaaltenagelen iseen tekoudkunstje,tevaak vertoond.
Tochkon ik hetnietlaten,hoegem akzuchtighetook was.
Ik had voorhetzelfde geld een groot,vergeten auteur zoge-

naamdkunnen'ontdekken'om hem vervolgenstebejubelen.

Datlijktalheelwatmoeilijker,omdatbewonderinj bijde
m iddelmaatniethoog staat aangeschreven en we m etkun-

nen rekenen op de onfeilbare reiexen van medelijden en
leedvermaak.Niettemin zijn ook van dezeliteraire fopperij
de voorbeelden legio: sterker dan alle voom oem de senti-

mentenbijelkaarisongetwijfelddemenselijkelichtgelovigheid.Hoeovermoedigjeook opdieschietschijfmikt,jetreft
deroos.

In 1:18verscheen bijTheAuthorsClubinNew York het

boek FeolorVladimirLarronitch.zn Appreciation ofhis
Li/eand W orks,edited by W illiam GeorgeJordan and Richardson W right.Hetis een watm inder bekend voorbeeld
van zo'n volgehouden en gedetailleerd uitgewerkte literaire

zontdekking',en ik vind datu,namijnkoudekunstje,recht
hebtop ietsgoedsen w arm s.

ztarrovitch waseentijdgenootvandedriegroteRussische
romanschrijversDostojevski,Toergenjev enTolstoj.Zijn 1evensdatavallen nagenoeg samen metdievan deeerste N ee.

Geboren in x8x7,washijvierjaarouderdan Dostojevski,
en zestiervenmetslechtstweemaanden tjdsverschil.Toergenjev,geboren in x818,één jaar jongerdan Larrovitch,
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overleefdehem > eejaar.Hetdjdstipwaaropdezeviergrote
m annen hun eerste bloeibereikten m arkeerthetbegin van
de m oderne Russische literam ur,nettegen hetm idden van
denegentiendeeeuw.'
Ditstaattelezen in hetartikel'Larrovitch'sPlace in Literam re', w aari
n m etbloedige ernstdeverschillen en overeenkom sten m ssen de vier auteursworden uitgem eten.Hetse-

rieuzeairwaarmeeLarrovitch op zijn hogevoetsmk wordt
geplaatstmoetde lezerhier overm igen.Hetboek Probeert
opelkebladzijzo exacttelijken:gerenommeerdeleden van

deAuthorsClub schrijven erin over?depersoonlijke kant'
van Larrovitch,overzijn brieven en zijn huwelijk,erstaan
vertaalde fragm enten in,herinneringen en een oproep om
een Amerikaanse Larrovitch Foundation in hetleven teroepen. W e treEen een becomm entarieerde bibliografie aan

(zvan hetexemplaarin hetAlexandroY-museum in Irkoetsk
ontbreektdeonderstehelftvan paginaz4')en foto'swaarop
wehetsterfvertrekvan Larrovitch zien,zijn ouders,eenpaginauitcenmanuscript,zijn grafin Jaltaen zijn hemd ('een
opmerkeljk staaltjevan Russischeborduurkunst'),zijn pen
en zijn inkmot.Erworden zelfs'roddels'overzijn leven in
ontzenuwd,metgespeeldeverontwaardiging.
Hetvoetsm k waarop Larrovitch wordt geplaatstis zeer

hoog-we zagen het.Hijis zowat de grootste Russische
schrijverallerdjden.Persoonsverheerlijking en ironisch pathos:hetkén blijkbaar,a1shetmaargeschiedtin decontext
van deftige essays.Behalve een m ystificatie isditboek ook
een parodieop zekersoortliteram urbeschouwing.
M aar ondanks die schaalvergroting,ondanks die ironie
m oeten er onder de driehonderd leden van de AuthorsClub
dieop 26 aprilx9x7 naardein ditboek verzam eldetoespraken terherdenking van dehonderdste geboortedag van Lar-

rovitch luisterden velen zijn geweestdie vo1ontzag deze
openbaring,deze revivaltotzich nam en,zonder één ogen-

bliktevoelenhetslachtoEervaneen complottezijn.
Zem oeten zelfshun wenkbrauwen niethebben opgehaald

toen een van de sprekersdebijverdiensten van Larrovitch?
echtgenote a1svolgt literair veredelde:'Intussen waszijn
I2>

vrouw,en datin een periode datinzichten van com merciële
en produktieve aard ternauwernood tot de Russische ziel
waren doorgedrongen,intens geïnteresseerd geraaktin di-

versesoorten textiel,zijde,linnen,katoen enwatdiesm eer
zij.Ja,zeontwikkeldedegewoontedieop doordeweeksedagenbijdeomwonenden in tezamelen,pittoreskemanden of
korven volvan dergelijkestoFen,besmeurddoordatmen ze
gedragen ofgebruikt had,en dank zijde toepassing van
zeephoudendemiddelen en een enthousiastepersoonljkeinzet,bleefzetotdiep in denachtdruk in deweerm ethetdemonstreren van de chem ische reactiesen reinigendeelecten
van haar onderscheidene kunstgrepen,gesteund door haar
fysieke inspanningen.H et was op spierkracht berustende

wetenschappelijke arbeid,en de emolumenten in de vorm
van bezoldigingen die Larrovitch'vrouw van de eigenaren
der kledingsm kken vorderde, een soort bereidwillig afgestaan honorarium ,droeg in die enerverende dagen vm rcs

angustaedominietonaanzienljk bijtothetaaneenlm open
dertouwtjes.'
M sdetoehoordersen lezershun wenkbrauwen alhadden

willen opEalen,zezouden hetniethebEen gedurfd.W ant,
schreefeen mede-aanstichtervan hetcomplotlater(telezen
in Hoaxesvan CurtisD.M acDougall):'Een van deredenen
waarom het boek serieus werd genom en is het feit dat de

AuthorsClub een ontzaglijk oude en eerbiedwaardige instelling was.Het ledenbestand bestond destijds vx r het
grootste deel uit hoogleraren en literaire mandarijnen...
Toen dit genootschap het boek over Larrovitch uitbracht
durfde dan ook niem and in de literaire kringen van N ew

York albijvoorbaatde authenticiteiten hetwaarheidsgehalte ervan in twijfelte trekken.Hetzou bijna zoiets zijn
alsofjeje overgrootmoederin een straalbezopen toestand
voorstelde.'
Toe,overgrootm oedersin hetland,drink nog eenswat.
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Schaapskoppen
Knigge!ledereDuitserkentzijn naam,alheefthi
jnooitiets

van hem gelezen.Knigge staatvoor goeie manieren en etiquette.Knigge isde achttiende-eeuwse Amy Groskam p-ten

Have.Zijn Ueberden Umgang mitM enschenwas,in talloze verm inkte en gepopulariseerde edities,totdiep in dene-

gentiendeeeuw eenlijfboekvoordeDuitsers.Hetverteldeze
hoe ze zich dienden te gedragen,als zelfstandige,w aardige
burgers in een groter sociaalgeheel.Hetheeftniet mogen
helpen.
H etboek zelf- een produktvan deVerlichting - isachter
deslappeaftrekselseruitverdw enen en dezeaftrekselshebben in Duitsland Höiichkeitsynoniem gem aaktmetm oord-

zucht-habentsuafatalibelli.Alleendenaam Kniggebleef
bestaan.Is datwelvolgens Knigge? M ag datvan Knigge?

Erheeftzich allengs een heelander boekwerk achterzijn
nanm genesteld.

Misschien wordtde oorspronkelijketekstbinnenkortwel
herdrukt.H et zou m e niet verbazen, gezien de snelheid
waarmeeop hetogenblik de goeie m anieren worden ontdekt
doormensen diezeniethebben.

Hetzaleen teleurstelling voorzezijn.Hetboek doeteen
beroep op hetverstand.Nietskan de menszo onaangenaam
treien a1sdeconfrontatiemetietsintelligents.
Adolph Freiherrvon Kniggewistdat.

Hijlieterin x79z,vierjaarnazijn verhandeling overhet
socialeverkeer,een satire over verschijnen onder de titel

DcsseligenStatsratsvonSchaafskopfshinterlassenePapiere.

Dâtboek kentalhelem aalniem and m eer.lk za1proberen
erwatfragm enten uitte vertalen.De domheid isspringlevend,maar hetverstand m oet steeds opnieuw uithetgraf
worden opgedolven.
In de nagelaten papieren van de heer staatsraad Von

Schaapskop,diein zijn 'autobiografische'inleiding geen gelegenheidlaatvoorbijgaan onsgeruststellend teverzekeren
dathijnietaltesnuggeris,wordtonsdegeschiedenisver%Z5

haald van deOrdederKwasten,diealzo oudisalsdewereld
en waarvan de leden achter de schermen nog aldjd aan de
touwtjes trekken.Het oogmerk van dit geheime genootschap datnu eensin deze,dan weerin diegedaante opduikt

en ook,alshetmoet,een tjdlang ondergrondskan gaan is
'tegen het steeds w eer arglistig opduikende vertrouwen in

hetgezondeverstand en zijn terreurtekeertegaan;de a1oudewaardigheid van een op autoriteiten tradide gebouwd
geloof weer te herstellen;de verontm stende geestvan het

zelfstandige onderzoek en de wetenschap,hetrjk van de
zogenaamde Verlichters,te verstoren;hen die denken zich

altjdboven hun medeschepselen tekunnen verheEen op de
meestuiteenlopendewijzetotdeemoed tebrengen;de gulden m iddelm aat onder de m ensheid te handhaven,de af-

schuwelijkemisdaadvan detolerantietegentegaan en dappertestrijden tegen devervloektepubliciteiten devrijheid
van denken,spreken en drukpers.'
Deze sociëteit,onderverdeeld in geboren kwasten en ge-

aEilieerde kwasten Lloyalisten,zeg maar),beheerstde wereld.Vroegerennu.Zezijn,zijhetvaakonzichtbaar,op alle
fronten actief.D eheerstaatsraad Schaapskop verzekerthet
OnS.

?A1datschrijven van boeken isnietgoed.M en winter
nietsbij,behalvedatallerleineuswijzewaarheden onderbepaalde klassen worden verspreid die zonder deze rom m el

geheelen alonderonze invloed zouden blijven.Hetm oest
verboden worden - w antop diem anierzouden op hetlaatst

nog hetsnodeverstand,dewijsheid,talenten en filosofiein
dewereld even hoog w orden aangeslagen a1srang,een titel,
bezittingen en een zetelin destaatsraadl'
Langzaam eten,langzaam genieten,omstandig ouwehoe-

ren,datzijn detakenvan deKwastenindepolidek.
'Onzetegenstandersplegenhetwijdlopigheiden verwardheidtenoemen wanneerwijde dooronste berde gebrachte
zaken m ssendoor van allerleidetailsvoorzien en er telkens
kleinigheden die ons te binnen schieten doorheenvlechten,
een m ethode diejuistzeerverhelderendwerktenbovendi
en

detijdmooidoodt.Zijn moedertaalzuivertewillen spreken
iseen nuttelozeverwaandheid.'
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?De wereld wordt hoe langer hoe onbeschaafder. Onze

medemensen zouden erzich juistop moeten toeleggen om
dewellevendheid,diezeheden ten dageop een zeerm inach-

tendewijzedenanm van pluimstrjkerjen en retoriekgeven,
tebevorderen en ijverig teverdedigen.Hooggeplaatstepersonendienenaldjdopvleiendewijzetewordenbejegend.'
?M en moetproberen zich dergelijkevoortreEelijkevondsten alsDe tt
jd gaatsnel,Ilspretiscen koud nermaak f
en;
M uziek isaangenaam om te horen eigen temaken,wantdie
vorm en deoliein destaatsm achine.'
zDatgene wat onze hoogdravende intellecm elen en zogenaam de kosm opolieten originaliteitnoemen iseen eigenzinnige,dwaze gem oedsgesteldheid w aarm ee iem and hetniet
verbrengt.M ensen diezo'n hoge dunk van zichzelfhebben
dienen op allerleim anieren in hun seculiere zelfoverschatting teworden gefrustreerd.'
Zo vatdeheerSchaapskop dehuisregelsvoordeOr#cdcr
Kwasten sam en,zoals de heerKnigge datdeed voor debeschaafde wereld. Knigge w erd een karikam ur. M aar de
schaapskoppen bleven in dem ode.
Vrouw en

Voorubijeengelezen uitSatiresetdiatribessurlesfemmes,
Paris,x86o,waarin een grootaantalschrjvers,van AristophanestotVoltaire,van AugustinustotPope,van Juvenalis
totAlexandreD um as,aan hetwoord kom en overvrouwen:
zW atlaten ze onsvoor één druppelhoning oneindige hoeveelheden rabarberslikkenl'

Erbestaatgeen redelozerwezen dan devrouw ;van hetvuur
en depanterheeftmen m indertevrezen.

De vrouw is een groot kind datje metspeelgoedjes zoet
houdt,m etloftuitingen in slaap sust en m etbeloften kan
verleiden.
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Demeestevrouwen wijden zich aan Godwanneerdeduivel
zenietlangerlust.
lk herinnerm eeenshetverhaalgehoord tehebben van twee
vrouwen dieelkaaroprechtbeminden en die,hoewelzealle-

beinog jong waren,in vrede met elkaar leefden zonder
kwaad van elkaar te spreken;de ene was doof,de andere
blind.
W anneer een vrouw denigrerend spreekt over iem and van

haareigen sekse,dan kan je er op zweren datdieiemand
meerinhaarmarsheeftdanzij.
Vrouwen zijn gelukkige schepsels;God heefthun smarten
zo lichtgem aakt!De m eeste vrouwen weten zich overhet
verlies van hun zo teerbeminde echtgenoot heen te zetten
doorzich alleen m aarvoortehouden datrouw zezo uitstekend staat.
Vrouwen gaan,netalsde slingervan een pendule,voortdu-

renddeanderekantop:wanneerzenaarrechtszijn gegaan,
gaan zemeteen weernaarlinksom bijrechtsuittekomen,
en datsteeds opnieuw ...Vrouwen vallen uitde biechtstoel
regelrechtin dearm en van een m innaar.

lk heb een vrouw gekend die zich heeftopgehangen,in de
hoop dathaarm an ervan beschuldigd zou worden.

W anneereen vrouw zegt:'M ijn m an iszo'n goeierd,'betekentdat:'Ik had alhonderd maalop mijn dondermoeten
hebben,maarhijstak nooiteenvingeruit.'
Alseen vrouw erpratop gaatdatzehaarechtgenootsteeds
trouw is gebleven,w ees erdan van overm igd datdatkomt
omdathethaaraan gelegenheid heeftontbroken.

Vrouwen spreken hun naannen graag tegen.Ik heb er één

gekenddie,inmijn bijzijn,tegenhaarmanvolhielddaterin
hetzoutgeen zoutzat.
Iz8

Vrouwenlijken op kippen en papegaaien:zepraten veelen
zeggen niets.

Vrouwen verlangen alleen maarnaar vrijheid om ermisbruik van tem aken.

Vrouwen onderelkaarzijn wathun gebreken en tekortkomingen betreftsolidair,m aarzehaten elkaarom hun goede
eigenschappen;zehebben alleen medeplichtigen,geen vriendinnen.

Een man moeteen vrouw dankbaarzijn vooralhetkwaad
datzijhem nietaandoet.
Vrouwen trekken alle registersvan hun raEinem entopen,ze
leggen een zeldzam e en w rede bedrevenheid aan de dag,
wanneerheterom gaatw raak te nem en op...een vrouw.
Op een keerwaren tweevrouwen aan hetoverleggenwatzij
hetbeste konden doen om een rivale,wier schoonheid ze
een doom in hetoog was,uitte schakelen.zlkz'zeide ene
vrouw,'zou haargezichtin elkaartim meren en haardeogen
uitkrabbenl''W atde correctie van haar gelaatstrekken be-

treftben ikhetmetjeeens,'antwoorddedeandere,'maarik
zou haar ogen toch liever laten zitten,anders kan ze niet

eensmeerzienhoelelijkzetoegetakeldis!'
God heeft,in zijn goddelijke voorzienigheid,de vrouwen
geen baard gegeven omdatze tijdenshetscheren toch hun
m ond nietzouden kunnen houden.
Dehe1isgeplaveid m etvrouwetongen.

Devriendschap tussen tweevrouwen heeftnooitietsanders
tebetekenen dan een com plottegen een derdevrouw .
Hethoofd van een vrouw iseen sponsvan vooroordelen.
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Vrouwenzijna1svliegen,zwakmaarlastig.
De religie van vrouwen is er doorgaans op gerichtGod te
dienen zonderdeduivelvoorhethoofdtestoten.

De meeste vrouwen bezitten geen karakter:ze zijn blond,
ofbruin;opdiemanierhoujezehetbesteuitelkaar.
Erzijn vrouwen dieaan detering sterven,anderen aan een
leverkwaal,weeranderen aan een ziekemaag;erzijn vrouwen die sterven in hetkraambed;anderen worden door de

koortsweggerukt;erzijn vrouwen,helaas!dievan ouderdom sterven;van verdriet?nietéén.
Vormen:devillanelle

'Devillanelleisz'hetverrukkelijkstejuweelooitdoordemuzeEratogedragen''genoemd (...)Deregelsklinken simpel,
en hetresultaatmoetvlottelezen zijn;doch datschijnbare
gem ak kan enkelworden bereiktdooreen moeizaam zwoegen en een grote zorgvuldigheid van dekantvan dedichter,

waarvan degenen die hetalleen maarlezen nauwelijkseen
ve= oeden hebben.'

Gleeson W hite,in zijn inleiding totBallades cn# Rondeaus,Chants Royal,Sestinas, Villanelles,&c.(...J W ith
ChapterontheVariousForms(London-Newcastle-on-Tyne,
x887).
V ILLAN ELLE

naarW alterW .Skeat

M sjehetdoorhebtkosthetjegeen zweet,
Hetschrijvenvaneenvillanelle,nee,
Albenjeookeen derderangspoëet
En in de schoneW nsten nietdoorkneed.
Hetiszosim pelalshetAsc.

A1sjehetdoorhebtkosthetjegeenzweet.
I3O

Jekiesteenrjm - diezijn erbijdevleetEnnögeenrijm;jeweet,datzijnerN ee,
M benjeook een derderangspoëet.
Daamapakjejepen openjesmeedt
Dierjmen rondeenzelledachtcliché:
A1sjehetdoorhebtkosthetjegeen zweet.
Eenregeldietesmalismaakjebreed,
Tebrederegelssm aller:datvaltm ee,

A1benjeookeen derderangspoëet.
Bijregelnegentienbenjecompleet.
Alweereen villanelle,hopsakee.

A1sjehetdoorhebtkosthetjegeenzweet,
Albenjeook eenderderangspoëet.
Vormen:een boek m etoe's

Een kleine plaats verdienthier hetboek Oe van de surinam erCorly Verlooghen.

'Hetboekisgedrukten uitgegevendoorDrukkerijLionaronste Param aribo in februarix96% in een oplaag van 4oo
exem plaren.''Phonetisch-sem antische experim enten m etde
oe-klank,één van deexpressiefste schilderachtigstefonemen
van de Nederlandse Taal,intensief gebruikt door m ens en
dier''staaterop deomslag.Datdiermoeteen koezi
jn.Nee,
ik vergat de koekoek,zoals ik nu zie in de inleiding van
Verlooghen,die tevens een aankondiging inhoudtvan een
totalehervorming derpoëzie.Tien gedichten staan er in dit
kleinèod,waarin het goed toeven is. Goed toeven, zulke

werkjeszijnbesmettelijk.
Detien gedichten erin hebben a1stitel?De gloed in mijn
bloed',zLoeiendeboeien','lk zoem en zoen','W oef','Mijn
Oe',?Dekoe',zDekoekoek en deboer','Boeven naardekoepel',zHetdoek'en ?Deboem an en dedoeman'.

Erglimtietsa1svreugdein mijn ogenop bijhetlezen.De
YJI

vervloekte doem die mjn bloed doorwoedtverdwijnttenminstevooreen poosbijhetlezen van eenversa1s'Degloed
inmijnbloed':
HoevaltmijngloedU toe
m etspoedheb ik U toen behoed

sindsgijwoedtinmijnbloed
a1svloed en overvloed

heb ikU diezozoetmijn
bloedm aakttoen gegroet

ik ken geen droefgem oed
sindsik U a1sdeoeoeoe

genoegproefinmijnbloed.
M aaraan alleskom teen eind,ik m oethetboek toedoen.

JanKanon

Bloedvalterteverbergen,en dejammerklachtvan tallozen.
In de Eerste W ereldoorlog werd we1eens een voetbalin de

richtingvan devijandelijkeliniesgetraptom deaanvalinspiratieteverlenen,om deslachtpartjhetgezelligeaanzien
van een klaverjaswedstrijd te geven.Een zekere Captain
Nevillnam - het staat te lezen in Fussells Thc Great W Jr

and M odern M emory- tijdenshetoffensiefaan deSomme
vier voetballen m ee,voor elk peloton één, en loofde een

prijsuitvoorhetpeloton data1seerste zijn voetbalachter
de Duitse frontlinie had getrapt. Achteneenhalf mi
ljoen

mensen kwam en in deze oorlog om .Alleen aan de Somm e:

éénmiljoen.Zezijn verdwenen.M aartweevan deviervoetballen staan nog in Engelse m usea te pronk.M ensen ver-

gaan,symbolenblijven.
Hoeveeltrouw kan een m ensnietbetonen!Loyaaldenkt

hijte zijn,maar hijverricht stompzinnige hondendienst.
W aartoetrouw alnietkan leiden,daaroverschrijftR.KoopI32

mansvanBoekeren-deschrjvervanKcppipo*-inDeW onderbareHistorievan dendapperenKapiteinJanKanon,gebo-

renteAmsterdampNeefnan'DenManmethetHoutenHoold'.
Jan Kanon diende onder Napoleon,hijnam aan alzijn
veldslagen deel.Bijhetbeleg van Toulon 'deed Jan Kanon
wonderen van dapperheid,en begaf zich zo ver in hetge-

vecht,dathijdooreen Engelse kanonskogelde linkerann

verloor.'Dehistorie verm eldtnietofJan zich alvoetballend
zover in het gevecht begaf, maar niettemin: de generaal
maaktehem sergeant.Ach,dachtJan:'Ikhadeendrom mel-

sejichtinmijnlinkerarm,en dieisnuvoorgoedgenezen.'
BijArcoleverloorJan Kanon zijn beidebenen.Bonaparte
waswederom onderdeindruk,en m aaktehem luitenant.

BijVeronaverloorhijdooreen sabelhouw zijngehelegezicht,maarhijbleefoptim istisch:?lk moettoch bekennen,
datik een gelukskind ben.Ik had reumatiek inmijn linkerarm en een vriendelijkekogelneemtdiemede;ik liepgevaar
om voorhetvuurtewijken,en datzelfdevuurneemtmijn
tweebenen,beletmijdaardooropdelooptegaan en maakt
mijtegenwilen danktoteenheld;ik tobdeeraldjd overdat
ikmaarvjfvoet,vierduim grootwas,en nuloopik opeen
paarstevige stelten,die mijtoteen knappe kerelvan zes
voetmaken.Totnu toe wasik ook maarleljk,mijn neus
waskrom,mijn mond scheef,en mijn kin veelte spits,en
datallesben iknu dooreen sabelhouw ineenskwijt.Nu bestelik mijeen gezichtzo mooialsikhetzelfhebben wil,en
ik behoefmijdan nooitmeerte scheren;datisook alweer
een lastminder.'
M eteen gezichtvan w asging Jan meenaarEgypte.Door

de hitte smolt zijn gezicht,maar Napoleon overhanigde
hem - daarhijzoloyaalwas- een ere-aangezicht.Hetwas
een aangezicht van zilver,m et een inscriptie op hetvoorhoofd.'Delippen w aren van bloedkoraal,de ogen van saf-

fier,deneuswasbezaaidmetrobijnen,detandenwarenfijne parelen,en op de wangen waren metgouden letteren ge-

graveerd,denamen derveldslagen,waarin Jan Kanon zich
onderscheiden had.'
*Ziepag.x97 e-v.

U ziethet,bijelk lichaamsdeeldatJan Kanon verloor,
kreeg hijereen lintjebij.Hijruildezijn ledematen in voor
bewijzen van goed gedrag. Een handdmk van hogerop
maaktehem degelukkigstem an terwereld.

Jan Kanon kreegooknog eenlerenmaag,eenbom inzijn
rug en een rhinoceroshoofd.HijblééfNapoleon dienen.Hij
gingvoorNapoleon meteen brandendepijp in een kruiwat
zitten.En bijde dood van Napoleon perfcer#e Jan Kanon
letterlijk in dankbareherlnnering.Bijhethaardvuurbegonnen zijn houten benen tebranden,daarnazijn leren maag,
daam azijnhoofd,maarhijmerktehetniet,wanthijdroomde overzijn leven van toewjding en trouw.Zijn laatste
woorden waren:'Vivel'empereurl'
Een boek voorhetoorlogsm useum .
PennsylvaniaDutch
Hans Breitm ann!O nder die naam schreef de Amerikaan
Charles Godfrey Leland (x8z4-x:o3) humoristische balladen in zpennsylvanian Dutch',een dialectdatdoormiljoenen,m eestalongeschoolde Duitse im migranten in Am erika

werd gesproken.Deballadenzijn nietalleenzonderlingomdatze een laatvoorbeeld van m acaronische literamur vormen,in dit gevaleen m engeling van Duits en steenkolenEngels,maarook om datBreitm ann erNederland in bezingt.

In eenvan zijnin dejaren vijftigenzestigvandenegentiende eeuw gepubliceerde bundels,H ansBreitmann in Europe.

wijdthijballaden aan 's-Gravenhage,Leiden,Scheveningen
en Amsterdam.Naeen wandeling doorLeidenschrijftBreitm ann :

Deresnoding in disHolland life,
Vitch seemsofpresentday,
Defery children in deshreeds
Look quaintlich asdey blay,
Deliddlerosy housem aids,
In bicduresvellIknow,
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Dedamesund heershafea11an air
Ofsixdy yearsago.
ln Am sterdam gaathetwatwildertoe:
ToAm sterdam cam eBrei= nnn
A11in deKerm estide;
YongeM aegden allegader
Filled destraaton afery side.

Demeisjesin destraaten
Veretantzin allenachtlong;
Derevaskissen,derevastrinken,
M itaroarofHolland song.

JazVreem deZeden heersen er:
Defashion herein N ederland
Ish notvotyou'd soopose,
M itoos,m en baysdevom ens,
BootdeDootch galshiresdeirbeaux!
Dey hiredem fordeseason,
Undpecausem oosh rain ish fell,
Dey alvaysbaysa higherbrice,
Foram an m itan um berell.

Zo hoor je nog eens wat.De dienstmeisjes en de yonge
maegden diehun vrijershuren zijn verdwenen,maarverder
bleefallesbijhetoude:koop,a1sdezondvloedkomt,inNederlandeen parapluieenhetduurtjetjdweluit.Datwasin
denegentiendeeeuw albekend.

O RareAm anda!

Hoogsteigenaardig:een schrijfsterdienog steedseen ongekendepopulariteitgeniet,maarvanwiejegeenboek tepakken kuntkrijgen.Haarnaam isAmandaM cKittrickRos.Ze
leefdevan1861tot1939 in een lersdorpjeenwasgetrouwd
&55

metdeplaatselijkestationschef.Haar(totin detitelsalliterende)romansIreneIddlesleigh (x8:7)en DelinaDelaney
(18:8)behorentotdehoogtepuntenvanongewildehumor.
Jack Loudan publiceerdein 1:54 een biografieoverhaar:
O RareAmanda!Daarin vertelthijdatalin x9o7inOxford
een Am andaRosSociety werd opgericht- de leden daarvan

lazen elkaaropwekelijksebijeenkomstenuithaarwerk-voor.
M aarde Society bezatslechtséén exemplaarvan Delina,zodatdeleden hun favoriete fragm enten metdehand moesten
overschrijvenom erhun vrienden meeteverrassen.
H ar sti
jlfiguren (zNogsteedshuiswaartswillende,leende
hijeendoofooraan haarsmeekbede/),haarbeeldspraak (zde
huisbaasreisdealtoosmetdesneltreinvandevriendschapz),
haar woordkeus ('sneeuwig' voor 'wit' ze weigerde ten
enenmalehetwoord 'wit'tegebruiken,en zzuidelijkenoodzaak'voor'broek'),zezorgden voorwildenthousiasme.
Loudan vergelijkthaarsuccesmetdatvan devjfCherry
Sisters,diein de jaren negentig van de vorige eeuw door

heel Am erika volle zalen trokken.Ze zongen,dansten en

brachten schetsjesvan eigen m akelij.Elke avond werd er
een netvoorhetvoetlichtgespannen om de tomaten,aardappelen,rooie- en savooiekolen,alsmede verdere vm chten
des velds op te vangen die door een dolzinnig enthousiast
Publiek naarhettoneelwerden gegooid.Datmoestjezien!
Toen een van de zusters stierf,gingen de anderen gew oon
door.Erstierfernog een,en toen waren ernog drie.Op het
laatstw aren ernog twee Cherry Sisters,m aarzebleven zingen en dansen datheteen lustwas.Elke avond washetnet

weervol.Totophogeleeftijd speelden zevooruiwerkochte
zalen en trokken zich niets aan van de vegetarischebelege-

ring doorhetpubliek.De groente en hetfruitwaren erbij
gaan horen.
Ook Am anda M cKittrick Ros schreefgewoon door,m et

ijzige ernst.Alseen stelhalvegaren haar boeken grappig
vonden,dan was dath1n zaak.D aarwaren hettoch halvegaren voor?Zegeloofderotsvastin zichzelf.

In Iv3o1aszein dekrantovereen zekereNobelprijs,die
in datjaarzesennegentighonderdachtpond grootzou zijn.
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?W atvindtu van die prijs/zschreefze aan een van haar
trouwe fans.zDenkt u dat ik er m aar eens een gooinaar
moetdoen?'
Amanda waszich nooitbewustvan de tranen mettuiten
diedoorhaarboeken in zo m enig oog,vervan haargeboorteplaats,ontsproten.Ze had haar ferm e voor- en afkeuren.
Ze haatte advocaten en recensenten,en die haatwoekerde,
zinderde,wasgloeiend alsdevlam men van dehel.H aarhele leven verzon ze dem eestbeeldende vloeken voorliteraire

critici('talentenverguizersuitdewormenkaste','sjacherendeagentenvandeSatan').Leden van deadvocam urdiehaar
ooit#alwas'tm aarvooreen sm iver,hadden benadeeld werden doorhaar achtervolgd tot,bi
jna,dedood erop volgde.
Twee advocaten uit haar geboorteplaats kregen week in
week uiteen gratisconcertvan haar:zereed dan in een open
koets doorde hoofdstraat,stopte voor hetkantoorvan een

deradvocaten,haaldeeen speelgoedtrompetjetevoorschijn
en bliesonderzijn raam HetLaatsteOordeel.Daarnaging
hetverder naarhethuis van de tweede advocaat,waarhet
tafereelzich herhaalde.

Zij,diegeheimefanclubshad metlezersdiezich laafden
aan haarwerk,kon zelfgeen grapjedulden.M aniakaalverzamelde ze elke regel die over haar werd geschreven.Ze
wilde meetellen.M eetellen in de hogere kringen.Toen een

Amerikaanse criticus nietsvermoedend schreef dat zijeen
zhuisvrouw'wasen getrouwd 'm eteen werkm an',sprongze

uithaarvelvan woede.Een schrijvendehuisvrouw !Zijdie
metLord Zus-en-zo had gedineerd!Pijlen van gifwerden
opdearmecriticusafgevuurd,zonderophouden,jarenlang.
dM aaralhaar projectielenz'schrijfthaarbiograafLoudan,
zwaren boemerangs.Zekon enkelgrappigzijn tenkostevan
zicbz-lf.'
Zondagsdichters
De Nederlandse letterkunde van de twintigste eeuw zette

majesteitelijk in toen,omstreeksxpoodus,deonvergelijke&57

lijkeen onvergankelijkeGizaRitschla1sdompteuse meteen
Hongaarscircusonsland binnentrok.ZijleerdeN ederlands
en daam awerden Verzen,Nieuwe Verzen,Zangen,Nieuwe
Zangen,Liefdesverzen,Liederen en Keur uitZangen ons

deel.M ethaarnew-foundH ollandsen gavegedichten als:

Om u ween ik stil

enachvolpijn ismijnziel.
M oeder,waarisdetijd
toenu zongen erbijzuchttealdjd.
kan zijmetrecht de M oeder der Zondagsdichtersworden
genoemd.Zijbeantwoordtgeheelen alaan hetbegrip.Een
zondagsdichterisiemand diea)schrijftofhijin een vreemdetaalschrijft,i.c.in een aangeleerdetaal,endieb)schrijft
in zijn vrijetijd,a1shetdompteren erop zit,i.c.dedagtaak
isvolbracht.
De zondagsdichterisbezeten van hetheilig vuur,en ge-

looftin zijn roeping.BehalveGizaRitschlken ik inNederlandeigenlijkmaar> eegoeie.Deeersteishetdoormijzeer
bewonderde talentH .C.Kakebeeke,die in een 'voorrekening van den auteur'doorVan Kampen & Zoon (ookdeuitgevervan GizaRitschl)we1ergkostbaarverzorgdeuitgave
verkondigt:

Nuwi1ikgaantegietenmijngrooteverdrieten
inkleineverzen,diekomenuitmijnziel...
welkeverzenerbijvoorbeeldaldusuitzien:

A1skind,veeljaren,langejaren geleen,
sliepeensikinmijn zachtebed
en voorm etrok heeldedag w eerheen
en nagenootik nog van depret.
- kom daaree
ns om ,vandaag de dag,en de G eedeben ikzelf.
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OscarW ildein hethiernam aals

Drieëntwindg jaarna zijn doodvond OscarW ildeeindelijk

een m anierom totde wereld te spreken,erbloeide een roos

openopzijnzwewerspad.
W e1had hijaleerdereen blik van dezewereld opgevangen.'Netals deblinde Hom erus,'verteldeO scarW ildeons

drieëntwintig jaarna zijn dood,zben ik een zwerver.Over
dehelewereld heb ik gezworven,op zoek naar ogen waar-

door ik zou kunnen kijken.Soms is hetme gegeven de
vreem de sluier van duistem is te doorbreken,en m etOgen,

dienimmerietsvan mijn geheim zullenweten,nogeenseen
blik te werpen op dew onderewereld.Ik heb ogen gekregen
op de eigenaardigste plaatsen.Vanuitde ogen in hetgezicht

van een Tamil-meisjeheb ik de theeplantagesvan Ceylon
aanschouwd,en doordeogen van een zwervendeKoerd zag
ik Araraten deJezeden,die zowelGod a1sde Satan aanbidden en slechtshouden van slangen en pauwen.'

Eindelijk dan,na drieën- intig jaar,vond OscarW ilde
ook een stem.Hijhad gezochten gezocht,wanthijhad er
genoegvaneen voyeurmeteen spraakgebrektezijn.
Hijvondzijn stem wederom opeen eigenaardigeplaats.
Hetwasditmaalnietdestem van een oostersmeisje,parelend alsde morgenster,noch dievan een wilde,donkerha-

rigeKoerd,doorhetzandvan dewoestijn geschuurd,maar
hetstrottehoofd van een reedslichtelijk bejaarde dame,die
HesterTraversSmith heette.

Een spiritistisch muurbloempje,ukentzewel.
Een m ediamiekebes.

Op de snaren van héér lier tokkelde Oscar W ilde zijn
boodschap.Hester,hetboodschappenvrouwtje,publiceerde
dewoordenvan Oscar,diezein demaandenjunienjulivan

hetjaarxpa:hoorde,onderdetitelPsychicMessagesfrom
OscarW ilde.Hetiseen geruststellend boek.Oscarleeft.
H etisook een verontrustend boek.W antO scariserniet
opvooruitgegaan.Hijmoet,zonderlichaam,m ssen myriaden andere geesten krioelen in hetschemerrijk.'Ik hebhier

geenlichaam waaraan ik kan ontstijgen,'verteltOscar,ddus
I39

een van m'n geliefdste bezigheden is me onmogelijk gemaakt.Hetiswerkelijk hoogstonplezierigom enkelgeestte
zjn zonderlichaam.'
En een daglaterverklapthij:'Doodzijn isdevervelendste
ervaring van je leven.Dat wilzeggen:afgezien van getrouwdtezijn enuiteten tegaan meteenschoolmeester.'
Goeie,ouweOscar.

Erzitweinig schotin hem .Alshijgoesting gevoelt om
zijn mondteroeren roepthijHestermaaraan -Hallo!Oscarhere!Oscar here! en beginthi
j,nadrieëntwintig jaar,
uitzijneigenboeken teciteren.
'W atik van werken vind?O m datik datvan mijnleven
-

nog nietheb gedaan,ben ik uiteraard een autoriteitop dat
8ebied.'
zIk vertelde de m ensen vroeger dat ik zelfs nooit liep.
M aardatwaseen vergeeEi
jkeoverdrijving.W antik liepal-

tijdnaarbed.'
Gelukkig steltdereedslichteljk bejaardeHesterpaalen
perk aan Oscarsonverbeterlijke guitigheid.Ze constateert
metgenoegen dathijalle zondige gedachten vervan zich
geworpen heeft,en zich albijna een kwarteeuw bezighoudt
m et vraagsm kken betreEende de opstanding,de onsterfe-

lijkheidenhetSpiritistisch Genootschap.
Dedieperevraagsm kken.

Dezelfdevraagstukken ook diehetbreekbarehoofdjevan
hetboodschappenbesjeteisteren,maareen kniesoordiedaar
oplet.

Oscarisgenezen,een pak van onshart.Hijheefthetalleen nog maarovervrouwen,alshijoverliefdespreekt.De
liefde zdiehaarnaam nietdurfttenoem en?isin hethiernamaalsnietuitgevonden.

Tantmieuxvoorhetboodschappenvrouwtje.
Ze isnieuwsgierig!Ze valt Oscar steeds in de rede.Als

hijeendiscourshoudtoverdeGoddelijkeRechwaardigheid,
onderbreektzehem envraagtzeplompverloren:'HebjeM r.
Yeatsookgoedgekend?'En telkensook vraagtzeofhijzijn
identiteitwilbewijzen,zeisop haarmanierachterdochtig.
Geduldig antwoordtOscaropalhaarvragen.Nublijkter
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evenwelietsrampzaligsaan dehand tezijn.Jeblijftin het
hiem am aals op de hoogte van de m odem e literam ur!A 1s

onsterfelijke geestdoodtOscarW ildezijn tijd metliteraire
ltritiek.

Hetismaarwatjegelukzaligheidnoemt.
W atvondjevan UlyssesîvraagtHester.
'ln datboek trofik een m onsteraan datnietin staatisde

mons% ositeiten van zijn eigenbrein in dehand tehouden.
Metalmijnzinmigenwalgikvanditboek,'meldtOscar.
Enwatvindjevan deSitwells?
zlk verknoeimijn kostbare tijd nietmethetvangen van
k-ikkervisjes.Ik sluip alleen dehoofden binnen van hendie
een zekerewaardehebben.Onderdie norm zak ik niet.'A1-

dusOscar,bars.Destijfkopzonderkop.
zAllevernederingen,'roepthijdoorhetsleutelgatdatzijn
vagevuur vol schaduw en m et onze wereld van honing en

rozenverbindt,zwaaronderdemensenmijhebbenbedolven,
heb ik zevergeven,en hoewelik ze zelfsdieallerlaatstebelediging kan vergeven van de posm me populariteitdiemij
ten deelisgevallen,vergeefik zenooitdatzemijnprachtige
Prozain hetDuitshebben vertaaldl'
Diezit.

Hester nnm O scar zelfs m ee naar een nieuwe opvoering

van zijn toneelsmk T9cImportanceofBeing Earnest,enop
haar verzoek straaltO scar een toneelkritiek door.Die-endie sm ler waste buiksprekerachtig,en dat-en-datkosm um
weertem odern,Oscarontleedthethelesm k.
Toch isO scar ook we1m et substantiëler zaken bezig.In

zijn schimmenwereldheefthijzijn literairewerkhervat.Hij
isbegonnen aan een blijspel.'Alshetlukt,'verteltHester
Travers Sm ith ons,'zalik een vervolg op ditboek publiceren.M aarik kan nietsm etzekerheid beloven.'

HG isalweermeerdan zestig jaarlater.W ehebben nog
lzietsvan Oscarvernomen.Oscar,Oscar,waarblijfjemet
jeblijspel?
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Literam urOPdekerm is

W at riep men vroeger op straten en markten? De laatste
woorden van een stervende veldheer werden in de sokkel

van zijn standbeeld gebeiteld,geen koninklijke zuchtzo ij1
oferwerd in de mem oiresvan deze ofgenewe1gewichtaan
gehecht,m aarde roep van de m arskramer,de zuchtvan de
bedelaaren de bezweringsform ule van de kerm isklant,ooit
nam dewind zem eeen verstoofzetotniets.

Niet aldjd,evenwel.Soms ving een troubadourofeen
dichtendevagebond hun klanken op en dank zijhetfeitdat
componisten zich niet alleen in kathedralen en kapellen

thuisvoelden maarook opjaarmarkten enin achterbum ten,
dank zijhetfeitdatdichtersnietalleen aan devoeten van
koningen neerknielden m aarook aan die van herbergiersen

hoerewaardinnen,dank zijhetfeit,kortom,datdehemelse,
serafijnsekunstin vroegertijdendoorgaansaardserendrekkigerisgeweestdan m en in delaatstetweeeeuwen,zo vervuldvan sentim ent,m oraalen gehoorzaamheid,heeftwillen
efkunnen toegeven,bleefook hier en daareen oard van de
volkskreet bew aard. Kunstenaars als etnografen crflnf la
lettre.Hun mededelingen over het ordinaire en hetbanale

verschaffen onsmeerinzichtin hun tijd dan hun ronkende
Psalmen en strijdgezangen.W emogen zevaak dankbaarder
zijn voorhetvastleggen vanhetvluchdgedan voorhetverw oorden van heteeuwige- eenvoudigweg om datheteeuwieertotgisteren nog wasen er,wie weet,ook m orgen nog

zalzijn.
Terug naar dat ene, specifieke terrein van de straat- en
m arktkreten,omdatik daareen paarmooievoorbeelden van
heb.Hetbekendstismisschien w elhetlied 'LescrisdeParis'
van de zestiende-eeuwse componistJanequin,nognietzolang geleden in een uiw oering van hetEnsemble Cllm ent
Janequin op de plaat uitgebracht.'Voulez ouyr 1es cris de
Paris?'begint het op een uim odigend-plechtstadge m anier,

waarnahetineenburleskekakofonie-tegelijkerdjdeen polyfonisch hoogstandje-van venters,visvrouwen en schooicrslosbarst.
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A igre,vin aigre!

Faultilpointdesaultcevert?
M oustarde,m oustardefine!
Harencblanc,harencdelanuyt!

f...)

Quiveultdulaict?

C'estmoy,c'estmoy,jemeursdefroit.Etcetera.
W ebezitten hierook Nederlandsevoorbeelden van,alzullen
maar weinigen ze kennen.Ons geestesmerk waartnu eenm aaldoor dekerken en dekoopm anshuizen,en a1sel aters
van debeschaving tellen devaganten nietspeciaalmee.Toch
wie een beschaving echt wilkennen hoort geen onderscheid te m aken m ssen de orakelspreuk en de rebus,m ssen
het W ilhelm us en het bargoens, m ssen een aria en een
-

scheet.Hijbrengtnietongestrafteen hiërarchie aan in de
zintuigen van demens- ofhijgroeitzelfnetzo scheefals
hetbeeld dathijzich van anderen schiep.Erisveelhogers
waaraan bloed kwam te kleven doordathethetlagere ont-

kende.zKluchtigh endebelacchelyckVerhael-dicht'heetmijn
eerste,uitde zeventiende eeuw afkom stige voorbeeld.'Van
allen hetgene m en roept,singhtende schreeuwtsoo op de
M erckten,alsstraten van dephncelycke stadtBrussel.'Het

is'zeergenoeglijk om te lezen,vermeldtde titelpagina verdernog,en hetza1ons 'Den Geestigen M ostaert-M an,Potà-fer,Taert-en-W aeffel-vrouwen,Appel-wyven,Hannekenuyt&c.metallehunnen sanck ende geroep'vertonen.W ant
zmen sietdatelck in syne stadt,/oftin syn Landtheeftdit
oftdat-'
Een stoetvan oude-schoenenopkopers,bezem kooplieden,

k-olensjouwers, groente- en melkvrouwen, huidenkopers,
voddemannen,scharenslijpers,straatzangers en wafelbakkers trektvervolgens langs,onderwie wonderlijke W alen
die aardewerk uitdelen in ruilvoor oude hoeden,allen met
deuitroep waarm ee zehun negotiekenbaarraaken,raaar
M en vinteroock dieachterstraetloopen
En roepen sonderietteverkoopen,
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Datzyn bedelaersdiedestadtpasseren,
En daerin deGasthuysen logeren,
M oftsy uytvrem delanden quam en,

VanS.JacobuytGalicien en seggenveelnamen,
Van steden en plaetsen en watdaergheschiet,
En singen aen iederdeurS.Iacobsliet,

QuandnouspassionslepontquitramblehelaslrlonDieu,
H etroepteren singhtsooM ansalsVrouwen,
Jaeselfsclynekindershoort-menden thoon houwen,
Sy dragen bordonsvan leirgegam iert,
M etschelpkensen km yskensverciert,
Aen den riem dragen sy schoon Callebassen,
Dieop dekusten van Spagnien wassen,
Om bunnen dranck daerin tebewaren,
En sy verkoopen oock som v dtsalwaren,
Beldekensen Paternostersvan houtoftsteen,
Van Amberofeenigh fraey been.
Ik stel m e zo voor dat niet alleen sociografen,maar ook

kunsthistoricienromanschrijversmeeraandatsoortteksten
hebbendan aanmenigezielsverzuchting.Inkortbestekkrijgen zevan een ooggem ige hethele gewemelvan handelaren
in Keulsepotten,rattekruid,schoenwas,pen-en-lnkt,slnkke-

huizen,kaneelkoeken,speelgoedmolentjes,as,rariteitenkabinetjes,boekweitekoeken en nachtrustopgedist,een kanten-klaar,van toeliche gen voorzien tableau:
M sm en nu in Brusselgaet,
O m tew eten w atm 'op straet

Singht,roept,en schreeuwt,ditgedicht,
U ten vollen onderricht,...

Voor recenteruitingen van verwaaiende civilisade a1s 'pin-

da-pindalekka-lekka'en 'Ik heb mooieen rooieradjs'hebben wenog voldoendeneuriënde,oudemoedertjesin voorraad,detechniek steltiedereen in staatom watnu op straat
en op dem arktgebeurtuitentreuren vastteleggen,maardocum entade uitvroeger eeuwen is te schaars om er nietm et

openoogenverblijdgemoedbijstiltestaan.
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Ik behoortotde generadedie de TweedeW ereldoorlog niet

meerheeftmeegemaakt,en toch leefdeik in mijn jeugd in
een wereld die m e nu veel,oneindig veelverdervan hethe-

denve- jderdvoorkomtdan dienogaldjdalomtegenwoordige oorlog:ik m aakte op de m arkt de boeienkonlng en de
vechterm etde beer mee.Niette geloven!M sof de wereld,

verdwaasd,dejaren twintig en dertig nog watwildevoortzetten om erpasenigetijd later,doorhetdodeljke amusementvan dewelvaartendenijverebulldozersvan dedorpsen stadsveY euwing,achterte komen daterwerkelijk een
oorloghad gewoed.Allesw atvisueelen a= osferisch aan de

vooroorlogsetijdherinnerdewerdhardhandigopgemimdof
verdween vanzelf,omdathetnietmeerop zijn plaatswasmaarhetwasernogeven.Verweglijkthet,veelverderweg
dandeoorlog:mijnjeugdkomtmevooralseensluierwaarop zich,oud en m oe,een schimm enspelbewoog en,zie,door
de sluier sprong devlam m ende ruitervan de oorlog en van
hetspelresteerden nog slechts de iarden,rokende iarden:

devenoning wasvoorbij.Sindsdien zitde ruiteronsop de
hielen,en hetlukt ons nieteen afstand te scheppen m ssen
hem en ons.

In die schjnperiode,in datluchtledig,in die stroperige
Porazonderwortelszag ikhoedeboeienkoningzichuitzijn
ketdngen en leren riem en loskronkelde,hoe de lompe beer

zijnbegeleiderhalf-moorddadigen half-verliefdomhelsdeen
luisterde ik m et open mond naar de standwerkers die de
even argwanende a1s lichtgelovige boeren puimsteen en
kraanwater tegen alle kwalen probeerden aan te smeren.
W eleen halfuurachtereen ratelden ze alvorenserietsverkocht werd:de snelheid en de hoeveelheid van hun transacties hing geheel af van de m ate waarin ze hun publiek
hadden weten in te kapselen.Hetw aseen kwestievan herhaling en bluf.Door de herhnling werden de sterke verha-

1en nlmaargeloofwaardigeren wiezou,a1shijeenmaalhad
geaccepteerd dat de m arktkoopman nog onlangs de koning

van W alachijevan een gevaarlijkekinkhoesthad genezen,
nietblindelings geloven dat dezelfde koopm an m et behdp
van kraanwatereen huis-,m in-en keukengriep kon bedwinJea?
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Hj die door zijn woorden hetkrachteloze krachtgeeft,
van meeleen hoofdpijnpoeier en van water een tonicum
m aakt,iseen poëet.Ik heb van dekwakzalversop dem arkt,
tem idden van depaardestront,m eergeleerd dan uithetverzamelde poëtische werk van derzulken die in hun van
wierook zwangere alkoven zaten te broeien op hetverheveneen hetedele.W ie geen zand voorstofgoud kan verkopen za1hetdichtersvak nooitleren.

Erwaseen tjd datdedichterswelmetopen orenenogen
hetstraatgewoelregistreerden.Voorstrafwerden zeuithet
pantheon en de schoolboeken verdreven en onder de drekpoëten gerangschikt.Een van dieten onrechtevergeten dichters, Salomon van Rusting, probeerde in de zevendende
eeuw zo'n kwakzalver op de m arkt in woorden te vangen.

Hijlaathem opsnijden over zijn heilzame wapenfeiten in
verrelanden:
W aerpraetik van!is'tlestnog niet
ln 'tKeyzerRyk Japangeschiet?
D aerwaseen N eger,diew asm aer
Gehouwen midden van m alkaer;
Doorhooft,en Borst,en buyk,en a1,
D oorharssens,lever,long,en gal;
Zo datdeKerelby myn Ziel,
Daarin tweesm kken nederviel.
Ik liep ten eersten na hetHof,
En vroeg den Keizerom verlof;
W ylik hem toonen woud,datik
Voorgenerley quetzuren schrik.
Hy gafmy strak Consent,zo dat
Ik nietlang by den Keizerzat:
M aerliep zo vaerdig a1sik kond',
Daerik deVentnogleggen vond,
M aer'k had 'ernietlangby geweest,
Ofd'armen Duivelgafdegeest.
Ikkan 'tnietzeggen,hoe 'tm y speet...
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De Grote Doctorhoudtzijn toehoordersvoordathij-een
mirakel!- eigenlijk alleen nog in hun contreien onbekend
is.Delanden waarin hijeen weergalozefanm genietworden
steeds exotischer, Cappadocië, Barbarije, Lapland, en hij
overdondertzijnpubliekmetquasi-medischjargon:
'k Verstam y op extracdo,
En op dePutrefactio,
En op dedestillatio,
En op de Cohobatio,
Zo welalsM aceratio,
'k VerstadeCalcinatio,
En deStratificatio,
En dan deCem entatio,
En heeleDesiccatio,

(...J
Zo datik zeggen wil,aldus
Tezyn,een expertChim icus...

En zo door,en zo door,deheleretoricain kermisjurk,met
als climax 's kwakzalvers wedervaren in W injewanje en
Boeksdehoe,driemijlenvandehel:
Hierklom ik op een GriFioen,
Diehierzom ak zyn a1seen Hoen,
En reedna llwaiponam a,
Datsaan deZona Torrida,
Daernoitgeen Duivelisgeweest;
Hierquam ik op datm akkeBeest:

Enzag,(a1hadik 'tnoitgelooft)
HierReuzen,en diezonderhooft:
M etm onden oogen op deborst;
Daarikniettegen spreken dorst:
Zo datik metmyn Vogelvloog,
Naboven toe,wiew eethoehoog!
Ik kreegeen duisling,by myn ziel,
Zo datikvan den Vogelviel:

Envieljuistnedermetmyngat,
In Noags Ark op Ararat...
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En daar,in dieArk van Noach,ishetdathijzijn wondermiddel vi
ndt en terstond in 't alleronderst van zijn zak

steekt.Dan volgt,a1sslotaccoord,defeillozeanticlimax:hij
noemtzijn publiek ondankbaar en dom,hj achtzijn toehoordersnietin staathem op zijn vollewaardeteschatten
na aldeontberingen diehijom hunnentwilleheeftgeleden
en dreigtkwaad op te stappen om zijn geneesmiddeldan
m aar in godsnaam - wantw ie zou zoiets prachdgskunnen
w eggooien?- naar de ark terug te brengen.W ie hem,de

miskendegeneesheer,werkelijk nodigheeftmoethem maar
tegenhouden: ?Zo zal ik loopen a1s een Slak.' W aarnauiteraard- deverkoop denderend een aanvang neem t.

'tIseeuwenher.Jestonderbijenkeekemaar.

Aem out van Overbeke- van wie je maar zelden,en dan
nog heelsumm ier,in bloem lezingen en literam urgeschiedenissen vem eem t- is een andere zevendende-eeuwse dichter

dienietteberoerd waszijn oorbijhetschuim dernadeen
een bontekeuraan potsenm akersen kerm isklanten teluisteren teleggen.HetlijktofwehetcomparHmentvan dezelfkant,deoutcasten denegotie in lagereinstincten alleenvoor
Brederode,a1seen soortoEiciëlevertegenwoordiger,hebben

ereserveerd en ons daarmee meer dan rijkelijk voorzien
achtten,zodatwevew olgensalzijn lotgenoten in 'boertigheid'en 'amoureusbeid'- vooral als ze daam aastook nog

eensbijzonderweinig 'aandachdg'waren-meteen gerust
gemoed kondo verdonkeremanen of kleineren,maar hij
stond namurlijk nietalleen.M isschien hadden weookBrederode liever uit de eretempel gehouden,m aar we konden
nietonder zijn talent uit. Het verschafte ons de vrijbrief
iedereen meteen kleiner talentde vergetelheid in te schopPen.En juistdieklehzeretalenten zijn onmlsbaar vooreen
compleetbeeld van een periode.Zoalshetnu is- s1a ersim pelwegdeliteram urgeschiedenissen,schoolboeken en bloem -

lezingen op na- krijgen we de indruk of hetgrosonzer
voorvaderen elke w eek zes dagen in dekerk en é1n dag op
de boerenkermis en in de kroeg zat:het was vanzelfsprekend omagekeerd.
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De canon van de literatuur is een beeld van onze eigen
voorkeuren, een beeld van de waardigheid en de waarden
waarm ee we ons zelfgraag begiftigd willen zien,de literatuurzelf doeter m eestalniet aan m ee.W e sorteren,schif-

ten,bro gen rangordesaan enzjndaarbijdoofvoorwatwe
niet willen of niet m eer kunnen horen,blind voor watwe
nietwillen of nietm eer kunnen zien.De literam urzelfligt

er;ongesehiften hiërarchieloos;rjkerdan elkeinventarisatievan een oordelend en veroordelend nageslacht.Zeblijft
geduldig wachten in haar catacom ben,klaar om door een
nieuwegeneratie weereens geheelandersgeschiften gesorteerd te worden.Iedere herrangschikking doethaar te kort,
maarop een boeiende m anier,om dathetons precies vertelt
watde besognesen de obsessiesvan de herrangschikkende
Periode waren;iederenieuw ecanon is een leugen,m aareen
fascinerende leugen,om datze deverantwoording vormtdie
de canoniseerders O eggen van hun verleden en van hun
eigen plaatsin de geschiedenis.H etiseen leugen die,alsik
het zo hoogdravend m ag zeggen, de continuïteit van een
culm urgarandeert.Nooitza1desom van alleherrangschik-

kingen,nooitzullen allehernieuwde canonsbijelkaarook
maarbijbenadering een beeld van hettotaalopleveren.A1
voegjeduizenden echo'sbijelkaar,zevormen nooitdeoorspronkelijkestem.Daarom zullen ersteedsweernieuwecanonsvolgen,erkan altijdnogeen echobij.
Bijhetbeeld datwe onsvormen van een oudereliteratuurperiode krijgen we onveranderljk te maken metalle

beelden die voorgaande generaties er zich van hebben gevorm d. W e oordelen mede door hun filters,zien hun gekleurde brilleglazen m ssen het werk en onszelf geplaatst.

Vaakwerktzo'n opgelegd beeld erg sterk.Langzijndemiddeleeuwen donkergebleven.Deachtdendeeeuw werd onder

hettapijtgeschoven.Nogaltjdisin onsbeeldvandezevendende eeuw de constructie zichtbaar die de negentiendeeeuwerservan hebben gevormd.

Hetismisschien nietondanks,maardnnk zijdienegentiendeeeuw datmijmarktkreten,straatdeunen en opschriften - het lichte lied en de graEiti, zal ik m aar zeggen&51

steeds zoveelbelangstelling hebben ingeboezem d.Van Lennep en Ter Gouw brachten in die eeuw hun De Uithang-

teekensbijeen.DeKoddigeen ErnstigeOpschriften,zopluifels,wagens,glazen,uithangborden en anderetaferelen',die
dezevendende-eeuwerHieronym us Sweertsonderhetpseudoniem Jeroen Jeroense uitgaf,werden erherhaaldemalen
in herdrukt.

M etdienegentiendeeeuw in mijn achterhoofd en metde
markten van mijn jeugd op mijn netvlies-gelaagdheid en
sensibiliteitineen,traditie en leven,slib en polsslag:daarin

bestaat onze ontvankelijkheid voor literamur-lees ik het
gedichtvan bovengenoem de A em outvan Overbeke waarin

hijeenmarktkoopmanopluidetoonzijn 'Extractvan'tKennipzaet'laataanprijzen.Jehoortzijnstem,zonaarhetleven
getekendlijkthet.Lijkthet.Voorons.Nu.
W atverkoop ik?
W atverkoopik?

En dan volgteen lange opsom ming van zaken die de koop-

man 'deliefhebbers'juistnietverkoopt.Despanningwordt
zo opgevoerd,en hetherhaalde neem aaktstraksgevoeliger

voorhetja.
W atverkoop ik?
W atik verkoop?
W aarna,wederom in razendsneltempo,een brallenderecla-

mevoorhet'oprechte,onvervalste'(kakelverse,heerlijkheldere)middeldathijwelverkoopt.Aanbevelingen van gezaghebbendepersonen in overvloed aanwezig.M aar- nieu-

wetruc-hijverkoopthetniet.Niet'voordewind die der
waayt,NochvoordeHaen diederkraeyt'.W aarvoorhijhet
dan we1verkoopt?

VoorJongeen oudeluyden,
Voorwarm een koudeluyden,
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Kortom ,vooriedereen.Op welke plaatsen hette gebruiken
valt?

Gy gebruykt dit Extract, Heeren en Vrienden,binnenhuys,
En buyten-huys,ofop 'tdak van 'thuys,
Kortom,overal.

M en gebruykthet'smorgensalsmen opstaet,
M en gebruykthet'savondsa1sm en tebeddegaet,

Kortom,teallen tijde.Dedoelgroepiszogroota1sdemensheid,hetmarkednggebieddeaarde.Zowelin Honselersdijk,
Konstandnopela1sSasvan Gent,zowelvoordelospoortige

alsdeverstopteluiden,maaktditmiddeldatjeterstond al
jemiseriën gezonden weluitkakt.
Dezeventiende-eeuwerswaren in hun aanbevelingen wat
scabreuzer,lichamel
ijkeren fantasierijker,maar nog altijd

kan jebijhun kwakzalvers- ofliever:bijhun dichtersdie
kwakzalvers ten tonele voerden - te rade gaan om de bluf
en dehypnosevan de nieuwstereclam e-taaltedoorgronden.

W aarblijfthetdefinideveversoverdeSTER?Hetisaan de
dichtersdeketting nietteverbreken.
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Letterkundig reizen

Van bedsteetotbadhuis
Nederlands en kosmopolitisch,het klinktals twee zeer tegengestelde begrippen.Een Nederlander slurptzijn koEie,
ruilctnaar groene zeep,ronkt in een zweterige bedstee,en
vindt gewoon alidioot genoeg.D e fantasie van de Nederlander is als de maatvan zi
jn onderbroek:twee maten te

groot.Hijheefteen tochdge fantasie.Slechtszelden zieje
kosmopolidscheN ederlanders.

Toch hebben erlandgenoten bestaan die dewijdewereld
introkken,panters en zeldznm e loopvogels.Af en toe duikt

erin contreien waarjehetnietverwachteen zonderlingop
diebovendien - owonder!- Nederlanderis.Zijn vaderland
washem teklein,denationaleborstrok te nlim .
Zezijnalsglimwormen,dielandgenoten,zegloeien op en
verdwijnen weer.W atdreefzenaarverre streken?W atiser

van zegeworden?Glimwormen zijn intrigerend.
W ie isbijvoorbeeld de Hollander overwie G.('Pino')
Orioli,vriendvanNorman Douglas,in zijnin 1.938verschenen AdventuresofaBooksellerschrijft?Hetwaseen excentrieke Mant die daar in zijn andquarische boekwiA elin
Florence kwam :een Hollander die vloeiend Frans sprak en
alleen m aar boeken verzam elde die over vlooien gingen.

zNietdathetexcentriek is,'vervolgtOrioli,'om jeineen onderwerp als dit te specialiseren;nee,het excentrieke van

hem wasdathijdachtdatwedeheledagdoorboeken over
vlooien uitonze m ouw konden schudden.Hethad geen 0 -

ke1nuthem tevertellen datwezijn adreshadden genoteerd
en hem onmiddellijk zouden waarschuwen wpnneerweeen
item datvan belang voor hem kon zijn tegenkwamen,en
dat we al onze collega's hadden gdnfo= eerd dat we op
zoek waren naarboeken overvlooien;geen enkel,volstrekt

geen enkelnut!Iederemorgen kwam hijdewinkelbinnen
en vroeg:'zEh bien,M essieurs,vousn'avez rien denouveau
sur1espuces?'?'

Even ziejehem,deverdwaaldeglimworm.W aarom leefdehijdaar?W aarishijgebleven?W atkwam erterechtvan
zijnvlooiencollectie?Brandendevragen.
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Een anl re uitgezworven Nederlander over wie ik iets
meer zou 'willen w eten is de zglobetrotter'die we in Das

Kuriositâten-Kabinett(x:z3)van EmilSzittyategenkomen.
'Begegnungen m itseltsam en Begebenheiten,Landstreichern,Verbrechem ,A rtisten,religiös W ahnsinnigen, sexuellen M erkwurdigkeiten, Sozialdem okraten, Syndikalisten,
Komm unisten, Anarchisten, Politikern und Kûnstlern,' zo
luidtde ondertitelvan ditboek.M etmeer trots wordtmen

in zo'n rijtjeeen Hollandergewaardan op welk erepodium
terwereld ook.
Deze Nederlander die 'elk hoekje van de wereld kende'

was,volgens Szittya,dejoum alistVan Osterfain.Oosterveen,Ipresume.Szittya ontmoette hem ten tijdevan het
Eulenburg-procesop eenbijeenkomstvan homoseksuelen,in
Parijs.Daarhieldiemandmeteenheelhogestem,elegantgekleedenmettalrijkeringenaanzijnvingerseen lezing:zHolnoseksualiteitiseen esthetisch probleem .'Hetw aseen nogalslappelezing,vond Szittya,m aarerwaseen bontpubliek
aanwezig:zvan Osterfain,de Hollandsejournalist,metzi
jn
lange rode berggeestenbaard,trippeldedoorde zaalen vertelde aan iedereen die het m aar horen wildedatjehomo-

seksueelmoestworden om interessanttezijn.Osterfainwas
qua aanleg in 't geheelgeen ''urning'',hijhad een nogal
barse stem,wasglobetrotter,kende elk hoekjevan dewereld en had van alle geneugten des levens uitvolle schalen

gedronken.Uitvervelingishijookhomoseksueelgeworden.
Hijstond erbekend om datalleen jongeidealisten,diemet
een avonmurlijk leven dweepten,hem vermochten teboeien ./

W iewasdezeVan O osterveen?W aarbleefdezeVan Oosterveen?lk ben naarde wederw aardigheden van zo'n vlooienfanaaten zo'n hom oseksueeluitverveling,verwaaid in de
wind,nieuwsgieriger dan naarhetlotvan m enig Nederlm derwienstoortsvolop heeftgebrand.M etéén drogetik verdwenen deze glim worm en in de eeuwigheid.W ie haaltze
uit het duister,wie speurt hun levensbaan na? Van Anna
van Gogh-Kaulbach weten we alles,en nietsbleef ons bespaard.van Herm an van den Bergh.De bedstee is uitgem est,

wijverlangen naarsterrenhemels.
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Toen ik in een krantea-'kel over Van Ostedain had geschreven onw ing ik devolgendereacdes:zDieVan Osterfain

doetmewe1denken aanmijn oudevriendHendrikJan Oosterveen,joum alist,metrodebaard en ook homoseksueelin
de tijd datik hem kende,van '5x af,maarmeteen totale
bed-staatvan 3oog.+ aood.
W e1geen globetrotter,maarvoordieti
jd aardig bereisd,
Europa,Egypte,hetDuitseoostfrontin 'x4-'x8 e.d.

Een rjpefiguur,overwieveeltevertellen valt.Geboortig
uitEnkhuizen,dec.'8z en ook nog eenssumlxmerairbijde
belasdngen en acdjnzen in Ommen,laterjournalistvan ca.
'24 tot'4o in Den Haag,Hooikade z4,laterin Am sterdam,
Geelvinksteeg e.a.adressen,en ca.'5x dood en begraven.

Ditisallemaalte weinig,maartoch een aanwijzing dat
zulkebuitenbeentjesbestaan hebben.'(J.F.Hengeveld,Harlingen).
'Ik kendehem heelgoed.M i
jn man,journalist,brachthem
destijdszogezegd meehethuweljk in.Zijwoonden beiden
in het Spekstraatje in Den Haag en waren zeer bevriend.
Henk Oosterveen (niet Vcn) placht zijn jonge collega na
diens nachtdiensttegen heteindevan deochtend tewekken
metgebakken eieren die dam pend en we1in dekoekepan de
straatoverstaken.DeDennewegbuurtkendebeidefiguren en
was hen welgezind.Dit in tegenstelling totde hx fdredac-

teurvan hettoenmaligeVolk m
' Den Haag,diedjh verslaggeverop straEe van ontslag verbood metde notoirehomoseksueelOosterveen ''via''vooriedereen te zien en tem iken
gebakken eieren om te gaan.Uiteraard werden heter toen
nog m eer.Beide m nnnen hielde van provoceren.Henk 0.

leefdeindiedjdvan freelance-werk.M etdeEnkhuizerCouranthad hj een soortcontractlopen.Zijn intelligendewas
even grootalszijnfantasie.Hoewelhijmaatschappeljknauweljks hethoofd boven waterkon houden,behield hijde
allure van een grand seigneur.Zijn levenssdjlbleefcosmopolidsch.Voor onze kinderen was hij een onvergetelijke
groowader.W ijwoonden desdjdsop dehoekvan deGroenburgwalen deAmstel.W anneerik m eteen baby thuiskwam
uit het Ooievarengesdcht, stond H enkie Oostew een klaar
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meteen bosbloem en en lietzich fotograferen m etdenieuwe

burgerop de arm .W ijverhuisden in '5x naarRotterdam .
Hetging Henk 0 .in Am sterdam steeds slechter.De loge-

menten waarhijterel tkwnm werden steedsarmelijker.Zijn
leven eindigde in een logementaan de Prinsengracht waar
hj ziek 1ag op een kaaldakkamertje.Hetwashartbrekend
hem daar koud en uitgemergeld te zien liggen.M aar zelfs

onderdie omstandigheden behield hijzijn waardigheid.Er
wastoen ook geen alcoholm eervoorhem .Verslaving daar-

aan heeft<jn lichaam en geestomgebracht.Voormj ishij
een waar vriend geweest.' (Ingeborg Donker Rutgers,
Utrecht).
Spekstraatje,Geelvinksteeg,EnkhuizerCourant,dakkamertje:geen sterrenhemels.Geen wereldsteden.M aartoch gereiktnaareen sterrenhemel,toch in Parjsbetrapt,toch gereisd van boek naarboek.

W ijverlangennaarwereldsteden.Nögzo'nglimworm ineen
wereldstadwasdejournalistEsgoTacoFeenstraKuiper.Hij
Publiceerde in I:o5 Jeugdige Zondaars te Konstantinopel.
Overhem weten wenu meer.HetdjdschriftDeVernis(nr.
5,1:78-er verscheen een tweede,licht gewijzigde druk
van) bood een integrale herdruk aan van ditboekje,'een
moralisdschevertellingoverdesim adeenhetlotvan jonge
knapen,die in hetConstane opelvan rond de eeuwwisselilzéi in bordelen, hotels en badhuizen werden geprosdm eerd.'De inleiding is van W illOgrinc,die op zoek ging

naardeauteurvan ditin deNederlandseliteramurnietrijkelijkbedeeldeonderwerp.Hijvroeg,zoalshetbetapmt,ook
om inlichtingen bijdenog in leven zijndedochtervan deze
verdwaalde Nederlander.De dochter, die onder de naam

Fenna Feenstra meisjesboeken schreefmetdtels als Nelleke'sopnoeding en W i
jnrouwenvanNederland,antwoordde
de heer Ogrinc als volgt:'lk peins er niet over gegevens,

laatstaan herinneringen,over(aan)mijn goede vaderaan
een wildvreem deuitteleveren.En datop grond van daténe

ongelukkige,half-pornografischeboekje,dathijwaarschijnI59

lijk geschreven heeft,omdathetzo hetsnelstwatgeld zou
opleveren.-Hetwasgeen glorieusbestaan,.datm11 vader
daarin Constandnopelleefde.Ik ken uw m otieven niet,alverm oed ik ze wel,m aarhet

ismijeen raadsel,waarom U nu,na 7o jaar,voorditéne
boekje,waardeNederlandseliteramurheusnietzoveelaan
mist,wiltgaan wroeten in hetpartim liereleven van een hele fam ilie,diem etdit''œuvre''totaalnietsuitstaandeheeft.'

DatdeNederlandseliteramurnietzoveelmistaan Jeugdige Zondaars te Konstantinopel,* daarin heeft zijgelijk.
M aargelukkig achtte de heer Ogrinc onzebehoefte aan het
determineren van glimworm en en dekennismaking m etreizigers die de bedstee verlieten voor hetbadhuis hoger dan
haarvalseschaam te.
Van harem totBism arck

W ie alskind,zijn neus platgedrukttegen de stoiige ruit
van een antiquariaat,nieuwsgierig en drom erig m urdenaar

folianten,opengeslagen bijeen ingekleurdebladzijdewaaropHollandsekooplieden onderhandeldenmetexodsch grjnzendeJapannersofw aarop een stoetdieren,gebuktonder
vreem de stellages,halfgeklede inboorlingen en één in een
tw eedpak gestoken geoloog de hellingen van een Zuidam e-

rikaansevulkaan beklom,zo'n kind za1vooraldjddesmaak
van hetreisverhaaltepakken hebben gekregen.Hijzalook
enthousiastde verhalen lezen van m ensen die alsvreem den

doorzijn eigen wereld op reiszijn en diezijn eigen omgeving,zijn eigen manieren noteren a1sverbaasdenieuwelingen.De bedstee-m ens in hetbadhuis,de harem-mensin de

bedstee,hetprikkeltbeide de zinnen.Ooitheefteen sjah
van Perzl*e** zijn bevindingen tijdens een Europa-reis OP
schriftgesteldin eenvermakelijkdagboek.
Een uit een nog m iddeleeuw s land afkom sdge despoot

reiz e in dejaren zeventig van de vorigeeeuw doorRus*ZieAnerechts,pag.z64 e-v.
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land,door Duitsland,Engeland,Frankrijk,Zwitserland en
Oostenrijk,ontmoette daar tsaar Alexander II,Bismarck,
M oltke,koningin Victoria,stoomlocom otieven en balletdanseressen,hoe zou datnietde nieuwsgierigheid wekken?De

sjahheetteNasreddin (1848-18:6)en zijn reisverslagwerd,
vertaald,uitgebrachtalsEen harem in Bismarck'sRijk.
Sjah Nasreddin valtin dewestersewereld van deeneverbazingin deandere,maarnooitkritiekloos-daarzorgtzijn
uitgekooktheid welvoor.Zijn notitiesvan wathijom zich
heen Za8 leveren door de tegenstelling van verhevenheid

(hij,dezonnegod)en nuchterheid (hij,detoerist)voorbeelden op van een volstrektargelozehum or.
Nasreddinseerste dagboeknotitie,vanuitM oskou,isgedateerd 19 mei1873.Twee m aanden later,in Londen en Pa-

rijs,ishijalmerkbaarmeerblaségeworden,maarin Moskou stormen de vreem de gew oonten van de dongelovigen'

nog op hem afen bederven zijn 'gezegende'constitutie.Allereerstheefthijkritiek op denieuwsgierigheid van debevollting:?Ik houd niet zo van die kruiperige ontvangsten.

Zijn dezemensen nu helemaalen uitsluitend van mij?Kan
ik hen naarbelieven hethoofd laten afhakken?Nee!W aar-

om zijn zedan hieren werpen zezich voormijn voeten in
hetstof?Goed,hun heersershebben hethun bevolen.Ik hou

echternietvan diebedrijvigheid en vriendelijkheid in opdracht.'Een raadselishem verderdevrijheid diebijdeongelovigen de vrouwen genieten.'W at is me dat voor een
nieuwsgierig, m et alle zintuigen opdringerig, dwepend en
Praatgraag geslacht,dezevrouwen derongelovigenl'vreemd

vindthijhetuiteraard aldatdemannen één vrouw hebben,
maardatze die bovendien op vrijevoeten laten rondlopen
en overaloverlaten m eepraten isnog vreem der.Even onge-

woonvoorhem zijn dewesterseeetmanieren:hijen zijn gezelschap gooien tijdenseen dinerhun tafelsom en hun vorken weg om vervolgensop degrondhunmaaltijdtegebruiken.zW aartoe hebben deze ongelovigen eigenlijk vingers?'
M aarondanksdieongemakkenvindthij,mildgenoeg:'Omdatik nu eenmaalbijdezemensen ben,moetik mij,alis
hetook maarin enkelegevallen,bijhun zeden aanpassen.
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Zezijn zovoorkomend en welwillend datmen ook hen met
watinschikkelijkheidbejegenen moet,zelfswanneermende
Koning derKoningen is.'
Na Rusland is hetDuitsland van W ilhelm xen Otto von
Bism arck aan de beurt.De OnW angstVan deze zDuitse reuzen m et hun stoere helmen'is groots:'Ik,de Koning der

Koningen,benwatstilgeworden.Voorheteersttijkensmijn
reism erkte ik,dater ook w e1eens een heerser van ongelo-

vigen tebenijdenvalt.Dezeconstateringza1Allah metezijnertijdzekervoorzijnrechtersstoelvergeven.'
De Duitse arbeidzaamheid en gevoelvoorsdptheid ontlokken hem nogaleens een sarcastische opm erking,m aaral

netalsvoorhun legeren hun spoorwegen (hijzalzelflater
in Perziëeen spoorlijn van achtkilometerlaten aanleggen
dienog steedsbestaat)heefthijerbewondering voor.Zijn
naaste gezelschap isinm iddelszo aan dew estersezeden ver-

slaafd geraaktdathetzich tegoed doetaan dewijn.'Enkele
van mijn mensen,'verteltNasreddin,zhadden zichalinBerlijn metdewijn van deDuitsersvolgepomptenhunplichten
em stig verzaakt.Hier,in W iesbaden,waardewijn in strom en vloeit,bleken zehelem aalnietmeertehouden.Toen ik

om mijn adjudantvroeg,bleek hijnieteens transportabel,
laatstaan dathijopeigenbenen konkomen.Hij1agmetanderen uitmijn gevolg in zijn kamerop devloertekronkelen.Iedereen brulde:''W eg metAllah,wijwillen ongelovigen
!"'
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Dan gaatde staatsiereisverder naarEngeland.Ook daar

baarthetuitbundigegezelschay veelopzien (dejuwelenop
dekleding van desjah waren mettetellen enonderzijn gevolgbevondenzich,behalvezijnvrouwen,zijntabakspijpenstopperentapijtenklopper)en vem emenwemenigeanekdote.Hetlijden datdesjah moetverdurenwanneerertezijner
ere salvo'sklinken,die in zijn oren slechtsheidenskabaal
voorstellen,en zijn minachting voordeEngelseneiging tot
I6z

massievebouwwerken ('Nu willen ze een Mnnelonderhet
Kanaalgraven,eerdaagsgaan zenog deluchtin')zijn memorabel-evenals het telegraafgesprek dat hij in Londen
metTeheran voerten waarbijhijinformeertofderijstwe1
vetgenoeg wordtopgediend en of er rustin zijn harem
heerst.De Engelsen zijn in e1k gevalgoed voorhun geld.
Om de kansop de enorme lening die hijwilsluiten niet
ongunstig tebeïnvloeden verdraagthijerzelfsde praatjes
voordevaakvan dejournalisten ('Denaam van één enkele
onderhen betekentniets;bijelkaarechternoemtmen hen
hier de publieke opinie. De grootste vertegenwoordigster
van dezem ysterieuzepubliekeopinie,dezogenaam deTimes,

istevensdemachtigste.W aarom gaatzijnietop detroon
zittenk')
Na aldebals aan de hoven van prinsen,lordsen graven

betekentdelauweonwangstin Frankrijkvoorhem een veradem ing.Zehebben hetin derepubliek tedruk overhettoekomstige staatsbestelen kunnen zich m aarw einig om hem
bekomm eren.M aarschalk M acM ahon biedthem geen galaba1 aan,m aar sm urthem naar een circus,wat hem uitde
aard derzaak m aar m atig bevalt:'Daarzou m en van onze
marktlieden in Teheran veelkunnen lerenl'Een bezoek aan
de volksvertegenwoordiging waarom defudelste zaken gebakkeleid wordt geeft hem de conclusie in de m ond dat

Frankrijk geregeerd wordtdoorzwetsers.'W estersehervormingen in mijn land? W anneer ik een aantalverstandige
mannen uit Iran hierheen zou sm ren voor een sm die van
hetFranse parlem ent,dan zouden ze welweten watze de-

den wanneerik zedekeuslietmssen mijn regering en zo'n
heerserszootje a1s de 75o volksvertegenwoordigers van
Frankrijk datzijn.lk geloofnietdatzeveelvoorhun voorbeeld zouden voelen.'
Doorhetdland van de kaasm akers'(Zwitserland)en Ita-

1iëbereikthijtenslotte,in juli1875,Oostenrijk.Een observatiealdaar.

'Ik nodigdedeOostenrijkseminister(JuliusGraf)in mijn
goedheid uitnaastmijop mijn tapijtte komen zitten.Hij
aarzeldenieteenslangensloegzijnbenenzohandig overelI63

kaarals ik hetbijde ongelovigen nog nieteerdergezien
heb.Hetwas ongewoon charmantzoalshijnaastme zat.
Daarop haalde ik mijn kleine doosjemet z'blijheidspillen''
uitdezak van mijn jas.Ik nam zelfeenpilen hieldhem de
gouden kokervoor.

Hijkeekechtervragendom zichheen.
''Opium,opium,''legdehem mijn miuster-presidentuit.
DeOostenrijkse ministervan buitenlandsezaken scheen
echternog steedsnietvan plan ook een pi1tenemen.

''Datzijn depillen van hetzaligegevoel.Neem ergerust
een,''lietik hem zeggen.
Grafglimlachte beleefd en m eende:'zlk dank u voor de

eer,maarikhebnognergenspijn.''
Hoekostelijkvond ik dezeopmerking,toen HadschiMirza Hoessein-Khan haar in mijn taalvertaald had!Hijhad
nog nergenspijn-komisch gewoon!Ze nemen hieralleen
maaropium wanneerzijlichaamsklachtenhebben.Terwijlik
gedachthad datzijn goedehumeur,datmijzo aangenaam
had getroien,bijhem hetgevolg wasvan deze''pillen van
hetzaligegevoelz'.M aarhijgebruiktnooitopium,verzekerdehijmij,ook niethasjish.Verbazingwekkendl'
Reizen verruimtdeblik.
Tin-te-hohn-tse

Tin-te-hohn-tse,eenChineesdieomstreeksdezelfdetijdnaar
Duitsland reisde,stond daarzo pafvan dezeden en gebrui-

ken,dathijnazijn terugkeereen Naturgeschichtederweissen Sclaven schreef (aus dem Chinesischen qbersetztund
m it 57 Illustrationen versehen von Carl Reinhardt, Stutt-

gart,geenjaartal,maarvan x87I).

Tin-te-hohn-tse ontdekte de diepste eigenschap van het

W esten:dehang naarslavernij.Allemensen zijn erslaven,
verdeeld in subtiele klassen en rangen.De belangrijkste
klasse is die van de ijzerslaven (serrus bajonettumj,de
m eest gedresseerde en afgeblafte klasse (1870-1871 veran-

derdedaarnietsaan,integendeel):zlhrgottverdammtenMilI64

lionenhunde!- Euch solldoch gleich ein heiligeskreuzmordschwefelsaureszehnfachgeladenes Donnerwetter in Eure
neunm alverm aledeietenschindknochenlatschen fahren,wenn
Ihrsie nichtbesserfortschleppen wolltund wiedereinen so
veriuchten Parademarsch auiûhrt, wie den letzten.'Een

tourdeforce van devertaler,aangezien ditin deoerversie
(de Chinese) luidde:zlhr Budhamissliebigen zehnmalhunderttausend m enschbegleitenden Vierfùssler!Euch sollzur
Secunde ein from mespagodenum slebenbringendesschwefelessigzehnmalsattes Gewitterm itrollendem Donner in Eure
U.S.SV.

Verderbestaatde mensengem eenschap eruitzilverslaven,

inktslaven,onderwijsslaven,kunstslaven,kroegslaven,huwelijksslaven,ordinairehuis-en keukenslaven en modeslaven.Allen worden doorhem naar hun kenm erken geclassificeerd.Iedereen iserop uitiedereen totslaaftem aken.W ie

daarhetbestinslagen zijn debelasdngmandarijnen.
Ze hebben een m achinale das uitgevonden die ze ieder-

een om zijn hals knopen.De dastelthetaantalmalen dat
men in-en uitadem t.Aan heteind van elkeweek worden de
adem stoten afgerekend.
Ze kom en zelfs extra innen w anneereriem and doodgaat.

Alleen soldaten zijn daarvan vrijgesteld.Die mogen gratis
kreperen,aldusderareChinees.
M erkw aardig zoals buitenlanders ons som s kunnen zien.
Een verzonken stad

Bijhetverschijnen van detweededruk van PausinJohanna
werdin deVolkskrantdegeschiedenisvan dezevrouwelijke
Paus,diea1sJohannesvlllindenegendeeeuw bijnatweeëneenhalfjaar de troon van Petrus warmhield,afgedaan a1s
een legende.Dezelfde dag verscheen in die krantde advertentievoorhetboek van deGriekse auteurEm m anuelRhoïdisverscholen tussen depersoneelsadvertenties,oh,vinding-

rijkweggemoleld.
Trouw en DeTijdweigerden deadvertentiezelfs:desugx65

gesde dateen vrouw

stedehouder Gods op aardekon zijn
werdongetwijfelda1ssmitendenonzedelijkervaren.
DeVolkskrantverteldeercl#crsmaarbijdathetom een
letendeging en streek inm ssen hetadvertentietariefop,volgenshetroofvogelgebruik datalzo oud is a1sdew eg naar
Rom e.

Zelfw eetik nietof pausin Johanna echtheeftbestaan
ofniet.Erisveelvoortezeggen,erisveeltegen te zeggen,
en dathebben de geleerden de eeuwen door ook uitbundig

gedaan.M aarwatikvolstrektnietbegrijp isdatmensen die
geen enkele moeitehebben m etde zweetdoek van Veronica,
wederopstandingen van rinkelende geraam ten, onbevlekte
onw angenissen,een w andeling op hetwater,veranderingen

van wijn in bloed,heremieten die achtenderdg jaarin een
konijneholzitten en heiligen diedrieetmalenlangonderwaterkunnen blijven om vervolgensbiddend,maarongemeen
monterweernaarboven tekomen,bijhetverhaalvan deze
pausin steevast beginnen te roepen dathethier om een legendegaat.
U moet het boek van Em m anuelRhoïdis over Johanna,
aliasJohannesV1I1,zelfm aarlezen.Hetverscheen voorhet

eerstin 1865,maarhetisnog altijd een levendig boek:de
geschiedenisvan Johannavorm tvoorRboïdisenkeldekap-

stok waaraan hijvinnige opmerkingen,lakonieketerzijdes
en satirischebokkesprongen overzijn djdgenoten,deliteratuuren degodsdienstkan ophangen.Een ie- atbizarrekapstok,ik geefhettoe.
Hetis een ironische rom an die zich tegen de drie aarts-

vijanden van de ironie richt:de vrouw,de religie en de
m acht.
Alledriekunnen ze 8een grapjeli
jden,en hetmagduswe1

een meesterzetvan Rhoïdisheten dathijzewistteverenigen in één figuur:devrouwelijkegodsdienstleider.
Ik waseen jongen van nog geen twintig,toen ik ditboek
voorheteerstlas.IkwoondedestijdsinGriekenland.Ikwas
allerminstironisch -eenjongen vannegentienisverliefd,en
pathetisch,en sentimenteel.Vrouwen,religie en m achtboezem den m e danig ontzag in.A f en toe.M aar er zaten al
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scheuren in de voorhang.Ik was a1shetwarerijp voorja,waarvooreigenlijk?Voorhettegendeel,denk ik.Envoor
hetomgekeerde.En voorhet- nu ja,alshetmaardrastisch
was.Te veelvan het goeie is nog niet genoeg,datwaszo

ongeveermijn leus.In diesimatie1asik Rhoïdis'boek.Het
is,achteraf,hetbelangrijkstewatik aan datland van geitekaasen patriottism e heb overgehouden.
H etzou nog meerdan tien jaarduren voorik op Syros

kwam,heteiland waarRhoïdiswerd geboren.Hetiswe1het
eigenaardigsteeiland van deCycladen.Doortoeristen wordt
hetdoorgaansgem eden.Dehoofdstad Ermoupoliswasin de

vorigeeeuw een belangrijketransito-haven voorhetNabije
Oosten.Roofvogels uithetnoorden - Hollanders,Engelsen
- hi
elden er kantoor.Ermoupolishadna de vrijheidsoorlog
tegen deTurken een grote bloeidoorgemaakt:hetwasneutraal geweest, de katholieke bewoners hadden niet aan de

opstand deelgenomen.De stad stond zelfsenigetijd op de
nom inatie de hoofdstad van heel Griekenland te worden.

Dehandelaarsdochtersvolgden erde Parijsemode,erwas
een opera- de Scala van M ilaan in hetklein - en de klanken van Strauss en W agner dwarrelden over de Egeïsche
zee.Erm oupolis werd een prestige-stad:m arm eren esplanades,een neo-classicistisch raadhuis,pompeuzevilla'saan de
boulevard,kortom :Bism arck in Hellas.

Debelangrijkheid van dehaven werd snelminder,in de
negentiendeeeuw a1,maarde stad ligternog steedszobij,
bewoond door slaperige dorpelingen.Boerinnen schuiven
hun kinderwagens voort over m armeren pleinen en in de

cafésdie zich gelijkvloersin hetgigantische raadhuishebben genesteld spelen schooljongensaanhettrekbiljart.Alles
isdecor.Aleen eeuw.Alleen hetdak van de Scala isingestort.

In Erm oupoliswerd Rhoïdisgeboren.?Op deplek waarnu

de rijke stad Ermoupolis staatbevonden zich toen slechts
naakte rotsen.'DitschreefDem etriosVikelas,in datandere

meesterwerkje uitdeGriekseliteramurvan denegentiende
eeuw,LoukisLaras.Hijhad hetoverhetjaarI8zz.zDaar
waar nu muziek opklinkt van de m armeren esplanade,en
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waar de vrouw en van Syros hun langezi
jden gewaden 1aten ruisen,gaven een paar groentemintjesen enkele fruit-

bomen blijk van devlijtigegezindheid van de arme eilandbewoners.'
Rhoïdiswerd erin 1836 geboren.Hijzagerin zijn jeugd
de zvooruitgang',handelsgeest,burgerdom :dewieg van een
kosm opoliet.

Voor de bibliotheek van Syros staatnu zijn marmeren
buste:een grootschrijverin eenverzonken stad.

Koksmaatjesperspectief

Overal,in hetzuiden van Duitsland,loop jede kansopeens
oog in oog te staan metde beeltenisvan die koning die z6
weinig w asdat,nu aleen eeuw lang,duizenden esthetische
dwepers en sm urloze drom ers,die al evenmin iets waren,
van hem konden m aken watze wilden,in de hoop zelfwat
lichtteweerkaatsen van dezon diezeeigenhandig uitdiedode zwerfkeihadden gefabriekt- oog in oog testaan metde

beeltenisvan Ludwig derZweite,dewaterkoning.Juistzijn
gebrek aan smaak,zijn rusteloosheid,zijn vochtige fantasieënbleken een noodzakelijk ingrediëntvoordelegendedie
kom en zou:wie had zich over Ludwig verbaasd wanneer

hijwerkelijk mooiepaleizen had gebouwd en wanneerhij
goud had gebruiktin plaatsvan verguld zink?Zoietsis,a1s

jerijkbentenkoning,toch geen kunst?
Ludwigs trouwe onderdanenschaar- het dankbare nage-

slacht- heeftzijn beeltenissen nietuitframbozenjam opgetrokken,maaruitbrons:trouw isaldjd soliderdan haarob*

Ject.

Ludwig ishieralomtegenwoordig,waarjehem verwacht
en waarjehem nietverwacht.VoorW agnersvillaW ahnfriediseen borstbeeldvan hem namurlijk op zijn plaats,hij
heeft tenslotte een deel van diens draaiorgelm uziek voor
aquarium-nixen en vestzak-titanen,datZwarteW oud-geloei
van een gecastreerde Edelweiss-bacchantom een m ythologischedirndl,zelfbekostigd.
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W atvreem d u hierin Bayreuth te ontmoeten,m evrouw .
lk dachtdatu nooitzovan m uziek hield?
- M uzi
ek?Nee,daarkan ik volstrektniettegen.M aarik
aanbid W agner.
-

Ook waarje hem nooithad verwachtin dezecontreien
sta je ineens tegenover Ludwig.Zomaar om een hoek of
opduikend uithetgroen.Jew andeltdoorhetbospark dat
Bamberg methetvoorstadje Bug verbindt-hetzelfde vier
kilom eter lange pad dat E.T.A .HoYm ann zo vaak volgde

om,bijhetvallen van de avond,in Bug metzijn vrienëen
een glas,heelveelglazen te drinken en lange,heellangegesprekken te voeren,waarvan we de echo later terugvinden
in Die Serapions-Brûder,het pad ook waarop een gedenk-

teken onseraan herinnertdathijdaar?de sprekendehond
Berganza'ontm oette- en zie:fier tekentLudwig zich daar
tegen de eeuwenoude eiken af,aan heteindevan een W ald-

Iichtung.Jezoubijnadenken dathijin een vergetenhoekde
wachthield,a1sjenietzekerwistdaterin Duitsland geen
vergeten hoeken bestonden.

Hijis- vanzelfsprekend- weermooierdan ooit.En van
solidebrons.Eennieuwegeneratiedwepersheeftzijn nagels
roodgelakten a1sjegoed omhoogtuurtziejehoezeeenrozehartjeop zijn wanghebben geschilderd.Zemoeten erhun
leven haastvoorhebben gewaagd,zo totin dewolken rijst
hetbeeldop.Deleden vandeBambergseLudwig-Kreiszijn,
aan hetbegin van de eeuw,nietzuinig metbrons geweest.

In de verte hoor je in een werkplaats in hetcentrum van
Bam berg hun kindskinderen,nietm indergezagsgetrouw dan
hun vaders,a1shetw arealluid bezig m ethettimm eren van

laddersdiehoog genoeg zijn om hetnagelrood en hetroze
hartzo snelmogelijk weg te poetsen.W antpoetsen muss
sein.

Ofzou Ludwig ernog een pooszo bijmogen staan,met
zijnvrouwelijkehanden en zijn zoaandoenlijkewang?Hoe
langduurteen poos?

Devolgendedag koop ik,tijdenseen uitstapjenaarNeurenberg,aan een boekenkraampje 2us meinerLehrzeitin

derHofkûche König Ludwig II.non Bayern,voor vijftig
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Pfennig.Te geef,nietw aar.Vergenoegd stap ik er'savonds

inhotelBambergerHof-Bellevuemeemssendelakens:eindelijkzalikeensnietopnieuw alleverhalenhorenover'sko-

ningsm onom anehang naarW agner,zwanen en bordkarton,

maar zalik te weten komen wathj at.Geen kjkjein de
spiegelzaal,maarindekeuken.Geenbeschrijvingvan architectonischeframbozentaarten,m aarvan een soum évan sui-

ker,eieren en room.Anderekoek.Nietzijn lievelingsaria,
DAaarzijn lievelingsgebraad.Devolledigemens!
Hetvaltwattegen.Theodor Hiem eis- zo heet de kok -

kwam in 1882,opzijn veerdendejaar,a1sleerlingin dekoninklijkekeukenterechtenbleefdaartotLudwigsdood,vier
jaarlater,werken.Toen hijhetboekje schreefwashj zestig en eigenaar van een succesvolle delicatessenwinkelen

wijnhandelin M iinchen ('wijverzorgen uw Express-D iner
op uw buitens,bijv.één blik Engelse Oesters,allerfijnste
kwaliteit,slechts E M ark ao Pf., één blik echte schildpadsoep,z M ark 5o Pf.,een halve :esM adeira x M ark,voorts

diversehors-dzœuvres,zalm,paling in gelei,kaviaar,ansjovispasta,alles in conserven,plum pudding in blik,alsm ede

allegarnimuren toebehoren.Vooruw picnick zijn deblikken elk van hun eigen brandermetspirim svoorzien'),dus
hijzou een slechtzakenman zijn a1shijLudwigsleven,dat
hijvierjaarzo 'van nabij'meemaakte,nieta1seen sprookje
voorstelde.Helemaalgezonden zichvanzijn plichtsbetrachting bewustleek dekoning hem op hetlaatsttoch niet,nee.

M aarverder:majesteitvoorenmajesteitna.
Jekrijgthetleven van dekoning,datverzoetdelecmur
zeer,we1degelijk vanuithetpollepelperspectieftezien.TijdensLudwigsonophoudelijkereizen mssen zijn kastelen en
jachthutten (zhijleefde 'snachtsz),zelfsdjdenszjn gdllumineerdearresleetochtenbijN intiggraden ondernul,reisde
altijd dekeuken methem mee,een dentaldragerswassoms
enkelalnodig om hetkristal,zilveren dam asttevervoeren.
Een hele keukenslee gleed m ee over hetbevroren meer,reizen som svan achtuurlang.Vanuit de optiek van Hiem eis

begeleiden ontbijt,dineren soupera1sonverbrekeljkesèhaduwen dew aanzin en hetideaal.D atLudwig zelfmoordgeI7O

dachten koesterdewééthij,omdatdekoning eensnaareen
keukenmesvroeg.En in denachtdatLudwig en Dr.Guëden

in deStambergerSeewerden gevonden,drijvend in hetondiepe w ater,hielp ook Theodor ze zoeken m et- er waren
niet genoeg lantarens aanwezig - een com pôteglas uit de

keuken,waarin een kaars...Koksmaatjesperspectief.
Na een verhaalovereen bezoek van de sjah van Perzië
met zjn gevolg, waam a heel het paleis Herrenchiemsee
grondig gereinigd m oest worden, omdat de gasten onder

meer steevast hun neus hadden gesnoten in de gordijnen,
en na een recept voorgetruielde pauwen valik,toch nog
tevreden,in slaap.
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Surtoutpointde théorie!

Hetcatlinism e

Erzijn veelpogingen ondernomen dekwalen van mensen
maatschappijonder één noemer te brengen,in één quasiwaterdichtsysteem zowelde oorzaken ervan teverklaren als
genezing te bieden,en door één invalshoek sam enhang te
verlenen aan heden,verleden en toekomst,aan zowelhetessentiële a1shettoevallige.VerbluEend simpelleken dieconstructiesachteraf,alsofzeeralleen maarop hadden gewacht

totiemand ze zou formuleren,ofverschijnselen die sinds
onheuglijkedjden een sluimerend bestaan hadden geleid1eens pas écht,in alle hevigheid bestonden.Moeilijkheden
die zich aldjd als vanzelfhadden opgelostleken nu ineens
wérkelijk opgelostomdatzeop hun stamsvan moeiljkheid
waren betrapt.Verklaring en rem edie ineen,datw ashetgeheim .Zoontdekteeen Duitserin denegentiendeeeuw datde
m ensheid in een m iserabele staat verkeerde om datde produkdem iddelen in handen van enkele particulieren w aren.

W anneermen datmaarlang genoeg schandelijk vondwerd
opden duuriedereengelukkig.M etuitzondering,namurlijk,
van voornoem de particulieren.Die hernieuwde rangschikking van het bestaande,'theorie'genaamd,ging er % als
koek.Duizenden propagandisten verzekerden zich in een

hitsigejachtop produktiemiddelen van hun plaatsvooraan
1nden-j.
In dezelfdeeeuw vondeen Oostenrijkerjuistweeruitdat
zoweldeoorzaken alsdegenezingsmogelijkheden van onze
ellendeen fmstratiesgelegen waren in onsonderbewustzijn
datfungeerde alseen voorraadschuurvoorverdrongen ver-

langens.Iedereen stondversteldvan dieterminolo#schereorganisatieuithetLand desLâchelns.Duizenden propagan-

disten nestelden zich snelmeteen kassabijde deurvan de
voorraadschuur.

Hetmoeten devoom itzichten van machten geldzijn geweest die voor zo'n gredge aanhang zorgden, anders kan
ik nietverklaren waarom zoveelandere system en uitdene-

gendende eeuw zondersucces bleven.Zoals,bijvx rbeeld,
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hettheoredsch werk van deAmerikaan GeorgeCatlin:zijn
systeem is nietminder m onom aan dan datvan Dcs Kapital

ofDieTraumdeutung.Hetverklaartopeenzelfdewijzealles,
het is een heilsleer, w at al niet, en toch heeft naast het
m arxism een hetfreudianismehetcatlinism enooiteen plaats

gekregen.Terwijlook Catlin zijn op één formule teruggebrachteinvalshoek,zijn basisvondst,verdedigtmetdezelfde
heiligeem st,m eteen pedanteriedie,in werken van degeest,
zeeraan mijbesteed zijn.Zijn theoretisch hoofdwerk bezit
desimpelheid die alleen hetgenieeigen isen hetisgrondig...

belacheljk.W aarom ook niet?Iseen systeem somsminder
belachelijk,alleen omdathetmiljoenenvolgelingenheeftopgeleverd?Goedschiksofkwaadschiks?
Dem ensin de gecultiveerde,westersemaatschappijheeft

volgensGeorge Catlin alzijn ziekten,zijn geringelevenskansen en maatschappelijk falen tewijten aan hetfeitdat
hijmetzijn mondopen slaapt.Voilà.Datisalles.MaarCat1in staaft deze form ule m et zoveelargumenten en doetdat

zo stellig datwe na lezing van zijn handboek Shutuour
M outh (1864,vijfdeen uitgebreidedruk 1873)dewereldalleen nOg DRaar onder het aspectvan hetcatlinisme kunnen
zien.Elk sterfgeval, elke rimpel, elke tegenslag, alle eenzaamheidisalleen m aareen kwestievan mond open ofdicht.
George Catlin ontdekte die hoeksteen van de menselijke

conditietoen hijdjdenszijn langdurig verblijfonderdeIndianen van Noord-Am erika thi
jschreefer een grootboek
over)werd geconfronteerd methetverschijnseldatdemoedersdaarhunbabyzs,alszein slaap vielen,steevastdemond

toeduwden.Bovendien sliependie'wilden'altijdinzo'nhouding dathun onderkaak nietnaar beneden kon vallen.Alle

Indianen bereikten zo een respectabele leefdjd en vergelijking metdestatistieken uitde'beschaafde'w ereld leerdedat

kindersterfteernagenoegonbekend was.(Statistiekenuitde
djd datdebeschavingnogniethaarzegeningen a1swhisky,
bijbelsenzakspiegelsexporteerde.)
Van deIndianen leerde Catlin datde nam urdeneusgaten
heeftgeschapen om erdeluchtm eeteverwarm en en tefilte-

ren.W iedoorzijnmondopentehouden,vooralals'snachts
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derestvanhetlichaam vrijafneemtendetemperatuurdaalt,
rechtstreekskoeleen vervuildeluchtinzijn longenlaatploffen sterftvroeg,ofwordtin het gunstigste gevaldoofstom

en idioot.Ofkrijgteen bochel.Doofstommen,gebochelden
en idioten kwam Catlin onderde Indianen niettegen,maar

hoog washetpercentageervan,netalsbijdekindersterfte,
weerin hetbeschaafdewesten.Hijnoemtbloedstollendecijfers.Zag iemand ooiteen paard datzijn muilschaapachtig
lietopenhangen?H etslapen m etopen mond w as,datstond
voor Catlin als een paalboven w ater,hetergste kwaad dat

demensheid teisterde.Hetwasverantwoordelijk voor alle
ellende,hetdunde de gelederen ergeruitdan oorlog en epi-

demieën.W iewildebijdragen tothetherstelvan demaatschappijen de redding van demensheid hoefdealleen zijn
m ondm aardichttehouden.
Degevolgen van openstaandem onden worden doorCatlin
realistisch geschilderd.De helft van alle kinderen sterftal-

leen alin Europavoorhunvijfdelevensjaaromdathun moederzein hun warmebedden nietvroegtijdig demondleert
sluiten.W iehetoverleeftbegintte snurken en verschrikke-

lijkenachtmerrieskondigenopnieuw zijndoodaan.Datgaat
van kw aad toterger.De neusgaten,diem iraculeuzeviaducten die voorhetrespiratoire evenwichtm oeten zorgen,blijven ongebruikt:gras en onkruid nestelen zich erin en ze
worden dezetelvan Polypus.Detanden,diegeen enkelebelem mering ondervinden,groeien alle kanten op en,m étde
ontstekingen,vervorm en ze het gezicht,zodat de schoon-

heid en aantrekkelijkheid verdwijnen en de kansen op huwelijk en carrière aanzienlijk dalen.W ie met open mond
slaapt of rondloopt wordt uiteindelijk afschrikwekkender
dan dehyenaofde aap.Zijn hersenen en zijn stem worden
aangetast.W ie zich nietvastbesloten voorneem ttekiezen -

zijn mond dichtofhetgraf- wordteen crétin,een debiel.
Reum atiek, rugpijn, tic-douloureux, niets blijft hem bespaard,totdedood erop volgt.
Catlins voorstelde m onden eensgezind te sluiten is gericht aan alle m oeders, dokters, verpleegsters, generaals,
schoolmeestersen chirurgen terw ereld.De leuze Shutyour
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M outh zou boven elk bed moeten hangen.Epidem ieën kunnen alleen worden onderdm kt door iedereen die m et open
m ond slaaptteevacueren.

zAlsikeen miljoendollarhadz'besluitCatlin,?enikmoest
zezoheilzaam mogelijk besteden,dan zou ik zeinvesteren
in viermiljoen exemplaren van mijn boek.'Kaken allerlanden,verenigtu.

Tenminstevijfdrukken heeftShutyourM outh beleefd.
M aar ondanks de beloften van een w ereld zonderziekteen

voortjdig overlijden,zondernachtmerriesen ongelijkekansen,heefthetcatlinismenietgezegevierd:a1sheilsleervid ze
zélften prooiaan kindersterfte.
O verhetkomische

Theorieën zijn vaak aandoenlijk,vooralop gebieden dieje
maarmoeilijkmetonbetwistbare,mathematischemeetlinten
kunt ompalen, zoals de literam ur, de esthetica,de kunst.

Maaronstilbaarblijktjuisthierdedrifttottheorievorming.
Aandoenlijk ook is,daarbij,altjd de verklaring van de
theoreticusdatzijn theorie de beste isvan hetstel;ofhij
ontkentzelfs,koudweg,hetbestaan van andere theorieën.

Theorieën in deliteramurwetenschap zijn doorgaanseen
dekmantel,en dragen een elem entvan huichelachtigheid in

zich.Literamursm denten die een sluitend systeem aanprjzen omdatdit(hoe nobel)morele en persoonlijkemaatstaven uitzou sluiten zijn zelfgewoonlijk nogtemyoopom de
duvelhardop voorte lezen en nietin staatm aaréén opmerking van zichzelfteventileren die-kortom - persoonli
jkis.
Er zijn ook we1 eens theorieën die aangenaam zijn,die

worden opgeworpen omwille van hetspel,om duidelijk te
m aken in plaats van te verhullen.Friedrich Georg Jûnger
(debroervan Ernst)ontwierp erzo een,en weloverdehumor,in âberdasKomische(Zûrich,x948).
W atishumoristisch,enwatniet?vraagthijzichaf.
Hoeveralgem eniserendzo'n theorieook is,culm relevoor-

oordelen zijn nietuittebannen.Jûngernoemthetwé1koI77

misch wanneeriem and die door vergifwi1sterven een verkeerde;espakten in plaatsvan hetgifeen slaapdmnk door

zijn keelgatgiet,en hijnoemthetbeslistnfetkomisch wanneer iem and die niet van plan is zelM oord te plegen in
plaatsvan deslaapdrank hetgifneem ten sterft.
Ik m oetom ditlaatste harder lachen dan om heteerste.
Detheorievan Ju gergebiedtdatslei tsheteerstekom isch

is.Een mooietheorievoorhem en zijnsgelijken,maarik zit
blijkbaarmisantroperin elkaar.
Toch zalik zijn theoriepuntig samenvatten:x.W i1ereen
hum oristische sim atie ontstaan dan m oetervan een connict

sprakezijn;z.Debeidepardjen in hetconnictmoeten niet
tegen elkaar opgewassen zijn (in uagische simadeszjn ze

datjuistwél);3.Deinferieurepardjisdeprovocateur,van
haarmoethetinitiatiefuitgaan;4.Desuperieurepardjmoet
van repliek dienen en 5.De provocade moet onaangepast
ziJ
'n (Don Quichotte valt de windm olens aan),de repliek
aangepast(op het pakken van de verkeerde ;es m ag geen

sterfgevalvolgen).
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zijn.Desimatiewaarin zijntheoriehethevigstwoedt,waarin genoemdevijfpunten zich alsribben doordehuidvan de
gebeurtenisheen persen,dfesim ademoetnatuurlijkhetparoxism evan humorvormen.
Ze is a1s volgt.Een reiziger m et een komisch spraakge-

brek (hijstottert)arriveertophetlaatstemomentophetstation en informeertbijeen andere reizigervan welk perron
zijn treinvertrekt.Zijn grotehaastisin cov ictmetdelangzamemanierwaarop hijzijn vraag stelt,metaldehaperingenwaarmeehijhetvraagteken aan heteind van dezin bereikt.De tweede reiziger stottert evenwel ook;het is een
zeer onaangepast inidatiefom,wanneerjehaasthebt,een

stotteraar naar de W eg te Vragen. De OndeN raagde ant-

woordtniet,hijblijftsmg zwijgen,omdathijbeseftdathet
nietgeheelvan lijfsgevaarisontblootwanneerjeeen stotteraarstotterend van repliek dient.Hijmaaktdus(gepaste
repliekl)gebaren,dienietworden begrepen.
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?W i1m en hiernog een pointebi
j,'zobesluitJûnger,'dan
ligthetvoorde hand detrein in de mssentjd telaten vertrekken-'
Voilà het toppunt van hum or, theoredsch onderbouwd.
M aar ik vind hetniet leuk.Tegen zo'n berg Attisch zout
ben ik nietopgewassen.
Jûngers theorie is sdmulerend, voornaam , wat al niet,

maaralshetop vx rbeelden annkomtblijktdatzijn en mijn
ideevan w athum oristisch isverschillen.Hetgaatergewoon

om,besefje,wiezo'n treinverhaalschrjft.Hetiseen kwesde van een eenling.Ook Jûngers theorie pretendeertniet
meertedjn dan een kwesdevan een eenling,gelukkig.
Overhettragische

W aar moeten we om huilen?Datw illen w e dus ook graag
w eten,en w eon- ee en daarvoorlgeereen theorie.Uitein-

delijk komtheterhiereveneensop neerdatwealleen maar
op de hx gte w orden gebrachtvan het gevoelvoor tragiek
van de ontwerpervan de theorie,en dateen ander om iets

heelandersmoetjnnken,maargoed,wewaren nu eenmaal
verzotop datsoon dienstregelingen voorvageterreinen,op
schem a's die onspredesweten te venellen datdem ensom

dit-en-dit gegarandeerd anderhalve dedbel smarteljker
weentdan om dat-en-dat.M its zo'n dienstregeling niette
lang duurten hetschem a geen m arsorderwordt.

W atistragisch,een beetjemeertragisch,en watbijuitstek tragisch?W atm aakthetvochdgst?De fontein heetin
ditgevalFriedrich Schiller.
In x79z verscheen âber den Grund des Vergnûgens an
tragischen Gegenstânden en aansluitend daarop,in hetzelfde

jaar,OberdietragischeKunst.
Ook aan de tragiek liggen,blijktbijSchiller,conii
cten
ten grondslag.Hierzijn hetde cov icten m ssen de m orele
wetten en denamurwetten,m ssen hetzedelijkeen hetzinnelijke.M aarhetisgeen onaangepastcov ict,zoalsbijde
humor.Detragischefiguurdientjuistaangepasttezijn,een
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'algemeen-menselijk' karakter te hebben. Hij mag geen
schurk zijn,en geen heiligeofmartelaar.Ditbracht,alvijfentwmtig jaareerder,Lessing in deHamburgischeDramaturgieop destellingdaterdusnooiteen christelijk treurspel
kon bestaan,en bijSchillerligthetideaalvan een tragische
held 'in gleicher Entfernung zwischen dem ganz Verwerflichen und dem Vollkom menen.'

Hijspreekt,in degeestvan defilosofievan zijn tijd,veel
over het ideale,het moreel-doelm adge en het verhevene.

Onsinteresseertalleen zijn theorie.Hjzelfisdaarook niet
ongevoelig voor:hj houdthetvoormogeljk uitzijn opvattingen een scala sam en te stellen van het genoegen datwe
aan aagische sim atiesbeleven 'van deonderstetotdehoogste trede',en 'a prioride graad van deaangenam e ofsm ar-

telijkeontroeringvasttestellen'diewordtopgeroepen.M isschien,zegthij,is hetzelfs mogelijk alle schakeringen en
variatiesvan de tragedie in één volledige,uip uttende tabel

bijeen te brengen 'und den Grad sowohlals die Artder
Rûhrung im vorauszu berechnen.'
Zo m ogen w ehethoren.

W atkan een schrijver,een tragedie-schrijverinditgeval,
doen om hetmedelijden testimuleren,om de ontroering die
hetgevolg isvan hetdrama groterte maken?

x.Hetlijdenmoeteen hevige,levendigeindrukmaken,en
dusmoetenweerzelfgemigevanzijnen hetnietvanhorenzeggen hebben.W antin datgevaldringen de besognesvan

devertellerofberichtgever(bode)zichmssenonsenhetleed.
a.Toch kan hetlijden een levendigeindruk makenzonder
medeleven op te wekken,wanneer de waarheid ontbreekt.
W em oeten onseen voorstellingvan hetleed kunnen m aken,

de voorwaarden voorhetlijden moeten ook in ons latent
aanwezigzijn.Ermoetsprakezijn van een congruentiemssen onsen hetlijdend voorwerp.Hoemeergelijkenis,hoe

meermedeleven.Daarom moetdetragischeheld'akemeenmenselijk'zijn,zijn zedelijke basis met de mensen delen.

(W ezoudendatnueenidentihcatie-theorienoemen.)

3.N aastdelevendigheid en de waarheid van de tragische

simatieisdevolledigheideen vereiste.Deuiterlijkeomstanx8o

digheden en de nevenhandelingen m oeten een eev eid vorm en m etdetragischehandeling.O orzaken en gevolgen,ketdngreacdes en consequenties m oeten m eespelen in hetgeheel.

4.Tenslotte moetdewerking van desmartelijkesituatie

onafgebroken zijn.W anthetbeleven van leed iseen toe-

stand van dwang waaruitwe ons steeds willen bevrijëen.
Deschrjvermoetonsdusmetgeweld aan deillusiediehij
scheptvastketenen.Deschrijverwendtdetweespalttussen
ontsnapping en genotten eigen bate aan doorerscènestus-

sen tevoegenwaarin van andere,jategengesteldegevoelens
sprake is.Des te harder kom tdaarna de tragiek w eer aan.
Hoe kan de kunstenaar de m arteling verlengen zonderdat

detoeschouwerzijn medeleven verliest?Ziedaardeprecairebalans.De ware tragedieschrijverishijdie zijn publiek
hethandigst inpalm ten zoethoudt;hetknaleiect,hethele
drama in één klap isvoordebeginners.
Totzover Schillers praktische uitwerking.Kortom :bent

u een tragische figuur,boots datdan lijfelijk na,pasubij
hetniveau van de mensen aan,laatgeen smartelijk detail
onvermeld,houddespanning ervooraleen beetjein,entranen mettuiten zullen uw deelzijn,u wektcompassie zonderweerga.

Ofu schrijftSchilleriaansedramazs.
En die schreefSchillerhetbeste.

Ook hierdiende de theorie voornamelijk terindividuele
rechwaardiging.W ee je gebeente a1s een coherente groep
een theorieverkondigt.Hetdogm a loertom dehoek.M acht
isheteinddoel.
Daartegenover staat de verbrokkeling,die door fanatici

en gam aleverstanden gelijkelijk wordtverfoeid- staathet
individu,datnu nietm eerzo in telis.
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Ouweboeken en jongejongens

W inckelm ann en Arcangeli

Johann Joachim W inckelm ann,een gevierd geleerde uit de
achttiende eeuw,de vadervan de archeologie en hetclassicisme,deverheerlijkervan hetHelleenseschoonheidsideaal,
deschoenlapperszoonwienssalarisdoordepauspersoonlijk
werd verhoogd opdatFrederik deGrotehem nietzou w egka-

pen, de invloedrijke auteur van de Gedanken ûber die
Nachahmung der griechischen W erke in der M alerei und
Bildhauerkunsten de Geschichte der Kunst des Altertums,

hetsymboolvan een tijdperk,werd op 8junix768inTriëst
vermoord dooreen crim inele kok van achterin de derdg die

in de hotelkamernaastde zijne logeerde en de omineuze
naam Arcangelidroeg.
W inckelmann had deze Francesco Arcangeli,gedurende
deweek diezesam en optrokken,enkelem alen degouden en

zilveren medailleslaten zien diehijkorttevoren a1seerbewijsvan keizerin M aria Theresa en haarministerKaunitz
hadonwangen.Dezemedailleszijn degeschiedenisingegaan
a1shetmotiefvoorde moord.M eerdan tweehonderd jaar
staatArcangelinu al te boek a1s een m oordenaar uit heb-

zucht:roofwaszijn drijfveer.'Theidiot,unknown tohlmself,had extinguishedthegreatestscholarinEurope,'schrjft
A.L.Rowse in zijn Homosexuals in History,en metdeze
tegenstelling,schurk persus nobele geest,idioot nersus geleerde,leek dekousaf.

In hetin de reeksL'énstantromanesquebijBalland verschenen Signor Giovannim aakt Dom inique Fernandez op
half-essayistische, half-verhalende m anier van W inckelmannsachtlaatste dagen in Triësteen dram avan schaam te

en verdringing waarbijheelanderetegenstellingen een ro1
spelen en de dood van W inckelm ann onontkoombaar ver-

weven ismetzijn (op de mnnneljke schoonheid gerichte)
esthedscheidealen.
Dominique Fem andez analyseertde gemigenverklaringen

uitdeprocessmkken en stootdaarbijop eigenaardigheden.
W aarom lietW inckelm ann zich 'incognito',alsSignorGioI84

nanni,inhethotelinschrjven?W aarom wasW inckelmann,
in de uren dathijnog leefde,halfgewurgd en doorzeven
messteken verwond,tévermoeidzijn drielettergrepigenaam
mee te delen,maar ging hijwél,metgebruikmaking van
heelwatm eerlettergrepen,in op de aard van dem edailles?
W ektehetgeen bevreem ding datArcangelien W inckelmann
gezamenlijk hetmatrozenvolk langsde kaden en haven op-

zochten en 'savondsdemaaltijd op Arcangeli'skamergebruikten?W aarom legde A rcangelizo de nadruk,meteen

verward verhaal,op zijn getrouwde staat?Diende datals
verzachtendeomstandigheid om debourgeois-moraalvan de

stedelijkenotabelen tebehagen,ofals...dekmantel?W aarom repteArcangelierbijherhaling van dathijSignorGiovannivooreenjoodoflutheriaan hadaangezien?Diendedât
enkelalsverzachtendeom standigheid om dekatholiekemoraalvan denotabelen tebehagen,ofals...suggestievooriets
anders?W aarom zochtde aanbidder van gladde efeben de

vriendschapvan eenpokdalige,alwatoudejongeman?
zzijm'luidtdevraag in ditboek,'de efebendweperijvan
W inckelmann,zijn literaire culmsvan de androgynie (...1,
zijn kuiselofzang op de onschuld en devolmaaktheidvan
de andeken,zijn vage aspiratiesixzderichting van een gemeenschap van jongemannen die door de liefde voorhet
Schone wordtbijeengehouden en,aan de anderekant,het
avonm urdathem in Triëstw ordttoegedachtnietvolstrekt
onverenigbaar?Hoe valthetteverklaren dateen man vx r

wiedehomoseksualiteitnietmeerdan eengeestelijkeuiting
iszich hechtaan iemand diejong,mooinoch beschaafdis?
Hoe kunnen we ons ook m aar één seconde voorstellen dat

W inckelmann,dieenekeerdathijuitdeidealesferen van
zijn platonischeliefdeneerdaalt,zo'nlouche,smerigeenabjectefiguuralsdezeToscaansekok en diefuitkiestom erzijn
ideemeein praktijk tebrengen?(...JHetisniettegeloven
dateen lichamelijk geschonden en onooglijkeanalfabeetuit
hetriooltastbaar de plaats heeftingenomen w aar de Con-

servatorvan deRomeinseOudheden in verbeeldingzijnAntinoùssen en Apollo'sstreelde.W erkelijk,alleen demedail1eskunnen deze misdaad verklaren.'
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Het an- oord op deze vragen in Signor Giovanniluidt
dan:nietdem edailles,m aareen crisisin W inckelm nnns1even hebben totzijn dood geleid,een dooddiehj moetheb-

ben voorvoeld,ja zelfsverlangd.W atvooreen G sis? De
ontdekking van het dubbelleven dathij,van eenvoudige
komaf,aldjd had moeten leiden-wantalleen wievan aristocradsche afkomstwaskon in diedjd openlijk homoseksueelzijn;voorzonen van handwerkslieden resttedeveinzerij,hetdubbelleven en desublimade:zW aarom <ch beperken toteen van deze beide levens:hetleven g- jd aan
dekunsten deGrieksevorm en?W aarom nieteenseen gooi
ewaagd naar het andere? W aarom niet,al was hetm aar
vooréén keer,afdalen naardeafgrond - w antzo kwam hem
de onbekende wereld van de seksualiteitvoor- naar de af-

grondenhetschandaalvan een werkelijkliaison?Dehomoseksualiteitwaarvan hijdroomde- datwilzeggen:devreedzame uitwisseling van nobele sentimenten en harm onieuze
8ebaren in een algem ene atm osfeer van w elwillendheidvielvoorhem niette realiseren:hem restte dan tenminste

nogdeclandestieneoplossing,hijkon tenminstenogkiezen
voordeontering en de schaamte.'
In die gem oedsstem ming ontmoet W inckelmnnn in de
ztweeslachdge' stad Triëst, waar Duitsland en de M iddellandse Zeeelkaarontm oeten,depokdaligeArcangeli,diea1lesdoetom devalOpen tezetten waarin W inckelm nnn graag
* 1lopen:deze sluwe,op geld beluste outcastlegtW inckel-

mann zijn heleverleden bloot:'En hijheefthem gxd ingeschat:bijde aantrekkingskrachtvan debediendevoegthij
hetpresdgevan de schurk.Om de liefdetebedrjven met
een proleet die ook nog een misdadigeris:ziedaareen on-

verwachtbuitenkansjevooreen man diezich alleen doorhet
slijk en deschandevan zijn remmingenkan bevrijdo .'
En DominiqueFernandezbesluit:'Verbaasu dusnietbij
W inckelm ann vlak naasteen wazige culm svoorhetschone

een dierlijk,aardsdriftleven aan tetreEen (...J;in zijn verafgoding van blonde Adonissen en de sensuelekoortsdie in

hem brandtvooreendonkerepokkenlijder,in zijn ethehsche
neo-classicisme en zijn hitsige furie,in W inckelmann en
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Signor Giovannizie ik alleen m aar de twee gezichten van

&n en dezelfdepersoon (...J.Arcangelibezitdriehoedanigheden die W inckelm ann ertoe kunnen bewegen methem in

hetsljk terollen:hijissociaalinferieur;lichnmelijk afstotend;en tm slotte een crim ineel.De zoon van een Branëen-

burgseschoenlapperkan zijn homoseksualiteitalleen alseen
kastijding beleven,op de toppen en in de ravjnen vanhet
schuldgevoel:hijwordtdriedubbelop zijnwenkenbediend.'
Zo geeftFem andez de m oord op W inckelm ann,alshet

mijvergund ishetzo uittedrukken,kleuren diepgang,en
laathaar boven hettoevallige van een ordinaireroofm oord

uitstijgen.Zewordtde kroon op een verhouding van verraad en schaam te, verraad aan een sociale klasse en de
schaam tevan deanonim iteit.De hebzuchtwerd nadesteek-

pardj-hetleekwe1een stilzwijgendeafspraak- doorzowel
W inckelmann a1s Arcangelia1senige drijfveernaarvoren
geschoven:watwilde W inckelmann verbergen,waaruitArcangelizicbreddenî

Delaatstedagen van SignorGiovanniworden bijDominiqueFem andezeen week van boeteen schuld,een week die
representatiefis 'vooreen bepaaldeperiode in de geschiedenisvan dehomoseksualiteit.Deze periodebegon metdeopkom st van de bourgeoisie,aan het eind van de achtdende
eeuW ,toen denieuwem oraalvan produkdviteiten winsta1les uit hetopenbare seksuele leven wat op wanorde,luxe,
spel en vrijblijvendheid duidde elimineerde.Twee eeuwen
lang werden de homoseksuelen toteen dubbelleven veroordeeld.Schx nheid a1s cultus,lelijkheid a1spraktjk.(.
..)Arcadischeherdersuurtjesnaastpisbakavonm ren-'
Een 'modem e'W inckelm ann.Tottweem aaltoe wordtin
SignorGiovannide uitspraak van degeleerdeheergeciteerd
dat 'mensen die alleen maar doorde schooA eid van vrouwen worden getro:en en niet, of slechts weinig,worden
ontroerd dx rdeschoonheid van m annen zelden een onpartijdig,vitaalen aangeboren instinctvoorde schoonheid van
kunstwerken aan de dag zullen leggen.'
H etisofDom iniqueFem andezwilzeggen datm ensen die

niethomoseksueelzijn nauwelijks in staatkunnen worden
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geachtm etenig inzichtde om standigheden na te voelen die
hebben geleid totW inckelm annsdood.

Jan-W illem en Rutger-lan
W iein denegentiende eeuw de emotiesvan de vriendschap,
m in of m eer hom o-erotisch getint, onder w oorden wilde
brengen trofdaarvoorin de kostschoolwereld een welheel
passend milieu aan.Scholen w aren hogedrukketels waarin

hartstochten en vijandschappen konden gisten en zieden
zonderdataan de christelijkeplichtvan dehuweljksvoorberei&ng een aderlating hoefde teworëen toegediend en de

jongenskielalslosprjshoefdetewordengeofferd op hetaltaar van heteeuwig-vrouwelijke der giechelende meisjesschaar.Binnen de spelregels van deze strikt aan jongens
voorbehouden reservaten kon,zonder dat de loenzende
deugd en het schele fatsoen er aanstootaan nam en,ineens
naar hartelustworden gew eend,gestraften geknuEeld,nagenoeg zoals heden ten dage binnen het reservaatvan het
voetbalveld.Armen dieom fiereschoudersworden geslagen,

handen diedoorhethaarvan ondeugendekM lebollen strijken,wangen die elkaarraken,benen die elkaarvoelen,vin-

gersdieelkaarknijpen,aldezeuitingenvan genegenheiden
plaagzuchtdiein hetdagelijksleven zouden worden bekeken m eteen wenkbrauw die in heelhaarwelving hetwoord

bedenkelijk uitschreeuwde,waarvan e1khaarpuntjeeendriewerffoeidewereldinzond,zijn in zo'n omgevingplotseling
aanvaardbaar.Voorde simpelen van geestisallessimpelen

dediepere gemoedstoestanden waaruitzulkehandtastelijkheden voortspruiten worden alleen door the discerning eye
herkend.Erm oet,om m éétevibreren,alshetw areeen speciaalstelsnaren in deboezem zijn aangebracht.
DeEngelse literam urvan de negentiendeeeuw kendeeen
lange traditie van dit soort boeken: van Tom Brown's

Schooldays (1857) en Eric:or,Littleby Little (1858),die
nog zwaarm oralistisch bepleisterd en ook in N ederland zeer

populairwaren,totTim (18:1)van Howard Ovedng SmrI88

gis.l4etlaatste boek,waarin deliefdemssen tweejongens
op Eton centraalstaat,is alweerveeluitgesprokenerdan de

eerstein derj.Zoverleek men in Nederlandniettekunnen
gaan.Toch kennen wij uit hetzelfde decennium van die
eeuw Jan-W illem'slevensboek.Lossebladenverzamelddoor
H.J.Schimmel:hetverscheen in 18:6.Deschrijvervantoneelsmkken en (vooral)historische romans Hendrik Jan
Schimmelwasdrieënzeventigtoen hijditboekhetlichtdeed
zien en wieenigszinsop de hoogteisvan zijn vroegstelevensloop,destreek en defamiliewaaruithijafkomstigwas,
de opleiding die hijvolgde,zijn vrienschappen en literaire
ambities,hetverhaalvan zijn vadersdoodendeomstandigheden die hem naarAmsterdam deden vertrekken m oetwe1
tot de slotsom kom en dat ditboek veel,zeerveelautobiografische trekken bevat.

De rode draad die door Jan-W illem's Ievensboek loopt

(van de rode draden in de wereldliteramuris een tapijtte
knopen,zogrootalsdeprovincieUtrecht)isdevriendschap
tussen tweejongens.Ook in ditboek speeltaanvankelijk de
kostschooleengroterol(in Utrechtrollenzegroterollenvan
rodetapijten)-hetbenadrukthetisolementwaarindejonge
Jan-W illem opgroeitendestrijdom zelfhandhavingdiehem
tewachten staat.M aarzijn grotejeugdliefde- hierhoudtde
vergelijking metde op het traditionele stramien voortbordurendeEngelseromansop (hetstramien,uiteraardzvanrode
en grote tapijtrollen)- zit nietop dezelfde schoolalshij.
Dorpsgenoten zijn zeslechts:Jan-W illem isdezoon van de
burgemeester,Rutger-lan van deplaatselijkegeneesheer.In
fragmenten - 'losse bladen'die lopen van 1832 tot 1844 -

verteltJan-W illem van zijn jeugd,zijn vem ederingen op de
Fransekostschoolin hetdorp,dearmoedein zijn ouderlijk
huis,dezenuwtoevallen van zijn moeder,dedood van zijn
vader,zijneerste- metironiebeschouwde- schreden ophet
padvandepoëzie,degodsdienststrijdindiejaren,deadelen
de vermeende adelop de buitensin deom trek,m aardooral

dieverhalen heen wandeltRutger-lan,aanvankelijk alszijn
intiemstejeugdvriend,later,wanneerRutger-lan in destad
is.gaan smderen,allengs steeds m eer a1s schim, als klopx8:

geest.M aaraltjdishijer,in een spelvan afstodng en aantrekking,aldjd weerduiken deherinneringen aan hem op,
steeds wordtzjn naam weergenoemd,denaam van denaieve zoon van de pillendraaier die,naa= ate het> k vordert,dehoogmoedigezoon van deschoutsteedsm eerboven

hethoofd groeit.Hetiseen spelvan jaloezie,concurrende
en elkaarcomplementerendekarakters:Jan-W illem isgroot
en Rutger-lan is klein en om te accepteren datRutger-lan

grootis geworden moetJan-W illem eerstmet zjn eigen
kleinheid leren leven en door een diep dalvan zelG ritiek

gaan.In zijn boezemvriend,zijn '- eelingbroeder',die hij
op hetlaatstvaak nietm eerherkent,diehem kwetsten on-

verschillig behandelt,blijktpasa1s hijzichzelfheeftleren
kennen,na een fase van watwe nu 'idendteitsverlies'zouden noemen,tôch nog veelm eer van hetverleden overge-

bleven dan hijdacht.Superioriteitsgevoelensbijzichzelfen
de angstin een ander zijn meerdere te erkennen,ze vervreemdenJan-W illem van zijn vhend,terwjlhj juistdenkt
datzdeander'zichvanhém vervreemdt.Jan-W illem istwintigeneenhalfa1sook hijtenslottenaarAmsterdam vertrekt,
metnog steeds geen meisje in hetverschiet,watme voor
een gezonde jongen op die leeftjd buitengewoon wenkbrauwverhogend lijkt:dan,tegen heteindevan hetboek,
voleektzich hetvolgendegesprek metRutger-lan,een ge-

sprekopdevalreep,wantRutger-lankeerdezojuistvooreen

vakandenaarhetdorp terug:?''Onlangs,''zegtRutger-lan,

'zlasik in een mysdek boek (...) datdevolkomen m ens 't
mannelijken'tvrouwelijkelementin zichverenigt.In dit1even zijn debeide helften gescheide'
n.Ik dachtdadelijk aan
onsbeiden.Jijbenthetmannelijk en ik hetvrouwelijk element!Daarom voorjou hetwoeligeleven,voormijhetstilIC***??
'zEn daar,* 1 de hoogste ontwikkeling bereikt worden,
beideelementen zich m oeten sam envoegen,zxlllen we,waar

we ook heensmiven,in degeestbijelkaarblijven,elkander
aanvullende,nie- aar?''

''Dathoop ik,Jan-W illem l''zeihijgeroerd,dehand,die
ik hem toestak,nemend en drukkend,te- ijlhijmediep in
de ogen keek.
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Hijkeerdezich afen nam langzaam deterugtochtaan.Ik
bleefhem nastaren,maarhijkeek nietom.W ewaren,volgenshem,in de goede richting;hijnaarhetsdlle dorp,ik
naar dewoelige stad.

Eenlangetochtwachttemijnog.
Maarwatwj besproken hadden wekte reeksen van indrukken,die hetverleden herinnerden en de toekom stvoorspelden;en de ten slotte alles overheersende gedachte ont-

lokte mj een juichtoon:ik heb hem teruggevonden en nu
voorheelmjn levenl'
Uitdeintensetoonzetdng van ditslotaccoordblijkt,voor
wie the discerning eye in z'n hoofd en deharp m etsnaren
in de boezem heeft,dathethier om m eerdan een 'gewone'
vriendMhap gaat- op een geprononceerdervoorpostkoneen

negentiende-eeuwse schrijver van Schimmels leefdjd,nog
geheelgedom peld in devloeistofderoudevaderen,zich wat

#ebijzonderevriendschap betreftnietwagen.
Jonggestorven:Jacob van Eeghen

Hetwordttijdvooreen bloemlezing uithetwerkvan jonggestorven dichters:een vademecum van vergankeljkheid
voorrom antisch gedrapeerde zielen.
Een uitgebreidebloemlezing - erbestaatweliswaarhetin

1:46 door Barend de Goede bijeengebrachte en ingeleide
KortDag,'keur uitde poëzie van jonggestorven dichters
sinds 1880',m aar de opzet hiervan was beperkt- hetging
om Nederlandsedichtersdiew einig ofgeen bekendheid had-

den gekregen:HenricusZ.A.Gutteling,JohannesPh.van
Goethem,Johannesvan 'tLindenhoutJr,Johan G.Danser,
Bob Stempelsen W illem W em erm an.Zewerden zesentwintig,achten- intig,drieëntwindg,zesentwindg,vierentwin-

tigenvijfentwindgjaaroud,in dezevolgorde.
De bloem lezing zoals ik m e die voorstelbrengt dichters

bijeen uitallerleilanden en djden,zowelpoëtastersalsgediplomeerde muzenzonen.Ze toontaan datdegoden jong
totzich nemen wieze liefhebben,maarook vroegtijdig de
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lampuitblazen van degenendiehungoddelijk oortdsterden
metgeronk.

Ikben een homoseksueleestheet-inmijnvrjeavonduren
en op snipperdagen - en houd dusvan nam revan hetsamen-

gaan mssen jeugd en dood,mssen morbiditeiten schoonheid.Hetiseen aandoening van nietgeheelgezonde w ekelingen,ik weet het.W e m ogen nooitvergeten dat ook 1e-

lijkerdsvroeg kunnen sterven,ook pruldichterssoms jong
de laan uitgaan.Ditesthetisch m ankementmaakthetbeha-

gen in mijn nietgeheelgezondewekelingschap erevenwel
nietgeringerop.

Hoejong moeteen dichtersterven om vooreen fatsoen!#kjonggestorven dichterdoortegaan?W fejonggestornen

wilheten sterftuiterlijk op z'n vierendertigste.Een vijfendertigjarig poëtisch lijk heeftvoorgoedhetrechtop detitel
van jonggestorven dichterverspeeld.
Vierendertig isdem agischegrens.A1heb ik die grenszelf

getrokken,zijisernietmindermagisch om.M fred Jarry,
Heinrich von Kleisten Gustavo AdolfoBecquerwerden vier-

endertig.Datzijnjonggestorvendichters.
Byron stierfop zesenderdgjarige,Rimbaud op zevenendertigjarigeleeftijd.Datzijn geen jonggestorven dichters.Ze
liepen al tegen de veertig;ze zochten de dood wel, maar
vonden hem te laat.D athethun schuld nietwas,zalieder-

eenbeamen.M aarermoeten grenzen zijn.
Drieëndertig jaarwerden Em estDowson en Bredero.JamesElroy Fleckeren Camllus,nög vroegerbijde pinken,
werden dertig,Shelley werd negenentwindg.HansLodeizen,
John Keats en Alexander Petöfi haalden de zesentwintig,

OttoW eininger(toch ook een dichterlijkenamur)en David
G ray dedrieëntwintig,en Perk w erd G eeëntwindg.
W ebli
jvenzakken.

Raymond Radiguet:twintig.
Chatterton,poor,poorChatterton:achtden.

Treurig ziet mijn bloemlezing eruit.M aar, ik zei het
a1,ookhetvoetvolk dienterinvoortekom en:van Jan FrançoisBrouwenaar,de Zeeuwse beeldhouwer-dichter die-hoe
kan het anders-vierendertig werd via G.L.van Oosten
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van Staveren (zesentwintig)totJacobvan Eeghen (zestien).
Zesuen!Hierbijkrijgtelke poëzieminnende pederastdie
8ezond van leden isprom pteen aanvalvan erodsche vibra-

tie:zeker,ookvoordezulkenismijnbloemlezingbedœld.
lk blijfeven bijdeze Jacob van Eeghen.Jonggestorven
dichtersmogen een romantische verkwikking zijn,jonggestorven slechte dichterszijn tragisch.'tKon nietsworden,
maar'tw5sook alniets.Dejongelootwerd in deknopgebroken,maarhetwasdelootvan een paardebloem .

De Keuze uit de Nagelaten gedichtjes van Jacob van
Eeghen (Amsterdam,1835;in 1877verscheennogeen tweededruk)bestaatuitdevolgendeafdelingen:Keuzeuitkinderlijkedichtproeven,vervaardigdopdenouderdom van1o,
1.1 en 12 jaren;Gedichtjes,vervaardigd op den ouderdom
van :(3 jaren;Dichtproeven,op den ouderdom van 14jaren
vervaardigd; Dichtoefeningen uit den bundel,vervaardigd

opden ouderdom van x5jaren,en Dichtsmkjesuitden laatsten bundel,diebegonnen wasop den ouderdom van 16jaren.

'tKnaapjezatnietstil!Hijdichttealdiejaren,van Kinderlijke dichtproeven tot echte Dichtsmkjes,ijverig over
helden die 'volmoed bij'tzien van 'svijandsscharen'gereed stonden om voor'tvaderland te sneven;hijbevolkte
zijn slagvelden metduizenden lijken en gewonden aan wie
nog een laatstelevenszuchtontsnapte.In weidseregelsm aal-

dehijdezeslagvelden af,terwijlze ?doordeoorlogssikkel'
werden gemaaid en in een Zegelied op den tiendaagscben

veldtogtroepthijuit:
Triumf!trium f!onsheirm ogtzegevieren!
Deleeuw verwon op 'tbloedig oorlogsveld.
DelastertaalzochtHollandseerteontsieren;
Doch Hollandseerisdoorhetzw aardhersteld.

Kloeketaalvooreen dertienjarige.Hijisaleen echtecitadelpoëet.lnzijn bloeddorsdgeijverdoethijmesomsdenken
aan JuliaMoore,deSweetSingerofMichigan,diein dejaren zeventig van de vorige eeuw Am erikapoëtisch teisterde.
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zlulia,'schreefderecensentvan de Pittsburgh Chronicle,'is
ergerdan een m achinegeweer.Ik heb zx doden en 9 gewon-

den geteld in hetbundeltje datzijthanshetpubliek heeft
geschonken.'
Juliawasde riséevan deliteraireavonden.Zewerd uit-

genodigdhaargedichten voortedragen,enhetpubliek joeldeluidbijelkezin.Bijiederstijlbloempjeklonk applausop.
Op eenavondkreeg Juliadöördatzeindemalingwerdgenom en.Ze trad voorhetvoetlichten sprak de volgende ge-

denkwaardige woorden:'Jullie moesten vijftig centsneertellen om naareen idiootte kjken:maar ik kreeg vijftig
dollartoe om ereen hele zaalvo1van te zien.'

Jacobvan Eeghen stierftevroeg om zoveelwjsheid deelachtig teworden.Zesden jaar,een mooieleeftjd voorjongensdiejubelen datHollandseerdoor'tzwaard isgered.
W atkomen weuitdepoëzievan deop zesdenjarigeleefdjdgestorven Jacob van Eeghen overhem aan deweet?Hij
woontin Amsterdam ,in dezom ertrektdefamilienaarbui-

ten.Hj iseen neefvan Van derHoop,en heeftzijn vader
vroegverloren.Hijschrijftookgedichtenin'tFrans,en door
'tLadjn vindthijeen boezemvriend.Hijwordtdoopsgezind
opgevoed.Hj ziet gaarne de maagdekens huppelen.Hij
schrijftvanafzijn tiendeelk jaareen dichtboekjevol.
In een Vaaw elaan -#n nersboekjenan hetjccr1855hijwastoenvijfden- schrjfthij:

Ligtelijk zijtgeook 'tlaatsteboekje,waarmijn geestzich
in ontston :

Ligtdat,eerweer'tjaarten eindloopt,ikeenprx i
derworm en word.

Ligtljk dat,eerweereen boekskedoormijnhandbeschrevenzij,
'tStillegrafmijneas'zaldekken,endedoodmijn ziel
bevrj.
Dan =,ltgijhetenigstwezen,watervanmijrestop aard,
En inubljftnogdebeelmisvanmjnzielalhierbewaard.
En werptiemand dan toevallignogeenblikjen op u af,
Zultgijzachtkenstothem zeggen:'hij,diemijhetaanzien gaf,
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W asgeen stouteverzenm aker,zoek in hem geenfierebard;

Alzijndeugdeneigenschappenwareneengevoev' hm .'
Hetiseen aangenaam tjdverdrjfin hetwerk van jonggestorven dichterstespeuren naarvoorafschaduwingen van de

dood.Georg Heym verdronk djdenshetschaatsen,en had
enkelejaren eerderoverbevrorenwateren doodgeschreven.
Ook Jacob steltonsnietteleur.

Hijwas geen stoute verzenmaker,hijhad een gevoelig
hart.Jacobschrijftgeen poëzie,maar'uitstordngen vanhet
gemoed'.HetGevoelen de Gloed zijn belangrijkerdan de
Kunst,schrjfthijin eenversdat'HetGevoel'heet.Datvers
ginghem zo terharte,dathj ernog een tweedeversievan
m aakte.In deeersteluidthet:

Ja,'tgeenhetoorslechtsstreeltdoorhoningzoeteklanken,
En nietdeborstontgloeit,doorechtedichw uurspranken,

Verdient,spijtfijnvemuftenschonemelodj,
Degrootseeemanm nietvan echtepoezij.
Hetrijm,dewoordenvorm,zijnslechtshetstoi/lijkhulsel:
'tGevoel,derverzenziel,huninnerljkvervulsel.
In detweedealdus:

Dwarrelweg,alsnajaarsbladen,
Bruizelheen,als'toeverzand,

Gij,dieinuw helselaagheid,
In uw snorrend onverstand,
In dereiuplaatstderDichters
(Hemeltolken van deHeer,
DoorHem zelfbestem dop aarde,

Totverkondersvan zijneeer),
Zonderdatgeu voeltdoorblakerd
Van 'twaarachdgegevoel.
Danisgeesteen dorrendeeiktronk,
En verbeelding,stofgewoel...
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Echtdeopvatting van een kind overpoëzie.Lach er Jacob
nietom uit;veelNederlandsedichterszongen hem vx r.
Lach gerustom zijn onhandigheden.Een zeemansvrouw
luistertaan hetstrand ofhethulkjevan haareegareedsterugkeert:

Zijhoortslechtshethuilen
Des'gierend'orkaans,

En'tloeijen enbrullen
Desholl'Oceaans.

Jacob van Eeghen w orstelde, vooralin zijn jongste jaren,

nogaleensmethetkeurslijfvan zijn dreunen.Hijkromp nu
eensin (Desholl'Oceaans),rekte dan weeruit.Om m aarin
demaatteblijven schrijfthijover'trooverenroten heerelijkedreven.OokVan Speykvertoonteenheerelijk gedrag.
Noodsprongen van een tienjarige? Nee,een eigenschap
vandeNederlandsedichtkunst.AlsCastoren Pollux zijn de
Nederlandse poëzie en onvolwassenheid m etelkaar verbon-

den.Datdepoëtischerekkingsdriftalom heerstebljktuitde
parodieProcpenan eenen Goeden Dichttrantvan- hijhad
zijn naam voorhetonderwerp mee- Strick van en totLinschoten.Dedichtkunstvan zijntijdindachtig,bezingthijde
oorlogderGuelfenenGibellijnen:
Nu gallemt'svolleksstem door'tfullepblaauw gew ellef,
Een hoog gehellem d Vorstvervollegtd'Opper-Guellef;
Een schellem stwaleftalviel'tarrem Kerrekhoofd
Van achtren warrem aan.Van hullep gansberoofd,

Dreigtelleksdollekhem eenerreglot.Hijkerremt,
Enhuiltzo sterrek,datzich 'tvollek zijnsontferremt...
Terugnaaronzejonggestorvenpoëet.
Vulselen gevoel:hetisnietde heleJacob.Hijkon ook
verstandig zijn.Een dichtermag Eeren Geld nietversmaden,zegthij:
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W antmetwatoogmerkzoumen schrjven,
Danvoorderoem,ofvoordeschjven?
en ook overdeaard van deheerschappijdervorsten wordt
hijindekorteloop derjaren pessimistischer.Totenmetzijn
dertiende was het louter God,Vaderland en Oranje.W ie
voorzijn koningsneefdewaseen held.Diebloeddorstigheid
wordtminder.Op zijn vijftiendeschrijfthijeen sonnet,'De
oorlog',datbegintmetdenietonverdienstelijkeregel:'kHeb
heden nachtgedroom d,een Kannibaaltewezen.De Kannibaalhoorthetgezalfvan een zendeling,en denktdatheton-

derChristenenaldjdvredeis.HijtrektnaarChristenlandom
er...nog wrederlieden dan de Kannibalen aan tetreYen.
Hetbegon Jacob enigszinstedagen.
Eenstrad ik een kam erin,
W aareen dam e,vo1van m in
VoordeGrieken en Rom einen,
M eteen grotefoliant
In haarongewassen hand,

In eenhoekjezattekwijnen.
W atgebeurterin 'tvertrek?-

Achterbredeschuifgordijnen
Houdthaarm an haarvoordegek;

Daarhjin eenliefelijkpraatje
Zichbevindtmetbuurvrouw Kaatje.
Dem ensen bedrogen zichzelf.Zebedrogen elkaar.Deoorlog
w as het grootste bedrog.Ik w eet niet ofhetiets doopsge-

zindigsis,maardesluiervan zijn onschuldwasdoorbroken.
Ophetgelithografeerdeportretjebijdeuitgavevan zijn rijmelarjen ziethijerdanook...aanvalliguit.

Deromanvan een tienjarige:Kappipo
Erbestaatnögeen gelithografeerdportretvaneenschhjvend
knaapje.Ditmaalschreefhetproza.Ernstig staarthetons
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aan,zjn hoofd isietstegroot.In zijn handhoudtheteen
ganzeveer.

Zijn jeugdig voortbrengselwerd in 1871 onderde titel
Kappipo uitgegevendoordepopulaireveelschrijverR.Koop-

mansvan Boekeren:deze schreefromans (Acn den Booze
verkocht)Eeneweduwemetnegen kinderen),kinderboeken
enverderalleswatmaarteschrijven viel.Defamilievan de
prille auteur had hem het m anuscript ter inzage gegeven:

'Degoedemensen kenden mija1siemand,'deeltKoopmans
van Boekeren in zijn voorrede mee,'diewe1eensvooren
overkinderen schreef,en zo'n man,dachten zij,heeftzeker
we1plezierin hetm anuscriptvan een kind.Nu,ditza1m en,
hoop ik,zo gek niet vinden.Of waren ze onvoorzichtig,

daar zijde nutdge 1esvergaten:Bijeen schonekat dient
geen bon- erker?'

Ook in een tweedevoorrede- IetsoverJeSchrijnernan
Kappipo-doethijzijn bestom te suggereren dathethier
geen mysdficade betreft.Uiw oerig citeert Koopm m s van

Boekeren uiteen briefdiedeanoniemeschrijvervan Kappipo hem deed toekomen.Hijisinmiddelsvolwassen geworden en kjkt terug op gijn minderjarige pennevrucht.Hij
vertelthoe hj alskind op hetidee kwam een verhaalte
schrijven:oplangeavondenin familiekringwashetmrenin
hethaardvuurdeenigebezigheid.M sereenseenkooltjeuit
de haard moestworden gehaald was dataleen evenement.

'Vaderheefthet(kooltje!reedsin 'toog en grijptnaarde
tang.Nee,daarm oeten de oudere broersnu nietaankom en,
wantzebrengen de boelm aar in de war;in een kachelpo-

ken,datistotdaaraan toe,maarbij'thaardvuurvoegtde
tang nietin iedershanden-'

W elaan,hethaardvuurtje schonk we1aieiling,m aar op
den duurniet8enOe8 voor een kind zmeteen enigszins1evendigegeest.#
Daarbijkwam datde schrijvervan Kappipo zijn broers
verm aandezich tothetpoken tebeperken en dusniethetge-

1uk smaaktedatéén hunnerin de haard viel- zodathijde
Pokerkon poken om zijn geestwakkeren levendigtehouden,overeenkomsdghetEngelsekwatrijn:
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Billy,in oneofhisnicenew sashes,
Fellin thefireand wasbum tto ashes,
Now,although theroom growschilly
Ihaven'ttheheartto pokepoorBilly
watik in de?luim lge'trantvan Koopm ansvan Boekeren a1s
volgtzouwillen vertalen:

MijnbroertjePiet,metz'nnieuwedas,
Vielin hetvuur,en verbranddetotas.
'tW ordtkilin dekam er,dekachelgaatroken.

Tochvindikhethardom mijnPietjetepoken.
Daarzulkegenoegens voorhetbaardelozeknaapjenietwaren weggelegd en het haardvuur alweldra zijn geheimen

had prijsgegeven,werd er een oud,dik schrijloek opgexharreld en hetverhaaloverKappipo nam een aanvang.

Ditschrjftdedoorpyrotechnischemonotonietotfabuleren gedreven anonym us aan de heerKoopm ansvan Boekeren,en wijgeloven deheerKoopmans van Boekeren,zoals
dathoort.Kappipo is een schone kat die hetpad van een
bontwerkerkruiste,geen mystificatie.

Hetjongskeheeftzijn verhaaltweemaalbewerkt.Deeerstebewerking bleefonvoltooid en werd op achtjarige leeftijd metpotlood neergeschreven.Detweedebewerking ontstond op tienjarige leefdjd,in inkt.Alleen dezelaatste is
dusmetrechtzijn pennevrucht.
Beidebewerkingen biedtKoopm ansvan Boekeren delezer
aan.De eerste w ordt in een geheel gelithografeerde kopie

weergegeven,vijftig bladzijden steendruk waarop deavonturen van Kappipo in kinderhandschriftstaan neergekrabbeld,verluchtm ettekeningen.

Echtekinderhanepoten zijn het,metverbeteringen,spetters,inkwlekken en a1.Detekeningen komen jevertrouwd
voor;kindertekeningen hebben ietsdjdloos;zezijnblijkbaar
nietaan stijlen ofontwikkelingen onderhevig,nagenoega1s
kattengem iauw en hetgedrag van polidci.Ook in devorige
eeuw legde een kind een paard vast op hetm omentdater
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eenrianteguirlandekeutelsonderzijnstaartzichtbaarwerd.
Detweedeversie staaterin boekdruk.M aaralleen aldoor
hetlithografisch weergegeven m anuscript,dateen derdevan
hetboek beslaat,isKappipo een curiosum.

'tZou geen gek idee zijn een verzameling aan teleggen
van typografische aardigheden in negentiende-eeuwse boeken.
Enkelesuggesdes.
ThomasChatterton staatop de dtelpaginavan Ten Kate's
gelijknamigegedichtals een roderegenboog gedrukt.

BijK.H.deQuékerkomenveelnaamdichtenvoor,in zijn

Kaf& Koorniszelfsdeopdrachtereen:denaam staatdaarbijsteedsgekanteldop depagina.In dezelfdebundeltrelen
wehetgedicht'Stortbeekje'aam datzobegint:
'k W il
Stil
G aan
Staan,
D aar
W aar

'tKlaar
N at
Spat,

W ild
Gilt,
W oest
Proest,

Luid
Spruit
O ver
'tLover.

Endatgaatgeruimetijdzoverder.
In de Bloemlezing uithetM engelwerk nan den Leidschen
Studentenalmanak I8x4-x8p4 staat een griezelverhaal in
bloedrodeletters.
In de Gedichten van Pieter Rutger Feith loopteen tekst
van delinkerpagina doorop derechter.
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B.W .A.E.SloettotOldhuislaatzijn opdrachtdJnM a-

ria(Herjstdraden,Deventer1873)in goudafdrukken.
Iz1...

Terug naarde inhoud van Kappipo.

?DeZeineKappipo,'aldusbegintderoman,'eenjongetje
van5 jaar,washetkindvan enen dmmerman.Hijwaseen
aardigsnappertje,en watnoghetmooistewas,hetkindwas
voordekwaadstem an nietbang.'

OpdevolgendebladzijisKappipo alelf.Hijgaatmetanderejongensuitbraambessen zoeken:'Toen zijnueen hele
menigtegevonden hadden,gingenzijin deschaduw vaneen
hogeeikenboom zitten en aten dezelveop.z
De m enigte braam bessen,w elte verstaan,nietde eiken-

boom.Dezejongeschrijversteektvoldeftigheden.
Erkomteen haaslangsen dejongenslopen dezelvena.
'tHeertjeK.blijkthelemaaleen ondernemendejongen.M s
hijeen soldaatdie zijn geweerschoonmaaktnaarhetkruit
zietgaan,krjgthijdaarook 'zin'in.Hijsteeltwatkruituit
een ransel,en strooitdatuitop de voetvan een soldaatdie

dichtbijhetvuurzit.Boem !Daarstaatdesoldaatin brand.
Ilan NverktKappipo bijeen boer.Hijzieteen zwijn,schiet
hetzelvedood en snjdthetdestrotaf.'Kom,'denkthij,?ik
zalhem een steekgeven en dan eenszien,hoehijervanbinnen uitziet.'Ofhijontwaarteen osvan deboer,grijpteen
steen,en werpterhetbeestmeevoorzijn kop,zodathet
dood neervalt.Enzovoorts.Loze Kappipo!Echteen jongen
van alletijden.Kappipo moetsnelvluchten voorde boer.
Zijntrouwehondvolgthem .
op-euw zwerfthijrond.Hij'verlangtzeernaareenmenselijkewoning'Duizenden streekbewonerszoekenhem,om dathijdeosvan deboerheeftgedood.W anneerhijtegen
een naan die hena aanspreekt naet z'Ia! goeden morgen

vriend Janl'zegt:?Ach man,ik heetgeen Jan!ik heetKappipo'valthijdoordemand.Hijwordtopgebrachten moet
twee maanden zuchten in hetcachot.zOp dringend verzoek
van Kappipo &verd zijn hond bi
jhem in de gevangenistoe-

gelaten-'

Zohobbelthetjeugdigemeesterwerkvoort.
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Kappipo ontvluchten wordtopnieuw gevangen gezet.Op

een ochtendkomtereen tweeling bijhem inhetzelfdehok.
Debeidekinderen trillen alspopulierbladeren,daarzevoortdurend vrezen aan degalg te =,llen belanden.Om = teverstrooien verteltKappipo zeeen fabel.
Hetis een verhaalover een hond en een katen hun kin-

dertjes.Erstaateen plaatje bijwaarop oom Hond op bezoek isbijPoes.Poesheefteen schortjevooren oom Hond
een hogehoed op.Depoezenkindertjesschenken thee.Ook
verder is hetgezellig:er hangt een aiiche van het 'A ntiBontwerkersverbond'aan de m uuren aan hetplafond bun-

gelen watmuizen.Het verhaal dat de kleine auteur zijn
kleineheld,Kappipo,laatvertellen isalnetzo genoeglijk:
oom Hond en tante Poes 8even voor hun m ededieren een

feestje,waaropiedereen elkaarverslindt.
Kappipo komtvri
jen wordtsoldaat.Hijgedraagtzich nu
braaf,'leertpsalm en en gezangen van buiten ofdoetderge-

lijke nuttige bezigheden'.Hijraaktbijveelgevechten betrokken en isop zekerogenblik aldertienjaarverdwaald.
Hijonderscheidtzich door dapperheid.Hetverhaalrolt
maarvoorta1seen karosop vierkantewielen.DejongeK.
vindtdeonwoerdekindertjesvan de koning en khjgteen
kasteel.Hijwilzich verloven,en daarkomtjuisteen juffrouw aangelopen.In een nieuw gevechtwordtzijn neusafgeslagen en daam a blijkthijzelfkoninggeworden.Op het
kroningsfeesttrouwthijmetdejuirouw.Maar'madam de
koningin'krijgtop hetfeestmeteen een koekjevan Kappipo'sversgebakken braal eidsdeeg.Zijheeftzich prachdg
uitgedost,maarhijspreekttothaar:'Trek een fatsoenljk
kleed aan,en m aak nietzoveelbombarie.Steek u lieverin
een kussensloop,een berenhuid ofeen aardappelzakl'
Ach,w aren allekinderen koning!

Kappipo laatin zijn land een volkstelling houden,en zo
vindthijzijn oudersterug.'Hijleefdenog enigejaren gelukkig bijhen,en stierfna 6 jaren geregeerd te hebben.
Zeerplechtigwerdhijbegraven.'
Zoeindigtdezeroman van hetdenjarigekind.Demoraal
is dus:wiltu koning worden,probeer dan een haaste vangen.
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0,debitterebekervan mijnonheil

Een negentiende-eeuws kunstenaar die jong sterft,aan de
tering,veel onoverkomelijke luiheid en spleen bezit,een
dagboekbijhoudten brieven schrijft.Ai-ai.
De kunstenaar heetGerard Bilders.Hijwas schilderen
leefdevan 1838 tot1865.Zijn 'beschermheer'Kneppelhout
gafBilders'dagboek en brieven in de negentiende eeuw al
uitin een kleine oplage,en W im Zaalverzorgde daarweer
een bloem lezing uit,met een inleiding en verbindende tek-

stenonderdetitel:Vrolijknerstew en.
In Zjn inleiding schrjftZaaldatVincentvan Gogh van
dezedagboekenberoerdwerd,maar,zovoegthijeraantoe,
uiteen Hassliebe,'om datGerard hem na stond en hem met

zijnmelancholiebedreigde'.
Gerard Bildersis a1s schrijver een namurtalent.Zwierig
zwelgthijin zijn eigen onheil.Zijn schilderijen hebbenook
datgrijze,enhijbeklaagterzichtelkensoverdatzijndoeken,
a1shijzewarm en zonnig wilm aken,zoals de mensen dat
graag zien en ophangen,kilen dofworden.Hijiseen '
modern'schildera1,een impressionist('Hetismi
jndoelnieteen
koe te schilderen om de koe,noch een boom om de boom ;
hetisom doorhetgeheeleen indruk teweeg te brengen die

denamursomdjdsm aakt,een grootse,schone indruk,ook
doordeeenvoudigstemiddelen.En zie,datismijnognooit
gelukt')enzijn blik isgerichtop Frankrijk,opParijs.Hijza1
ernooitkomen,doorzijn fatale armoede.Zijn 'beschermheer'Kneppelhout,diehem kortetijdeen toelageverschafte
en erdaarnatotaal,compleet,vernietigend meeophield,wil-

dehem geldgeven om naarDresden tegaan (deoudemeesters,nietwaar),maarGerard wildenaarParjs,en hetwerd
dusLochem.
Ik schreef beschernqheer tvzeenxaal m ssen aanhalingste-

ltens,wantondankszijn welwillendheid heeftKneppelhout
altijd geprobeerd Bildersin een richting tesmwen diehem
zelf voorogen stond:hijbegreep hetoriginele in Bilders
m isschien wel,maarbeknottehetuitallem acht.
Bilders'voornaam ste handicap,naastKneppelhout en de
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armoede,waszijn W eltschmerz.Hetbesefvan zinloosheid,
van willoosheid,zijn luiheid (terwijlhijtoch rustig voortschlderde),zijn zuchttotianeren,breeduitwordterm ee
gekoketteerd.

De zwartgallige zelfontleding in zijn dagboek,zijn zelfverwijten worden nooitlarmoyant,hijheeftstijl.Op zijn
eenentwintigste kan hij alin zijn dagboek schrijven:Das

Lebenistim Grundedochfatalernsthaft.Endansteedsdie
arm oedeweer:?Erkomtiets arm oedigsin mijn geest.M tijd
tem oeten opzien tegen ietsdateen gulden vijftigkost,maakt
mijzo klein datik volstrektallegrotereAnsichten verlies-'

Bijnanooitweethijeenschilderijteverkopen,ena1shethem
wellukt,dan tegen belachelijk lage prjzen.Hij doetzijn
besterachterte komen w athetpubliek wilen zedatdan ook

maartegeven:'Hetzijn vooraldeHollandselandschappen,
die men hier te lande hetliefste ziet;voorbergen halen de
H ollanders de neus op.De m ensen willen gaam e veel en
vooralverzien.In zoverregeloofik,dateen ofanderezand-

woesdjn geen slechte speculadezou wezen.lk ben dan ook
bezigom in allebomen op mijn schilderjen gaten teboren,
opdatmen erin 'shemelsnaam doorheenkunnekijken.'(Uit
eenbriefaanKneppelhout).

Hetschrijven in zijn dagboek verstrekthem nog enig soelaas.Op zijn tweeëntwintigsteverzuchthij:zTweeëntwintig
en dan somber!Hetisbespottelijk,ongelooflijk.M aareen
grootgedeelte van die tweeëntwintig jaren heb ik boeken
gelezen en gedroom d:daar za1de foutliggen.lk zou iedereen hetlezen en fantaseren willen afraden.M en vindt ge-

vaarlijke waarheden uit;gevaarlijk,omdatzijkomen door
het kanaal van de kunst en niet uit eigen ondervinding.'

Zijn simatieblijftsomber,zijn eenzanmheid neemttoe.A1
schrijfthijdathj hetin zijn dagboek nooiteensheeftover
devrolijkedingen diehijtoch ookmeemaakt,degoedemensen diehijtoch ook ontmoet,hijblijftzichzelfvoorspiege1en alseen ongeluksvogel:a1shijeen paraplukoopt,houdt
hetvoorgoedop metregenen,alshijeenzaakindoodkisten
wilgaandrijven,stoptdehelemensheidmetsterven,ik be2O4

doelmaar.A1shijeindelijk watcenten heeft('Lieve rijksdaalders,vergeetmijniet!Ikdoehetu ookniet:en om goed
metkwaad te vergelden,zou toch watalte barbaarsvan u

zijn')en naarLochem kan gaan om in denatuurindrukken
vt
s
ouokrdo
zonni
or,g
wa
es
tcna
hilmur
derij
li
ej
nkowe
pteerdo
eee
nn,regenthetdaaraanéén
kolfjenaarzijn handis.
Hijzoeklnaarbewijzen voorzijn zwartgalligheid.Op zijn
drieëntwintigste horen we in zijn brieven dathijhoesten
bloed begintop te geven:de zekere tekenen van een naderendeinde.

ln hetjaardaarop verdienthijnog watgeld doorvoor
Kneppelhouteen vertaling temaken (diedezedanongetwijfeldonderzijn eigen naam zalhebben doen verschijnen,zoalshijhetook deed metFarrarsjongensboek McnKwaadtot
Ergerj,enonderneemthijin zijn dagboekeenpogingtoteen
verhaal,totliteratuur.M aardanwordenzijnbrievenenaantekeningen spaarzamer.Hetdagboek breektalshijvijfentwintig isplotseling afz-delaatstezevenbladzijdenblijkener
lateruitgescheurd.W e vernemen alleen nog dathijzijn
treurigehuurknmerverlaten heeften weerbijzijn vaderop
dePrinsengrachtisingetrokken.

Een hom loos leven,een bijtend boek.W im Zaalnoemt
heteen geheime tip 'onderm ensen diein buitengewoneboeken belang stellen.'Geheim is hetnietm eer,buitengewoon
nog wel.
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Del dex van verboden w erken

Overhetnutvan hetkatholicism e

Voordeerotomaan isdekatholiek van onschatbaarnut.Hij
die het pad der zonde zoekt oriënteert zich op de roomse
poolsterhetbest.Edities van de Index Lïsrorum Prohibitorlfm behoren totde handbibliotheek van elke galante avon-

turier.Honderden bladzijdenmetsuggestievetitels:deIndex
zelf is één verrukkelijke aanstoot van de eerbaarhdd en
vormtde duurzaamste bijdragevan dekatholieke Kerk tot
dehistorie van de geest:a1sbibliografie van goddeloos so-

domitischeenmeergebruikelijkegenietingen.
Hetiseen zekere wegwijzernaardeondeugd.Nooitben
ik,in mijn eerstenieuwsgierigejaren,op hetspoorvan zoveel ?interessante werken'betreiende geesten lichaam gebracht a1s door de Standaardcatalogus ran het R.K.CentraalBureau voorLectuur,onderleiding van A.B.H .Gielen
SJ.Hetwaseen goudmijn van m odieuze,anarchisdsche,ontuchtige,verkeerde,hoerige,opw indendeen polemischeboeken,kortom,van alleboeken dieik woulezen.
De saaieW oodbrookersvan hetsocialism e en aldie verdraagzame vri
jdenkerswaren toch m aarnietin staatzulke
catalogiaan teleggen.
H oorw atpaterGielen bijvoorbeeld,korten bondig,bij

denaam Aletrino opm erkt:'M en m ag zich welafvragen of

deze boekstavervan allerleiafwijkingen nietzelfeen psychopaatw as.'
Hoekan hettreEender?M eteen allesvan Aletrino in huis
ehaald.
D e pater overGerard van Hulzen:'
Hijschroomtnietde
walgelijkstetoestanden en meestweerzinwekkendeontred-

derden voor te stellen - socialistische tendenz!- gelukkige

huwelijken schijnthijniettekennen,wantoveralheefthij
demondvolvan vrijeverbindingen.Eerlijk gezegdmoetvan
Hulzenheteersteboek nog schrijven,datzijnlezersopheft.'
W iezou nazoietsnietnaarGerardvan Hulzen (ondanks
zijn mondvolvrijeverbindingen)reikhalzen?
W ie zou niet,alshijhoortvan de ?beschrijving van een
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hartstochtelijkeaanranding enerjongevrouw,dooreen toneeldirecteur?benieuwd zijn naar de roman Caleidoscoop
erigvgn Cornelis.Benim a?W iezou geen vonk van nieuwsgi

heid naarH.van Loon in zich voelen losslaan,w anneerpater Gielen ons op hethartdruktdathij'onbruikbare'boeken heeftgeschreven,en datze ?om de troebele levensbeschouwing,om het som ber pessimisme en om de rare Jin.

gen,dieeropzedelijkgebiedgeH uren've- eeelijkzijn?
Jarenlang heb ik antiquariaten bezochtmeteen lijstjeop
zak van dçboeken die Gielen sl'wansmakelijk'en 'idioot'
noemt,van boeken z&e men in gezelschap nietpleegttenoemen',van 'beslistontredderende lecm ur',en ik werd er,in
bibliofielezin,een gelukkigm ensvan.
HetPausdom legde me geen w m deieren.Ik ben de normen veeldank verschuldigd.
De hersenpan van Gielen slwasm etnormen gestoEéérd.

Niemand kon mijbijvoorbeeld x veeldtels,uitde eerste
decennia van dezeeeuW,aan dehand doen overdiezo door

endoorongezondeondermijnersvan hetgavegezin,dehomoseksuelen,in geen literam urgeschiedenis trof ik ze aan:

BemardBrondgeest:Doolhof('een verheerlijkingvan homoseksueeleliefde;verboden boek'),A.Engers:Pecccpf?...Roman uithetHaagschelenen('
pleidooivoorhomoseksualiteit.
Verbodenz),M .J.J.Exler:Levensleed ('eene vergoelijking
derhomosexualiteit.Verboden') en Ch.van Heezen:Het
.

Maskeren Anders ('twee verboden boeken,diein romanvorm een betoog houden ten gunstederhomosexualiteitzl-'
W istu van 'tbestaan van zoveelverdorvenheid?Zonder

Gielenwarendietitelsjammerlijkindevergetelheidgeraakt.
Hijbespaardeons,liefhebbers,veelmoeite.
DuPerron a1spom ograaf

A1svijfde,zesde,zevende en achtste deelin dereeksErotisch Panopticum isbijdeEliancePersvan PeterMullerde
*ZieoverdezeH ken:Anerechts,pag.a4d-a8a.
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verzameldeerotischepoëzievan E.du Perron verschenen:de
initialen Ezvan hetuitgeversvignetslaan vooréén keerniet
alleen op de pers en de reeks,m aar ook op de auteur.Het

lijktbovendien nietmeerdan gepastdatdevierin cassette
gestoken delen werden gedrukt in Epe,een plaats die zich

zowelvanvorenalsvanachteren gelezenaansluitbijhetgeheel.
Hetkostteveelzweeten tranen ofm isschien wel,de dtel
van een eerder in dezelfde reeks Erodsch Panoptimlm verschenen deelindachdg,veelspe= a en tranen vx rdatalles
zo rond kwam :de voorbereidingen namen meer dan den

jaarin beslag.Uitgezworven manuscripten,bibliografische
nessehalzen,weigerachtige drukkers,verniedging van het

zetseldoortoedoen van diepgeschokte,in hun zedelijkheid
aangetasteEpesezettersvrouwen,zebestaan nog.
Hetresultaat,nazoveeltegenslagen,ligternu.Vierfraaie
delen,e1k van een verantwoording voorzien doorKeesLek-

kerkerker.Deteksten van de laatstetweedelen verschijnen
hier voor het eerst in druk,er bestonden m aar drie typoscripten van.Peter M uller en Kees Lekkerkerkerhebben ze
uithun armetierigejasgetild en eenpurperen m antelomgehangen:een drolin een gouden koets.Zohoorthetook.
'IeteerstedeelL)e koning en zijn vin.ErotiesGedichtin
Veertien Zangen verscheen anoniem in x9z6,in elfexem -

plaren.'Noggeen zeventien jaaroudwasdekoning,'zobegintde cyclus.Hetlijkteen toespeling op Rilkesberoemde
beginregel:'Der König istsechzehn Jahre alt.'Te- ijlde
koning bijRilkeevenweltotzeventigtelteerhijzijn handtekening ondereen doodvonnisplaatst,tekentDuPerronsko-

ning zijn eigen doodvonnisdoorzeven maalachtereen zijn
signamurineenderopeningenvanzijnvroegeremin,Maria,
achter te laten.M achten vernedering,incesten religie spe-

1en een rolbijde rijpeweeldevan veelschaamteloosvrouwenvleesdiehiervoordejongekoningligtuitgestald:'Hij

had twindg teelballen /w illen hebben om haartelkeY weer,
metnieuwekrachten,/ metverdubbeldebegeerte,tenem en,
tedoen sm elten.'Hetkind wordthierm an,demoederhoer,
kortom ,hetbeproefde patroon van hetstille rokkenkind m et
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de diepegronden,de sensuelenotarisin deprovinciediehet

fantasiepaard van zijn begeerteberijdtdoor,op papier,zijn
trouw-katholieke dienstbode de rol van dikvlezige nymfom ane toe te dichten,beurtelings wreed en onderhorig, de

Allmacht W eib waaraan hij in een extase van lachende
schaam lippen,zwellende tepels,bezoedelde roedes,ontstoken eikels,beblx deschedesen innigvermengdeliefdesvochten ten onder gaat.Pom ografie derhalve,de enige slechte
literamur die metde goede gem een heeftdatze de zimnen

activeert,de tjd op aangename wjze doodten de banale
laagvlaktevan pieken en valkuilen voorziet.

Endeetmijnliedietsinu branden,
Geeftblusschendearbeid aan uw handen.
Van de overigedrie delen verscheen alleen heteerstedeelal
eens,in x9z5, in boekvorm . Het heette toen Agath.Een

Sonnettenkrans, 'Gedrukt in vijftien exemplaren/totopwekkingvan den Bond van Slaphangers'en deauteurnoem zich W .C.Kloot van N eukem a.Dit pseudoniem geeft de
toonzetting van hethele gedichtaan:metveelzvla',scheten
en kots wordt er verslag in gedaan van een vri
jpardjmet
'vetteAgatha,onze keukenm eid'.zonsgeil1ag a1seen meer
in 'tledikant.'
OnderdetitelIn M emoriam Agathaeisditdeelnu samen
metHetlied van Vrouwe Carola en Naarouden trantuitgebrachtonderde verzameldtelKl
ooftegencylinderenonder
hetpseudoniem Cesar Bom bap precies zoals Du Perron ze
ooiteensvan plan wasuitte geven.In rondeel,lied,ballade
en stnnzm worden erde them a'snog eensin gevarieerd:

Uw borsten,naddrend om uw navel,
Alsdikkevogelszondersnavel,

hebben,mevrouw,mijganschvervaard:
zooalsnaardem oerasterreinen,

waarpaarden spoorloosinverdwijnen,
deboerm etholleontzetdng staart.
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Ik dteerm aarde alleronschuldigste strofedieik in dezebundelskon vinden,w antik bloossnel.
Lezersdieop hetterrein van depom ografienietongevox
e-

1ig zijn voor enige vis comica raad ik als'blusschende arbeid'aan de verantwoordingen van KeesLekkerkerkerte1ezen,waarin m etde grootstmogeljketekstkritischenuchter-

heidverslagwordtgedaanvan dewijzigingen dieDuPerron
in zijn opeenvolgendeversiesaanbracht:7,7 waarnietmet
pik,/zij'tnietmetpiel;v,lz haar reet/heur reet;12,6
zwans!/staartl; x3,8 twee m elkballonnen (sopen doorgestreeptmelkinrichtingl...ba,(uffhè bah,)/melkinrichting
hè...bah;15,9wanneerze(boven doorgestreeptzoozij)ook
datnietinhaarslokdarm /zoozijook dàtnietin heurkeel.

gat;enzovoort.

.

Datgaatzobladzijden door.Een toonbeeld van waardevrije inventarisatie en ongewilde humor.Ofeen verzekeringsinspecteur in een lekkende hoerenkast de schade opneem t.
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Lullem an en stom pie

M séén van devijftigEroticaRarissimauitcat.x6Iwerdin
aprilx98I,bijJ.L.Beijersin Utrechteen Examen deFlora

:l'esetd'obtenirson diplômedeputainaangeboden.Hetis
een soortsam enspraak in verzen m ssen een hoerenm adam en

een flledejoie,die een reeksvan vragen dienttebeantwoorden overhethoeen watvan demenselijkegeslachts-

gem eenschap,een theoretisch exam en dathaareen verdiende plaatsm oetverschaEen in hetbordeelvan madam e Lebrun, 6851s, rue Richelieu, 'een van de gerenom meerdste

Parijsez'huizen''djdenshetSecond Empièe'(PascalPia:Les
linresdel'enferj.Devragen van madam Lebrun betreEen
deaanduidl
'ngen voorhetmannelijk geslachtsdeelen 'voor
de beide beuzelingen, die er achter hangen',voor de daad
zelf,voordem anieren om diedaad tevolbrengen en om on-

willige ofaan grijsaardsbevestigde apparamurtotleven te
wekken - tenslotteinform eertm adam nog naardeeigenaar2E2

digheden der onderscheiden nationaliteiten.UitFlora'sant-

vzoorden bDjktdataan de theorie een grondigeprakujk is
voorafgegaan:m adem oiselleklaptnietuiteen kleuterschool,
ze geeftantwoord als sexuologe,lexicologeen folkloristete-

gelijk.
Ditisde geleerdeverhandeling diezijlaatvolgen op de
vraag welke nnm en ergegeven worden aan het'instrum ent
paroù lem âlepisse':
L'académicien dit:mon vit;lem édecin:
M averge;lecuré:m on m em bre;uneputain:
Laqueue;ilestnomm épineparlalorette;
Un choseou bien cela parunefemm ehonnête;
Jacques,parlefarceur;braqmard,parl'ém diant;
La bibitteau petit,parla bonne d'enfant;

Lejeunehommepuceaul'appellesonasaire;
L'ouvrier,son outil;la grossecuisinière,
Unecourte;ildevientdard aveclepioupiou,
M aissivousentendez:m on nœud'c'estlevoyou!

Alduspasseren alle aangeduide vraagsm kken van m ateriële
en mechanische aard de revue.Een 'curieuseém dedel'argot

érotique'noemtGay (Bibliographiedesouvragesrelatifstb
l'amour,aux femmes,au mariagejdezedialoog:voervoor
filologen.
Zeldzaam isdeze,voorheteerstin x846 verschenen,tekst
van LouisProtatniet.Gap Perceau en Piaverm elden edities
en herdrukken van x864,18:3,xgxo,xvx: en xgzo;bovendien isze opgenom en in Le Parnasse satyrique du dix-neuvième siècle;ik vestig er hier de aandachtop omdater,in
heterotisch veelm eer m isdeelde Nederland van de negentiende eeuw,een vertaling van werd gemaakt- één van de

overige Erotica Rarissima.De catalogusvan Beijersnoemt
a1sjaarvan verschijnen:circa1852.Een gokje,nietslechter
dan anderegokjes.A1splaatsstaatin deuitgavezelf:Rotterdam .
Flora's examen in d'Orientalheetde Nederlandse vertaling - eveneens in verzen.Onverwachts wordtonseen blik
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geboden in de keuken van ons negentiende-eeuwse seksuele

jargon.Als volgt an- oordtde polderlandse Flora op de
vraag van de madnm van deO rientalwelke nam en ergegeven worden aan het'instrum ent,den man tot:uiten dienshg
*#
'.
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Geleerden zeggen vitus,doktersnoem en 'troe#e.

Een geesteljk persoon spreektvan zijn lid.En vroede
hoeren zeggen zwants.Een pinneke,dathoort
m en som sook w el.En lulleman isook een woord

voor'tlagevolk.Eennettevrouw zegtdingetjen.
MijnJaapiezegtdeluimige.'tGenalletjen
ofjongeheer,zoonoemtheteen onnoozqebloed,
dieluimigschijnen wil,ofaardigwezenmoet.
Een mesofzwaard ofkaasmesdragen destudentO ,

en luloflulletje,datzeggenveleventen.
Bijeenenzuigelingdaarheethetnogpipi.
Eendriekwartspuistjezegtdewerkman.Allen,die
deskoningsw apen dragen,hebben ook een ridder.
Dedikkekeukenm eid,die'tland heeftaan een bidder,

zeilaatstkortjan.Hetwordtookweldelangepoes
genoem d.En pieleman,datzegtm en in een soos,

ofstaartje,stompie,zwartePiet.Eenzwelneusis
een naam,dieook w elpast.Doch sfekkfcisgewis...

A1s je maar lang genoeg wacht wordt e1k pomografisch
schandaalwerkjeeen culmur-historisch bezit.Zulkelexicografischevindplaatsen en bewijzen datdat-en-datin die-endietijdwerd gezegdzijn- hoewelzekridsch bekeken moeten worden;somslijktdevertalerenkelhetFransteverhollandsen;daarstaattegenoverdathijzesentwintig equivalenten geeftin plaats van dezestien in hetorigineel- zulke

bewijzen zijn,wathetnegentiende-eeuwseNederlandsbetreft,te schaars.Een sfek wordtin hetEroffsch woordenboek
van Heesterm ans,Van Sterkenburg en Van der Voortvan
derKley nog we1genoemd (aangetroien in deContes#amands de Belgique uit hetzevende deelvan de Kryptâdia:

'A peineJean est-ilenfoncéson stekdansson trou')engeval
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eniongeheerzijn bljkbaarvan alle tijden:maarwaarblijven kaasmesen zwelneus?Zestaan ernietin vermeld.W at

moetik me trouwens voorstellen bijhetdriekwartspuistje
van dewerkm an,behalve dan watFlora m eopdraar me er

bijvoortestellen?Erotischewoordenboeken zijn,meerdan
welkeanderew oordenboeken ook,produkten van toevalen
geluk.

lklietingezelschap hetwoord driekwartspuistjevallen.Enkele dagen later kwam een vriend,die aanwezig w as geweest,m ehetvoorwerp zelve brengen (nietin overdrachte-

lijkezin,bedoelik):een soortkleineschroevedraaier,ingebruikalstimmermansgereedschap.Hijhadhetmeegekregen
vanzijnoom,dietimmermanwas.
W atrijmtop hetwoordjehut?
Ik ben geen boom en heb toch bladeren.Ik bloeiniet en

draagtochvruchten.Ik ben geenvoedselen spijstochanderen.lkhebgeen levenen verschaftochvelen deonsterfelijkheid.
Een oud raadsel.
Deoplossing:een boek.
In de categorie van w at 'het goede boek'heet,datmoet
haastwel.Van hetm erendeelderboeken valtmoeiljktebevzeren datzevruchten dragen ofanderen spijzen,laatstaan

datzeonsterfelijkheidverschalen.
zijn deauteursvan detienduizenden delen in een bibliotheekdiealhonderdjaardoorgeenmensmeerwerden opengeslagen en ingekeken onsterfelijk?Zezijn hetpasalszezoals hier,opnieuw totleven worden gewekt.Erktmnen zich

potentiéleonsterfelijken onderbevinden.Een bibliotheek is
een kerkhofen een loterij tegelijk.Een lijkentombola.De
boeken erinzijn deDoom roosjesdiewachten ophun prins.
Voordemeesten komthijnooit.Voorboekjesmetraadsels
bijvoorbeeld.Raadselsvan hetsoortvan daam et.Raadseltjes.Alleendegroteraadselszijn onsterfelijk.

Tochzjn erkleineraadselsdieom andereredenenbegerig
wakkerworden gekust.

M sikin mijnmintjespit;
Ben ik ongem een verhit;
En,naslechtseen vierdestond,

Ligtmjn spaêreedsopden grond;
'K ben dan zoo geheelverm oeid,

Datmijnganscheligchaam gloeit.
Echterduurthettoch nietlang,
Ofik gaweêraan den gang;

W antdanlachthetmintjemeaan,
En datkan ik nietw eêrstaan;

'K geefhetdaarom zijnen zin,
En steek'tspaatjeerwederin.
NETJE,'kwedgijraadgewis,
Nietwatdingmijnmintjenis.

A1sdommeNetje 'tnög nietweetkan ze hetachterin dit
raadselboek onder de 'uitleggingen' vinden.De oplossing

luidtdaar:'hetpropertjevan de vrouwen.'(Om dieoplossing nietop een nieuw raadseltelaten lijkenvoegikeraan
toe,voorwieevenlangzaam vanbegripa1sNetjeis,dat'propertje'overeenkomtmet'eufemismevoorvagina'.Zie:Erofischwoordenboek,ed.HansHeestermans.)
Geenbriljantraadsel,maartochzaleenfolkloristisch aangelegde prins op dit soort Doom roosjes graag zijn lippen
drukken,alisDoom roosjenog zo lelijk.Dewarefolklorist
kentgeenbegrippen a1smooioflelijk,banaalofhoog.Voor
hem verdientalleswatin zijn kraam tepaskomtdeonsterfelijkheid.
RaadNZTJEnaarmijnhuisjesnapm,
'T ismijietswondernut;
En lieveNET,denanm die'tdraagt,

Rjmtophetwoordjehut.
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Zelfsdétzalzo'n prins op de koop toe nem en, ook alvormen dit de laatste regels van een,op zijn zachtstgezegd,

nogalkinderlijk raadseltjeen weetzelfsNetjebliksemsgoed
Jm t.
datophetwoordjehutalleenm aarPropertJ-eriBovenstaanderaadselverzenzijn afkomsdguitSoupévoor
de lekkerbekken: opgedragen aan de bevallige Lucretia
z - our.H etuitgeversim print luidtNiette geef,hetjaartal

x79oen deauteurverschuiltzich achterdenaam Eenliefhebber derwaarheid.Een nietongeestig pseudoniem voor

een erotisch werkje,omdatonderdienaam in vroegereeuwen veelsteil-theologischepamnetten in onsN istziekeland
dewereld inw erden gezonden.
Nietelk raadselis even sim pelin Soupé voor de Iekkerbekken:

xET!menzegtgijzjtew aren

In depenkunst,a1sm issrhien

Vöörunimmermeisjeswaren;
Nukom aanwj zullen'tzien:
Raadhoegijmetmannenbuikjes,
Enmetslappemannen-struikjes,
Schrijven moetdeletter17
Dusdatlettertjetemaken,
Zonderpen ofinkttenaken,

Zie,bevalligNetje!zie,
Raadgijhoeditwordtgeschreven,
'K zalumeerdankusjesgeven.
Daarvoorheeftm en beslistde 'uitlegging'nodig.'A1smen

hetmannelijkTeellitop denbuiklegtishijde3,en denavel
hetdtteljeerboven.'
KnapNetjedatdathad kunnen raden.
Onsterfelijkepoëzieishetniet,detien raadselverzen die
hetboekjetelt.Pornografische poëzie somswal.M aarhoe
ouderpom ografie wordt,hoe onomstotelijkerhetvaststaat
datzetotleven zalworden gew ekt.Dan viertm en deheime-

lijke triomfop de puriteinen en censoren allerlanden,die
zich vx rdezoveelstem aalvergeefshebben verenigd.

Erotischekleinigheden
'Een liefhebberderwaarheid'noemdezich deauteurvan het
Soupé voor de lekkerbekken en ook hetm otto dat aan de
?comiquearia''David en Batseba'voorafgaatheefttotstrek-

kingdatlibertijnen deVerlichtingdienen:
Verlustigendetaek!deteedreplantvan 'tdenken
Teleiden;aen den geestonsonderwystescheA en;

En'tjongedenkbeeld1estegeven,daerhetziet,
H oezich onsversch berigtin buigbzrezielen giet.
De educatieve dem oralisatie begint meteen al gulzig- geheelin detradidevan zulke werken - op detitelpagina.Als
drukkeren plaatsvan uitgave staan daarverm eld:zGedrukt

te Prammensteijn.BijCornelis Kittelaar,op de Plantagie
Venusberg.'
De'teedreplant'van hetdenken wordtgeleid doordebespotdng van Davids al na één keer neuken slaphangende

zoude trul'en 'deuvik'.Erworden nieuwe omschrijvingen
van buigbare delen in onze buigbarezielgegoten,zeg m aar.
'Gedrukten Uitgegeeven Ten Voordeelen van alleNoodlijdendeVenuskinderen'- aldusdetitelpaginavan Een aan-

genaam e Voornachtnan Twee Jeugdige Echtelingen.W at

volgtis een beschrijving van de geslachtsdaad.Censoren
zouden zekerweinig zvoordelen'in dittentoonspreiden van
zvoordelen'zien.

Erverscheen voorde 'NoodlijdendeVenuskinderen'ook
menig kleinood in Asc-vorm,of hetom een lesboek ging.

Tweewilik ernoemen.HetvermakelijkA,B,c.Op rijm ge-

steld,Dooreen Liejhebbervan GerijfelijkeJusers,te2rnsterdam (ca.1785)enNieuw vermakelijkABc,ofLiefdeverJlningtusschenKarelenJulia(I8z9),
Gedruktin GIJSBREcT's stad,alw aarm etheele hoopen,

DexAREL's,Jut,IA's,bijdag en anond,loopen.

HetenigewatdezewerkjestotAsc'smaaktisdatelke strofe
m et een nieuwe letter van het alfabet begint;heteerste is

een monolx gwaarin een heerzijn teellid,achtereenvolgens
schuiftrompet,mes,gezwollen neus,waterspuit,kraan,vo-

gelen steelgeheten,in een propertje,datnu eensmetBuiksloot,danweermethetnauweEngeland,vogelkooienroosje
wordt aangesproken,w il steken,en hettweede is een dia-

loog waarin nog meerbloemrijkheid aan de dag wordtgelegd m aarwaarin Karelen Julia pasonder de z totdaden
van 'verlichting'overgaan.Hetvoorspelduurtvan A toten
m etY.

In onzemetopenhartigheid dichtgeslibdetijd zijn zulke
werkjes niet langer leerzaam voor het venuskind in ons,
maardes te meervoor 'de teedre plant'die nieuw sgierig is

naarverzonken taalen naardevindingrjkheidwaarmeeerotische schaatsenrijders ooit de nauwe baan wijd en glad
maakten.zlknoem hetmetzynnaam,enachtjy dattebont,/
SobenjyCensorvan descheten en van stront'(Salomonvan
Rushng).
Een anarchisdsch kinderboek

Bijde Vereniging AnarchistischeUitgeverijin Amsterdam
(metvertegenwoordigingen in Noord-scharwoude,EmmerCompascuum enM usselkanaal)verscheenin1935DeLoden
Soldaaten anderevertelsels,versjesen plaatjesvoorkindet'en,verzameld doorHenk Eikeboom.Erstaan wedstrijdopdrachten 1n,wetenswaardigheden overDom elaNieuwenhuis
en PeterKropotkin,een op m uziek gezetlied tegen dasM ili-

fJren vooralsprookjesen dierenfabels,waarin kinderen de
lelijkheidvanoorlog,machten alcoholaanschouweljkwordt
gemaakt.Een subversiefwinterboek.Aandoenlijk vanwege
die m engeling van realism e en utopie,van inzicht en verwachting die anarchisten eigen is.

'Een sprookjevan God en dekoningen'gaataldus:zEens
werdendemensen hunkoningen zozat,datzijbesloten,een
deputatieaan delievegod tesmren,om dieom bijstandtegen hun koningen tevragen.
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De deputatie werd aan de hem elpoortonw angen en ook

toegelaten,toenzijaan debeurtkwam.M aartoendewoordvoerderdekwestienaarvoren gebrachthad,schuddedelieve
godverwonderd hethoofd en zeide:

?'Ik begrijp geenwoord van alles,watjedaarzegt.Ik heb
jullienooitkoningengegeven.''
Toen schreeuwden ze allem aaldoor elkaar,datde aarde

volwasvan koningen,die alle verkondigden,datzebijde
gratiegodsheersten.
''Daarweetik niets vanl''an- oordde god hun.'zlk heb

jullieallemaalgelijk geschapen,naarmijnbeeldschiepikje.
Vaarwell''
De audiënde was daarm ee afgelopen.M aar de deputatie
zettezich voordehem elpoortneeren weendebitter.

-

Toen nu delieve god ditteweten kwam,had hj medelijden en lietzeweerin dehemelkomen.Hj riep een aartsengelen zeihem :

''Kijk eenshetboek na,waarin ik alleplagen opgetekend
heb,die ik over de m ensen gesm urd heb terwille van hun
zonden,en zeg m e,oferietsvan koningen instaat.'''

Namurlijkstaaternietsvan koningenin.Zezijnmaarbedenkselsvan demensen.'A1sjegenoegvan zehebt,moetje
zelfmaarzienhoejezekwijtraakt.'
Eensprookjesgodin dienstvanhetanarchisme.
Erstaan verhalen in Dc Lo#en Soldaatoverwederzijds
hulpbetoon,over het beest in de m ens,over de katholieke
Kerk in Spanje.('Hetonderwijsisergeheelin handen der
Pastoors,m onniken en nonnen en die houden hetvolk liefst

dom.Jebegrijptwaarom.M etdommemensen kan je alles
doen en datmoeten zejuisthebben.Zou jedenken,datals
de mensen wisten en begrepen,datdie pastoorsen die ker-

ken zo rijk zijn,omdatzij alles opslokken watde njvere
arbeidersdoorarbeid voortbrengen,zezouden voortgaan die

mensen vettemesten en zelve van allesverstoken teblijven?Datkan jebegrijpen.')En ook een uitgebreid altem atiefparadijsverhaalwaarin demensonophoudelijkhetevenwicht in de nam ur verstoorttot de leeuw ,ooit de koning
der dieren,een kerm isattracde w ordt.'De Nederlandse H e-

ren'#datversjebegintzo:
22O

DeNederlandseHeren
Diehebben watin 'tzin;

W ijmoeten jubileren
A1voordekoningin.

AlvijfenG intigjaren
Maaktenzijzoetgewin
Derijkehandelaren -

-

ln naam derkoningin!
M aardearm eproletaren

Dieàjnvan afhetbegin
Gex kken aan hun haren
In naam derkoningim
Dielaten zebetalen
Belasdng,en nietm in,
En anderskom en ze'thalen
In naam derkoningin.

Erzullen maarweinig kinderen zijn geweestin wiertere
zieltjesoom Eikeboomswoordenwerdeningeprent.In Daalders W ormcruyt m et suycker, historisch-critisch overzicht
van deNederlandsekinderliteratuur,komtDeLoden Soldaat

nietvx r.W atalleswildezijn behalveeen curiosum,isnu
een curiosum .

Overhetuitslaan van smerigetaal

Je hoortweinig rondborstige verwensingen m eer.De kunst

A'an hetvloekenenscheldenlijktopeenlaagpitjetestaan.
W atiserin zo'n gevalmooierdan daterjaarnajaara:everingenvan een tjdschriftdoorjebrievenbusglijdenwaarinjezulkeuitgebreide,van grotegeleerdheidgemigendeartikelen kan aantreFen a1s:
overhetuitslaan van sm erigetaalin hetCubaans.
Overdeobsceneplaatsnamen in M acedonië.
overdeallo-malo-pedtieveuitdmkkingen in hetJiddisch
datwi1zeggen:over smeekbeden dathetkwaad op ander-

-
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m anshoofd moge neerdalen.Over goedewensen derhalve.

A zisertoytzolerhobn-atrokmittsukerzolim iscr/orn!
Venaling:Mogehj een zoete dood sterven -dathj overreden wordedooreen vrachtw agen m etsuiker!ZoIim naksn
burikes in pupik, un zol er pishn mfl horshf! Vertaling:

M ogen erbieten in zijn navelgroeien,zodathijborsjtza1
pissen!

Overexcrementen in detaalvan Céline.
Over seksuele metaforen in het niet-shakespeareaanse
dram avan deEngelseRenaissance.
OverVenetiaanseblasfem ieën.

OverscheldeninhetdialectvanSkopje.
OverhetgezelschapsspelStink-pink volgenshetsysteem

van professorW escott.-Hetgaatdaarbijom rijmsequenties:iemand m etwie m en nog niet eerder naar bed is geweestheeteen new screw ,een kunsp eniseen mock cock en

een tweezijdig recmm een Janus-anus.In hetDuitsiseen
Sinekure-Hureeen w erkschuwelegerm atras.
Overdeagressiein kinderhum or.

Overhetpoëtisch beledigen in Bono (Ghana).W o kote
kyeae se M esedise Bense gpfc!Je penisis gebogen alsde
versnellingshandlevan een M ercedesBenz!
Over de ro1van het verbale geweld in de M acedonische

strijd tegen hetfanariodschepatriarchaatvan Constantinope1in denegentiendeeeuw.
Overde suiix-gebonden w oorden in hetsem antischeveld
prostituta in hetm odem eltaliaans.Een kwandtatievebena-

dering.(Ofzoiets).
Overdubbelzinnigheden in detaalvan detechniek.
Overdefolklorevan graEiti.
Overhetslang in deAtheensenichtenwereld.
OverFrans-canadese godslasteringen.SacréQuébec!

Overpadënt-gerichtepejoratievendiebijhetmedisch personeelingebruikzijn.
Overhetachterstevoren praten oversex in Thailand.
OvertweeToscaansevloeken.Een diepte-analyse.

Over hoe in lsraëlvoetballers worden toegejuicht.Een
eersteverkenning.
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Overhetvlx ken van apen.
Over de Yoruba-terminologie m et betrekking totindividueleen sx ialetekortkom ingen.

OverPo> gesetroetelnaampjes.
Overdev ondslagen van hetobscenetaalgebruik in Rusland.M eta n lexicon.
Overdelinguïstische en culm releaspecten van determen
waarm eemen homoseksuelen benoemt.Een mondialeinventaris.

Overkwetsendeepithetain deAlpen.
Overacademische graYiti.Eunuchsallerlanden,nerenigt
u!J hebtnietsteverliezen.
Overdeverbale agressiein M exico City.
Overdetechniek om obscene uitdrukkingen in hetwoordenboek weg tem oFelen.
Overde semantische functies van de zogenaamd obscene
pardkelen zx'in hetKantonees.
Overkuten 1ulin hetHittidsch.
Overdeprosodischeinvloeden van debetekenisvan tcck
mzch am Arsch in hetBeiers.M etm uzieknoten.

Overdodelijkelimericks.
Overdevulva alspsycho-linguïstich probleem .

Overdevuilbekkerijvan Marlon Brando.
Overhetvloeken in hetVaticaan.
Oververboden kentekenplaten.

Overhettaboebijinternationalemerknamen.- Zoklinkt
hetNederlandse vliegtuig Fokker de Am erikanen in hetalgem een en deJapansçwhisky BlackNikka deAmerikaanse

negersin hetbijzondernogalandersindeoren.Een Amerikaanse toeristin Am sterdam hapt even naar adem alsmen
hem op aEichesSuperglans,een m erk autowas,aanbeveelt.

OverdegroteAmerikaanseSchimpfmeisterH.L.Mencken.M enckens definide van een idealist:'Iem and die,na te

hebben gemerktdatrozen beterruiken dankool,denktdatje
erook beteresoep van kookt.'
Enzovoortenzovoort.

Zouu hebben geloofd daterzo'n djdschriftbestond?Het
bestaat.Duizendenbladzijden langverwennenwetenschaps223

mensen uitalle delen van de wereld u metwoordenlijsten,
smdiesen informadesop hetongecensureerdeen zo deerlijk
verwaarloosde terrein van de verbale agressie- folkloris-

tisch,literair,sodologisch,linguïsdsch,hoenieta1.Op fijnzinnigewijzewordthiereen monumentvoordebelediging
opgericht.Hetishetm eestzonderlinge,V ariteiw erwekkende,imposante en,in Nederland,ongerecenseerde didschrift
datik ken.Hetwerktbeter dan alle stim uleringsmiddelen,

zenuwtabletten en mokerslagen bijelkaar.Elke woordgek,
scheldsmdentoftaboezoekerdienterzich onverwjld op te
abonneren.HetheetM aledicta.TheInternat,
ionalJournclOJ
VerbalAggression.HetverschjntinW aukeshaaW isconsin.
Hetwordtuitgegeven en geredigeerd doorReinhold Am an,
Schim pfmeisterII.
VivaM aledicta,

W ijworden geborenuiteen opening,interfaecem eturinam,
m aar onze bovensteopeni
ng,de m ond,doetnietslieverdan

hetwe1en weevan onze onderste openingen,hun variété en
verdriet,in deverhullendew indselsleggen van hettaboe en
heteufemism e.Vieze oude mnnnen moeten persesexyvi
jfenzestigplussers heten.H oe zou een niet-eufem isdsche om-

schrijvingvan 'een viezeoudeman'em itzien?lk1asereen.
'Iem and die een doofstom m e verkrachten haarvervolgens
de vingers afhakt,zodatzehetnietverderza1kunnen vertellen.'
kt
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ThUUemerkt
Imer
nter
na
tiona
lJio
ur
oen
feenninieuw
euw nu
mmerva
le#iclc..
het
rbalAggr
ession verschenen
verschenen.
The International Journal of Ve
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Aggression
.
Een'Festschrift'
'Festschrift'tter
er er
e van
ias Pet
ropoulos,e
en dubbe
lEen
ere
van El
Elias
Petropoulos,
een
dubbel-

nummervan driehonderdtweeënvijftig Paginazs.Mijn dag

was,toen de forse aievering,door redacteur-opmaker-inpakker-medewerker-uitgeverReinhold Am an ten kostevan
veelbloed,zweet,tranen en geelgroene shitsamengesteld,

doormijnbusviel,ineensvolkomenopgeklaard.
Uitartikelen overgra:itiop Am erikaanseen Duitseuniversiteiten en uit correspondentie m et The Editor * A
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weerheelwatwijzer geworden overde schatten die in de
verzonken mijnen van debelediging en hetschelden aangeboord kunnen worden.
Voormeldedefinitievan een viezeoudem an.

zHaarmoederisnetzo vlijtig alseen dildo in deharem
van een homoseksuelesultan.'

'Alsjeeven lang wasals dom,zou jein een kegelbaan
m oeten overnachten.'
'ZiJ
'? Die m oet het haar op haarbenen scheren m eteen
motorzaag.#
'M oge een drom edaris met diarree defaeceren in uw decolleté!'
Schelden verbroedert.W aardepolitiek faaltslaagtdebelediging:inhetleggen van banden m ssen volkeren.

Neztivodrizlipupecnisnuru tak sistebou hrâlijaksjojem,zeggen de Tsjechen.Vertaald:Voordatze je navelstrengdoorsneden,hebben zevastjo-jometjegespeeld.
Nietalleen over de grenzen van oosten westvinden de
liefhebbers van hetniet-oFiciële woord elkaar,ook overde

grenzen van detijd.ReinholdAman iszo vriendeljk de1edenvan zijnM aledictaSocietyafen toeverwenskaartjestoe
te sturen,waarvan devolgende een belediging voorsteltdie
in een Egyptischepyram idewerd aangetroEen:

-

&

.

>

*I
ï Jz/=$o

-

Ik zalhetmaarnietvertalen.

Erstaateen bijdragein dezeM aledicta (vijfdejaargang)
overspotnamen voorkranten.Wijkennen DeTeleraafen
HetPariool.Hetbleek ook in andere landen een dankbaar

tjdverdrijf.De IndependentJournalwerd de Independent
urinalgenoem d,de Ottawa Citizen de Ottawa Shitfzen en
SohoNewsSo-soN ews.
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Behalvevrolijkheid en variétébiedtdelaatsteaievering
vanM aledicta,zoalsgewoonljk,ook veelernstigs.Erstaan
uiterstgeleerdeartikelen in overbeledigingen in hetm anda-

rijnen-chinees,de Indianentaal,het Farsien de taalvan
Tonga.Verrassend ishettestoten op eenbijdrageoverVerbalAggression in Dutch Sleeptalking.OverhoeHollanders
slapend vloeken!Het is van de hand van Frank Heynick,
een Am erikaan die doceert aan de Technische Hogeschool
van Eindhoven.
H etvolgende citaatkan een indruk geven van hetproza
dat ontstaat wanneer wetenschappers, zoals het behoort,

zonder eufemisme en hypocrisie de werkelijkheid in hun
academisch onderzoek betrekken:'Itw ould seem thatDutch
m alediction is fully advanced into the genital phase in
Freud's scheme of libidinal infantile development, while

English,Germanandmanyotherlanguagesremaingartially

arrested atthe anallevel.Som eexam ples:Exclamatlonslike
shitl Scheissel nnd m erdet know no literal equivalent in
Dutch (scgijf/).(...) Instead,Dutch is fond of employing
kutl''m,nt!''

Similarly,although Dutch has aside from schijtanother
com mon im polite term for excrem ent,stront,neither is to

befound asmodifiersin compoundnominals.(...)Forthese
PurPoses,Dutch m akescompoundsw ith rot-''rotten'',e.g.,
rotw eer,but also com m only with the two abovementioned
sexualwords,kutw eer and klotew eer,z'cunt-weather,ballweather''.'&c.
Even terug naar Reinhold Am ans verwenskaarten.H et
zou vooronze geliefde zusters,de fem inistes,m isschien een

aantrekkelijkegedachtezijn op straaten incafészekereheren,viezeoudemannenbijvoorbeeld,eenkaartjein dehand
tedrukken waarop m etgrote letters staat:v HEBT zoluIsT

EEN vRouw BELEozco.En in kleinelettertjes daaronder:

Deze kaartheefteen chemische behandeling ondergaan.
Binnendriedagennaltuw luleraf.
H oe obscuurM aledicta ook zalw orden,ze is zekervan

haarjongstedag.Ikwildeerditkeerietsvroegerbijzijn en
een op dezinkensnominatiestaandschip (wantonderschot
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van hetfatsoen en,vooral,van haarnieuwevariant:deon-

verschilligheid)portretteren alvorenshet,verzonken,weer
moetworden ontdekt.
Decensorbedrogen
H aneëieren en

gestoofde vensterbanken zijn niette eten.

NaarAtlantis,Utopia en Bommelskontekt
m jenietreizen.

Hetzaljenietlukken op aanstaandesint-juttemis,om precieskwartover de rand van depiespot,een netje metkokend waterte halen.De m ensschepterplezier in spookgerechten,paradoxen,im aginaire plaatsen en kolderdefinities
te verzinnen.

En titels van niet-bestaande boeken.Ik schreef al eens
over catalogimetboeken die je in geen enkelebibliotheek
zultkunnen vinden,eenvoudig omdatzeernietzi
jn (zpc-

rechts,pag.z:3 e.v.).De lange traditieom zulke fantasieljstensamentestellenheefttoteenhele schaduwbibliotheek
geleid.Dietraditiew orteltvooreen deelin denonsens-literatuur,voor een ander deelin de satirische.Je kon erhet
publiek mee foppen ofnmuseren,maarerook,in beknopte
vorm,kritiek m ee uitoefenen.Dan ging het om titels van

boeken die er eigenlijk hadden moeten ziyn.M svoorbeeld
Van een late N ederlandse catalogus van titels waarbi
jde
tekstnode ontbrak noemde ik hetpak van Sjaalman.Ikben
op mijn wenken bediend.In een driedubbelea:evering van
Dc Gf#s (november 1:84)w erd van die imaginaire bibliotheek een reële bibliotheek gem aakt.Daarm ee hield hetpak

van Sjaalman op hetpak van Sjaalman tezijn,hetwerduit
de traditievan de opsomm ingen van niet-bestaandewerken
getild.Er zatniets anders op- ik ben verzotop lijsten,en

op ditsoortljsten in hetbijzonder-dan op zoek te gaan
naaranderevoorbeelden uitdeNederlandseliteram ur.
Ik vond er twee.De eerste komtvoor in de Staaten Jnventaris nan de nalatenschap nan Don Gio dy Straatslypio
y Pluggio,volgens de titelpagina zGedruktin Arabien,midden op deSand-zee,in 'tvervalleKasteelvan den Rasenden
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Roeland'en zonderjaartal(waarschijnlijk tweedehelftzeventiendeeeuw).Tussen dievanhetmeubilair,hetporselein
en demuziekinstrumenten komter een inventarislijstvan
zeventig boektitels,gerangschiktnaar folio,quarto,octavo
etceterain voor,waarvan ik erenkelelaatvolgen.
De ChirurgicaleOperatien van Sr.Benedictus,op m enschenvelgeschreven.
DeKonstom M ykruiken en Garneelen tebradenzbeschreven doordekokvan den W ayw odevan Ysland.zdeelen.

De Sljpsteen derGedachten doorM attheusUlenspiegel.
metfig.
DeFabricagiederTrek-schuyten,doorCharon.
De Onwetentheyt der Apothekers door Gregorius quid
pro quo.7 deelen.fr.bant.Liberprohibitus.
ChristophorusVlooyinga van deN uttigheytvan 'tbyten
der Vlooyen: m et de knaphandige Aanteykeningen van

Joannes:Knipsky.metfig.x:deelen.
LobbiusSm eerpoesius van de heerlyke kragten werking
deskauestronts.
M anlius Vulcaniusnieuw euyw inding van 'tvangen der

Rookin eenVisnetje:opgedragenaanM csAnjello.
Plato Invisibilis,Boek sonderLettersen Charachters,van 't

genein 'tPlatonisch Jaargeschieden sal:metdeonbekende
AanteykeningenvanJosephusFuturus.6voll.&tom.
Antonius Pes Heerlyke Dem onstratien,dat een M ensch

sooweleeltop sijn Neussou konnen hebben alsondersijn
Voeten, m et verscheyde allegorien van geleerde M annen

verrijkt.volysereplaten.
DebondigeBewijsredenen,dateenW alvischduysentmaal
meerwatervan nooden heeftom tebadineren metsijn Ega,
als een kikvorsch:nevens de verklaring van den Ouw ader
derW alvisschen over die m aterie gédaan,ten v devan Plinius:door een Oog en Oorgem yge beschreven, genaamt,
GualterusRana.7 deelen.
EenigeArithmeticaleQuestien overonbekendeVerschil-

len,dienooytbekentzijn geweest,en nooytbekentsullen
worden:seerdistincten accuraatuytgerekentdoorMr./oris
2z8

Botm uyl,SchoolmeesterGeneraalvan de Inwoondersvan 't

machtigeen volkuke Keyser-rijk Groenlant.Gedruktin 't
naarst van de nacht sonder kaars,met curieuse en deftige

platen versien doorden hooggeleerdeen aldjtvolpreseBaviaan Alykrukibus.5 deelen.

In de Haagsche M ercurius van Doedijns lezen we,op de
dertigstejulix6:8 (pag.67oe.v.):'Mercurius,zyneBibliotheecq willendezuiveren van onnutteBoeken,heeftdeover-

tolligedoenverkopen ('twelk selden eenteeken van teveel
Rykdom is) en alleenlyk maar behouden de volgende'waarna een opsomm ing van wederom zeventig titelsvolgt,
zoals:

Jan Potjekaaremelk.DeLeidse Straatschender.'T Geslagtregister derPraeadamiten.HetNonnetje in baarens-nood.
De voedsaamheid derW etenschappen.De Harmonie van 't
slurpen.DeArchitecm urderKakstoelen.Bierenbrodiusover
deGeestigheid.De Fanfares derTrompetten.DeDelicesder
Aristotelische Distel-eeters.De verm om ming der Esels,die
op hetkussen zitten.DeGrabbelary derOost-lndievaarders.
Varkenbecius over 't knorren.Het doelwit der clysterende
Apothekers.

In dezeljsten gaathetvooralom hetkolderiekeelem ent,al
ontbreekthetsatirischeniet.In djdenvan censuurenonderdrukking ktm nen ze a1s uitlaatklep gaan fungeren:zonder
deboeken zelfop dem arkt- en daarm eeop debrandstapeltehoeven brengen kan m en volstaan m etsubversiefogende

titels.Datzelfsdie bedreigend genoeg kunnen zijn bewijst
het voorkom en van im aginaire boeken op de indexen van

kerkelijkeen politiekecensoren.Hetverbieden van boeken
die ernietzijn - hetspelleidtde starheid om dem in.De
kunstspeeltverstoppertjemetdeolifant.
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Ik doe duizend boeken w eg en na een poosheb ik ertweeduizend terug.Ik verkoop tweeduizend boeken en nog geen

jaar laterheb ik ervierduizend bij.Ik draag mijn boeken
stapelna stapelhethuisuit,waarbijik mijn ruggewervels
haastbreek en mijn armen doordetorenhogehoeveelheden
papiersteedslangerschijnen teworden,maarij1a1sgassluiten deboekenrijen zich achtermeweeraaneen.Loodzwaar
verdwijnen ze,vederlichtduiken zeop.Van elkeplank verwjderikdentallenboeken engeenplankwordterlegervan.
Ik haatze,diewijsneuzen.Ruggelingsstaren zemeaan
methun misselijkeen nutteloze slogans.Afen toeverbeeld
ikmezelfsdatzenaarmebijten.Voordebuitenwereld onzichtbaar,maarvoormijo zo duidelijk gaan ertienduizenden mondjestegelijk open,ikziedem esscherpe rattetanden
erin schitteren, een gigantische, druiventrosachdge m assa
getuite openingen gaapt spottend naar me en klapt weer
dicht.Erza1een dag komen datzezich op me zullen storten
om meteverorberen,m ethuid en haar.

Ook luisterik,zo nu en dan,angstig naarhetgejoelin
mijn bibliotheek.Onverhoedsbeginthetom,snelen snerpend hoog,aan te zwellen toteen kolkende kakofonie van

verwijten,scheldwoordeninbizarretalen enlitaueën vanin
de steek gelaten en dooreengehutselde alfabetten.Dan ebt
het,even plotseling als hetgekom en is,weerweg.M aarik

heb hetwelgehoord,jazeker.Een wee gevoelvan weerzin
m aaktzich van m em eester a1sik daar,op een plank die al-

leenmaarmeteen trap tebereiken is,hetpedanterijtjeboeken ziestaan,een allegaartje van jewelste,datik tien jaar
geleden nog per se wilde lezen - ik kwam erm aar niettoe
en kwam erm aar niettoe.O p een dag verhuisde ik ze,ook
al- uiteraard- om dat er inm ssen een behoorli
jke nieuwe
stapeltelezen boeken w asaangegroeid,resoluuten in gesloten slagorde naar die onbereikbare plek.Daar beneden,in
dehoek bijde radiator,rust ook die nieuwe stapel allang
weer.Keurig rechtop,maarnog aldjd i
n devolgordewaarin
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ik ze toen wilde lezen.En daar,de ongelezen boeken van

vijf jaargeleden.En hier,de verstoten liefdes van vorig
jaar.Zeloeren naarme,azen op me,dehaatiswederzijds,
ik voelhet.

Ik rilalsik aan aldiemiljarden lettersdenk die,alsjeze
ook m aareven doorelkaarzou schudden,nietdeminste betekenis meeropleveren.Ik huiver bijde gedachte aan die

miljoenen stoFige,grauwe vellen diezem ssen hun platten
torsen endie,a1shetook maarlichtjesdoorhetplafondzou
gaan lekken, niets meer voorstellen dan een papperige,

zwakzinnigebrij.W atheb ik aan hun vageboodschappen,
hun oudenieuws,hun kreten en gejengeluiteen voorgoed
voorbijverleden? Hetzijn jaloerse vrijsters die zich tegen
me hebben gekeerd omdatik nietlangerm etze :irt.Ik wi1

mebevrijdenvan hun juk en eennieuw,frislevenbeginnen.
Ik verlangnaareen lichtewereld,zonderhun ballast.
W atm oetik metdateczeem datneerschilferdevan aldie
inmiddelsfossielgeworden generatiesen datalsongevraagd

geschenk voormijachterbleef?Hetiseen warboel,en het
verwartme.W eg erm ee- totaal,absoluut.
M aarhoeik mijn bestdoe,hetluktm eniet.Nooitza1het
me lukken,besef ik pijnli
jk.Hetzou zijn ofik mijn dar-

men,toch ook een walgelijk labyrintvan verbindingen die
enkelinmijnbuik,enenkeldaar,opzonderlingewijzefunctioneren,eruitrukteen opvrat.Hetzou zijn ofik mijnhersens,diezinlozepapvankleEecellen en andersniet,uitmijn
kop schoot.Hetzoumijndoodzijn.
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N aschrift

Oorspronkelijk maakte ook een artikelover de Ontboezemingsbundelvan JopieBreem erdeeluitvan deserieVergetenboekendiein haareersteversieindejaren1:7:-x:8xin
Vrt
jNederland verscheen en dieu in heteerstedeelvan dit
boek onder de titel Het literair schaduw kabinet aantreft.

(UitgeverPeterLoeb verboodmein 1:86dezelfdedtelVergeten boekentegebruiken omdathijdeverschijningvaneen
uitgave onderdienaam hetjaardaarvoorin hetBoekblad
hadaangekondigd.)HetJopieBreemer-artikel('Een odeaan
Jopie') staat afgedrukt in Anerechts (Amsterdam, 1:80)
waarin onder de hoofdstukken 7cn Je nerkante keer (z)
(pagina's246-282)en Decontra-bibliotheek (pagina's284a:5)nogheteen en anderoververgeten en curieuzeboeken
te vinden is.Hetzelfde geldtvoor de pagina's x:6-234 van

Daarishetgatvan dedeur(Amsterdam,x:74)en,passim,
voorderest.
Een schaduwkabinet is voor uitbreiding vatbaar.Ik had

er,inmijn geval,graagPeterAltenbergenM ichaelKoezmin
aan willen toevoegen,de dagboeken van Platen,alzo lang

nietmeerverkrijgbaar,Eça de Q ueiroz,in onsland nooit
doorgedrongen.Anderen zullen w eerandere favorieten heb-

ben.Hetblijftnoodgedwongenbijeen momentopname.Des

temeergeldtdatvoordecurieuzeboekenvanhetkerkhof:
jestruikelterbijtoevaloveren zemoetenjedaarbijooknog
even vasthouden.Nu dezeopnamen uitalthansmijn lezersbestaan zijn verzameldisereennieuw cu6eusboek bijgekomen:datwil zeggen,één dtel meer in de bibliografie van
de bibliografie van bibliografieën van curieuze boeken.O f

heteen rcrzonken boek wordtlaatik aanmijn lezersover.
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DcbibliohelverscheeneerderbijuitgeverjBébert(Rotterdam,x.:80),in eenoplagevan negenennegentigexemplaren.
GerritKomrij
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Welke betere gids in het paradijs

* Onder de grond liggen miljoenen

hebben dan Gerrit Komrij? Hij delft

groot leger van doodkisten huist in

der literaire vergetelheid kan men

zijn goud in dit boek dikwijls uit de
krochten van de negentiende eeuw,

stoffelijke resten maar een ander

de bibliotheken boven de grond, als

uit de enfers van vele verstofte bibliotheken . Het was een van inkt

de geest die boven de knekels
zweeft . Dat is het kerkhof van ons
verleden, het mortuarium van onze

recht brakende drukpersen en naar

waartoe iedereen vrij toegang heeft

vergeven tijd, een eeuw van regel-

ijdelheden van allerlei soort smachtend lompenpapier. In dit boek

staan ze bijeen : de cultuurcuriosa

uit de vergeten en verloren bibliotheken . Chariot s'amuse, die kli-

nisch-pathologische roman over de

masturbatie, zo intrigerend en meeslepend dat we tot Portnoy's kiacht
moesten wachten om hetzelfde thema even obsessioneel behandeld to
zien . Daar is Leopold Andrian, die
heel oud en geleerd werd en zeer
behoudend en vooringenomen

stierf, maar die toch maar op zijn
negentiende dat ene onsterfelijk ge-

bleven minimonstrum produceerde :
Der

Garten der Erkenntnis.

We ko-

men in dit boek William Gerhardie
tegen met zijn Polyglots en Walter

Mehring met zijn Verlorene Biblio-

thek . Thomas Lovell van Death's
Jest-Book laat ons nog eenmaal zijn
sirenc:-zang van de zoete dood
201439 040
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kennis, beschaving, dwaasheid

die over de toverstaf beschikt waarmee men de doden daar tot leven

wekt : de toverstaf van het alfabetisme . Onder de grond het namelo-

ze, boven de grond de naam . Boven
de grond de rechtvaardiging van de
vergane gruwel in slijk . De verstil-

de, aristocratische bibliotheek geeft
zin aan het zoevende, zinloze sla-

gersmes van de wereldgeschiedenis .
Kreten verstomden en werden letters en letters sloegen weer kreten

los . Van papier zijt ge en tot papier
zult ge wederkeren .-Gerrit Komrij

