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Tijdens een diner zit een jonge criticus in de buurt van
de gerenommeerde schrijver over wiens laatste roman hij
zojuist een kritiek heeft geschreven. De schrijver is in gesprek met een dame tegenover hem. Ze heeft het met de
schrijver over de kritiek van de jonge criticus: wat hij er
van vond? Had de criticus hem recht gedaan? De criticus
concentreert zich uit alle macht op zijn bord, maar zijn
oren openen zich zo wijd mogelijk om het ongetwijfeld
complimenteuse antwoord naar binnen te laten vloeien.
Och, antwoordt de schrijver, 'it's all right-the usual
twaddle.'
'Het gebruikelijke gezwets.' Dat te horen is geen geringe
klap voor de jonge criticus. Niet vrij van ambitie leefde
hij zelf in de veronderstelling dat hij een aantal elementen
in de roman had aangestipt die niet van oppervlakkige lezing getuigden, hij had zich er niet van afgemaakt, sterker, hij had zelfs het gevoel dat hij daar de kern van de
schrijver te pakken had.
Met deze situatie begint het verhaal 'The Figure in the
Carpet' van de Amerikaanse schrijver Henry James, een
verhaal over de tantaliserende ervaringen van een jonge
criticus met het werk van de schrijver Hugh Vereker.
Wanneer schrijver en criticus elkaar na afloop van het diner spreken kan de criticus zich enigszins herstellen van
de klap. De schrijver had het niet zo kwaad bedoeld, hij
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vindt de kritiek in feite 'charming' en 'awfully clever'.
Waar hij in het gesprek met zijn tafeldame vooral lucht
aan had gegeven was zijn eigen onlustgevoel, want juist
bij het lezen van zulke schrandere en intelligente artikelen over zijn werk voelt hij zich een mislukkeling: zelfs
deze spitse jongeheren of dames zijn niet in staat in zijn
werk te lezen waar het hem eigenlijk om gaat. Ze weten
niet de vinger te leggen op wat hij zijn 'little point'
noemt. 'Little point' is een eufemisme. Volgens Vereker
is dat 'little point' bij elke echte schrijver 'the passion of
his passion, the part ofthe business in which, for him, the
flame of art burns most intensely.' Natuurlijk vraagt de
jonge criticus, nu ze toch zo geanimeerd over de diepere
dingen van het schrijven zitten te praten, wat dat 'little
point' in het werk van Vereker dan is. Maar die vraag
wuift Vereker weg: hij denkt toch niet dat hij dat hier
even langs z~jn neus weg gaat vertellen? Wat de criticus
krijgt zijn niet meer dan toespelingen, suggesties, vage
indicaties en elke toespeling overtuigt hem er meer van
dat het hier wel moet gaan om het epicentrum van diens
schrijverschap, om the heart of the matter.
Hoe het verhaal zich uiteindelijk ontwikkelt is van ondergeschikt belang, van belang is dat de criticus koortsachtig aan het werk gaat om het geheim (the figure in the
carpet) in het werk van Vereker te ontdekken. Het wordt
een obsessie, hij plaagt er zijn vrienden mee, het laat hem
niet los, maar hij vindt niet wat hij zoekt. Natuurlijk
vraagt hij zich wel eens af of er wel een geheim is.
Essayisten, polemisten en critici hebben ideeën en pretenties, maar die hangen in alles samen met wat ze zijn:
hun karakter, temperament, emoties, mentaliteit, psychologie. Daarvoor zijn het essayisten en geen beoefenaars van een wetenschap. Hun hersens hebben emoties
en hun ideeën zijn speculaties over het concrete bestaan.
6

Daardoor ontstaat in hun werk een karakteristiek ideografisch patroon: ideeën die voortkomen uit de wisselwerking van temperament, leven, denken en schrijven.
De essays en kritieken over essayisten, polemisten en critici in Hollandse pretenties zijn allemaal geschreven met het
idee dat ik dit ideografische patroon op het spoor moest
komen, in de veronderstelling dat ik dan 'the very passion oftheir passion' zou vinden. Omdat dit zelf ook weer
essays zijn doet deze wisselwerking zich onvermijdelijk
ook hier voor. Zo maakt het een groot verschil of men
zich thuisvoelt bij de essays van Rudy Kousbroek of bij
die van Andreas Burnier, of men het menselijk ego als
een noodzakelijke hulpconstructie ziet of als een verderfelijke pretentie die het onheil in de wereld brengt.
Dat Vereker zo geheimzinnig doet over die passie der
passies in zijn werk en dat we er uiteindelijk niets over
te horen krijgen heeft alles te maken met de bedoelingen
van Henry J ames met dit verhaal. Misschien is er een geheim, maar misschien ook niet en is het alleen maar Verekers wens zo'n geheim te hebben, iets dat hem voorthelpt, een verschuivende horizon, terwijl hij jaagt op iets
waarvan hij zelf niet precies kan zeggen wat het is. In al
die verschillende essayisten, polemisten en critici die hier
aan de orde komen bevindt zich een essayistisch temperament en daarin verschuilt zich die passie der passies, die
ze misschien zelf niet helemaal kunnen overzien, omdat
ze niet overal tegelijk kunnen zijn. Het heeft een karakteristieke samenhang en een kern, die ontstaat uit de chemische reactie als gevolg van de combinatie van literaire
smaak, de filosofie waarmee ze zich verwant voelen, het
politieke richtingsgevoel, de morele instelling en de persoonlijke neigingen. Waar dit alles in hun ideeën samenkomt, daar gaat het mij om.
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Kan het licht aanblijven?

Dat de achttiende eeuw de eeuw van de Verlichting en
de kritiek was, zoals Kant in de inleiding van zijn Kritik
der reinen VernunJt schreef, en dat de Verlichting als filosofie de bedoeling had mensen 'mondig' te maken, zoals
Kant antwoordde op de vraag 'Was istAufklärung?' -dat
is kennis die weer in herinnering gebracht schijnt te moeten worden, want al wat ik hoor zijn schimpscheuten op
de Verlichting. De eeuw van de rede zou de bakermat
van de huidige ellende zijn, van de illusoire vooruitgangsgedachte, van staatsbemoeienis, van het verpesten
van de natuur en de ongebreidelde woekering van de
technologie. Kortom: Der Traum der VernunJt: Vom Elend
der Aufklärung, zoals de titel luidde van een reeks lezingen
gedurende bijna een jaar lang in 198.4-1985 aan de Akademie der Künste in Berlijn.
Tijdens die reeks lezingen waren er ook sprekers als Günter Grass en Oskar N egt die zich niet lieten meeslepen
door het enthousiasme de filosofie van de Verlichting om
zeep te helpen. Dat is niet zo verbazingwekkend: zelfkritiek is in de Verlichting ingebakken, al ziet men dat graag
over het hoofd. 'Sapere aude!', de aansporing voor zichzelf te denken die Kant deed, nodigt uit tot een terugkerende' Selbstaufklärung der Aufklärung', zoals de Duitsers dat zo kernachtig kunnen uitdrukken. Maar deze
zelfkritiek schijnt niet groot genoeg te zijn geweest, an9

ders zou de Verlichting niet door de Frankfurter Schule,
het structuralisme, alle religieuze bewegingen en het
postmodernisme zijn aangevallen. Dat zou men kunnen
denken, maar alle bijzondere aandacht voor de Verlichting is het gevolg van een gemakzuchtige fixatie. Door de
nadruk op de rede en het rationalisme heeft de Verlichting onder meer de industrialisatie voortgebracht, en
daarna de technologie en daarmee het misbruik van de
technologie. De technologie, in haar vreedzame én verwoestende gedaante, is het meest in het oog lopende gevolg van de Verlichting, en daar richt zich de meeste kritiek op.
De Verlichting heeft niet alleen de technologie voortgebracht, zij heeft ook een rationele instelling tegenover allerlei menselijke en maatschappelijke verschijnselen aangekweekt die men niet met het technologische barbarisme
gelijk kan stellen. Wie dat wel doet is als die goudzoeker
die zo verblind werd door de glinsteringen van het zand
in zijn handen dat hij alles weggooide, ook het goud. Het
optimisme dat men de Verlichting meestal toeschrijft is
zonder twijfel ooit een kenmerk van haar filosofie geweest
en als er nu nog mensen zijn met een sterk vertrouwen
in de mogelijkheden van de rede, dan komt dat daarvandaan. (Dat dit optimisme ook bij de filosofen van de Verlichting niet algemeen was leert Candide van Voltaire.)
Maar de Verlichting is al bijna twee eeuwen niet meer
de Verlichting waarvoor men haar houdt. Na haar kwam
de romantiek, de decadentie, het surrealisme, de psychoanalyse, en al deze stromingen hebben de soevereiniteit
van de rede gerelativeerd, want daarmee kwamen menselijke krachten, verlangens, fantasieën aan het licht die
de rede over het hoofd gezien had.
De correctie op de Verlichting en op de rationele instelling door het ontstaan van de Romantiek, en het inzicht
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dat de menselijke geest en de natuur allerminst gebaat
zijn bij een unverfroren rationalisme, vaagt de Verlichting nog niet weg. In een cultuur kunnen een rationele
instelling en een onbeperkte schakering van wat ik maar
de donkere 'romantische' aanvechtingen noem heel goed
samengaan, al was het alleen maar omdat die rationele
instelling enig licht kan werpen op wat er in de duistere
en wonderlijke regionen van de ziel leeft.
De kritiek op de Verlichting in Frans Kellendonks essays
in De veren van de zwaan heeft voornamelijk de vorm van
uitdagende beweringen; die geven (zeker in het artikel
'Kardinaal Simonis en de Kinderen van het Licht' in de
Haagse Post van 28 februari 1987) niet veel te raden. Volgens Kellendonk bestaat er een 'Verlichtingsideologie'
en dat zou de 'geloofsleer' van het humanisme zijn. Binnen die ideologie zou de opvatting van een 'goede' menselijke natuur worden gehuldigd en die zou hebben 'geleid tot het sociaal-darwinisme, het fascisme en al die zogenaamd vooruitstrevende vermommingen van het fascisme die ons heden ten dage teisteren'. Het aanstootgevende van die 'Verlichtingsideologie' is dat zij het zonder
metafysische ideeën wil stellen en aan de menselijke natuur en de rede genoeg heeft. Aangezien Kellendonk niet
in God gelooft is het onduidelijk welke metafysische
ideeën hij aanhangt; maar in de discussie naar aanleiding
van de opmerkingen van kardinaal Simonis over de tegennatuurlijkheid van homoseksualiteit mag hij de kardinaal graag in bescherming nemen, ook al vindt hij de
uitspraken van de kardinaal met een curieuze kwalificatie 'overbodig'. De charme van die uitspraken schijnt te
schuilen in hun theologische schoonheid: 'De katholieke
visie op het geslachtsleven is een wonder van theoretische
schoonheid, die echter nog maar weinig in praktijk gebracht wordt. De seksuele revolutie heeft daar geen sa11

menhangende visie tegenover kunnen stellen. Vrijheid
blijheid, is steeds de leus geweest.'
Kennelijk is er iets mis met de leus 'vrijheid, blijheid'.
Daar kan volgens mij nooit iets mee mis zijn, omdat de
logica wil dat waar vrijheid is ook de vrijheid bestaat zichzelf beperkingen op te leggen. Dat dit niet altijd gedaan
wordt, en dat men dan op de koffie komt, doet niets af
aan de waarde van het principe. Wie nooit zijn hoofd
gestoten heeft weet niet hoe hard het is. Kellendonk is
echter van mening dat die vrijheid op een of andere manier 'metafysisch' beperkt moet worden. Het is wel uiterst wrang dat hij als bewijs daarvoor AIDS aanvoert en
zelfs schrijft dat AIDS' het zoveelste echec van de V erlichting' laat zien. Is er dan verband tussen AIDS en de Verlichting?
Dat verband is er in zoverre dat de Verlichting er (in een
langdurig proces) mede voor heeft gezorgd dat een grote
seksuele vrijheid ontstond. Van seksuele vrijheden gebruikmaken is echter niet een exclusief voorrecht van de
twintigste eeuw. Degenen die zich in dit opzicht in de negentiende eeuw weinig beperkingen oplegden konden gemakkelijk syfllis oplopen, dat risico was eraan verbonden. Het verschil tussen syfilis en AIDS is gradueel: AIDS
doet zich op grotere schaal voor.
Wie zulke grote, maar even dunne verbanden legt tussen
AIDS en de Verlichting als Kellendonk is met een
kruistocht bezig, zo omvangrijk dat het niet anders kan
dan dat de versimpelmachine aan het werk is. Kellendonk maakt van de Verlichting een ideologie van 'vrijheid, blijheid' . Die mag dan veel vooruitgang hebben gebracht, 'maar elke vooruitgang schept zijn eigen achterlijkheid'. Dat zou ik niet willen ontkennen, maar het
christendom en het door Kellendonk zo in bescherming
genomen katholicisme bestaan al grotendeels uit achter12

lijkheid, daarvoor is helemaal geen vooruitgang nodig.
'Wat het katholicisme in elk geval vóór heeft op de Verlichtingsideologie, ' schrijft Kellendonk, 'is een levendig bese] van het
kwaad. ' Met deze opmerking begint zijn begrippenapparaat enigszins in verval te raken, want ik beschouw de
Markies de Sade ook als een Verlichtingsfûosoof, en van
hem kan men moeilijk beweren dat hij het 'kwaad' over
het hoofd heeft gezien. Bovendien is wat nu voor de Verlichtingsfûosofie wordt gehouden niet meer los te zien
van de Romantiek en alles wat die aan het licht heeft gebracht, en daar was veel 'kwaad' bij. Het is zelfs te verdedigen dat de beweging die geleid heeft tot de emancipatie
van de homoseksualiteit voortgekomen is uit wat anderen
het 'kwaad' noemden, zo wilde men dat tenminste in de
negentiende en tot ver in de twintigste eeuw zien. En het
is nog steeds niet verdwenen. Niet alleen alles wat de Romantiek boven tafel heeft gebracht getuigt van een 'levendig besef van het kwaad', ook alles wat de psychoanalyse heeft blootgelegd behoort ertoe: agressie, sadisme, hoogmoed, machtswellust, afgunst, rivaliteit en
niet te vergeten de doodsdrift, een begrip dat men wel
met het theologische 'kwaad' mag vereenzelvigen. De
psychoanalyse is ook een produkt van de filosofie die wil
weten hoe de dingen in elkaar zitten, al zijn ze niet altijd
zo aangenaam om te zien: de Verlichting. Men zou dus
voor hetzelfde geld kunnen zeggen dat de 'Verlichtingsideologie een levendig besef van het kwaad' heeft.
Kellendonk sticht door zijn uitdagende beweringen vooral verwarring. Het is uiterst suggestief om over de Verlichting in zulke algemene en polemische termen te
schrijven omdat men dan gemakkelijk denkt dat er wel
iets in zit. Het gaat Kellendonk eigenlijk om iets heel anders, en iets dat ook veel concreter is. Waar hij moeite
mee heeft, ofbeter: waar hij niet tegen kan, is de assimi-
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latie van de homoseksualiteit in de maatschappij. Dat
druist in tegen zijn kunstenaarsziel , want een kunstenaar
wil op geen enkele manier geassimileerd worden. Kellendonk denkt dat de strijd van de homoseksuelen gestreden
is en dat ze een evenwichtige plaats hebben in de .maatschappij: de utopie zou gerealiseerd zijn. Dit (vermeende) evenwicht veroorzaakt zijn recalcitrantie want,
schrijft hij in zijn Brandende Kwestie 'Idolen', evenwicht 'is een aardige omschrijving van dood'. In 'Beeld en gelijkenis', dat handelt over zijn godsbegrip, komt dat
evenwicht in andere bewoordingen ook ter sprake. Ke~
lendonk schrijft: 'God is voor mij· (hier komt mij·n godsbegrip)
bovenal de Schepper, de Kunstenaar. Wat Hij· zo goed vond, aan
het eind van Zij·n eerste werkweek, was niet meer dan een eerste,
beslissende opzet; het scheppingswerk is sindsdien in volle gang geweest. God leeft ermee in taaie onvrede. Soms verbaast Hij· Zichzelf, soms wanhoopt Hij· en telkens als er iets van voltooid dreigt
te raken bekruipt hem die aan kunstenaars zo welbekende walging,
een voorgevoel van Zij·n dood. '
Deze 'walging' kan ik me heel goed voorstellen, maar of
men er altijd aan toe moet geven is de vraag. Ten aanzien
van de 'voltooiing' van de homoseksuele strijd kan ik het
ook nog begrijpen, maar dat is nog iets anders dan het ermee eens zijn. Kellendonk staat wat deze walging betreft
dicht bij Gerrit Komrij. Die schrijft in 'Het dilemma van
de minderheden' (in Averechts): 'Homoseksuelen moeten,
denk ik vaak, maar ondergronds blijven. Hun arglistigheid
en ongrijpbaarheid, hun grote vermogen om af en toe
naar voren te komen en dan weer onder te duiken is altijd
hun grootste kracht geweest.' Komrijs bezwaar tegen de
assimilatie van de homoseksueel is dat daarmee zijn marginale en kritische positie in de maatschappij verdwijnt:
'Zodra een homoseksueel zich assimileert, is hij net zo
saai als iedereen.' Wat Kellendonk meer bezig lijkt te
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houden is de gefixeerde identiteit die men homoseksuelen wil opdringen. 'Homoseksualiteit is parodie', zegt hij in
het interview met H. M. van den Brink (NR C Handelsblad
9 mei 1986). Voor Kellendonk kan zij dus nooit de status
krijgen van de heteroseksualiteit, wat hij als het normale
schijnt te beschouwen, gesteund door bijbelse teksten.
De positie van de kunstenaar, die Kellendonk inneemt:
als iemand die zich scherp bewust is van het onaffe kunstwerk dat de wereld is en die begint te walgen zodra iets
in zijn ogen 'voltooid' lijkt, heeft zijn parallel in de onzekere positie die Kellendonk de homoseksueel laat innemen. Beide kent hij een voorlopige, zwevende identiteit
toe. Zijn verhouding tot de homoseksualiteit als maatschappelijk verschijnsel is die van de kunstenaar Kellendonk: hij houdt geen rekening met de maatschappelijke
effecten als hij min of meer begrip heeft voor de uitlating
van kardinaal Simonis dat een huisbaas een homoseksuele huurder moet kunnen weigeren. Hij schijnt daarbij te
denken dat iemand die zonodig homoseksueel wil zijn
deze outlaw-positie dan maar op de koop toe moet nemen, waarbij hij er bovendien van uitgaat dat men zijn
homoseksualiteit altijd kan kiezen, wat nogal bizar is. In,
wat hij noemt, de 'ideologieënstrijd' tussen de 'Verlichtingsadepten' en orthodoxe katholieken als Simonis,
neemt hij de laatste in bescherming, en verwijt hij de
'Verlichtingsadepten' dat ze hun heil bij de wet zoeken:
'De Kinderen van het Licht erkennen geen ander gezag dan dat van
het soevereine volk, dat wil zeggen: de staat met zy'n machtsmiddelen. (Daarom moet de staat alle gezag op zich nemen, ook het gezag
om te kunnen beslissen in een ideologieënstry'd als deze. De totalitaire staat is een rechtstreekse consequentie van de Verlichtingsdenkbeelden.)'
De kern van dit conflict heeft alles te maken met Kellendonks ideeën over literatuur. Hij wijst daarin het rea15

lisme af omdat het veinst een weerspiegeling van de werkelijkheid te zijn, terwijl het naar zijn idee in feite andersom is: de werkelijkheid krijgt door het realisme een beeld
opgedrongen. Het is niet moeilijk om voor het realisme
'de staat' te substitueren die met zijn 'machtsmiddelen'
een ideologieënstrijd beslist: zoals het realisme de werkelijkheid een beeld opdringt, zo zou de staat een beeld opdringen van de homoseksueel door bij voorbeeld te beslissen dat een orthodox katholiek, tegen zijn geloof in, een
homoseksueel als huurder moet aanvaarden.
Het is nogal zwaar geschut om van 'ideologieënstrijd' te
spreken als het zoals hier gaat om de loutere erkenning
van maatschappelijke ontwikkelingen. De wettelijke bescherming van homoseksuelen is iets heel elementairs,
waar zoveel ideologieënstrijd eigenlijk overbodig voor
zou moeten zijn, net zoals bij voorbeeld de wettelijke bescherming van vrouwen als zij voor hetzelfde werk evenveel betaald willen hebben als mannen. Zou men Kellendonks positie ten aanzien van homoseksuelen overhevelen naar die van vrouwen, dan zou hij degene zijn die het
standpunt in zou nemen van iemand die zegt dat vrouwen eigenlijk thuis voor de kinderen moeten zorgen en
dat daarom hun recht op gelijke beloning door de staat
niet wettelijk vastgelegd hoeft te worden. Kellendonk
denkt dat door de wettelijke erkenning van de homoseksueel (bij voorbeeld doordat een huisbaas hem niet mag
discrimineren) een wurg-identiteit ontstaat, terwijl het
niet meer is dan het recht om een dak boven je hoofd te
hebben, waar verder een uiterst 'onaf leven geleid kan
worden dat allerminst 'voltooid' hoeft te zijn.
Kellendonks bezwaar tegen het realisme in de literatuur
is dat het pretendeert te weten waarover we het hebben
wanneer er van de 'werkelijkheid' sprake is. Voor hem
bestaat de wereld uit voorstellingen en die maken we zelf.

16

De 'idolen' waar hij het in zijn Brandende Kwestie over
heeft zijn de vaste beelden waar mensen zich door laten
leiden, de afgodsbeelden van de realiteit. Hij wil tijdelijke voorstellingen die een voorlopige geldigheid hebben.
Het realisme dat voorgeeft te weten wat de werkelijkheid
is en dat zich fixeert in beelden (een identiteit, theorieën,
standbeelden, de slogans van een ideologie) ontkent volgens Kellendonk 'het mysterie' in het leven.
Met het verschijnen van het 'mysterie' in Kellendonks
gedachtengang wordt het maar al te begrijpelijk waarom
de rationele instelling die voortvloeide uit de ideeën van
de Verlichting hem niet kan bekoren. Die rationele instelling ontheiligt kennelijk het 'mysterie'. Hij schrijft:
'Nu de waan van het positivisme voorbij is kunnen we ten overstaan van het geheim weer het primitieve ontzag van de holbewoner
voelen. 'Dit is een zin van twee regels, maar met verstrekkende consequenties. Er staat dat men alle kennis die
door de eeuwen heen is vergaard en alle ontdekkingen en
ideeën die daaruit zijn ontstaan rustig de deur uit kan
doen: nu zijn we weer beland in het primitieve stadium
waarin we ons alleen maar verbazen. Helemaal onzin is
dit natuurlijk niet: er zijn nogal wat menselijke faculteiten die altijd gelijk blijven omdat er nauwelijks vat op te
krijgen is (en dat is maar goed ook). Voor een kunstenaar
is een bepaald soort domheid altijd goed: dat is bevorderlijk voor zijn onbevangenheid die weer voor oorspronkelijkheid zorgt, waardoor je in gebieden belandt waarvan
je het bestaan niet had kunnen vermoeden. Maar naast
deze heilige domheid moet er natuurlijk wel sprake zijn
van enig inzicht en dat doet men niet op in een primitief
hol, hoe gezellig het daar ook kan zijn. Kellendonk doet
het voorkomen alsof de Verlichting met haar rationele instelling die onbevangenheid, dat 'primitieve ontzag' verstikt. Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn: volgens
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mij wordt het 'mysterie' alleen maar groter naarmate
men meer over iets weet. Bovendien kunnen die onbevangenheid en die drang naar rationeel inzicht heel goed
samengaan, aangezien de raadsels nog altijd talrijker
blijken te zijn dan de oplossingen. Er is altijd nog veel
meer 'irrationalisme' (in neutrale en negatieve zin) en
onduidelijkheid dan 'werkelijk' rationele kennis.
Niet alleen het realisme en (de staat' worden door Kellendonk afgewezen als instanties die dwingende beelden aan
de werkelijkheid willen opleggen, ook de publt'eke opinie.
Dat blijkt uit de tekst van de lezing die hij hield bij de uitreiking van de Anton Wachterprijs in 1986 onder de titel
'Het wilde westen'. Het zijn alle drie instanties die veraf
staan van het idee dat Kellendonk van de kunstenaar
heeft. Hij schrijft dat de kunst een in zichzelf gekeerd,
(haast autistisch' karakter heeft. De reacties op zijn roman
Mystiek lichaam behoorden volgens hem tot de categorie
'publieke opinie' -iets waar de haast autistische kunstenaar geen enkele voeling mee heeft. Deze publieke opinie
stelt Kellendonk voor als een collectief dat te hoop loopt
tegen een onwelgevallige mening. In zijn lezing voert hij
een fictieve journalist op die het 'wij' van de publieke opinie vertolkt. Zowel de 'publieke opinie' als de journalist
zijn nogal agressieve verschijningen, want in feite ging
het in de discussie over Mystiek lt'chaam slechts om op zichzelf staande literaire critici waarvan alleen iemand die
kwaad wil kan zeggen dat ze de publieke opinie vertolkten. Kellendonk denkt hier wel erg schematisch. Blijkens
hun reacties zijn deze critici niet ongevoelig voor de formele erkenning van de homoseksualiteit, zij willen deze
'utopie' gerealiseerd zien. Voor Kellendonk is dat geen
mening waar ze op eigen kracht opgekomen zijn, nee, ze
lopen daarmee slechts in de pas met de door de Verlichting geïnfecteerde Tijdgeest. Wanneer critici (zoals ik)
18

het nogal achterlijk en primitief vinden om het 'mystiek
verbond' tussen man en vrouw zo te idealiseren ten koste
van de homoseksualiteit, dan zijn deze critici volgens
Kellendonk niet elk voor zichzelf 'tegen', maar collectief.
Kellendonk schijnt te denken dat tolerantie ten aanzien
van homoseksualiteit in deze tijd algemeen is, zelfs de
kern van de Tijdgeest is.
Hij denkt ook dat de kous af is wanneer hij in zijn
toespraak 'Het wilde westen' zegt dat 'literatuur het debat
is tussen het ik en het zelf'. Het is voor zijn doen wat vroom
uitgedrukt, maar het is wel duidelijk waar hij het over
heeft, al is het wederom wat schematisch voorgesteld.
Aan dat debat mag kennelijk niemand deelnemen nadat
Kellendonk het resultaat ervan wereldkundig heeft gemaakt. Gebeurt dat wel, dan hebben we onmiddellijk
met een 'publieke opinie' te maken, en niet met een bijdrage aan het debat van één criticus. Wanneer literatuur
alleen het debat tussen het ik en het zelf is (waar ik veel
in zie, maar niet alles, omdat ook ik denk dat de kracht
van een kunstenaar voor een groot deel zit in een tamelijk
solipsistische kijk op de wereld), dan doet het er niet toe
wat de schrijver schrijft: hij kan allerlei vreemdsoortige
ideeën voor zichzelf componeren (Kellendonk heeft het
over de 'ideeënmuziek' in een roman), maar de lezer
mag daar niet of lauwtjes op reageren: laten merken dat
hij er niets in ziet (of juist wel) doet niet ter zake. Het gaat
er slechts om dat Kellendonk het resultaat van het debat
met zijn zelf kwijt is, op 'speciale instemming', schrijft
hij, zit hij niet te wachten.
De lezer mag van Kellendonk (en ook daar zit veel, maar
niet alles in) niet realistisch reageren op wat hij leest,
want de denkbeelden in zijn roman zijn niet realistisch
bedoeld. Hoe drastisch die denkbeelden ook zijn, ze moeten met een schep zout genomen worden. Dat heeft na-
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tuurlijk zijn menselijke grenzen, die bepaald worden
door de nare smaak die je in je mond krijgt en door het
belang datje hecht aanje eigen inzichten over de materie
die in de roman wordt aangesneden. Worden de denkbeelden in de roman bovendien versterkt door de vergelijkbare ideeën die de schrijver buiten de roman, bij voorbeeld in een interview, ten beste geeft, dan wordt die nare
smaak alleen maar groter. De kracht waarmee Kellendonk zijn denkbeelden openbaar maakt en het radicale
karakter ervan staan in iets te veel contrast met zijn verklaring in 'Het wilde westen' dat ze slechts van 'voorlopige' aard zijn. Het is alsof iemand zegt dat hij voorlopig
even je hoofd af zal hakken.
Het is natuurlijk heel gemakkelijk om de hardste en onverzoenlijkste ideeën te ventileren en ze daarna van hun
angel te ontdoen door ze 'voorlopig en onvolledig' te noemen. Maar het is een schriele reactie op de kritiek naar
aanleiding van Mystiek lichaam, dat Kellendonk als schrijver 'beter dan wie ook beseft dat zijn boek een voorlopig en onvolledig antwoord' is op zijn ervaringen, 'en er graag wat over doorpraat '. Ik vraag me af of de in Mystiek lichaam vertolkte
denkbeelden niet wat snel uit de pen zijn gevloeid en of
Kellendonk er werkelijk op uit is geweest iets op te schrijven dat het resultaat is van het noeste denkwerk dat hij
voorgeeft te hebben verricht.
Kellendonk is net als ik van mening dat het schrijven tot
de sfeer van de vrijheid behoort. Maar hij construeert tegenover de wereld van de schrijver de fictieve, maar altijd
suggestieve grootheid van de 'publieke opinie', en die
ziet hij in elke individuele reactie die hem niet welgevallig
is. Waar hij een collectieve opinie ziet, zie ik een groot
aantal individuen die het meestal niet, maar soms wel
met elkaar eens kunnen zijn.
Wanneer Kellendonk schrijft dat literatuur het debat is
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tussen het ik en het zelf van de schrijver, dan is dat in tegenspraak met zijn verklaarde antipathie voor 'het. romantische beeld van de schrijver als buitenstaander'. Iemand die alléén maar in debat is met zijn zelf, en niet met wat anderen denken, kan moeilijk anders dan een buitenstaander
worden, met alle respect. Het 'haast autistische' van het
kunstwerk, waar Kellendonk het over heeft, behoort alleszins tot het romantische beeld van de schrijver als buitenstaander. Behalve: wanneer die schrijver met zijn zelf
in debat wil blijven en tegelijk vindt dat de anderen het
maar met hem eens moeten zijn, zodat hij zich geen buitenstaander hoeft te voelen. Maar dat zou op dwingelandij gaan lijken.
Tegenstrijdigheden zijn er niet altijd om opgeheven te
worden, maar ze moeten wel gezien kunnen worden. Zo
vraag ik me af hoe het te rijmen valt dat Kellendonk zo
tegen gelijkvormigheid in de samenleving kan zijn en
bang is voor de dood van het individu, als hij tegelijk
zegt: 'Een samenleving in de volste zin van het woord
moet, lijkt me, door een religieus ideaal, een metafysisch
doel, bezield zijn.' Deze collectieve bezieling, die alles
doordringt, staat haaks op de gevarieerde verlangens van
individuen, die worden er tenminste sterk door gerelativeerd. Het lijkt er kortom op dat Kellendonk zichzelf als
kunstenaar romantische voorrechten toekent die hij anderen misgunt ten behoeve van 'een samenleving in de
volste zin'.
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Een vluchtweg voor
obsessies

I

In My'n Vlaamse jaren zette Jeroen Brouwers verhalen,
herinneringen, pamfletten, dagboekfragmenten en brieven bij elkaar in één boek; Kladboek bevat 'polemieken,
opstellen, herinneringen', wat eigenlijk op hetzelfde
neerkomt. Brouwers zet deze verschillende literaire genres doelbewust bij elkaar. Zijn leven wordt beheerst door
literatuur. 'Ik ben een eenkennig asociaal persoon, geheel verliteratuurd, alles wat hij meemaakt, denkt en
voelt in verband brengend met literatuur en literatuur
vervaardigend van alles waarmee hij te maken krijgt en
vooral van hemzelf.' Oppervlakkig gezien is er niets zo
verschrikkelijk als iemand die voortdurend bezig is een
literair leven te leiden. Een verliteratuurd persoon, daar
stelt men zich een flambard, manen en sandalen bij voor,
met een smoezelig boek onder zijn arm, een beetje opzichtig gezeten in een hoek van een café. Zo iemand is
Jeroen Brouwers niet. Wat betreft zijn uiterlijk zou hij
niet opvallen tussen de notabelen tijdens een plechtige
ontvangst. In het eerste stuk van Kladboek schrijft hij in
een zelfportret: 'Op feestjes draag ik mijn speelpakje, bij
de barbecueparty mijn blazertje, bij meer plechtige vertoningen mijn strakke pak met vest en stropdas.'
Jeroen Brouwers is weliswaar verliteratuurd tot in zijn
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dagelijkse handelingen-doordat hij de literatuur tot een
onderdeel van de biografie van zijn obsessies heeft gemaakt,
wordt het op een ander plan getild. Het verband tussen
literatuur en leven wordt bij J eroen Brouwers veroorzaakt door een mechaniek in zijn hoofd dat hij er zelf ooit
in heeft geplaatst toen hij besloot niet aan zijn herinneringen en emoties kapot te willen gaan. Dat mechaniek is
niet in de handel, er is slechts één exemplaar van en het
patent ervan is dat het ervaringen, herinneringen en
emoties zo verwerkt dat ze, als ze in woorden zijn omgezet, een vorm krijgen waaruit blijkt dat die ervaringen,
herinneringen en emoties er echt zijn geweest en dat ze
hierdoor onder controle zijn gebracht. Brouwers heeft
geen problemen met zijn 'inhoud', daarvan heeft hij
overvloed, zijn zorg betreft nog slechts de vorm, omdat
daarin het waarheidsgehalte van de inhoud niet verloren
mag gaan. Het valt niet te ontkennen dat men het mechaniek van Brouwers in zijn proza aan het werk ziet, bij
voorbeeld in Zonsopgangen boven zee, waarin het opgesloten
zitten in een tussen twee verdiepingen stilstaande lift allegorisch inwerkt op de geestelijke claustrofobie van de
hoofdpersoon. Dit zou gemaniëreerd kunnen werken als
de obsessie van de hoofdpersoon er door Brouwers niet
steeds flitsend mee werd aangegeven. Dat is een ander
aspect van de overtuigingskracht in Brouwers' proza: de
natuurlijke verwantschap die er bestaat tussen vorm en
inhoud.
Dit betreft de essentie van zijn proza en met name de
stukken die direct de biografie van zijn obsessies beschrijven: Zonder trommels en trompetten, Krekelbosse klaagzangen,
Zonsopgangen boven zee en de 'Exelse testamenten' in Kladboek. In deze stukken in het bijzonder is er sprake van een
natuurlijke verwantschap tussen de gebruikte metaforen
en de fixatie of obsessie waar ze voor moeten staan. De
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informele metafoor, dat is de koninklijke vluchtweg van
Brouwers' obsessies in proza, waarvan hij de aard heeft
beschreven in Zonsopgangen boven zee: 'De obsessie die mij
in mij zelf gevangen houdt is het permanent aanwezige
besef van schuld, spijt, wroeging, dat ik alles verkeerd
heb gedaan, dat alles wat ik doe tot mislukking is gedoemd, dat ik mislukt ben, dat ik misdoe, dat ik straf
moet, dat ik mijzelf moet vernederen en bestraffen, dat
er niets meer is waarop ik mij kan verheugen, niets meer
waarnaar ik kan verlangen zonder gelijktijdig al aan de
ontgoocheling van de vervulling ervan te denken.'
In dit citaat spreekt Brouwers zich réchtstreeks uit. Als
hij er literatuur van maakt middels zijn koninklijke metafoor klinkt het aldus: 'Ik ben een zielig, terzijde geschoven, veronachtzaamd, verguisd, miskend, niet naar waarde geschat, gehoond en uitgelachen, treurig voortsjokkend olifantje, dat nooit limonade of pudding krijgt en ook niet een bedje heift om lekker in
te slapen. Z'n ene tandje doet verschrikkelijk veel pijn en z'n slurfje
is verstopt van de verkoudheid en uit z'n ene oogje loopt soep. Zo
loopt hij maar rampetamp rampetamp met z'n gezwollen voe~jes
door de plassen en de modder en niemand is lief voor hem. Zij"n
mamma is door de jagers doodgeschoten en een pappa heift hij nooit
gehad. Zo kwam het, dat dat olifantje op zijn beurt, ten slotte,
nooit liefkon zijn voor andere dieren. ' Zulke treffende verbeeldingen van gevoelens levert Brouwers voortdurend. Bij
herhaling komt in verschillende autobiografische stukken
de herinnering voor aan de dag waarop hij werd afgeleverd bij hetjongenspensionaat. Zijn vader geeft hem een
hand, terwijl zijn moeder in de auto zit. Zij zwaait even
later vanachter haar voile, die onmiddellijk gezien wordt
als een ondoordringbaar traliehek.
In 'De Exelse testamenten' en ook weer in andere stukken wordt het schuldgevoel en de gedachte gestraft te
moeten worden verbeeld door een bepaalde situatie
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waarin hij verkeert: hij ligt met een meisje te vrijen in een
kamer in een groot huis en plotseling hoort hij het gierend
remmen van auto's, een zwaar gestommel op de trap en
worden schijnwerpers op het raam gericht: hij wordt ingerekend zonder duidelijke reden. Deze verbeelding van
schuldgevoel houdt steeds verband met een herinnering
aan zijn moeder: toen zij in een Japans kamp zat vloog
op een dag de deur open: 'ik hoor mijn moeder schreeuwen tussen de soldatenlaarzen, de zoolafdrukken die die
laarzen op de vloertegels stempelen worden steeds roder
en in die stempels blijven vlokken haar vastzitten, knip,
knip, - mijn moeder was de mooiste moeder, op dat moment hield ik op van haar te houden.' De Brouwers die
zich verbeeldt ingerekend te worden op het moment dat
hij aan het vrijen is straft zichzelf hiermee voor het feit
dat hij in het verleden ophield van zijn moeder te houden.
'De Exelse testamenten' beslaan een kleine veertig pagina's in Kladboek, maar in dit geringe aantal pagina's komen de 'constanten' in Brouwers werk in een geconcentreerde vorm weer alle drie voor: liefde, literatuur, dood.
Brouwers schrijft dat hij de tijd stuk heeft geslagen. Dat
betekent bij hem dat heden en verleden door elkaar heen
lopen en dat de ervaringen van het heden steeds met het
verleden te maken hebben. Alles wat Brouwers schrijft is
doorschoten met flitsen van meestal pijnlijke herinneringen. Het is een desillusionerend geheugen, zoals ook het
denken van Brouwers desillusionerend is, want beheerst
door zelfhaat en wereldhaat. Het metaforisch realisme
van Brouwers ontstaat door de hevigheid van wat hij zijn
angsten noemt, ze vinden er een uitweg in: 'Der Schicksalgebundene Mensch ist nicht frei' citeert hij enkele malen Cesare Pavese. Brouwers schrijft in 'De Exelse testamenten' het testament van de jaren zestig, ook al heeft
hij het over zijn eigen ervaringen. Maar daarin verweeft
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hij de tijd door bij voorbeeld om de paar pagina' s de namen te noemen van de schrijvers die zelfmoord pleegden,
door zich het keldercafé Het Molshol in Brussel te herinneren: 'Vanuit deze Brusselse kelder zou de mol der revolutie zich opwaarts graven tot hij de putdeksels van het
Establishment kon opwippen, uit de ondergrond te voorschijn krabbelen en, met een zwarte bril op, zijn weg zoekend met een blindenstok, oprukken naar de vestingen
en vestigingen van Vrijheidsbeknotting, Monopolisering
en Macht. Al die woorden. Waar zijn al die woorden gebleven?'
Door deze desillusie van de tijd loopt de rode draad van
zijn vriendschap met het meisje Iris, een studente van de
'bloemengeneratie' , een liefde beheerst door literatuur.
Zij behoort uiteindelijk ook tot diegenen die zelfmoord
pleegden, maar van haar vraagt hij zich vertwijfeld af' En
hoezo eigenlijk ook jij Iris? Heb je een lampje bij je voor
in het donker?'
In het Zelfportret waarmee het Kladboek begint besluit de
opsomming van de plaatsen waar hij heeft gewoond met
'Ik heb de hoop al opgegeven ooit nog ergens te zullen
zijn waar ik thuis hoor.' De verbeeldingen van deze
voortdurende misplaatstheid zijn talrijk, maar een hoogtepunt is de passage waarin hij beschrijft op welke manier
hij zich op de rommelige studentenkamer van Iris aantreft: 'Daar zat ik, in mijn pak, met stropdas, diplomatenkoffertje naast mijn been, het hoofd gecoiffeerd door
monsieur Georges in de Rue du Tröne, auto voor de
deur, geld in de lederen portefeuille. Op zoek.' Ook in
dit citaat komt weer de stropdas voor, een terugkerend
attribuut waarin een scala van emoties wordt verbeeld,
van zelfmoord tot arrivé-zijn.
Wat is het verband tussen de biografie van zijn obsessies
die Brouwers aan het schrijven is en het polemisch vuur,
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waarvan ook in deze bundel veel hitte afstraalt in stukken
over Dirk Ayelt Kooiman, De Revisor, Jan Cremer? Dat
verband is niet zo groot. Het zijn eerder twee naast elkaar
bestaande activiteiten. Het literaire proza van Brouwers
wordt beheerst door zijn persoonlijke obsessies, het polemische proza door iets anders en minder gecompliceerds:
een afkeer van aanstellerij, onzorgvuldigheid, pretentie,
luiheid en bekrompenheid. Verwant zijn deze beide genres echter weer door het gebruik van de metafoor. Zoals
in de Briefaan de redactie van De Revisor waarin hij commen taar levert op zulke uitspraken van Kooiman als: 'Alleen
al om pragmatische redenen kunnen we dus voorlopig
niet met een programma komen. Dat stoort mij niet, er
zit immers behoorlijk lijn in het blad.' Brouwers reageert
hierop door voor te stellen verschillende door Kooiman
gebruikte woorden te vervangen: De Revisor moet men
vervangen door 'kroket' en programma door 'vlees'.
Volgt een briljante alinea die eindigt met de door de eigenaar van een restaurant uitgesproken zinnen: 'Alleen al
om pragmatische redenen kan ik dus voorlopig niet aan
vlees in mijn kroketten denken. Dat stoort mij niet, er zit
immers behoorlijk lijn in de kroket.' Op dezelfde manier
gaat hij te werk in het stuk over Guus Luijters, die tot
Guus Gelul wordt, terwijl zijn uitgever Dagobert Loeb
heet, wonende in Duckstad. Het zijn allemaal stukken
die vermakelijk zijn zonder dat dat iets afdoet aan overtuigingskracht, want treffend citeren kan Brouwers en
aan documentatie ontbreekt het nooit. Zo slaat men twee
vliegen in een klap, en dat is heel prettig voor Brouwers
zelf, want de vlieg is een andere steeds terugkerende metafoor die het gonzen van onaangename gedachten representeert.
Naast het literaire en polemische proza beoefent Brouwers ook nog een ander door hemzelf uitgevonden genre,
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dat ik het memoriaal proza zal dopen. In Kladboek is dit vertegenwoordigd in de afdeling 'De dood en de schrijver'
als hij schrijft over het bezoek aan het graf van de dichteres Hélène Swart, de herinneringen aan de overleden
schrijvers Jan Emiel Daele, Johan Daisne en Harriët
Freezer. Het zijn stukken waaruit een grote sympathie
spreekt en waarin de literatuur en het leven met elkaar
zijn verweven, en dat geldt in het bijzonder voor wat hij
schrijft over Daele. De naam Harriët Freezer wordt pas
genoemd in de laatste regel van het aan haar gewijde
stuk: het beschrijft de eerste keer dat hij een schrijver in
het echt zag, op zestienjarige leeftijd.
Obsessies van geweld en tederheid beheersen het werk
van Brouwers. De spanning tussen die twee is zo groot
dat ze beide meestal in één alinea voorkomen. Brouwers
heeft, zoals hij over Johann Sebastian Bach schrijft in
Zonder trommels en trompetten, 'het corpulente lijf vol onuitsprekelijk verdriet, vanwege heimwee naar moois dat er
nooit was geweest en verlangen naar moois dat nooit zou
komen' en hij doet wat hij Bach laat doen: 'weshalve hij
het moois dan maar zélf maakte'.

II

Toen Nietzsche op 21 september 1888 in Turijn aankwam
was zijn gezondheidstoestand slecht. Afgezien van enkele
korte perioden van 'erleuchteter Besessenheit' was het
jaar 1888 het begin van zijn elfjarig verblijf in de nacht
van de waanzin (hij stierf in 1900). In Turijn werkte
Nietzsche aan zijn vulkaan van zelfverheerlijking Ecce
Homo, maar tegen het einde van het jaar begonnen de
eerste tekenen van definitieve 'Umnachtung' zich voor
te doen, waar we iets van weten door zijn brieven aan
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Franz Overbeck en Peter Gast. Aan Overbeck schrijft hij
dat hij het lot van de wereld nu zelf ter hand zal nemen,
zoals de parafrase van een van Nietzsches biografen niet
onaardig luidt. Aan Peter Gast schrijft hij op 4 januari
van het nieuwe jaar: 'Meinem maestro Pietro. Singe mir
ein neues Lied: die Welt ist verklärt und alle Himmel
freuen sich. Der Gekreuzigte.' Ik moet bekennen de zin
'die Welt is verklärt' niet zonder brok in mijn keel te kunnen lezen als ik bedenk hoeveel moeite het Nietzsche
kostte de wereld op goede gronden te verheerlijken. In
deze zin doet hij een machteloze greep met middelen die
buiten zijn verstand liggen. Het is een absurde klaroenstoot om iets te vieren, een zelfbedacht feest, la fête
pour la fête.
Eén dag eerder, op 3 januari, was iets voorgevallen dat
zo mogelijk nog ontroerender is. Toen Nietzsche uit zijn
huis stapte zag hij op de Piazza Carlo Alberto een koetsier
zijn paard mishandelen. 'In tranen en weeklagend wierp
hij zich op het dier, sloeg zijn armen om zijn hals en stortte in.' Enkele dagen later bracht Overbeck hem naar een
kliniek in Bazel.
Deze anekdote heeft naar de geest zijn parallel in J eroen
Brouwers' roman Winterlicht. Die gaat over een oude
schrijver die veel boeken, artikelen en stukjes heeft geschreven, maar dat is dan ook alles: een garantie dat hij
daarmee een plaats in de literatuurgeschiedenis verwerft
is het niet. Het werk is wel na veel omzwervingen langs
uitgeverijen allemaal gepubliceerd, maar enige indruk
heeft het niet achtergelaten, behalve verbittering bij de
schrijver, die dat verbergt in cynische aforismen, jenever
en in de eenzaamheid van zijn afgelegen huis. Brouwers'
verhouding tot deze schrijver is zo intiem ('alles is autobiografisch') dat Winterlicht een ereplaats verdient tussen
de alter ego-romans: Brouwers beschrijft middels J acob
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Voorlandt de angstige mogelijkheid dat hijzelf ook zo'n
schrijver zal blijken die uiteindelijk alleen maar bezig is
met al zijn doorzettingsvermogen te werken aan zijn vergetelheid.
Hoe dicht Brouwers met Winterlicht bij zijn eigen obsessies blijft is te lezen in het eerste boek met zijn brieven,
Kroniek van een karakter. Dit deel eindigt in december 1981,
het jaar waarin de eerste vage contouren zichtbaar worden van Winterlicht, dat in 1983 zal verschijnen. Er doen
zich in 1981 gebeurtenissen voor die Brouwers aanvankelijk gewoon beschrijft. Maar geleidelijk begint hem iets
te dagen en de eerste tekenen van een verhaal duiken op.
Men ziet het gebeuren. Het herkennen en op romanwaarde schatten van gebeurtenissen inje leven is een niet
gering deel van het schrijverschap. Zoals Harry Mulisch
de scherpe intuïtie en tegenwoordigheid van geest had
om van een uitweiding in zijn nog steeds niet voltooide
roman De ontdekking van Moskou de roman De aanslag te
maken, zo schreef Brouwers Winterlicht op het juiste moment in zijn schrijverschap.
In de inleiding bij het brievenboek schrijft Brouwers dat
1981 'Het jaar (is) waarin de schrijver meent dat hem alles
is te beurt gevallen wat een schrijver te beurt kan vallen'.
1981 is het jaar van de commotie rond Bezonken rood, de roman waarin Brouwers een beeld van de Japanse kampen
in de oorlog geeft dat niet erg zou beantwoorden aan de
werkelijkheid. In de brieven van het voorgaande jaar is
het al vaak gegaan over de hoogten en de laagten van het
schrijverschap, aan het eind van het boek komt alles samen, zodat Winterlicht wel geschreven moest worden.
Symbolisch voor de 'hoogten' die het schrijverschap kan
bereiken is het onverwachte bezoek van een middelbare
scholier met schrijversambities aan Brouwers' afgelegen
huis in de Achterhoek. De jongeman komt op een motor
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en vergaapt zich aan de schrijver, die niet weet wat hij
hier mee aan moet. Hij krijgt nóg een keer zo'n bezoek,
ditmaal is de durfal met een auto. Karakteristiek voor de
nachtzijde van het succes zijn ook de sombere gedachten
aangaande het 'instituut-gevoel': hij voelt zich door alle
publiciteit en commotie geïnstitutionaliseerd. 'Nu is het
"alleen nog maar" een kwestie van het ene boek na het
andere te blijven schrijven, nàg een plankje vol, - maar
het" avontuur" is eraf, en de zekerheid en de angst van
vroeger zijn vervangen door de zekerheid van het inmiddels verworven vakmanschap' schrijft hij aan Walter van
den Broeck. Maar zelfs dit verworven vakmanschap
blijkt enkele weken later een ijdele zekerheid: 'En ook
vraag ik mij af: of wat ik geschreven heb wel "goed" is,
in de zin van "oprecht", -en of het "eigenlijk" niet allemaal
aanstellerij, pose en effectbejag is geweest, en, als dit het
geval zou blijken, ik daarom dan niet een prulschrijver
ben. Enzovoort. Het gewone getob, -maar wel getob dat
mij al jaren niet meer heeft beziggehouden, en dus (dàt
baart mij zorgen) ongewoon getob is geworden.'
Tegen het einde van Winterlicht herinnert Brouwers zich
als de schrijver van de roman dat er eens 'iets met schapen' was met Jacob Voorlandt: 'Op een kleine weide onder ruisende vruchtbomen achterin de tuin liep een aantal wolkachtige witte schapen vrij in het rond, op één
schaap na, dat aan een ketting vastzat en die ketting
draaide om een in de aarde geslagen ijzeren spil. ' Hij herinnert zich dat Voorlandt naar dat schaap keek 'en het
komt mij nu logisch voor dat hij zich ten nauwste in de
situatie van het dier kon inleven'. Op het tuinpad vertoont zich dan 'een grote zwarte verschijning met een
dokterstas' . Zij (het is een 'zij', een niet onbelangrijk gegeven in de roman) haalt een injectiespuit te voorschijn
en (hier worden enkele alinea's samengevat) nadert het
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schaap met een voorspelbare bedoeling. Op dat moment
komt Voorlandt in actie: 'Hij schreed, de vermagerde
patriarch, de oude vorst, ogenschijnlijk niet gehinderd
door zijn met gips bepleisterde been, zonder wandelstok,
rechtop, met heldere ogen en vastberaden mond, naar de
spil waar de ketting aan vastzat die het schaap gekluisterd
hield en trok deze met gemak en met een kracht die ik
niet meer in hem aanwezig had gedacht in één beweging
met graspollen, aardkluiten en al uit de aarde. Ketting
en spil achter zich aan met zich meeslepend verdween het
schaap in wolken van opstuivende dorre bladeren.'
De situatie kan nu niet vreemd meer zijn: dit tafereel lijkt
opvallend veel op het gedrag van Nietzsche op 3 januari
188g. Het zijn allebei gevallen van acute deernis, voortgekomen uit een plotselinge identificatie met het lot van
machteloze dieren. Deze beesten vertolken op dat moment iets universeels: machteloos overgeleverd te zijn
aan een lot. Dat kan zijn: gekluisterd zijn aan het eigen
onvermogen, zo hoog gevlogen te hebben dat de geest
eclipseert en men zich met het laagste verbonden gaat
voelen, een fundamentele twijfel aan de waarde van wat
men doet omdat de criteria van de buitenwacht veranderen of onberekenbaar zijn. Dit zijn maar enkele van de
mogelijke verklaringen, maar ze zijn te vinden bij Voorlandt, Nietzsche en Brouwers. En bij iedereen die algemene zekerheden loslaat en daardoor een door niets beschermde blik op de wereld ontwikkeld heeft. Voor iedereen die dat doet is het enige criterium waaraan hij zijn
daden toetst zijn eigen persoon. Men moet veel zelfvertrouwen hebben om daarop volledig te kunnen vertrouwen: die persoon staat tenslotte volledig op zichzelf.
Winterlicht is een gewaagde en ook een indrukwekkende
roman over de vraag of wat men maakt toch altijd weer
onzin blijkt te zijn, slechts goed voor de vergetelheid. De
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radicale zelfonthulling die plaatshad in Het verzonkene en
Bezonken rood zet Brouwers voort en maakt er de kern van
zijn werk van. De vraag of men voor de vergetelheid schrijft
wordt door Brouwers in deze roman impliciet beantwoord:
als men bereid is geen compromissen met zichzelfte sluiten en verder gaat in het onderzoeken en verklaren van
het eigen bestaan dan anderen en dat doet met geen andere ambitie 'dan het onvergeetbare boek te creëren', dán
is het mogelijk blijvende sporen na te laten.
Brouwers heeft bij herhaling geschreven over schrijvers
met de beste bedoelingen en middelmatige uitkomsten.
Deze 'periferen' fascineren hem omdat hij net zo begonnen is als zij, en zoals bijna elke schrijver of kunstenaar
begint. Door deze essays, geschreven uit 'solidariteit',
heeft hij leren zien wat eraan mankeert en is hij oog in
oog komen te staan met 'het pretentieuze Niets'. In Winterlicht herinnert hij zich zijn leven als lector van een uitgeverij en de tientallen manuscripten die hij in die functie
te lezen kreeg. Bijna allemaal gingen ze terug naar de afzender, vergezeld van een standaardbriefje. Maar: 'Het
is goed de zelfkant te bestuderen om inzicht te krijgen in
de schoonheid van de borduurconstructie van het wandkleed (of zo iets. Een aforisme).'
Het manuscript Onverhoorde gebeden van Jacob Voorlandt
onderscheidt zich van al die anderen. De dertigjarige lector/uitgever bezoekt de schrijver en dacht een jonge man
te treffen, sprakeloos van geluk dat zijn manuscript
wordt uitgegeven. Wie hij ontmoet is een man van in de
zestig, schrijver van een ongezien oeuvre, teleurgesteld
en routineus voortschrijdend in eenzaamheid. Zijn dubbelzinnige liefhebberij is het maken van foto's van de
wolken die te zien zijn door de glazen koepel in zijn kamer.
Brouwers is de meester van de metaforen die uitgroeien
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tot motieven: de wolken van Voorlandt vertolken diens
diepste roerselen, ze leveren de filosofische verantwoording van zijn teleurstelling: 'Ik fotografeer wat maar korter dan één seconde bestaat, ik maak eeuwigheid van het
allervergankelijkste dat in de natuur maar denkbaar is.'
Dat is precies wat Brouwers ook doet: hIj noteert zijn
vluchtige dromen omdat voor hem het geschrevene 'een
tot werkelijkheid gemaakt feit' is, 'afkomstig uit een onfeitelijk niet-bestaan, waar werkelijkheid bestaat uit onwerkelijkheid'. Het verschil met Voorlandt is miniem,
vandaar dat hij niet ophoudt 'erover te piekeren dat er
in principe geen verschil is tussen mij en een wolk, of
waas, of damp, of rooksliert' .
Brouwers voelt voor Voorlandt wat Nietzsche voor het
paard en Voorlandt op zijn beurt voor het schaap voelde:
deernis. Geen gedistantieerde deernis, maar uit mogelijke verwantschap. De bezoeken aan Voorlandt beschrijft
Brouwers met de beheerste haast van een man die te gast
is bij iemand die hem zou kunnen besmetten, zoals hij zich
op den duur 'bezoedeld' voelde na het lezen van veel
slechte of middelmatige manuscripten. Voorlandt 'voedt'
hem op, hij heeft nooit méér van iemand geleerd dan van
Voorlandt. Men zou geneigd zijn te zeggen dat Brouwers
dan leerde hoe het niet moest, maar daarmee zou Voorlandt tekort worden gedaan. Voorlandt is de personificatie van Brouwers' angst, maar hij is niet zonder allure:
'Alles ... wat Voorlandt zei, bleek op een moeiteloze wijze beeldend, trefzeker en niet zelden geestig te zijn geformuleerd,-ook dat is een verworvenheid van de heremiet. .. Zijn woorden werden erdoor geladen met de
kracht van zekerheid en overtuigendheid van zijn opvattingen, - hoe zou het anders hebben gekund: wie alleen
is, wordt nooit tegengesproken.' Het is Voorlandt die
zich in sarcastische bewoordingen uitspreekt over het uit-

34

geversschap en hem ervan doordringt dat hij die baan op
moet geven om echt te gaan schrijven, Voorlandt als Erzieher . (In het met Winterlicht verwante verhaal 'The Lesson of the Master' van Henry J ames wordt de jonge
schrijver Paul Overt op dezelfde manier opgevoed door
de oudere schrijver Henry St George: opgevoed tot compromisloosheid als het om zijn werk gaat.)
De metaforische motieven in Winterlicht zijn net als in
Brouwers' vorige boeken van een overrompelende
kracht, hoe toevallig en ad hoc ze ook aandoen. Brouwers' proza heeft een volstrekt eigen dreun waaraan de
metaforen een somber ritme verlenen. Voorlandt zelf is
niet alleen maar die vereenzaamde schrijver, hij is de hinkende angst, hij heeft iets aan zijn been en één teen lijkt
al afgestorven. Brouwers vraagt zich voortdurend af of
hij eigenlijk niet over zichzelf aan het schrijven is ('Maar
zijn het wel zijn woorden die ik hier, zogenaamd uit mijn
geheugen, reproduceer? ') Voorlandt herkent van alles in
Brouwers; aldus ontstaat de suggestie van persoonsverwisseling die de roman 'spannend', in de zin van 'geladen', maakt.
Winterlicht is een 'requiem' voor Voorlandt en een vertwijfelde zoektocht naar de bronnen van blijvende kunst.
Het 'verhaal' dat Brouwers tussen zijn panische zelfreflecties vertelt gaat over de strohalmen van zelfbedriegerij waaraan een kunstenaar zich vasthoudt: Voorlandt
heeft eens brieven van een vrouw gekregen die schreef
zijn werk te bewonderen. Op een regenachtige dag, in de
gammele auto van Voorlandt, gaat hij met hem naar de
provinciestad waar zij volgens het adres zou wonen. Daar
is het kermis. Voorlandt gedraagt zich grotesk als grote
kunstenaar, eet en drinkt als een bezetene. Het adres
blijkt zich in een hoerenbuurt te bevinden en <IJs ze het
huis uiteindelijk gevonden hebben wordt op het bellen
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niet opengedaan. Gina, zoals de vrouw zich noemde, is
de Muze waar Voorlandt zijn tanende energie in heeft
geïnvesteerd, maar als zij uiteindelijk op het balkon verschijnt, eerst naakt, daarna in een kamerjas, lacht ze hem
van boven uit. Ze is een hoer, gestoord tijdens haar werk.
Ze gooit zijn boeken naar beneden en de pagina's dwarrelen in zijn gezicht. Brouwers vertelt het met een gejaagdheid waardoor alles zowel concreet als metaforisch
wordt. Hij smeekt Gina, 'koningin van de wolken', goed
voor Voorlandt te zijn: 'Ontvang hem, begroet hem, vlij
hem neer in zachte kussens en wieg hem, neem het zware
gips weg van zijn been. Kleed hem uit en zeg er woorden
bij die hem trots maken en gelukkig, was hem, knip zijn
nagels, balsem hem, verzorg zijn vele haar, zeg dat hij
mooi is. Geef hem geld voor de overtocht.'
Brouwers schrijft Winterlicht dertien jaar na zijn eerste
ontmoeting met Voorlandt. Leeftijd en jaartal worden
door hem met nadruk genoemd, ze zijn de feiten in iets
dat noch feit noch fictie is geworden: de herinneringen
aan Voorlandt vermengd met de angst, vermengd met literatuur. Brouwers noemt Winterlicht weliswaar een 'roman', maar het is eerder een nieuw soort allegorie, een
gelijkenis, een mythe. Voorlandt en Brouwers bewegen
door de roman als dubbelgangers in de Dostojewskiaanse
zin; angstig en gefascineerd door elkaar, elkaar aantrekkend en afstotend. Ze weten allebei van het bestaan van
'De gestalte met de zwarte zak over haar hoofd. In die
zak zijn twee kijkspleten geknipt, waarachter haar ogen
zichtbaar blijven. Wie haar aankijkt kan niet anders dan
haar willoos volgen. Ik weet wie zij is'. Het is de doodsangst, 'ze toont je de mislukkingen van je leven, je
schaamten en al datgene wat je het liefst onder zware putdeksels toegedekt zou willen houden' . Schrijven wordt in
Winterlicht voorgesteld als doodgaan bij elk boek, het oeu-
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vre is een keten van mislukkingen: 'Ik ben al een paar
keer doodgegaan, steeds met het voornemen daarna een
nieuw leven te beginnen, maar helaas altijd reÏncarnerend als mijzelf.'
Wat Brouwers in Winterlicht aansnijdt gaat niet alleen
schrijvers of kunstenaars aan: Voorlandt is de schaduw
en de angst van iedereen die van zichzelf iets moet en die
bang is dat zijn ambities het zullen afleggen tegen onvermogen, tegenwerking, pech, bereidheid tot compromis.
Het is de nachtzijde van alle illusies. Iedereen is bang dat
hij net als Brouwers op de kermis in de provincieplaats
de hoed van Voorlandt op krijgt. Daartegen bestaat maar
een remedie: de ambitie de dood te vlug afte willen zijn.
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Het lieve varken van het
rationalisme

I

Het zou een schilderij van Magritte of een tekening van
Saul Steinberg kunnen zijn: een man die een duplicaat
van zijn eigen hoofd op zijn schoot houdt en er met een
onderzoekende blik naar kijkt. Hij is gefascineerd en gebiologeerd door wat hij ziet. Hij kijkt namelijk niet op
een volle krullebol, of op een glanzende schedel. Hij kijkt
door de opening die in de schedel is gemaakt. Hij ziet zijn
eigen brein.
Aldus zou men Rudy Kousbroek kunnen afbeelden, zeker als men denkt aan Een kuil om snikkend in te vallen. In
dat boek staan verschillende afbeeldingen van het menselijk hoofd waarvan de herseninhoud is opgedeeld in vakjes die bepaalde eigenschappen vertegenwoordigen. Men
moet zich voorstellen dat de man zijn hoofd vasthoudt als
een bezit waar hij enerzijds buitengewoon content mee
is, maar dat anderzijds ook een bron van verontrusting
voor hem vormt.
Zo denkt Kousbroek zelf over zijn brein. Hij brengt een
onderscheid aan tussen zijn brein en zijn ik: het brein is
het mechanisme dat onafgebroken werkt, maar het heeft
niet de gave des onderscheids; die is voorbehouden aan
zijn ik. Het brein is niet kieskeurig, het ik wel. Het ik
heeft een superioriteitsgevoel over het brein: 'Het ik voelt
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zich veel meer volwassen, verantwoordelijk, in staat tot
onderscheid.' Kousbroek ervaart zijn brein als een bezit:
'Men is niet zijn gedachten, men heeft gedachten, alsof
die werden waargenomen door een andere identiteit.'
Hij doet alsof deze scheiding tussen het brein en het ik
voor iedereen geldt, maar deze ervaring lijkt mij vooral
karakteristiek voor Kousbroek zelf. Het meest kenmerkende ervan is dat hij boven zijn onderwerpen lijkt te
staan, althans dat hij zich er steeds bovenuit heeft gewerkt. Er lijkt dan sprake van overmacht, niet het onderwerp manipuleert hem, maar hij manipuleert het onderwerp. Hij worstelt niet met de materie, hij heeft er greep
op. Dit wil niet zeggen dat het Kousbroek makkelijk zou
afgaan, het wil vooral zeggen dat hij in zijn stijl een zelfverzekerd pantser heeft ingebouwd waardoor men van
goede huize moet komen wil men er doorheen breken.
Het wil evenmin zeggen dat hij een rationalist is die over
gevoeligheden heenwalst, want van het tegendeel zijn legio voorbeelden te geven. Het beste is in zulke gevallen
met het essay 'Het lieve, lieve varken' aan te komen, dat
is afdoende.
Kousbroek schrijft over onderwerpen waar het literaire
essay in Nederland nooit eerder belangstelling voor heeft
getoond. Zo werd in Nederland niet eerder met zoveel
geestdrift over uitvindingen, onderzeeboten, huisvarkens, stoomgemalen en auto's geschreven. Het is verleidelijk te spreken van een lyrische toon in sommige van
zijn essays. Maar lyrisch suggereert een uitbarsting van
gevoelens, terwijl het bij Kousbroek niet zozeer om gevoelens gaat, maar om emoties die in bedwang gehouden
moeten worden. In combinatie met zijn rationalisme is
het meest adequate woord dat bij zijn emoties hoort 'passie' .
Kousbroek schrijft met rationele passie over esthetiek,
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seksualiteit, ethologie, Japan, de tegencultuur, literatuur, Bruintje Beer, science fiction, structuralisme, cartoons, oude foto's, beeldende kunst, wapens, cultuurfilosofie, de Chinese politiek, media, taal en poezen (en nog
eens poezen). Het zijn zulke verschillende onderwerpen
dat ze alleen in een brein kunnen opkomen dat er ook enige samenhang in kan aanbrengen.
De bronnen van zijn emotionele huishouding situeert
Kousbroek in zijn kinderjaren, en in het bijzonder de tijd
die hij in een Indisch internaat moest doorbrengen. In
Een kuil om snikkend in te vallen staan emotionele evocaties
van het regime dat daar heerste, zodat hij er onmogelijk
onbevangen over kan schrijven. De vier jaar die hij er
aan het einde van de jaren dertig doorbracht moeten van
grote invloed zijn geweest, zoals ook blijkt uit de artikelen
die het weerzien van deze wereld na dertig jaar beschrijven onder de titel 'Terug naar Negri Panerkomst'.
Het fascinerende van Kousbroeks essays is het samen optrekken van brein en passie. Een computerachtig brein
met sterke emoties, zoals duidelijk wordt uit de frequentie waarmee hij emoties aanduidt door middel van absolute adjectieven: hij kan getroffen worden door 'een
dronken-makende ingeniositeit'; het geheugen noemt hij 'het
meest wanhoop-verwekkende deel' van het gebied onder de
schedel; hij kan door herinneringen en emoties 'overstelpt'
worden. Woorden als 'vertroostend', 'overgave', 'verslaafd'
komen vaak voor, maar niet in romantische en dwepende
zin. Dat hij niet in die zin over zijn emoties schrijft heeft
te maken met die scheiding tussen zijn brein en zijn ik.
Volgens Kousbroek behoren emoties als wanhoop, verliefdheid, vertedering, melancholie, tot het domein van
zijn brein. Die emoties worden bepaald door ervaringen
in de kinderjaren en zijn het resultaat van conditionering. Als zijn brein wordt beheerst door een van deze
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emoties is Kousbroek als schrijver er nog niet aan ten
prooi, want zijn rationele ik heeft zichzelf geleerd ermee
om te gaan.
Het vermogen om met emoties en kennis om te gaan is het
onderwerp van het essay' Het mnemonische hulpmiddel'
in Anathema 's I. Hij heeft het daarin over de werkwijze
van schrijvers en in het bijzonder van de Franse schrijvers Robert Pinget en René-Victor Pilhes. De twee romans die Kousbroek ter sprake brengt werden geschreven om een ingewikkeld en verwarrend onderwerp nu
eens tot klaarheid te brengen. Pinget koos daarvoor de
'monologue intérieur', door Kousbroek hier 'zet alle
kranen wijd open en laat maar lopen-proza' genoemd.
Pilhes daarentegen hanteerde een 'economie van middelen' waardoor hij zorgvuldig vorm gaf aan wat hij te zeggen had.
Het verschil tussen Pinget en Pilhes is volgens Kousbroek
dat de laatste boven zijn stof staat. Hij is dus onafhankelijker. Pilhes heeft een overvloed aan materiaal om mee
te werken. Pinget moet het nog laten opborrelen tijdens
het schrijven. Kousbroeks voorkeur, zoals te begrijpen
is, gaat uit naar Pilhes, óók omdat zijn werkwijze niet
schadelijk is voor het gehalte van de emoties en herinneringen die hij wil oproepen. Integendeel, het is deze
werkwijze die er volgens Kousbroek voor zorgt dat de gewenste verheldering optreedt: er wordt niet geschreven
alsof iemand met een door emoties verstikte stem praat.
Nee, 'strategie, economie, verrassing', dat zijn de sleutelwoorden van deze manier van schrijven.
Het vermogen om greep te houden op de werkelijkheid
is niet iets dat zo vanzelf spreekt. Het is een instelling
waarvoor Kousbroek menig pleidooi heeft moeten houden. Uit deze instelling volgt de filosofische en culturele
betekenis die hij hecht aan het rationalisme. Er komen
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in zijn essays veel tegenstellingen voor die allemaal te
herleiden zijn tot natuur/cultuur, irrationalismelrationalisme en afhankelijkheid/onafhankelijkheid.
In zijn Huizinga-Iezing Ethologie en cultuurfilosofie schrijft
hij dat het antwoord 'op al onze problemen, van overbevolking tot milieuvervuiling en van agressiviteit tot
despotisme meer cultuur is en niet minder'. In Het avondrood der magiërs valt hij het' moderne bij geloof aan dat het
heil zoekt in de irrationaliteit: psychedelische drugs,
oosterse mystiek, het nieuwe bewustzijn. Het is de 'anticultuur in onze cultuur'. Het meest beklemmende aspect
van deze wereldwijde samenzwering tegen de wetenschap, techniek en cultuur vindt hij 'de positie van
volstrekte afhankelijkheid die dit voor elk van deze groepen impliceert'. Kousbroek is niet blind voor de barbaarse kanten van wetenschap en techniek, maar verwerpt de
instelling die de wetenschap vanwege haar uitwassen buitensluit, in plaats dat die wetenschap wordt gebruikt om
ook die wildgroei te vernietigen.
Afkeer van wetenschap en techniek treft Kousbroek niet
alleen aan bij de moderne bijgelovigen. Hij ziet het ook
bij de meeste intellectuelen omdat zij overwegend het
produkt zijn van een 'literaire cultuur': de alfa die niets
wil weten van de bêta. Wat hem daarbij zorgen baart is
de afhankelijke positie waarin intellectuelen geraken als
zij niets willen blijven weten van de wonderen der techniek en wetenschap: 'Onze samenleving bestaat voor een
groot deel uit klassieke intellectuelen die door de moderne wereld wandelen als Neanderthalers door een sterrenwacht: ongerust, omgeven door apparaten waarvan de
werking hun volslagen onbegrijpelijk is.'
Meer dan welke essayist ook in Nederland is Kousbroek
in staat niet alleen een verschijnsel te beschrijven, maar
er ook een betekenis aan toe te kennen die bevrijding en
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verheldering teweegbrengt. Het is een abstraherende
manier van denken die men ook aantreft bij Roland Barthes, in het bijzonder in zijn Mythologieën, een boek waardoor Kousbroek zonder twijfel is beïnvloed. Het is zijn
belangstelling voor ethologie en culturele antropologie
die ervoor heeft gezorgd dat bij Kousbroek menselijke
verschijnselen met meer afstand bekeken worden dan
men gewend is in literaire essays. Zijn kennis van andere
culturen en andere landen wekt soms de indruk dat hijzelf niet tot een bepaalde cultuur behoort. Bij herhaling
heeft hij de hypothetische situatie in herinnering gebracht die Claude Lévi-Strauss in zijn Anthropologie structurale opvoert: wat ziet een wezen van een andere planeet
als hij verschijnselen van onze cultuur wil classificeren?
Kousbroeks essays geven de indruk dat hij met de ogen
van zo'n wezen kijkt. Voor Kousbroek is de samenleving, met alle verschijnselen die zich daarin voordoen, in
principe een ondoorzichtig woud waarin een strijd wordt
geleverd tussen 'zin en waanzin, orde en toeval, normaal en abnormaal, systeem en anomalie, profaan en sacraal, cultuur en natuur'. Het is een samenleving waarin waanzin, toeval,
anomalie, sacralisme en natuur de voortdurende neiging
hebben de toon aan te geven met als gevolg verwarring,
lelijkheid, obscurantisme, irrationaliteit en agressie. Het
zijn de schrijvers die de samenleving als een 'primordiale
rotzooi' beschouwen die zijn voorkeur hebben: Willem
Frederik Hermans (niet onverdeeld), Louis-Ferdinand
Céline, Albertine Sarrazin, Hölderlin, Stefan Themerson, Maurice Sachs, Patrick Modiano. Op filosofisch terrein hebben echter diegenen zijn voorkeur die juist
systeem en orde zoeken in de werkelijkheid: Karl Popper, Ludwig Wittgenstein, La Mettrie (de I8de-eeuwse
schrijver van L 'Homme machine), d'Holbach, Jonathan
Swift, Lévi-Strauss. Het zijn filosofen die, net als de
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historicus Huizinga, de cultuur zien als 'datgene wat ons
in staat stelt geen roofdieren te willen zijn'.
Vooral in Een kuil om snikkend in te vallen is goed te zien
hoe Kousbroeks rationele passie of gepassioneerde rationalisme werkt. Die passie heeft twee kanten: ten eerste
haar aanstekelijke enthousiasme, haar gretige nieuwsgierigheid, de positieve emoties van verliefdheid en vertedering, en de verrassende vorm die zijn essays erdoor krijgen. De andere kant komt naar voren in essays over Céline
en Hillenius, en 'Die Welt des Unglücklichen' in Anathema's
I. Er blijkt uit hoe dicht hij staat bij de wereld van de ongelukkigen en hoe ver weg de gemakkelijke vorm van geluk voor hem is. Het is ook deze kant aan zijn passie die
de verontrusting omtrent zijn brein veroorzaakt.
In 'Het lege fort' en 'Het alibi' schrijft hij over een jongetje dat een patiënt was van de psycholoog Bruno Bettelheim, een jongetje dat hevig gestoord was en dacht een
machine te zijn. Kousbroek schrijft er met een spannend
mengsel van afstandelijkheid en betrokkenheid over; hij
vermeldt de sterke neiging tot identificatie die bij hem
optreedt tijdens het lezen over deze ongelukkige machine. Immers: het ongeluk van Joey zit in zijn brein, het
brein waarvan Kousbroek zegt dat wanhoop, melancholie, vertedering er een onderdeel van zijn als resultaat van
de jeugdervaringen en conditionering. Uit andere stukken in Een kuzt om snikkend in te vallen blijkt dat Kousbroek
zelf ook soms het gevoel heeft dat zijn brein in de war
wordt gebracht door emoties, herinneringen en destructieve gedachten. Te denken valt aan 'Het meisje en de
duikboot' en 'Verliefd': 'Vandaar dat het door merg en
been gaat als diezelfde inrichting (het brein, C.P.) de tegenovergestelde functie gaat vervullen en zelf probeert
om het mechanisme te beschadigen of te vernietigen, in
een uiterste poging om het te onttrekken aan iets waarte-
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gen het niet is opgewassen. Het roept de voorstelling op
van een robot die, zodra hij voor het eerst is aangezet,
in radeloze ontzetting door het laboratorium strompelt
en probeert om zichzelf weer uit te schakelen.'
De primordiale rotzooi van de samenleving en de
destructieve krachten binnen het brein maken het rationalisme tot een noodzaak. Toch weerhoudt dit Kousbroek er niet van ook zijn vrolijker passies de ruimte te
geven, zoals te zien is aan zijn grote voorkeur voor Raymond Queneau, van wie hij Exercises de Style vertaalde,
zijn parodieën en scherpe ironie in stukken als het Dankwoord naar aanleiding van de toekenning van de P. c.
Hooftprijs aan Gerard Reve, of The Rudy McKousbroek Newsletter aan het adres van de totalitaire mediadeskundige Marshall McLuhan. De functie van het grote
aantal illustraties bij zijn essays is voor een deel te herleiden tot wat Alice in Alice in Wonderland vindt: 'Wat is nou
een boek zonder plaatjes of praatjes? , Ook zijn wervende
stukken over Bruintje Beer komen uit de kamer van genoegen en vertedering in zijn brein. Toch hebben deze
nog een andere functie, een functie die hij ook toekent
aan de literatuur. De boeken van Bruintje Beer leveren
'modellen van de manier om een psychisch conflict op te lossen '.
Als hij het in 'Het mnemonische hulpmiddel' over de literatuur heeft, schrijft hij: 'Deze mnemonische oernatuur
is de letterkunst tot op zekere hoogte aan blijven kleven,
en zorgt ervoor dat de literatuur een zo geschikt voertuig
is voor haar moderne bestemming: exploratie van psychologische spanningen.'
Het soort intelligentie waarvan Kousbroeks essays een
uitdrukking zijn is er vooral op uit onafhankelijkheid te
bereiken. De greep die hij dan op de werkelijkheid heeft
leidt tot inzicht, verheldering en bevrijding. Het essay is
bij Kousbroek een kunstwerk en het kunstwerk 'is de
4-5

ideale aanpassing aan onze omgeving' .

II

Gerrit Komrij schrijft in het ten onrechte veronachtzaamde boekje De paleizen van het geheugen: 'Alleen geladen
dingen geven een lading af, en hun lading tovert het moment te voorschijn waarop ze geladen werden. Dat moment bepaalt hun magie.' Het is een zin met een rijke inhoud, want niet alleen gaat hij over herinneringen aan
gebeurtenissen en voorwerpen, de algemeenheid ervan
maakt hem ook toepasbaar op dingen en gebeurtenissen
die zich in het heden afspelen.
Tijdens het lezen van Kousbroeks essays gaat iets van
hun geladenheid over op de lezer: sluimerende gedachten
worden wakker, halve ideeën worden uitgedaagd volledig te voorschijn te komen en onafgemaakte redeneringen krijgen er ineens genoeg van er zo onvolledig bij te
zitten. Er is geen schrijver in Nederland die zozeer als katalysator werkt. Alles wat hij schrijft heeft op de achtergrond dat 'moment' waar Komrij het over heeft, waardoor zijn essays geladen worden.
Vergeten en herinneren, de belangrijkste thema's van
Het meer der herinnering] zijn onderwerpen waarover men
kan neuzelen en melancholiseren, maar in de essays van
Kousbroek zijn het enigszins gevaarlijke verschijnselen
die de eigenschap hebben dat ze iemands existentie kunnen bepalen. Kousbroek noemt het vergeten 'de meest
beoefende van alle menselijke activiteiten'. Het is de
constatering van een feit dat daarmee niet is afgedaan.
Waarom is de herinnering een 'meer'? Bovenal vanwege
het feit dat er zoveel tranen bij vloeien: bij treurige herinneringen, bij prettige herinneringen, omdat herinnerin-
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gen zich niet laten dwingen en opkomen wanneer het ze
goed dunkt, omdat ze vertekend optreden, omdat men
zich slechts flarden herinnert of zelfs helemaal niks, terwijl men weet dat er iets moet zijn. Dit alles veroorzaakt
een 'pool of tears' waarin een herinnering als een
monster van Loch Ness zijn gang kan gaan. Daarnaast
heeft dit meer een betekenis waar zelfs een verstokte antiFreudiaan niet aan voorbij kan gaan: wie op goede voet
staat met herinneringen bevindt zich emotioneel in het
stadium waarin hij nog niet geboren was, in het schuldeloos vruchtwater. Ze omvatten hem en hij valt ermee samen.
In bijna elk deel Anathema 's staat een essay waarin Kousbroek iets uitvindt dat met zijn wezenlijkste preoccupaties samenhangt, men denke aan 'De uitvinding van de
sexualiteit' of The Rudy McKousbroek Newsletter (de
parodie op Marshall McLuhan). In Het meer der herinnering
verzint hij een merkwaardige tentoonstelling die 'destijds' werd gehouden in het Amnesia Institute van de
Universiteit van Lethe River, New Jersey. De catalogus
omvat 2000 bladzijden met onderwerpen als haast,
schrik, de smaak van voedsel, dromen, nooit verstuurde
brieven, de eerste schooldag, stemmingen, geluiden, verloren gegane brieven, schilderijen, verdwenen gebouwen, geuren, bekentenissen van ontrouw, patronen in
het behang, een verkouden kus, kinderstemmen, tranen,
een melodie. Het gebouw van het Amnesia Institute
werd ontworpen door de Japanse architect Kembo Shitsunen: een reusachtige zelfdragende koepel waar de rivier dwars doorheen stroomt. De voorstelling van de rivier die als het ware tussen twee hersenhelften stroomt is
te mooi: je ziet voor je hoe herinneringen die niet meer
nodig zijn in de Lethe worden geloosd, terwijl andere
herinneringen in de rivier zouden kunnen worden gewas-
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sen, zoals huismoeders dat doen in mooie verre landen.
Een vage herinnering, een beetje smoezelig, wordt eens
flink geschrobd en beklopt en daarna op een rots te drogen gelegd. Daarna binnengehaald.
Kousbroek vertelt ook het verhaal, zogenaamd ontleend
aan de catalogus, van een man wiens probleem was dat
hij niet kon vergeten. Het staat er heel gewoon, en Kousbroek bespreekt zijn bijzondere gave heel afstandelijk en
technisch, maar het onheilspellende aspect, iemand die niet
kan vergeten, alles moet onthouden, wordt toch gebagatelliseerd. Dat is niet zo verbazingwekkend: voor vergeten
heeft Kousbroek een beetje minachting, dat doe je eigenlijk niet.
In het stuk over Stendhal brengt Kousbroek de jezuïet ter
sprake die de jonge Henry Beyle met een meedogenloos
schrikbewind door de lagere school heeft gesleurd. Deze
Abbé Raillane leeft veertig jaar later nog voort in Stendhals geest, hij spreekt er nog met diepe afschuw over. Iets
dergelijks moet Kousbroek zelf hebben met zijn internaatsherinneringen. Het verbaast me daarom dat hij
geen vergeetmaehine heeft uitgevonden. Een eerste suggestie in de richting van zo'n machine kan men vinden
in Aliee in Wonderland (waar anders), in het hoofdstuk
'Wool and water' waarin Alice even sentimenteel is geworden en loopt te jammeren dat ze zo eenzaam is en zo
erg aan thuis moet denken. De koningin begint het te vervelen: 'Considerwhat a great girl you are. Considerwhat
a long way you've come today. Consider what o'clock it
is. Consider anything. ' De methode is duidelijk, maar Alice
vraagt het nog voor alle zekerheid: kunje huilen voorkomen door aan iets anders te denken? 'That's the way it's
done, ' zegt de koningin, als een timmerman die aan de
timmermansleerling een foefje uitlegt waar hij zijn hele
leven plezier van zal hebben.
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Kousbroek is geen simpel memoralist die zijn herinneringen uit zijn pen laat vloeien. Zijn herinneringen gaan altijd gepaard met een speciale, geladen emotie. In Het meer
der herinnering staat het stuk dat oorspronkelijk de titel
'Het lieve, lieve varken' had en dat nu 'Morgen spelen
wij verder' heet. Het gaat over een foto in de International
Herald Tribune waarop een mevrouw een tijdschrift zit te
lezen met naast haar een varken, als huisdier. Dat herinnert Kousbroek aan Jan, het wilde zwijn ('zo tam als een
spaniël') dat ze bij hem thuis in Indië hadden: 'Jan was
altijd brandschoon en rook lekker. De geluiden die hij
maakte zouden de meest verstokte dierenhater hebben
vertederd. Een aanhankelijker dier wordt in de schepping niet gevonden. 's Morgens dribbelde hij met mijn
vader mee de aanplant in, net als de honden, die hij vermoedelijk in intelligentie overtrof.' Deze persoonlijke
herinnering is aanleiding tot een beschouwing over dit
soort dieren, die het nooit tot huisdieren hebben gebracht
en tot een lofzang op het varken in het algemeen: 'Welke
dieptepsycholoog schrijft eens een verhandeling over de geheime liefde voor het varken? Het is het meest ontroerende dier dat er bestaat.
De snuit. De oogharen. De oren, als de luchtkokers van een schip.
De zedige voetjes. De altijd-vrolijke glimlach. De ogen van Evelyn
Waugh. De buik, bijna te intiem om over te spreken. Dat geldt
trouwens voor de hele anatomie van het dier: een zekere schroom
heeft mij altijd weerhouden erover te schrijven, als betrof het een
slaapkamergeheim. Die roze huid, die kleine blonde haartjes. En
niets dat mij· zo in verwarring brengt als het geluid van een varken,
warm en diep als de lage noten op een saxofoon. '
Dit stuk bevat herinneringen die reliëf krijgen door wat
Kousbroek er in zijn algemeenheid over varkens en huisdieren omheen vertelt. Deze techniek is op zichzelf kenmerkend voor een aantal essays. Door wat hij er omheen
vertelt krijgt het onderwerp iets objectiefs, zonder dat het
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'moment' waar Komrij het over heeft verloren gaat. Het
is de kunstgreep die Kousbroek essentieel vindt voor
kunst: het 'moment' is de ervaring en 'kunst kan worden
beschouwd als voor communicatie geschikt gemaakte ervaring, zoals
een vervorming nodig om iets toegankelijk te maken voor het gevoel,
zoals een microscopisch preparaat moet worden gekleurd om interpreteerbaar te zij·n, zoals een luchtfoto door filters moet worden bekeken om gecamoufleerde gebouwen te herkennen '. De 'vervorming' in kunst in het algemeen is het esssayistische element in Kousbroeks persoonlijke herinneringen. Door
van 'ervaring' als basis voor kunst te spreken brengt
Kousbroek een begrip in de literatuur dat lange tijd ondergesneeuwd is geweest: sinds T. S. Eliot is de 'ervaring' voor veel dichters en schrijvers van weinig betekenis geweest. De geestelijke traditie, dat was de aanleiding
tot poëzie en proza, of desnoods de 'tijdgeest'. 'Unstable
air' noemde John Dewey dit in zijn boek Art as Experience
(1934)·
Een belangrijk thema in de drie afdelingen over het herinneren is de verwarring die ontstaat als men dingen of
plaatsen terugziet die men zich eigenlijk niet herinnert.
De route die de kleine Kousbroek vanaf het Centraal Station aflegde naar het Amsterdams Lyceum had hij nooit
erg in zich opgenomen, tot de grote Kousbroek hetzelfde
traject jaren later weer eens aflegde en wanhopig zocht
naar degene die hij was die toen in de tram zat, en wilde
zien wat hij toen gezien had. Deze behoefte aan een totale
verplaatsing van zichzelf in het verleden kwam ook al ter
sprake in Een kuil om snikkend in te vallen. In Het meer der
herinnering krijgt dit een extra accent, alsof Kousbroek
zich het verschijnsel nu pas goed bewust wordt en op het
spoor is gekomen van een verraderlijke eigenschap van
het leven: dat men leeft en onbewust bezig is zichzelf ongelukkig te maken door niet te zien wat men moet zien
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om later geen spijt te krijgen. Ingrijpende gebeurtenissen
herinnert men zich wel, maar gewone en alledaagse niet,
terwijl juist die later zo belangrijk worden. Het moet met
het herkennen van dit verschijnsel samenhangen dat
Kousbroek in het heden zo alert en met zijn ogen niet in
zijn zak om zich heenkijkt, alsof hij wil bewijzen dat het
verschijnsel zijn uitzonderingen heeft.
De afdelingen over literatuur hebben indirect met het
herinneren te maken, maar handelen toch voornamelijk
over de liefde, en dan in haar meest extreme vormen: het
soort liefde waarbij men zich afvraagt of het een heerlijke
of een vreselijke ziekte is. Hoe algemeen of 'objectief
Kousbroek ook schrijft over de liefde tussen Victor Hugo
en Juliette Drouet (vijftig jaar en achttienduizend brieven), zulke essays zijn geladen. Zo ook het stuk over de
roman Tropique du Valium van Patricia Finaly, een boek
over een vrouw wier liefde voor een man zo hevig is dat
men wel zal zeggen dat het ziekelijk is, zegt Kousbroek.
Maar hij vindt het verhaal heel begrijpelijk, hij weet dat
zulke commentaren van buitenstaanders in het geheel
niet tellen: 'Het boek is ook te zien als een symbolische
manier om uit te drukken dat liefdesverdriet een kwaal
is waar niets tegen helpt.'
Stendhalleed aan de heerlijke variant van deze ziekte en
schreef De l'Amour om de vreselijke kanten ervan te bedwingen. Kousbroeks sympathie voor Stendhal blijkt
vooral uit de manier waarop hij schrijft over de plaatsen
waar Stendhal heeft gewoond en zijn behoefte om de
leegte die hij er aantreft te stofferen met wat hij over het
leven van Stendhal weet: weer dat verlangen zich totaal
te willen verplaatsen, zoals in zijn eigen herinneringen.
Het soort liefde waar Stendhal voor staat wordt door
Kousbroek in twee alinea's samengevat: 'Het ontroerende van Stendhal is juist dat hij geen Don Juan was: de
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eigenschap die hem karakteriseert is dat hij altiidhopeloos
verliefd werd en dat is een Don Juan juist nooit. Wat zo
iemand kenmerkt is de drie F's, zoals de Amerikanen het
zo kernachtig uitdrukken ('find, fuck, forget'); Stendhal
was daarentegen iemand die echt van vrouwen hield: het
is makkelijk om daar cynisch over te doen maar het
bestaat werkelijk. Een ander karakteristiek verschil is dat
een Don Juan aan de haal gaat wanneer een vrouw hem
benadert en op ondubbelzinnige wijze recht op het doel
afgaat. Dat is Stendhal overkomen; de vrouw die dat
deed was Clementine Curial; Stendhal viel meteen zielsgelukkig in haar armen. Van haar is een prachtig borstbeeld bewaard gebleven.'
Dat Kousbroek in het stuk over Patricia Finaly schrijft
dat liefdesverdriet een kwaal is waar niets tegen helpt,
herinnert men zich bij de lectuur over heel iemand anders, de Portugese schrijver Dalton Trevisan. Waarom?
Omdat daarin de 'ingenieursfilosofie' ter sprake komt,
een filosofie die Kousbroek in verband met de wereld die
Trevisan oproept 'de enige' noemt. Die wereld van Trevisan is een uitgesproken pessimistische, hij hangt aan elkaar van 'verwijten, onbegrip en misverstand'. Een paar
van zijn verhalen zijn genoeg om in te zien 'dat iedere
afwezigheid van wanhoop, gebaseerd moet zijn op bedrog, leugen en domheid' . Deze karakteristiek van het leven maakt het leven tot net zo'n kwaal als liefdesverdriet,
even hardnekkig, even absolutistisch en onontkoombaar:
'If something can go wrong, it will'. Wat is de remedie
tegen deze hopeloze toestand? De ingenieursfilosofie, de
instelling om dingen te maken die voorkomen dat dingen
verkeerd gaan: 'Het is in feite de grote schaal waarop in
onze tijd ingewikkelde apparaten en machines zijn ontworpen, die dit opmerkelijke filosofische inzicht heeft opgeleverd; de enige, ware filosofie'. Maar naast deze prak-
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tisch ingestelde filosofie is er nog iets anders: de literatuur; dat is het 'enige domein' waarin het verschrikkelijke dat niet mag gebeuren 'tegen kan worden gehouden,
máár het is een beveiliging die de werkelijkheid mist' .
Deze ingenieursfilosofie bepaalt de toon en techniek van
Kousbroeks essays: het zijn verslagen van proefondervindelijk onderzoek in de werkelijkheid. Een gevaarlijk
werkje, te meer daar zowel de onderzoeker als het onderzochte zo geladen zijn.
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De harde taal van de
hogere sferen

Een van de zegeningen van de door Andreas Burnier geminachte Angelsaksische taalfilosofie is dat men gevoelig
wordt voor het herkennen van woorden die niet veel betekenen, maar met het grootste gemak worden gebruikt.
Wie het woord 'ziel' gebruikt moet zich realiseren dat het
voor weinig of niets staat en tot de categorie noodsprongen behoort omdat men geen ander woord kan bedenken. Zo niet voor Andreas Burnier, zij spreekt van ziel,
Alziel en Wereldziel en wie zich daar niets bij voor kan
stellen is een positivistisch-rationalistische materialist die
het Licht nog niet heeft gezien.
Een ander woord dat in het werk van Andreas Burnier
een riant en gekoesterd leven leidt is het woord 'kwaad',
niet in de zin dat zij kwaad is (dat ook), maar het Kwaad
in de wereld. Op deze manier wordt het gebruikt op de
kansel om gelovigen op hun zondige slechtheid te wijzen,
zodat ze bibberend in hun kouwelijke kleinheid de kerk
verlaten. Dit is ook de tactiek van Andreas Burnier, behalve dat haar referentie niet de bijbel, maar de cultuurpsychologie van Jung is. Veel verschil maakt dat niet als
zij hele werelddelen, filosofieën, schrijvers en groepen
mensen van allerlei soort van de meest rabiate incriminerende kwalificaties voorziet, van het soort dat men verwacht van een halve gare op de hoek van Hyde Park. Het
Kwaad, dat is de 'schaduwzijde' van de mens en die ma54

nifesteert zich in 'bureaucratie en technocratie, de staat
als albedil, de massificerende impulsen van politieke en
sommige religieuze ideologieën, groepsegoïsme, de verzorgingsstaat en de consumptiemaatschappij, de ons met
behulp van sensatie, geweld en angst afstompende mannenmedia, oor- en zieldovende popmuziek, de vergiftiging van voedsel, het drinkwater, het milieu, de permanente dreiging van terreur en mannenoorlogen' , zoals
het in De droom der rede heet. Een en ander wordt op andere
plaatsen aangevuld met 'bevuiling' van de omgeving
'met sigaretten- of sigarenstank' en mensen die zich 'dagelijks laten vollopen met alcohol en/of televisiegedrens'
en die 'onhygiënisch en/of onesthetisch zijn ten aanzien
van hun kleding en hun huis'. Wie de wereld zo heeft ingedeeld in een schaduw- en lichtzijde is voortaan Savonarolisch op zoek naar verdorvenheid, gewapend met een
scherpe voorstelling van een rein en harmonisch leven.
Het maakt Andreas Burnier tot een Staphorster intellectueel, iemand die lang in de wereld heeft verkeerd, veel
slechtigheid heeft gezien, maar op haar dwalingen des
weegs is teruggekeerd en als een 'wetende' kan vertellen
hoe vreselijk het allemaal is.
Wanneer begin ik mijn belangstelling voor een schrijver
te verliezen? Op het moment dat hij zijn stellingen definitiefheeft betrokken en niet meer 'toevallig even stil staat'
om een standpunt in te nemen. Andreas Burnier laat zich
in steeds radicaler wordende bewoordingen uit over van
alles en nog wat. Haar vroegere neiging om haar radicalisme enigszins te relativeren is verdwenen.Vroeger waren kwalificaties als 'rationalistisch-materialistisch sexefacisme' nog van polemisch-tactische aard, sinds enkele
jaren gaan ze vergezeld van de dreun van de morele
ernst. De rationalistische-positivistische-materialistischeempirische -socialistische-verwesterde-wetenschappelijke-
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mannen-fascistische machtshiërarchie waaruit voor Andreas Burnier het grootste deel van de wereld bestaat is
voor haar een gegeven, zoals haar demagogische verdeling van het leven en de wereld in een schaduw- en een
lichtzijde. Het is wat men vroeger een 'manicheistische'
manier van denken noemde, waaruit alle differentiatie is
verdwenen omdat alles wordt afgemeten aan de hoogst
verheven morele code. Wie nog 'in duisternis' verkeert
wordt meewarig-minzaam bekeken, hij is nog geen verlichte: 'Voor ieder mens geldt, zolang zij de verlichting, de herintegratie met haargeestkern nog niet heeft bereikt, dat zy' niet anders
kan dan struikelend van het ene kwaad naar het ander zich voortbewegen'.
Andreas Burnier heeft het grote Inzicht bereikt, geheel
volgens haar eigen idee van de filosofische levensweg.
Conform de christelijke 'levensweg', en ook overeenkomstig de oosterse stadia van het leven betekent dit dat
men in de eerste fase de beest mag uithangen, maar in
de tweede moet men tot rust komen en de 'herintegratie'
bereiken. Deze 'levensschool', die gepresenteerd wordt
als algemeen geldig, is slechts een menselijke constructie,
bedacht door mensen die het niet zo druk hebben met andere zaken en daarom de tijd hebben uit hun navel te lezen in welk levensstadium ze zich bevinden. Dit idee en
geloof aan een 'levensschool' in stadia (want er zijn er
meer dan twee) is een van de 'oplossingen' van Andreas
Burnier, die ze vanaf het moment dat ze er kennis van
heeft genomen in al haar publikaties laat voorkomen.
Maar het is een lukrake constructie, met een geweldige
suggestieve werking. Immers: wie al een 'hoger' stadium
heeft bereikt ziet neer op die andere worstelende mens die
nog niet zo ver is. En dat schept een band, want de een
kan de ander 'helpen' om ook zo ver te komen.
De 'zin van het leven' is volgens Burnier 'bewustzijns-
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ontwikkeling'. Dus niet, bij voorbeeld, je kinderen opvoeden, je werk goed doen, van het leven genieten. Dat
is voor Burnier allemaal maar aards gedoe, de zin van het
leven ligt buiten het leven zelf, Jenseits. Het is de bedoeling dat men via allerlei stadia bij de vier ultieme bewustzijnsniveaus terecht komt: die van de 'non-dualiteit', de
'religieuze introversie', de 'uit liefde geschonken wiJsheid' en de
uiteindelijke 'unio mystica '. Waarom deze weg zo nodig
afgelegd moet worden heeft te maken met een andere
vooronderstelling in de gedachtenwereld van Burnier:
dat op de 'bodem van de ziel' van de mens 'angst' knaagt
en daar wil zij aan ontkomen. De vraag ofwe hier te maken hebben met een antropologisch-psychologisch feit of
met suggestieve bangmakerij (wie is zonder zonde, wie
is zonder angst?) is overbodig om te stellen: zo is het voor
Burnier.
Deze persoonlijke' angst' wordt door Burnier universeel
verklaard, zoals ze wel meer uit haar eigen 'ziel' overplant op de mensheid in haar geheel, in navolging van de
door haar meerdere malen geciteerde uitspraak van Plato
dat de menselijke samenleving 'the soul writ large' is. In
haar romans en essays valt op dat ze het vaak heeft over
'onze gekluisterde existenties' of 'de beklemmende egokerker', alsof iedereen zich 'existentieel gekluisterd' of
gekerkerd voelt. Burniers behoefte aan een persoonlijke
en algehele bewustzijnsverandering heeft alles te maken
met persoonlijk kosmisch onbehagen, misschien wel het
belangrijkste thema van haar romans. Zij voelt een 'wanhopig makende discontinuïteit' in het leven, een 'kosmische verlatenheid' en 'sociale afsnoering' , maar doet vervolgens alsof iedereen dat voelt en als iemand anders het
niet voelt is hij in een minder stadium van het leven. Alle
begrippen die Burnier gebruikt om het leven te beschrijven zoals het geleefd wordt laten er geen misverstand
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over bestaan dat het voor haar slechts iets tÜ·delijks is: er
is geen essay of roman waarin niet staat dat het aardse
leven maar iets kortstondigs is en dat men al tijdens dat leven moet zorgenjenseits te geraken, 'daar waar je overal
bent', zoals het in Hetjongensuur heet. Het bewustzijn dat
mensen normaal hebben heet bij Burnier 'waakbewustzijn' , of 'dagbewustzijn' , waarmee gezegd wil zijn dat
men in meditatieve staat of in dromen pas écht leeft.
In haar bespreking van Robert Pirsigs roman Zen and the
Art of Motorcycle Maintenance parafraseert zij Pirsigs instelling naar zichzelf toe als ze zegt: 'Voor het denken is de
wereld grauw: zinloos, leeg, en de rationaliteit schept bovendien een cultuurwereld naar haar beeld en gelijkenis,
zodat de zinloosheid, enzovoort, nog wordt versterkt.'
Waarom zou voor het denken de wereld grauw zijn? Omdat Burnier denken alleen maar ziet als harde rationaliteit, onmiddellijk visioenen krijgt van betonnen bunkers
en niet van een roman van Simone de Beauvoir? In alles
wat Burnier over het leven op aarde schrijft benadrukt zij
dat het slechts een 'intermezzo' is (zo heet het inDe literaire salon) en dat we op weg zijn naar iets anders, en mooiers. Die stelselmatige nadruk op het 'kortstondige aardse
bestaan' moet een ontmoedigend effect hebben, anders
oriënteert men zich niet op het kosmische Alzijn. Hetzelfde effect heeft Burniers herhaalde, theoretisch met
J ung en ik weet niet wie ondersteunde bewering dat het
'ego' slechts een 'illusie' is, dat we eigenlijk gestuurd
worden door 'krachten' van onbewuste en collectief onbewuste aard, door archetypen als de Grote Oermoeder.
Burniers afkalving van het 'ego' heeft plaats door middel
van kleinering en verdachtmaking: de hele wereld wordt
immers bestierd door masculinistische macho-ego's? En
'zijn wij niet allemaal een piepklein egootje te midden
van de miljarden andere ego's'? En bevinden wij ons
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daarmee niet 'midden in de grenzeloze grote kosmos en midden
in de enorme tijd die zich uitstrekt achter ons en voor ons'? Wie,
die dit leest, voelt zich niet hoogmoedig als hij durft te
denken dat de kosmos hem een zorg zal zijn en dat hij
zich helemaal niet in het bezit voelt van wat Burnier 'een
speldeknopbewustzijn ' noemt, een piepklein knopje in het
enorme kosmische bewustzijn? Aldus maakt Burnier
ruimte voor dat etherische wezen zonder ego, maar met
een vloeiend centrum, één met de Wereldziel en met een
goddelijke 'uitstraling'.
Het is ook in haar visie op de 'biografie van de mensheid'
dat Burnier degenen die het ongeluk hebben in de twintigste eeuw geboren te zijn met suggestieve speculaties
een minderwaardigheidscomplex wil aanpraten. Het was
nog vóór Plato en Aristoteles (die waren 'in vergelijking
met de oude Indische leringen al beperkt en versimpeld')
dat de mensheid 'een hoog niveau van reflectie, zelfinzicht, psychische differentiatie, intellectuele subtiliteit en
spirituele visie' had bereikt. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan en is de mensheid verschrompeld en verschraald, alleen was er een kleine opleving in de vijftiende en zestiende eeuw in de onderwereld van de renaissance waar zich hermetici, alchemisten en gnostici bevonden. Burnier meet het niveau van de mensheid af-op
zichzelf al een bezigheid uit de wereld van de straathoekfilosofie-aan de mate waarin magische, mythische,
mystieke, occulte, neoplatonische en hermetische stromingen een wezenlijk onderdeel uitmaken van het leven.
Dat daar nu over het algemeen zo weinig sprake van is
verklaart waarom de mensheid spiritueel 'primitiever' is
geworden: naïever en beperkter. We bevinden ons hier
op het terrein van de sweeping philosophy der hogere sferen. Geen wonder dat aardse filosofieën als het stoïcisme
en het epicurisme bij Burnier geen genade vinden en
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worden afgedaan als volstrekt onbetekenend. Het is inderdaad moeilijk voorstelbaar hoe men het creatieve stoÏcisme en het frivole epicurisme zou moeten rijmen met
het hardhandige spiritualisme van Burnier.
Het is alsof Burniers 'spirituele ervaringen' haar een
glimp hebben gegeven van een bijzondere andere wereld
waarin geen 'kwaad' voorkomt en waarin alleen maar
'ervaren, volgroeide, bezonnen mensen' optreden. Wie
dat in zijn hoofd heeft zal de wereld die hij bij terugkeer
van zo'n ervaring ziet slechts afschuwelijk vinden, in een
dergelijk roze ideaal is niet voorzien. Het is om die reden
dat Burnier in haar roman De trein naar Tarascon een wereld schetst volgens een nu voorspelbaar stramien: bijna
alles en iedereen is slecht, uit onwetendheid, moedwillig,
met berekening of historisch gegroeid. In deze wereld
laat ze een man van dertig jaar in 1948 terugkeren naar
Nederland en Amsterdam nadat hij drie jaar in Duitsland is gebleven met een hoer en haar dochtertje. De
man, William Baston, heeft een trauma; hij denkt dat ze
hem moeten hebben als in Amsterdam een hoer vermoord is waar hij die avond nog is geweest. Onmiddellijk
bevindt hij zich weer in de oorlog en verwacht dat de SS
hem uit zijn huis zal sleuren. Hij verbergt en barricadeert
zich, waardoor de verdenking alleen nog maar sterker
wordt. Als de barricade wordt doorbroken is hij zijn verstand helemaal kwijt en belandt hij in een psychiatrische
kliniek, waar Burnier hem medisch laat terroriseren door
dagelijkse pillen en spuitjes.
Burnier situeert haar personage in een wereld van dagelijks goed en kwaad; William Baston is bovendien zelf een
slachtoffer van het kwaad van de Tweede Wereldoorlog.
Het thema goed en kwaad wordt door Burnier onder
hoogspanning gebracht. In de psychiatrische kliniek wil
Baston eerst niemand spreken, maar uiteindelijk voert
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hij geregeld gesprekken met een priester. Ook schrijft hij
het een en ander op. Hij wordt langzaam een allegorische
figuur: de personificatie van de menselijke conditie in het
Westen. Dat hij zijn angst niet voelt komt door de pillen.
Maar Burnier maakt hem ook tot tolk van haar spirituele
ervaringen, zodat hij een glimp van de kosmos krijgt
'waar geen goed ofkwaad is'. Ook maakt hij in het begin
kennis met een jonge timmerman (met trekken van Jezus) naar wie hij gedurende zijn verblijf in de kliniek blijft
verlangen, als degene die simpel en goed was (ook al ging
hij naar de hoeren en was hij dus ook slecht, zoals het de
mens betaamt in Burniers reductionistische tweedeling).
Baston wordt uit de kliniek gehaald door de vriendin met
wie hij kort voor zijn plotselinge onderduik had kennisgemaakt, verbergt zich en pleegt zelfmoord op een avond
dat hij hallucinerende visioenen heeft van de jonge timmerman. Tussen zijn bezittingen in de kliniek bevindt
zich een papier met een soort verhandeling over het
'kwaad', achtergelaten voor de priester.
Wat Andreas Burnier in De droom der rede en haar andere
essays over het 'kwaad' heeft geschreven is in deze verhandeling samengevat, alleen wat onbeholpener gesteld
in de taal van Baston die als patiënt zware pillen krijgt.
'De aardse wereld is de wereld van goed en kwaad. Buiten, in de kosmos, is er geen goed of kwaad, want alles
is daar zoals het is. Maar op aarde, die de stoffelijke manifestatie is van de binnenkant van de menselijke zielen,
is er veel kwaad ... Je kunt het kwade niet bestrijden door
het weg te duwen, want dan komt het nog harder terug.
Je kunt proberen het goede te denken in plaats van het
kwade. Dat is heel goed, dan komt er evenwicht, want
er zullen altijd genoeg mensen op aarde overblijven die
het kwade denken. Er zijn ook engelen op aarde, in de
gedaante van een eenvoudige mens meestal ... Jezus is
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gedood omdat hij een te zichtbare engel was en de terugkeer van Christus betekent dat de mensen weer zullen
zien en alles weten ... Het geluk dat is er alleen in het geven van liefde.' De priester (die het 'voor de hoeveelste
keer?' had gelezen) verscheurt het en laat het in zijn papiermand dwarrelen terwijl hij zegt: 'Een beetje waar.
Helaas waar. Kinderen en gekken spreken de waarheid,
zoals men wel eens zegt'. Deze verhandeling sluit
rechtstreeks aan bij wat Burnier eerder heeft geschreven
en is niet meer dan een vroom evangelisch bakerpraatje.
Je kunt er niets tegen inbrengen, behalve het voor de
hand liggende: dat zulke teksten mooi zijn voor onder de
kerstboom of de gebedsdienst. Iets anders is dat dit manicheïstische denken ook leidt tot eigenaardige generalisaties. Zo schrijft Burnier in De droom der rede over de schaduwzijde van het leven en heeft het dan ook over 'schaduwloze volkeren' en noemt dan Duitsers en Japanners
als volkeren die de schaduwzijde in het leven verdringen,
vandaar dat van tijd tot tijd zulke erupties van kwaad
ontstaan. Men kan niet beweren dat speciaal deze landen
zich in de geschiedenis engelachtig hebben gedragen,
maar getuigt het van 'intellectuele subtiliteit', 'psychische differentiatie' (uit het hoge niveau van leven vóór
Plato) om deze atavistische volkeren psychologie te bedrijven?
Wat Andreas Burnier meer en meer ontbreekt is intellectuele subtiliteit. Haar interventie in de discussie over
euthanasie middels het boekje Mag de dokter doden? is, wat
haar aandeel betreft, vooral één kwaadaardige verdachtmaking waarin weer 'de zwarte brigade' optreedt van
mensen die 'meer bureaucratie, meer technocratie, meer
mechanisering en automatisering, meer dehumanisering, meer doodsimpulsen' willen. Er staat in dit boekje
ook een 'citaat' dat helemaal geen citaat is, maar door
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Burnier ten behoeve van de demagogie bedacht. Het zou
de 'eugenetische ideologie' vertolken: 'Het is in het belang van moeder en/of kind, respectievelijk van de ernstig zieke of de niet meer produktieve bejaarde, dat medici en verpleegkundigen-of hen te hulp snellende leken-zich in dienst stellen van de dood.' Het is wel vaker
dat Burnier door middel van generalisaties-met-eenuitzondering hele groepen mensen tot handlangers van
de duivel maakt, (zoals de universitaire wereld, waarin
men volgens haar alleen serieus genomen wordt als men
'anti-esthetisch', a-ethisch, benepen en platvloers' is). Als
dit de 'intellectuele subtiliteit' van vóór Plato is dan is het
maar goed dat het erg lang geleden is. Maar bij mijn weten was Efeze toen geen Staphorst.
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De hydra van Opperland

Net als de hydra van Lerna uit de mythologie heeft de hydra van Opperland negen koppen. Wordt er een afgehakt, dan komen er twee bij, ontspruitend aan de nek.
Dat is niet ongelijk aan het komen en gaan van de schuilnamen van Hugo Brandt Corstius. Eén kop van de hydra
was onsterfelijk en dat is een belangrijk element in de mythe, het maakt het verslaan van de draak tot een gebed
zonder eind. Welke kop van Hugo Brandt Corstius is onsterfelijk? Dat is de kop die zich altijd buiten de macht
houdt, zich nooit een vriendelijkheid permitteert ten aanzien van iemand die aan de macht is. Daar is hij consequent in, zo consequent dat het nauwelijks meer menselijk is.
De hydra van Opperland is een vervaarlijk beest, maar
zelfs iets met negen koppen kan niet alleen maar grauwen
en vuurspuwen. Daarom zijn een paar van die koppen
minder gevaarlijk, zoals die met de namen Chapkis, Battus en Drs. Van Buren. Is het bestaan van deze drie al
aanleiding omje toch steeds weer in zijn buurt te begeven
en nieuwsgierig te kijken wat hij nu weer uitvoert, het
listige en vervaarlijke van de hydra van Opperland is dat
hij in zijn andere koppen er ook vaak allervriendelijkst
uitziet. Als Grijs, Eter en Stoker kan hij op een verraderlijke manier beminnelijk zijn, zodat je in je argeloosheid
bereid bent om in zijn uitnodigende open bek te kijken.
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Maar dan blijkt hij plotseling op zijn staart getrapt te zijn
en begint hij te briesen en te blazen en maakje datje wegkomt.
Hoe gaat men het beste om met de hydra van Opperland?
Door de bank genomen zou ik zeggen: voorzichtig, en in
de andere gevallen: flink terugblazen. Zijn reputatie laat
niets anders toe. Hoewel hij duidelijk niet alleen op de
wereld is om brandstof voor het spuwen van vuur te verzamelen, reikt zijn solidariteit niet verder dan zijn gezin
(en de stotteraars): 'Als Amsterdammer voel ik geen verbondenheid met Amsterdammers, als wiskundige niet
met wiskundigen, als automobilist niet met merkgenoten, als vegetariër niet met vegetariërs, als VN-medewerker niet met VN-medewerkers.' Degenen die zich in 1985
in geschrifte verontwaardigd toonden over het niet toekennen van de P. C. Hooftprijs aan Brandt Corstius kunnen er niet van uitgaan dat zij in de toekomst gespaard
zullen blijven. De hydra van Opperland heeft van zichzelf een grillige Einzelgänger gemaakt en dat is zijn kracht.
Wie het oeuvre van Brandt Corstius achter elkaar leest
valt één ding geleidelijk op: dat je blijft doorlezen. Dat
is opmerkelijk en daar moet een verklaring voor zijn.
Door de rare titels die hij zijn stukjes geeft weet je nooit
wat er komt en ook tijdens het lezen maakt hij zulke
vreemdsoortige en toch logische denksprongen dat je niet
ophoudt. Maar in wat er te lezen valt staat ook menigmaal iets dat lachwekkend kwaadaardig is. Het zou kunnen zijn dat ik nergens meer van opkijk en het wel best
vind dat Lubbers vergeleken wordt met Hitler, dat Renate Rubinstein een neo-antisemiet wordt genoemd, om
twee dingen te noemen die iedereen zich moet herinneren. Zo immuun ben ik niet en ik vind het ook belachelijk.
Branq:t Corstius kan zinnen schrijven die als vanzelf de
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neiging tot psychologiseren oproepen, iets wat men bij
satirici zo lang mogelijk moet zien uit te stellen. Het is
zoals wanneer iemand je een streek geleverd heeft: het
hangt van de compensaties af of die streekje steeds weer
te binnen schiet. Wat dit betreft doet Brandt Corstius
goed zijn best. Dat hem de P.C. Hooftprijs is toegekend
en dat men überhaupt voor het toekennen van die prijs
aan hem heeft gedacht heeft alles te maken met het
volstrekt unieke van zijn schrijverschap in De reizen van
pater Key, Ik sta op mijn hoofd, Zes dagen onbedachtzaamheid
kan maken dat men eeuwig schreit, Opperlandse taal- en letterkunde, De encyclopedie, Grijsboek, Rekenen op taal, Piet Grijs is gek,
... honderd. Ik kom! Het slaat dan ook nergens op dat Willem Frederik Hermans zijn stukjes' slordig in elkaar gedraaid' noemt. Dat kunje met de beste wil ter wereld niet
zeggen; hoe snel ze misschien ook tot stand komen, ze zitten altijd listig in elkaar, zijn verrassend van optiek, nemen wendingen die niet te imiteren zijn en bevatten zinnen die altijd meer willen zijn dan een vlakke mededeling. Je leest erin dat de manier waarop iets gezegd wordt
even belangrijk is als de aangesneden kwestie. Dat is een
solipsistische trek in alles wat hij schrijft: het is een psychologische behoefte, die hem zelfs laat kiezen voor iets
wat goed geschreven is boven de absolute waarheid. Het
is iets dwangmatigs, even sterk als de behoefte om te kunnen schrijven wat hij wil. Dat doet hij dan ook, tot het
te gek wordt en iemand hem tegenhoudt, waarna de (altijd platonische) liefde voor de krant waarin hij schrijft
een tijdje over is.
De functie van Brandt Corstius is even veelvoudig als zijn
koppen. Dat hij in Vrij' Nederland, de Volkskrant én NRC
Handelsblad schrijft is nogal bijzonder voor iemand die
zegt zoveel vijanden te hebben en te maken. Het betekent
dat zijn veelzijdigheid wordt gezien, gewaardeerd en be-
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nut, maar ook dat zijn columnistisch radicalisme een
schrikfunctie wordt toegekend. Toen hij eens in het nauw
werd gebracht noemde hij zijn column in Vrij' Nederland
'een satirische rubriek'. Dat is een gerechtvaardigde uitvlucht, maar een eufemisme: zijn toon en stijl zijn niet
specifiek satirisch. Jan Blokker is satirisch. Grijs is juist
zo verraderlijk omdat het onduidelijk is wat zijn status is.
Zijn taalspelletjes leiden tot op zekere hoogte binnen zijn
column een eigen leven, waardoor de aandacht voor wat
hij te vertellen heeft een fractie minder is dan bij andere
columnisten, en juist door het creëren van een vleugje
onbedachtzaamheid bij de lezer maakt hij ruimte om op
een onbekommerde manier hard toe te slaan. Zijn literaire gaven verlenen hem in zijn schrikfunciie vele mogelijkheden, maar ook de dekking die hij nodig heeft. Het
is wat anders wanneer de minister-president in een
hoofdartikel met Hitler wordt vergeleken of in de column
van Grijs. Als hij in het nauw gedreven wordt en als het
hem zo uitkomt wil Brandt Corstius zijn columns als literatuur opgevat zien, dan wordt de soep niet zo heet gegeten, maar heeft hij toch gezegd wat hij wilde. Dat hij in
hoge mate ongrijpbaar is gebleken heeft hij te danken aan
zijn verbale doortraptheid: hij legt zijn invectieven altijd
in een listig bedje.
Grijs zorgt door de manier waarop hij met de taal omgaat
voor een vervreemdingseffect waardoor je niet helemaal
verdacht bent op de politiek-polemische inhoud. Menig
stukje gaat lange tijd over iets anders dan het uiteindelijk
blijkt te gaan. Bekend is het door de Volkskrant geweigerde
Stoker-stukje over de vraag waaraan mannen de voorkeur geven: aan een hoer die zich lonkend aanbiedt of een
vrouw die bij wijze van spreken veroverd moet worden.
Pas in de laatste regels kwamen twee bewindsvrouwen op
de proppen die werden uitgenodigd zich met een van de
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twee te identificeren. Die vervreemding is ook goed te
zien in De encyclopedie, een boek met de wonderlijkste lemma's, van 'daai' tot 'fabel', van 'kwijt' tot 'kunstverstand' . Hier doet hij wat hij in zijn columns alleen
maar minder extreem doet: zijn grenzeloze fantasie en
vindingrijkheid toepassen op van alles en nog wat, bij
voorkeur dingen en zaken die al een bepaalde betekenis
hebben: 'CDA, geboren op zaterdag 25 september, gedoopt op zondag, praat al, begon op 25 mei 1977 te lopen ... '; 'CAO, na de afschaffing van de slavernij werd de
arbeidskracht niet meer per stuk en bij opbod verkocht,
maar massaal en bij afslag. Houdt de werknemer zich
niet aan de CAO, dan heet dit staking en de nemer wordt
vervolgd. Houdt de werkgever zich niet aan de CAO, dan
heet dit loonmaatregel en de gever wordt geprezen'. De
draai die hij aan alles geeft is moeilijk met één woord te
omschrijven, want die is altijd anders; het is geen omkering, geen vergroting, geen verkleining, het komt van
een onbekende planeet: 'Eigenliefde, de hartelijkste
handdruk blijft die tussen linker- en rechterhand aan dezelfde romp'; 'Utopia, land waar onlangs iemand is
geëxecuteerd wegens het schrijven van een boek, getiteld
Nederland. '
Het is de schijnbare onschuld van Brandt Corstius' fantasie, gecombineerd met zijn radicale en demagogische
kijk op de wereld, die hem maken tot de vervaarlijkste columnist. Een voorbeeld van de combinatie van demagogie, vertekening van de feiten en zijn even simpele als
strategische overgevoeligheid voor discriminatie was het
stukje over de KRO en de showprogramma' s, waarvoor de
KRO naar de rechter wilde stappen. Rudi Carrell had in
een interview gezegd dat hij er zich aan ergerde dat aan
showprogramma's alleen maar gemiddelde burgers mee
mochten doen, want Turken en Surinamers zouden 'niet
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scoren': 'Op zo'n manier krijgje een arische show.' Dat
leek hij wel speciaal voor Grijs te hebben gezegd. Dat
Carrell zich in algemene termen over deze gang van zaken had uitgelaten, en niet alleen op de KRO doelde, zag
hij columnistisch over het hoofd en het werd dat 'ze bij
de KRO absoluut geen Turkse of Surinaamse kandidaten
voor de quiz willen'. Dat Grijs hiermee de zaak op scherp
stelde was uiterst nuttig. Dat er aan zulke programma's
geen Turkse of Surinaamse kandidaten meedoen is (was)
wellicht helemaal niet zo'n bewuste keuze, maar een gedachteloze gewoonte, te meer omdat men zich ervoor
moet aanmelden en dat doen Turken of Surinamers kennelijk niet. Door Carrell en door de tactische opblazing
van Grijs is elke omroep nu wakker geschud.
Er is met Grijs in deze gedaante van Robin Hood iets
vreemds. Zijn verbale achtervolgingen van politici zijn
natuurlijk heilzaam, maar ze zijn niet denkbaar zonder
de op den duur ergerlijke vasthoudendheid, het steeds
maar weer op alle mogelijke momenten opduikende zelfde liedje (over Lubbers bij voorbeeld), begeleid door de
arrogantie van zijn gelijk. Op het moment dat het elke
lezer de keel begint uit te hangen lijkt Grijs er pas zin in
te krijgen. En toch heeft hij door deze methode een sfeer
geschapen waarin een columnist soms een effectievere
controle op de politiek kan uitoefenen dan het parlement
of politieke partijen. Toch moet hier ook weer niet al te
nobel over worden gedaan (de wereld hangt van nuances
aan elkaar): wanneer C yrille Offermans (een van de juryleden van de aan Brandt Corstius toegekende P.C.
Hooftprijs en schrijver van het juryrapport) in zijn boek
De kracht van het ongrijpbare over Brandt Corstius schrijft
dat het enige beginsel dat hij aanvaardt 'de vrijheidsdrang' is, dan lijkt mij dat overdreven en projectie. Vrijheid en vrijheidsdrang zijn op de achtergrond bij Brandt
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Corstius prominent aanwezig, maar op de voorgrond
ziet hij ze wel eens bij het botvieren van zijn columnistische lusten over het hoofd. Dat de doopceel van Brandt
Corstius verschillende karaktermoorden bevat (ook al
was het om een zogenaamd hoger doel) maakt dat de
kwalificatie van absolute vrijheidslievendheid aan hem
voorbij gaat.
Het zou wel gek zijn als Brandt Corstius niet zelf over het
al dan niet goed of slecht zijn van mensen zou hebben geschreven. Dat was in een van zijn kunstig beredeneerde
stukjes waarin hij zich afvraagt waardoor het komt dat
iemand die slecht is (Hitler) wanneer hij iets kleins goed
doet (het liefhebben van zijn hond) nog slechter wordt,
terwijl iemand die goed is en een kleine slechtheid begaat
nooit meer goed kan zijn en eigenlijk slecht gevonden
wordt. 'Goede mensen, zo is de redenering, moeten in
hun goedheid zo goed zijn dat ze nooit iets slechts doen.
Maar wie zo redeneert ziet de mensen te veel als speelkaarten, rood is rood, heer is heer. Terwijl we natuurlijk
allemaal jokers zijn.' Dat is mooi gesproken, maar wie
zijn oeuvre kent weet dat op dat moment een van de
vriendelijke koppen van de hydra zich naar voren heeft
gedrongen. En waren echt grote schrijvers niet altijd
'tweetongig'? Brandt Corstius is een columnist die zich
van weinig iets aantrekt, in een wereld waar veel mensen
zich heel wat aantrekken waar hij niets van moet hebben.
Tot het weinige waar hij zich wel wat van aantrekt behoort de taal en de literatuur. Dat is puur eigenbelang
want het is zijn werkterrein waar hij zijn gang wil gaan.
In het briesen van de hydra is ook de roep van Robin
Hood te horen en het plezier dat spreekt uit de niet aflatende vindingrijkheid waarmee hij alles en iedereen op de
hielen zit.
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Genot contra macht

I

Het maakt een groot verschil of men literatuur leest met
een in het gedachtengoed van de Frankfurter Schule geschoolde geest ofniet. Iedere criticus heeft zijn opvoeders
die vooronderstellingen bij hem kweken, maar de filosofen van de Frankfurter Schule leveren een door het
marxisme geïnspireerde kijk op de literatuur die omvattender is dan welke andere literaire filosofie ook. Wat betreft de verhouding tussen literatuur en maatschappij ligt
de nadruk in de Kritische Theorie-zoals de filosofie van
de Frankfurter Schule wordt genoemd-altijd op de maatschappij. De historische analyse van de maatschappij bepaalt hoe de Kritische Theorie de literatuur ziet: niet
door de ogen van de literatuur, maar door de ogen van
de maatschappij.
Cyrille Offermans gebruikt Dialektiek van de Verlichting van
Max Horkheimer en Theodor W. Adorno als leidraad in
zijn essaybundel De kracht van het ongrijpbare. De analyse
van de ontwikkeling die het rationalisme van de Verlichting in de negentiende en twintigste eeuw doormaakte levert uiteindelijk bij Horkheimer en Adorno een negatief
resultaat op: het rationalisme heeft zich eenzijdig ontwikkeld ten koste van een groot aantal menselijke eigenschappen en mogelijkheden. Die werden door de mani-
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festaties van het rationalisme onderdrukt en onmogelijk
gemaakt. Deze veelomvattende vooronderstelling beheerst De kracht van het ongrijpbare, waardoor de vraag of
het rationalisme niet óók een zegen voor de maatschappij
is geweest uit het zicht verdwijnt.
Het boek van Horkheimer en Adorno werd in de oorlog
geschreven en in 1947 in Nederland gepubliceerd. De pessimistisch gestemde schrijvers constateerden dat met de
overwinning van het fascisme de idealen in de leus van
de Franse revolutie-vrijheid, gelijkheid en broederschap-nu verder weg lagen dan ooit. Voor Horkheimer
en Adorno waren het totalitarisme en het fascisme geen
aberraties van de geschiedenis, zij volgden logisch uit het
gebruik dat de heersende en toonaangevende klassen in
de negentiende eeuw maakten van het door de Verlichting gepropageerde rationalisme: zij pasten het toe op de
economie en bijgevolg op de sociale verhoudingen. Elke
menselijke activiteit ging in het teken van de economische vooruitgang staan en uitbuiting en exploitatie van
arbeidskracht werden een door de economie verantwoorde gewoonte.
Het rationalisme werd op een puur technische manier
aangewend met voorbijgaan aan alle menselijke vermogens en verlangens die niet direct in dienst van de economie stonden. Rationalisme werd synoniem met het beheersen van de natuur, of dat nu in de vorm van natuurlijke hulpbronnen of mensen was. Het rationalisme ontwikkelde zich eenzijdig technisch, 'esthetische of morele
criteria speelden daarbij geen enkele rol'.
Het rationalisme werd uitsluitend een instrument ter beheersing van de natuur en alles wat daar onder kan vallen: het lichaam, het dionysische, het gevoel, het dichterlijke, ten gunste van het verstand, het apollinische, de
rede, het burgerlijke. Horkheimer en Adorno beschouw-
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den niemand minder dan Odysseus als 'het oermodel van
de burger' omdat hij 'geen emoties en driften kent onafhankelijk van de zelfhandhavende rede'. Hij liet zich
door zijn manschappen aan de mast van zijn schip vastbinden om niet voor het verlokkende gezang van de Sirenen te bezwijken. Odysseus neemt maatregelen tegen de
verlokking, de mannen op het schip mogen het gezang
niet eens horen en hebben bijgevolg geen idee van de genoegens die het voorspiegelt.
Odysseus en zijn 'zelfhandhavende rede' vertegenwoordigen het mannelijke, de verleidelijke Sirenen het vrouwelijke. Cyrille Offermans deelt Adorno's afkeer van
macht en het mannelijke, maar hij lijdt er minder onder
blijkens zijn sympathie voor Sloterdijks Kritik der zynischen
Vernunft en het daarin vertolkte antwoord op het hedendaagse cynisme, waar het verschijnsel macht een onderdeel van is. Was het antwoord van de Kritische Theorie
op de macht 'Schmerz', Offermans kiest met Sloterdijk
in de geest van Diogenes van Sinope, De neef van Rameau
en U ylenspiegel voor filosofische brutaliteit en satire. Offermans en Sloterdijk zijn beiden door de Kritische Theorie
beïnvloed (Offermans schreef er het boek Macht als trauma over), waardoor hun woordgebruik sterke verwantschap vertoont. Offermans kreeg bij het lezen van Kritik
der zynischen Vernunft een flinke schok der herkenning omdat hij daarin gedachten aantrof die veel weghadden van
wat hij zelf onder meer geschreven had in essays als 'De
organisatie van het vergeten, het vergeten van de organisatie' .
Macht manifesteert zich onder meer in de manier van
denken die Offermans in de terminologie van de Kritische Theorie 'instrumenteel' noemt. Deze fllosofische
categorie past hij toe op de moderne literatuur die zich
teweer zou stellen tegen het door het eenzijdige rationa-
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lisme geïnspireerde instrumentele denken. Ook al kan
men zich afvragen of in literatuur van enige betekenis
überhaupt ooit 'instrumenteel' gedacht wordt, Offermans' belangstelling is groot en veelzijdig genoeg om
veel soorten schrijvers de kans te geven zijn ideeën te ondersteunen. In De kracht van het ongrijpbare behandelt hij,
afgezien van Horkheimer en Adorno, Hobbes, Machiavelli, Reiner Kipphardt, Beckett, Marike van Nimweegen, Valéry, P. C. Hooft, Walter Benjamin, Constantijn
Huygens, Proust, Paul van Ostaijen, Cees Nooteboom,
Nicolaas Matsier, Gerrit Krol, Raoul Chapkis, K. Schippers, J. Ritzerfeld en J. F. Vogelaar.
Tegenover de alomtegenwoordige 'instrumentalisering'
houdt Offermans een pleidooi voor een literatuur waarin
schrijvers er blijk van geven zich bewust te zijn van de
buiten hen om 'gedekreteerde orde' waaraan ze met hun
werk bewust proberen te ontkomen. Dat kan volgens Offermans alleen als zij zich een manier van denken en
schrijven eigen maken die niet 'intentioneel' of 'instrumenteel' is, maar 'onwillekeurig'. Om hen heen is immers alles al intentioneel en instrumenteel. Het is de bedoeling dat de instrumentele orde door die literatuur
wordt verstoord.
De groteske Het bordeel van Ika Loch van Paul van Ostaijen
gebruikt hij als model voor de tegenstelling tussen instrumenteel en onwillekeurig denken. In de figuur van Ika
Loch is de nietsontziende koude berekening gepersonifieerd, wier hele habitus is ingesteld op de eisen van haar
bedrijf; zij is voor Offermans een prototype, waarmee het
kapitalistische denken en doen wordt voorgesteld. Via
haar komt Offermans bij Van Ostaijens onderscheid tussen romantisch en organisch expressionisme, waarmee het verschil tussen burgerlijke en moderne literatuur wordt gekarakteriseerd: het romantisch expressionisme is de uit-
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drukking van de 'som van ervaringen', het organisch expressionisme is de 'optiek van het eerste zien '.
Het romantisch expressionisme noemt Offermans 'autoritair' omdat het de toeschouwer wil 'overmannen'; het
organische is 'veel passiever', het 'zuigt de aandacht van de
toeschouwer bijna onmerkbaar op '. De romantisch expressionist heeft dezelfde intenties als Ika Loch met haar hoeren:
voor beiden gaat het om objecten, om 'waar' in de taal
van Marx, de toeschouwer is primair 'klant'. Het organisch expressionisme wil voorkomen dat het 'waar' is,
het wil' antiwaar' zijn. In het romantisch expressionisme
zit slechts 'plan, bedoeling, uitleg oj programma', terwijl in
het organische de bedoelingen via de 'woordkeus' boven
komen zodat de woorden van de dichter 'ontsluierend'werken 'als de dingen in de natuur'.
De organische dichter gebruikt de taal niet als louter
communicatief middel. Dit leidt ertoe dat zijn 'woordkunst' sterk formalistisch wordt. Dat is ook te zien aan
veel moderne schrijvers die in deze geest te werk gaan.
Het is geen onbekend verschijnsel dat de aanleiding tot
literatuur-een ontroering, idee, gedachtenconflict-in de
vorm verdwijnt. Het is evenmin ongebruikelijk dat de
geformaliseerde literatuur uiterst dun van inhoud is en
dat de vorm dat tracht te verhullen. Het is logisch dat Offermans uitkomt bij de mystieke kant van Van Ostaijens
poëzie.
Uitgaande van Offermans' analyse van Van Ostaijens
poëtica en zijn toepassing ervan op andere schrijvers, zou
men kunnen zeggen dat de schrijvers waarin Offermans
belang stelt de volgende gedachten gemeen hebben: de
hedendaagse maatschappij is zo in de ban van de economie, de publiciteitsmedia, de cultuurindustrie en de bureaucratie dat de betekenis van de schrijver nog slechts
tot uiting kan komen als hij zich hiervan afwendt en zich
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opsluit in zijn métier: de taal. De afkeer van alles wat
deze maatschappij voortbrengt en regelt is echter wel degelijk aanwezig: in de vorm van de literatuur. Het proza
is niet in te passen in het gewone, communicatieve taalgebruik, er wordt niet rechttoe, rechtaan verteld, de aandacht van de schrijver is gericht op het esthetisch taal spel.
Deze sterke aandacht voor de taal en voor de esthetische
kant van de literatuur heeft van de marxistisch geïnspireerde literatuurkritiek een even radicale als globale literatuurfilosofie gemaakt. De afstand tussen de literatuur
en de maatschappij is er door vergroot: dáár is de maatschappij, hiér is de literatuur die zich een vorm en een
taalgebruik kiest die daar haaks op staan, zodat die literatuur niet door de maatschappij kan worden geannexeerd.
De literatuur is door de grotere aandacht voor de esthetiek zelfstandiger, autonomer geworden; ze trekt zich in
zichzelf terug, omdat daarin nog een rest van vrijheid te
vinden is. Het engagement van de moderne schrijver zoals Offermans hem ziet is even radicaal als indirect geworden, het is l'art pour l'art als de geëigende vorm van cultuurkritiek.
Offermans' literair-historisch en maatschappelijk besef is
niet gespeend van menselijk inzicht waardoor de individuele schrijvers en hun werk tot hun recht kunnen komen. Offermans redeneert hen weliswaar in zijn grote
lijn, maar hij overtuigt omdat er ruimte is voor schrijvers
van diverse pluimage, van N ooteboom tot Vogelaar, van
Matsier tot Kousbroek en Beckett.
Door deze ruimhartigheid valt het op dat Offermans ook
schrijvers waardeert die zich minder bewust zijn van de
maatschappelijke en culturele 'instrumentalisering' dan
hij zelf. Hij haalt die elementen naar voren die het werk
karakteriseren en tegelijk zijn grote lijn bevestigen. Het
boek dat in De kracht van het ongrijpbare niet ter sprake
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komt, maar wel op de achtergrond aanwezig is, is Der
Mann ohne EigenschaJten van Robert Musil. De hoofdfiguur van Musils roman, Ulrich, splitst zich als het ware
in alle schrijvers die Offermans behandelt: in hun werk
interesseert Offermans zich voor de aspecten die zonder
eigenschappen zijn, want iemand met eigenschappen is
grijpbaar voor de maatschappij en de wereld. Deze behoefte aan 'ongrijpbaarheid' werkt bij Offermans als een geigerteller: alles wat hij leest wordt erop gecontroleerd.
Dus behoort ook J ames J oyce' Ulysses tot de boeken die
de lezer steeds weer ontglippen; Joyce glijdt steeds tussen
de vingers van de lezers die hem 'instrumenteel' willen
maken weg: 'In plaats van op zoek te gaan naar een nieuwe identiteit, die onvermijdelijk behept moest zijn met de
beperkingen van de oude heeft J oyce de bevrijdende mogelijkheden van de identiteitsloosheid gedemonstreerd.'
Het herinneren in het werk van Proust vat Offermans
juist niet op als een instrumenteel vermogen, maar als
iets willekeurigs dat onbewust plaatsheeft. In alle romans
die hij behandelt worden dergelijke kanten naar voren
gehaald: in Nootebooms Een lied van schijn en wezen richt
zijn aandacht zich niet op de zelfverzekerde bestsellerauteur waarmee de andere schrijver voortdurend in discussie is, maar op die andere schrijver, omdat die een verhaal 'zichzelf laat schrijven'. In Matsiers verhaal 'Esse
est percipi' haalt hij het feit naar voren dat de verteller
wil opgaan in de tijd. Bij Ritzerfeld ziet hij dat 'onnadrukkelijke bewegingen' niet tot 'nieuwe vormen leiden'; bij Schippers, dat waargenomen wordt 'wat zich
zonder redenen beweegt, los van enig nut, enige functie
of redenering' . Alles waar Offermans ' aandacht naar uitgaat heeft te maken met de afwezigheid van eigenschappen, etiketten, rationalisaties, gewoonten, codes, en met
de aanwezigheid van door middel van taal opgeroepen na-
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tuurlijkheid, onwillekeurigheid, onbevangenheid, verlangens, het onbewuste, het hier en nu. Dat oproepen
kan niet plaatshebben in de vorm van een gevoelsuitstorting van de schrijver, maar middels een bewuste omgang
met de taal. De natuurlijkheid waar het Offermans om
gaat was ook al de beschermeling van de Romantici, de
voorvaderen van de moderne schrijvers, behalve dat de
moderne schrijvers een veel bewustere verhouding tot de
maatschappij hebben: hoe agressief en instrumenteel het
ook klinkt, er is sprake van een strategie ten opzichte van
alle andere taalgebruikers. Die laatsten degraderen volgens Offermans de taal tot louter een middel, terwijl de
moderne schrijver zich, overdreven gezegd, bij elk
woord, zin, alinea ofboek afvraagt hoe ze zich verhouden
tot de maatschappij en haar taalconventies.
Afgezien van Benjamin en Proust roept Offermans ook
Schiller als getuige op, omdat die in zijn boek Über die
ästhetische Erziehung des Menschen over, zoals de titel al zegt,
de esthetische opvoeding van mensen schrijft. Schiller
zag de harmonie tussen vorm en inhoud, lichaam en
geest, gevoel en verstand verwerkelijkt in het ogenblik:
(Het gaat hem, ' schrijft Offermans, (om wat hij noemt een
«problematisch" doel, een ((ideaal ", niet om een situatie die op
emgerlei wijze blijvend en risicoloos voor iedereen toegankelijk zou
zij·n. De «extatische ogenblikken" waarin mensen zich ((volkomen" kunnen ervaren, vereisen oefening en speelwoede. In het
esthetische spel kan men worden bevrij'd van alle dwang, «zowel
infysieke als in morele zin ", schrijft Schiller. Kunst was voor hem
van belang omdat ze het verlangen naar een leven kan oproepen dat
niet opgaat in de strij'd om het bestaan, in de noodzaak van· de natuurbeheersing en de opgelegde zelfbeheersing. Pas daarbuiten
wordt vrijheid denkbaar, kunst kan het verlangen naar vrij'heid
oproepen omdat ze die zelf partieel realiseert. '
Dit pleidooi voor in taal opgeroepen' extatische ogenblik-
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ken' keert in verschillende gedaanten in alle essays terug.
Het zijn de ogenblikken waarin men vrij is van elke
dwang. Het is een neiging naar het mystieke die bij een
essayist als Offermans opvalt omdat zij is ingebed in intelligente, erudiete, nuchtere, zelfbewuste redeneringen
en analyses, soms zelfs in krachtige, naar het agressieve
neigende bewoordingen.
Deze neiging valt des te meer op omdat zij gezien moet
worden in het licht van wat Offermans schrijft over de
klassieke utopisten. Het beeld dat hij schetst van de utopische maatschappijen zoals Thomas More en CampanelIa zich die voorstelden, komt neer op een overgeorganiseerde samenleving waarin alles geregeld is, van de geboorte tot het werk. Van deze historische utopieën moet
Offermans-en Vogelaar, die er ook over heeft geschreven-niets hebben. De nieuwe utopie, anti-utopie of atopie
genoemd, is precies het tegendeel: het utopisch ideaal is
nu de negatie van elke georganiseerde sociale orde, bevindt zich 'in de objectivering in taal' en doet zich niet
meer voor als 'anticipatie van een collectief geluk of normatieve voorbeelden' . Het geluk van de anti-utopie is nu
te vinden in 'individuele (taal)momenten', en in een
'hoogopgevoerde tegenwoordigheid van geest'.
Dit idee van een anti-utopie in de moderne literatuur is
al te vinden bij Walter Benjamin en Robert Musil. Decennia later komt het, onafhankelijk van Benjamin en
Musil, ook voor bij Roland Barthes, iets waar Vogelaar
op wijst in zijn boek Oriëntaties. Bij Barthes heet het' atopos' en het staat (voor iets wat niet door definities of kwalificaties is vastgelegd, het eenmalige; het tegendeel dus van topos, dat
zowel plaats als gemeenplaats betekent. '
Het sterke verlangen om zonder noemers te leven in het
hier en nu is wel de meest radicale ontwikkeling die zich
denken laat als men zich realiseert dat die voortkomt uit
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het marxisme: dit rest er van de sociale theorieën, maatschappij-analyses, geëngageerde literatuur en de kritische theorie: extatische ogenblikken.
Het is een belangwekkende ontwikkeling die zich hier
heeft voorgedaan, maar zij heeft veel gemeen met de literatuur die zich min of meer onafhankelijk van politieke
of sociale theorieën heeft ontwikkeld. Literatuur van enige betekenis heeft zich altijd al teweer gesteld tegen de
ruwe instrumentalisering van het denken en ervaren. De
literatuur leeft met de resten van de Romantiek, waarin
de waarde van de natuur, het instinct, van emoties en gevoelens voorop stond. Deze verwantschap tussen de bewust moderne schrijvers en schrijvers die zich minder bewust zijn van de culturele, literaire en politiek-historische
betekenis van hun werk verklaart waarom Offermans
ook in laatstgenoemden elementen aantreft die hem aanspreken.
Het moet niettemin opvallen dat er een groot gebied open
ligt tussen de klassieke utopieën van een streng geordende samenleving en de kleinst denkbare menselijke uiting
van het 'extatische ogenblik'. Het is precies in dit gebied
dat veel literatuur geschreven wordt waarin wél 'intentioneel' wordt gedacht, maar niet op de manier van, wat
Offermans noemt, de 'gedekreteerde denkorde' . In dit
gebied bevinden zich schrijvers als Saul Bellow, Philip
Roth, V. S. Naipaul, Bernard Malamud, Mary McCarthy. Zij zijn tot op zekere hoogte' grijpbaar' en beperken
zich niet tot 'esthetisch taalspel ' .
Soms lijkt het erop dat Offermans een persoonlijke voorkeur voor een bepaald soort literatuur verheft tot een
historisch en cultuurfilosofisch criterium: een voorkeur
die zou samenvallen met de 'ware' ontwikkeling van de
maatschappij. Om de betekenis van literatuur als 'taalconstructie' scherper te doen uitkomen heet de literatuur
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die minder opzichtig geconstrueerd is bij Offermans al
snel 'sociaal ontwerp', alsof men Opwaaiende zomerjurken,
Letter & Geest of Het verdriet van België daarmee zou kunnen
typeren. Maar reden tot ongerustheid is er niet: Offermans heeft Het verdriet van België ook herkend als een fenomeen van een aparte orde.
Het pleit voor Offermans dat hij zijn premissen niet zó
nauw neemt dat hij geen bewondering kan hebben voor
boeken en schrijvers die zich daar niet onmiddellijk in laten passen. Wie zou er geen sympathie hebben voor een
essayist die schrijft: 'Wellust bereidt die literatuur die
niet voortkomt uit een schrijfbehoefte . .. maar uit begeerte. De woorden worden dan niet beschouwd als een
middel ter realisering van een aan het eind of buiten de
tekst liggend doel, maar als doel op zichzelf; ze hebben
ook niet de intentie de lezer van iets te overtuigen maar
hem te laten genieten. Hun interne logica roept dat genot
op.' Dit is l'art pour l'art contre Ie pouvoir.

II

Theodor Adorno en Max Horkheimer verklaren in de inleiding van hun De dialektiek van de Verlichting weliswaar
dat 'de vrijheid van de maatsch§lppij onafscheidelijk met
het verlichtende denken verbonden is', het beeld dat ze
daarna schetsen van wat het verlichtende denken sinds de
achttiende eeuw heeft aangericht is zo donker dat het
moeilijk is te geloven dat het nog ooit iets opwekkends
zou kunnen voortbrengen. Voor een boek uit het midden
van de jaren veertig bevat het niettemin vele profetische
hoofdstukken en passages, met name die over de ontwikkeling van de 'cultuurindustrie'. De sombere, negativistische kijk van in het bijzonder Adorno op de samenle-
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ving, die wordt beheerst door het 'blindelings pragmatisch geworden denken', ontnam echter ieder zicht op de
mogelijkheden die het verlichtende denken in zich heeft
om iets ten goede te keren. De maatschappij die uit de
Verlichting is voortgekomen had zich in zijn ogen onmogelijk gemaakt, en elke deelname eraan betekende aanpassing aan een maatschappij die zich in stand houdt
door alles wat met de menselijke natuur te maken heeft
te onderdrukken, te disciplineren, te beheersen, te domesticeren, te manipuleren, te controleren.
Cyrille Offermans is in zijn essays op zoek naar perioden
in de geschiedenis, stromingen, schrijvers, mentaliteiten
en menselijke eigenschappen die niet' instrumenteel' genoemd kunnen worden, niet in dienst van het nut staan
en die dus een andere wereld oproepen. Offermans gaat
uit van het idee dat de wereld waarin we leven maar één
van de mogelijke werelden is. De perioden, schrijvers en
filosofen waar hij naar op zoek is laten die andere mogelijke werelden zien: de vroege renaissance en de vroege
Verlichting waren perioden waarin lichaam en geest,
rede en gevoel, het hoge en lage nog versmolten waren;
schrijvers als Kafka, Beckett, Proust, Joyce, Calvino,
Claus, Cortázar, Van Ostaijen, Lucebert (de moderne literatuur in het algemeen) zijn op zoek naar oorspronkelijke menselijke emoties en een 'staat van onwetendheid'
die contrasteert met de overvloed aan informatie die nu
het leven beheerst; filosofen als Ernst Bloch, Lichtenberg, Diderot en Nietzsche bedrijven filosofie als een vrolijke wetenschap en hebben een afkeer van het abstracte
denken, ze zijn concreet en denken met hun handen, in
tegenstelling tot het grootste deel van de andere filosofen.
Schilders als Jean Dubuffet (het essay over hem staat in
de bundel De mensen zy'n mooier dan ze denken) en Goya (in
Niemand ontkomt) hebben het verdringen en onderdruk-
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ken van de menselijke natuur geschilderd.
Offermans' analyses staan onmiskenbaar in de traditie
van Adorno maar hij is allerminst negativistisch. Hij
heeft een zorgelijke monterheid die hem hardnekkig laat
zoeken naar alles wat het leven op zijn voorwaarden kan
bevestigen. 'Tot het laatst toe blijft hij alert op mogelijkheden die het leven kunnen veraangenamen,' schrijft hij
over Lichtenberg en dat is zo'n uitspraak die direct iets
over hemzelf zegt. Al die woorden als maatschappelijke
disciplinering, domesticatie, beheersing, controle die bij
Adorno te vinden zijn en de moderne samenleving zouden karakteriseren, komen allemaal ook bij Offermans
voor, maar er staat tegenover dat hij levendig en overtuigend de waarde kan oproepen van onbevangenheid,
spontaniteit, argeloosheid, vrijheid, passiviteit, gedachteloosheid, levenslust, esthetiek.
De ondertitel van Niemand ontkomt, 'Hoofdstukken uit de
geschiedenis van de Verlichting', functioneert als een
programma: het drukt de weigering uit de Verlichting
definitief te laten annexeren door het pure en eenzijdige
rationalisme, want alle essays gaan over kunstenaars of
filosofen die zich met het gereedschap van de Verlichting
hebben gekeerd tegen die eenzijdigheid: met de rede. Dezelfde rede die gezorgd heeft voor een ongebreidelde exploitatie van de natuur is in staat om overtuigend aan te
tonen dat dat zijn grenzen heeft. Toch is het gebruik van
de rede op een redelijke manier niet het enige dat Offermans inbrengt tegen de vergroeiing van de maatschappij. Offermans beschouwt de overmacht en invloed van
het harde denken, van de commercialisering en van de
geluksindustrie als zo groot en allesomvattend dat hier alleen nog de taktiek van David tegenover Goliath uitkomst kan bieden: door juist de nadruk te leggen op de
waarde van het onaanzienlijke, het afzien van macht, het

83

oproepen van andere mogelijkheden, het zorgen dat je
ongrijpbaar bent.
De sombere wereld van Adorno wordt bij Offermans bevrucht met het optimisme van Ernst Bloch en de 'mogelijkheidszin' van Robert Musil. Bloch, de schrijver van
Das Prinzip Hoffnung, is de fIlosoof van de ontsnapping,
die in drie monumentale delen alle denkbare vormen beschrijft waarop mensen in de geschiedenis een andere en
betere wereld hebben bedacht: in sprookjes, vertellingen,
utopieën, reizen, wensvoorstellingen, dagdromen, luilekkerlanden. Het is een encyclopedie van het besef dat
er altijd iets ontbreekt.
In zijn essay over Bloch in Niemand ontkomt gaat Offermans in op 'het oude bezit' waar Bloch over schrijft: de
historische wensvoorstellingen die nog steeds hun diensten kunnen bewijzen en waar wij de erven van zijn. Dit
oude bezit wordt vanuit het heden begerenswaardig en
het is goed het voorhanden te hebben; wie het in zijn
hoofd heeft anticipeert ermee op de toekomst en dat geeft
het denken dynamiek. Offermans vindt dat het marxisme bij Bloch soms te veel als een deus ex machina functioneert als het erom gaat de maatschappelijke voorwaarden
te creëren om die wensvoorstellingen tot werkelijkheid te
maken. Toch staat hij niet ver af van Bloch, want ook hij
vindt dat 'het oude bezit' niet alleen vlucht is of een bron
voor nostalgie: het zijn sprookjes, wensvoorstellingen en
utopieën met een maatschappelijke, collectieve dimensie
die een verlangen uitdrukken dat niet tot het individu beperkt blijft. Offermans heeft het er in Niemand ontkomt
voornamelijk terloops over, maar het is op de achtergrond duidelijk aanwezig: zijn overtuiging dat er eigenlijk veranderingen in de structuur van de maatschappij
nodig zijn om mensen gelukkiger te maken. Het gaat
hem niet alleen om een Eden, maar evenzeer om een EI-
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dorado, een paradijs waarin materiële overvloed samengaat met sociale rechtvaardigheid. Hij maakt zich daar
geen illusies over, zoals wel te zien is aan de rol van David
die hij op zich neemt door in de huidige omstandigheden
de nadruk te leggen op al die schijnbaar onaanzienlijke
menselijke eigenschappen die naar zijn idee nu worden
weggedrongen: onbevangenheid, passiviteit, erotiek, kortom alles wat sinds Roland Barthes 'atopie' is gaan heten,
in tegenstelling tot 'utopie'. De concrete utopie die Bloch
zich voorstelt, heeft bij Offermans de vorm van een grote
tegenwoordigheid van geest, een gespitstheid op schrijvers die zich met hun métier verzetten tegen de onderdrukking van alle natuurlijke neigingen in mensen.
De schrijvers, kunstenaars en filosofen waar Offermans'
gretige belangstelling naar uitgaat (in Niemand ontkomt
zijn dat, afgezien van Bloch, Goya, Lichtenberg, Gyärgy
Konrád, Beckett, Alexander Kluge, Peter Sloterdijk,
Multatuli, Nietzsche en Flaubert) zijn degenen die de
eenheid en onderlinge afhankelijkheid van lichaam en
geest praktizeren, wat wil zeggen dat geest en lichaam nooit
een eigen leven leiden. Het zijn ook allemaal schrijvers
die weinig moeten hebben van de burgerlijke disciplinering van de geest in de vorm van onderdrukking van
emoties, schaamte over lichamelijke functies, het vasthouden aan gewoonten, tradities, benepen ordelijkheid:
al die onbeschaafde beschaving die voor passend wordt
gehouden maar die veel van wat mensen in zich hebben
knevelt.
De achttiende-eeuwse fllosoof Georg Lichtenberg is voor
Offermans een typische vertegenwoordiger van de vroege Verlichting bij wie wetenschappelijke nieuwsgierigheid nog een pure gedaante had omdat het resultaat niet
meteen werd geëxploiteerd. Lichtenberg was een geestige en fllosofisch scherpzinnige Willy Wortel, iemand die
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net als Nietzsche van mening was dat te veel lezen de ziel
bederft en te weinig ruimte overlaat voor eigen gedachten. Lezen en studeren beschouwde hij als het voorwerk
voor eigen ideeën, die opkomen op momenten dat men
juist aan het luieren is. Theorieën en systemen waren ondergeschikt aan het eigen waarnemen. Offermans signaleert bij Lichtenberg 'de gelukbrengende passiviteit van
het denken'. In het essay over Lichtenberg komt een zin
voor die hij heeft gebruikt voor zijn essays in De mensen
zijn mooier dan ze denken: 'Voor Lichtenberg waren ... alle
mensen interessanter dan ze wellicht zelf dachten.'
Offermans heeft zo'n coherente voorstelling van de samenleving door de eeuwen heen dat hij de schrijvers die
hij bespreekt er schijnbaar moeiteloos een plaats in kan
geven, ook als ze niet helemaal aan zijn criteria voldoen,
zoals in het evenwichtig kritische essay over Multatuli.
Multatuli voelde zich eigenlijk het beste thuis in de achttiende eeuw, de eeuw van de Verlichting, maar volgens
Offermans is hij dan de soort verlichter die vindt dat 'de
vrije studie van het verstand' wil zeggen dat men bevrijd
is van de invloed van de zinnen. En dat is nu precies wat
niet de bedoeling is in de Rabelaisiaanse en Nietzscheaanse opvatting over de betekenis van de zinnen bij Offermans. Met alle respect, maar niet gestoord door de talloze commentaren op Multatuli schetst Offermans een
prachtig beeld van Multatuli als iemand die meer gemeen had met Droogstoppel dan hij zelf dacht. 'In elke
verleiding, de esthetische in het bijzonder, vreest hij de
misleiding,' schrijft hij. Bij Multatuli was sprake van 'een
alliantie van kritisch wantrouwen en defensief puritanisme'; vrouwen beoordeelde hij naar het 'rentabiliteitscriterium' , hij schreef immers: 'Maak uw vrouw tot
een spaarbank uwer ideeën, tot een levensverzekering
van uw gemoed.' Multatuli's idee van de harmonie der
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tegendelen (goed/kwaad, liefde/haat, deugd/ondeugd)
noemt Offermans 'fatalistisch' omdat er dan sprake zou
zijn van vaste tegenstellingen die niet opgelost zouden
kunnen worden.
Offermans' bewondering voor de 'unieke optimistische
toon' van Ernst Blochs filosofie is onvoorwaardelijk,
maar niet totaal. Daardoor is zijn eigen montere instelling ook niet zonder nuances. Dat heeft vooral te maken
met zijn affiniteit met de moderne literatuur, waarin het
'Prinzip Hoffnung' niet erg wordt aangehangen. Offermans' belangstelling voor de moderne literatuur heeft,
afgezien van de bevrediging van zijn esthetische sensibiliteit, te maken met de plaats die zij in de cultuur inneemt: een vrijplaats waarin de schrijvers zich niet
rechtstreeks keren tegen de cultuur die hen omringt,
maar indirect door zich in te graven in het esthetische
handwerk van het schrijven. Ze voorkomen daardoor dat
ze geannexeerd worden. Door deze plaats in de cultuur
kunnen ze tot' een positieve waardering van de hopeloosheid' komen, zoals Cioran, Robert Walser, Thomas
Bernhard en Beckett.
Hoewel Offermans bewondering heeft voor deze schrijvers en er scherpzinnig over kan schrijven, blijkt uit alles
dat zij slechts één aspect van zijn werkelijkheidsopvatting
vertegenwoordigen. Beckett, bij voorbeeld, vertolkt 'de
dimensies van de nietigheid' en hopeloosheid, maar voor
Offermans zelf heeft hij toch vooral een dialektische functie: iemand die tot op het bot laat zien hoe het ervoor
staat, als een perversie van How it is. Het beeld dat Beckett van mens en maatschappij geeft is een radicalisering
en vergroting, waardoor andere mogelijkheden scherper
gezien kunnen worden. Het werk toont de hopeloosheid,
opdat wat er over is aan hoop beter te zien is. De moderne
literatuur fungeert op deze manier als de andere kant van
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het goedkope optimisme.
Iets dergelijks doet zich ook voor bij Coya, maar dan in
het heetst van de achttiende, begin negentiende eeuw.
Niemand ontkomt begint met het essay over Coya en dat is
niet zonder betekenis. Coya bevond zich als een kat op
het heet zinken dak aan het hof van de Spaanse koning
Karel IV: hij moest zich aan deze 'autoritaire domkop'
aanpassen, maar dat lukte hem slecht, zodat hij in 1792
instortte. De groteske waanzin van de corruptie, de kerkelijke dwang en chantage die hij om zich heen zag leidden tot de serie tekeningen en etsen bekend als de Caprichos en Desastres de la Guerra. Die konden volgens Offermans alleen maar ontstaan omdat Coya's eigen tijdelijke
waanzin hem daarvoor lucide had gemaakt: 'Hij moet op
zijn minst intuïtief hebben begrepen dat bepaalde vormen van persoonlijke onredelijkheid het produkt zijn van
een meer algemene, sociale en politieke onredelijkheid. '
Door de verschrikkingen van de onderdrukking te tekenen en daarbij de onderdrukkers en de onderdrukten niet
te sparen, toonde Coya de nachtzijde van de menselijke
geest. Hij liet zien wat niet gezien mag worden. Dat behoort tot het werk van de echte verlichter, volgens Offermans. Coya is net als Beckett een boodschapper van
slecht nieuws, de een van de woekerende irrationaliteiten
in mensen, de ander van de minimale mogelijkheden van
de menselijke vitaliteit.
Bij Offermans komen ook andere kunstenaars voor die
minder de 'esthetiek van het echec' vertegenwoordigen
Goyce, Proust) maar toch behoren Coya en Beckett wezenlijk tot de constellatie van zijn manier van denken die
uiteindelijk uit is op 'geluk'. In hettitelessay, dat uitloopt
op een beschrijving van het' denken dat gelukkig maakt' ,
komt hij via een excursie over de plaats van schrijvers
binnen alles wat geschreven en getoond wordt uit bij
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Flaubert en Nietzsche. Lezen kan tot het domein van het
geluk behoren omdat teksten 'traag' zijn; ze onttrekken
zich daardoor aan alles wat snel is: 'De traagheid van de
tekst is een stil protest.' Lezen is dan 'het in onverbrekelijk, maar ook on geprogrammeerd samenspel van zintuigen en geest aftasten van iets onbekends'. Bij de moderne
schrijver is de strategie in eerste instantie gericht op de
'immanent-literaire waarheid', hij heeft geen boodschap. De eerste die zich volgens Offermans teweer stelde
tegen de macht van de kranten en de feuilletonromans
was Flaubert. Hij ging niet alleen zó scrupuleus te werk
dat hij in zijn leven maar een paar romans kon schrijven,
hij ging ook het gedachtengoed verzamelen dat kenmerkend was voor de tijd waarin hij leefde, om het zijn lezers
als een spiegel voor te houden in Bouvard en Pécuchet. Hij
onttrok zich aan de actualiteit. Dat spreekt Offermans
wel aan, maar toch bleef Flaubert volgens hem 'vasthouden aan het rationele, op ascese en een rusteloos, onbeperkt activisme gebaseerde concept van de Verlichting' .
Flauberts kritiek op het burgerlijke individualisme en de
'waanzin van de wetenschappen' betekende niet dat hij
te rade ging bij tradities in het denken 'die door de Verlichting achteloos waren afgeschreven'. Dat deed Nietzsche wel door het dionysische en het lichaam bij het denken te betrekken, zodat de 'vrolijke wetenschap' ontstond.
Offermans' keuze voor Nietzsche aan het slot van het titelessay, voor de vrolijke wetenschap en voor 'de intelligente filosoof is, zoals alles wat hij schrijft, radicaal: 'De
intelligente filosoof is niet degeen die kiest voor verslavende en verplichtende geleerdheid, maar hij die erin slaagt een van zoveel mogelyk verdedigingsmechanismen bevrY·d leven te leiden, die kiest
voor de dionysische wY·sheid van de "tragische dichter", die het
er, "verheven boven schrik en medelY·den ", om gaat "een te wor-
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den met de eeuwige lust van het worden' '. ' Het zal duidelijk

zijn dat een dergelijke keuze alleen gemaakt kan worden
door iemand die wel degelijk in zekere mate verslaafd is
aan geleerdheid en kennis, zoals Offermans. Maar Offermans (en volgens hem alle moderne schrijvers) voltrekt
dan ook in al zijn essays de Nietzscheaanse correctie op
de Verlichting, omdat het denken zonder het lichaam tot
bloedeloosheid heeft geleid. Nietzsches vrolijke wetenschap is een esthetisch georiënteerde filosofie, waarin het
denken bepaald wordt door gevoel en verstand, alsof ze
één zijn, en waarin het lichaam niet de mindere is van
de geest. Om dezelfde reden ziet hij dat de 'last van de
beschaving' van kinderen, wilden en gekken droomfiguren heeft gemaakt voor de kunstenaar, omdat wat zij vertegenwoordigen aan onbevangenheid, onbedorvenheid
en verwondering geen onderdeel meer is van de samenlevmg.
Niemand ontkomt is de vierde essaybundel waarin Offermans met radicale bescheidenheid zijn keuze aan stromingen, schrijvers en filosofen presenteert. Zijn tegenwoordigheid van geest haalt uit het verleden naar zich toe
wat hij wil en geeft het een plaats in zijn ideeën over de
werkelijkheid. Zijn keuze is even radicaal als scrupuleus,
zoals ook de titel Niemand ontkomt. Die vloeit voort uit wat
hij schrijft over Nietzsche: niemand kan een niemand
zijn, maar voor het denken is het goed datje soms zo leeg
bent als niemand, zodat je onbelast alles op je afkunt laten komen, los van het 'geheel van historische, psychologische en sociale conditioneringen' . Het bewustzijn moet
telkens opnieuw 'door een nulfase, door een onontgonnen, niet in kaart gebracht gebied'. Daarna kun je weer
'iemand' zijn, want zonder elkaar kunnen iemand en
niemand niet.
De figuur van Niemand aan het slot van deze essays is

go

een opmerkelijke verschijning, als men bedenkt dat hij
teruggaat tot Odysseus, de held die door Adorno en
Horkheimer als de eerste representant van de 'zelfhandhavende rede' en als het 'oermodel van de burger' werd
beschouwd. Toen Odysseus het oog van de slapende cycloop had doorstoken werd hem gevraagd wie dat gedaan
had. 'Niemand' antwoordde Odysseus zowel tactisch als
dichterlijk. De cycloop denkt dat Niemand de naam is
van de dader. Tactisch was Odysseus een intellectueel
toen hij 'Niemand' antwoordde, menselijk was hij een
dichter.
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De intellectueel als
hedonist

I

Bij een bezetting in het begin van de jaren zeventig van
het Instituut Nederlands van de Nijmeegse Universiteit
verklaarde een van de studenten dat zij er bezwaar tegen
maakten dat men in Nijmegen kon promoveren op een
onderwerp als Het bed in het zestiende-eeuwse drama. Dat zou
niet meer ter zake zijn en er zouden beter andere onderwerpen bestudeerd kunnen worden. Er zullen zeker ook
andere onderwerpen te bedenken zijn dan het bed in de
zestiende eeuw, maar men zal moeten toegeven dat het
bed in het leven van mensen een belangrijke rol speelt.
Dat is niet alleen nu het geval, ook in de tijd van de reformatie, de beginnende renaissance en de opkomst van de
calvinistische geest. Hierover kan volgens mij geen misverstand bestaan. Een proefschrift over dit onderwerp,
mits behoorlijk geschreven, zou veel duidelijk kunnen
maken. We hebben met de zestiende eeuw immers te maken met de tijd van de rederijkersspelen, de kluchten en
de zinnebeeldige spelen waarin de liefde niet meer van
hoofse aard was zoals in de middeleeuwen. Dat ging in
de zestiende eeuw anders, maar hoe anders? Welke rol
speelde het bed toen? Wanneer verscheen voor het eerst
het hemelbed en waarom wilde men zo graag nóg een dak
boven het hoofd? Was het in de zestiende eeuw dat de hol-
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of nestachtige slaapgelegenheid bekend als 'alkoof verscheen? Wie weet stonden er wel bedden op het toneel
van de zestiende eeuwen kreeg men aanschouwelijk onderricht. Een stuk als Spiegel der Minnen van Colijn van
Rijssele, dat beschouwd wordt als een van de eerste burgerlijke drama's, en waarin, als ik mij goed herinner,
nogal eens van bedden sprake is, kan veel leren over de
hartstochtelijke zeden en gewoonten van een tijd die onderhevig was aan allerlei beperkingen op dit gebied. En
wat zou er zich allemaal hebben afgespeeld in het bijna
twintigste-eeuws aandoende spel De Wellustige Mensch van
Jan van den Berghe, geschreven in het midden van de
zestiende eeuw? Was het bed in dat stuk soms de materialisatie van de duivel en voorzien van listig in het matras
verstopte ijzeren pennen? Hadden de kussens soms vervaarlijke horentjes?
Dat de Nijmeegse studenten zo'n onderwerp niet belangrijk vonden is een slecht teken. Dat teken zegt dat de verbeeldingswereld kennelijk zo is ingekrompen dat er geen
ruimte meer is voor de bestudering van verschijnselen die
inzicht kunnen verschaffen in de opbouwen samenhang
van een cultuur, hoe schijnbaar gewoon die verschijnselen ook zijn. Een onderwerp als 'Het bed in het zestiendeeeuwse drama' behoort tot de nog niet bestaande wetenschap van de cultuurhistorische antropologie. Literatuur, zoals drama's, kluchten en zinnebeeldige spelen
zijn voor deze wetenschap een onmisbare bron, want het
zijn kunstprodukten waarin elk element een bedoeling
heeft. Een troon, een kast, een bed op het toneel, ze staan
daar niet zo maar. In Amsterdam weet men, onder invloed van Herman Pleij, met zulke onderwerpen wel
raad.
Ethel Portnoy heeft juist wel oog voor zulke zaken, al
heeft ze het toevallig niet over het bed en het gebruik dat
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ervan gemaakt wordt. Maar in De brandende bruid gaat het
wel over het bad en het baden, of over de vorm, omvang
en aankleding van 'het oord van afzondering'. Ethel
Portnoy leest niet alleen boeken, ze 'leest' ook foto's,
films, colberts, bruidsjaponnen, gezichten, maaltijden,
openluchtmusea en advertenties. Ze kijkt of 'leest' met
de ogen van de cultureel antropoloog en die verzamelt
materiaal, zoekt opposities en vergelijkt; hij ziet wat u
niet ziet: de folklore van de industriële samenleving. Cultureel antropologen zijn amorele mensen, ze discrimineren niet en zijn meestal vrij van vooroordelen omdat ze
alles de aandacht waard vinden. Alles draagt voor hen
een betekenis mee, want het houdt verband met een cultuur. Ze vinden dat we worden omgeven door welsprekendheden; of dat nu mensen, dieren of dingen zijn, het
zijn allemaal dragers van tekens. Een bepaald gezicht,
een soort voedsel of een kledingstuk, zelfs de manier van
gedragen, het zijn óók metaforen die iets zeggen over een
cultuur, tijd of plaats. Ze zijn niet alleen zichzelf, maar
ook een manier van uitdrukken van een cultuur.
Roland Barthes gaf met zijn boek Mythologies in Frankrijk
de impuls tot aandacht voor de mythen van de hoogontwikkelde samenlevingen. Hij schreef over de betekenis
van het worstelen, de Guide Bleu, biefstuk, chips, speelgoed, striptease en het brein van Einstein. Over zulke
dingen schrijft Ethel Portnoy ook, maar op een totaal andere manier. Bij haar is de aanleiding heel vaak autobiografisch en persoonlijk, maar ze objectiveert en vertaalt
het in termen van cultuur. Haar verhouding tot de onderwerpen is een combinatie van passie en distantie.
Over de betekenis van het bad en het baden schrijft ze:
'hemel of hel; bestraffing of zeljvertroeteling; het bad is een expressie van een cultuurvisie: bij warme en luxueuze baden hoort het
beeld van onze samenleving als decadent en ten dode opgeschreven.
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De mensen daarentegen die overtuigd zijn dat wij opmarcheren
naar de heilstaat zijn overwegend koudbaders. ' Roland Barthes
zou, als hij het over zo'n onderwerp had, niet vertellen
aan wat voor soort bad of badkamer hij de voorkeur
geeft. Ethel Portnoy doet dat wel en op zulke momenten
gaan intelligentie en frivoliteit bij haar samen: 'Mijn eigen
voorkeur gaat uit naar zelfvertroeteling. Een badkamer zou een
soort privézwembadje kunnen zijn voor intimi en ruimdenkende
vrienden. Wat ik ook erg mooi vind, is een gewone fraai gemeubileerde kamer, compleet met vloerkleed, schilderijen, schrijftafel en
divan, maar met een bad erin . .. enz. ' Haar voorkeur als het
gaat om het oord van afzondering is minder frivool, spartaanser: 'Kale muren. Een eenvoudige houten bril (warm onder
het achterwerk, maar nz·et decadent, zoals fluweel). Kortom een
kloosterachtige strengheid, zorgdragend voor diepe, sobere gedachten, zo helder als kristal. 'De lyriek van de cultureel antropoloog bestaat uit vergelijkingen.
Ethel Portnoys belangstelling voor de folklore of mythologie van de westerse samenleving coïncideert met de
langzame verdwijning van de traditionele mythologie-in
de vorm van religieuze rituelen en gebruiken - bij godsdiensten als het katholicisme, protestantisme en jodendom. En ook met het oplossen van de emotionele binding
met haar joodse opvoeding, waarin de zeden en gebruiken vanzelfsprekendheden waren. Wanneer ze het in
'Het geheime wapen' over de maaltijden heeft die haar
moeder klaarmaakte, heeft ze het eigenlijk over een
besloten cultuurkring op kleine schaal: een familie, een
bepaalde straat en een bepaalde wijk. In haar verhalenbundel Steen en been schrijft ze hierover, met name in 'Rosebud'; ze leefde in een N ewyorkse wijk waar voornamelijk joden woonden en die grensde aan het gebied van de
Italianen. Het waren twee culturen, of stammen, die niet
vijandig tegenover elkaar stonden, maar die toch niets
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van elkaar moesten hebben. De jonge Ethel Portnoy
vond het maar vreemd dat die Italianen poppen vereerden
die ze Madonna's noemden. Ze is haar cultuurkring en
opvoeding ontgroeid, maar deze jeugd en haar studie
hadden tot gevolg dat ze heeft leren zien dat wat voor
haar moeder borstsj was, bewaarkool voor de Drentse plattelandsvrouw is. Culturele antropologie zou men de studie van de vorm geworden emoties kunnen noemen. De
'mythen' van een bepaalde cultuur drukken dan de
angsten en verlangens uit. Niet alleen in verhalen, maar
ook in onderwerpen of gewoonten worden deze angsten
en verlangens geprojecteerd; ze zijn het jasje van de emoties.
Ethel Portnoy beoefent de 'archeologie van drijfveren',
zoals een van haar verhalen heet. Haar verhouding tot
bepaalde onderwerpen heeft iets van een liefdesaffaire,
waarbij dan veel geduld en leeswerk te pas komt. Ze is
een verzamelaarster; over een onderwerp verzamelt ze materiaal en haalt het uit verschillende bronnen: uit monden, boeken of films. Het gaat haar juist om het verschillende van die bronnen, want daar kan ze een gemeenschappelijke conclusie uit trekken. Stukken die het resultaat zijn van het geduldig verzamelen zijn die over het
menstrueren ('Because'), over de transformatie van de
glimlach van de mannequin tot een uitdagende, wijdbeen se houding- gefotografeerd door iemand die ervoor
in het stof wilde kruipen ('De verdwijnende glimlach') en
het toilet ('Het oord van afzondering'). Dat handelingen
van mensen functioneren als metaforen voor iets anders
laat ze in een even gelukkig essay zien over de eetgewoonten van 'kopstukken'. Daarin komt men iets te weten
over de gastronomische fixaties van Wittgenstein (bruin
brood met Zwitserse kaas), Napoleon, Lodewijk XVI of
Harold Wilson, terwijl er ook nog aandacht wordt
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besteed aan de manier, de omstandigheden en de plaats
waar gegeten wordt. Het enige dat ontbreekt, en wel zou
verwachten, is een verklaring voor het feit dat Gerard
Reve het liefst rauwe kool achter een juten gordijn eet.
Maar voor de rest is het een verhelderend essay, dat ook
nog ingaat op de nietszeggende extravaganties in de receptenboeken samengesteld uit lievelingsrecepten van
zeer beroemde of rijke mensen.
Om liefdesaffaires in meer specifieke zin gaat het in 'Isadorable', 'The White Goddess' en 'Swisser Swatter'. Als
het om mensen gaat wordt Ethel Portnoys liefde gewekt
door speciale, ingewikkelde combinaties van eigenschappen, zoals de kleurloosheid, domheid en intelligentie van
Greta Garbo. Maar ook door identificatie, zoals in het
geval van Isadora Duncan, van wie ze op ongeveer twintigjarige leeftijd de autobiografie las, waardoor ze 'bloed
proefde'. Dat wil zeggen dat het een aanslag was op de
onschuld van de kinderboeken die ze daarvoor las. De
identificatie in haar jeugd met het grootse en meeslepende leven van Isadora Duncan en de geamuseerde distantie waarmee ze er nu over schrijft wijzen naar een eigenschap van deze essays, die ik niet anders kan noemen dan
intelligente lichtzinnigheid, een aanstekelijke frivoliteit zonder ooit bête te worden. De liefde in 'Swisser Swatter' betreft de zeventiende-eeuwse verzamelaar van biografica
John Aubrey. Hij had de bedoeling een soort Dictionary
of National Biography te maken, maar bleef zijn hele leven
in het materiaal steken; hij liet een zestigdelig manuscript
na. Volgens Ethel Portnoy is dit soort materiaal, dat niet
alleen gegevens over de aardige kanten van mensen omvatte, 'het enige wat een tijdvak en de mensen werkelijk
tot leven brengt'. Het is de niets verbergende petite histoire,
door een amoreel oog genoteerd, en door Ethel Portnoy
geconsumeerd zoals andere mensen snoepen. Deze ver-
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gelijking komt van haarzelf, en men moet zich daarbij het
verhaal 'Rosebud' in herinnering brengen, waarin staat
wat snoepen in haar jeugd voor haar betekende. Speciaal
snoep met verrassingen maakte emoties los.
Het 'genot van het detail' van Aubrey is ook een aspect
van Ethel Portnoys belangstelling voor literatuur: 'De romancz'ers met de cineramablik, de schz'lders van machtige historische jresco 's, dat is blijkbaar my'n kop thee niet. Daarentegen is
er iets dat my' intens bevredigt in het werk van miniaturisten, borduurders, manipuleerders van het microscopische. Wat mij aanspreekt is het kunstwerk in de gedaante van hetjoutloze raderwerk. '
Het is bij dit soort kunstwerken dat er bij Ethel Portnoy
sprake is van 'honger' en 'verslaving' en het betreft dan
bij voorbeeld het werk van Ivy Compton-Burnett en Conan Doyle. Het delicate mechanisme mist ze in het werk
van Marguerite Duras en Gaston Leroux, de schrijver
van Lejantome de l'Opéra, een werk dat ze wel om andere
redenen fascinerend vindt.
De essays in De brandende bruid hebben soms een verhalend karakter waardoor er een verband wordt gelegd met
de verhalen in Steen en Been. Ze zijn te vinden onder hoofdstukjes als 'Heldinnen', 'Filistijnse meesterwerken', 'Articles de Paris' , 'Frauenliebe- und Leben' . De laatste
twee heten 'Fressen' en 'Moral' en in deze combinatie
heeft Ethel Portnoy iets gestopt dat ze niet expliciet uitspreekt, maar dat tot de essentie behoort van haar belangstelling: dat iets van belang is wanneer men er door
geboeid raakt, of dat nu goed of slecht gevonden wordt
door mensen die weten wat moraal is. De essays van
Ethel Portnoy zijn het bewijs dat men over alles kan
schrijven, of dat nu het bed in het zestiende-eeuwse drama is of de wc' s in het 13e Arrondissement van Parijs. Het
geheim dat deze stukken zo leesbaar en boeiend maakt
is de combinatie van passie, distantie en belezenheid. Zij
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geeft de voorkeur aan systeem boven verwarring, aan
vorm en esthetiek boven de chaos van onordelijke gevoelens. Het is de stijl van de nuchtere onderzoeker die nog
in staat is in de wolken te raken, maar ook graag die wolken onderzoekt.

II
Wie zijn vinger in de lucht houdt voelt het: de wind waait
uit twee richtingen! De ene wind is afkomstig van schrijvers als Bernard Levin, Roland Barthes, Ethel Portnoy,
Lea Dasberg en satirici als Van Kooten en De Bie. De
andere wind komt van het doemdenkers gilde waartoe
men J. L. Brugsma, Jean-François Revel, BernardHenry Lévy, André Glucksmann en alle auteurs van
apocalyptische ondergangsromans kan rekenen. Het opmerkelijke is dat de ene wind voor een deel wordt opgewekt door de andere, een meteorologisch verschijnsel dat
direct verband houdt met de geest van de tijd.
Toen Bernard Levin zijn boek Enthusiasms publiceerde
betekende dat een Aha-Erlebnis voor velen, want hij
schreef op wat velen vermoedden: dat tegen alle sombere
en reële gedachten over de gang van de wereld in, nog
altijd de redding van het eigen vlot in stelling gebracht
kan worden: waar hecht ik aan, wat zie ik liever niet vertrapt, wat blijft mooi, waar hou ik van? Nog veel eerder
schreef Roland Barthes zijn 'enthousiaste' boek Le plaisir
du texte (1976) waarin hij pleitte voor een sensuele omgang
met 'tekst', met literatuur, om het minder zanderig te
noemen. Bijna alles wat Barthes schreef heeft op een of
andere manier te maken met 'jouissance', met genot;
zijn omkering van het begrip 'utopie' in 'atopie' heeft
weliswaar in eerste instantie te maken met zijn verlangen
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om de dingen te kunnen waarnemen zonder 'plan', zonder kwalificaties-in tegenstelling tot utopie, waarin alles
plan is-maar zijn 'atopie' nestelt zich ook in de lectuur,
waarin het genot van de tekst beschermd moet worden.
In zijn voetspoor schrijft Cyrille Offermans in De kracht
van het ongrijpbare dat de woorden niet de intentie moeten
hebben 'de lezer van iets te overtuigen maar hem te laten
genieten. Hun interne logica roept dat genot op.'
Lea Dasberg gaf haar inaugurale rede Pedagogie in de schaduw van het Jaar 2000 (1980) als ondertitel mee 'of Hulde
aan de hoop'. Met titel en ondertitel is al veel gezegd: uit
een extreem pessimisme ontstaat satire, extreme hoop of
een onbeschaamde liefdesverklaring aan dat waaraan
men hecht, zoals men dat kan vinden bij Levin en bij
Ethel Portnoy in haar reisverhalen in de bundel Vluchten.
Minder onbekommerd is natuurlijk Kees van Kooten in
zijn 'opstel'-roman Hedonia, maar de erkenning dat hij
voor zijn gevoel in een land van melk en honing leeft is
onontkoombaar, ook al zweeft door alles de 'anhedonia',
het onvermogen zich er onbekommerd aan over te geven.
Van Kooten en De Bie waren de eersten die zich vrolijk
maakten over het 'doemdenken', wat zelfs een door hen
bedacht begrip is. In Hedonia wijst de loutere registratie
van het ondergaan van genot er al op dat de tY·dVan Kooten een zintuig voor het optreden van genot heeft bezorgd, ontstaan als tegenmelodie tegen het versomberde
denken om hem heen.
Ethel Portnoys erkenning dat zij aan veel dingen genoegen of genot beleeft, dateert al van haar eerste essays en
verhalen, maar ook zij werd gedwongen haar dagelijkse
esprit de plaisir nader te bestuderen door toedoen van de
tijd: er vertoonden zich zoveel sombere gezichten om
haar heen.
De eerste afdeling in Vliegende vellen gaat over doemden100

ken in het begin van de jaren tachtig, geschreven door
iemand die in staat is letterlijk alles tot leven te laten komen omdat niets te hoog of te laag voor haar is, maar die
zich, als iemand van deze tijd, wel eens iets afvraagt.
'Stel nu eens dat we ... echt nog maar zes jaar hebben
tot de Grote Klap komt. Wat zou ik doen als ik dat echt
geloofde? ... Ik denk dat ik gewoon zou proberen hetzelfde leven te leiden dat ik nu leid. Want dat is het leven
dat ik niet kwijt wil ... wat ik wil behouden zijn de alledaagse dingen, de lieve dingen.' Dit laatste klinkt misschien wat vreemd, maar in het Engels, waaruit het vertaald is, zingt het al beter. Het leven dat zij leidt, zoals
we dat kennen uit haar essays en verhalen, is voortdurend uit op inlijven van voorwerpen, films, boeken,
ideeën en verschijnselen op een manier die vruchtbaar is.
Als het gaat om iets waarvan ze houdt spreekt dat vanzelf, maar het doet zich in niet mindere mate voor bij iets
wat haar niet verwant is; ze kijkt er dan met een gefascineerd antropologisch oog naar. Dat wil zeggen met de instelling van: dit bestaat of dit is door mensen gemaakt,
dus heeft het een betekenis en die wil ik begrijpen. Dit
leidt niet tot neutraliteit, het levert wel degelijk een mening of een taxatie op, maar pas nadat ze wat ze gezien
heeft tot zijn recht heeft laten komen.
Portnoys zintuig voor genot is zo goed ontwikkeld omdat
ze zich in haar essays en verhalen voortdurend bezighoudt met het hoge en lage, met de toppen van civilisatie
en het verval, met het chique en vulgaire, de sprookjesachtige werkelijkheid van Ludwig van Beieren en de
existentie van een rat. Het reisverhaal in Vluchten over
haar bezoek aan het kasteel van Ludwig in Neuschwanstein is helemaal opgebouwd uit vergelijkingen om de
aard van wat ze ziet vast te stellen. En ze ziet dan alles,
van de gigantische bierpul, het alle Proporties tartende
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hemelbed, het plaatselijke nieuwsblad, de fIlms, tot de
tragiek van Ludwig en zijn twijfelachtige glorie. 'Heb ik
niet geleerd dat als iets in een cultuur opvallend in het oog springt,
je naar het tegendeel moet zoeken?' vraagt ze zich af en brengt
de les in praktijk.
Vluchten is een perfect geschreven studie van bloei en verval van menselijke vermogens, van Neuschwansteif.1 en
Disney World tot de enclave van de meest orthodoxe joden in N ew Square. En niet alleen van menselijke vermogens, ook van de culturele verschuivingen in de tijd: de
stukken over de Amerikaanse stad Atlanta, dat Portnoy
kende als een dorp en dat ze terugziet als een metropool
met de meest geavanceerde architectuur, en het Eriekanaal, dat anderhalve eeuw geleden half Amerika ontsloot
en nu een droogliggende bedding is, vertellen het verhaal
van opkomst en neergang en Portnoys fascinatie voor extreme uitdrukkingen van cultuur.
Na haar bezoek aan de kastelen van Ludwig belandt ze
in een hotcl; ze heeft dan de opperste vorm van gerealiseerde waanzin gezien in een sfeer van Duitse Tüchtigkeit
en netheid, ligt in bed en kan niet slapen vanwege het geluid dat. .. ratten maken. Na haar droomreis met de
Oriënt-Express ligt ze in een Venetiaans pension: 'Die
avond lag ik in bed in een boek te lezen ... toen een kleine
beweging mijn aandacht trok. Over de vloer, naast mijn
bed kroop een waarlijk gigantische kakkerlak voorbij.'
Dit onsmakelijke tafereel volgt op een luisterrijke treinreis waarbij alles tot in de puntjes geregeld was, met een
bijna theatrale perfectie.
Alle reisverhalen in Vluchten gaan over extravagantie in
een cultuur of in een geest: Ludwig van Beieren naast
Disney World, de Oriënt-Express naast de nieuwe
droomstad Atlanta met de exorbitante gebouwen van
John Portman, de werkelijkheid achter het sprookje van
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de harem naast De Witt Clinton en zijn negentiendeeeuwse Eriekanaal, de paus in zijn wekelijkse verschijning op het Sint Pietersplein naast 'de laatste heiligen',
de orthodoxe joden en hun devote verering voor hun rebbe. Portnoy is tijdens al deze reizen en bij de gesprekken
die ze voert iemand die aan culturele mimicry doet, ze
verandert voor de helft in de omgeving waarin ze verkeert of de soort waarmee ze omgaat. Om bij de orthodoxe joden te kunnen komen kleedt ze zich decent, zonder enige extravagantie; in de Oriënt-Express draagt ze
haar mooiste antieke zijden nachtjapon; op het Sint Pietersplein is ze één van de gelovigen, voor even, om te weten wat het is. Het staat allemaal in dienst van een zowel
literair als 'etnologisch' doel: 'de wil en de kunst om
historisch, dat wil zeggen, relatief, de ogenschijnlijk gewoonste voorwerpen te ondervragen: gezichten, voedsel,
kleren, de aard van de mens' . Dit schrijft Roland Barthes
over de negentiende-eeuwse historicus Michelet. Portnoy past deze uitspraak toe op Barthes en ik op haar: een
culturele estafette van verwantschap. Het klinkt bijna als
onmogelijk, maar Ethel Portnoy vertegenwoordigt de intellectueel als hedonist, iemand die uit alle verschijnselen
wat weet te halen, hoe somber ook.

III
Wanneer een verschijnsel zich met onweerstaanbare
kracht opdringt ontstaan er als vanzelf tegenkrachten.
Dat is de wet van de rechtvaardigheid. Dan kan het gebeuren dat foto's die ik eens zag van een feest, dat werd
aangericht voor mensen die in de Londense City (het financiële centrum) werken onmiddellijk andere foto's in
mijn herinnering oproepen: van de allerminst swingende
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armoede in de stad Brighton. Zulke tegenstellingen inje
hoofd zijn niet rustgevend, zodat het maar goed is dat ik
een beetje vergeetachtig ben.
De publicitaire bulldozers waarmee steeds vaker de weg
vrij wordt gemaakt voor boeken en schrijvers roepen als
vanzelf kleine uitgeverijen in het leven die hun handen
wat minder vuil maken. De groteske aandacht voor een
handjevol schrijvers (vooral in Amerika) maakt dat critici
en essayisten hun aandacht nog meer gaan richten op
boeken en schrijvers die minder schril in de schijnwerpers staan, en wat populair wil zijn aan populaire tijdschriften overlaten. Nederland kent inmiddels een aantal
schrijvers die hun onderwerpen ook buiten het limelight
zoeken: Gerrit Komrij (Verzonken boeken), Wim Zaal
(Nooit van gehoord), Ed Schilders (Vergeten boeken), Boudewijn Büch (zijn serie De hel op aarde in NRC Handelsblad)
en Ethel Portnoy. Zij heeft haar stiefkinderen van de literatuur nog niet verzameld, maar maakt met Dromomania
een begin door alvast haar essays over 'de ondergewaardeerde cultuuruitingen van onze rationele samenleving'
te bundelen.
Deze omschrijving en de ondertitel van het boek (' Stiefkinderen van de cultuur') zijn wat misleidend, omdat ze
suggereren dat het Portnoy om een herwaardering zou
gaan, terwijl deze zeven essays vooral verschy'nselen behandelen waarover niet in speciaal waarderende of afkeurende zin wordt geschreven. Het zijn vooral onderwerpen
waarover men zelden iets leest omdat ze zich aan de
hoofdstroom van de cultuur onttrekken: het leven van de
vampier in de twintigste eeuw, de legenden die worden
gesponnen rond megalieten als die van Stonehenge, de
speculatieve teksten die worden geproduceerd om een afstamming van Christus mee aan te tonen. Dan is er een
essay over de Jugendstil en art nouveau (die zich in de
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loop van enkele decennia zagen veranderd tot hoertjes in
handen van kunsthandelende pooiers), een prachtig essay over het grandioze warhoofd Richard W agner, een
over voedseltaboes (de afkeer van sprinkhanen) en over
Wilhelm Reich, de man van de orgone energie. De onderwerpen zijn dus diverser dan de ondertitel van het
boek suggereert.
De essays over Jugendstil, Wagner en voedseltaboes vallen naar mijn idee buiten het werkelijke thema van het
boek: de onuitroeibare neiging van mensen om verschijnselen waarover weinig feiten bestaan in te vullen
met irrationele interpretaties. Portnoy heeft een geest als
een huis met vele kamers, voor de vreemdste gasten. Dat
ze ze allemaal kan ontvangen wordt verklaard door de solide basis van haar huis: een even nuchter als nieuwsgierig verstand. Haar fascinatie voor de scheppingen van
'de hemelse grappenmaker', zoals rare genootschappen,
gaat soms zo ver dat ze er niet voor terugschrikt om erin
te infiltreren, zoals blijkt uit het verslag van haar bemoeienissen met het religieuze genootschap La religion du Soleil Inca in De brandende bruid. Nadat ze door het invullen
van een formulier per post was benoemd tot een 'Geest
van het Hoogste Type' bezocht ze ook een bijeenkomst
van het genootschap, om daar te merken dat het mysterie
vreemde kostgangers heeft. Met dezelfde onverschrokkenheid begeeft ze zich met gevoel en verstand voor
dwaasheid in Dromomania (in het essay 'Romancing the
Stones of Hoe voorhistorische monumenten letterlijk alles kunnen betekenen') op het terrein van de megalieten
van Stonehenge en Callanish. Ze ontdekt dat de interpretatie van de betekenis of functie van deze steenformaties
zich niet veel aantrekt van de saaie feitelijke gegevens die
archeologen ervoor aandragen, en dat 'ieder tijdperk de
motieven waardoor de bouwers van deze grote stenen
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monumenten werden geleid interpreteerde op grond van
zijn eigen preoccupaties'. De hedendaagse preoccupatie
met atoomstraling en kernenergie kan men dus in een variatie tegenkomen in de theorieën over Stonehenge en
Callanish, want in deze steenkringen zou zich energie
concentreren die de vruchtbaarheid van de aarde en
mens stimuleert.
Het aardige van dit soort essays is dat aan alles duidelijk
is dat Portnoy genoegen beleeft aan het lezen van deze
hersenspinsels en een luchtige scheiding weet aan te
brengen tussen haar eigen fascinatie, die theorieën en de
wetenschap. Want het fundament van het huis van haar
geest met de vele kamers is geen getroubleerd verstand:
'Er is fantasie voor nodig om een beeld op te bouwen van
hoe het leven in het verleden was. Maar zulke beelden berusten op gegevens en worden geëxtrapoleerd aan de
hand van feiten. Juist om dit woord "gegevens" is het
hier begonnen. Het kenmerkt de fantast dat hij weigert
dit toe te geven, dat hij probeert het verleden te reconstrueren op grond van ontoereikende gegevens of
zelfs zonder gegevens, en dat hij theorieën bouwt op sentimenten en wishjul thinking. ( ... ) Er zijn fantasieën omheen geweven die ons meer vertellen over degenen bij wie
die fantasieën opkwamen dan over de stenen zelf. Wat
kunnen we van dergelijke speculaties leren? Dat is de
vraag die mij boeit.' Nadat ze de verschillende theorieën
rondom Stonehenge door de eeuwen heen heeft achterhaald besluit ze dit essay met: 'Onafhankelijk van wat
eens hun werkelijke functie is geweest, zijn het niet zozeer stenen als wel spiegels waarin we onszelf weerkaatst
zien.' We?
Dat Portnoy hier ineens 'we' gebruikt is opvallend, alsof
wij allemaal iets met Stonehenge zouden hebben. Dat is
natuurlijk niet zo, maar wat ze ermee wil zeggen is dat

106

'we' allemaal wel de neiging hebben onze irrationele aanvechtingen op te tuigen met mooie theorieën, of-andere
mogelijkheid-er kunst van te maken. We doen dus allemaal aan dromomania, maar het verschil is dat er mensen zijn die weten wanneer ze dromen en wanneer niet.
Portnoy weet dat tamelijk goed, wat niet wegneemt dat
er volgens haar heel wat irrationaliteit in ons huist waarmee iets gedaan moet worden. In het essay over de mythologie rond de vampier schetst ze met luchtige eruditie
de angst voor de doden die uit de vele verhalen over vampiers en wandelende doden de ronde deden. Die verhalen
geven de irrationele angsten een vorm en uitweg. Het
gaat om een verhouding tot de doden: 'De noodzaak om
deze verhouding van tijd tot tijd opnieuw te formuleren
is de belangrijkste achtergrond van de periodiek terugkerende rage van films over vampiers en andere "ondode"
wezens. Griezelfilms zijn meer dan een afvoerbuis voor
sadisme, ze zijn een catharsis. Ze spelen een spelletje met
de pre-logische, archaïsche beelden die ons irrationele
denken ons voortovert. Ze helpen ons de doodsgedachte
te verwerken in een wereld waarin de mens geconfronteerd wordt met een heelal leeg aan persoonlijkheid en de
mens onverschillig.' Dit is voor Portnoys doen indrukwekkende taal en ik denk dat zij hier danig overdrijft en
voor een ogenblik over het hoofd ziet dat de makers van
griezelfilms over het algemeen een groter irrationeel verlangen hebben naar geld dan last van wandelende doden.
Veel eleganter is haar verklaring voor het verschijnsel
van horror-film of -boek in haar bespreking van de Encyclopedia of Horror and the Supernatural: 'De horror-film kan
ons helpen het hele begrip" gruwelijk" te hanteren en te
verwerken. Zo'n film, ofboek, ratificeert ons heimelijke
paranoïde gevoel dat iets dat aangenaam en plezierig is
een uitzondering is, en helpt ons met dat gevoel om te
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gaan.'
Deze verklaring is eleganter en plausibeler omdat bij
Portnoy het 'gruwelijke' in een bepaalde verhouding tot
het 'aangename' en 'plezierige' staat en zij als intellectueel de grootste moeite doet een hedonist te zijn-wat kennelijk nog niet zo eenvoudig is. Uit het eerste essay in
Dromomania-over schoonheid en art nouveau-blijkt dat
een van de mogelijke bronnen waaruit zij zou kunnen
putten haar ontnomen is door de tijd, de mode en trendbewuste antiquairs. Voor haar was de art nouveau een
stijl die voorwerpen voortbracht 'schoner dan men zich
in zijn stoutste dromen kon voorstellen'. En: 'In deze periode hebben de kunstenaars zich voor het laatst toegelegd op het scheppen van schoonheid.' Ze heeft moeten
meemaken dat al deze voorwerpen in een periode van
vijfentwintig jaar gemeengoed zijn geworden en tot
kitsch uitgroeiden. Toch is haar liefde voor de mooiste
exemplaren ongebroken en in dat verband heeft ze het
over 'schoonheid', een begrip dat-zo constateert ze zelf
ook-al sinds het zijn gezicht heeft verbrand in de mottenballen ligt. Maar zij trekt de stoute schoenen aan en heeft
het over 'schoonheid' alsof er geen luchtje aan zit. Ze
gaat echter niet zo ver dat ze ook vertelt wat ze onder
schoonheid verstaat, dat is glad ijs in deze tijd. Ze doet
het met een voorbeeld: Philippe Wolfers' Fee met pauw,
opgesteld in de hal van het Hotel Solvay in Brussel: 'Er
is maar één woord voor dit beeld: het is mooi, en het belichaamt alles wat we tegenwoordig in de kunst zo node
missen. '
Ik vraag me af of Portnoy haar flamboyante geest hier
niet al te zeer laat idealiseren, alsof ze zegt dat het in de
kunst vroeger allemaal beter was. Ze schrijft: 'Tegenwoordig is kunst functioneel, of expressief, of naïef, of
grappig, of sociaal bewogen of "interessant",' -waarbij
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ik denk: vroeger was er een ander soort schoonheid, waar
je je liefde wel kunt stallen, maar dat wil nog niet zeggen
dat je nu niet van 'mooi' kunt spreken. Portnoy noemt
Wolfers' Fee met pauw 'schoonheids laatste bastion'. Wat
volgens mij wil zeggen dat dit een kunstwerk is waarin
kunst en frivoliteit ideaal samengaan, want bij Portnoy
moet de geest altijd enigszins fladderen om haar te kunnen verleiden tot zulke liefdesbetuigingen.
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Tussen Scylla en Charybdis

Waarom krijg ik toch altijd een onbedwingbare zin om
een narcist en een hybrist te worden, een zelfzuchtige en
een hoogmoedige, als ik de essays van K. L. Poll lees?
Omdat hij voortdurend tussen Scylla en Charybdis vaart
en mij, die daar wel eens in de buurt is, in de gaten houdt:
of ik niet in het vervaarlijke rotshol van Scylla zal varen
met mijn hybris, of ik niet in de draaikolk van mijn narcisme bij Charybdis ten onder zal gaan, want dit zijn de
meest rampspoedige oorden waar een mens terecht kan
komen volgens Poll. Er vaart in mij een grote zucht naar
absolutisme als ik Poll lees, ik roep de orkanen eenvoudig
op, louter om te ontkomen aan de surveillerende blik uit
het wiebelende bootje van Poll.
Maar K. L. Poll schrijft toch altijd in alle denkbare variaties: 'kunstenaars zonder pretenties, zonder gevoel voor de eigen
uitzonderly'kheid, zy'n slechte kunstenaars '? Dan kan hij toch
niet tegelijk met zijn verrekijkertje de stroom afturen en
roepen: 'Maar pas op voor de hybris!' (De beklemde elite,
p. 186)? Bij een relativist als Poll schijnt alles te kunnen.
Dogmatischer relativist is niet denkbaar, beter kenner
van de wateren tussen Scylla en Charybdis treft men niet
in de boeken, groter artiest op de metersbrede evenwichtsbalk van het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad komt niet in het colofon voor. Wy' moeten dit en
wy' moeten dat laten en allemaal om uiteindelijk ons rela110

tieve evenwicht te vinden in het ditdatten, Supplementargot voor schipperen.
Er is geen essayist in dit waterrijke land die zo vaak de
noodzaak van uniciteit, individualisering en persoonlijke
vrijheid verkondigt, maar men moet goed zoeken om een
essayist te vinden die vaker het woordje 'wij' gebruikt.
'Arme wij', aldus begint Op het eiland van nu, en inderdaad, wie zijn er meer te beklagen dan 'wij' die de hoop
maar niet opgeven en steeds weer de nieuwe formules
van K. L. Poll lezen in de ijle verwachting dat de geschiedenis een keer ongelijk krijgt en dat K. L. Poll eens met
een snoekduik uit zijn bootje is gesprongen en met ferme
slagen naar de Scylla van de hybris of de Charybdis van
het narcisme-of andersom, of allebei-is gezwommen,
daar aangekomen roepende: hier, dit vind ik nou vreselijk, en dat, dat vind ik schitterend!
Maar alles wat we zien is de zoveelste dienstreis van een
burger, iemand dieje bij zoveel consequente saaiheid en
evenwichtigheid uniek gaat vinden. Wie met felle hybris
op de klip van de Scylla aan het dansen en springen is,
móét in zijn ooghoek wel dat slappe gedobber waarnemen en gefascineerd worden door zoveel evenwicht en
zelfbeheersing van de kapitein. In het essay over Herman
Gorter lijkt Poll met één been buiten boord te gaan en
zich enkele pagina's te laven aan wat hij voelt, maar nee,
dat werd veroorzaakt door mijn wens, de pater familias
van mijn gedachten, want er staat al gauw: 'naarmate z"k
meer van Gorter lees, komt er naast dat beeld van de stralende god
een heel ander beeld te voorschijn, het negatief van de zuiverheid.
Dat is het beeld van een dichter met een bb·na absurde graad van
zelfbehagen, het beeld van een antidemocratische en antiparlementaire politicus, van de Gorter die van jongsaf dacht in termen van
rangorde-de hoogste en de grootste! -, die steevast overdreef als hb·
verslag uitbracht of zb·n oordeel gaf ' Daar was het weer, het
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tuttuttut van K. L. Poll; er zal eens iemand zijn nek uitsteken om te zien of er misschien nog iets méér te zien
is dan de werkelijkheid van K. L. Poll! Zo iemand wordt
onmiddellijk herkend als een hunkeraar naar almacht,
dat wil zeggen naar een iets andere macht dan Poll kan
berekenen met zijn beklemde algebra.
Hoe raakt men eigenlijk in dat water tussen Scylla en
Charybdis? Daar navigeert men zichzelf heen op basis
van een stafkaart vol formules voor een moraal. Men
komt daar zodra men denkt, zoals Poll, dat we in vrede
leven sinds 1945, en de vrede in Nederland betekent dan
vanzelfsprekend voor Poll ook vrede in ieders hoofd. Dit
is de moraal van K. L. Poll: wij leven in een vreedzame
tijd en daar moeten we aan wennen, dat is moeilijk, en
daarom vertelt hij hoe we dat kunnen doen: door geen
overspannen gedachten te hebben, geen politieke uitstapjes zoals in de jaren zestig. Kortom: er valt in deze
welvarende samenleving niet groots en meeslepend te leven. Geen radicalisme, maar hervormingen, en geen
hervormingen à la D'66, voortgekomen uit verveling en
frustratie, maar hervormingen, ja, zoals voorgestaan
door zijn Vereniging voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap, de door K. L. Poll opgerichte niet-gouvernementele organisatie waarin het 'wij' van het algemeen belang
evenwichtig samengaat met het 'ik' van het bijzondere
eigenbelang. Dit is móói, heel mooi, maar het is té mooi:
het is de uitdrukking van een overheersend wij-gevoel,
een sterke behoefte aan 'iets concreets' in een organisatie
zonder organisatie, aan individualisme in groepsverband, aan ingebedde uniciteit, aan nieuwe initiatieven
op basis van oude, aan een 'vergaderzaal van opinies', terwijl de kunst toch een broertje dood heeft aan vergaderzalen.
Op het eiland van nu bestaat uit' gedachten over het bijzonII2

dere en het algemene' , De beklemde elite gaat' over het relativiteitsbeginsel in de cultuur' . En eigenlijk gaat het over
niks, want hoeveel initiatieven Poll ook neemt, hoeveel
formules en definities hij ook bedenkt, zijn stopwoorden
zijn 'wij' en stellende werkwoorden: 'We zijn niet los van
vroeger'; 'Wij zijn rijker'; 'Wij geloven ook niet meer in
de heerschappij van het Westen'; 'Wij kunnen niet meer
zwemmen in de rivieren'; 'We zullen een nieuw beeld
van de toekomstige samenleving moeten ontwerpen'.
Het 'bijzondere' van het 'ik', daar weet Poll alles van,
maar niet uit eigen ervaring. Als Poll in Het masker van de
redely'kheid schrijft dat' de politieke redelijkheid makkelijk
in botsing kan komen met de waarheidsdevotie van de
wetenschapsbeoefenaar , het individualisme van de
kunstenaar, de fanatieke missiedrang en de quiaabsurdum-eigenzinnigheid van de gelovige en de onmaatschappelijke eenkennigheid van de minnaar', dan
kan dat zo makkelijk gebeuren omdat Poll die botsing
veroorzaakt met zijn grenzeloze redelijkheid en de ruimte voor die waarheidsdevotie, dat individuele, de fanatieke missiedrang en de onmaatschappelijke eenkennigheid
met argusogen in de gaten houdt, in plaats dat hij zelf in
die ruimte gaat staan.
Ook in de wat lossere vorm van het reisverslag van een
bezoek aan Amerika komt geen zin voor waarin iets bijzonders staat, iets dat een Poll laat zien die iets meegekregen heeft van al die unieke kunstenaars waar hij het
steeds over heeft. Hij noemt het een 'verslag van een bedevaart, naar Amerika in het algemeen en naar Milledgeville in het bijzonder'. Het is heel spontaan om hier te
spreken van een 'bedevaart', maar waarom lees je daar
aanvankelijk overheen? Het is toch geen woord dat men
zomaar gebruikt. Dat komt omdat het uit Polls mond aan
betekenis inboet; hij gebruikt het met opzet om zich po-
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reus en gevoelig en 'open' te tonen - en dat is geen veinzerij-maar er blijkt in het verslag niets van, de taal is
doods, de observaties niet uitzonderlijk.
Behalve: de pagina's over zijn zoektocht naar het huis
van de schrijfster Flannery O'Connor, een steeds terugkerende referentie in zijn andere boeken, maar toch
iemand over wie hij bij mijn weten nog nooit een essay
heeft geschreven waaruit de aard van zijn sympathie
blijkt. In Op het eiland van nu schrijft hij over haar als
iemand die hij bewondert, bij wie hij zijn redelijke reserves laat varen en zich gewillig plooit naar haar gedachten
en literaire symbolen en belang stelt in biografische bijzonderheden. Hij laat zich zelfs bijna gaan als hij schrijft
over zijn wens om O'Connors nog levende moeder te bezoeken die in Milledgeville alleen in een huis woont. Hij
loopt er vele keren langs, gluurt naar binnen, wil al aanbellen, bedenkt zich en durft uiteindelijk niet.
De K. L. Poll die dan te voorschijn komt is iemand anders, niet degene van de 'formules voor een moraal'. Eerder de Poll van Emma Kwartier, een roman waaruit
blijkt-hoe tuttig soms ook-dat hij ook in details weet
waar het om kan gaan. Het is een roman over ideeën en
karakters en bij tijden fijnzinnig. Na de opflakkering van
hoop in de pagina's over Flannery O'Connor komt de
deceptie weer in de afdeling 'De regels van het huis'.
Daarin gaat hij terug naar zijn geboorteplaats en beschrijft wie hij daar gekend heeft, waar hij gelopen heeft
etcetera. Een zanderige opsomming, terwijl in elke persoon misschien wel een roman zit.
Aanvankelijk dacht ik dat de titel Op het eiland van nu een
positieve strekking had, in de zin van: het nu, daar gaat
het om, maak er desnoods een eigen eiland van, hoogstens met een wad naar het vasteland. Ik had beter moeten weten: zich nestelen op het eiland van nu is voor
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Poll- 'ik almachtig op mijn eiland' - te eenzijdig, dat leidt
maar tot 'nu-verering'. Daar kan men namelijk in 'verstenen': 'Wie er prijs op stelt niet te verstenen in nuverering, zal er goed aan doen terug te kijken.' Wie voor
het 'eiland van nu' kiest, heeft te veel gekozen, hij laat
het verleden en de toekomst buiten beschouwing. Het is
bij Poll nooit of-of, of en-en, het is het ook waar het op
aankomt: het verleden, maar ook de toekomst.
Stel dat K. L. Poll een hoge ambtenaar op het ministerie
van wvc was geweest en hij had hetzelfde oeuvre geschreven. Dan was hij een kunstenaar onder de ambtenaren
geweest en allang in aanmerking gekomen voor een eredoctoraat. Nu is hij met zijn tuttuttut een ambtenaar onder de kunstenaars.
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Deugdelijk wantrouwen

Elke satiricus loopt het gevaar dat er hartelijker om hem
gelachen dan naar hem geluisterd wordt. Tot deze ontdekking kwam J an Blokker, nadat hij met grote hardnekkigheid en gedurende jaren had aangetoond dat vanuit
'het zorgenveld' , waarop de sociaal-academische wereld
zich richt, 'een hulpaanbod wordt geforceerd' en dat de
daarbij gebruikte methodes niet verschillen van 'stofzuigerverkopers die hun voet tussen de deur zetten' . Blokker
kreeg te maken met de zachte sector: de aangevallenen
lieten hem zijn gang gaan, stuurden hem brieven en uitnodigingen om hen in de vorm van een gastcollege nog
eens belachelijk te komen maken, kortom: ze lijfden hem
in en gingen ondertussen hun gang. Blokker werd met
zichzelf als satiricus geconfronteerd. Wat te doen als zijn
slachtoffers zich zo gewillig tonen?
Blokker houdt natuurlijk zijn poot stijf en begeeft zich uit
instinct al niet binnen een straal van een kilometer rond
een sociale academie, maar voorbeelden van satirici of
cartoonisten die zich laten fêteren door de politici die ze
eerder voor gek hebben gezet zijn helaas makkelijk te geven. Bij zulke gelegenheden ontluikt de bonhomie van zo'n
karikaturist of satiricus; er zijn weinig dingen die een
stuitender aanblik bieden. Zoals er een scheiding van
kerk en staat is, zo is er ook een scheiding tussen de satiricus en zijn slachtoffer. De enige plaats waar ze elkaar ooit
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zouden kunnen ontmoeten is in de hemel. Nooit dus.
Mag het ook zwart?, Blokkers bundeling van zijn columns
in de Volkskrant uit het jaar 1980, begint met een toepasse-

lijk onderwerp hoewel de aard van het stukje sterk afwijkt
van wat hij doorgaans aan de orde stelt. Het stukje heet
'Het genot van de gloeilampjes of: hoe men leert liegen'.
Het stukje haakt niet in op een recente gebeurtenis; het
is een herinnering, waaraan Blokker een persoonlijke
conclusie verbindt: hij herinnert zich al vroeg begrepen
te hebben dat 'genot bovenal een kwestie van maatschappelijke dwang is' . Als jongetje van, naar zijn eigen schatting, zeven jaar werd hij getroffen door de ongelukstijding dat hij bij een vriendje mocht spelen. Zijn moeder
is opgetogen over de belangstelling voor haar zoon, maar
hij heeft er zelf zo zijn gedachten over, ook al laat hij
daarvan niets merken. Met het vriendje moet hij in het
donker twee zaklantaarns zoeken waarvan bij ontdekking de batterijen bijna leeg zijn. 'Heb je genoten?',
vraagt zijn vader als hij thuiskomt, eerder doodmoe, als
een oud mens dat terugkijkt op een zwaar leven. 'Nou!'
zei ik.' 'Zo', schrijft Blokker, 'heb ik waarschijnlijk leren
liegen.'
Zo, kan men uit dit voor Blokkers doen enigszins cryptische stukje concluderen, moet zijn satirische instelling
zijn ontstaan: wat er ook gebeurt, mij hebben ze niet, ik
maak me slechts vrolijk en verklaar dat ik genoten heb
als ik me heb doodgeërgerd. Dit zou bij zijn reputatie
passen als het niet ook een pose was die Blokker van tijd
tot tijd terloops aflegt. De satire is Blokkers manier geworden om om te gaan met onaangenaamheden, alsof hij
twee keer per week tegen zijn zin bij een vriendje moet
spelen en op de vraag van de lezers van zijn krant 'heb
je genoten?' antwoordt met een stukje waarin hij niet
liegt, slechts een geschikte vorm kiest voor zijn onder
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druk gezette gevoelens. 'Zodra ik inzake het genot eenmaal had leren liegen, ging het verder van een leien dakje', wat zoveel wil zeggen als: toen ik mijn vorm gevonden had, hoefde ik niet meer zo ordinair te liegen, maar
kon ik aan mijn gevoelens op een literaire en sociaal verantwoorde manier lucht geven. Het stukje onthult natuurlijk ook dat Blokker geen crack is in het genieten en
liever zijn tong afbijt dan dat te laten blijken.
Blokker is niet alleen een van de weinige consequente satirici in Nederland, hij voldoet ook aan de klassieke voorwaarden ervan: op de achtergrond van zijn aanvallen op
de F-side van de media, Van Agt, de sociologen, Kijk
Haar enzovoort bevinden zich inderdaad een klein aantal
'waarden' waarvoor hij wil staan, al krijgen die bij hem
nooit de gedaante van 'idealen' of 'waarheden' . Een satiricus loopt niet met zijn persoonlijke overtuigingen te
koop, die blijven op de achtergrond, die kan men in zijn
werk lezen, ook al staan ze niet zwart op wit. Blokker is
dan ook een heel andere columnist dan Renate Rubinstein bij wie het persoonlijke en publieke veel sterker
verweven zijn. Blokker staat veel losser van zijn eigen
persoonlijkheid dan Rubinstein, voor wie de persoonlijke
verwerking van gebeurtenissen het belangrijkste is. Het
gevolg is dat Blokkers columns weliswaar uiterst scherp
en soms afdoende kunnen zijn, maar toch iets voorbijgaands en een nauwelijks zichtbare relativering bevatten, alsof er staat: morgen is er weer een dag, waarop wij
ons wederom zullen moeten buigen over een aberratie
van de menselijke geest.
Een satiricus kan zich maar heel weinig loyaliteiten veroorloven omdat hij zijn handen vrij moet kunnen houden
om naar alle kanten te kunnen blijven uithalen. Blokker
heeft zich wat dit betreft een grote vrijheid verworven,
maar hij heeft één grote loyaliteit en dat is 'links'. Wát
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hij onder links verstaat heeft hij nooit (in tegenstelling tot
Harry Mulisch of Renate Rubinstein) keurig achter elkaar opgeschreven, al bestaat er een column waarin hij
in een taal-sociologische excursie laat zien dat links in de
omgangstaal altijd iets negatiefs aanduidt, van linkshandigheid tot het Italiaanse woord 'sinistra' . 'Links' is bij
Blokker eenvoudig het positief van het negatief dat hij
aanvalt: zijn heel algemene sympathie ligt bij voorbeeld
bij de kleine omroepen, omdat keiharde cijfers leren dat
alle kleine omroepen samen nog niet een derde uitmaken
van de grote omroepen samen. Dat 'positieve' kan echter
ook weer niet rekenen op zijn loyaliteit door dik en dun.
Neem wat hij schrijft over linkse intellectuelen, degenen
die denken dat hij elke dinsdag en zaterdag in de Volkskrant opschrijft wat zij denken. 'Een van de grootste problemen van linkse intellectuelen in Nederland is ... dat
ze in hun hart rechts zijn. Wat we hier politiek bewustzijn
noemen is niets anders dan kwaad geweten-en zolang er
nog geweten is, is er geen hoop meer.'
Door deze vage loyaliteit ten opzichte van links krijgt zijn
satirische wantrouwen een minder schrille kant, het is
niet opportunistisch en zeker niet iets dat in de lucht
hangt, want als het er opaan komt beschouwt hij het als
'de essentie van democratie': dat is 'niet het geloof, maar
de twijfel, niet het vertrouwen, maar de argwaan'. Enige
tekening in wat voor Blokker 'links' is ontstaat als blijkt
dat die argwaan alle schepselen betreft en in het bijzonder
degenen die in hem een mede-strijder zouden willen zien:
'Wie het diepste wantrouwen verdienen zijn zij die nog
wel deugen.'
Het woord 'deugen' komt wel vaker bij Blokker voor en
is heel geschikt om inzicht te krijgen in zijn schipperskunst. Zodra hij het gebruikt heeft hij zich eigenlijk al
versproken, op zo'n moment heeft zijn gedachteloze ik
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ongemerkt het woord genomen: het vooroordeel van het
hart dat argeloos zegt dat er mensen zijn die deugen of
niet-deugen eist voor één moment zijn rechten op. Normaal is dat Blokker voortdurend bestrijdt dat er 'good
guys' en 'bad guys' zouden zijn en dat hij betoogt dat alles veel gecompliceerder is dan men denkt. In Als de dag
van gisteren, een van de twee boeken waarin hij zijn stukken over geschiedenis heeft gebundeld (het andere is Het
eeuwige examen) verklaart hij op zijn manier een aantal vermeende Nederlandse 'deugden', zoals 'openheid': open
zijn de Nederlanders in de geschiedenis bovenal omdat
'we overal kaneel willen kunnen kopen': 'verdraagzaam'
zijn we onder meer omdat 'we goed kunnen verdienen
aan allerlei joden, muzelmannen etc.'; 'flexibel' zijn we
'omdat je met rechtzinnigheid misschien wel in de hemel
komt, maar er op aarde nog geen schoorsteen van kan laten roken'. Het 'good-guy-bad-guy-principe' bestaat
voor de denkende Blokker niet, maar hij is zelf de eerste om
te erkennen dat men niet elk moment van de dag even
alert kan zijn, zodat er soms wel eens iemand lijkt te deugen-al moet men bij hem héél goed zoeken wil men echt
een persoon vinden die de kwalificatie waardig is. De enige nog levende Nederlander die er zonder ironie het
dichtst bij in de buurt lijkt te komen is een vroegere minister van defensie met een passende naam voor dit beroep.
In het stukje waarin Blokker zijn periodieke zwakheid bekent-dat hij in de kern 'een zorgeloos, slordig en opgeruimd karakter' heeft-en dat onder de titel 'Wantrouwen' in zijn eerste bundel Ben ik ez'genlij'k wel links genoeg?
staat, is het onderwerp deugen of niet-deugen. Hij dacht
altijd dat Ionesco iemand was die deugde, tot Ionesco iets
wilde gaan ondernemen om de westerse cultuur te redden, waarmee hij in het vaarwater van bedenkelijke
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ultra-rechtse organisatletJes belandde: 'in mijn zorgeloosheid ... had ik die man al bijna voorgoed ingedeeld
in de rubriek van mensen die deugen, dat wil zeggen
schrijvers die aan de heersende cultuur graag net zolang
morrelen tot er iets afbrokkelt en die na gedane arbeid allerminst hun medeburgers alarmeren om de scheef gezakte gevel te stutten, doch zich integendeel tevreden laten opnemen in de encyclopedie van baanbrekers.' 'Deugen' wil bij Blokker zeggen dat men een 'pionier' is,
iemand die iets écht wil veranderen, zoals Ionesco dat
deed met zijn eerste toneelstukken, en die na enige generaties niet gaat roepen dat de nieuwe pioniers met iets
héél anders bezig zijn, met een 'onverantwoorde' omverwerping van de maatschappij. Waar Blokker het over
heeft is de Wet van Ter Braak: die zag al jong dat wie
als jongeman de beest uithangt onherroepelijk schijnt te
moeten eindigen als een brave burgerman. Iemand die
in Blokkers ogen deugt blijft zijn hele leven luchtig wantrouwig, ook ten opzichte van zichzelf. Dat hij er niet gerust op is dat dit menselijkerwijs mogelijk is blijkt uit zijn
twijfel of Ter Braak en Marsman het zelf wel hadden
kunnen volbrengen als ze waren blijven leven.
Blokkers verhouding tot de jaren zestig heeft alles te maken met het pionierssentiment dat reële maatschappelijke
verschijnselen bestrijdt. Hij heeft die tijd letterlijk meegemaakt en refereert er altijd aan als hét voorbeeld van
de teloorgang van het baanbrekerschap: 'Leve de pioniers,' schrijft hij ergens, 'god zal je bewaren voor hun
volgelingen.' De jaren zestig bevestigen wat Blokker met
de titel Mag het ook zwart? bedoelt: dat 'de tijden onveranderbaar zwart zijn en we altijd eeuwen en eeuwen te laat
geboren zijn geweest.' De jaren zestig hadden wel het
'voordeel' dat 'veel vernis van de samenleving werd weggekrabd.' Maar daarop volgt onmiddellijk het nadeel:
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'dat we sindsdien weten wat er al die tijd onder heeft gezeten.' Wat eronder heeft gezeten leerde de tijd: god heeft
ons niet behoed voor de volgelingen; die hebben van de
jaren zeventig in Blokkers ogen een periode van grote
malaise gemaakt.
De pioniers van de jaren zestig waren nog doende met het
veranderen van een reëel bestaande werkelijkheid, in de
jaren zeventig kwamen de volgelingen op en hielden zich
bezig met zaken die behoorden tot een irreële, dus niet
bestaande werkelijkheid. In die jaren ligt het hoogtepunt
van Blokkers satirische werkzaamheden, die hun apotheose hebben gekregen in zijn Brandende Kwestie-lezing
'De verknoeide jaren' . Al die tijd schreef hij tegen de manifestaties van de Wet van Romein, beter bekend als de
'wet van het onbedoelde of zelfs averechtse gevolg', want na de
pioniers was het woord' aan de schreeuwlelijken, de platpraters, doeidoei-roepers en de helemaal-te-gekke-jasjesdragers' .
Blokkers verschijning als satiricus viel samen met het
ontstaan van een kloof tussen werkelijkheid en illusie in
de jaren zeventig; de satiricus had zijn geëigende werkterrein gevonden, het werd erdoor opgeroepen: 'Satire'
schrijft hij in Het eeuwige examen 'is tenslotte het literaire
genre waarin de tegenstelling tussen ideaal en werkelijkheid zo scherp mogelijk wordt gehekeld, met de vrome
bedoeling de werkelijkheid in de richting van het "ideaal" te veranderen.' Over dat 'ideaal' (het positief van
het zwarte negatief) laat Blokker zich nooit uit omdat het
niet bestaat, maar er bestaat wel zoiets als een reëel bestaande werkelijkheid. Die moet het positief zijn van het
negatief dat wordt gevormd door het 'slapjanussenutopia' . Tegenover de narcistische idealen van de jaren zeventig stelt hij de 'heel concrete lijst van maatschappijkritische verlangens' en de sociale idealen van de jaren
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zestig. Die lijst staat Blokker inmiddels niet meer voor
ogen, maar hij is geen brave burgerman geworden. Die
lijst is getransformeerd in een anarcho-liberale instelling
van permanente kritiek en wantrouwen, zodat hij lapidair en terloops kan schrijven: 'De bestaande machtsverhoudingen zijn er-daar kunnen we het wel over eens
worden-om voortdurend ondergraven, ondermijnd en
tot ontploffing gebracht te worden' (in: Afscheid van televisieland).
Het is makkelijker om te zeggen waar Blokker tegen is
dan waar hij vóór is: men hoeft daarvoor maar een lijst
aan te leggen van zijn slachtoffers en thema's. Wie erachter probeert te komen waaruit het positief van al het negatieve dat hij aansnijdt bestaat, krijgt in eerste instantie
een solide impressie: deze man 'deugt' op grond van alles
waar hij tegen is. In tweede instantie herinnert men zich
een citaat dat hij aanhaalt uit een boek van Maarten
Maartens waarin over een satiricus die ten dode is opgeschreven wordt gezegd: 'Hij behandelde de hele ronde
wereld als zijn voetbal ... en hij schopte hem.' De satiricus in het boek heeft nog de kracht voor één antwoord:
'Maar altijd naar het Doel, zei hij.' Blokker heeft een uiterst vage voorstelling van dit Doel, misschien is het niet
meer dan de herhaalde wens dat mensen hun hersens gebruiken. Men zou iets kunnen afleiden uit de schrijvers
en de paar mensen waar hij zich gunstig over uitlaat:
Multatuli, Nescio, Elsschot, Bordewijk, 'Oerhollandse
stenen voor literair brood - superieur, want zonder een
spoor van schuldgevoel aangedragen door die paar werkelijk interessante schrijvers die maling hebben aan de
kunstzinnige conventies van hun tijd.'
Maar vraagt men een franc-tireur naar de bestemming
van de stenen die hij uit de weg haalt? Wat betekent het
dat Blokker Edgar Allan Poe, Elias Canetti, John Way123

ne(!) en Thorbecke ongeveer als enigen met vriendelijkheid en genoegen behandelt en verder uitsluitend minder
bekende schrijvers van studies die feiten aandragen en
die onbevooroordeeld analyseren? Het betekent dat hij
behoort tot de Hollandse school van de Hogere Bekrompenen; wie daartoe behoort staat voor een minimum aan
'idealen', wil zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid blijven en verder geen aanstellerij. Het verbaast mij niets dat
ook in Blokkers hoofd een passage uit het werk van Gerard Reve gegrift staat waarin hij beschrijft dat hij het
liefst alleen eet, achter een jute gordijn en zijn bord op
een oude krant. Deze passage is het symbool voor de Hollandse hogere eenvoud van geest.
Blokker is de meester van de reductie: grote politieke
conflicten brengt hij terug tot ordinaire dorpsrellen, volwassen idealen krijgen bij hem de gedaante van overspannen jongensdromen. Hij heeft het zelden over 'Nederland', hij spreekt altijd van 'Holland' en het is alsof
hij het daarmee tot zijn ware proporties terugbrengt. Met
dat Holland heeft hij een haat/liefdeverhouding. Als hij
schrijft over het land van Ot en Sien denkt hij aan twee
dingen: aan de Hollandse nuchterheid en aan het lekenpastoraat Holland. Blokker voelt zich niet zo ontheven
dat hij zou ontkennen dat hij iets heeft meegekregen van
de domineestraditie, soms koketteert hij er zelfs mee. In
feite heeft hij helemaal niets van een dominee, net zomin
als een willekeurige Franse of Amerikaanse satiricus. Hij
staat altijd aan de kant van de hersens, de Verlichting,
de nuchterheid en de scepsis en is een hardnekkig bestrijder van de 'Calvinistische illusie' die men zowel aantreft
bij het religieuze deel van Nederland als bij de 'horden'
van Tros, Veronica c. s. waar hij het in zijn laatste bijdrage in Mag het ook zwart? over heeft: 'dat de over ons gestelden over een onkreukbaarheid beschikken waarvan de
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genade aan de gewone mensen niet of minder vanzelfsprekend is gegund.'
En de oud-minister met de veelzeggende naam die het
dichtst in de buurt komt van iemand die 'deugt'? Over
hem schreef Blokker een zin die ook op hemzelf van toepassing kan zijn: 'dat rekbare waaraan je afleest dat hij
veel kan hebben, maar toch niet over zich laat lopen.'
Vredeling.
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De plooibare weekheid
van mijn ik

Het beschouwend proza van Cornelis Verhoeven is als
een auto zonder motor, een fiets zonder banden, een pen
zonder inkt: er zijn wel boeken, er zijn ook wel letters en
woorden in die boeken, maar ze brengen je nergens en
die bedoeling hebben ze ook helemaal niet. Als er al een
motor in dit proza zit dan draait hij altijd stationair, niet
omdat hij defect is, maar omdat Verhoeven alles wat hem
tot rijden zou kunnen brengen heeft gedemonteerd, Hij
leidt een beschouwend leven, dus hij heeft geen haast.
'Omnia non properanti clara certaque su nt' , voor wie
geen haast heeft is alles duidelijk en zeker, zei Livius,
Maar Verhoeven heeft niet alleen geen haast, hij is bovendien afkerig van al te veel duidelijkheid, Beschouwend in zijn stationair draaiende auto rijdt hij de mist in,
Hij houdt van de mist: 'Wij' hebben niet altij'd behoefte aan duidelijle en nuttige informatie, Ook als ruis kan de taal communicatie zij'n, Wij' kunnen ook babbelend, kwetterend, zoemend en ruisend het loutere bij'eenzij'n vieren, '
Verhoeven schrijft zo ongeveer het futlooste proza in N ederland; het babbelt, het kwettert, het zoemt en, vooral,
het ruist. Zijn lezers zijn bij hem 'bijeen' en luisteren hoe
vroom hij kan ruisen, Men zou denken dat die metafoor
van de stationair draaiende motor van mij afkomstig is,
Dat is niet zo, Hoe sukkelig Verhoeven zich ook graag
voordoet, hij weet precies wat hij wil. Wat zinloos is (een
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stationair draaiende auto) maakt hij tot iets zinvols. Dat
is ook zijn waarmerk. De evolutie, zegt Verhoeven,
'vindt zijn voltooiing in de contemplatie'. Verhoeven is
niet slechts een schrijver van beschouwend proza, hij is
de apologeet van het suffen. Hij heeft bijna dertig boeken
geschreven omdat hij steeds op een andere manier 'het
niets', 'de leegte', 'het zijn', 'het sacrament', 'het goddelijke' moest beschrijven, omdat dát wat hij het belangrijkste vindt 'niet te benoemen' is. Hij mijmert, hij
peinst, hij mediteert over het niks. De door Verhoeven
verheerlijkte 'contemplatie' bestaat, in zijn eigen woorden, hieruit: 'Het is een vorm van kennis die eventueel
kan bestaan in het overzien van verworvenheden en mogelijkheden of het stationair draaien van een motor,
maar die niet in onmiddellijke relatie staat tot een modificatie van het gedrag en daaraan haar zin ook niet kan ontlenen. De nadruk valt niet op het doen en gebeuren,
maar op het pure zijn en de aanwezigheid' (Folteren om
bestwil).

Het proza van Cornelis Verhoeven bestaat uit zelfbewust
gemummel. Verhoeven kan en wil niet anders schrijven.
En omdat hij niet anders kan en wil heeft hij zijn kunst
verheven tot een filosofie. Hij heeft verklaard niets liever
te doen dan bezig te zijn met schrijven op papier maar
hij is ook de schrijver van het lange essay 'De mythe van
het schrijverschap), waarin hij zijn bezigheid beschrijft als
het vinden van motieven om elke vorm van duidelijkheid
uit te stellen, een manier van werken die tegenovergesteld is aan die van Carry van Bruggen, van wie de
mooie formule 'zoeken en vinden zijn één' afkomstig is.
Het schrijven van Verhoeven is als een motorische bijzonderheid van zijn hand. Bij Verhoeven vindt men geen
dualisme tussen geest en lichaam: hij denkt zoals hij
schrijft. Het is alsof hij met onzichtbare inkt schrijft om
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het onzichtbare te beschrijven. Meer dan tweehonderd
bladzijden is hij in staat te schrijven over 'de leegte', dat
wil zeggen rondom 'god'. Rondom de leegte is een boek
waarin pagina' s lang wordt uitgelegd dat het verkeerd is
te denken of 'te reflecteren' over god, omdat die god 'de
leegte' is. In het woord vooraf staat dan nog dat de schrijver 'het gevoel heeft dat de substantie van hetgeen ik had
willen zeggen ergens tussen de opstellen en de afdelingen
daarvan is blijven hangen en dus niet gezegd is'. Tweehonderd pagina's over het 'onbenoembare' waarin het
nóg niet gezegd is; het is alsof men iemand uit Nederland
vraagt of hij te voet een zandkorrel uit de Sahara wil halen. Als iemand zo gek is op dit verzoek in te gaan, zal
hij misschien met een zandkorrel thuiskomen. De lezer
van Rondom de leegte mag daarentegen niet verwachten
met iets in handen het boek dicht te slaan.
De stijl van Verhoevens proza is een eenheid met de gedachte die hij wil opschrijven. Het is malend proza waarin elke zin de vorige ongedaan maakt. In Rondom de leegte
behandelt hij ook 'het denken'. Hij schrijft er deze verhelderende dingen over: 'Het denken tracht de werkelijkheid
te vervangen door dingen te denken. Men kan echter geen dingen
denken; dingen zijn; het is zinloos 'iets' te denken. Wie niettemin
de dingen denkt, wie denkt in de eindeloosheid van het denken, bedenkt in het einde van de dingen het einde van het denken. Zij"n
denken over de dingen is immers een bedenken van het einde van
het denken. Het einde van de wereld, zij'n difinitieve formulering
is dan het einde van het denken. Maar het einde van de gedachte
wereld, van het oneigenlij'ke, is het begin van de werkelijke, authentieke wereld. ' Is dit een filosofisch steekspel met lucifershoutjes? Is het oneigenlijke het begin van de werkelijke,
authentieke wereld? Kan men eten zonder iets in de
mond te hebben?
Stond er niet dat wij de dingen niet kunnen denken? Wel128

nu, wie de werken van Verhoeven goed leest zal merken
dat hij elke dag maar wat voor zich uit schrijft: hoewel
hij leeft en denkt in de cocon van zijn contemplatie, is zijn
geest zo wendbaar als de wind. In zijn boek De symboliek
van de sluier heeft hij het ook over de dingen, maar nu valt
er best over te denken. Verhoeven vult de leegte van god
op zoals het hem uitkomt: 'Er is geen ding zo klein of er
is oneindig veel over te denken, denken dan in de zin van
belangeloos en onkritisch mijmeren, peinzen, mediteren. Zodra immers het ding wordt aangeraakt, groeit het
uit tot een wereld, een samenvatting van oneindig veel
mogelijkheden en betekenissen. Want het ding is maar
onbelangrijk, zo lang er niet over nagedacht wordt, zo
lang het niet de kans krijgt zich in zijn betekenis te doen
gelden.' Men moet op het subtiele verschil letten tussen
'dingen denken' en 'over dingen denken', daar gaat het
om. Dit soort filosoferen is het fort van Verhoeven. Hij
verdedigt het met zijn zelfbewuste bescheidenheid door
zich een 'huisbakken kneuteraar' te noemen, of een 'sukkel', een soort bescheidenheid die daardoor verandert in
een van god gegeven pretentie. En 'pretentie' is het bij
Verhoeven veel voorkomende woord voor ongeveer alles
wat geen mijmeren, suffen, peinzen, mediteren is.
Stond er niet dat er geen ding zo klein is of er is oneindig
veel over te denken? In zijn boek Het grote gebeuren staat
een 'Meditatie over een spijker'. Dat is klein genoeg, lijkt
me. Als Verhoeven naar deze spijker kijkt worden we
verondersteld 'een groot gebeuren' mee te maken: 'Hij
heeft de harde consistentie van het definitief dingmatige.
Er valt met deze dingmatigheid niet te praten. Hij komt
niet naar mij toe. Wanneer ik contact met hem wil hebben, dan moet ik uit mijn eenzelvigheid op weg gaan naar
de veeleisende autarkie van een stuk ijzer. Door de spijker voor mij te zien, mij erover te verwonderen en hem
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te betasten overstijg ik mijn eenzelvigheid en begeef ik
mij in een wereld die fataal en onherroepelijk anders is
dan de plooibare weekheid van mijn ik en alles wat ik
vandaar uit zou kunnen bedenken. Nu heerst niet meer
de mens, maar het andere, het ding, een dicht geklonterd
stuk andersheid, bij het betasten waarvan ik een bevreemding op mijn huid voel, die als een openbaring
doordringt naar het rulle nest van mijn eenzelvigheid.'
Stond daar 'de plooibare weekheid van mijn ik'? Waarom
komt die spijker niet naar Verhoeven toe? Waar zou Verhoeven het met die spijker over willen hebben? Stond
daar 'een dichtgeklonterd stuk andersheid'? Wat moet die spijker in 'het rulle nest' van Verhoevens 'eenzelvigheid'?
Dit zijn ernstige vragen.
Schreef ik niet dat Verhoeven de filosofie van het mummelen bedrijft? Hij heeft er een boek over geschreven:
Bijna niets. Daarin staat: 'Het ligt meer voor de hand aan
te nemen, dat we met elk woord dat over onze lippen
komt, een vergissing of op zijn best een nauwelijks verstaanbare getuigenis afleggen van wat in ons leeft.'
Mummelen. Verhoeven noemt het in een ander boek,
Vooreigengebruik, 'de tirannie van de invulling'. Hij heeft
er bezwaar tegen dat de dingen zoveel mogelijk bij hun
naam worden genoemd. Daarom heeft Bijna niets ook als
ondertitel 'Beschouwingen tussen taal en werkelijkheid'.
Verhoeven is er goed in bepaalde tegenstellingen te ontwerpen en daar tussen te gaan staan. Als hij zijn geliefde
thema van de 'duidelijkheid' behandelt zal hij niet nalaten te schrijven: 'Volstrekt beslist en duidelijk is alleen
een dictatoriaal bewind', om daarna wazig door te formuleren over des mensen hebbelijkheid om 'eigenmachtig' iets een betekenis te geven, door Verhoeven' de fraseologie van moed en eigenmachtigheid' genoemd.
'Eigenmachtigheid' is een sleutelwoord in de werken van
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Cornelis Verhoeven. Hoort men de ongunstige klank
erin? Dat moet ook. Alles wat Verhoeven niet bevalt
geeft hij een naam die het nog afschuwelijker moet maken. Het zijn altijd aanduidingen die ver verwijderd zijn
van de werkelijkheid, maar hij filosofeert erover alsof het
iets is dat echt bestaat, en niet alleen maar een constructie
van zijn manier van denken. Zo kan men bij Verhoeven
lezen over 'de activiteitsideologie' , of de 'gladiatorenmoraal' van mensen die vonden dat Amerika niets te zoeken
had in Vietnam en daaraan uitdrukking gaven. Zo is bij
Verhoeven 'de geschiedenis het pathos van de eigengerechtigheid' . Maar als het minder concreet is? 'Opstandigheid, weerbarstigheid tegen de slechte wereld en een zeker utopisme
vind ik wel iets priesterlijks. ' 'Priesterlijks'.
Verhoevens afkeer van 'eigengerechtigheid' en 'eigenmachtigheid' is de kern van zijn religieuze, vol atavismen
zittende filosofie. Het verklaart waarom hij de lieveling
van alle confessionelen is: hij ontkent en bestrijdt dat
mensen uiteindelijk over hun eigen lot beschikken. Daarover beschikt alleen God. De mens moet veel passiviteit
in zich hebben om God bij hem zijn gang te kunnen laten
gaan. Verhoeven betreurt het dat 'het gewone massieve
aanvaarden' in deze wereld verdwenen is, dat er te veel
weerstand is tegen het 'jezelf overgeven' in handen van
God: tegenover 'Onze Lieve Heer in de hemel mogen wij
slechts het nederig vorsen in de eigen geringheid stellen.'
Voor Verhoeven is er 'ongetwijfeld niets belangrijker
dan religie' en zijn religie is de religie van de afhankelijkheid, want het 'gevoel van afhankelijkheid, hoe ook geformuleerd, geeft aan ons bestaan een lyrische dimensie' .
De katholieke kerk is het instituut waarvan hij graag afhankelijk is: 'Ik voel mij" solidair met het katholicisme zoals dat
geweest is en zoals het geworden is. 'Religie, heeft hij in Rondom de leegte uitgelegd, 'betekent binding' en de sacramen131

ten in deze religie 'houden het besef van afhankelijkheid
levend'. Met deze religieuze en steeds weer herhaalde
verheerlijking van de afhankelijkheid zijn we het kader
op het spoor waarbinnen Verhoeven denkt.
Verhoeven is zo bang voor duidelijkheid dat hij overal
niets dan onduidelijkheid ziet. Daarom blijft hij een buitenstaander, een toeschouwer, een meditator. Het is allemaal zo onduidelijk voor Verhoeven omdat hij altijd
door de dingen heen kijkt, op zoek naar de kosmischgoddelijke betekenis. Maar wat hij dan ziet is de leegte,
zoals we hebben gezien. De van de goddelijke, lege wil
afhankelijke toeschouwer heeft niettemin zijn trots: hij is
de enige die naakt voor God staat: 'De naakte toeschouwer kiest niet zelf zijn rol; hij heeft geen keuze. Hij lacht
niemand uit, want hij is zelf naakt en kwetsbaar. Hij is
hier niet degene die zich op grond van een eigenmachtige
beslissing onthoudt van een activiteit waaraan hij eventueel ook zou kunnen deelnemen, als hij niet te deftig was
zijn handen vuil te maken, maar iemand die geen andere
mogelijkheid heeft dan afstandelijke beschouwelijkheid.'
Deze naakte toeschouwer staat echter niet belangeloos in
het leven: door de constructie van een fictieve tegenstander in de Beslissende Daad (die in de filosofie, zelfs in het
positivisme niet bestaat) wekt Verhoeven de schijn dat hij
iets verdedigt: 'Waarvoor ik bang ben is dit: dat de liquidatie van het religieuze dogma en het vrome bidden zal
leiden tot een nieuwe en veel hardere tirannie van de wil
en een afgodendienst van de Beslissende Daad.'
Bladzijden lang filosofeert hij over het 'zin geven' om
dan met een hand vol lucht te verklaren: 'Over de zin van
het bestaan kunnen we niet beschikken: zin van het bestaan bloeit uit het bestaan zelf op of niet, maar wordt
daar niet op vernuftige of wilskrachtige wijze aan gegeven.' Werkelijk alles bij Verhoeven wordt bestierd door
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de grote lege hand van boven. Zelfs de kunstenaar is een
prooi voor deze als bescheidenheid vermomde hebzucht:
'De inspiratie, het lukken, wordt de mens gegeven door
een goddelijke beschikking of bedeling, waarin het menselijke pogen gepasseerd wordt.'
Het wemelt bij Verhoeven van warme nesten, waarin men
zich geborgen kan voelen. Het warme nest van het katholicisme of het warme nest van Verhoevens kennis: 'Zodra
iets door mij gekend wordt, komt het terecht in mijn eigen warmte.' Maar was het nest ook niet leeg? 'Nu is het
nest leeg. Het is de leegte. God is dood, omdat de afgoden
ontmaskerd zijn. De moderne mens heeft de reflexie in
zich als een dodelijke ziekte die de dingen hun identiteit
ontneemt.'
De dodelijke reflexie die de dingen hun identiteit ontneemt ... Maar schreef Verhoeven niet in de Symboliek
van de sluier: 'Want het ding is maar onbelangrijk, zo lang
er niet over gedacht wordt, zo lang het niet de kans krijgt
zich in zijn betekenis te doen gelden. '? Zo kan men in dit
zoemende, prevelende, mummelende proza alle kanten
op, als het maar de richting van God is, dat is de richting
van de volle leegte.
Verhoeven is de Nederlandse Derrida. Dat was hij al
vóór Derrida Derrida was. Denkt men het jargon van het
deconstructionisme weg, dan is Verhoeven de deconstructie in persoon, als karakter bovendien. Toen het
werk van Derrida begon te verschijnen werd hij in alles
bevestigd. De filosofie van de 'differentie' leek wel voor
hem bedacht: 'Differentie is uitstel en verschil, variatie
door opschorting van een massieve identiteit' schrijft hij
in De mythe van het schry·verschap. Het schrijven en filosoferen van Verhoeven was allang het draaien van kringetjes,
een manische bezigheid waarvan het hoogste is dat het
zichzelf uiteindelijk opheft. Het staat nergens voor, iden-
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tificeert zich nergens mee, zelfs niet met eigen ideeën,
want dat zou hovaardig zijn. Dat is ook onmogelijk, gegeven de niet aflatende zelfreflexie, wat soms ook het jezelf 'bevragen' wordt genoemd. Verhoevens enorme
oeuvre staat in dienst van een zinloze manie, die soms
wat minder is wanneer hij als classicus optreedt. Maar
verder zal hij nooit aan het door hem veelvuldig gebruikte woord hechten: 'Als het gaat om het bevestigen en beamen van wat werkelijk is, is het ... de vraag ofhet laatste
woord wel een woord is. Als het een woord is, moet het
er een zijn dat nauwelijks een woord is, omdat het alleen
maar hoeft te beamen. Zo'n laatste woord is vanouds
'amen' en het reikt tot voorbij poëzie of filosofie. '
'Het katholicisme heeft alles, maar neemt overal afstand
van. Het identificeert zich nergens mee,' heeft Verhoeven geschreven. Dit filosofische katholicisme produceert
mistige wolken waarop men in Nederland kan afdrijven
naar de Olympus van de Literatuur.
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Krijnie Baks als leerschool

I

De rode draad in Maarten 't Harts 'voorlopige herinneringen' en persoonlijke beschouwingen in Het roer kan nog
zes maal om leidt een verborgen bestaan in het boek. Tot
hij aan het einde even te voorschijn komt en er steeds geweest blijkt te zijn. In dat laatste hoofdstuk beschrijft 't
Hart hoe hij als kind, puber, jongeman en student op een
gretige manier met het geloof worstelde door het lezen
van de Bijbel, kerkbezoek, gesprekken, theologische cursussen en lectuur. Op een gegeven moment stuitte hij op
bepaalde passages in de Bijbel waarover hij nooit had horen preken en waar men het nooit in gesprekken over
had: 'Wat mij het meest verbaasde was dat ik van dat alles nooit eerder weet had gehad. Het leek wel of men al
die kennis opzettelijk doodzweeg, wegmoffelde, verdrong, uit de prediking weerde ... Van kind af aan had
men mij dus voorgelogen.'
De rode draad in het boek is dat 't Harts leven tot nu toe
blijkt te hebben bestaan uit het elke keer opnieuw doen
van de ontdekking dat hij op alle gebieden waarmee hij
in aanraking kwam is 'voorgelogen'. Niet doelbewust,
maar als de onvermijdelijke ervaring van iemand die
door het milieu waarin hij geboren is alles in het leven
voor het eerst ziet, onvoorbereid, nagenoeg blanco. Zo
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iemand gelooft dat alles wat hij ziet en hoort het leven
vertegenwoordigt zoals het is. Na enige tijd, na wat meer
gezien en gehoord te hebben, voelt hij zich een beetje bedrogen: alles blijkt anders te zijn. Dit is een ervaring van
algemeen menselijke aard, want iedereen groeit op deze
manier in het leven, maar bij Maarten 't Hart treft men
deze ervaring in haar zuiverste vorm aan. Of hij het nu
over zijn kennismaking met muziek, literatuur, de middelbare school, de studie biologie, of de Tweede Wereldoorlog heeft, steeds beschrijft hij zichzelf als de onnozele
die aanvankelijk van niks weet.
't Hart beschrijft deze gang-van onnozele tot door-dewol-geverfde-met heimelijk genoegen. Hij weet dat dit
een essentieel thema in zijn leven als schrijver is: doordat
hij nagenoeg blanco was had hij een gretige belangstelling voor alles, leidde hij een explorerend en inpolderend
leven. Alles wat hij zag, las en hoorde was als nieuw voor
hem en hij schreef en schrijft erover met een onbevangenheid die men zelden aantreft bij schrijvers die een voorsprong hebben omdat ze in een milieu zijn opgegroeid
waarin cultuur vanzelfsprekend was. Bij 't Hart had men
als boeken slechts de Kinderbijbel en de Grote Bijbel.
't Harts uitgangspositie als tabuia rasa, als onbeschreven
blad, verklaart enigszins wat men zijn' spectaculaire carrière als schrijver' noemt. Het verklaart zijn overweldigende enthousiasme en bepaalt het karakter van wat hij
schrijft. Zijn enthousiasme voorkomt dat hij zich zorgelijk gaat afvragen of het wel van belang is wat hij te vertellen heeft en of anderen het niet beter hebben gedaan; het
onbeschreven blad in zijn geest maakt dat hij alles als bij
verrassing voor het eerst ziet en dat is op zich al reden
genoeg om te gaan schrijven. Spectaculair is het schrijverschap van 't Hart omdat hij van een jongen van gereformeerde huize uit een achterafstraat in Maassluis bin-
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nen 'korte tijd tot een veel gelezen schrijver werd, wiens
werk, gegeven de populariteit ervan, een ongewoon gehalte heeft.
't Hart beschrijft zijn jeugd vanuit de positie van iemand
die de straat waarin hij woont als de wereld opvat. Alles
buiten de buurt of eigen stad is ver weg en onbekend. Zodra hij kon lezen wilde hij ook schrijver worden. Maar
hoe je dat werd en wat precies een uitgever was wist hij
niet en niemand kon het hem blijkbaar vertellen. Om een
boek te publiceren, hoorde hij eens, moest je al een beetje
beroemd zijn. 'Dat woord zette zich vast in mijn prille
hersens: ik moest dus eerst beroemd worden.' Deze prille
hersens, die de jeugdherinneringen in Het roer kan nog
zesmaal om bepalen, denken dat een geëmigreerde oom
die ingenieur is (en wiens naam op een door hem gebouwde brug staat) beroemd is, en dus al veel uitgevers
over de vloer zal hebben gehad. Op de opmerking van
de oom dat daar natuurlijk geen sprake van was antwoordde de kleine Maarten: 'dat komt omdat alleen uw naam
maar op het bordje staat, u moet uw adres erbiJ zetten, dan komen
de uitgevers wel. ' Dit antwoord riekt apocrief, maar iets
dergelijks zal er wel aan ten grondslag liggen. In ieder geval is het karakteristiek voor de onwetendheid van waaruit 't Hart begon, ook als hij die hier wat aandikt.
Als jongen heeft 't Hart lang gedacht dat muziek altijd
samenging met gezang, want hij maakte alleen maar met
muziek kennis in de kerk en daarbij werd altijd gezongen. Klassieke muziek was niet zoals bij anderen iets vanzelfsprekends, hij ontdekte haar als een onbekend continent. Voor het gereformeerde gezin waarin hij opgroeide
was ontzettend veel verboden; veel bestónd daardoor
voor hem aanvankelijk helemaal niet. Zijn moeder begon
te huilen als ze klassieke muziek hoorde op de radio. Als
't Hart zo iets beschrijft denk je soms dat hij een laat is
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van een primitieve stam uit de donkerste binnenlanden
van Afrika, met een wonderkatapult naar de stad Maassluis geschoten in het werelddeel Europa. Als een nobele
wilde met een onverzadigbare honger naar kennis betreedt hij de stad waar hij zal studeren: Leiden. Hij beschrijft haar alsof ze hem in een labyrint hebben gezet.
Hij kende de stad alleen maar uit De vuuraanbidders van
Vestdijk, Noorderlicht van Bordewijk en De donkere kamer
van Damocles van Hermans. Dat was zijn plattegrond.
Een echte plattegrond van de stad kocht hij niet, zodat
hij eindeloos zocht naar het Rapenburg . Als hij de gracht
ziet weet hij ook onmiddellijk hoe die aan zijn naam is
gekomen: de bruggen liggen er voor het oprapen! (Dit is
een voorbeeld van 't Harts koketteren met zijn onnozelheid.) Hoeveel 't Hart toen al had gelezen, hij wist nog
niet dat alleen wie lid wilde worden van het corps kaalgeschoren werd. Hij geloofde ook nog dat men als aankomend student de opdracht kon krijgen met een tandenborstel een brug schoon te krabben. Zijn vader gaf hem
alvast een staalborstel mee. (Hoe sterk zijn zulke verhalen?)
Hoe men van een nietsweter uiteindelijk tot een verbijsterende alweter wordt komt het treffendst aan de orde
in het hoofdstuk waarin beschreven wordt hoe hij op de
hoogte raakte van de oorlog. Het begon met vragen aan
zijn vader over de synagoge. Dat leverde halve en raadselachtige antwoorden op. Dat de mensen die daar bij elkaar kwamen, later waren vergast associeerde hij aanvankelijk met het vergassen van dieren die bij het asiel
werden gebracht. Het lezen van jongensboeken over de
oorlog was evenmin de beste manier om achter de waarheid te komen: daarin was de oorlog vooral een machtig
avontuur. Door het vermoeden dat het allemaal anders
is ontstaat een verschrikkelijke honger om het precies te
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weten en het onvermijdelijke gevolg daarvan: het gevoel
'voorgelogen' te zijn omdat het erger blijkt dan hij kan
verdragen.
Het roer kan nog zesmaal om bestaat niet uit chronologisch
vertelde herinneringen, al lijkt dat aanvankelijk zo in de
eerste hoofdstukken omdat hij het daarin over zijn grootouders en schooltijd heeft. De herinneringen worden per
thema behandeld: zijn grootouders, zijn school- en studietijd, alles wat met muziek te maken heeft, zijn baantjes, zijn intrede en ervaringen in de literatuur, zijn bemoeienissen met film, de kennismaking en verwerking
van de oorlog, zijn avonturen met verenigingen waar hij
lid van moest worden maar niet wilde en ten slotte, het
langste en laatste hoofdstuk, alles wat met het geloof te
maken heeft. Het wordt allemaal verteld vanuit het vanzelfsprekende vertrouwen dat het de lezer zal interesseren. Mij interesseert het allemaal zeer, behalve grote delen in het hoofdstuk over zijn bemoeienissen met de film
en de muziek. Dat laatste is nogal verbazingwekkend,
omdat muziek zo'n belangrijke plaats heeft in zijn leven.
Zodra 't Hart over deze passie begint verandert zijn stijl;
hij wil emoties overbrengen, maar het lukt hem niet om
waarschijnlijk te maken waarom hij de ene componist
verheerlijkt en een andere verafschuwt. Mij is het een
raadsel hoe iemand zowel van Wagner als Mozart kan
houden, behalve als hij een muzikale omnivoor is.
Het roer kan nog zesmaal om staat zo boordevol anekdoten,
verhalen, feiten, namen en gedachten dat gebeurtenissen
of mensen die essentieel blijken te zijn voor zijn leven
dreigen te verdwijnen in de overvloed. Het verhaal over
meester Mollema, bij wie hij tot en met de vijfde klas van
de lagere school een gelukkige tijd doorbracht, leidt tot
de uitspraak dat zijn verhouding tot deze man 'het kernverhaal' van zijn leven bevat. Hij hield van meester Mol-

139

lema, en meester Mollema hield op zijn beurt van juffrouw Van der Sluys, iemand die hij alleen op straat ontmoette en die van een andere richting in de gereformeerde kerk was: 'Daar en toen heeft zich het kernverhaal van
mijn leven afgespeeld: twee in elkaar grijpende liefdes,
één van een kind, een jongen voor een oudere man, en
één van twee geliefden die van elkaar houden en toch weten dat hun liefde gedoemd is te mislukken.' De liefde
voor meester Mollema is minder simpel dan hier gesuggereerd wordt, want voor 't Hart hangt liefde altijd samen met kwellen. Hij noemt dat zelf een 'raadselachtig
feit'. Juist omdat hij zo van deze meester hield was hij
vervelend tegen hem en stak hij zijn vinger op toen werd
gevraagd bij wie hij in de zesde klas wilde zitten: bij
meester Mollema of meester Cordia. Hij stak een vinger
van verraad op: meester Cordia. Van deze dwanghandeling, die tegen zijn gevoel inging, maar die toch iets uitdrukte van wat ook in hem huisde, droomde hij nog vaak
en het bleef een bron 'van bittere spijt'.
Het verhaal over meester Mollema moet te maken hebben met het tegenstrijdige en ongrijpbare in 't Hart.
Hoewel hij uit is op bewondering en bevestiging ontleent
hij daaraan juist niet zijn energie: die wordt opgewekt als
hij wordt tegengewerkt en gepest. Doordat hij eigenlijk
naar de mulo moest werkte hij als een bezetene om de
hoogste cijfers te halen om naar het lyceum te kunnen.
In feite is 't Hart het levende bewijs van de Wet van Romein: de wet van de remmende voorsprong. 't Hart had
geen last van de 'remmende voorsprong' die kinderen
hebben uit een bevoorrecht gezin, hij moest van onderaan beginnen en in principe werkte daarom alles tegen en
moest alles overwonnen worden. Dit feit heeft zijn invloed op alles, zelfs op het huwelijk. Daarin zijn een aantal weerstanden opgeheven, maar dat leidt volgens 't
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Hart juist tot een behoefte aan kwellen ('men trouwt om
exclusief kwelrecht te krijgen'). 't Hart zoekt weerstanden. Hij heeft het in deze memoires niet over de vrouwen
of meisjes die hij gekend heeft (omdat ze nog leven), maar
op grond van zijn romans en verhalen kan men zeggen
dat zijn belangstelling voor hen gelijk opgaat met de
weerstand die ze vormen: vrouwen die niets van hem willen weten, die er zelfbewust of vervaarlijk uitzien, daar
wordt hij door aangetrokken (zie De droomkoningin en De
vrouw bestaat niet).

Een toestand van gevaar is voor 't Hart in het algemeen
een goede basis voor geluk. Naar aanleiding van zijn ervaringen in dienst schrijft hij: 'In die zomer heb ik begrepen dat men, in een echte oorlog, in levensgevaar verkerend, waarschijnlijk het diepste geluk smaken kan dat
een mens ten deel kan vallen. Hoe nabijer de dood, des
te schoner het leven. Oorlog is het verschrikkelijkste wat
b~~taat, en een onwankelbaar sterk argument voor de
verdorvenheid van het mensdom, maar toch denk ik dat
men in oorlogsgevaar verkerend het best ruikt, het
meeste ziet, het diepst voelt, het innigst hoort, net zoals
men, eerst bij een afscheid, het duidelijkst ervaart of en
hoeveel men van iemand houdt.'
In het hoofdstuk over zijn voorouders komt een betovergrootmoeder voor die hij niet gekend heeft en over wie
hij weinig weet, behalve dat ze op haar sterfbed gezegd
moet hebben: 'Ga niet treuren, maar ga zingen. ' Op grond
hiervan zegt 't Hart dat het niet erg is dat hij haar niet
gekend heeft, 'ik ben trots op deze ene betovergrootmoeder'. Wie Het roer kan nog zesmaal om uit heeft weet waarom: zij is de eerste vrouw uit zijn familie die voorzien is
van een 'monterheid' die hij ook bij zichzelf waarneemt.
't Hart laat iemand die zich over zijn levensenergie verbaast, over hem zeggen: 'Maar jij bent gezegend met
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zo'n onverwoestbare levenslust, zo'n heidens plezier in
alles en iedereen, zo'n zeldzaam en ongelooflijk benijdenswaardig vermogen om gelukkig te zijn, dwars tegen
alles in, dat zelfs dat kniezen en kneuzen (in de Nederlandse literatuur, CP) jou niet neerslachtig kunnen makèn.' Het is duidelijk dat dit de toon en woordkeus van
't Hart zelf is, ook al laat hij het iemand anders zeggen.
Dat hij ondanks alle pesterijen en weerstanden die hij ondervindt toch altijd gelukkig is wordt een aantal keren gezegd. Op de fiets naar school had hij ook altijd één psalm
in gedachten: 'Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet,
schenkt Gij mij leven. 'Het leven bestaat voor hem grotendeels uit 'trotseren': 'Met de herinnering aan dat immense geluksgevoel van de eerste dag kon ik alles trotseren.' In De droomkoningin koppelt hij dit geluksgevoel aan
de muziek van Bach 'omdat hij weet had van de verborgen vreugde in mijn binnenste, waarmee ik alles kon trotseren, elke angst, elk verdriet, elk geluk zelfs'.
De lange en omslachtige weg die uiteindelijk leidde tot
het opgeven van het geloof der vaderen beschrijft 't Hart
met alle theologische haarkloverijen in het laatste hoofdstuk' De man van J uda'. Wat tenslotte de deur dicht deed
was het verhaal over de man Gods uit Juda in de Bijbel
(I, Koningen 13). Deze man deed geweldig zijn best en
handelde geheel volgens de opdracht van God en toch
werd hij uiteindelijk door een leeuw verslonden en
gestraft voor iets waar hij niet schuldig aan was: 'hoe goed
men het ook bedoelde, hoe vroom men ook was, het deed er niets
toe', concludeert 't Hart. Dat dit zo'n pijnlijk en tragisch
verhaal is, is begrijpelijk als men zich realiseert waar de
man van Juda voor staat in 't Harts ogen: voor iemand
die alles trotseert en desondanks wordt gestraft. Dat is
voor 't Hart onaanvaardbaar, dan zou alles geheel voor
niets zijn.
14 2

Het roer kan nog zesmaal om bevat natuurlijk ook een flink

aantal sweeping statements waarbij ik ging steigeren
(over musici, critici, 'de bleekzuchtige polemieken van
Ter Braak en Du Perron', over bebrilde klanten die lastiger zouden zijn, over Margaret DrabbIe en Wagner),
maar het zijn niettemin vitale, erudiete, levendige memoires. 't Hart wekt de indruk oppervlakkig te schrijven,
maar dat is schijn. Hij stipt heel veel slechts aan, wat een
geheimzinnige onderstroom doet vermoeden: wat hij
zegt over de filosoof Berdjajew en de 'alverzoening' ,over
zijn ervaring dat 'bijzaken' in het leven de werkelijke levensvervulling blijken te bevatten, de betekenis van het
feit dat het gereformeerde geloof zelf al onderhevig is aan
protest en interpretatie, de verhouding van zijn individualisme en behoefte aan eenzaamheid ten opzichte van
zijn publieke vertoon, de essentie van zijn 'ongrijpbaarheid', dat 'kwaliteit' niet het belangrijkste is, enzovoort.
Elk hoofdstuk heeft wel een aantal zwakke stukken, maar
de mooiste zijn 'Elckerlyc', 'De synagoge' en 'De man
Gods uit Juda'. Dit laatste hoofdstuk eindigt met een
even scherpzinnige als ontnuchterende redenering over
de betekenis van 'innerlijke oprechtheid' als laatste strohalm waaraan een mens zich kan vasthouden. Ook die
blijkt niet bestand tegen 't Harts waarheid.

11
Ik ben opgevoed door louter engelen. Mijn moeder bestond uit zachtheid, toegeeflijkheid, begrip, was helemaal gemaakt voor voorlezen, knuffelen en het maken
van grapjes. Een groepje zusters-de een nog nieuwsgieriger naar mijn ongebreidelde fantasie dan de ander, altijd bereid voor mij op te komen, me met liedjes te wek-
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ken, me wiegend naar bed te brengen onder het uitroepen van de meest prijzende woorden over het geluk dat
zij smaakten door mijn loutere bestaan. Tantes die niet
konden wachten tot het zondagochtend was om naar mij
te komen kijken en mij tegen hun borst te drukken.
Speelkameraadjes die altijd eerst met een linkeroog naar
mij keken of ik hun plan wel goed vond. Juffrouwen van
school die mij bij het binnenkomen over mijn bol aaiden
en knipoogjes gaven tijdens de les, terwijl ze me uitwuifden bij het verlaten van de school. Buurvrouwen die in
strijd waren gewikkeld om mij te logeren te krijgen.
Het is niet verwonderlijk dat ik gegeven deze ervaringen
nu een hartstochtelijk feminist ben, op de bres voor de
vrouwen en met begrip voor hun wensen. Bereid veel te
vergoelijken, door de vingers te zien en geduld te hebben.
Altijd bereid, de linkerhand in mijn broekzak, koel afwachtend uit te kijken naar degene die een aanval op hen
wil openen, permanent paraat zo iemand in zo'n geval
een dreun te verkopen.
Maarten 't Hart is niet opgevoed door engelen. Hij zag
in zijn jeugd in alle hoeken en gaten bozige bazige vrouwen waarvan de een hem toevoegde dat hij een 'donderstraal' was, terwijl de ander hem met een rietje bewerkte, was het niet op zijn achterwerk dan wel op zijn
vingers. Zijn voorstelling van de vrouwen werd in zijn
jeugd beheerst door meisjes als Krijnie Baks, de onbetwiste leidster van alle spelletjes en de schrik van alle kleine jongens van de straat. Er waren boze buurvrouwen en
bazige tantes, schrikaanjagende vrouwen van winkeliers
die hun mannen flink onder de duim hadden. Als freelance bakkersknechtje kon hij, als hij geen gesneden
brood bij zich had, achter elke opengaande deur een
stortvloed van scheldwoorden incasseren van tierende
vrouwen. En boven al deze hellevegen stond de konin-
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gin, zo hoog dat ze niet meer was dan een snel voorbijrijdend handje tijdens een werkbezoek aan Maassluis.
'Overal om mij heen dominerende vrouwen en sullige, goedaardige,
trouwhartige mannen. '
Het is niet verwonderlijk dat Maarten 't Hart op grond
van deze ervaringen het tegendeel van een hartstochtelijk
feminist is geworden. Hij is niet bereid te vergoelijken of
geduld te tonen. Voor vrouwen in de bres springen zal
hij niet snel doen; ze redden zichzelf maar, zal hij denken, zoals ze zich in mijn jeugd altijd hebben weten te
redden ten koste van mij. Ik ben een fervent vrouwvriendelijk iemand geworden vanwege mijn heerlijke jeugd,
terwijl Maarten 't Hart nu wantrouwend staat tegenover
vrouwen en het voortdurend met ze aan de stok heeft.
Zou het zo eenvoudig zijn? Volgens Maarten 't Hart is
het zo simpel. Meer dan eenderde van zijn boek met de
relbeluste titel De vrouw bestaat niet wijdt hij aan zijn jeugdervaringen met vrouwen, van vriendinnetjes in de straat
tot zijn grootmoeder. Waarom? Om aan te tonen dat
vrouwen helemaal niet de onderliggende partij zijn, en
dat ze in feite de macht in handen hebben en altijd hebben gehad. De bewijzen zijn zijn persoonlijke ervaringen.
Hier is een misverstand in het spel. Maarten't Hart
denkt dat hij in een essay over 'de vrouwen' en het feminisme op dezelfde manier te werk kan gaan als hij deed
in zijn essaybundel De som van misverstanden. Hij begint
dat boek met een autobiografisch essay over zijn leeservaringen als kind, jongen en student omdat die ervaringen
zijn literaire en intellectuele ontwikkeling zijn gaan bepalen. Dit inleidende essay was daar op zijn plaats; er is een
rechtstreeks verband tussen dat lezen en zijn persoonlijke
ontwikkeling. Schrijven over literatuur draait altijd om
iemands persoonlijke ondervindingen.
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In De vrouw bestaat niet zijn de jeugdervaringen daarentegen niet op hun plaats. Het is een essay over theorieën,
meningen en onderzoekingen over de vrouwen in de
maatschappij. Binnen een discussie over een dergelijk
maatschappelijk vraagstuk zijn persoonlijke ervaringen
relatief, hoogstens van anekdotisch belang. De ervaringen van Maarten 't Hart zijn helemaal niet typisch, staan
nergens model voor en zijn uiterst particulier. Ze zouden
heel geschikt zijn voor een persoonlijke ontboezeming over
zijn verhouding tot vrouwen - Maarten Jt Hart und die Frauen-maar ze hebben geen algemene geldigheid en objectiverende conclusies kunnen er niet aan worden ontleend,
zodat ze in een discussie over feminisme slechts een klein
rolletje kunnen spelen.
't Harts ervaringen zijn nog niet eens zo extreem, maar
stel dat iemand in zijn jeugd alleen maar geslagen is door
zijn moeder. Zou hij daar het recht aan kunnen ontlenen
om de vrouwen in het algemeen, die iets aan hun lot willen verbeteren, daarin tegen te werken? Zo iemand zou
er zich niet mee moeten bemoeien, ongeschikt als hij is
geworden om een nuchtere en objectieve kijk te ontwikkelen; zijn geest is vertroebeld. Als hij zich er toch mee
wil bemoeien zal hij moeten zorgen boven zijn eigen kleine wereld van macabere ervaringen uit te stijgen, zodat
hij in verhoudingen kan denken. Hij moet bereid zijn tot
vergelijken en daaruit consequenties trekken. Die consequenties zijn: blijkbaar gaat het niet overal zo toe.
Maarten 't Hart schijnt steeds meer te gaan denken dat
zijn particuliere ervaringen voor méér geschikt zijn dan
als materiaal voor romans en verhalen. Hij denkt dat ze
ook kunnen dienen voor algemene vraagstukken, waarin
individuele ervaringen weliswaar belangrijk zijn, maar
alleen als materiaal, als een individueel geval waar talloze
andere individuele gevallen van andere aard tegenover
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staan. Door zijn persoonlijke ervaringen als model te beschouwen vertroebelt 't Hart de discussie en doet hij niet
veel anders dan het sentimentaliseren van het onderwerp,
wat intellectueel bedenkelijke kanten heeft. Zijn autobiografische uitweidingen relativeert hij nauwelijks en ze
zijn geschreven met de langzamerhand gedachteloos tot
habitus geworden hoogmoed die denkt dat alleen persoonlijke ervaringen een beleid op sociaal en politiek terrein bepalen. Dat is een enge gedachte, want men moet
er niet aan denken dat dit ook op andere terreinen usance
wordt.
De vrouw bestaat niet is, zoals 't Hart zelf zegt, een rapsodisch essay, verdeeld in vierentwintig paragrafen waarin
evenzovele thema's worden behandeld, die evenveel met
hemzelf als met het feminisme te maken hebben: over de
dominantie van vrouwen, over het huishouden, de vermeende verschillen tussen mannen en vrouwen, vrouwelijke genieën, over 'rollen', de 'zuiver vrouwelijke realiteit', over het zwart/wit denken van Andreas Burnier,
over het paradijselijke van een werkkring buitenshuis en
de hel van altijd thuis te zitten, over het religieuze karakter van veel feminisme. 't Hart beoefent hier een manier
van denken die men overwegend impressionistisch zou
kunnen noemen, als dat denken aan de hand van ervaringen, indrukken, impulsen en aversies niet doorschoten
was met veel kennis. De combinatie van die twee levert
een boek op waarin evenveel on gare en lukrake beweringen staan als zinnige. De verhouding is ongeveer gelijk,
behalve dat door dit alles zijn persoonlijke ervaringen als
niet ter zake doend gepiep te horen zijn.
Tot de lukrake beweringen behoort een uitroep als die
waarin 't Hart zegt dat conditionering helemaal niet
plaats heeft bij mensen: kijk maar naar de feministen
zelf, zij hebben zich toch ook aan hun conditionering tot
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huismoeder onttrokken. Zo'n bewering is niet polemisch, alleen maar kinderachtig en on gaar omdat een
kind kan bedenken dat iemand die bijvoorbeeld streng is
opgevoed en daardoor 'geconditioneerd', er in de meeste
gevallen in blijft steken en er nooit uitkomt. Bij degenen
die zich er wel aan weten te onttrekken is de vonk van de
vrijheid gelukkig overgeslagen. Een strenge opvoeding is
dus in de meeste gevallen vervelend en niet aan te bevelen. 't Hart gebruikt zichzelf hier als model: hij is er toch
ook aan ontkomen! Even on gaar is zijn behandeling van
het keutelthema van de vrouwen die nooit met twee treden tegelijk de trap oplopen. Wat een observatie voor een
't Hart, hij die daar zo zijn fort van maakt: hij heeft nooit
gezien dat de gemiddelde vrouw schoenen draagt die niet
geschikt zijn voor zulke acrobatische toeren.
't Hart schrijft aan het slot van de paragraaf over zijn
kwebbelende grootmoeder: 'Van macht en zeggenschap
kan, lijkt me, alleen dan sprake zijn als anderen, ook als
je afwezig bent, doen wat je wilt.' Dus: als iemand van
negen tot vijf wordt gekoeioneerd, gebruikt, uitgezogen
en afgebekt is er geen sprake van het uitoefenen van brute
macht, want na vijven is diegene weer zijn eigen baas en
kan hij zijn wonden likken en zich vrij voelen.
Vrouwen mogen van 't Hart niet klagen over de schunnige opmerkingen die ze op straat te horen krijgen. Waarom niet?: omdat hij ze zelf ook krijgt te horen. Zijn bijna
kale hoofd heeft het op straat ook zwaar te verduren. Dit
is weer zo'n persoonlijke preoccupatie waarover 't Hart
niet langer nadenkt dan zijn neus lang is: het aantal vrouwen dat van bepaalde mannen opmerkingen krijgt te verduren is onnoemelijk veel groter dan het aantal mannen
met een kaal hoofd.
Voor een groot deel van De vrouw bestaat niet is 't Hart
klachten van vrouwen aan het relativeren. Zoals de
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klacht dat ze geen macht hebben. Hij vindt het wel min
of meer terecht dat ze daar over klagen, maar hij houdt
een lang exposé over die andere macht die ze wél bezitten
en die voortvloeit uit het feit dat ze meestal een verzorgende taak hebben. Dat betekent het hebben van macht.
Met een lacherig genoegen citeert hij Harry Mulisch die
vindt dat vrouwen vreselijk veel macht hebben: ze vitten
op mannen als ze thuiskomen en geven hem ervan langs
als hij een kleedje verschuift. Het zoeken van zulke kompanen in zijn strijd illustreert 't Harts jennerige bedoelingen met veel van wat hij schrijft. In dezelfde context komt
hij met een bijbelcitaat uit Lucas JO waarin staat dat vrouwen beslist niet mogen opgaan in de zorg voor het gezin,
ze moeten vooral aan de voeten van jezus zitten. Religieuze indoctrinatie, heeft 't Hart dan al eerder beweerd,
lijkt hem ingrijpender dan indoctrinatie op het punt van
de mannelijke of vrouwelijke rol. Blijkbaar is die religieuze indoctrinatie ook niet zo ingrijpend, want de meeste
gelovige vrouwen trekken zich niets van Lucas JO aan en
vinden hun bestemming in de zorg voor het gezin; jezus
doen ze erbij.
Tot een andere categorie flauwiteiten behoort de opmerking dat vrouwen helemaal geen zwak ego hebben, zoals
joke Smit eens beweerde. Alle vrouwen die hij sinds zijn
jeugd heeft leren kennen hebben juist een bazig ego. Hijzelf echter heeft wél een zwak ego. 'Ik kan ervan meepraten', zegt hij over het hebben van een week ego. Wat
moeten we hier nu weer van denken? Moeten we denken:
die zielige Maarten, die zo'n zwak egootje heeft en die
om te zorgen dat hij niet de dupe wordt van de stalen
ego's van vrouwen zichzelf met spinazie heeft volgegoten
en van zijn zwakte een kracht gemaakt?
Op de achtergrond van alles wat Maarten 't Hart over
de volgens hem niet bestaande onderdrukking van vrou-
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wen schrijft zweeft één allesoverheersende vooronderstelling. Het is een overtuiging die verder reikt dan
het feminisme: 't Hart komt niet onder de indruk van de
onderdrukking van vrouwen omdat hij onderdrukking
normaal vindt. In verschillende variaties schaart hij zich
achter een uitspraak van Henry James: 'We are born to suffer and to bear it, like decent peoPle. ' Dit is een interessante
uitspraak, maar 't Hart denkt dat hij hem kan gebruiken
om het protesteren tegen sociale misstanden als nutteloos
en onnodig van tafel te schuiven. 't Hart interesseert zich
niet voor politiek of voor evidente sociale misstanden,
maar hij wil er wel krasse uitspraken over doen. Maarten
't Hart houdt er persoonlijk van dat hij klappen krijgt,
weerstand ondervindt en lijden moet. Dat is een hoogst
persoonlijke behoefte waaraan wel algemeen psychologische kanten zitten, maar die hij niet moet projecteren op
de emancipatie van vrouwen. Als 't Hart zijn vader ter
sprake brengt vertelt hij dat hij van hem nooit met zijn
fiets tegen de stoeprand op mocht fietsen. Dus deed hij
dat altijd. Dus schold zijn vader hem uit en gaf hem klappen. Nu hij ouder is fietst hij nog wel tegen de stoeprand
op, maar zonder plezier: er is niemand die hem uitscheldt. Hij denkt daarbij steeds: 'was hij er maar weer, dan
zou ik tegen deze stoeprand oprijden en dan zou hV· me weer uitschelden en slaan '. Heerlijk! Dezelfde masochistische trek
is te bespeuren in uitlatingen als: 'weinig dingen zy-n zo prettig als gedomineerd worden. Weinig maakt je zo gelukkig als het
besef dat iemand anders, sterker en wvzer dan jv~ je leidt en
bestuurt. '
Ook 't Harts genie-opvatting heeft hiermee te maken:
alle genieën zijn volgens hem in hun jeugd tegengewerkt
en gepest, en ziet wat er van hen is geworden. Het is een
lukrake uitspraak, want het is helemaal nog niet zo zeker
of alle genieën wel zo tegengewerkt zijn in hun jeugd.
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Maar 't Hart concludeert er losjes uit dat vrouwen niet
echt onderdrukt worden, anders waren er wel vrouwelijke genieën geweest. Zo gemakkelijk is denken. 't Hart zal
wel zeggen dat dit weer een plagerige opmerking was.
Het vervelende is dat De vrouw bestaat niet vol staat van half
gemeende, half bedoelde, half serieuze uitspraken. 't
Hart weet niet meer wanneer hij nu malicieus of serieus
is. Even kinderachtig is zijn mening dat als vrouwen zich
beroepen op hun mooie eigenschappen daarin een bewijs
ligt van het nut van onderdrukking: die eigenschappen
konden alleen maar ontstaan omdat ze onderdrukt werden. Onderdrukking is dus altijd goed.
Tot nog toe heb ik alleen de deksel opgetild van het pannetje met ongare bedenksels in De vrouw bestaat niet. Er
staat nochtans veel zinnigs in, althans kwesties waarin ik
het oprecht met 't Hart eens ben. Zoals de veel gehoorde
bewering dat mannen een 'ruimere levenssfeer' zouden
hebben, terwijl mannen in feite meer aan handen en voeten zijn gebonden dan vrouwen denken. In zijn welsprekende bakvis-stijl schrijft 't Hart ook behartenswaardige
dingen tegen de pseudogodsdienstige sfeer die bij het radicale feminisme heerst en waarbij onder meer Adrienne
Rich als priesteres optreedt. Met een biologisch oog kijkt
hij naar de fllosofische en psychologische weekdieren die
zijn ontstaan uit het klonen van de gedachten van Jung.
Hij wijst op vreemde tegenstrijdigheden binnen het feminisme: mannen moeten wel in dienst en vrouwen niet;
mannen doen veel meer smerig of zwaar werk dan vrouwen, terwijl vrouwen er niet aan denken zulk werk te
gaan doen. 't Hart wijst er ook op dat vrouwen altijd komen aanzetten met masculinistische schrijvers als ze iets
willen bewijzen, maar het nooit hebben over Proust,
Fontane en James. Altijd zijn het Hemingway, Miller,
Mailer. Hij zet terecht een vraagteken bij de kwestie of
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sexe in de verhoudingen tussen kinderen wel zo belangrijk is en niet veeleer leeftijd. Als hij het bestaan van een
'zuiver vrouwelijke realiteit' bestrijdt is hij wel genoodzaakt de nadruk op dat 'zuivere' te leggen, want zo eenvoudig ligt dit onderwerp natuurlijk niet. Alles wat 't
Hart schrijft over 'rolpatronen' en 'conditionering' is
sterk gebonden aan zijn persoonlijke instelling en mening: dat men maar moet zorgen dat men zich aan rolpatronen onttrekt en conditionering tegengaat door precies
te doen wat men zelf leuk vindt. Hij is van mening dat
kinderen altijd juist die dingen doen die door hun ouders
zijn verboden. Dat is een sympathiek soort wishful thinking, maar ook niet meer.
Afgezien van de biologische kenmerken zijn er volgens
't Hart nauwelijks verschillen tussen mannen en vrouwen. Wat andere hormonen, maar geen ander bewustzijn, en ze kijken niet wezenlijk anders naar de werkelijkheid. Toch schrijft hij dan ineens: 'Ver-!chillengenoeg, maar
die zijn allereerst al nauwelijks in woorden te vangen, en in de
tweede plaats zijn het verschillen die los staan van zulke categorieën
als verstand, gevoel, intuïtie, invoelingsvermogen en al die andere
zaken waarvan sommigefeministen denken dat ze bb· vrouwen wel,
bb· mannen niet gevonden worden. 'Dit is een intrigerende uitspraak. 't Hart noemt bijna alle faculteiten waaruit een
mens bestaat, en toch vindt men daarin nog niet de verschillen die hij kenmerkend vindt voor mannen en vrouwen. Waar ze wel te vinden zijn vertelt hij niet; ze zijn
zelfs voor zijn welsprekendheid te subtiel om in woorden
gevangen te kunnen worden. Het is jammer dat hij zich
er hier zo makkelijk vanaf maakt, temeer omdat ik denk
dat hij iets wezenlijks op het spoor is. Dat geldt ook voor
de terloopse verwijzing naar het laatste hoofdstuk van de
roman The Unvanquished van William Faulkner. Daarin
zou de verhouding tussen mannen en vrouwen 'eens en
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voorgoed' zijn vastgelegd. Het geval wil dat dit laatste
hoofdstuk gaat over de liefde tussen Drusilla en Bayard,
terwijl Drusilla de vrouw is van Bayards vader. Hoe definitief deze verhouding hier is vastgelegd is de vraag, gegeven de complicerende factor in deze liefde.
Maarten 't Hart, die eens in een bespreking van een boek
van Renate Rubinstein schreef dat hij blij was dat hij er
van haar eens stevig van langs had gehad, vermoedt dat
feministen hem dit boekje niet in dank zullen afnemen.
Het is alsof hij hoopt dat ze zijn ruiten komen ingooien en
hem met pek zullen insmeren. Ik denk niet dat dit masochistische verlangen bevredigd zal worden, want 't Harts
sadisme is in dit essay niet krachtig genoeg. De vrouw
bestaat niet is in hoge mate pedant; het woord 'ik' komt er
zo vaak in voor dat ik me ging afvragen of 't Hart niet
beter zichzelfhad kunnen uitsmeren over de pagina's, dat
had hem een hoop werk bespaard. Het boek is ook in
hoge mate melig omdat er zoveel halfgare opmerkingen
in staan waarvan je niet weet of ze alleen malicieus bedoeld zijn of ook nog iets serieus bevatten. Doordenken
is niet 't Harts grootste kwaliteit; hij doet liever krasse
uitspraken dan uitspraken waaraan men kan zien dat
iemand er even over heeft nagedacht. De vrouw bestaat niet
is intellectueel een twijfelachtig essay door de verheffing
van persoonlijke ervaringen en preoccupaties tot een zogenaamd valide toetssteen. Hij denkt dat zijn mooi opgeschreven autobiografische ondervindingen in een discussie over een maatschappelijk verschijnsel als het feminisme iets meer waard zijn dan die van honderdduizenden anderen. Ze zijn veel waard, maar alleen in de vorm
van romans of verhalen. Heilzaam is het boekje wel als
het gaat om de ontmaskering van het Burnierse of Meulenbeltse denken. En uiteindelijk blijkt ook nog dat 't
Hart het eigenlijk helemaal met de feministen eens is: hij

153

is ook voor volledige gelijkheid van man en vrouw. Dat
dit boekje die gelijkheid echter niet bepaald bevordert
ziet hij gedachteloos over het hoofd. Ik begin me afte vragen of ik niet écht door engelen ben opgevoed.
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Niet Prometheus,
maar Hephaistos

I

Eén van de treffende observaties van Peter Sloterdijk in
zijn filosofische essay over het oude en nieuwe cynische
denken in Kritik der zynischen VernunJt betreft de filosofische en psychologische basis van de Kritische Theorie, de
verzamelnaam voor het werk van Theódor Adorno, Max
Horkheimer, Walter Benjamin en anderen.
Sloterdijk schrijft dat de Kritische Theorie consequent
geweigerd heeft iets van de wereld van het 'mannelijke'
te aanvaarden en dat ze daardoor is gestrand. De verachting voor alles wat met 'macht' te maken heeft maakte
haar vleugellam als het erom ging met de macht om te
gaan. 'Zij lieten zich inspireren door een archaïsch Nee
tegen de wereld van de Vader ... hun vooroordeel is dat
uit deze wereld "nur böse Macht gegen das Lebendige
kommen könnte".' In de Kritische Theorie heeft daardoor 'das masochistische Element das kreative überflügeIt' .
Het is alleen al door het feit dat Sloterdijk de Kritische
Theorie van haar psychologische kant bekijkt dat zijn observatie zo'n overtuigende indruk maakt. De Kritische
Theorie maakte gebruik van de psychoanalyse (en daarin
was het 'lustprincipe' overheersend), Sloterdijk keert
daarentegen terug naar de onbevangen psychologie en

155

zegt te willen denken 'mit Haut und Haaren (und Zähnen)', zodat hij ongedwongen kan schrijven dat de Kritische Theorie haar aanhangers vond in degenen die 'instinktiv ihr Schmerz-apriori' deelden. Iets 'instinctief
met anderen delen, dat is in het structuralisme en binnen
de Kritische Theorie van een ondenkbare burgerlijke
subjectiviteit.
Sloterdijk is niet iemand die met uitgesproken polemische bedoelingen over de Kritische Theorie schrijft. Dat
zou tegen de moraal van zijn boek ingaan, waarin het onbevangen denken van Diogenes een prominente rol vervult. Hij typeert de Grote Weigering van de Kritische
Theorie om zich met macht in te laten als het 'Schmerzapriori': wat de Kritische Theorie ook dacht, vóór alles
ging men ervan uit dat men onder macht te lijden had.
Dat leverde een permanent 'negatieve' instelling op tegenover ongeveer alles, een enigszins puriteinse instelling die ik ook in het essayistisch werk van J . F. Vogelaar
bespeur. Het grootste obstakel voor mijn sympathie voor
deze instelling is het absolute negativisme, de weigering
ook maar iets voor lief te nemen in de wereld. Het komt
neer op een totale afwezigheid van humor en van relativering van de eigen drijfveren. In plaats van enige filosofische humor heerst in de Kritische Theorie een absoluut
wantrouwen, een gevoel voortdurend te worden ingepakt
door alles wat met enige macht is bekleed, door kranten,
televisie en de commercie. Het is het verschil tussen
Adorno/Horkheimer en de Roland Barthes van het boek
Mythologieën, waarin de kritiek op deze verschijnselen
ironisch-kritisch is, en niet zwartkijkend of verachtend.
Het is het verschil tussen angstig op je hoede zijn voor
openlijke of verborgen macht, of een creatieve analyse ervan die je niet versomberd achterlaat, maar goed gehumeurd en alert. Bij Vogelaar uit de invloed van Adorno
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zich in een sterke neiging om helemaal niets meer te zeggen of te schrijven, maar daar geeft hij niet aan toe en
de praktijk is het streng' analyseren van de macht' en het
'onthullen van denkprocessen'. Daar kan ik onmogelijk
iets tegen hebben, maar het is wel alsof alles in het leven
daardoor met macht te maken heeft, tot en met het smeren van een broodje.
Het wantrouwen tegen de macht van kranten, televisie,
reclame, multinationals en de staat ligt onwrikbaar vast,
want het zijn deze structuren en instituties waardoor
mensen bepaald worden en die hun vrijheid inperken. De
taal die in deze sferen gebezigd wordt beïnvloedt het denken zo dat mensen afdrijven van hun eigen manier van
denken en praten. Het zijn deze zwevende instituties
waar Vogelaar de macht van in zijn rug voelt. Ten opzichte van die instituties zijn de individuen die eraan onderworpen zijn mieren, mensen die hun individualiteit is
ontnomen. Daarom richt Vogelaar zich op die instituties, en niet op de afzonderlijke mensen. Pas als die instituties verdwenen zijn of radicaal van karakter zijn veranderd worden de individuen weer zichtbaar. In de afdeling
'Kommentaren' in zijn boek Oriëntaties staat een artikel
over de VPRO met een karakteristieke uitspraak in dit verband. Het gaat over een televisie-programma (Macchiavelli) waarin de makers het politieke bedrijf een menselijk
aanzien wilden geven. Volgens Vogelaar ging een opmerking in een vPRo-rapport over dit programma die
luidde 'Het bericht herwint zijn menselijk aspect' 'voorbij aan de vraag of menselijke aspekten bij een aantal gebeurtenissen of processen niet volstrekt sekundair geworden zijn. Vermenselijking is vertekening wanneer systematies het individuele aspekt in de politieke, sociale aktualiteit wordt benadrukt en even systematisch georganiseerde politieke en sociale bewegingen worden verdonke-
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remaand'. Vogelaar staat tegenover een programma als
Macchiavelli negatief, juist omdat het zich niet met een
Grote Weigering van de macht afkeert, maar er zich op
een creatieve manier mee bemoeit. De creativiteit van de
VPRO beviel hem niet omdat er te veel relativering bij
komt kijken: humor.
Er zit systeem in Vogelaars negatie van het individuele
om menselijke redenen. Het individuele en de aandacht
ervoor behoren in zijn manier van denken tot het burgerlijke subjectivisme. Wie daar aandacht voor heeft, heeft
'niet met het burgerlijke subjektivisme gebroken', zoals
hij over de Nijmeegse vertaler en provincie-held Pé Hawinkels zegt. Niet-burgerlijk subjectivistisch denken
houdt in dat men eerst naar de maatschappelijke en politieke structuren kijkt, naar de 'onderbouw' om het in een
bijna atavistisch geworden marxistische terminologie te
zeggen (waar Vogelaar zich niet van bedient, maar waar
hij altijd tegenaan leunt). Deze 'menselijke' zorg om de
structuren waarin mensen gevangen zitten bergt het niet
denkbeeldige gevaar in zich dat door dit altruïsme uiteindelijk de individuen in de verdrukking komen, alleen al
door het feit dat ze te lang worden veronachtzaamd: de
verandering van de structuren duurt langer dan een
mensenleven. Daar kunnen mensen niet op wachten.
Een politieke stroming als de sociaal-democratie, die probeert de individuen niet uit het oog te verliezen, wordt
over het algemeen dan ook met wantrouwen bejegend
door degenen die zo denken, ook door Vogelaar.
Ook in zijn literaire kritieken, die in Oriëntaties vooral
over buitenlandse schrijvers handelen, is het systeem in
de menselijke veronachtzaming van het menselijke, om
het zo maar uit te drukken, te vinden. Daarin kan men
bij herhaling de zinswending aantreffen dat het de betrokken schrijver, over wie Vogelaar gunstig denkt, 'niet
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om het individuele óf zogenaamd algemeen menselijke'
gaat, maar om iets dat algemeen is. De schrijvers die Vogelaar bespreekt hebben mij in veel gevallen ook iets te
zeggen, maar Vogelaar redeneert ze naar zich toe. Dat
is zijn goed recht, maar het komt er altijd op neer dat die
schrijvers in zijn ogen hebben gebroken met het persoonlijke in de literatuur en zich met algemener zaken bezighouden. Ook ik interesseer me voor Valéry, Robert Walser, Bruno Schulz, Michel Leiris en, onder voorbehoud,
Italo Calvino, en dat heeft zeker te maken met het objectiverende, essayistische, allegoriserende en intellectuele
in hun werk. Maar deze sympathie vaagt schrijvers die
onbevangener en 'subjectiever' te werk gaan niet weg,
integendeel: er loopt een rechte lijn van subjectieve naar
objectiverende schrijvers. Het verschil tussen deze schrijvers heeft te maken met een verschil in temperament.
Voor mij is er geen breuk tussen Robert Walser en het
beste werk van Maarten Biesheuvel, tussen Bruno Schulz
enJeroen Brouwers. Hun werk is rechtstreekser autobiografisch, de authenticiteit ervan wordt mede bepaald
door een neiging naar het groteske bij de een en naar het
hyperbolische bij de ander. Het' subjectivisme' van Biesheuvel en Brouwers is geen plat realisme, zoals Vogelaar
denkt, maar een tot het extreme doorgevoerd subjectiVisme.
Vogelaar onderscheidt twee vormen van authenticiteit
die als absolute tegenstellingen worden voorgesteld. De
ene is het subjectieve en individuele, de andere het geobjectiveerde en algemene. In zijn artikel over de Franse
schrijver Michel Leiris, die voornamelijk autobiografische boeken heeft geschreven met veel beschouwingen
over zijn eigen persoon en schrijverschap, verabsoluteert
hij die tegenstellingen door te zeggen dat authenticiteit
bereikt wordt door 'omwegen en zijwegen in te slaan,
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door mythologisering en theatralisering, door een opperste aan gekonstrueerdheid en gekunsteldheid, kortom
door een veelheid van kunstgrepen en een uiterste aan
verbeeldingskracht' . Ik ben het hier alleen maar niet mee
eens omdat het een tegenstelling schept waar slechts sprake is van gradatie: zo werkt de literaire verbeelding. Het
gaat verkeerd wanneer er gesproken wordt van 'een opperste aan gekonstrueerdheid en gekunsteldheid', want
op dat moment verdwijnt de schrijver uit het zicht en ontstaat het gevaar dat de literatuur een eigen leven gaat leiden. Voor Vogelaar moet het persoonlijke en individuele
zich juist oplossen in het werk, terwijl het voor mij juist
zichtbaar moet blijven, omdat het als literatuur anders in
de lucht gaat hangen. De schrijver zelf moet door alles
wat hij schrijft heen schijnen. Een schrijver als Max
Frisch illustreert dat: jarenlang vermomde hij zich in zijn
werk, tot hij moest toegeven dat hij zich eigenlijk had verscholen en het contact met zichzelf had verloren. En Vogelaar bewijst het zelf met zijn in Raster gepubliceerde,
opvallend subjectivistische, dagboekfragmenten, ook al
speelt hij daarin een spelletje met zichzelf door zich als
De Dagboekschrijver te vermommen.
Het geheime ideaal van elke schrijver zou moeten zijn om
in elke vorm die hij kiest toch zo dicht mogelijk bij zichzelf te blijven. Niet de buitenlandse, meestal ook internationaal erkende schrijvers die Vogelaar in Oriëntaties behandelt verdwijnen in de vorm van het werk, de schrijvers van het Andere proza laten de vorm zo'n eigen leven
leiden dat het bloedeloos geknutsel wordt waarin ook wat
ze te zeggen hebben verdwijnt. Maar erkend moet worden dat Vogelaar zich steeds meer bewust wordt van de
grenzen van de deviante stijl en vorm in de literatuur:
Finnegans Wake van J ames J oyce gaat ook voor hem te ver.
De kern van Vogelaars poëtica, zoals men die uit de kri160

tieken in Oriëntaties kan lezen, is dat een schrijver niet iets
bedenkt, maar dat hij de taal om hem heen gebruikt en
tot een nieuw geheel smeedt. Een schrijver is een spreekbuis en als zodanig niet verschillend van andere mensen.
Hij werkt met de bestaande 'talen' in de samenleving en
door zijn bewerking ervan houdt hij de samenleving en
de lezers een kritische spiegel voor. Uit het werk van een
schrijver moet elk verhalend element geweerd worden,
want een verhaal verstoort het bewustzijn van de lezer
niet, dat leidt tot herkenning en zodra een lezer samenvalt met wat hij leest is zijn kritische faculteit uitgeschakeld. Een schrijver moet de 'realistische illusie' verstoren.
Vogelaar doet het voorkomen alsof in de literatuur de
realistische illusie regel is, maar dat is helemaal niet het
geval. In het werk van Krol, Meijsing, Matsier, Kellendonk, De Winter is geen sprake van een uitgesproken
realistische werkelijkheid. Over deze schrijvers, behoudens Krol, spreekt Vogelaar zich niet uit omdat zij hun
werk niet vergezeld doen gaan van essays waarin ze laten
uitkomen dat zij de wereld waarin ze leven verachten en
geen onderdeel willen zijn van haar 'valse bewustzijn'.
In zijn enigszins welwillende bespreking van De (ver)wording van de Jongere Dürer klinkt iets door van: De Winter
heeft het inzicht nog niet bereikt. De Winter laat zijn
hoofdpersoon dingen meemaken die ertoe leiden dat hij
alles om zich heen met eigen ogen leert zien. Dat is iets
achterhaaids, volgens Vogelaar. Het is een illusie om te
denken dat mensen eigen betekenissen aan verschijnselen en dingen kunnen hechten, dat is 'de illusie dat alleen
maar de verkeerde verpakking van woorden en beelden
verwijdert hoeft te worden om ongerepte, nog in te vullen
oorspronkelijke emoties en gedachten te vinden'. Hij
voegt er met vervalsend dédain aan toe: "Zichzelf zoeken"
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is daarvoor één uitdrukking J, alsof het thema van het zoeken
naar een identiteit altijd en in principe not done, verkeerd
is. Daar is echter niets verkeerds aan als het door een goede schrijver gebeurt.
In Oriëntaties hangt een sfeer van permanente, theoretisch
onderbouwde humeurigheid. In de afdeling Kritieken
staan veel stukken die de schrijvers recht doen en intelligent zijn geschreven, zoals over Ben Traven, Peter
Weiss, Michel Leiris, Robert Walser. Oorzaak hiervan
is ondermeer dat deze schrijvers niet zo érg 'deviant'
schrijven. In deze kritieken is Vogelaars defensieve humeurigheid niet afwezig; in de afdeling Kommentaren
bepaalt die echter de toon: de artikelen over de VPRO,
Günter Wallraff, Peter Handke en zelfs in het stuk over
het min of meer aan Raster verwante Franse tijdschrift
Change. Aan dit laatste kan men zien dat hij zijn toon niet
exclusief voor zijn literaire tegenstrevers reserveert. In
het stuk 'Bij enkele teksten over de rol van de intellektuelen' bereikt Vogelaars dédain voor degenen die zijn
denkbeelden niet delen een hoogtepunt. Het is een aanval op 'de intellektueel als verkondiger van de waarheid
en gerechtigheid die als zodanig in naam van allen meent
te spreken'. Deze zin gonst van de verdenkingen en twijfelachtige suggesties. Het is een zin waaruit blijkt dat de
schrijver zelf in ieder geval één rotsvaste waarheid heeft:
dat hij bij dat soort intellectuelen niet wil horen. Deze tegenstrijdigheid vertoont Vogelaar wel vaker: op radicale
en exclamerende toon verkondigen dat hij niet iemand is
die denkt de waarheid te verkondigen, en ondertussen,
zonder zich op enige waarheid te beroepen, zijn tegenstanders zijn kerk uit jaagt. Het is alsof je een pets in je
gezicht krijgt van iemand die op hetzelfde moment de
naastenliefde predikt.
Het stuk over de intellectuelen is geschreven vanuit de
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veronderstelling dat er intellectuelen bestaan en bestaan
hebben die zich beschouwen als de 'verkondigers van de
waarheid'. Deze creatie van Vogelaar is noodzakelijk
omdat hij af wil van (de intellektueel als autonoom subjekt' en
de aandacht wil richten op (de maatschappelijke instanties
(kulturele apparaten) '. Helemáál een anachronisme is de 'literaire intellektueel', die door Vogelaar met zijn hardhandige bescheidenheid de 'kranteschrijver' wordt genoemd, een kwalificatie waarmee hij de helft van de denkende wereld buiten de deur zet omdat ze niet genoeg
theorie in hun stukken doen. En 'kranteschrijvers' , waren Kar! Marx, Emile Zola, Ter Braak, Walter Benjamin dat ook niet?

II

In het eerste hoofdstuk van De kunst van de roman heeft Milan Kundera het over de illustere geschiedenis van de
Europese roman. Die beschrijft hij als een 'opeenvolging
van ontdekkingen', elke keer werd een nieuw aspect van
het menselijk bestaan ontdekt: door Cervantes het avontuur, door Richardson het innerlijk, door Balzac de mens geworteld in de geschiedenis, door Flaubert de verborgenheden van
het dagelijks leven, door Tolstoi het irrationele in het gedrag
van mensen, het voorbije moment door Proust, het ongrijpbare tegenwoordige moment door Joyce, de rol van mythen uit
de oudste tijden door Thomas Mann. Deze summiere
opsomming doet het beste verwachten van een geschiedenis van de roman geschreven aan de hand van deze aspecten; niet alleen zou er een overzicht mee gegeven worden
van door schrijvers uitgekristalliseerde menselijke verlangens, neigingen en fixaties, het zou ook een ontmythologisering kunnen betekenen van de mythe dat de ro-
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man geen toekomst meer heeft: aan motieven kennelijk
geen gebrek.
Kundera heeft het uitdrukkelijk over een 'opeenvolging
van ontdekkingen'. Zo'n kijk op de geschiedenis van de
Europese roman is op zichzelf ook al een ontdekking.
Kundera zegt niet dat men als romanschrijver niet meer
om Flaubert heen kan, evenmin dat door J oyce de literatuur zo grondig is veranderd dat elke schrijver aan hem
schatplichtig is en dat zal moeten tonen in zijn werk.
Voor Kundera zijn Flaubert en J oyce grote schrijvers
waar elke schrijver zijn voordeel mee kan doen. Hij zegt
dat het hun ontdekkingen zijn en niet zomaar door anderen overgenomen kunnen worden zonder gevaar van epigonisme, aangezien ze Flaubert of Joyce niet zijn.
Wanneer J. F. Vogelaar schrijft dat 'De problemen die
Flaubert in en met zijn werk aan de orde heeft gesteld ...
onverminderd actueel zijn gebleven' , dan is dat maar tot
op zekere hoogte het geval. Hetzelfde geldt voor de andere schrijvers waar Vogelaar het in Terugschrijven over
heeft: Mallarmé, Beckett, Joyce, Kafka, Roussel, Sarraute, Musil. Zijn de problemen waar zij het over hebben
'onverminderd' actueel? Actueel is vooral de individualiteit van hun schrijverschap, en pas in tweede instantie het
aspect van hun werk waar Vogelaar de grootste nadruk
op legt: dat zij de problematische situatie van de literatuur in de twintigste eeuw hebben aangetoond. Dat zij
elk afzonderlijk hun persoonlijke literaire ontdekkingen
hebben gedaan vindt hij aanmerkelijk minder belangrijk. Waar Kundera afzonderlijke ontdekkingen ziet, ziet
Vogelaar een optelsom van 'schrijvers die geobsedeerd
zijn door het schrijven.' Dát is wat ze voor hem interessant maakt.
Bij Kundera figureren ongeveer dezelfde schrijvers als bij
Vogelaar (Flaubert, Sterne, Diderot, Musil, Kafka) ,
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maar hij beschouwt ze als schrijvers die eigen ontdekkingen hebben gedaan in 'het concrete leven' vanuit 'de
hartstocht van het weten', en niet alleen als vertolkers
van de onmogelijke positie van het schrijven. Hij heeft
het dan ook niet over 'tekst'. Voor Vogelaar bestaat de
literatuur uit 'tekst'. Wanneer hij schrijft bevindt hij zich
op 'een kruising, een knooppunt' waar alle teksten van
de Europese literatuur en cultuur samenkomen. Wat hij
zelf schrijft is daar een 'bewerking' van: 'Op het moment
dat je schrijft druppelt er uit je pen het extract van alles
wat je ooit aan letters hebt gezien en met betekenissen
overdekt hebt gelezen, alles wat er ooit geschreven is, alle
voorschriften, alles wat er in die Neurenberger trechter
vanje hoofd gegoten is.' Wat Vogelaar hier beschrijft als
iets dat onvermijdelijk het geval is voor elke schrijver die
een beetje bekend is met de literatuur, is een persoonlijke
preoccupatie. Het sluit ook aan op een bepaalde visie op
de moderne literatuur sinds Flaubert. Daarvoor geldt dat
de literatuur, zoals Flaubert voor eens en voor altijd zou
hebben aangetoond, haar onschuld verloren heeft omdat
alles is 'overdekt met betekenissen'. Vandaar dat men bij
Vogelaar en de schrijvers die hij in Terugschrijven behandelt een sterke behoefte ziet om aan noemers en betekenissen te ontkomen. (De literatuur heeft met een benoemde,
overbenoemde wereld te maken; daarmee gaat ze in debat. Als de
schrUver begint heeft hY· geen blanco papier voor zich en beschikt
hU ook niet over een neutrale taal' schrijft hij in het essay over
Beckett.
Het zijn niet de minste schrijvers geweest die zich bewust
en overbewust waren van de erosie van de taal en de cultuur: Flaubert, Musil, Beckett. Maar hun ontdekkingen
hebben geleid tot' de ziekte van het zelfbewustzijn' bij het
schrijven en tot de angst voor het doen van eigen ontdekkingen en voor het creëren van betekenissen. Kundera,
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die zich laaft aan dezelfde schrijvers, heeft die angst niet
meer en heeft kennelijk een argeloosheid weten te bewaren die hem in staat stelt om uit de Europese literatuur
van de laatste honderd jaar die elementen te kiezen die
voor hemzelf produktief zijn. Van Laurence Sterne en
Diderot heeft hij geleerd dat in literatuur iets van de lichtheid van het spel moet zitten; van Kafka dat de versmelting van droom en werkelijkheid de werkelijkheid vergroot en van vele mogelijkheden voorziet; van Musil dat
in de roman alle mogelijke 'rationele en irrationele, verhalende en meditatieve middelen' kunnen worden aangewend en dat er dan van 'de uiterste intellectuele synthese' sprake zou kunnen zijn.
Deze argeloze toeëigening en verwerking van de literaire
ontdekkingen in de Europese literatuur staat ver af van
wat Vogelaar nog voor mogelijk houdt. Zijn preoccupatie (het meest uitgesproken in het essay over Beckett) is
het schrijven zelf. Een schrijver die het schrijven in zijn
werk niet permanent als probleem opvoert is zich niet
voldoende bewust van de onmogelijke positie waarin zijn
métier zich de laatste honderd jaar bevindt. Literatuur
moet voor Vogelaar een 'purgatorium' zijn waarin de
taal met taal wordt gezuiverd van de erosie veroorzaakt
door het overvloedige gebruik en misbruik dat ervan is
gemaakt. Bij Kundera is het bewustzijn dat de taal door
meer mensen wordt gebruikt groot, maar het is geen fixatie zoals bij Vogelaar. Ook Kundera is er zich van bewust
dat de waarheid niet aan de dingen kleeft, maar in de taal
die men gebruikt. Bij hem leidt dat tot een strategisch gebruik van de taal; bij Vogelaar blijft het bij het problematiseren van het schrijven. Voor Vogelaar heeft de schrijver niets meer van een Prometheus, maar is hij een Hephaistos, 'een smid die de primaire taal tot een tweede
taal omsmeedt'. Dat is kernachtig uitgedrukt, maar het
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betekent tevens dat de schrijver geen 'schepper ofuitvinder is, maar iemand die varieert en combineert' . Dat het
schrijverschap tot zo weinig wordt teruggebracht kon
zelfs Flaubert niet accepteren. Dan ontbrak er toch een
essentieel element, zo blijkt uit een opmerking in een
brief aan Louise Colet: 'Je hebt misschien gelijk met je
opmerking dat door te veel lezen de fantasie, het individuele element, al met al het enige dat iets waard is, verstikt wordt.' Dat individuele element kan niets anders
zijn dan de onschuld, de argeloosheid, waar een kijk uit
ontstaat die onverwisselbaar van die bepaalde schrijver
is. Een schrijver is niets als hij niet vergeetachtig kan zijn,
een schrijver kan niet intelligent zijn als hij niet dom
durft te zijn.
Vogelaars fixatie op het schrijven-als-probleem in de literatuur van de laatste honderd jaar heeft onvermijdelijk
tot gevolg dat hij vele kanten van schrijvers niet ziet of
niet wil zien. In de twee essays over Flaubert wordt deze
voorgesteld als iemand die uitsluitend worstelde met 'de
beelden van de werkelijkheid' en die zich niet interesseerde voor zijn personages. Hij was iemand 'die de door
hem in de wereld gezette creaturen opvat" als een superieure grap" '. Deze voorstelling van zaken is net iets te
eenzijdig, ook al was Flaubert een kouwe kikker. Vogelaar heeft het er uiteraard niet over, maar Madame Bovary
is niet alléén maar een ironische roman over de kasteelromanverlangens van een dame uit de provincie. Dat is het
ook. Het is daarnaast de dubbelzinnige evocatie van een
realiteit, van een onvermijdelijke gang van zaken waar
Flaubert zelf een onderdeel van is en die hij alle recht
doet. En was hij naar eigen zeggen niet zelf Madame Bovary? Wie dat erkent moet het over Flauberts stijl als
vorm én inhoud hebben. Dat doet Vogelaar niet: 'Wil
men de betekenis van het werk van Flaubert echt vatten, dan moet
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men het niet over zijn thematiek hebben, ' Thematiek, zo lijkt
Vogelaar te zeggen, is iets dat is losgemaakt van de vorm,
van de manier waarop, Maar hfj maakt de vorm los van
de thematiek, terwijl ze niet te scheiden zijn, Zoals het
er voor hem ook niet toe doet dat de gepubliceerde brieven van Flaubert aan Louise Colet een opmerkelijke,
stroeve liefdesgeschiedenis vertellen die psychologisch
nogal intrigerend is, (Als verslag van een gemankeerde liefdesgeschz'edenis is de briefwisseling op zichzelf maar matig z'nteressant, , schrijft Vogelaar met de woordkeus van iemand die
voor zulke trivialiteiten als liefdesgeschiedenisjes zijn
neus ophaalt. Achter élke liefdesgeschiedenis zweeft bij
Vogelaar de kasteelroman, Nee, (boeiend zijn de brieven van
Flaubert vooral, omdat daarin de schermutselingen te volgen zijn
van twee elkaar uz'tsluitende opvattz'ngen over lz'teratuur', Als ik
het niet dacht: wanneer Flaubert schrijft dat hij duizend
kusjes geeft op Louises borstjes debatteert hij eigenlijk
over hun 'literatuuropvatting', en als hij schrijft dat hij
de volgende dag hun 'nestje voor de winter' in orde gaat
brengen heeft hij het eigenlijk over 'de taal als problematisch object',
Vogelaar schrijft in de inleiding van Terugschrfjven dat hij
in de bij hem aan de orde komende schrijvers vooral 'de
drijfveren in het schrijven' zichtbaar wil maken, 'de beweegredenen die de latente dynamiek van de door hen
ontwikkelde schrijfmethode uitmaken', Als dat zijn bedoeling is, dan geeft hij in deze essays minder dan hij belooft, want de 'drijfveren' waar Vogelaar het over heeft
blijken voor elke schrijver die hij bespreekt dezelfde: ze
willen ontkomen aan een taal die besmet en bemost is
door conventies en vulgarisatie, die betekenissen vastlegt, het vreemde buitensluit, die ingesteld is op het gewone en onmiddellijk begrijpelijke, Drijfveren veronderstellen echter iets meer, ik denk op zijn minst aan psy-
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chologische drijfveren en intenties. Daar heeft Vogelaar
het niet over, en dat verklaart onder meer de zanderige
kant van deze essays. Het 'persoonlijke' , het strikt individuele is in de literatuur waar Vogelaar zich mee bezighoudt een niet bestaande grootheid. Niet alleen wordt alles herleid tot een methode van schrijven, elke passie voor
een schrijver wordt geneutraliseerd door de strikte belangstelling voor de 'esthetische ervaring die in het
schrijfproces vorm aanneemt'. Het is alsof de mogelijkheid dat een schrijver ook nog over iets schrijft bij Vogelaar
uit het zicht is verdwenen.
Het is vooral omdat er zoveel kanten van de schrijvers die
hij bespreekt onaangeroerd blijven dat ik Vogelaars fixatie op het schrijven-als-probleem teleurstellend eenzijdig
vind. Maar de kwestie kan evenmin over het hoofd gezien worden. Vogelaar is ongetwijfeld degene die het
meest vertrouwd is met deze materie en het sluit ook direct aan op zijn eigen creatieve werk. De essays in Terugschry'ven getuigen van een begerenswaardige belezenheid
en van onmiskenbaar inzicht in de behandelde schrijvers,
ook in schrijvers die men niet direct in Vogelaars canon
verwacht, zoals Dostojevski. Zijn essay over de schilder
Francis Bacon moet het helaas zonder afbeeldingen
doen, zodat het moeizaam leest, maar wie de aflevering
van Raster (nr. 16) nog heeft, waar het oorspronkelijk in
stond, zal zien dat Vogelaar hier schrijft vanuit affiniteit.
Van affiniteit is natuurlijk in al deze essays sprake; ze
gaan over Finnegans Wake van James Joyce, Raymond
Roussel, Unica Zürn, Nathalie Sarraute, Virginia
Woolfs Golven, over utopie en de 'utopische methode',
over Kafka en Musil. Het zijn geen essays van iemand
die zich een 'literatuurliefhebber' wil noemen, 'tenminste niet als dat betekent: verzamelaar van glanzende
zinnen'. Het is alsof Vogelaar zich het genoegen van een
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glanzende zin wil ontzeggen omdat hij voor geen goud
wil behoren bij mensen die daar plezier aan beleven. Dat
is puriteins en ook wel verbazingwekkend voor iemand
die zoveel opheeft met Flaubert, voor wie goed denken
gelijk stond met goed schrijven, in matglanzende zinnen
liefst.
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Van het Reves
hogere bekrompenheid

Karel van het Reves 'ik ben een man van uiterst behoudende, ja bekrompen opvattingen' is Reviaanse ironie,
maar als zo vaak met ironie: het is niet geheel onwaar.
Nu bedoel ik niet dat hij in het Hollands Maandblad eens
schreef: 'Het is tekenend voor de totalitaire sfeer die in
ons land is ontstaan, dat de taal van de NSB, die we 3sjaar
niet gehoord hebben, weer salonfähig is. Dat hebben we
te danken aan de krakers.' Ik bedoel dat we hier te maken
hebben met een speciaal soort hogere bekrompenheid.
Dat soort hogere bekrompenheid heeft geen onbeduidende rol gespeeld in de geschiedenis van de twintigste eeuw,
speciaal als men denkt aan intellectuelen. Van het Reve
vindt bij voorbeeld dat men begrippen als 'waarheid,
recht, fatsoen, redelijkheid, niet "dynamisch", of "in
hun historische ontwikkeling" of "in hun geografische
bepaaldheid" moet zien'. Dat is niet zo maar een opvatting. Wie zo denkt, heeft een fundamentele keuze gemaakt met verstrekkende consequenties. Welke intellectuelen maakten die keuze zoal in het verleden? Julien
Benda toen hij La Trahison des Clercs schreef, Menno ter
Braak toen hij Van oude en nieuwe christenen schreef, George
Orwell toen hij Homage to Catalonia schreef en Karel van
het Reve met Het geloof der kameraden.
De keuze van deze intellectuelen was die van Belle van
Zuylen in 1792: kan ik mij verenigen met de slachtingen
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die Robespierre ten behoeve van de goede zaak der revolutie aanricht? Haar antwoord was, zoals dat van de
schrijvers die ik hiervoor noemde: nee. Benda klaagde in
1927 de liaison tussen Franse schrijvers en het Italiaanse
fascisme aan, Ter Braak hekelde in 1937 ideologie en middelen van het fascisme en communisme, Orwell in 1938
de revolutionaire moordzucht van de Moskou-gezinde
communisten tijdens de Spaanse Burgeroorlog, en Karel
van het Reve in 1970 de communistische wereldbeschouwing zoals die sinds de revolutie in 1917 werd gepraktiseerd. Zij bekritiseerden politieke en ideologische bewegingen die een duidelijke voorstelling hadden van de verbetering van het menselijk lot op niet kinderachtige
schaal. Ze ontdekten dat deze ideologieën doodgewone
menselijke zaken als 'waarheid, recht, fatsoen en redelijkheid' aan hun laars lapten als het erom ging de ideologie in praktijk om te zetten, en dat deze begrippen werden 'gerelativeerd'. Wat waar, rechtvaardig, fatsoenlijk
en redelijk was, moest worden gezien binnen de historische omstandigheden of in het licht van de gestelde idealen. Nu is het vrij duidelijk dat dergelijke begrippen altijd
wel iets te maken hebben met tijd en omstandigheden,
maar waarom wisten de genoemde schrijvers dan zo feilloos dat de waarheid, het fatsoen et cetera, op een gegeven moment zouden gaan sneuvelen?
De geschiedenis van begrippen als waarheid, recht, fatsoen en redelijkheid is de geschiedenis van het doel en de
middelen. Intellectuelen die zich verwant voelen met
Benda, Orwell, Ter Braak en Van het Reve zullen altijd
de nadruk blijven leggen op de middelen, dat wil zeggen
op het respecteren van de genoemde mooie begrippen.
Wat voor paradijs er ook wordt voorgeschoteld, als het
moet worden bereikt met censuur, beknotting van de bewegingsvrijheid, intimidatie, gevangenneming en derge17 2

lijke middelen is het doel suspect. Van het Reve vindt dat
er met zulke begrippen niet gemarchandeerd kan worden
en dat ze voor altijd en overal gelden. (Om dezelfde reden
vroeg Stefan Themerson om 'een leerstoel voor fatsoen'.)
Er is natuurlijk wel een verschil wat dit betreft tussen Van
het Reve en de andere hier genoemde schrijvers. Het moment waarop Benda, Ter Braak en Orwell hun boeken
schreven werd bepaald door omstandigheden die slechter
waren dan die in het jaar 1970, toen Van het Reve Het geloof der kameraden publiceerde. Hij zal zelf zeggen dat dit
niet zoveel uitmaakt, vijftien jaar ellende of over vijftig
jaar uitgesmeerde ellende. Hij heeft wat Het geloof der kameraden betreft gelijk, maar zijn opvatting over waarheid,
fatsoen et cetera paste hij even vurig toe op Nederlandse
toestanden die daar in mijn ogen niet zo erg om vroegen.
Deze begrippen lagen niet voortdurend op zijn lippen,
maar ze klonken door op het moment dat hij weer eens
een progressief windje belachelijk maakte en sprak van
de 'op herrie beluste intellectuelen-Jan Blokker, Laurens ten Cate, Marcel van Dam' ofvan 'de staatsgevaarlijke anarchist Lehning' en 'de linkse gek Chomsky', epitheta waarvan men zou denken dat een groot Russisch
dagblad er het alleenvertoningsrecht van had. Ik doe
niets af aan het principe dat waarheid, fatsoen et cetera
niet 'in het licht van de omstandigheden' moeten worden
bezien, maar Van het Reve maakt er ook een demagogisch gebruik van. In Een dag uit het leven van een reuzenkoeskoes schrijft hij in een van zijn 'Fragmenten': 'Waanzinnige toneelgroepen die voorstanders zijn van de stadsguerrilla of van
de halsafsnijders van Viet-Cong of RAF krijgen vele tonnen regeringssubsidie. ' Het is een van die krachtdadige humeurigheden die net te veel verwant zijn aan het soort tirades
dat De Waarheid in 1970 aan Van het Reve richtte: 'Alsof
deze beheerder van een soort literaire pendant van agenturen als The
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Voice of America en Radio Vrij· Europa zij·n leerstoel gekregen zou
hebben om wetenschap te beoefenen. '
Men zou kunnen zeggen dat er bij Van het Reve sprake
is van een 'hogere' en een 'lagere bekrompenheid'. Tot
zijn 'hogere bekrompenheid' behoort bij voorbeeld het
stukje dat hij schreef naar aanleiding van het zedengekwetste gekrakeel over de uitzending 'Beeldreligie' van
het programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer, opgenomen in Marius wil niet in Joegoslavië wonen. Daarin komen de welluidende zinnen voor: 'Het is hier de taak van
de overheid niet om maatregelen tegen de VARA te nemen, maar om de artiesten van deze omroepvereniging
in bescherming te nemen tegen de tyrannie van het bigotte grauw, dat bij ontstentenis van de brandstapel-door
Schopenhauer zo aardig de ultima ratio theologorum genoemd-om vergeldingsmaatregelen roept.' En: 'Is het
niet heel nuttig dat zulke mensen af en toe eens krachtig
in hun kakschoolgevoelens worden gekrenkt?'
Heel wat anders, en illustratief voor zijn 'lagere bekrompenheid', zijn de opmerkingen in een artikel dat hij
schreef in het Hollands Maandblad van augustus/september 1981 als begeleiding van een stuk van een nogal hysterisch en fanatiek reactionair iemand over 'De totalitaire
pest'. Het is niet geestig, het is ongeïnformeerd en van
een schrille kwaadaardigheid als hij schrijft: (De televisie
toont ons nu al geruime tij·d antitotalitaire demonstraties in Warschau, maar Wim Kok heb ik er nog niet bij· zien lopen', terwijl
een kind kan weten dat Wim Kok al vanaf het begin contacten heeft met Solidariteit.
Je zou van dit soort opmerkingen over Wim Kok, halsafsnijders en eters uit de subsidieruif niet zeggen dat ze
gemaakt worden door iemand die zo mooi schrijft over
wolken-communisten als Herman Gorter en Henriëtte
Roland Holst en die over Ter Braak zei dat hij diens
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'open mindedness' zo bewonderde: 'De openheid en ridderlijkheid waarmee Ter Braak bijvoorbeeld schreef dat
hij plezier beleefd had aan Dorp aan de rivier.' Toch horen
de beide kanten bij elkaar zoals het geruite pak en de sigaar bij Evelyn Waugh-een naam die hier niet voor de
show wordt genoemd.
Van het Reves afkeer van historisme loopt door al zijn
essayistische werk. Hij heeft die gemeen met de filosoof
die hij het meest aanvoert ter staving van zijn beweringen, Karl Popper , de schrijver van De armoede van het historisme. Die onwil om de dingen in historisch perspectief te
zien begon Van het Reve in zijn proefschrift Goed en schoon
in de Sowjet-kritiek, later uitgegeven onder de duidelijker
titel Sowjet-annexatie der klassieken. Deze annexatie sinds
1935 van Shakespeare, Rembrandt, Tolstoi, Bach en vele
anderen had plaats op 'historische' gronden: ze werden
zo gelezen en beluisterd dat ze 'zo geen communisten,
dan toch fellow-travellers' werden. In Het geloof der kameraden bestrijdt Van het Reve het historisch materialisme
omdat het schijnt te weten hoe de geschiedenis verloopt
en zal verlopen. Door zijn persoonlijke afrekening met
het materialisme, de dialectiek en het historisme ontvouwt hij tegelijk zijn eigen manier van denken. Het
historisch materialisme, dat zegt dat de 'materie' de
'geest' bepaalt, is onverdraaglijk omdat Van het Reve de
geest juist vrij en onafhankelijk van wat ook wil houden.
De tot het historisch materialisme behorende theorie omtrent de 'causaliteit' en aangaande het 'determinisme'
worden met filosofische argumenten en met broodnuchtere Reviaanse voorbeelden ontkracht.
De historisch-materialistische theorie dat de werkelijkheid in de geest wordt weerspiegeld tast de essentie aan
van Van het Reves ideeën omtrent de geest: als van die
weerspiegeling sprake zou zijn, zou de menselijke geest
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niet iets anders over de werkelijkheid kunnen denken dan
die werkelijkheid wil. Het tegenspreken van de werkelijkheid is Van het Reves belangrijkste bezigheid. En dan:
'Waarom moet een ding dezelfde eigenschappen hebben als zijn
weerspiegeling? In de "weerspiegeling" van de Noordzee in het
menselijk denken kan m.en niet verdrinken, in de Noordzee zelf
wel. '
Het is van een ijzeren logica dat Van het Reve in dit verband ook een aanhanger is van Pascal, die van mening
was dat als de neus van Cleopatra kleiner was geweest,
de wereld er heel anders zou hebben uitgezien. Aan de
neus van Cleopatra komt geen geschiedenis te pas. Politieke en economische historici die denken dat het uitbreken van een oorlog belangrijke historische oorzaken
heeft, die al I an niet samenhangen met het verkrijgen
van gronnstoffen of afzetgebieden, vinden Van het Reve
op hun weg: 'Mijns inziens wijst het nuchtere historische onderzoek in de richting van Pascal, en in de richting van het spreekwoord dat kleine oorzaken soms grote gevolgen hebben. ' Van het
Reve is meestal voorzichtiger, maar dit keer voert hij het
grote geschut van het 'nuchtere historische onderzoek'
aan om iets te beweren waar, na de literatuurwetenschappers, de historici van wakker kunnen liggen.
De onhistorische en onafhankelijke relatie van het menselijke denken t.o.v. de werkelijkheid ziet Van het Reve
bij schrijvers die hem bevallen. Hij citeert in Een dag uit
het leven van een reuzenkoeskoes een zin uit een catalogus van
een Gorter- en Roland Holst-tentoonstelling die luidt:
'Hun werk is een uiting van de geest, de stijl, de sfeer die
in die tijd bestond.' Daar was volgens Van het Reve helemaal geen sprake van: 'Ze zijn net zo min het produkt van hun
tijd, ze geven hun tijd net zo min weer, ze zij·n net zo min uit hun
tij·d te verklaren als een bloem te verklaren is uit de grond waar hij·
groeit. ' Schrijvers, dichters en essayisten, is Van het Re-

176

ves suggestie in dit stuk, gedijen het beste als 'tijd' en
'dichter' langs elkaar heen schuiven, zoals volgens hem
het geval was met Gorter. Schrijvers waar Van het Reve
wat voor voelt zijn over het algemeen langs-hun-eigentijd-heen-schuivers. Hij heeft zelfs een theorie over Elsschot, waar niks van klopt, maar waarin beweerd wordt
dat Elsschot in zijn eigen tijd niet werd gewaardeerd omdat hij niet binnen de literaire consensus paste. Nabokov
en Evelyn Waugh schreven geen boeken aan de hand van
de tijd en hadden ook geen boodschap voor de tijd. N abokov wilde, schrijft Van het Reve, geen boeken maken
'die inzicht verschaften in de psyche van hun hoofdpersoon, ofin de psyche van hele groepen, boeken die enige
boodschap of enig engagement vertoonden, boeken die
"representatief' waren voor "deze tijd'''.
Het is niet altijd even makkelijk om uit te maken of bepaalde opvattingen van Van het Reve tot de hogere dan
wel tot de lagere bekrompenheid behoren. Het komt nogal eens voor dat hij ergens een mening over heeft zonder
dat hij zich grondig in de materie heeft verdiept-en dat
er dan ook bij zegt. Hij doet dat niet voor niets. Hij kan
een lang stuk schrijven over 'Het leerstuk van de repressieve tolerantie' zonder een letter van Marcuse gelezen
te hebben. Hij kan een recensie schrijven ovér het Cubaboek van Harry Mulisch zonder iets van Cuba af te weten, en hij kan de literatuurwetenschap wegvagen op
grond van het lezen van enkele bladzijden. Deze instelling heeft alles te maken met zijn hogere bekrompenheid,
die eruit bestaat dat men zijn eigen indrukken, de eerste
naïeve kennismaking met iets, niet moet wantrouwen.
Van het Reve vindt dat men de dingen moet nemen zoals
ze zich aandienen. Als iets niet deugt-bij voorbeeld wanneer iemand een ander de hersens inslaat-dan wordt die
ondeugd niet minder als blijkt dat hier allerlei psycholo-

177

gische verklaringen voor zijn. Dat iets 'historisch gegroeid' is en 'dat men zich moet verplaatsen in de gedachtenwereld van mensen' waar men het op het eerste
gezicht niet mee eens is, houdt Van het Reve voor een
'opinion chic'. Ik ben geneigd deze opvatting, als hij polemisch wordt gebruikt, tot Van het Reves hogere bekrompenheid te rekenen, want het komt nogal eens voor dat
hij op die manier opinies bestrijdt die algemeen voor vanzelfsprekend gehouden worden. Uren met Henk Broekhuis
is het boek waarin hij zulke vanzelfsprekendheden aan de
orde stelt. De consequentie van dit zelfvertrouwen is dat
het wel eens te groot kan zijn voor het onderwerp, zoals
in de discussie over de evolutietheorie en in het geval van
de literatuurwetenschap. Wel schept hij door deze manier van doen veel consternatie en verwarring, en ik zou
liegen als ik dat niet de moeite waard vond. Wat aan Van
het Reve ontbreekt zijn 'second thoughts', de bereidheid
zich te verplaatsen in de gedachtenwereld van mensen
waarmee hij het 'at first thought' niet eens is, zodat ze
in ieder geval 'begrijpelijk' worden.
Op de vraag of Karel van het Reve toch niet 'oergeestig'
is, antwoordde H. A. Gomperts eens: (Nou, oergeestz"g,
-geestig. Weetje wt·e oergeestig t·s? Zijn broer. 'Het is een perfecte typering. De geestigheid van Karel van het Reve zit
in zijn aanpak: de zorgvuldig gekozen voorbeelden om
zijn 'theorieën' te illustreren zijn broodnuchter, de woorden die hij tussen aanhalingstekens zet worden alleen
daardoor al belast met hoon - zoals zijn broer indertijd
hoofdletters gebruikte en daarmee een geestig-verheven
effect bereikte. Met sardonisch genoegen gebruikt Van
het Reve bekende namen die helemaal niet ter zake zijn.
Over de uitdrukking 'Zo heer, zo knecht' schrijft hij in
Uren met Henk Broekhuis: 'De uitdrukking zelf is in strijd
met de Nederlandse syntaxis. Je kunt niet "zo minister,
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zo staatssecretaris" zeggen of "zo Paul, zo Marcus".'
Van het Reves geestigheid is terloops, het is iets in zijn
zinnen. In de zin 'Maar waarom zou Haydn mij-die hij helemaal niet kende- deelgenoot maken van zijn gevoelens?' is het gedeelte tussen gedachtenstreepjes iets bijna normaals, en
toch is het niet zonder komisch effect. Die terloopsheid
weet Van het Reve te handhaven; hij is iemand die veel
aandacht heeft voor het effect dat je met taal teweeg kunt
brengen. (Vandaar dat Hugo Brandt Corstius altijd het
gevoel heeft dat Karel van hêt Reve over zijn schouder
kijkt.) Lezers van zijn boeken hebben bij herhaling kunnen lezen dat het er bijna altijd op neerkomt dat men
woorden op een onverwacht moment moet gebruiken.
Dit brengt hem er echter niet toe deze kennis in elk stukje
te gebruiken. Hij begon een van zijn 'fragmenten' met
een sterke en onverwachte zin: 'TY·dens de honderd dagen (ik
weet niet hoe Je een restaurant moet binnengaan, noch hoe Je een
sigaar bij Je oor moet laten kraken, maar ik weet wel hoe Je een
alinea kunt beginnen)-tY·dens de honderd dagen heeft Benjamin
Constant bly"kbaar met Napoleon meegedaan. ' De eerste alinea
van het volgende fragment heeft echter weer niets bijzonders, en toch is het alsof ook die daardoor iets bijzonders
meekrijgt.
Bij Van het Reve werken de dingen zo: hij is tegen het
historisme, maar als compensatie geeft hij de lezer zijn
'ideologische antropologie', een scherpe aandacht voor
de manier waarop gedacht wordt in de tijd waarin hij zelf
leeft. Hij is tegen symboliek, allegorie en psychologie in
literatuur, maar hij compenseert het met vele korte en
lange essays over hoe schrijvers te werk gaan en met
scherpe aandacht voor de elegantie van gedachten en zinnen. Hij heeft een afschuw van het soort pathos dat men
kan vinden bij André Malraux en Ernest Hemingway,
maar daarvoor biedt hij Elsschot, Multatuli, Toergenjew
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en Tsjechov in ruil aan, schrijvers die' zonder versiering'
schrijven.
Ik denk dat het een vreemd soort originaliteit is waardoor
Van het Reve de aandacht van de lezer weet vast te houden. De manier waarop hij denkt is op het eerste gezicht
niet zo bijzonder. Het geheim en de charme zitten in het
gewone van dat denken. Het is als met die doodgewone,
eigenlijk te vage begrippen als waarheid, fatsoen et cetera. Normaal vallen ze nauwelijks op in de zee van woorden, behalve als iemand als Van het Reve opmerkt dat
er slordig mee omgesprongen wordt. Het is te vergelijken
met de affaire van het wc-papier. Van het Reve kon dat
nergens krijgen in Rusland toen hij daar een jaar woonde. Iets gewoners als wc-papier bestaat er nauwelijks,
maar het moet voor hem iets geweest zijn als de waarheid, het fatsoen, die kon hij daar ook niet krijgen. In de
twee potten waarmee Van het Reve naar Rusland ging
zat wel pindakaas maar het waren ook metaforen: die
pindakaas stond voor alles wat er in Rusland niet was en
waarvan het, zonder aan de historisch gegroeide omstandigheden te denken, onredelijk was dat het er niet was.
Het gewone is het bijzondere bij Karel van het Reve: niet
de heroïek van Malraux, maar de kaas van Elsschot.
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Het licht tussen de woorden

Met Kees Fens heb ik altijd zo mijn problemen gehad als
ik zijn kritieken, eerst in het dagblad De Tijd en later in
de Volkskrant, las. In het kielzog van het tijdschrift Merlyn
vertolkte hij een standpunt dat lijnrecht inging tegen
mijn eigen gedachten over de betekenis en de werking
van literatuur. De consequentie van het leerstuk van 'de
autonomie van het literaire kunstwerk' waar Fens zich
een aanhanger van toonde, was dat de literatuur zichzelf
genoeg was. Wie een boek gelezen had, had een aantal
uren op een fictioneel eiland doorgebracht. Dat een boek
tijdens en na het lezen een bepaalde invloed op de lezer
uitoefende en dat het iets zou kunnen betekenen binnen
de cultuur, viel buiten het leerstuk en daar werd dus niet
over gepraat. Dat zou al gauw leiden tot filosofie, psychologie, cultuurgeschiedenis en wereldbeschouwing en dat
waren nu juist gebieden die Merlyn buiten de literatuur
wilde houden. Dat er sprake zou kunnen zijn van wisselwerking tussen literatuur en werkelijkheid werd door
Kees Fens en].]. Oversteegen genegeerd, onder meer op
grond van de theorie dat het literaire kunstwerk 'fictie'
was. Ook het leven van een schrijver mocht op geen enkele manier in de overwegingen van een kritiek betrokken
worden en de criticus zelf moest een 'teruggetrokken' positie innemen, zich zakelijk bij de tekst houden zodat zijn
persoon niet in een kritiek te herkennen zou zijn. Deze
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instelling vond globaal zijn uitdrukking in de bundels
waarin Fens zijn eerste essays en kritieken verzamelde,
De eigenzinnigheid van de literatuur en De gevestigde chaos.
Een uitvloeisel van de leer was dat Kees Fens zijn persoonlijke binding met het katholicisme scheidde van zijn
werk als literair criticus, wat bij voorbeeld bleek uit zijn
verdediging van Jan Wolkers tegen clericale aanvallen.
De literatuur en het katholieke geloof waren twee werelden die Fens niet op elkaar betrok, daarmee zijn persoonlijke instelling en de dogma's van Merlyn volgend. Fens
veranderde in de tweede helft van de jaren zestig onder
invloed van de algemene gisting in de katholieke kerk, al
ging hij niet zo ver dat hij meezong in het koor van de
'moderne liturgie', voorgegaan door Huub Oosterhuis
en al ras leidend tot gitaarspel op het altaar. In de bundel
met de veelzeggende titel Tussentijds (1972) trad ineens een
Fens te voorschijn die het had over zijn 'verscheurdheid'
en die meedeelde dat hij de analyse van literatuur nog
slechts ten dienste zou stellen van meer persoonlijke beschouwingen. Dat was een opmerkelijke ontwikkeling,
die voor de lezers van zijn kritieken nogal uit de lucht
kwam vallen, want persoonlijke beschouwingen waren
dingen die Fens in de inleiding van het tien jaar eerder
verschenen boek De eigenzinnigheid van de literatuur niet ter
zake vond.
De verandering had een radicaal karakter. Fens maakte
zijn lezers deelgenoot van de crisis in zijn 'geloofsbeleving' op een manier die veel weg had van een 'getuigenis'. In dezelfde periode, de tweede helft van de jaren
zestig, lietJ.J. Oversteegen het leerstuk van de fictionaliteit vallen.
'Toewijding aan de regelmaat' noemde Fens in 1964 de
zwaarste opgave van de criticus. Niet ontkend kan worden dat Fens die toewijding bezat en jarenlang schreef
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over alles wat er op het gebied van de Nederlandse literatuur verscheen. Tot het hem te veel werd en hij er eind
1977 mee ophield. Hij schreef toen, niet meer te willen
wedijveren met de oneigenlijke middelen waarmee de literatuur werd aangeprezen, door reclame van de uitgevers en door critici die positief schreven over een boek
waar hij het belang niet van inzag. Voor hIj het boek
besprak, was het volgens hem door advertenties en andere kritieken al zo geprezen dat zijn eventuele misprijzen
niet anders dan als dwarsliggerij zou kunnen worden opgevat. Hij noemde één voorbeeld, Bouwval van Frans
Kellendonk, dat gebrek aan kwaliteit zou bezitten. De
waardering hiervoor zou, gegeven het ontbreken van
kwaliteit, nivellerend werken. Fens constateerde bij de
krant waaraan hij meewerkte ook 'een hang naar lichtheid en luchtigheid in de besprekingen' en zag daardoor
de serieuze, uitvoerige kritieken in het gedrang komen.
Fens' argumenten om op te houden met het schrijven van
kritieken hebben mij nooit erg overtuigd. Wat hij er zelf
ook over losliet, belangrijker was dat bij de Volkskrant een
situatie was ontstaan waarin Fens niet meer de enige criticus was. Daardoor ontstond een verwarring van standpunten en werd zijn positie een onduidelijke. (De veranderingen van de laatste jaren hebben weer voor enige
duidelijkheid gezorgd zodat we hier slechts geschiedenis
schrijven.) Dat neemt niet weg dat ook Fens in 1977 een
van die critici was uit het rijtje van Vestdijk, namelijk de
'vermoeide'. Het feit dat Fens Bouwval van Kellendonk
niet als een bijzonder debuut zag, illustreerde in mijn
ogen dat hij het contact met de literatuur van de nieuwe
generatie verloren had, en daarmee met de critici die
deze generatie volgden. Het is een begrijpelijke ontwikkeling, die Fens zelf echter niet in dit licht wilde zien. In
1978 bundelde Fens onder het pseudoniem A. L. Boom de
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columns die hij in het weekblad De Tijd publiceerde: De
eenzame schaatser. De persoonlijker toon van deze stukken
onthulde een gedachtenleven waar ik al evenzeer weinig
in wilde zien. Nu Fens zichzelf niet meer achterhield,
bleek hij een wereldlijke monnik te willen zijn, die wel
'midden in de wereld' wilde staan, maar die een hang
had naar contemplatie en stilte en die 'de tijd' als een
monsterlijk kwaad zag waar hij eigenlijk niks mee te maken wilde hebben. Bovendien ontwikkelde hij in deze
stukken een soort filosofie van de melancholie die erop
neerkwam dat we blij mogen zijn dat er nog veel te treuren is, want dat leverde zulke mooie literatuur op. Deze
filosofie van het lijden, door tweeduizend jaar christendom geïnspireerd, werd met de lichtvaardigheid gebracht van iemand die in zijn contemplatieve kluis totaal
vergeten is dat de werkelijkheid niet uit zijn cel bestaat.
Enkele maanden na zijn afscheid als criticus van de nieuwe Nederlandse literatuur begon Fens, op 23 januari
1978, een wekelijkse rubriek op maandag over boeken die
hij zelf had uitgekozen. Daardoor ontstond een Nederlandse versie van Sainte-Beuves Causeries du Lundi. Vanaf
dat moment moeten de literatuur en de wereld, in de
geest van Sainte-Beuve, zich pas echt voor Fens geopend
hebben. Was de literatuur in de tijd daarvoor een afgesloten heelal, nu openden zich de deuren en stroomden de
levens van schrijvers, de cultuurgeschiedenis, de anekdotes, de literatuurgeschiedenis en de fotoboeken over leven en werken van schrijvers zijn geest binnen. En dit alles ging niet ten koste van nauwkeurige en 'analytische'
aandacht voor de literatuur. De literatuur ging nog meer
betekenen voor Fens, hoezeer hij haar ook probeerde te
relativeren door op zondagmiddag op de voetbalvelden
rond te hangen.
Als de in Oliver Hardy als denker verzamelde stukken van
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zijn maandag-rubriek de verandering al niet laten zien,
dan zeker de uitspraken die hij deed in een gesprek met
Willem Kuipers in de Volkskrant van 2 juli 1982, waaruit
blijkt dat hij weggegroeid is van het idee dat de literatuur
slechts 'fictie' is. Op de vraag of de literatuur in staat is
hem in de war te brengen antwoordt hij: 'Nou ja, je gaat
niet direct een ander leven leiden, maar de uitwerking van iets
groots geeft mij toch wel het gevoel dat de fundamenten van mijn
bestaan in het geding zijn . .. Ik zal niet zeggen dat je er beter van
wordt, maar het komt in je visie op de wereld tot uitdrukking. '
En op een vraag over de verhouding van de literatuur tot
de werkelijkheid: 'Wat de krant geeft zijn de feiten waarvan de
literatuur de fundamenten kan laten zien. Je moet de krant wel bliJven lezen. Maar in samenhang met de literatuur, die verbeeldt wat
er onder het oppervlak zit waarmee wij dageLijks te maken hebben. '
Zulke uitspraken zouden vroeger ondenkbaar geweest
ZIJn.

De door Fens meerdere malen geciteerde uitspraak van
Cyril Connolly, dat voor een oudere criticus alleen maar
meesterwerken geschreven kunnen worden omdat hij
middelmatigheid na zoveel jaren niet meer verdraagt, is
ook voor hem zelf gaan gelden. Zelfs op een letterlijke
manier: het is alsof er nu alleen nog maar' grote' en 'superieure' schrijvers bestaan voor Fens. Er is nauwelijks
een stuk in GLiver Hardy als denker waarin niet gezegd
wordt dat we hier met een groot, de grootste, of met een
van de grootsten te maken hebben. Zo vreemd is dat nu
ook weer niet, tenslotte heeft Fens het over Dante, Petrarca, Donne, Orwell, Nabokov, Yourcenar, Wilde,
Kaváfis, Pascal, Borges, maar het valt wel op dat hij het
zo vaak doet. Er gaat een oprechte bewondering achter
schuil, maar het is ook karakteristiek voor een manier
van lezen.
Dat Fens zoveel grote schrijvers ziet, is van dezelfde orde
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als zijn herhaalde verklaring dat hij een 'uitputtende' of
'overvolle' studie of biografie onder handen heeft. Dat
zal zeker vaak het geval zijn, maar de indruk van uitputtendheid en overvolheid ontstaat ook als je binnen enkele
dagen het levenswerk van een biograaf of literator moet
laten bezinken. Dat gaat niet, vandaar dat een boek al
gauw 'overvol' is. Op dezelfde manier is een schrijver
'groot' als je geconfronteerd wordt met de literaire vermogens van Dante ofYourcenar. Fens' bewondering betreft vóór alles de literaire kwaliteiten van een schrijver,
de 'superieure' verwoording, de dubbele betekenissen,
de doordachte vormgeving. Als het echter om iemands
denkwereld gaat, de waarde van zijn gedachten en het
soort waarheid dat hij zoekt, spreekt men niet zo snel van
'groot'. Dat heeft te maken met een andere manier van
denken en lezen. Fens schrijft over zoveel verschillende
schrijvers dat hij onmogelijk annexerend kan lezen, en dat
zou hij in principe kunnen doen, nu hij schrijft over wat
hij wil. De werelden van Orwell en N abokov lopen ver
uiteen. Je kunt voor beiden bewondering hebben, maar
uit een soort verwantschap over ze schrijven kan maar
over één van hen. Waar het om verwantschap, of om
door persoonlijke motieven gestuurde nieuwsgierigheid
gaat, is 'grootheid' slechts een categorie uit het grote
boek van de wereldliteratuur. Fens' echte voorkeur is in
werkelijkheid beperkt, maar hij schrijft over veel schrijvers die dan weliswaar 'groot' zijn, maar die hem niet al
te direct raken. Zijn voorkeur wordt nu bepaald door wat
er van en over 'grote' schrijvers in de boekwinkel ligt.
Zijn hartstocht ligt bij schrijvers als Yourcenar, Donne,
Johannes van het Kruis, Leopold, Bloem en George Herbert.
Bij het annexerende en assimilerende lezen vermengt de
belangstelling van de lezer zich met de literaire wereld
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van de schrijver, dichter of filosoof, zodat de kijk van die
lezer op de wereld gekleurd wordt door wat hij leest of
heeft gelezen. Fens tendeert steeds meer naar deze manier van denken en lezen, zoals blijkt uit de stukken die
zijn hartstocht verraden. Daarnaast blijft hij de beschrijvende, navertellende of parafraserende criticus.
Fens is een criticus die alle aandacht heeft voor het karakteristieke en individualiserende van de schrijvers. Hij
weet dat te ontdekken en met een elegant gemak te beschrijven. Wat dit betreft gaat Fens, zoals hij het twintig
jaar geleden omschreef, nog steeds waar de woorden
gaan, maar nu aangevuld en ondersteund door, wat toen
heette, 'ergocentrische informatie'. Het individualiserende van zijn kritieken maakt Fens tot een betrouwbaar
criticus. Zelf spreekt hij overigens niet van 'individualiserend', hij heeft het over 'eigenheid' of variaties daarvan als 'het eigen heelal', of 'het eigene', een woordkeus
die op mij een neo-katholieke indruk maakt.
De kronieken in Gliver Hardy als denker hebben een aangenaam afstandelijke toon, die Fens alleen verlaat in het gebruik van de bijvoeglijke naamwoorden, waarvan het
woord 'superieur' wel zijn grote liefde heeft. Fens moet
bijna permanent op de top van de Olympus gezeten hebben: het aantal keren dat hij woorden als 'meesterliJk', 'superieur', 'volstrekt briljant', 'ronduit magistraal' gebruikt is
gelijk aan het aantal stukken in dit boek, op twee of drie
na. Fens heeft ook een aantal stilistische hebbelijkheden
die mij op den duur gaan tegen staan. Zoals, wat ik
noem, de hijgende voorwerpzinnen, zinnen die met het
lijdend voorwerp beginnen en daardoor iets hijgends en
amechtigs krijgen. Er ontstaat dan een preektoon: 'Vol
van mensen staat zy'n vroege poëzie', 'Vryneid betekent ook . .. "
'dejilosoje die zy' ook is'. Fens heeft bovendien de neiging
om iets op een heel speciale manier te willen zeggen, waar
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het genoegen van het woordgeknutsel vanaf straalt: 'de
beknoptheid van het LatUn, die bijna iedere vertaler met de mond
vol woorden laat staan', 'voorbeelden die moeten wekken' en trekken', 'Poëzie in het licht van P. C. Hooft' (de titel van een lezing over het licht bij P. C. Hooft). Of, ook met betrekking tot Hooft: 'Hooft moet al heel vroeg Petrarca in de ogen
hebben gezien (en naar de ogen hebben gezien) '. Ook het overmatig gebruik van het woordje 'en' aan het begin van een
zin is hinderlijk. Dat heeft de bedoeling om het betoog
vloeiend te laten verlopen, maar het hangt er wel erg vaak
als een tot niets dienend voegwoord bij.
Oliver Hardy als denker is verdeeld in een afdeling over buitenlandse, tot de wereldliteratuur behorende schrijvers,
en een over Nederlandse. De stukken die Fens aan de
buitenlandse schrijvers wijdt, hebben al een zeker krediet
vanwege het onderwerp; een stuk over Oscar Wilde wil
je altijd wel lezen en het moet wel heel slecht zijn wil je
het vervelend vinden. Maar het is toch niet alleen vanwege het zekere onderwerp dat deze stukken zo leesbaar
zijn. Ze zijn ongedwongen geschreven, vrij van literairtheoretisch jargon, in het geheel niet schools en vallen
met de deur in huis, waarna Fens een aangenaam mengsel biedt van niet in de lucht hangende anekdotiek, begrip
voor het werk, aardige typeringen uit de losse hand, zonder dat dit alles ten koste gaat van de aandacht en de analyse van het werk. Fens' individualiserende kritiek krijgt
hier een onhollands niveau. De wat overmatige aandacht
voor het worstelen met het katholicisme dat Fens bij veel
schrijvers ontdekt, valt daardoor niet eens zo op.
Het problematische van het katholicisme in deze heidense tijd en de mystieke traditie ervan behoren tot Fens'
preoccupaties, zodat hij zelfs in het leven en werk van
Oscar Wilde enJamesJoyce al snel de wierook ruikt. Het
is eveneens opvallend dat Fens bij wel érg veel schrijvers,
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en met name dichters, grote belangstelling voor het
'licht' ontdekt: bij Dante, Petrarca, GezelIe, Borges,
Joyce, Hooft. Bij Petrarca heet het: (het eeuwige licht, het
licht van de ogen en het licht dat God is. 'Bij Dante: (het eeuwige
licht, dat de eeuwige waarheid is' of (het licht van de ogen van
de geliefde vrouw. 'Bij Hooft, (de grootste lichtdichter', kan de
(moedertaal een lichtheid hebben als tot Gorter en Leopold niet meer
mogelijk bleek. ' Vooral als het om het licht gaat kan Fens
zijn hebbelijkheid om met de taal te spelen niet inhouden,
dus kan er staan: (Ook daarin licht bijna elke regel op als poëzie. '
Deze typische ftxaties staan tegenover het vele onderhoudende en treffende, dat zich uitstrekt van analyses van
het werk tot terloopse karakteriseringen. Zoals van
J. C. Bloem, de dichter die zijn hele leven (zocht naar een
manier om bezoldigd te kunnen lezen' en die vaak (iets wilde willen '. Over Couperus staat er: (Uiterlijk lijkt hij mij iemand
die anderen altY·d aan hun herinnering laat twijfelen: hY· schept
verwarring over zichzelf. . . De man die nooit op zichzelf lykt,
heeft geleefd als een toerist. 'Shaw maakt op Fens altijd de indruk van een (oP latere leeftyd bekeerde sater', Kaváfts is (een
balling in z&"n eigen beschaving' en Orwell is (t·emand wiens gezelschap je wilt zoeken als je niet wist dat hY· het waarschy·nlYk
nz·et zo op prY·s zou stellen '. N abokov is als schrijver en professor een (organüatiedeskundige '. Maar ineens staat er dan
weer zo'n vreselijke typering als deze over Multatuli, die
voor Busken Huets krant 'gortdroge stukjes' schrijft, (voor
droog brood'.
Het stuk waaraan het boek zijn titel ontleent, begint heel
aardig over de op niets gebaseerde hoogmoed van Oliver
Hardy, die wordt vergeleken met die van Van Deyssel.
Het is alleen jammer dat de vergelijking uiteindelijk niet
opgaat, want de hoogmoed van Van Deyssel wordt noch
humoristisch, noch tragisch bevonden. Die titel is ook zo
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maar een titel en heeft geen echo's in de andere stukken.
De titel van het stuk over Marguerite Y ourcenar zou passender zijn geweest, ondanks de zwaarwichtigheid ervan:
'Het eiland van het volledige leven'. Leven en werk van
Yourcenar oefenen een grote aantrekkingskracht op Fens
uit en dat blijkt uit de zinnen en de woordkeus. Het zijn
precies de kanten van Yourcenar waar Fens zoveel in
ziet, die voor mij vol niet bestaande harmonie en onwezenlijke aandoende wijsheid zitten, een aan heiligheid
grenzend fIlosofisch evenwicht, dat bij Fens tot metafysische lyriek leidt. Wanneer Fens haar levensfIlosofie parafraseert, gaat dat zo: 'Leven is, in vrY·heid, die wel ongebondenheid maar geen bandeloosheid is, tot zelfverwerkely"king komen,
midden in de wereld, alles ziende in de wereld. Maar dat ook nooit
zonder de erkenning van een God, de onzichtbare, welke aard die
ook moge hebben. Midden in de wereld zY·n met de ogen open . .. '
Mijn bezwaren tegen dit soort proza hebben met vorm
en inhoud te maken. Zo hoor je spreken alsje per ongeluk
's morgens de radio aanzet op een verkeerde zender: ook
dan gaat het van 'alles ziende', 'midden in de wereld', 'vry·,
maar niet bandeloos'. In hetzelfde stuk draait alles om het
woord 'voltooiing': het gaat om de 'voltooiing van de eigen
gestalte', om 'levensvoltooiing " 'voltooiing is een werkelijk proces
van onderweg zY·n '. Het is jammer dat Fens zich in dit stuk
zo laat gaan en zijn ongedwongen distantie verliest. Het
aardige aan Oliver Hardy als denker is niettemin dat je uren
over literatuur kunt lezen zonder geconfronteerd te worden met alle ondeugden die tegenwoordig gebruik zijn
geworden in de literatuurbeschouwing.
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Radicaal ge sublimeer

I

De politieke essayist die met grote regelmaat over de lopende politieke gebeurtenissen schrijft wordt gewaardeerd of met dezelfde regelmaat boven de krant uitgevloekt om zijn mening. De belangstelling van de lezer
reikt niet verder dan die mening en strekt zich niet uit tot
de persoonlijke sentimenten van de schrijver. Dit gaat op
voor de meeste politieke essayisten, alleen niet voor
H.]. A. Hofland, ondanks zijn eigen verlangen een
'naamloze figuur' te zijn. In de zelfbewuste toon en stijl
van zijn politieke artikelen, waarvan de suggestie uitgaat
dat het heilloos is te proberen hem iets wijs te maken, is
een krachtige moedeloosheid en een diepe neerslachtigheid gesublimeerd. Die moedeloosheid is van een onderdrukte radicaliteit en komt te voorschijn in de harde typeringen die hij geeft en in de woordkeus.
De sublimering is al te zien in de titels die hij zijn boeken
geeft. Opmerkingen over de chaos doet mij altijd denken aan
een man die met zijn handen in zijn zakken en met een
minimum aan interesse uitleg geeft bij een massacre; Betrekkelyke kleinigheden is een understatement als men bedenkt dat het boek onder meer de ondergang van Nixon
analyseert, en Overpeinzingen is een titel die men zou verwachten van een conservatieve dominee. Al die titels zijn
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duidelijk eufemistisch bedoeld, omdat het toch over heel
ernstige onderwerpen gaat. In Overpeinzingen zijn de onderwerpen wel minder ernstig, maar voor de schrijver
belangrijk genoeg. Hofland vraagt zich vaak afhoe groot
of hoe klein iets is. De tic van een politicus is hij bereid
even belangrijk te vinden als een van z'n ingrijpende
beslissingen, gemeten naar het effect. De manier waarop
een Kamerlid naar de interruptiemicrofoon loopt drukt
in zijn ogen niet minder 'politieke kracht' uit dan diens
woorden.
De informele, onder het pseudoniem S. Montag geschreven beschouwingen in Overpeinzingen verhouden zich tot
zijn politieke artikelen als klein tot groot: Hofland ziet in
schijnbaar kleine dagelijkse voorvallen of zich herhalend
menselijk gedrag meer betekenis dan men algemeen geneigd is eraan toe te kennen, zodat het in onbruik raken
van taartjes als bewijs kan gelden voor de ondergang van
de bourgeoisie. Een kleine gedenksteen met de naam
'Andrea Grilli' in een Italiaans stadje is in staat de werkelijke betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor hem op
te roepen. Een man van middelbare leeftijd met spillebenen, die in een trui en zwembroek een wegrestaurant binnenkomt, luidt het verval van een beschaving in. Dit is
een inducerende manier van denken, die uit het bijzondere overtuigend het algemene distilleert. Al deze Overpeinzingen gaan over het gewicht van het kleine en het onopgemerkte.
In de eerste alinea van het eerste stuk schrijft hij hoe het
ontdekken van verstopte wetmatigheden in zijn werk
gaat: 'Sommige ontdekkingen komen heel langzaam tot
stand: we ervaren niet de schok die gepaard gaat met het
waarnemen van iets volstrekt nieuws-nee-er ontwikkelt
zich een traag besef dat zich voor onze zintuigen iets afspeelt, op het eerste gezicht misschien gewoon, maar in

19 2

werkelijkheid zeer verbazingwekkend.' Hij noemt het
'minor discoveries ' en op een andere plaats staat dat ze het
resultaat zijn van 'een secundair nadenken '. Op deze manier
ontdekte hij het gewicht van de 'Kamertred' , de veelbetekenende houding van politieke sprekers, de 'gorilla's',
de bodyguards of nieuwe lakeien van politici, het onthullende kamertje achter de sigarenwinkel, het onbedoelde
effect dat een lift kan hebben, het optimisme in het strikken van een stropdas, de broederschap van mensen met
een vergelijkbaar litteken. Wat hier ontdekt wordt zijn de
geheime wetmatigheden van het leven: de betekenis van
wat gegroeid is, wat onbedoeld is, wat door de omstandigheden ontstaan is.
Een van de manieren waarop Hofland de lezer de overtuiging bezorgt dat de dingen die hij ter sprake brengt
echt zo verbazingwekkend zijn als hij het doet voorkomen, is zijn woordgebruik, zijn manier van uitdrukken.
Zijn woordkeus drukt zijn overwonnen neerslachtigheid
uit omdat die een mengsel van eufemismen en hyperbolen is: hij wil wat hem intrigeert vangen, respectievelijk
kleinkrijgen. Hyperbolen komen in deze stukken over de
verborgen wetten het meest voor, omdat ze dat kleine
groter moeten maken: het taartje dat bekendheid genoot
onder de naam 'Harde Wener' noemt hij een gebouw~je,
de manier waarop het door de dames van de middagbeschaving wordt gegeten staat gelijk met afslachten en de
plaats waar dat gebeurt, de verdwenen pluche theehuizen, bastions van de verdwenen bourgeoisie. Het bekijken
van plaatjes is voor Hofland een bron van groot genoegen, ook al kan dat tot neerslachtigheid leiden; het bekijken van een bepaald plaatje is een beproeving en het oefent
terreur uit. Winkeliers die hun ritueel tegenover de klanten niet nakomen roepen broeiende vetes op en de nalatigheden worden zelfs ontsporingen genoemd.

193

Dit woordgebruik is niet beeldend, het is koel emotionerend: de langzame slag die geleverd is om het verschijnsel
te begrijpen klinkt erin door en ook de gevoelens die
daarbij een rol spelen. In dit taalgebruik is de zwaarmoedigheid in krachtige typeringen bezworen. Maar er zijn
ook omstandigheden die de 'peilloze zwaarmoedigheid'
openlijk naar de oppervlakte stuwen: 'Zelfs het lijden aan
een betrekkelijke kleinigheid als een verstandskies kan een mens z'n
een staat van peilloze zwaarmoedigheid brengen. Een bezoek
aan een museum in het onaangename gezelschap van een
groot aantal steeds voor je neus lopende andere belangstellenden heeft als resultaat een 'stijgende afkeer van
vrijwel het hele mensdom J en het loutere horen van de mededeling dat 'Het veer Zijpe-Anna Jacobapolder tijdelijk
uit de vaart is genomen' leidt tot de overpeinzing: 'Ook
dat is een gebeurtenis die weer eens duidelijk maakt met
welke onoplosbare raadsels we omringd zijn, wat er buiten ons om voortdurend aan de gang is, en wat er geweest
is en wat nog zal komen.' Dit zijn, gegeven de minieme
aanleiding, heftige reacties; ze maken een verdrongen ergernis en ongenoegen manifest.
In vergelijking met zijn politieke artikelen houdt Hofland
zich in deze stukken 'dicht bij de grond'. Zoals de sigaren winkelier een heel ander iemand wordt zodra de deur
van zijn huiskamer opengaat, zo geven deze stukken reliëf aan Hoflands instelling als politiek essayist. Als politiek essayist overtuigt hij vooral door zijn elegante analyses; hij smeedt zijn zinnen en woorden zo dat duidelijk
wordt dat het analyseren zelf zij'n standpunt is, en in veel mindere mate zijn persoonlijke politieke visie, want dat is
niet waar het hem om gaat en niet zijn sterke kant. Het
is dat in de politiek zo veel onmiskenbare schurken voorkwamen, anders zou Hofland zich nog meer bij het analyseren alleen hebben gehouden. De oorlog in Vietnam,
J
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Nixon, Prins Bernhard en Van Agt tastten voor hem een
reeks elementaire normen in de politiek aan en dat
schreef hij ondubbelzinnig. Maar ook in die stukken
overheerst de analyse en de angstvalligheid zich niet te
laten meeslepen. Het valt dan ook op dat hij de recente
ontwikkelingen in Rusland hardnekkig verdedigt tegen
de sceptici en dat dit zo ver gaat dat het is alsof je zijn hart
hoort bonzen in zijn stukken over Oost Europa.
Hoflands scepsis en de overtuiging dat de analyse in samenhang met de feiten voor zichzelf spreekt, zodat er van
hem geen politiek credo is te verwachten, krijgt reliëf als
ze in verband worden gebracht met de illusieloze teneur
van de Overpeinzingen. Aan de hand van schijnbaar onbeduidende verschijnselen uit een heel dagelijkse sfeer
wordt gei1lustreerd dat we worden omgeven door' onoplosbare raadsels'. En daarmee wil eigenlijk gezegd zijn:
als deze kleine verschijnselen al zo gecompliceerd zijn,
hoe chaotisch en ingewikkeld is het dan niet in het groot.
Vandaar Hoflands 'moedeloosheid' bij het aanschouwen
van polemieken, 'nationale burenruzies', en uitspraken
van hem als 'Geen natie die zich zo aan getuigenissen te
buiten gaat'; door dit alles wordt zijn belangstelling voor
insekten geactiveerd.
Door deze cynische en enigszins fatalistische trek schrijft
Hofland nooit naar zijn gelijk toe. Daarvoor ziet hij te
veel kanten; zijn neiging liever te begrijpen dan te oordelen leidt onvermijdelijk tot de aanvaarding van het goed
recht van andermans instelling, en dan tot een soort verlamming door begrip, een meegaandheid en lankmoedigheid die zijn keerzijde heeft: in zijn krachtige taal. Het
is opvallend dat Hofland, wanneer hij het over de beste
remedie tegen de verveling heeft, het begrijpen noemt.
Voor hem is het begrijpen niet zozeer een voorwaarde
voor daden of standpunten, als wel een bezigheid.
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De aandacht voor de geheimen en de betekenis van de
achterkamertjes in zijn Overpeinzingen maakt Hofland,
naast een politiek essayist, tot een voyeur van politiek en
cultuur. In het stuk Van een afstand vraagt hij zichzelf af:
'Wat is afstand nemen?' en geeft als antwoord: 'Het
komt erop neer dat we veel kunnen zien, er veel van begrijpen, er niets mee te maken hebben, en dan tot een
conclusie komen.' Dit is kenmerkend voor veel van zijn
politieke artikelen, en in zekere mate ook voor de stukken
in Overpeinzingen. Maar daarin is hij tegelijk zelf, en in
goede stemming, betrokken bij wat hij ter sprake brengt.
In Overpeinzingen is hij een voyeur van de cultuur voor zijn
eigen genoegen, omdat de dingen die verborgen, verstopt of door gewoonten zijn toegedekt hem de tevredenheid verschaffen van het ontdekken: (het meeste genieten is
op een of andere manier verbonden met verstoppen, een ongestoorde
tevredenheid met zichzelf 'Maar het is niet alleen een genoegen; door zo te kijken loopt men kennelijk ook het gevaar
neerslachtig te worden.

II

De Overpez'nzingen van H.]. A. Hofland in de gedaante
van S. Montag worden op de juiste manier gelezen als
men zich voorstelt dat ze in een heel andere tijd geschreven zijn: de achttiende eeuw, bekend als de kritische
eeuw. Montag kijkt met de ogen van iemand die niet tot
de twintigste eeuw behoort. Dat zou heel vervelend kunnen zijn als dat iets dwangmatigs bij hem had, ook al
schuilt er wel enige pose en ironie in. Hij is een voyeur
en als zodanig gezegend met een gevoel van distantie
waardoor hij de dingen in andere verhoudingen ziet.
Kenmerkend voor de achttiende-eeuwse schrijvers is dat
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ze kritiek hadden op de gang van de beschaving. Die kritiek was rationalistisch en verlicht, maar het proza stond
daarnaast vol van hun persoonlijke voorkeuren en ergernissen. Zo is het ook bij S. Montag: de verschijnselen die
hij opmerkt worden beoordeeld aan de hand van de betekenis die ze zowel voor de beschaving als voor zijn eigen
gemoed hebben.
Beschaving en gemoed liggen bij Montag dicht bij elkaar, want een uiting van wanbeschaving kan hem buitengewoon terneerdrukken en een lijfelijke onpasselijkheid veroorzaken die hem nog dagenlang achtervolgt.
Bepaalde gedragingen of handelingen van mensen zijn
voor hem vaak, met de nodige ironie, symbolisch voor
het verval van de beschaving. Door zijn stilistische vermogens en door opzichtige overdrijvingen houdt hij zich
verre van de onheilsprofeten uit de losse hand. Hij blijft
ook uit hun buurt door de aard van zijn nerveuze understatements: daaruit is duidelijk afte lezen dat hij goed
gezocht heeft naar woorden waaruit zijn wrok en haat
niet al te openlijk blijkt. In de tweede verzameling Overpeinzingen, Een oplettende voorb&ganger, is hij echter minder in staat zich in te houden, hoewel hij in een van de
eerste stukken nog schrijft: 'In het openbaar hang ik dan
liever de zachtmoedige overpeinzer uit. Het is niet een
houding die een geweldige ruggegraat vraagt, maar ik
heb er veel gemak van. Wie zou het bovendien willen lezen: de beschrijvingen van al die tronies en datgene wat
zich daarachter afspeelt?'
Zijn voornemen om niet te schrijven over' al die tronies'
en hun gedachtenleven is Montag al gauw niet meer in
staat gestand te doen in deze tweede verzameling. De
overmacht van de gehate medemens is soms zo groot dat
Montags understatements en eufemismen worden verdrongen, zodat we onverhuld lezen over mensen 'waar je
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op het eerste gezicht een hekel aan hebt' en over 'aangeklede aardappels' en over 'een man, wanstaltig als ik er zelden een heb gezien '. We lezen ook over Nederland als 'een hoek van de wereld waar de toon gezet wordt door vandalisten, brutalisanten en
luie snotneuzen' en waar 'het brandpunt van het geestelijk leven
in dit decennium de patatkraam' is. Dat Montag als
achttiende-eeuwer toch zo'n scherp inzicht heeft in de
twintigste eeuw wordt veroorzaakt door de vergrootglazen in zijn ogen. Die zijn zijn ongeluk en tegelijk zijn redding.
Het 'vergroten' is een eigenschap van Montags manier
van kijken: het ontbreken van een koekje bij de koffie
groeit bij hem uit tot een teken van civilisatieneergang.
De hand over hand toenemende stoep tuinen in steden
zijn een teken van opleving. Hij is zich wel bewust van
de werking van zijn vergrotende ogen: 'Ik ben weleens
bang dat ik te goed kan kijken en daarom zeg ik weinig
over wat ik zie. Soms denk ik: het wordt te duidelijk, ze
kunnen lezen wat er achter mijn voorhoofdsbeen gebeurt
en hoe daar zinnen en verslagen ontstaan die ik nooit
over m'n lippen zal krijgen ... ik ben bang voor mijn eigen waarheid.'
Centraal in alle Overpeinzingen staat het gemoed van de
schrijver. Daaraan wordt alles afgemeten: wordt het gemoed verkwikt of terneergedrukt?, dat is de onderliggende vraag. De seizoenen spelen hierbij een grote rol. Een
vriendelijk windje kan hem opstoten in de vaart van de
overmoedigen, een krachtige wind daarentegen keert
zich meestal tegen hem en houdt hem bedrukt in huis. De
winter zou hij willen overslaan maar de eerste tekenen
van de lente roepen roekeloze wandelbehoeften op. In
deze oplettende voorbijganger is het soms een heel gedrang als zijn sombere aard zowel als zijn behoefte om
de wereld te omhelzen tot uitdrukking willen komen. On198

danks die sombere aard smeult er onafgebroken een klein
vuurtje dat elke dag weer op de loer ligt om in een feestelijk vuur te kunnen ontbranden: men vindt bij Montag
een grote variatie van zinnen waarin staat dat hij 'een
wonder nooit uitsluit', bereid is zich 'aan de wonderen der
schepping te vergapen' en zich over te geven aan 'een nieuwe
helderheid in zijn waarneming'. Een aardige illustratie van
Montags gemoed komt voor in 'Omtrent de straat', tenminste als men alles wat daarin over anderen staat toepast op de schrijver. Hij citeert Céline waar die zijn afschuw van de straat uitspreekt. Dat bevalt Montag natuurlijk niet, want de straat is in de zomer zijn tweede
huis, maar hij wil zijn broeder in het wrokkig en somber
gemoed niet afvallen. Daarom citeert hij ook een passage
uit het verhaal The man in the crowd van Edgar Allan Poe.
Dat verhaal gaat over een man die niet zonder de straat
kan leven. 'Hij is herstellend van een kwaal die hem stevig verzwakt heeft, en nu, moreel gesterkt door zijn terugkerende krachten, ervaart hij een nieuwe helderheid
in zijn waarneming.' De man laat zich niet somber maken door de mensenmassa waarin hij zich beweegt, en in
de parafrase van Montag ziet Poe de man zo: 'Daar is een
geweldige geestkracht, en ook oplettendheid, een op z&,n hoede zijn,
hebzucht en vraatzucht, afstand en kwaadaardigheid, bloeddorst
en triomf, uiterste afschuw en diepe wanhoop. ' Dit is de ware

aard van de oplettende voorbijganger. Zo gezien naderen
Poe en Céline elkaar toch weer heel dicht, schrijft Montag gerustgesteld. Alles wat Poe de man in de straat aan
eigenschappen toedicht heeft hij gemeen met Céline, alleen bevindt die zich liever binnenshuis.
Zo, met die 'nieuwe helderheid van waarneming', beweegt Montag zich geregeld in deze stukken door de
straat en dan in het bijzonder bij mooi weer. Dan komen
ook de plannen op, die weliswaar zelden tot uitvoering
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komen, maar waarvan hij het toejuicht dat ze überhaupt
de kop opsteken. Over aard en wezen van 'het plan' handelt ook een Overpeinzing en daarin staat de essentiële
constatering dat een plan 'een binnenwerk en een buitenwerk' heeft. Deze theorie van 'het plan' kan aan de praktijk worden getoetst, want in Boven en onder de grond op
Schiermonnikoog beschrijft hij de uitwerking van het plan
om eens 'naar Dokkum te gaan'. Dat plan ontstond in
het najaar van 1978 en werd na veel tegenwerking van het
'buitenwerk' uitgevoerd eind januari 1979, gedurende de
strengste winter sinds 1963, Over de tegenwerking door
'het buitenwerk' handelen de eerste hoofdstukken en
daarin staat ook menige algemene beschouwing, zoals
deze over degene die erop uit wil trekken: 'Op het ogenblik dat hij met een laatste ruk, in een concentratie van
weergaloze beslistheid, zich uit het web van zijn verplichtingen had moeten bevrijden, was hij er juist weer
middenin gaan zitten'. Het is goed dat de reislustigheid
van Montag altijd in het teken van de vlucht staat, want
dat is bevorderlijk voor het contrast. In dit geval voorzag
hij zichzelf van de nodige 'voorpret' door zich voor te
stellen hoe en in welke herberg hij de nacht zou doorbrengen en hoe hij moe van de reis zou aanvallen op een malse
biefstuk. Allemaal hooggestemde verwachtingen, die hij
ook met de grootste moeite tijdens de reis zelf tot werkelijkheid probeert te maken. Dat lukt natuurlijk niet altijd.
Alleen al Dokkum, het aanvankelijke doel van de reis,
blijkt bij aanschouwing niet de gewenste indruk te maken. Montag verlegt daarom het reisdoel en steekt over
naar Schiermonnikoog.
Hij verplaatste zich daarmee naar de onherbergzaamheid: veel kou, veel sneeuw, weinig volk op de been. Hij
wordt op zich zelf teruggeworpen, en dat is niet ver van
zijn geheime bedoeling. Voor overpeinzingen is alle
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ruimte en de kwaliteit blijkt niet onder de kou te hebben
geleden. Zo komen er bij de beschrijving van het nemen
van een douche gedachten vrij die wel een plaats in het
geheugen verdienen, zoals: 'Iedere gedachte heeft haar
eigen soortelijk gewicht, dat niet zozeer samenhangt met
de kwaliteit van de inhoud, als wel met de mate van
zwartgalligheid die ze bevat.' Het is bijna een definitie.
Het soortelijk gewicht van de gedachte die dan volgt is
groot. Die gedachte gaat over de betekenis van het verlaten van het bad of de douche, 'het onvermijdelijke afscheid van het lauw wordende water staat gelijk met de
partus, en ik denk wel eens dat die, wat mij en vele anderen betreft, beter nooit had kunnen plaatsvinden. Het
verlaten van het bad is niet een wedergeboorte, het is de
herhaling van het geworpen worden, en het verschil tussen die twee is zo enorm dat ik me van verdere uitleg ontslagen acht.' De 'nieuwe helderheid van waarneming'
neemt geen bezit van de schrijver op het eiland, integendeel, op het kerkhof geconfronteerd met graven van doden die de twintigjaar niet hebben gehaald omdat een regering een ideaal voor ze had bedacht, ontsteekt hij in een
opmerkelijke woede: 'Zo stond ik me daar op Vredenhof
behoorlijk op te winden, maar het was een geruisloze gemoedsbeweging, waaraan het gezelschap onder de grond
niets meer zou hebben.'
Het aardige van Montags overpeinzingen is dat ze blijk
geven van een hoge mate van paraatheid: hij is op zijn hoede voor het negatieve, alert om het verkwikkende niet te
missen. Dat hangt samen met het vergrotende vermogen
van zijn ogen. Hij ziet wat afschrikwekkend en lelijk is
scherper; wat schijnbaar nietig en zonder belang is geeft
hij een betekenis: het kleine leven van insecten in de tuin,
het panorama wanneer men zich op een dak bevindt, de
wereld van de vuilnisbak. Die paraatheid bevordert sterk
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het vermogen tot karakteristiek formuleren, zodat wij
verrijkt zijn met het begrip 'doodskoparchitectuur' . Het
bevordert ook de kunst om aan iets kleins een ruimere betekenis toe te kennen, zodat tuinieren bij voorbeeld in
'De schoffelaar' de uitdrukking kan zijn van een allesomvattende mentaliteit. En ondanks alles staat de schrijver
nog steeds dagelijks paraat om hem bevallende wonderen
van de schepping tot zich toe te laten, al is het geen 'Lebensbejahung': die 'ostentatieve gretigheid, een totaal
aanvatten, een tonen dat men bereid is tot een vitaal omhelzen.'

III
In een stukje over de plaats van de deur in het leven van
mensen beschrijft S. Montag hoe hij met enkele anderen
vanuit een huis op een gracht de bewegingen gadeslaat
van een man die zojuist zijn grote Amerikaanse auto
heeft geparkeerd. Arme man: 'een kaal hoofd, een jas
met een bontkraag, een ei in een nest, het geheel op twee
benen, dus geen alledaags gezicht.' De toeschouwers zijn
duidelijk geen supporters van de man en zitten elkaar een
beetje op te voeren met hun verlekkerde bespiegelingen
over verschijnselen als 'de eigenaarstred '. Wat hier
plaatsheeft is de schrijver goed bekend: 'Vaak is het een genoegen elkaar de bekende weg te wijzen. )
Verwante zielen die elkaar op deze manier van dienst zijn
bestaan er ook in de literatuur. De ene schrijver heeft vrij
toegang tot een andere schrijver, hoeft niet te kloppen en
kan zo doorlopen. Voor de Italiaanse schrijver Curzio
Malaparte gaat bij Montag de deur als vanzelf open, bijna op de moderne elektronische manier: hij hoeft maar
in de buurt te zijn of daar wijken de panelen. Henry J a202

mes of Thomas de Quincey hoeven bij Frans Kellendonk
geen belet te vragen, J acob Israël de Haan niet bij Gerrit
Komrij . Altijd welkome gasten, nooit ongelegen. Deze
schrijvers zitten, om een uitdrukking van Montag in een
ander verband te gebruiken, elkaar 'een beetje lekker te
maken'.
Hoewel Montag er bij mijn weten nog nooit een beschouwing aan gewijd heeft, denk ik dat Willem Elsschot bij
hem ook vrij toegang heeft. Ik kan niets bewijzen en moet
het dus geheel hebben van mijn adstruerende vermogen,
maar de gedachte wil niet van wijken weten door een aantal stukjes in Het gevoel van Columbus, in het bijzonder de
afleveringen 'Illusie', 'Stoer' en 'De klap'. De uitvinder
van het Algemeen Wereldtijdschrift in Elsschots ' Ly·men
bezit een geestesgesteldheid die ik daarin terugvind.
Het Algemeen Wereldtijdschrift van Boorman is een produkt van list, illusionisme, daadkracht en openhartige doortraptheid, en dit alles op basis van vulkanisme, een toestand waarin een leven elk moment door de mand kan
vallen. Het tijdschrift is een kras voorbeeld van hoe men
van niets iets maakt, zonder verdiensten toch in de hemel.
Het is de incarnatie van het leven zelf voor melancholici
die weten dat er eigenlijk niets is dat het leven rechtvaardigt, maar zich daar niet bij hebben neergelegd. Ze hebben als gevolg daarvan een scherp oog ontwikkeld voor
manifestaties waarmee wordt getoond dat iemand het leven te vlug af is. Ook voor het falen daarin.
In 'Illusie' beschrijft Montag hoe hij in de tram naast een
jongen zit die schokkende bewegingen met hoofd en
schouders maakt, kennelijk op het ritme van muziek
want hij heeft een soort koptelefoon op. De schrijver bedwingt aanvankelijk de neiging te vragen of hij ook even
mag luisteren, maar ze is te sterk. Hij doet het toch en
moet tot de onthutsende ontdekking komen dat de jongen
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maar wat interessant zat te schokken: zijn koptelefoon
was nergens op aangesloten. De schrijver had bij het zien
van de beweeglijke jongen tal van positieve gedachten:
dat hij hier wel met een muzikaal knaapje te maken zou
hebben dat zijn installatie zelf verdiend zou hebben met
een krantenwijk etcetera. Allemaal vergeefs. 'Het blijft
je bezighouden, het raadsel van de zelfgemaakte illusies,
het spelen dat je dit deed of, wie weet, nog doet.'
'Stoer' sluit hier geheel op aan. Daarin staat het ontzag
centraal dat men als kind kan opwekken door zich een onverzettelijke (een typisch Montag-woord) houding aan te
meten die verder op niets gebaseerd is: "t Is overcompensatie, opschepperij, kabaal, gedoe, bluf, geharnaste
dommigheid, maar het werkt geweldig.' Het stukje 'De
klap' behoort eveneens tot de hier behandelde categorie:
als men aanneemt dat het Wereldtijdschrift een jaren durend antwoord op het ongemak van het leven is, dan is
de klap een antwoord van één seconde. Maar ze zijn van
dezelfde familie. Omdat een klap een voorgeschiedenis
heeft die zich in het verborgene afspeelt en wordt uitgedeeld op een moment dat' de verbinding van de hersenen
naar het spraakvermogen radicaal verbroken is', is het
resultaat volgens de schrijver onmiskenbaar: 'loutering'.
Een ander stukje, getiteld 'De leraar' , begint met de veelbelovende vraag 'Heb je nog rekeningen te vereffenen?'
Het gaat over wraakoefeningen en dat is misschien wel
de gemeenschappelijke noemer voor de hier behandelde
onderwerpen. Montag schrijft hier met een geweldige
kennis van zaken, zonder dat je één moment het gevoel
hebt dat hij zelf wraakzuchtig is. Het is louter inzicht in
wat mensen kan bewegen dat hier tentoon wordt
gespreid, op basis van persoonlijke neigingen, gesublimeerd in een 'overpeinzing'. Als men de laatste zin van
het stukje over de wraakoefening ruim opvat is men van-
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zelf een belangrijk aspect van Montags schrijverschap op
het spoor: 'De wraakzuchtige is onverzadigbaar, maar
misschien maakt hem dat op een eigenaardige manier
ook wel gelukkig. Hij is een gelovige, hij heeft een doel
in zijn leven, en dat kunnen niet alle mensen zeggen.'
Montags definitie van de wraakoefening: 'een poging tot het
herschrijven van de geschiedenis, het ongedaan maken van een gebeurtenis die een onuz"twisbare indruk heeft gemaakt', is in hoge
mate van toepassing op alles wat hij schrijft. In elke bundel 'overpeinzingen' houdt een militant optimisme de
wanhoop onder de duim. In het ene stukje kan een apocalyptische sfeer hangen, in een ander-zoals 'Vallende pinda' s' - kijkt de schrijver zo weerbaar naar de dingen om
hem heen dat ze tot cultuurmonumenten worden die oorlog en dreiging uit het bewustzijn bannen. Montags apocalyptisch sentiment is sterk ontwikkeld, zodat men soms
het gevoel heeft dat we in zijn optiek op een vulkaan leven. De toestand kan volgens Montag ook snel omslaan;
hoezeer hij alles om zich heen, hoe onbenullig ook, als
een spons in zich opneemt en er een onalledaagse betekenis aan kan geven, toch is hij ook vertrouwd met de gedachte dat elke dag alles totaal anders of verdwenen kan
zijn als gebeurt wat hij vreest: de komst van de barbaren.
Hij heeft een minimum aan vertrouwen in een rationele
gang van de geschiedenis en is er, blijkens meerdere stukjes, van overtuigd dat de onbenulligste aanleiding de
grootste gevolgen kan hebben, wat hij in deze bundel illustreert aan de hand van het begin van de Eerste Wereldoorlog.
Het gevoel van Columbus bevat een hele afdeling waarin het
apocalyptische sentiment aanwezig is: oorlog. Daarin komen enkele keren identieke formuleringen voor die erop
wijzen hoe stevig een gedachte in hem is verankerd. De
barbaren moeten wel vermomd onder ons zijn als hij
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schrijft: 'Opeens loopt iedereen met een marsbevel op
zak, en dan is er een automatisme op gang gekomen dat
niet meer te stuiten is.' In een ander stukje komt dit nog
eens terug: 'Er is een onverbiddelijk mechanisme in werking gesteld, dat door geen mensenhand kan worden
beïnvloed.' Dit alles heeft zonder twijfel te maken met
Montags herinneringen aan de oorlog, die begon toen hij
twaalfjaar was en waarvan hij getuige was in Rotterdam.
Montag is op een paradoxale manier intiem met het
niets, het moment dat de beschaving er niet meer zal zijn;
paradoxaal omdat daartegenover zoveel militant optimisme staat. Hij is als geen ander op de hoogte van de
levende details van de beschaving, en tegelijk kan de beschaving iets totaal abstracts voor hem krijgen dat als een
'geautomatiseerd mechaniek' zijn blinde gang gaat.
In het stukje getiteld 'Middeleeuwen' citeert hij uitvoerig
uit de inleiding van Huizinga's Heifsttij der middeleeuwen,
een passage die Montag gelezen moet hebben met een
draaierig gevoel van herkenning in zijn buik. In enkele
alinea's staan zijn gedachten over de beschaving van de
twintigste eeuw, zoals hij die in sombere buien heeft, hier
samengevat. Zinnen als 'Het volk kan zijn eigen lot en
het gebeuren van den tijd niet anders zien dan als een altijd durende opeenvolging van wanbestuur en uitzuiging, oorlog en roverij, duurte, gebrek en pestilentie ...
Het zijn niet alleen de kleinen en armen wier leven verliep in die hachelijke onveiligheid; ook in dat van edelen
en magistraten zijn de sterkste lotswisselingen en voortdurende gevaren bijna regel. ' Vooral onder de indruk is
Montag van een zin als deze: 'Het is een booze wereld.
Het vuur van haat en geweld brandt hoog, het onrecht
is machtig, de duivel dekt met zijn zwarte vlerken een
duistere aarde.' Volgt een verhandeling over onze voorstelling van het Laatste Oordeel, en de overeenkomsten
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tussen de middeleeuwen en onze tijd, op zijn zakelijke en
beeldende manier.
De duivel die 'met zijn zwarte vlerken een duistere aarde'
bedekt, heeft in dit geval te maken met de permanente
catastrofe waaraan de beschaving ten prooi is. Montag
houdt zich met het niet omvatbare en ook met het minuscule ('Muizen', 'Spinrag') bezig, met het abstracte en
ook met het persoonlijke. Vandaar dat hij in de bundel
Over de afwas, de doodstraf, dienstmeisjes, Dinky Toys en nog
het een en ander een pendant heeft kunnen schrijven van het
zorgelijke beeld van een beschaving dat Huizinga levert.
Het briljante stukje heet 'Innerlijke toestanden' en heeft
de gedachten tot onderwerp die sterker zijn dan jezelf,
'afzichtelijke en monsterachtige gedachten die zich ongevraagd in het menselijk hoofd kunnen vestigen'. Er ontwikkelt zich in dit stukje een zakelijke pathetiek waarin
het monster fenomenologisch aangepakt en onder verschillende omstandigheden onderzocht wordt. Maar de
onderzoeker verraadt zijn verhouding tot het monster
door de ontembare welsprekendheid waarmee hij het
aanduidt als 'de grote, onbeschofte kostganger van het
bewustzijn', 'die zwaarlijvige parasiet', 'die dikke kwelgeest' die zijn uiteindelijke triomfen viert in het bed van
zijn slachtoffer, als 'een ongrijpbare misdadiger'.
De militante optimist en de belligerente melancholicus
houden elkaar in elke bundel van Montag zorgvuldig in
de gaten. Montag staat op voet van 'oqrlog' met architecten, met bestuurders die maar laten slopen en met bedervers van het stadsbeeld in het algemeen. De aandacht
voor wat een stad kan bieden doet mij wel eens denken
aan de manier waarop Walter Benjamin het over Berlijn
en Parijs kon hebben. Bij Benjamin speelde ook een soort
persoonlijke gekwetstheid een rol in zijn verhouding tot
de beschaving, hoe hij die ook verstopt in abstracties.
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Maar grote stukken uit zijn aantekeningen voor wat
postuum Das Passagen- Werk zou gaan heten en de herinneringen in BerlijnseJeugd maken hem tot een schrijver tot
wie Montag weleens vrij toegang zou kunnen hebben.
Al deze varianten van de duivelse zwarte vlerken zouden
de indruk kunnen wekken dat het in deze en andere bundels van Montag zwaarmoedig toegaat. Dat zou onjuist
zijn, ook al is het goed dat men de schakeringen van licht
en donker in de stukken van Montag leert zien. Montags
stijl maakt alles draaglijk. Bovendien vlecht hij door zijn
stukjes herhaaldelijk een 'vrolijke gemoedelijkheid' en
verkondigt hij met een zekere wellust dat het om 'de gebruikelijke conférences over koetjes en kalfjes' of 'triviale
puzzeltjes' gaat. Dat is allemaal waar, zoals hij ook het
weer en de seizoenen niet vergeet.
Maar dat weer. Is er een beter voorbeeld dan het weer
als iets dat wraak kan nemen op het leven? De zon of prettig herfstweer maken van niets iets. Zulk weer is als het
Algemeen Wereldtijdschrift.

IV
Wil men een persoonlijke variant van Albert Camus' essay ['Hamme révolté dan kan men die vinden in het werk
van Hofland. Niet in één van zijn boeken, maar verspreid over wat hij geschreven heeft, een oeuvre van inmiddels zo'n dozijn boeken. ['Hamme révolté is een boek
dat door Hofland zelf nog wel eens wordt genoemd omdat het gaat over de filosofie van het 'nee' en die houdt
hem sinds zijn eerste algemene essaybundel Opmerkingen
over de chaos (1963) bezig. Om dezelfde redenen citeert hij
wel eens uit Sartres trilogie De wegen der vrijheid en Malapartes Technique du coup d'Etat, boeken die hun titels in dit
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verband mee hebben. In bijna al Hoflands stukken treft
men een in toom gehouden opstandigheid aan en dat is
een belangrijk aspect van zijn kijk op mensen en hun
doen en laten. Zijn stijl en woordkeus worden beheerst
door het tactische eufemisme; hij drukt er zijn dégoût
adequater mee uit dan wanneer hij de dingen bij hun
naam zou noemen.
Orde bestaat niet (1986) bevat langere essays en heeft een titel die opmerkelijk verwant is aan Opmerkingen over de chaos. Er staan essays in over Hitler, over drinken en roken,
over de geest van de jaren zestig en zeventig, over antiAmerikaanse gevoelens, de muiterij op 'De Zeven Provinciën', een reisverslag naar Jalta en terug, en over de
overeenkomst tussen de sociaal-democratie en het goede
huwelijk.
Het essay over de geest van de jaren zestig en zeventig
in Orde bestaat niet is te beschouwen als een voortzetting
van het titelessay van Opmerkingen over de chaos. In de meer
dan twintig jaar die tussen deze essays liggen heeft Hofland het genoegen kunnen smaken van de meirevolutie
in 1968 en alles wat daaruit is voortgekomen. Hij mag dan
geen pleitbezorger van de geest van de jaren zestig zijn,
hij zal er nooit erg hard tegen tekeergaan: 'Wanneer we
1960 en 1970 als een begrenzing beschouwen ... moet het
onmiddellijk duidelijk zijn dat zich in de tussenliggende
jaren een stevige gedaanteverwisseling van de Nederlandse samenleving heeft voltrokken.' Deze waardering
voor wat de jaren zestig hebben veroorzaakt is een logisch
gevolg van wat Hofland in 1963 in Opmerkingen over de chaos
schrijft. Dat essay beschrijft verschillende soorten intellectuelen en radicalen in het tijdsbestek dat Hofland dan
voor zich ziet en dat wordt gekenmerkt door 'welvaartsdemocratie', 'perfectionistisch conservatisme' en de idee
van 'het einde van de ideologie'. De radicale politieke in20 9

tellectueel is een 'wereldverbeteraar zonder effect', de
'aangepaste intellectueel' lukt het niet om iets van een
toekomstbeeld te ontwerpen, de rebellen zijn 'without
cause'. Blijft over: dadaïsme. Het was voor intellectuelen
in Hoflands visie een slechte tijd want de welvaartsdemocratie had hun doel en middelen ontnomen. Overal
heerste orde en tevredenheid, een watten bedje dat voor
een 'onpolitieke radicaal' als Hofland juist het 'valse leven' onthulde: 'Met vals heimwee naar een vroegere
ideeën wereld leidt de intellectueel een gedisciplineerd
luxe-leventje. '
In het licht van wat er in mei '68 gebeurde is het opmerkelijk dat Hofland in 1963, levend in een welvaartsdemocratie, een 'utopie van de twintigste eeuw' bedenkt, die
dit heimwee en de opstandige behoeften bevredigt: hij
ziet dan een 'noodtoestand' voor zich van prerevolutionaire aard, uitsluitend ontstaan uit de beknelling van te
veel 'orde': (Door te streven naar de nieuwe orde bereiken de mensen de wanorde, waarin ze misschien voor korte tijd werkelijk bevrijd (hoewel niet ('gelukkig J ' ) worden. Per ongeluk krijgen ze de
vrijheid die volgens Freudgeen ((Kulturgut" is. J In zekere zin
gebeurde in mei '68 precies wat Hofland wilde. Voor 'radicalen die zich niet willen onderwerpen aan de gecapitonneerde discipline van het leven van de middenklassen'
wist Hofland toen nog niet veel anders te bedenken dan
een variant op Van Eedens of Thoreaus Walden of 'kleine schandalen veroorzaken uit humoristische overwegingen of waarheidsliefde'.
Die 'utopie van de twintigste eeuw' in de gedaante van
de 'noodtoestand' is Hofland ook na de vervulling van
zijn wensen in mei '68 blijven bezighouden. Het is de uitbarsting van de maatschappelijke vulkaan die 'per ongeluk' plaatsheeft; op dezelfde manier heerst er volgens
Hofland in mensen een persoonlijke vulkaan die bij voor210

beeld in de sociaal-democratie en in het goede huwelijk
niet tot zijn recht komt. Het toedekken van de vulkaan
door de verzorgingsstaat of door eeuwige trouw vindt
Hofland bedenkelijk omdat zoveel braafheid uiteindelijk
uit leugens bestaat: het zijn 'gewatteerde dictaturen'.
Om te illustreren hoe men hier aan ontkomt citeert hij
een verhaaltje van Kafka waarin sprake is van een 'miniatuur vulkanische prestatie': het gaat over een man die 's
avonds zijn huisjasje al aan heeft en de indruk wekt rustig
bij de kachel te blijven. Tot er iets in hem wakker wordt
en hij zonder meer verklaart te gaan, de donkere nacht
in. Het is een sterk verhaaltje dat voor Hofland de kleine
opstand uitdrukt, het 'nee' dat mensen in zich hebben.
Dit verhaaltje is het uitgangspunt voor een verhandeling
over de menselijke behoefte zich aan de orde en regels te
onttrekken. Hofland voelt niets voor de criminele kant
van deze behoefte in de vorm van zwart geld, belastingontduiking, porno-industrie en dergelijke. Opmerkelijk
is daarentegen dat hij weinig concrete voorbeelden geeft
van de niet-criminele mogelijkheden van dit 'nee': dat is
het ongewisse en dat betekent dat Hofland bovenal vertrouwd is met het idee van het doorbreken van de orde en
erkend wil zien dat de behoefte bestaat.
Dit verklaart zijn lange vermakelijke essay over de rituelen van het roken en drinken, maar ook zijn beide essays
uit 1963 en 1985 over Hitler en de niet-aflatende belangstelling die deze weet te wekken. Beide thema's hebben
met elkaar te maken. Het roken en drinken zijn onschuldige vormen van het doorbreken van de orde, al kan het
gepaard gaan met katers die de organisatie van het leven
verwoesten of met onbetrouwbaarheid in het nakomen
van afspraken. In 1963 verklaarde Hofland de gretige belangstelling voor Hitler door te wijzen op de fascinatie
voor het 'abnormale', 'de succes-story' van Hitlers le211

ven, en door de affiniteit die mensen schijnen te voelen
met iemand die de natie, Duitsland in dit geval, opstoot
in de vaart der volkeren. In Ig85 legt hij meer nadruk op
'het stiekeme watertanden', de 'klammheimliche Freude', bij het lezen over Hitler. Hij wordt dan gezien als
een soort Robin Hood. Dat kan omdat deze lectuur geen
politieke betekenis heeft, alleen op het vlak van de primaire en lichtelijk begoochelde emoties plaatsheeft, zodat men niet ziet (of op dat moment niet wil zien) dat men
met een van de 'krachtpatsers van de willekeur' van doen
heeft. In dit essay uit Ig85 staan een paar zinnen die veel
algemener toegepast zouden kunnen worden en ook te
maken hebben met Hoflands analyse en kijk op het menselijk gedrag, zijn eigen neigingen niet uitgezonderd.
N aar aanleiding van de Hitler-W elle en de belangstelling
voor criminelen of nobele struikrovers schrijft hij: 'Achter de praktische behoefte aan orde heerst een theoretisch
verlangen naar chaos, waarin iedereen die daarvan
droomt zichzelf de sterkste waant. De mensen profiteren
van de orde en tegelijkertijd lijden ze eraan en willen er
heimelijk vanaf. Tientallen sluipwegen hebben ze om
even de illusie te koesteren dat het hen is gelukt ( ... ) Zo
is ook de populariteit van Hitler het bewijs van een groot
verborgen onheil.' Hitler is bij Hofland de man die doet
wat hij zegt, die zegt wat hij wil. Dat is nauwelijks mogelijk in een beschaafde samenleving: 'Wie zegt wat hij
werkelijk wil? En wie doet wat hij in ernst heeft gezegd?
Het is maar goed dat het heel weinig gebeurt in een maatschappij die half gewurgd wordt door remmingen, frustraties en ondergangsvisioenen. ' Deze laatste zin zegt het
nog eens duidelijk: volgens Hofland leven we in een
maatschappij die 'gewurgd wordt door remmingen'. Na
het essay over de sociaal-democratie en het goede huwelijk gelezen te hebben voegt men daar als vanzelf aan toe:
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zoals in de s.d. en het g.h. (zoals Hofland ze afkort).
Maar het grootste deel van dit essay beschrijft de grauwe
grijsheid van deze fenomenen en het gebrek aan avontuur
dat er inherent aan is. Aantrekkelijk maakt Hofland ze
bepaald niet.
Hofland is mentaal en stilistisch een groot sublimator van
zijn hang naar avontuur en creatieve chaos. Soms wordt
het hem teveel en bedenkt hij een krachtig wraakzuchtig
eufemisme of vliegt uit naar J alta, of Schiermonnikoog.
Dan voelt hij zich 'werkelijk bevrijd (hoewel niet "gelukkig")' .
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Voor het ontwikkelde hart

I

'Leven! Leven!', roept Gilbert uit in de aardige dialoog
The Critic as Artist van Oscar Wilde. 'Klop niet bij het leven aan voor de vervulling van je verlangens of voor ervaringen. Het is een ding dat wordt beperkt door de omstandigheden en onsamenhangend is in zijn verschijning. Het bezit niet dat fijnzinnige samengaan van vorm
en geest wat het enige is dat een artistiek en kritisch temperament bevredigt.' Het is bekend dat de geplaagde estheet Wilde in de kunst iets zag dat te weinigen erin zagen: een lijfwacht, een aantal verzorgde jongeheren die er
voor zouden moeten zorgen dat hem niets overkomt.
'Moeten we dan voor alles bij de kunst zijn?', vraagt Gilberts sputterende tegenvoeter Ernest. 'Voor alles,' antwoordt Gilbert, 'want kunst kan ons niet verwonden.'
H. A. Gomperts zou op de vraag van Ernest of je voor alles bij de kunst moet zijn niet antwoorden 'voor alles',
maar 'voor veel'. Bij hem is de kunst niet de lijfwacht van
het leven, maar een onafgebroken werkende expeditie
die zich een weg baant in de jungle van de wereld: Gomperts is 'een jager op alles wat tot het leven verleidt',
schrijft hij in het essay Jagen om te leven uit 1949; hij wordt
niet, zoals Wilde, door het leven gedwongen zich te verschansen in de kunst, hij accepteert het leven en de we21 4

reld zoals zij zijn en gebruikt de kunst (als een middel om
het leven dichterbij te brengen, om het beter doordringbaar te maken, om het onweerstaanbaar te maken en om de gehechtheid er aan
te vergroten', en niet als (een methode om zich door een beschermende laag van ((schoonheid JJ van het leven te scheiden. '
Het verschil tussen Oscar Wilde-die dit keer het masker
van Gilbert draagt-en H. A. Gomperts is groot; ze willen
precies het tegenovergestelde. Het verschil is dat Oscar
Wilde geen Nederlands kon lezen en daarom niets van
Multatuli tot zich heeft kunnen nemen. Had hij dat wel
gekund dan had hij kennisgemaakt met een schrijver die
de kunst gebruikte om het leven draaglijk te maken en
niet om er zich in te verschansen.
Voor Gomperts is dit een essentieel verschil, omdat hij
een hekel heeft aan absolute vluchtwegen uit het leven.
Kunst, schrijft hij in het essay Tebaldeo's antwoord (uit
1952), is een list om ons te verschaffen wat de omstandigheden ons onthouden. Als wij niet in een permanente crisis zouden leven en Vrijheid en Geluk in de werkelijkheid
ons deel zouden zijn, dan hadden we de kunst helemaal
niet meer nodig.
Deze opvatting over de betekenis van de kunst is ongebruikelijker dan men zou denken. Ook al verschuilt men
zich niet, zoals in de tijd van Oscar Wilde, achter de leus
l'art pour l'art, men gaat er tegenwoordig nog onbewust
van uit dat de kunst een 'eigen leven' leidt en gedachten
over de betekenis van de kunst voor de werkelijkheid
worden nauwelijks ontwikkeld. Gomperts is geen revolutionair essayist of criticus, toch onderschat hij de invloed
en de waarde van kunst en literatuur niet.
Voordat Gomperts in 1965 hoogleraar in de Nederlandse
letterkunde in Leiden werd was hij toneel- en literatuurcriticus van Het Parool. Hij schreef na de oorlog essays in
Libertinage, Hollands Maandblad en Tirade, maar bundelde
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betrekkelijk weinig van wat hij schreef. In een periode
van vijfendertig jaar stelde hij drie bundels essays en kritieken samen: Jagen om te leven, De schok der herkenning, De
geheime tuin en twee bundels toneelkritieken: Wachten op
niets en De eend op zolder, respectievelijk over het moderne
en klassieke repertoire. Er zit een gat van meer dan vijftien jaar tussen De geheime tuin (1963) en het eind 1979 verschenen Grandeur en misère van de lz'teratuurwetenschap. Dat
is precies de tijd waarin hij hoogleraar in Leiden was. In
twee bundels Intenties (1981) heeft hij het verzuim goedgemaakt: lezingen, essays en kritieken, verzameld uit die
hele periode van vijfendertig jaar. In het eerste deel de
algemene beschouwingen en de kritieken over buitenlandse schrijvèrs, in het tweede de kritieken over Nederlandse schrijvers, met de nadruk op Vestdijk. Men zou
denken dat deze boeken, gegeven de inhoud, vooral
literair-historisch van belang zijn, maar dat is nauwelijks
het geval. Er is weinig in deze Intenties dat gedateerd aandoet, ook al gaat het over het eerste werk van Van het
Reve, Hermans, Mulisch, Claus. Die schrijvers leven
nog en hebben inmiddels vele andere boeken geschreven,
maar wat Gomperts over hen schrijft is nog steeds interessant en ook heel bruikbaar voor het inzicht in hun latere ontwikkeling.
In tegenstelling tot andere vigerende ideeën over literatuur gaat Gomperts ervan uit dat schrijvers bedoelingen
hebben als ze iets schrijven. Niet zulke uitgesproken bedoelingen, maar intenties. Dit uitgangspunt, dat hij aan
het begin van deel 1 nog eens uiteenzet omdat het volgens
hem niet vaak genoeg omschreven en verdedigd kan worden, heeft verstrekkende consequenties. Het betekent bij
voorbeeld dat een roman, verhaal of gedicht niet vogelvrij is en de lezer er niet maar kan instoppen wat hij wil.
Deze opvatting staat zowel lijnrecht tegenover de inmid216

dels stil gevallen aanhangers van de 'autonomie van het
literaire werk' als de stroming in de literatuurwetenschap
met een naam die door mevrouw Amy Groskamp-Ten
Have zelflijkt bedacht: 'receptie-esthetica' . Dit is de wetenschap die ertoe neigt alles goed te vinden wat een lezer
uit een boek haalt; wat de schrijver zelf voor ogen stond
dreigt daarbij onder het tapijt te verdwijnen. Gomperts
merkt over deze stroming op: 'Eén stap verder dan het
programpunt "autonomie van het kunstwerk" en men
is bezig te strijden voor de onderdrukte lezer.'
Gomperts ideeën over literaire kritiek hebben in de loop
der tijd geen verandering ondergaan; ook zijn verdediging van een bepaald soort literatuurwetenschap vloeit
voort uit wat hij jarenlang in een niet-academische ambiance huldigde. Hij vindt dat een literair criticus behoedzaam te werk moet gaan en met de grootste exactheid,
omdat hij zich op een terrein bevindt dat per definitie onzeker is. De sterke behoefte aan zekerheid en objectiviteit
die zich op dit gebied echter steeds weer voordoet acht hij
maar bedenkelijk: 'De taak van de criticus bestaat niet uit het
doen van controleerbare uitspraken: dat is zijn taakje, zijn elementaire en preliminaire verrichting. Zijn taak en zijn verantwoordelijkheid is het, zelfstandig en oncontroleerbaar te oordelen, met zijn
hoofd, maar ook met zijn hart en zijn ingewanden. '
Als maatstaf voor literatuur noemde Gomperts in zijn inaugurele rede Twee wegen der kritiek de vraag: 'hoeveel realiteit, voor de lezer herkenbare realiteit durft een schrijver aan'. Het is een criterium dat er eenvoudiger uit ziet
dan het is. Het veronderstelt dat een schrijver de werkelijkheid onder ogen ziet en zich niet laat verleiden door
de vaart van zijn pen, niet door de instemming van lezers
en al helemaal niet door de oppervlakkige charme van de
aardige ideetjes in zijn hoofd. Het is onmiskenbaar dat
in deze maatstaf Gomperts ideeën over de werkelijkheid
21 7

zijn verwerkt: onder 'realiteit' verstaat hij een niet erg
optimistische kijk op de mens. Door zijn maatstaf klinkt
de uitspraak van Nietzsche: hoeveel waarheid durft men
aan? Realiteit in de literatuur, schrijft Gomperts, is 'de
emotioneel beleefde, persoonlijk geordende, karikaturaal, satirisch of op een andere manier geselecteerd en georganiseerd, zodat een bepaalde visie van de auteur met
zijn sentimenten en zijn conclusies erin is neergelegd, een
commentaar of een requisitoir. '
Gomperts doet in zijn kritieken niet alleen het boek recht,
hij voorziet ze altijd van mededelingen van algemener,
essayistische aard. In het begin van zijn stukken over Nabokov schrijft hij tot de critici te behoren die van een boek
juist iets meer dan alleen maar amusement verlangen.
Marcel Proust zei tegen de auteur van de novelle Le Couperet, Valéry Larbaud, dat hij er een jaar later nog een
beetje ziek van was. Gomperts zegt te behoren tot het
soort lezers dat nog liever een kleine ziekte uit een boek
overhoudt dan helemaal niets.
Gomperts is een criticus voor het ontwikkelde hart.
Vooral in zijn essays en kritieken over buitenlandse en
negentiende-eeuwse schrijvers construeert hij strategische tegenstellingen die in essentie zijn terug te voeren
tot: iemand (een schrijver, een personage) heeft hart, de
ander heeft geen ofte weinig hart. Hij verabsoluteert die
tegenstellingen niet en verklaart bij herhaling dat de
mengvorm het meeste voorkomt, maar het is wel verhelderend als hij Hamlets en Don Quichottes, realisten en
romantici, onzekeren en gelovers tegenover elkaar stelt.
De belangrijkste stromingen waarop Gomperts' essays
direct of indirect commentaar leveren zijn de Verlichting
en de Romantiek. Hij is een zoon van de Verlichting: hij
heeft alle sympathie voor de feiten, de rede, de kritische
zin, maar hij heeft ook veel op de Verlichting tegen: hij
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kan kil zijn, eenzijdig rationalistisch en gevoelloos. Zijn
familieverhouding ten aanzien van de Romantiek is die
van een neefje dat bij het gezin van zijn oom een aantal
gewoonten ziet die hij thuis node mist: belangstelling
voor psychologie, de nuance, emoties en gevoelens.
Maar er is evenveel bij die oom dat hem helemaal niet
bevalt: het zint hem helemaal niet dat de Romantiek zo
gevoelig is voor 'bovennatuurlijke inblazingen', voor
verkondiging, tot fanatisme neigt, het ongebreideld gevoel verheerlijkt, zich altijd in de wolken beweegt. Gomperts beschouwt de Romantiek als een noodzakelijke correctie op de Verlichting.
De tegenstelling Verlichting/Romantiek vindt men terug
in de schrijvers die hij bespreekt. Het essay over de verhouding Thorbecke en Multatuli gaat over de vraag
waarom de laatste zo'n hekel had aan Thorbecke. Het
antwoord is: de man was kil, hij had naar Multatuli's zin
geen hart genoeg. In Dr. Zjivago van Pasternak staat de
gelijknamige hoofdpersoon tegenover de figuur van Antipow, een man van abstracties en principes; 'hij mist',
schrijft Gomperts, 'de verdraagzaamheid van het hart,
die het algemene opgeeft voor het individuele.' Volgens
Gomperts behoren HamIet en Don Quichotte allebei tot
de cultuur, maar ontstaan er catastrofes als zij afzonderlijk optreden. Zij behoren samen op te trekken en dat
leidt tot een manier van denken en handelen waarbij
Gomperts zich het meest thuisvoelt. De twijfels van
HamIet moeten Don Quichotte bekruipen om overspannen en brokkenmakend idealisme te transformeren tot
praktische hardnekkigheid.
Er komen in de literatuur schrijvers en personages voor
die het produkt zijn van de bedenkelijke kanten van de
Romantiek. Er komen bij Gomperts schrijvers voor
waarin de tegenstellingen zich oplossen. Hij schrijft met
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veel sympathie over Poesjkin, Toergenjew, E. M. Forster
en Gombrowicz en een verklaring daarvoor is niet moeilijk te vinden: zij verenigen in zich het beste van de Verlichting en het beste van de Romantiek, het beste van
Don Quichotte en het beste van HamIet. In zijn karakteristiek van de Verhalen van wijlen Iwan Petrowitsj Bjelkin van
Poesjkin staat een samenvatting van wat dit inhoudt:
'Het is een romance en tevens een spannende geschiedenis, die telkens boven het genre uitkomt door een scherp, onverfraaiend gevoel
voor mensen en menselijk lot, door een dubbele bodem van ironie
en intelligentie en door de aristocratische vermijding van alle overbodigheden. 'Even typerend is wat hij schrijft over Forster,
de man die intelligente boeken schreef die' een correctie op
de eigen eenzijdigheid behelzen'. Hij noemt hem 'een
kruisvaarder' omdat hij kritiek heeft op 'hetgeen de mens
van zijn situatie maakt, maar hij is wijs genoeg om de
menselijke tekortkomingen als deel van de menselijke situatie te zien.' Zijn belangrijkste thema is 'het onontwikkelde hart', dat tekort waaruit alle ondeugden, misverstanden en tragedies voortkomen.
Men moet bij Gomperts op de nuances letten. Als een essayist die in de literatuur uitkijkt naar wat hem tot het leven kan verleiden en die haar ook gebruikt om er dichterbij te komen, weigert hij zijn ogen te sluiten voor wat de
aanblik van het leven minder rooskleurig maakt. Naar
aanleiding van een van optimisme blakend rapport van
Prof. Geyl, waarin de cultuur werd voorgesteld als een
opmars van vitale, veerkrachtige, vredelievende mensen
schrijft Gomperts: 'Bekijkt men de cultuur echter zonder
vooroordeel, dan vindt men angst en levensafkeer in de
wortels van onze beschaving ... Ook de vermoeidheid,
het taedium vitae, de gehechtheid aan verdoving en
vlucht, ook de angst en de walging hebben hun plaats
daarin.'
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Op vrijdag 8 december 1978 hield Karel van het Reve de
Johan Huizinga-Iezing. De lezing had plaats in een kerk;
voor iemand die zozeer gepredisponeerd is voor de goedgehumeurde intellectuele provocatie was het de aangewezen plaats zich te laten gaan. Hij was daarbij verzekerd van een publiek met een algemeen culturele belangstelling. Doordat ruim van tevoren was aangekondigd
waarover Van het Reve het zou gaan hebben, was het bovendien een publiek dat met tintelende verwachting naar
Leiden trok, want voor het eerst in al die jaren kon het
wel eens gebeuren dat men zich gedurende de lezing zozeer zou vermaken, zo uitbundig zou lachen, dat men het
er warm van zou kunnen krijgen, iets wat in al die jaren
niet was voorgekomen.
De lezing, Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid,
was inderdaad provocerend. Maar, zoals wel vaker met
provo's, er waren mensen die er helemaal niet om konden lachen toen zij later de tekst lazen. Ik behoorde, toen
ik de tekst las, tot degenen die wel hard hebben gelachen.
Dat is niet zo verwonderlijk. Maar het gelach ontstond
natuurlijk voornamelijk omdat Van het Reve zo aardig
voordroeg, en omdat het vrijdagavond was in een feestmaand. Dat zoveel beoefenaars van de literatuurwetenschap boos werden kwam waarschijnlijk doordat zij niet
genoeg bekend zijn met het slechte karakter van Karel
van het Reve. Zij houden zich misschien te veel bezig met
de theoretische kanten van de literatuur om voldoende
inzicht te hebben in ironie en doodgewone literaire plagerigheid. Dat het publiek voor het grootste deel uit toehoorders met een algemeen culturele belangstelling bestond is mogelijk ook een verklaring voor het slagen van
de avond. Een van de redenen waarom de literatuurwe221

ten schap op dwaalwegen raakt is dat de beoefenaars ervan te weinig oog hebben voor literatuur en cultuur zelf.
Ik ben inmiddels wel vertrouwd geraakt met het slechte
karakter van Karel van het Reve. Het is een karakter dat
mij wel bevalt en de reden dat ik zijn lezing ook niet zo
erg serieus opvatte. Ik wist wie het zei. De vraag of hij
gelijk had week voor het genoegen. Daarmee was die
vraag natuurlijk niet verdwenen, want ontdaan van de
aardige presentatie en de grapjes stuit men op de ernst.
En dan blijkt dat Van het Reve een wetenschap in diskrediet heeft gebracht waarvan ik vind dat alleen de uitwassen een dergelijke behandeling verdienen. Door het negeren van de aardige kanten ervan, heeft hij bij zijn algemeen culturele publiek de suggestie gewekt dat op alle literaire faculteiten onder het mom van wetenschap onzin
wordt bedreven.
Oppervlakkig bezien zou men denken dat H. A. Gomperts tot de soort schrijvers behoort die Van het Reve
zouden bijvallen. Toen hij zijn antwoord op Van het Reves lezing Grandeur en misère van de literatuurwetenschap
schreef was hij hoogleraar in de Nederlandse letterkunde
maar bovenal essayist en criticus en daarbij van de soort
die niet snel onder de indruk is van wetenschappelijke
pretentie als het om wetenschappen van de mens gaat,
zoals de literatuurwetenschap. Als hij zich zelfs uitgedaagd voelt door wat Van het Reve in zijn Huizingalezing zei, dan moet de spreker het wel bont gemaakt
hebben.
Toen Karel van het Reve benoemd werd tot hoogleraar
in de Slavistiek vroeg hij zich af, zo vertelde hij in zijn
lezing: 'Wat moet ik de kinderen vertellen over literatuur?' Hij
dacht toen: 'Zij kunnen, als zij' dat willen, die literatuur zelf
lezen. Waartoe hebben ze mij' dan eigenlijk nodig? Om hun die literatuur uit te leggen? Maar die boeken, die toneelstukken, die verha222

len, die gedichten zijn geschreven om door het publiek gelezen te
worden zonder uitleg. ' Dit is een verbazingwekkende gedachte. Het zou betekenen dat alles wat over schrijvers
en boeken geschreven wordt nergens voor nodig is; alleen
biografieën die niet ingaan op het werk van een schrijver
zouden dan overblijven. Zelfs critici als Vestdijk, Ter
Braak, Fens, Gomperts zouden dan pagina's vol hebben
geschreven die nergens goed voor zijn. Dat is een rare gedachte. Ook al is uitleggen niet het enige wat ze in hun
kritieken hebben gedaan, het is er een belangrijk onderdeel van.
Op deze rare gedachte is niettemin alles gebaseerd wat
Van het Reve in zijn lezing zegt. Hij neemt het standpunt in van de lezer die lezen leuk vindt, maar die zich
niet afvraagt waarom en hoe het komt dat hij iets leuk
vindt. Van het Reve gaat er ook vanuit dat een roman
voor een lezer geen enkele moeilijkheid bij het lezen oplevert: die begrijpt hij in al zijn facetten meteen. Van het
Reve vindt het onzin dat men een roman zou moeten
'analyseren' - als lezer en als criticus-om de betekenis en
de samenhang ervan te ontdekken.
Gomperts verdedigt in Grandeur en misère van de literatuurwetenschap een diepgaander en vruchtbaarder bemoeienis
met de literatuur: 'Mij lijkt het zoeken naar verklarende
beschrijvingen van verschijnselen in de literatuur, wat al
sinds de Oudheid aan de gang is, een niet minder rechtmatige bezigheid dan het beoefenen van de theoretische
natuurkunde.' De Huizinga-Iezing van Van het Reve is
niet meer dan een aanleiding voor hem om zijn eigen opvattingen over de wetenschap van de literatuur uiteen te
zetten. Hij doet dat in een essay van tien hoofdstukken
waarin hij antwoord geeft op de vragen waarom er een
wetenschap van de literatuur kan bestaan, waarom anderen er een echte, 'flinke, mannelijke' wetenschap van
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willen maken, met welke mentaliteit en met welke filosofische achtergrond dit verlangen te maken heeft, en welke
verschillende benaderingen doodlopende wegen zijn ingeslagen. Het belangrijkste deel van het boek heeft nauwelijks nog met Van het Reve te maken.
Gomperts' argument voor een wetenschap van de literatuur zou men het Galilei-argument kunnen noemen: het
gezond verstand zegt dat de aarde stil staat en dat de zon
eromheen draait. Galilei's ontdekking was dat het juist
andersom is. Dit bewees dat het gezond verstand ontoereikend is om ergens een juiste verklaring voor te vinden.
Zo is het ook met literatuur: door oppervlakkig te lezen
leest men onvolledig en gaat het grootste deel van de
charme, de samenhang en de betekenis aan de lezer voorbij. Een behoorlijke roman bevat talloze passages die niet
op het eerste gezicht duidelijk zijn, maar die door zorgvuldig lezen pas betekenis krijgen: door verbanden te leggen, door een symbolische betekenis goed te begrijpen,
door bedoelingen te zien. Geen enkel goed boek is zo plat
dat het zijn geheimen zomaar prijsgeeft. Lezen heeft iets
van een ontsluiering, inclusief de daarbij optredende
spanmng.
Nu zijn er beoefenaars van de literatuurwetenschap die
er een echte wetenschap van willen maken, dat wil zeggen,
ze zijn op zoek naar wetten en regels waarmee alle verschijnselen in de literatuur kunnen worden verklaard. De
uitspraken die deze beoefenaars van de literatuurwetenschappen doen, zouden dan controleerbaar moeten zijn
volgens de (moderne criteria voor wetenschappelijkheid' en dan
worden de (opvattingen van de analytische wetenschapsleer' bedoeld: die uitspraken moeten (expliciet, herroepbaar en gifundeerd' zijn, zoals H. Verdaasdonk en C.J. van Rees het
eens mannelijk noemden. Zo'n wetenschap is volgens
Gomperts niet mogelijk, omdat de literatuur, evenals het
224

leven, onvoorspelbaar is. Het vermogen van mensen om
iets te bedenken dat niet aan regels voldoet is oneindig.
De literatuur onttrekt zich altijd aan wetten en regels.
Gomperts' grootste bezwaar tegen de literatuurwetenschap is dat er gedaan wordt alsof daarin harde objectiviteit mogelijk is. De onderzoekers tellen niet, de feiten tellen. Om die objectiviteit te suggereren ontstaat er een
woordenschat die door Van het Reve 'dieventaal' is genoemd. De behoefte aan echte wetenschap in de literatuur vergelijkt Gomperts met het behaviorisme, een nu
al historische richting in de psychologie die niet geloofde
in het bestaan van gevoel, geest, begrip, bedoeling. Ook
de filosofie van het positivisme drong door in de literatuurwetenschap. Gomperts schroomt niet al degenen die
uit zijn op 'hardgemaakte feiten' in de literatuurwetenschap 'antihumanisten' te noemen. Het zijn de willige
erfgenamen van het behaviorisme en die psychologie
noemt hij 'vooral een mentaliteit': 'Een mentaliteit, gekenmerkt door afkeer, schommelend tussen schroom en angst, van het
psychische, door een emotionele voorkeur voor het onemotionele. '
Lange tijd bestond binnen de literatuurwetenschap het
leerstuk van de 'fictionaliteit' . Het betekende dat men de
werkelijkheid in een boek als iets autonooms moest zien:
zij had niets te maken met de werkelijkheid die we dagelijks om ons heen zien en die we kunnen denken. Dit
leerstuk is inmiddels verlaten, maar het kan goed illustreren hoe heilloos de literatuurwetenschap te werk kan
gaan als het zulke uitgangspunten kiest. Literatuur als
fictie beschouwen betekende dat de onderzoeker niets
met het boek in kwestie te maken had, het zou dan immers gaan om onwerkelijkheid, en dat is moeilijk vol te
houden als het literatuur betreft: gedachten (al dan niet
in de vorm van literatuur) zijn werkelijkheden. De consequentie van deze instelling citeert Gomperts als hij me225

moreert wat J.J. Oversteegen in dit verband ooit heeft
gezegd: 'Wie een toneelstuk "op dejuiste wyze" konsumeert, '
schreef Oversteegen, 'stelt zich buiten de orde wanneer hy' een
toneelspeler met rotte eieren gooit omdat deze een slecht karakter uitbeeldt. 'Dit is inderdaad een saillant voorbeeld van het bedrijven van objectieve wetenschap: de toeschouwer mag
zich vooral niet aangesproken voelen door wat hij ziet of
leest.
Gomperts slaagt erin om tussen zoveel misère de grandeur van de literatuurwetenschap in stand te houden. Er
kan volgens hem best een literatuurwetenschap bestaan,
maar dan moet men de illusie van wetenschappelijke objectiviteit 'volgens de moderne criteria van wetenschappelijkheid' laten varen. Van betekenis is nu dat hiermee
geen vrijbrief aan de subjectiviteit wordt gegeven, want
er is wel degelijk een zekere mate van objectiviteit mogelijk. Gomperts noemt in dit verband het boek Validity in
Interpretation van E. D. Hirsch jr., die ook vindt dat 'een
objectief geldige interpretatie mogelijk, althans benaderbaar is'. Hiervoor is nodig dat de onderzoeker zijn kennis
en ervaring laat gelden, zodat hij 'begrijpend kan waarnemen'. Als zo iemand een boek gaat interpreteren gebruikt hij alles wat hij aan kennis heeft om de tekst te begrijpen. Dat is weliswaar strikt genomen een subjectieve
bezigheid, maar de onderzoeker is dan, om het paradoxaal uit te drukken, zo objectief mogelijk. Anderen
kunnen hem erop wijzen dat hij aspecten over het hoofd
heeft gezien, zodat zijn begrip groter wordt. Op deze manier kan men het in principe eens worden over de interpretatie van een boek. De literatuurwetenschap is bij
Gomperts een menselijke bezigheid, maar hij acht het
wel mogelijk dat mensen het ergens over eens kunnen
worden; zo eens als het maar kan, zo wetenschappelijk
als het maar kan: 'Men kan wel staande houden dat alles
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in een interpretatie subjectief is, maar niet alles is in dezelfde mate subjectief.'
Om uit te leggen hoe een valide literatuurwetenschap te
werk zou kunnen gaan vergelijkt Gomperts de schrijver
met een goochelaar en zijn boek met een goocheltruc.
Om het boek/de truc te begrijpen zou men dan als volgt
te werk kunnen gaan. De eerste vraag is (Wat heb je gezien?' Dat levert de minimale interpretatie op. Dan wordt er
gevraagd (Wat deed het je?' Het resultaat daarvan is een
(belevingsverslag'. Ten slotte is er de vraag (Hoe deed hij het?'
en daarvoor is een tekstanalyse nodig. Gomperts gebruikt
de vergelijking met een goocheltruc ook om aan te tonen
dat literatuurwetenschappers het begrip 'mimesis' in een
betekenis gebruiken die onmogelijk aan Aristoteles kan
zijn ontleend. Het betekent niet 'nabootsend' of 'iets
nieuws makend', maar 'optredend'. Door mimesis ontstaat er een verhouding tussen werkelijkheid en literatuur waardoor zij iets met elkaar te maken blijven hebben.
Het hoeft nauwelijks nog gezegd te worden dat Grandeur
en misère een uitermate erudiet essay is waarin Gomperts
zich minder makkelijk van het onderwerp afmaakt dan
Van het Reve.
Renate Rubinstein gebruikte indertijd het woord 'beschaafd' om Van het Reves lezing te typeren. Dit woord
is dan nu aan een herijking toe. Gomperts' bezwaren tegen de literatuurwetenschap zijn veel overtuigender en
'beschaafder' dan die Van het Reve. Het heeft natuurlijk
ook alles te maken met de verwachtingen die Gomperts
en Van het Reve van literatuur hebben. Gomperts'
nieuwsgierigheid naar wat een schrijver kan voortbrengen is intensiever dan die van Van het Reve; het spectrum van wat hem in literatuur intrigeert is groter. Van
het Reve is sneller met zijn humeur en stemming, is on227

geduldiger. Van het Reve is malicieus en losjes, waar
Gomperts ernstiger en filosofischer is.
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De drijfveren van een
polemist

I

Een polemist heeft altijd drijfveren, ook al wekt hij de
suggestie van niet. Ze zitten zo vast aan een polemist als
een angstig baby-aapje aan zijn moeder: dat laat niet los.
Multatuli's drijfveer was de rechtvaardigheid, zijn
existentiële nood en ijdelheid, deze drie. Wat Lodewijk
van Deyssel voor drijfveer had zou ik niet weten, omdat
het me ook maar matig interesseert. Hij is niet veel meer
dan een leverancier van anekdoten. Moest ik het raden,
dan zou ik zeggen dat het polemiseren voor Van Deyssel
zoiets was als het laten van winden, een ontluchting of bevrijding van teveel verzameld gas in zijn dikke buik. Du
Perron polemiseerde tegen een mentaliteit van halfzachtheid, geborneerdheid en vanuit de instelling dat men altijd moet proberen zich tot iemand van man tot man te
verhouden. Willem Frederik Hermans polemiseert om
bevestigd te krijgen dat het leven een chemisch proces is
en niet wordt beheerst door nobele gewetens.
Het zag er aanvankelijk naar uit dat Gerrit Komrijs drijfveren wel eeuwig verscholen zouden blijven achter de
verblindende schoonheid van zijn woorden. Hij maakte
van de maskerade zijn poëtica, de poëtica van de vele
mutsen. Hij beweerde dat hij nog nooit één regel poëzie
had geschreven met zijn eigen woorden en dat alles leen229

werk betrof, betrokken van de vrijgevige bank van lening, de wereldliteratuur. Ook was poëzie oplichterij, betaling met bedrieglijke cheques. Daarna werd die 'aanstellerij'. Maar 'wat is een mens zonder aanstellerij? Een
dooie wandelstok, en geen toverhazelaar. ' Komrijs drijfveren ontglipten hem toen hij zijn feuilleton Verwoest Arcadië begon en helemaal niet van plan was onverhulde
confidenties te doen; slechts wat commentaar op zijn
jeugdlectuur stond hem voor ogen. Het werd heel wat
meer, zelfs een van de weinige literaire autobiografieën
in Nederland. Men moet bijna terug naar het hoofdstuk
'Een schrijver op zijn dertigste' in Politicus zonder partij
van Menno ter Braak om een vergelijkbare intellectuele
terugkeer naar een jeugd te vinden. Komrijs openhartigheid in Verwoest Arcadië is onversneden, ook al noemt hij
zijn protagonistJacob Witsen en ook al moeten we er rekening mee houden dat voor hem leven altijd de vorm
aanneemt van literatuur: 'Van kindsbeen af besefte Jacob, aanvankelijk als een duister vermoeden, maar allengs duidelijker en zelfbewuster, dat zijn leven literatuur was, niets dan literatuur. Het lag niet in zijn aard
"te zijn wie hij was". Hij bezat geen aanleg voor de dagelijkse verveling. Hij moest de stroom van echte tranen stelpen. Alleen deformule wekte een mens tot leven, alleen een
verhaal blies geest in gebeurtenissen die anders onopvallend voorbij zouden gaan, woordeloos vervluchtigend.
Alleen door te veinzen verschafte hij zich een houding. Alleen door literatuur kon hij vluchten.' Het staat er met
zoveel woorden: het stelpen van echte tranen en het
vluchten.
'Vluchten' betekent niet dat je vlucht voor iets dat eigenliJk bijje hoort. Vluchten doeje om ergens te komen waar
het meer naar je smaak is. Dat is bij Komrij het geval:
de literatuur is het ware leven, waar de literatuur niet is,
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is de verveling. Waar het hem om gaat in de literatuur
en het leven is (de toevoeging, de verbijzondering, de specificatie,
de modulatie, de verheviging '. En als het hierom niet gaat
voelt hij zich buitengesloten, want regel is wat niet bijzonder is, wat niet hevig is.
Het essay 'De zelfmoord in de negentiende eeuw' (in Het
helse moeras) is meer dan een erudiete verhandeling over
illustere zelfmoordenaars. Komrijs fascinatie door zelfmoord is aanmerkelijk gemotiveerder dan die van A. Alvarez (The Savage God) of] eroen Brouwers (De laatste deur).
Alvarez heeft nauwelijks een andere dan anekdotische
belangstelling voor het onderwerp, Brouwers is aanmerkelijk oppervlakkiger dan Komrij in twintig pagina's.
Komrij interesseert zich vooral voor wat er aan de zelfmoord voorafgaat, de zelfmoorddreiging, en deze fascinatie gaat verder dan het uiteindelijk schone of verminkte
lijk. Zeker is dat degene die met zelfmoord dreigt een hevig leven leidt, gepreoccupeerd door een nog niet voltooide handeling waarvan de voltooiing catastrofaal is. De
verhalen over zelfmoordenaars zijn verhalen over levens
op het scherp van de snede, aan de rand, op het koord.
Van verveling kan hier geen sprake zijn: 'Dit soort verhalen ... die in hun verkillende eschatologie en heldere
manie, in hun balanceren op de rand van de wanhoop en
belachelijkheid, de zelfmoord boven het triviale uittillen,
zoals enkele volmaakte gedichten het bestaan van een
hele prullekraam aan poëzie rechtvaardigen.'
Zelfmoord is bij Komrij veel meer dan 'een daad als alle
andere' en in het bijzonder de dreiging ermee speelt een
rol in de morfologie van wat voor hem cultuur is. De dreiger met zelfmoord bevindt zich in een 'decadente' positie, hij heeft alles gezien en gehad, hij houdt zich alleen
nog in leven en dat doet hij dan zonder matigheid: hij gedraagt zich uitzonderlijk, begeeft zich buiten elk pad,
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kleedt zich extravagant, hij staat overal buiten. Het is
geen benijdenswaardige positie, maar heeft vele voordelen. Zoals een mens' decadent' kan zijn, zo kan ook een
cultuur decadent zijn, alles gezien en gehad hebben. Decadentie als culturele toestand en als intellectuele of emotionele ervaring is voor Komrij 'een esthetische motor'. Zijn
toneelstuk De redders is hiervan een produkt omdat het alle
helden van de westerse cultuur op de graal laat jagen.
Alle mentaliteiten worden daarin gepersonifieerd: Ahasverus, Billy the Kid, Brünhilde, Cassandra, Don Juan,
Don Quichotte, HamIet, Jezus, Lorelei, Parsival en
Shirley TempIe, terwijl alleen de eeuwigslapende Endymion en de droeve tokkelaar op de lier Orpheus het er
zonder kleerscheuren afbrengen. Zij waren niet op hun
redding door een van deze verlossers uit. De redders is een
stuk over alles wat de westerse cultuur gezien en gehad
heeft; wat er over is zijn fragmenten van vroeger, een
eclectische cultuur die niets van zichzelf heeft, postmodernistisch levend op de zak van de geschiedenis.
Deze toestand van de westerse cultuur is vergelijkbaar
met die van de zelfmoorddreiger, iemand die leeft met de
resten van zijn leven en niets bijzonders in het vooruitzicht heeft, een verhevigde toestand. Maar voor Komrij
zijn het de passende omstandigheden, immers 'De catastrofe, het is niets. JiVat de catastrofe zo reëel maakt is de tijd
die er aan voorafgaat. ' Vandaar dat de zelfmoorddreiging
'een esthetische motor' kan zijn: 'Voor de kunstenaar
functioneert de zelfmoorddreiging als de lamp van Aladdin, een toverspreuk: een onvoltooide handeling die zijn
voltooide woorden electrisch laadt; zélf een woord. Het
verbindt hem, in het geheime genootschap der formules
en gebaren, met de sprakeloze, de rechteloze en de haveloze, een genootschap van schoonheid waaraan geen dokter, priester of psychiater deelheeft .' De kunstenaar, de
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zelfmoorddreiger en het geheime genootschap van rechteloze en haveloze worden hier met elkaar verbonden.
Voegt men hieraan nog de homoseksueel toe, dan is het
gezelschap van Komrijs loyaliteiten compleet. Wat deze
vier gemeen hebben is hun ongemakkelijke positie in de
maatschappij. Als Komrij in Averechts komt te spreken
over 'Het dilemma van de minderheden' en dan in het
bijzonder de homoseksuelen, geeft hij een scherpe analyse van de onverschillige acceptatie van homoseksuelen:
'De meerderheid is er zelfs trots op dat ze vindt dat homoseksuelen mensen zijn en snurkt behaaglijk in haar bed
van tolerantie. Iedereen is dus dik tevreden.' Deze verdoezeling van de verschillen maakt de positie van de
homoseksuelen onbelangrijk en ontneemt hun alle dynamiek behorend bij hun in essentie labiele positie in de
maatschappij. Komrij ziet hier gebeuren wat in de rest
van de maatschappij gebeurt: hier is de nivelleerworm
aan het werk. 'Door zich koest te houden, 'schrijft hij, 'steunen
ze ongetwijfeld de verdraagzaamheid. Maar door die assimilatie
ontnemen ze ook de spanning aan het geheel. '
Als deze assimilatie' de spanning' wegneemt zou dat betekenen dat homoseksuelen niet meer zouden behoren tot
het kwartet kunstenaar, zelfmoorddreiger, rechteloze en
homoseksueel dat de verveling uit het leven probeert te
houden. 'Zodra een homoseksueel zich assimileert, is hij
net zo saai als iedereen.' Komrijs loyaliteit bij voorbaat
ten opzichte van homoseksuelen is gering. Zijn sympathie ontstaat pas als zij zich met ten minste één been buiten de onverschillige verdraagzaamheid van de maatschappij houden, en dat is veelal zelfs een been te weinig.
Pas dan voelt hij zich verwant. 'Homoseksuelen moeten,
denk ik vaak, maar ondergronds blijven. Hun arglistigheid
en ongrijpbaarheid, hun grote vermogen om af en toe
naar voren te komen en dan weer onder te duiken is altijd
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hun grootste kracht geweest. De homoseksualiteit kan
zich op zulke vernuftige wijzen verstoppen en in allerlei
travestie de meerderheid in de maag worden gesplitst,
dat ze zich waarachtig niet hoeft te schamen. ' Wat er ook
getolereerd wordt door de maatschappij -' als de loopgraven maar blijven' .
Komrij is de personificatie van de vijfde kolonne. Met
zijn doorzichtige maskerades en zijn angst voor 'assimilatie' door de maatschappij en door lezers die zich slechts
verlustigen aan zijn mooie woorden, behoudt hij de ongemakkelijke positie die voorwaarde is voor zijn ergernissen, moordlust en haat: de hoogspanning tussen hem en
alles wat hem omringt. Deze tegenstelling is een strategie
met een psychologische en desnoods filosofische achtergrond: een cultuurfilosofische tactiek die in alles wat
Komrij schrijft gemaskeerd is terug te vinden: 'Alleen uit
de sintels van de haat gloeide geluk op, en slechts de gesel
verwekte liefde. Hij begreep het: alles was omgekeerd.'
Komrij polemiseert vanuit het bewustzijn dat de tegenstelling een levenwekkend gegeven is: 'Het gouden land
en de ondergang zijn twee uiteinden van één en dezelfde
heirbaan.'
Polemiseren is bij Komrij bovenal een gevecht tegen de
trivialiteit en het triviale omvat veel, het is alles wat zonder spanning is. Spanning ontstaat in het licht van de
dood, verval, de catastrofe. Lelijkheid is impotent,
schoonheid is geladen omdat het de voorspelling van de
afbraak of het verval in zich heeft, het bevat de suggestie
van eindigheid of een eindpunt. Een mooie jongen met
de dreiging van zelfmoord om zich heen, dat verklaart
waarom Chatterton maar achttien jaar hoefde te leven
om een naleven van eeuwen te krijgen. Zo'n jongen is,
mét al zijn belachelijkheid, het summum in de esthetica
van Komrij . Zo iemand geeft een lading af en 'alleen gela-
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den dingen geven een lading af, en hun lading tovert het moment
te voorschijn waarop ze geladen werden. '

De natuurlijke vijanden van Komrij zijn de onverschilligen, de kleurlozen, de sentimentelen, de bureaucraten,
ambtenaren, de braven van professie, de kwakzalvers in
ideologie en taal, de meegaanden. Het zijn degenen zonder lading, en zolang zij bestaan en Komrij tegen ze
schrijft zal hij nooit geannexeerd kunnen worden, ze stoten elkaar af als een chemische reactie. Deze natuurlijke
vijanden zijn alleen in de weer met sentimentele illusies
over geluk. 'Daar sjouwen ze weer, 'zegt Orpheus tegen de
slaperige Endymion, 'de slapelozen en de slaapwandelaars.
AltY·d die splinter in hun ziel. Wanhoop en vertwijfeling hebben
ze over hun geluk, maar ze weten niet dat hun geluk wanhoop en
vertwijfeling is. ' Wanhoop en vertwijfeling zijn het geluk

van de kunstenaars, de zelfmoorddreigers, homoseksuelen en rechtelozen, in hun leven is de dood al binnengeslopen: 'leven en dood versmelten en verenigen zich in
het romantische genre allerinnigst met elkaar' citeert
Komrij Schlegel.
De dood komt bij Komrij frequenter voor dan het leven,
hij weet er meer woorden en namen voor. Alleen in zijn
bundel Capriccio komen gedichten voor die het karakter
hebben van oases, en het verwondert niet dat daarin Endymion weer opduikt, in de gedaante van een jonge god
en stratemaker. Endymion is degene die verlost is van het
leven en de waanzin, hij is het Utopia van Komrij dat de
keerzijde is van de catastrofe en de dood. Dat Utopia
komt maar zelden aan de horizon, 'niet de kunstenaars',
immers, 'maar de bureaucraten beslissen over het silhouet van de horizon.' Endymion staat overal buiten, wat
binnen is is door de dood aangeraakt. 'Altijd als hij ergens aan begon was de dood niet ver meer,' staat in Verwoest Arcadië over Komrijs alter ego Jacob Witsen, 'het
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was een kwestie van instinct ... ach, wat een deerniswekkend woord was dat: een kwestie van temperament misschien, van stijl.' In Komrijs wereld van tegenstellingen
kiest hij uit begrippenparen degene die geladen zijn: als
het gaat om zon en maan, kerk en ruïne, lentebries en
herfstnevel, wieg en doodkist, oase en fata morgana,
malse weiden en druipsteengrotten, socialistenmars en
zwanezang, Robin Hood en Dracula, vreugde en kommer, duif en slang, ontbijt en galgemaal, meisje en jongen, vlees en as, echt en onecht, dan gaat zijn sympathie
automatisch naar maan, ruïne, herfstnevel, zwanezang,
slang en as. 'Zo'n woordentest viel altijd uit ten gunste
van het kwade, het bedorvene, het sombere, het toneel.'
Deze romantische hang naar de manifestaties van de
dood gaat bij Komrij nooit samen met de voor de Romantiek evenzeer kenmerkende duisternis. Bij hem is
sprake van de paradox van de verlichte Romantiek, want
zodra 'schelle kwakzalverij en benauwde sentimentaliteiten' de kop opsteken herinnert hij zich dat 'redelijk begaafde mannen en redelijk begaafde vrouwen eeuwenlang aan een tempel hebben getimmerd waarin het goed
en vrij ademhalen zou moeten zijn, en waarin oogstrelende resultaten te bewonderen waren van het werk van hun
handen en prikkelende toonbeelden van het werk van
hun geest ... Vooroordelen, gemeenplaatsen en onechte
gevoelens hielden ze, zo goed mogelijk in dozen gesloten,
in de kelder.' Deze erfenis van de Verlichting heeft zich
genesteld in Komrijs proza, alsof hij een lampje in zijn
pen heeft, om die tempel vrij te houden van de tollenaren
van het woord.
Er duikt in alles wat Komrij schrijft steeds één idee op dat
de decadentie van het einde van de twintigste eeuw beschrijft. Voor een schrijver als Komrij , die in essentie natuurlijk de wens koestert iets totaal nieuws in de litera-
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tuur en cultuur te vertegenwoordigen, is het een realistische en hoogstaande erkenning dat wij in het laatste deel
van de twintigste eeuw leven op de zak van de geschiedenis. Dat idee vinden we als motto in De redders, als onderdeel van de inleiding in Aan een droom van weelde ontstegen
en aan het slot van zijn essay over de zelfmoord in de negentiende eeuw: 'Wij, in de twintigste eeuw, wij leven
niet, we zijn ons bewust dat we samenvallen met nu eens
dit, dan weer dat patroon van leven, een patroon dat is
samengesteld uit vele eeuwen, uit restanten van vele
gestorven ideologieën en vermomde helden; we zijn niet,
we kijken naar ons zelf om te ontdekken op wie we lijken,
een gelijkenis die van seconde tot seconde kan verschieten van kleur en herkomst.'

II
De spanning in Komrijs columns ontstaat door zijn januskop: alles heeft twee kanten. Op dat principe berust
De gelukkige schizo, waarin hij constateert dat' de mens er
maar niet aan kan wennen er over één en hetzelfde,
meerdere, vaak tegengestelde opinies op na te houden-vandaag deze, morgen die ... Hij kent de mogelijkheid niet om de intense schurkachtigheid van de mens om
beurten te bewonderen en te honen'. Het is een principe
dat zijn lezers onzeker houdt of maakt, omdat hij naar
believen een kwaad oflachend gezicht kan toekeren. Onzekerheid heeft bij Komrij geen negatieve klank en is allerminst een bron van somberheid. Het is een uitgangspunt: 'We kunnen niet de zekerheden dood verklaren en
er onveranderlijk ongelukkig mee zijn.' Vandaar dat hij
om de paar weken voor de spiegel gaat staan en de parmantige opinies op losse schroeven zet die zich ondanks
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zijn afkeer van opinies een weg hebben weten te banen.
Wanneer hij ze angstvallig zou koesteren zou de gelijkenis met een van de redders van de mensheid uit zijn gelijknamige toneelstuk zich kunnen opdringen. Om te
voorkomen dat hij de hele dag voor de spiegel staat heeft
'hij zijn zaak op weinig gesteld', op 'Simpelheid en
Trouw' zoals het in Het helse moeras heet. Dit betekent dat
tegenover 'het parcours van de reus duisternis' iets kleins
en simpels wordt gesteld: 'de lilliputter rede'.
Die lilliputter in Komrij heeft allang geleden bedacht dat
het beter is ervan uit te gaan dat de wereld bestaat uit list
en bedrog-dan kan het nog altijd meevallen. Geluk is dat
men kan wanhopen en twijfelen; cultuur is dat we een
deel ervan in ons innerlijk bestrijden met een ander deel.
De mens is van nature xenofoob; idealen horen bij bemoeials kortom: 'wie cultuur voor iets gezonds en smakelijks houdt is nooit in zijn eigen innerlijk afgedaald.' Bovendien is de gelukkige schizo met zijn januskop bereid
de cultuur die hij de ene dag met hand en tand verdedigt
de andere dag van zich af te duwen.
Een van Komrijs simpelheden in Lof der simpelheid is dat
hij door in de aanval te gaan verdedigt wat hem aan het
hart gaat, zonder het te noemen. Het is een bundel waarin hij meer dan anders de even simpele als grote lijnen
voor ogen heeft. 'Grote lijnen', waren dat niet die dingen
waar politici zo verslingerd aan zijn en die door Komrij
werden weggehoond? Hier ziet men hoe verraderlijk
woorden kunnen zijn, ze kunnen in verkeerde handen
vallen. De grote lijnen van politici zijn niet die van Komrij. Een grote lijn is voor Komrij dat de mensheid weinig
verandert, in tegenstelling tot wat een grote schare tijdgeestduiders wil doen geloven. De verandering van de
haardracht zou een fundamentele omwenteling in de
maatschappij betekenen, terwijl het de omwenteling van
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een luciferhoutje is-het ziet er aan de andere kant net zo
uit. Het is jammer dat Komrij in zijn fIlippica tegen deze
duiders geen namen noemt vanjournalisten die de trendgevoelige lijnen uitstippelen. Lof der simpelheid wordt verboden lectuur genoemd voor de 'post-moderne yuppie' ,
maar dan zou die wel bij naam genoemd moeten worden,
anders denkt hij dat niet hij bedoeld wordt. De grote lijn
loopt ook door de afdeling 'De vrije jongens van de
infonnatica-maatschappij', waarin de computerindustrie
vergeleken wordt met de wapenindustrie. Hier gaat
Komrij op veler tenen staan, want de verdwazing kent op
dit gebied geen grenzen.
Het verschil tussen Komrij en andere columnisten van de
hardhandige soort (zoals Kousbroek, Brandt Corstius en
Blokker) is dat hij ook dichter is. Daardoor is de achtergrondmuziek bij Komrij droeviger en lyrischer. Komrij
is onmaatschappelijk, rauw en overgevoelig. Alle stukken in de afdelingen 'Vijanden in vredestijd' en 'Pleidooi
voor de rokende racist' in Lof der simpelheid gaan over
'Reinheidsapostelen van het gebod' die elke menselijke
ondeugd met wortel en tak willen uitrukken of de risico's
van het leven zo klein willen maken dat er geen ruimte
meer is om te leven. Het zijn vaak kleine dingen waarom
het gaat: dat auto's overdag ook hun lichten aan moeten
hebben bij voorbeeld.
Komrijs dichterlijke overgevoeligheid maakt zijn grote
lijnen dunner en tegelijk kwetsbaarder. Een van zijn simpelheden is dat idealen dekmantels zijn voor het grofste
eigenbelang omdat idealisten een grote neiging tot bemoeizucht hebben. Mensen die klagen over de vervaging
van de normen krijgen te horen dat dat een modieus
praatje is omdat de normen nooit zo scherp omlijnd waren voor wie er geen zin in had. Degenen die klagen over
de vervaging van de normen zijn dezelfde die ze zo goed
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weten te omzeilen. En wat gebeurt er als er weer duidelijke normen zijn? Dan zal men ze gebruiken om ze des te
beter te kunnen negeren. De grote lijn is hier dat Komrij
in de tijdgeest niet veel meer ziet dan een slingerbeweging die de slechte inborst van de mens onberoerd laat,
die blijft altijd hetzelfde. Daarom is hij zo gevoelig voor
eufemismen en gaat hij die met overdrijvingen, met de
hyperbool, te lijf. De 'zorgzamge samenleving' is zo'n
eufemisme, aangezien 'er nog nooit een regering is geweest die zo algemeen en zo openlijk uit bedriegers, zelfverrijkers, lijntrekkers, non-valeurs en beoefenaars van
de grote vormen van criminaliteit bestond. Alles wat het
rund niet mag lijkt deze herders toegestaan. Je zag zelden
zo'n collectie haaiachtigen bij elkaar'. Dit is rauw, maar
het komt van iemand die zo mijlenver afstaat van politiek
dat het belachelijk is om te verwachten dat hij daar met
enige redelijkheid over zou kunnen of willen denken.
Komrijs narrigheid is veel groter dan men wil geloven.
Van Komrij kán men niet houden, en wie het wel doet
heeft hem niet begrepen.
De spanning en lading in Komrijs essays hebben hun
keerzijde in zijn periodieke lof op de simpelheid. Die
kwam al voor in Het helse moeras, in zijn gedichten en in
het toneelstuk De redders. Daarin zegt Orpheus, de lyricus, tegenjezus: 'Ik kan alle raadsels oplossen, maar niemand vraagt me iets. Ze hebben het zo druk met draven
dat ze niet op het idee komen dat ze het ook wel eens op
een heel simpele manier zouden kunnen vinden. Door te
blijven zitten en naar de doodsfluit te luisteren.' Die simpele manier is in Lof der simpelheid niet het luisteren naar
muziek van de doodsfluit-al staat het ieder vrij die erin
te horen-maar een bescheiden pleidooi voor de simpele
slaperigheid van Endymion, waardoor er niet nog meer
wordt toegevoegd aan het al overbewuste denken van de
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westerse cultuur. 'Te veel reflectie kan ons verlammen ... Het is het stadium waarin de naïveteit en het plezier met wortel en tak zijn uitgeroeid.' Lof der simpelheid
begint met een droom waarin de hardhandige essayist
zich een kind voelt, 'ik was enkel een tevreden waterhoofd op een lichaam zonder drift of verlangen'. Hij
noemt zich in die staat gelukkig. Maar het boek eindigt
met iets anders: met een Komrij die zich bewust is van
zijn verouderende lichaam, 'een geval van knarsende
welsprekendheid ... Alles aan me heeft een historie.' Het
boek begint met de droom van een droevige dichter. Aan
het eind heeft hij horentjes.
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Hermans' demasqué

Wie zich aangetrokken voelt tot het schrijven van een cultuurpsychologische verhandeling over de periode vanaf
de Tweede Wereldoorlog zal zijn voordeel kunnen doen
met het werk van Willem Frederik Hermans. Immers, de
Tweede Wereldoorlog onthulde nóg eens-na de vele oorlogen die er in de loop der eeuwen al waren geweest,
maar die tot de geschiedenis zijn gaan behoren-dat mensen tot veel in staat zijn, maar altijd weigerachtig blijven
als het gaat Om de volmondige erkenning van die beroerde vermogens: 'Alles verliest het publiek liever dan zijn
illusies'. Die weigerachtigheid uit zich in de bewering dat
mensen toch in wezen goed zijn, en dat hun misdragingen letterlijk genomen moeten worden: het is gedrag dat
buiten de regel valt. Een andere, minder naïeve manier
om aan die weigerachtigheid uitdrukking te geven is het
opwerpen van een buffer tussen die kwade neigingen en
de werkelijkheid in de vorm van psychologische, filosofische en praktische redeneringen die laten zien dat er van
een samenleving tussen mensen niets terechtkomt als die
neigingen zich uitleven. In deze gedachtengang (die men
kan vinden bij Huizinga en Kousbroek) wordt het bestaan van die kwade neigingen erkend en wordt de mens
niet als in wezen goed beschouwd, maar het uitleven ervan wordt niet aanbevolen: het kan toch niet de bedoeling zijn dat mensen elkaar de hals afsnijden? Achter24 2

docht, jaloezie, rancune, bedriegerij, pesterij, psychologische terreur, onredelijkheid en al die andere zaken die
tot de menselijke mogelijkheden behoren zijn wel realiteit, maar ze behoren tot de categorie die onderdrukt
moet worden. Het zijn onedele drijfveren, waar men niet
mee te koop loopt en die men ook niet overal achter moet
zoeken. De Tweede Wereldoorlog bevestigde nog eens
dat het vermogen tot 'menselijke waardigheid', en dus
tot het onderdrukken van deze drijfveren, niet groot is,
en dat men zich daar geen illusies over moet maken.
Maar het idee dat mensen een zekere waardigheid hebben en dat die onder meer bestaat uit het onderdrukken
of 'sublimeren' van de onedele drijfveren is onuitroeibaar.
Toen Willem Frederik Hermans in 1951 zijn roman Ik heb
altijd gelijk publiceerde was dat niet alleen voor het katholieke volksdeel een zwarte dag, maar ook voor het rooskleurige idee van de menselijke waardigheid. Hier werden duistere menselijke drijfveren niet gesublimeerd of
met zelfkritiek bestreden: Hermans eiste voor zijn hoofdpersoon het recht op ze uit te leven met een razernij zoals
men die in de Nederlandse literatuur nog niet eerder was
tegengekomen. Het was een toon die alleen lezers van
Célines Voyage au bout de la nuit en Mort à crédit eerder hadden gehoord. Zelfs Du Perron, die voor dergelijke muziekjes toch een goed oor had, was dat te rauw. Er is niets
moois, dieps of verhevens aan Lodewijk Stegman als personage, hij wreekt zich op het feit dat hij geboren is, op
zijn opvoeding, de bange benepenheid van zijn vader en
moeder, op zijn eigen onvermogens, zijn bedonderd lot
en op Nederland, met een speciale behandeling voor de
katholieken. Deze in het begin van de roman uit het verloren Indië terugkerende sergeant wordt gedreven door
rancune, nu precies de drijfveer die in de recente geschie-
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denis van de Nederlandse literatuur zo'n grote rol was
gaan spelen door de brochure Het nationaal-socialisme als
rancuneleer van Menno ter Braak. In het nationaalsocialisme manifesteerde zich volgens Ter Braak het georganiseerde ressentiment, 'het recht voor allen om onbeperkt allen te haten, te verafschuwen en in een concentratiekamp op te sluiten'. Door Ter Braaks theorie over
de dynamiek van het nationaal-socialisme werd het verschijnsel 'rancune' uit de betrekkelijke anonimiteit van
de dagelijkse psychologische kwalificaties gehaald; 'rancune' was al geen drijfveer waarover men enthousiaste
brieven naar huis schreef, nu rancune met nationaalsocialisme werd geassocieerd werd de slechtheid ervan zo
mogelijk nog slechter. Menno ter Braak wordt in Ik heb
altij·d gelijk niet met name genoemd, maar de roman als
geheel is gericht tegen het idee van de menselijke waardigheid zoals Ter Braak die verdedigde als het enige dat
overbleef in het licht van het nationaal-socialisme. Menselijke waardigheid betekende dan zo ongeveer dat men
zich het recht op ressentiment, op al of niet georganiseerde wraak ontzegde.
In Ik heb altij·dgelijk ontdoet Hermans de rancune van zijn
associatie met het nationaal-socialisme en laat Lodewijk
Stegman zijn persoonlijke rancune uitleven. Wel zijn er
verwijzingen naar Ter Braak: Stegmans zusje Debora
gaat met haar neef naar lezingen over het nationaalsocialisme als rancuneleer en haar zelfmoord wordt met
die van Ter Braak in verband gebracht ('Waarom dan
eerst zoveel geouwehoer over menselijke waardigheid en
als het erop aankomt niets dan gesnotter en slaaptabletten?'). Door de associatie met het nationaal-socialisme
werd rancune als dagelijkse realiteit ontkend in Hermans' ogen, alsof die, nu die daar gelocaliseerd was, ook
in doorsnee karakters niet meer voor zou komen. Van
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deze localisering ging de suggestie uit dat de rest van de
mensheid vrij zou zijn van rancune én dat er dus zoiets
bestaat als 'menselijke waardigheid'. Dat wordt met de
roman Ik heb altijd gelijk meedogenloos ontkend in wat
Hermans Stegman laat zeggen en in wat hij hem laat
doen. Stegmans razernij over de manier waarop hij altijd
door zijn vader en moeder werd gekleineerd ('Jij kan
nooit wat, jij verpest altijd alles') is helemaal niet 'waardig', maar hij heeft er wel recht op: 'Ik had dan maar liever geen enkele waardigheid, geen menselijke, niet eens
een dierlijke. Ik heb geen pretenties. Ik ben in de wereld
gezet; ik houd mij staande. Dat is alles.' In zijn eerdere
werk (Conserve, 1947, Moedwil en misverstand, 1948 en Tranen
der acacia's, 1949) had Hermans al een idee gegeven van
de manier waarop hij de dingen zag, maar in Ik heb altY·d
gely"k heeft de parade van onedele drijfveren een extra
agressieve toonzetting, is dus zelf iets onedels.
In zijn recensie van de roman schreefH. A. Gomperts indertijd (te vinden in Intenties 2) dat Stegman nog 'worstelt
met puberteitsproblemen' . En: 'De grofheden waaraan
deze uit Indonesië terugkerende sergeant zich te buiten
gaat, zijn de symptomen, suggereert de schrijver, van
zijn door te grote strengheid geknot zieleleven. Dit tamboereren op de onbillijkheden waaraan Lodewijk heeft
blootgestaan, deze tot systeem verheven verongelijktheid-'ik heb altijd gelijk' betekent niets anders dan: 'ik
ben altijd verongelijkt' -maakt van de hoofdpersoon
niets dan een 'zielige' jongen, een nauwelijks aanvaardbare variant van de tragische held, omdat men hem wel
beklagen, maar niet bewonderen kan.'
Deze kijk op Ik heb altY·dgelY"k van Gomperts vertolkt precies het idee van menselijke waardigheid dat Hermans in
al zijn werk bestrijdt. Gomperts schrijft Stegman 'puberteitsproblemen' toe en niemand zal willen beweren dat
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hij ze niet heeft, al is hij bijna dertig jaar. Maar juist Stegmans leeftijd had Gomperts op het idee kunnen brengen
dat die problemen blijkbaar langer kunnen duren dan
een puberteit, en dat Hermans kennelijk wil beweren dat
die problemen helemaal niet aan de puberteit gebakken
zijn, ook al wordt men volgens de idee van de menselijke
waardigheid verondersteld er overheen te groeien. Wanneer Gomperts Stegman niets dan een 'zielige' jongen
noemt ziet hij de grotere reikwijdte van Stegmans zieligheid over het hoofd: Stegman is, om het maar niet te klein
te houden, zo zielig als de mensheid vanuit Hermans' optiek. Alles waar de personages in Hermans' romans mee
worstelen zou men tot de 'puberteitsproblematiek' kunnen rekenen: het verlangen 'generaal' te willen worden,
moeilijkheden met de identiteit, achtervolgingswaan, afgunst, psychologische terreur en sadisme, agressieve verlegenheid, wrokkigheid, pesterigheid, kinderachtigheid.
Dat Gomperts Lodewijk Stegman ook als variant van de
tragische held zou willen 'bewonderen' is precies het misverstand: er valt weinig te bewonderen aan Hermans'
personages, want wat hen drijft en wat ze uitvoeren is zelden bewonderenswaardig. Wat men wél kan bewonderen is het schrijverschap van Hermans, dat kennelijk zo
'helderziend' is dat het met grote scherpte over al deze
mensonwaardige drijfveren kan schrijven.
De roman Ik heb altbä gelijk heeft zo'n centrale plaats in
het werk van Hermans omdat de titel zijn hele houding
als schrijver van romans en essays is gaan bepalen. Willem Frederik Hermans wil zeggen: ik heb altijd gelijk of
zal gelijk krijgen. Die titel roept voorspelbare weerstand
op. Hoe zou iemand altijd gelijk kunnen hebben?
Iemand heeft alleen gelijk als hij een aantal belangrijke
dingen over het hoofd ziet. Maar waarom heeft Hermans
zo vaak 'gelijk'? Dat is eenvoudig gezegd: omdat hij de
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dingen over het algemeen somber ziet. Dit antwoord is
zo eenvoudig als het gecompliceerd is.
In Hermans' werk heerst 'een mythologie van het
Kwaad'. Dit kwaad, schreef hij in het essay 'Antipathieke romanpersonages', is de Dood. Niet alleen dat men
uiteindelijk het loodje legt betekent de dood, maar 'de
Dood uur na uur, dag na dag, Jaar in Jaar uit. Dood heeft niet
enkel de betekenis van sterven, van einde van een organisme, maar
de ruimere van einde van elke bestaande toestand, einde van elk
ogenblik. Dood is niet alleen vergaan, maar ook vergeten worden,
verdwijnen, doden is niet alleen slachten en vernietigen, maar ook
verraden en bedriegen. 'De dood, kortom, is de onedele kant
aan het leven bij uitstek. Wat Hermans hier schrijft is samen te vatten als 'doodsdrift' , het onhandige broertje
van Freuds 'levensdrift'. In Hermans' werk huist de
doodsdrift in alles, want alles mislukt altijd. Zelfs in essays waarin het er maar zijdelings mee te maken heeft
weet Hermans de uiteindelijke mislukking van elkstreven nog te verwerken, zoals in een opstel over Jules Renard, waarin hij Sartre ervan langs geeft omdat hij de
mensen wil veranderen: 'Zo vergaat het auteurs die beginnen met te vertellen hoe alles moet en vervolgens zo
naief zijn te laten zien dat er op de manier die zij verordineerd hebben, niet per se veel meer verkwikkelijks of
duurzaams voor de dag komt, dan op een andere.' Er is
misschien geen roman van Hermans waarin niet de zin
'Alles is mij altijd al mislukt' (Ik heb altb·d gelb"k) of 'Mij
mislukt alles wat ik probeer' (Tranen der acacia 's) voorkomt. Het gelijk van Hermans ontstaat omdat hij de gebeurtenissen in zijn romans en verhalen arrangeert vanuit de obsessie dat uiteindelijk toch alles vernietigd zal
worden. Hij wordt daarin gesteund door Freud, van wie
hij de uitspraak 'Das Ziel des Lebens ist der Tod' als motto voor Moedwil en misverstand gebruikte. Dit verklaart
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waarom Hermans deze regel uit het gedicht 'Vergif van
Achterberg 'aangrijpend', 'onvergetelijk' en 'terecht beroemd' vindt: 'Liefde's orgaan beseft zijn duisternissen/in volle zon.' Het is ook begrijpelijk dat dit gelijk van
Hermans altijd een zekere weigerachtigheid en weerstand oproept, zelfs als men onder de indruk is van de stijl
en het inzicht waarmee het wordt opgediend. Hermans
heeft het immers over 'de wilde jungledieren die onder
de dubbele bodem van de menselijke ziel huizen'. De lezer haat in de schrijver zichzelf en, voegt Hermans eraan
toe, de schrijver haat zichzelf in zijn romanpersonages.
Het heeft geen zin te verwachten dat de 'levensdrift' in
Hermans' werk de kop op zal steken als iets dat langer
duurt dan een coïtus. Alle oases van dien aard zijn van
korte duur, intermezzo's die snel worden gevolgd door
teleurstelling. Doordat ze zo zeldzaam voorkomen onthoudt men ze des te beter: het slot van Tranen deracacia's,
de uren dat Osewoudt bij Marianne is in De donkere kamer
van Damocles, de momenten dat Stegman zijn afkeer van
Gertie weet te overwinnen in Ik heb altijd gelijk. Dan is de
storm even gaan liggen waarvan in die roman en in The
Tempest sprake is: '0, I have suffered with those that I saw
suffer. '
Hermans' werk is een demasqué van de menselijke waardigheid. Hij personifieert in zijn romans en verhalen de
niet zo mooie drijfveren; zijn manier van polemiseren
door de jaren heen is 'kinderachtig': hij beoefent dan de
tergende soort redelijkheid van iemand die vindt dat zelfs
de meest welwillende geleerde half blind is van onredelijkheid. Volgens Hermans is de grens tussen de 'werkelijkheid' en wat hij de 'mythische' werkelijkheid noemt
vaag. Hij erkent zelf uitsluitend de mytische, dat wil zeggen de werkelijkheid die ieder 'in zijn eigen binnenste
schept': hoogstpersoonlijke voorstellingen, gedachten248

constructies, gebrekkige samenhangen, toevallige kennis, waanideeën en idealen, allemaal gebaseerd op een
onvaste ondergrond.
'Nergens ter wereld,' zo luidt de bekende uitspraak van
Kant, 'is iets denkbaar dat onvoorwaardelijk als goed beschouwd kan worden, behalve een goede wil.' Het is voor
Hermans een lamme wijsheid: wanneer Lodewijk Stegman zijn momenten van redelijkheid heeft ziet men de
tandraderen van zijn 'goede wil' moeizaam in elkaar
draaien. Het is maar tijdelijk, al snel steken de 'jungledieren ' bij hem weer de kop op. In het werk van Hermans
wordt voortdurend getoond dat die categorische imp eratiefvan een 'goede wil' een illusie is-wel zo ongeveer de
somberste conclusie die men kan trekken. Men kan nóg
zoveel goede wil tonen, achterdocht, afgunst, rancune,
wraakzuchtige pesterij overwoekeren die. In Hermans'
romans en verhalen hebben de personages niet veel te
willen: hun opvoeding, omstandigheden en hun onvermogen zichzelf te kennen hééft al voor ze gewild. Lodewijk Stegman brengt het niet verder dan de knarsende
zelfverzekering: 'Maar wat ik niet wil, kan ik nog altijd
zelf uitmaken.'
Willen en niet-willen liggen bij Hermans dicht bij elkaar.
Hermans laat zijn personages meestal iets willen, maar
uiteindelijk komt het erop neer dat ze eigenlijk beter niks
hadden kunnen willen, want het leidt tot niets. 'Ofhij als
hij helemaal nooit iets zou hebben gewild, gelukkiger zou
zijn geworden dan nu. Ja! ... Niets willen, nooit ergens
over nadenken, je nooit schamen?' denkt Stegman. Ook
Alfred in Nooit meer slapen is aanvankelijk een groot willer,
hij wil trouwen, meteorieten vinden, cum laude voor zijn
proefschrift krijgen, professor worden en bovenal zijn vader overtreffen. Het wordt hem door Hermans niet gegund, want in zijn uiterste consequentie bevindt men
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zich in zijn denkwereld in een cirkel: het leven heeft geen
zin, elke zin die men eraan probeert te geven blijkt uiteindelijk onzin, dus is het ook onzin om iets te ondernemen.
In de Preambule van de verhalenbundel Paranoia schrijft
hij: 'Niemand zal zich de vraag stellen of een leeg kaartsysteem misschien niet het mooiste is wat een mens na
kan laten.' Er zijn tientallen uitspraken te citeren van gelijke strekking, maar op bijna absurdistische manier is
het model voor het willen of niet willen in Hermans' werk
beschreven in het verhaal 'Hundertwasser honderdvijf
en meer', de monoloog van een miljonair die nooit iets
heeft uitgevoerd voor het verwerven van zijn miljoenen.
Hij is vanzelf rijk geworden en zijn grootste zorg is welk
relatiegeschenk hij dit jaar zal bedenken. De miljonair is
het spiegelbeeld van alle willers in Hermans' werk, de
personages die carrière willen maken, degenen die de
werkelijkheid naar hun hand willen zetten en de idealisten. De miljonair weet niet wat hij moet wensen, hij vegeteert zonder te presteren, zijn enige taak is in leven blijven en dat doet hij dan ook tot zijn honderdvijfenzestigste. De miljonair in 'Hundertwasser' is een van
Hermans' personages die hij een moment buiten de tijd
plaatst om hem zijn volstrekte nietigheid bewust te laten
worden. 'Het hele heelal heeft miljardenjaren zonder mij
bestaan en het zal nog miljarden jaren na mij bestaan.
De tijd waarin ik geleefd heb, heeft in vergelijking daarmee absoluut niets te betekenen.' Hetzelfde denkt Professor Dingelam in Onder professoren, de man die het twijfelachtige geluk te beurt valt dat hij de Nobelprijs
krijgt-hij weet helemaal niet of hij er wel gelukkig mee
is. Hij denkt aan het slot van de roman (als hij in een grot
zit) over de eeuwige kringloop der dingen: 'De praatjes
waaien weg en de atomen blijven over.' Het motto van
de roman Uz"! talloos veel miljoenen behoort tot dezelfde fa-
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milie: 'Niets, wordt er, niets, uit talloos veel miljoenen.'
Dit demasqué van de zin van het leven is nooit verstopt,
het bevindt zich altijd aan de oppervlakte en wordt in talloze variaties opgediend. Hermans' filosofie kan men dus
niet over het hoofd zien, de boodschap bereikt zijn bestemming, hoe ongaarne hij ook in ontvangst genomen
wordt. Bij een zo consistente en gelijkblijvende filosofie
is het een heksentoer voor een schrijver om te voorkomen
dat de lezers van zijn nieuwe roman te snel in de gaten
hebben waarop het zal uitlopen. Hermans is dat meer
dan dertig jaar gelukt, alleen in Uit talloos veel milj'oenen en
de vier novellen die daarop volgden trad de herkenning
te snel in. Maar zelfs Filip 's sonatine, waarin het thema
van het wonderkind dat een total loss blijkt te zijn nog
eens in geheel nieuwe setting wordt verteld, is een perfecte novelle. Men zou een vergeetmachine in zijn hoofd
moeten hebben die de andere verhalen met hetzelfde thema kon uitgummen.
De prominente rol die Hermans' wereldbeeld in zijn
werk speelt drukt de aandacht voor zijn geraffineerd eenvoudige techniek meestal weg. Wie Hermans' werk herleest komt onder de indruk van de consistentie van wat
hij te zeggen heeft en van de veelzijdige manier waarop
hij dat doet. Hermans' stijl is van een degelijke soepelheid, zijn zinnen hangen er nooit bij. Wat in zijn essays
wel eens een bezwaar is, het gebruik van korte alinea's
met een regel wit waar de wind door waait, is afwezig in
zijn romans en verhalen. Vooral de romans tot en met
Herinneringen van een engelbewaarder hebben een natuurlij'ke
spanning die verraadt dat Hermans als geen ander intuÏtieflogisch kan denken. Het mirakel van Hermans' werk
is het tegenstrijdige van zijn thematiek en zijn schrijverschap in technische zin: een wereldbeeld waarin slechts
plaats is voor een minimum aan redelijkheid, en een ma-
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nier van schrijven waarvan de helderheid, 'redelijkheid'
en nauwkeurigheid onmiddellijk opvallen.

25 2

Een zeurderig verlangen

Renate Rubinstein behoort met Karel van het Reve, Annie M. G. Schmidt, Jan Blokker en Simon Carmiggelt tot
de school van de Hogere Bekrompenheid in de Nederlandse literatuur. Om tot de school van de Hogere Bekrompenheid te kunnen behoren moet men geen gevoel
hebben voor imponerende posities, imponerend gedrag
of imponerende ideeën. Niet uit een polemische behoefte, maar uit onvermogen om onder de indruk te raken.
De een wordt er lacherig van (Annie M. G. Schmidt), de
ander laat het onverschillig omdat het zover van hem afstaat (Carmiggelt), weer een ander wordt erdoor geprikkeld (Rubinstein) ofwordt er satirisch van (Blokker). Karel van het Reve wordt er sardonisch en ironisch van en
brengt alles tot huiselijke proporties terug. In het verlengde hiervan ligt de afkeer van aanstellerij, want zo
worden imponeergedrag en imponerende ideeën opgevat. Dit scepticisme valt op omdat het niet in dienst staat
van iets, niet van een partij, niet van een stroming, niet
van een groep. Het is pure scepsis, elke theorie, elke persoon, elk idee moet onder hun geamuseerde blik zijn levensvatbaarheid bewijzen. Het model van dit soort scepsis is Karel van het Reves Het geloof der kameraden en Uren
met Henk Broekhuis, waarin gemeenplaatsen en gewoontewijsheden op hun validiteit worden onderzocht. Dit soort
genoeglijke nuchterheid is ook te vinden bij Multatuli,
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Busken Huet, bij Du Perron en Ter Braak, soms bij Hermans als zijn scepsis niet voortkomt uit kinderachtige
aversie, wat vaak het geval is. Het is bepaald geen variant
van de Hollandse nuchterheid, want die is nooit zo belangeloos en altijd banaal-men wil zich bij voorbeeld in zaken van handel niet laten belazeren. Dat soort is te vinden in de Camera Obscura en in een figuur als Droogstoppel. Dit zijn dan ook voorbeelden van Lagere Bekrompenheid, in dienst van iets, de Hollandse netheid of het
zakeninstinct. Bij Van het Reve gaat het om een soort antropologie die onderzoekt hoe mensen dagelijks met wijsheden en feiten leven die op niets gebaseerd zijn, het
soort dat Flaubert in zijn Dictionnaire des idées reçues verzamelde.
Hoger wordt de bekrompenheid zodra blijkt dat zo
iemand in zijn achterhoofd een klein aantal criteria heeft
waar niet mee gemarchandeerd kan worden omdat hij ze
voor universeel geldig houdt. Zoals: dat mensen vrij willen zijn en dat dat verlangen nauwelijks grenzen kent.
Of: dat er talloze verschillende mensen bestaan en dat je
er maar beter vanuit kunt gaan dat ze het niet met jou
eens zijn. Dit betekent dat verwantschap van ideeën eerder zeldzaam dan regel is. Iemand die het al te hartstochtelijk met je eens is roept dan eerder scepsis op. Renate
Rubinstein is het per definitie eigenlijk met niemand
eens. Dat is geen kwalificatie, het is een constatering.
Maar zij is wel bereid zich te laten overtuigen. De titel
van haar boek over haar ziekte (Nee heb je) is ook van toepassing op mensen en ideeën: dat men het niet met je
eens is, daar gaan we van uit, dan kan het nog altijd meevallen. De Hogere Bekrompenen hebben allemaal iets
van Du Perrons 'smalle mens', degene die zich niet breder kan maken dan hij is, en maar van weinig kan zeggen
dat het hem echt bevalt, wil hij zichzelf niet ontrouw wor-
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den. Rubinstein is selectief in het kenbaar maken van
haar sympathieën voor iets of iemand, maar als ze het
doet is het voor altijd. Vrienden worden dan ingelijfd
vanwege verwantschap in smaak en ideeën, omdat ze gevoel hebben voor het leven zelf, voor de natuur, voor de
kleine dingen die het 'm kunnen doen, kortom vanwege,
zoals ze eens schreef, hun aardige hersens. Wanneer een
vriend er ineens een voorkeur op na blijkt te houden die
zij helemaal niet deelt, is er consternatie in de vriendschap. Hoe kan dat? Dit gebeurde met twee vrienden die
hadden gezegd van het werk van Maurice Gilliams te
houden: 'Hadden we maar nooit over Maurice Gilliams
gepraat, dat had zo makkelijk gekund. Want nu is het
toch een verwijdering, al word ik honderd. En dat ze mij
zo goed vinden kan alleen op een misverstand berusten. . . Zo lig ik dus te bed en draai en woel en zoek
een passende houding, maar merk dat ik op het stuk der
volwassenheid nog niet zo opgeschoten ben als ik wel
meende. Onverdraagzaam is mijn natuur, doodvallend
op een cent van wansmaak.'
'Gekibbel, belangenstrijd en gezeur', zoals Renate Rubinstein de wedijver der ideeën in een democratie noemt,
is onvermijdelijk. De wereld is een cultuurprodukt, in
wankel evenwicht gehouden door wat iedereen van alles
vindt. Dit is geen kleinigheid, zolang er nog vaak vanuit
gegaan wordt dat wanneer iemand iets bestrijdt, hij het
eigenlijk wil verbieden. Wie dat denkt, mist de kern van
de Hogere Bekrompenheid. Hoger en universeel van
pretentie is die bekrompenheid omdat daarin het principe gehuldigd wordt dat iedereen de vrijheid heeft te denken en te vinden wat hij wil, niet alleen in Nederland,
maar ook in Rusland, Iran, Indonesië, China of Eskimoland. Dit principe geldt altijd en overal. Bekrompen in
deze hogere betekenis is, dat men desalniettemin zijn ei-

255

gen gedachten en ideeën heeft en daar ook voor wil staan,
alsof ze beter zijn, en omdat ze bij wijze van spreken zelf
met de handen zijn geknutseld. In de praktijk leidt dat
tot meningen en standpunten, bij Renate Rubinstein op
de manier zoals vertolkt door J. A. Emmens: 'Sta ik toevallig stil, dan heet dat het standpunt dat ik inneem', een
regel waaraan ze de titel van Sta ik toevallig stil ontleende.
De charme van Rubinsteins columns is dat alles wat ze
schrijft eigen kweek is, uit persoonlijke ervaring. Waar
ze het ook over heeft gehad in de loop der jaren, China,
jaloezie, feminisme, de nieuwe lelijkheid, kernwapens,
de Palestijnse kwestie, liefdesverdriet, de poes, de tuin of
de oorlog, het werd allemaal geschreven met de instelling
'Hoe leg ik het mezelf uit?' Ze schreef daardoor de meest
complete column die denkbaar is, het is alsof ze voor een
groot deel op papier geleefd heeft. De boeken die van
haar columns zijn gemaakt zijn haar autobiografie, want
alles wat in een autobiografie hoort komt erin voor, van
het kleinste (de poes Tiepje, de tuin, familie) tot het intiemste (liefde en ziekte) en het ingewikkeldste en moei1ijkste politieke probleem (de Palestijnse kwestie). Het
wordt allemaal behandeld alsof er geen verschil tussen is;
bij Rubinstein is hiërarchie in de onderwerpen totaal afweZIg.
Door het autobiografische karakter van de columns zijn
de veranderingen mee te maken die zich in de loop der
jaren aan haar hebben voorgedaan. Niet alleen in feitelijke omstandigheden door ongeluk in de liefde of door het
optreden van haar ziekte. Al in haar eerste bundel Namens Tamar schreef ze dat ze al zo'n twintig jaar naar de
slijtage van haar romantisch wereldbeeld keek. Dat moet
begonnen zijn toen haar vader, met wie ze het goed kon
vinden, niet terug kwam uit de oorlog. Het is niet alleen
verleidelijk, maar ook plausibel om deze ervaring bepa-
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lend te vinden voor alles wat ze zou gaan schrijven. Dat
romantische wereldbeeld is ontstaan door haar vader,
over wie ze verschillende keren idealiserend heeft geschreven. Dat beeld heeft zich in haar vastgezet, en ondanks haar ervaringen in de liefde en met haar ziekte is
het nog steeds op een of andere manier aanwezig. Nog
steeds kunnen alleen harde feiten haar ervan overtuigen
dat het een drogbeeld is. Rationeel weet ze inmiddels wel
dat het een Grote Leugen is om het leven voor te stellen
als gewoon, gelukkig en normaal, alsof 'eens en voor al
ergens de afspraak werd gemaakt dat nare dingen niet bestaan. '
Deze onverbeterlijke romantische neiging heeft haar columns lange tijd bepaald en is pas de laatste tien jaar, onder grote druk, minder geworden. Wat eerst romantisch
was en ingesteld op geluk is echter alleen maar van gedaante veranderd: dat romantische begin is de bron en
de basis van haar huidige vitaliteit, een behoefte zich niet
te laten klein krijgen. Waar die behoefte vandaan komt
zou men kunnen lezen in het autobiografische verhaal
'Niet de woorden, maar de stem', over haar vader, moeder en het oudste kind van het gezin te zijn, geschreven
in het midden van de jaren zestig. Toen haar vader niet
uit de oorlog terugkwam (' geheel tegen alle beloften en
conventies in') voelde ze zich zijn plaatsvervanger: 'Zelfopgelegde plichten en lasten, dat spreekt vanzelf. Maar
voor zover ik toch steeds weer vind dat ik een eer te verdedigen heb, en een soort standaard om te handhaven,
komt dat van die verantwoordelijkheid.' In een stukje
met de geestige, van Max Stirner geleende titel 'Der Einzige und sein Eigenturn' komt ze hierop terug: 'Het
oudste kind wil dat de wereld anders is dan hij is, de volgende kinderen accepteren de wereld zoals zij is want zij
kennen geen andere, zij zijn immers nooit de enige ge-
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weest. Niet dat iedereen het niet op zijn manier moeilijk
heeft, maar een speciaal soort zeurderig verlangen naar
het paradijs lijkt mij typisch de moeilijkheid van het
oudste kind, dat per definitie een kind was dat een wereld
gekend heeft zonder rivalen.'
Dit zeurderig verlangen naar het paradijs steekt nog
steeds de kop op. De resten ervan zijn te vinden in aforistische uitspraken als 'Mensen die ergens op geconcentreerd zijn, zijn niet zielig'. Of in scheurkalenderwijsheden die in Rubinsteins pen de smaak van de realiteit krijgen, omdat ze daaraan zijn ontwrongen: 'Alle hoop, ook
de valse, is beter dan geen hoop'; 'In het nadeel het voordeel zoeken, uit het negatieve het positieve smeden.' Van
het 'drogbeeld' van de 'perfect gelukkige, succesvolle
persoonlijkheid' zegt ze dat het haar jarenlang heeft getiranniseerd. Ze heeft het weg moeten doen, maar van
haar ervaringen blijft desondanks alleen achter 'wat prettig was of waar ik voor honderd procent bij was'. Voor
cynisme heeft ze geen zintuig.
Rubinstein heeft het wel eens over Milan Kundera's roman De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Er staan gedachten in die zich moeiteloos met die van haar laten verbinden. Nadat ze haar 'drogbeeld' de bons heeft gegeven
'draag ik mijn leven lichter' schrijft ze. Bij Kundera, zoals bij Rubinstein, is goed te zien hoe filosofie verweven
kan zijn met het leven zoals het geleefd wordt. De hoofdpersoon Tomas staat soms letterlijk even stil en vraagt
zich dan afhoe hij iets moet begrijpen, wat hem bewogen
heeft te doen wat hij heeft gedaan. Iets dat vanuit een bepaald gezichtspunt 'licht' is kan vanuit een ander
perspectief ondraaglijk zwaar zijn. Dit wegen van het bestaan is ook voortdurend aan de orde in de columns van
Rubinstein.
Kundera heeft het vaak over kitsch, niet als een kwalifica-
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tie van kunst, maar als een onderdeel van het leven. In
zijn roman is kitsch het leven dat is teruggebracht tot de
kern van de menselijke behoeften: het simpele leven dat
iedereen wel zou willen leiden, maar waar de werkelijkheid zich niet aan houdt- het leven dat bij Rubinstein het
gewone, gelukkige en normale wordt genoemd en dat zij
op momenten van zwartgalligheid de Grote Leugen
noemt. Bij Kundera is het leven dat hij kitsch noemt een
sluimerend ideaal, soms weggedrukt en onzichtbaar omdat er zich een ander leven voorgedrongen heeft. Sabine
leidt in de roman zo'n ander leven. Het kitsch-ideaal is
echter niet verdwenen: 'Haar hele leven heeft ze al verkondigd dat kitsch haar vijand is. Maar draagt ze die zelf
niet in zich? Haar kitsch is het beeld van een rustig, zacht
en harmonisch thuis met een lieve moeder en een wijze
vader.'
Kitsch is bij Kundera wat even simpel, goedkoop, klein
en sentimenteel is als menselijk noodzakelijk. Het doet
zich voor als ideaal wanneer iemand in grote moeilijkheden is, de moeilijkheden hem boven het hoofd dreigen te
groeien, wanneer het leven een onontwarbare knoop
dreigt te worden. Dan komen de menselijke clichés boven: de behoefte aan rust, kinderen, een hond (in Kundera's roman), een paar vrienden, een tuin. 'Niemand van
ons is zo'n supermens dat hij helemaal aan kitsch kan
ontsnappen. Hoezeer we die ook minachten. Kitsch 'behoort tot het menselijk lot', schrijft Kundera.
Ik noemde niet voor niets de tuin als een van de kitschidealen, want Voltaire eindigt zijn Candide ermee, en dat
is een klassiek verhaal vol moeilijkheden, een reis door
de wereld waardoor de hoofdpersoon zijn optimisme
wordt ontnomen, zodat hij aan het slot de laatste strohalm grijpt, in de vorm van een cliché: 'Laten we onze
tuin bewerken.' In Renate Rubinsteins columns traden
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de genoegens van de tuin en de natuur altijd al op, maar
in Tijd van leven is alles wat ze erover schrijft aangescherpt. De afdelingen 'De politiek' en 'De joden' vormen nu nog scherpere contrasten met alles van intiemer
aard (de tuin). Met het begrip van een verwante geest
schrijft ze over de verwevenheid van het persoonlijke en
het publieke in het stuk 'De onontkoombare zuigkracht
van het cliché'.
Het optimisme van Voltaire werd voorgoed de bodem ingeslagen door de aardbeving in Lissabon in 1755; vier jaar
later schreef hij Candide. Wat voor Voltaire Lissabon was,
moet voor Renate Rubinstein Auschwitz zijn. Het is een
toetssteen (erger kan het in de wereld nauwelijks worden)
en iets waaraan ze ziet waar mensen toe in staat zijn. Wie
zich zo van Auschwitz bewust is, is extra gevoelig voor
alle manifestaties die er iets van weg hebben. Het relativeert ook veel politiek gekrakeel. Theorieën, ideologieën, politieke programma's laten zien hoe onstandvastig de wereld in elkaar steekt; het zijn noodverbanden
die altijd moeten wijken voor de werkelijkheid. Gegeven
haar oorspronkelijke romantische wereldbeeld haalt de
werkelijkheid bij Rubinstein altijd alles in. In Naar de bliksem? Ik niet noemt ze zich niettemin slechts een 'quasipessimist' omdat ze in haar hart denkt dat alles goed zal
gaan en 'dat een lang en gelukkig leven de natuurlijke afloop van elk boek is'. 'Maar ooit, toen ik klein was',
voegt ze eraan toe, 'vergat mijn vader iets leuks dat hij
mij beloofd had' en sindsdien houdt ze bij elke heuglijke
verwachting een slag om de arm.
Wanneer alles zo onstandvastig is wordt 'leven bij de
dag' een aparte kunst. In met name Tbä van leven groeit
die bij Rubinstein uit tot een persoonlijke kunst en een
filosofie. Het is geen toeval dat verschillende van haar
verzamelde columns titels hebben die het tijdelijke bena260

drukken: Sta ik toevallig stil, Twee eendjes en wat brood, Ieder
woelt hier om verandering. Wie zo bij de dag leeft, kan met
de toekomst blijkbaar weinig beginnen. Over de toekomst denkt Rubinstein nog alleen aan de hand van haar
tuin. Haar verwachtingen nemen geen vlucht, ze heeft
het niet over plannen, over dingen die ze nog wil doen,
er is geen wenkende horizon, behalve het opkomen van
de zon en het bloeien van de bloemen. Het ontbreken van
een toekomst intensiveert het leven van de dag. De toekomstverwachting beperkt zich bij haar tot die van een
tuinier: 'De tuinier leeft niet bij de dag: de wortels moeten aanslaan, het zaad moet ontkiemen, de zoden moeten
aaneensluiten. Behalve misschien kinderen hebben, is
niets zo toekomstgericht als tuinieren.'
Dit is het soort 'onontkoombare kitsch' waar Kundera en
Voltaire het over hebben. 'Een tuin, iets dat het dichtst
bij het paradijs komt als voor mensen mogelijk is',
schrijft Rubinstein. Allure krijgt die kitsch tegen de achtergrond van een leven van niet-kitsch: Kundera's Sabine die uit haar land is verdreven, Voltaire' s Candide die
een grote omweg moest maken voor hij op het idee kon
komen dat het beter was om zijn tuintje te gaan wieden,
Renate Rubinstein die de betekenis van Auschwitz onder
ogen moet zien ('De spleet in de rots van ons zelfvertrouwen') en die niet om haar alerte bewustzijn van de wereld
heen kan, en nog minder van haar ziekte. Hoe de verhou ding tuin-wereld bij haar ligt is goed te zien in het boek
dat ze schreef over haar echtscheiding, een van de gebeurtenissen die zorgden voor de teloorgang van haar romantische wereldbeeld. Om de allerminst idyllische gebeurtenissen tegen de juiste achtergrond te plaatsen herdrukt ze in dit boek uit 1978 een stukje uit 1972, toen alles
nog goed was ('Een loflied op de zomer'): 'Het heerlijke
was dat er niets bijzonders gebeurde, niets dat de gelijk261

heid van elke dag aan elke vorige zou kunnen verpesten.
Het verrukkelijke zelfdisme van het leven, dat valt je pas
op het land op.' Alles krijgt z'n betekenis door het contrast. Meestal staat bij Rubinstein zulke lyriek over het
paradijs in de achtertuin tussen beschouwingen over
ziekte, kernwapens, liefdesverdriet, Israël, kortom het
permanente onraad.
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